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Lengyelhonban jártunk 
 
 
 
 A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány kuratóriuma tanulmányi 
kirándulást szervezett, melynek fő céljául az idei Bányászati Világkiállítás megtekintését 
tűztük ki. Az Expo szeptember elején Katowicében került megrendezésre, melyet érdekes és 
kellemes programmal koronáztuk meg. Utunk során találkoztunk melegszívű lengyel 
emberekkel és a magyar-lengyel barátságot, közös történelmünket őrző emlékekkel, 
hagyományokkal is. 
 Szeptember 06-án érkeztünk Krakkóba, ahol örömmel láttuk, hogy az Óváros 
vonzereje és hangulata nem csökkent. A történelmi múlt emlékei túristák tömegei számára 
nyújtanak felejthetetlen élményt. Utunk során a Mária templom altemplomában 
megkoszorúztuk Báthory István hamvait miközben elénekeltük a magyar himnuszt. E 
napokban a város is az Expo lázában égett bányászati tudományos konferenciát és szakestélyt 
rendezve.  

 Következő nap Wieliczkára mentünk, 
meglátogattuk Lengyelország legnagyobb földalatti 
bányamúzeumát, mely 30 éve a világörökség része. 
Sok-sok lépcsőn ereszkedtünk le a sóbányába, melynek 
termeiben megcsodálhattuk a párját ritkító tematikus 
kiállítás egy részletét. A kősóból készült szobrokat már 
a 18. században kezdték kifaragni. Az évtizedek 
folyamán a gyűjtemény egyre gazdagodott, így ma már 
a látogató a történelmi, bányatörténeti és vallási témájú 
alkotások mellett kápolnákat, híres műalkotások sóba 
álmodott másolatait és a globalizáció kényelmi 
kellékeit tekintheti meg és élvezheti. Számunkra 
felejthetetlen élmény, hogy Jadviga kápolnájában 
elénekelhettük a bányászhimnuszt a többi látogató 
tetszésére és elismerésére. 
 
1. sz. ábra Wieliczka a világörökségi sóbánya 
 

 

 
 Délután Tarnowba mentünk, ahol egy gyönyörű 
polgári kisvárost tekinthettünk meg. Célunk az volt, 
hogy megkoszorúzzuk a város szülötte Bem Apó 
szobrát és tisztelegjünk ég és föld között elhelyezett 
szarkofágjánál. 
 A bronzszobor előtt a szemerkélő esőben a 
magyar himnuszt adtuk elő, majd a Kossuth nótát 
dúdolva a városi parkban vonultunk, ahol egy kis 
mesterséges tó közepén 6 oszlopon nyugszik a 
magyarországot és törökországot is szolgáló lengyel 
hazafi hamvait rejtő urna. 
 
                   2. sz. ábra    
                     Bem tábornok szobrának megkoszorúzása 
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 Szeptember 09-én nyílt meg 
Katowicében a Bányászati világkiállítás. Ezt a 
napot a pavilonok megtekintésével töltöttük 
el. Különösen az informatika bányászati 
alkalmazása töltötte meg a standokat, de helyt 
kapott a bányászat múltja és a bányagépészet, 
a bányamentés története is a legmodernebb 
jövesztő- rakodó- és frontfejtési termelő-  
biztosító berendezések mellet. Érdekes volt 
látni India kiállítását, ahol életnagyságú 
művészi fotókon szemléltették szakmánk 
szépségeit. 
 

        3. sz. ábra  Frontfejtési gépek 
 
 A napot a Kopex standján jól megérdemelt sörözés, majd a szállásunkon finom 
vacsora és kellemes nótázás zárta. 
 Következő napon Zakopane érintésével Szlovákián keresztül haza utaztunk. Közben 
megcsodálhattuk a Lengyel-, a Bélai- és a Magas Tátra friss hóval behintett hegykoszorúját, 
majd Szepesváralja romjaiban is fenséges várát. 
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