
                 „JEZU,  UFAM TOBIE  -  Jézusom, bízom Benned” 

    Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 – 

10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által 

fenntartott  krakkói testvériskolánk meghívására. Az egy hét gazdag 

programjának, a diákok ellátásának költségeit - teljes egészében- a fogadó iskola 

közössége fedezte . 

       A nyelvgyakorlás, nyelvtanulás mellett lelket gazdagító, hitet mélyítő 

élményeket és  önzetlen, adakozó szeretetet élhettek meg diákjaink a fogadó 

családokban , a vendéglátó  iskolában és mindazokon a helyeken, ahol jártunk.                  

Köszönjük a kedves vendéglátást!  Szeretettel és izgatott várakozással készülünk 

fogadásukra.                                                                                                                

A kórusok programja: 

2014. okt. 24. péntek 

utazás – rövid pihenő és séta Besztercebányán,                                                                                          

érkezés Jablonkába, a Stabat Mater  XVIII. régiós egyházzenei énekfesztiválra, 

ahol testvériskolánk kórusa ekkor versenyzett. 

                                  

2014. okt. 25. szombat 

délelőtt - az orawkai skanzen megtekintése Zubrzyca Górna-ban,  

múzeumpedagógiai foglalkozások    ( kenyérsütés, kézműves foglalkozások) 



 

délután – kirándulás a környező hegyekbe ( Hala Krupowa) 

este – egy orawkai népzenei együttes konzertje, daltanulás, közös éneklés 

 

2014. okt.26. vasárnap 

délelőtt – szentmise az énekkar szereplésével Orawka reneszánszkori fatemplomában 

 



délután -  díjkiosztógála, iskolánk kórusa a fesztivál díszvendégeként mutatta be 

műsorát a gála közönségének. Testvériskolánk kórusa  I. díjat nyert.                         

Záró műsorszámként a két kórus (lengyel-magyar) óriási siker aratva,  közösen 

énekelte a színpadon a Tavaszi szél … kezdetű magyar  és az Oráwa… kezdetű 

lengyel népdalt. 

  

este – indulás Krakkóba, érkezés után  ismerkedés és elhelyezkedés a vendéglátó 

családoknál 

 

2014. október 27. hétfő 

délelőtt – látogatás a prezentációs nővérek iskolájában, közös lengyel nyelvi óra, 

majd krakkói városnézés,  ebéd 

 

délután – kórusműhely/ kóruspróba,  lengyelekkel közös kórusművek 

feldolgozása szakember segítségével 



 

 

 

2014. október 28. kedd 

délelőtt – a wieliczkai sóbánya megtekintése, közös ének a Szent Kinga 

kápolnában, majd közös ebéd Krakkóban 

 

  

 

délután – kórusműhely/ kóruspróba,  szereplés egy idősotthon délutáni 

szentmiséjén ,   

este – vacsora, program  a vendéglátó családoknál 

 

 

 

 

 

 



2014. október 29.  szerda 

délelőtt – látogatása  II.János Pál szanktuáriumában,   Szent Fausztina életének 

és az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjának megismerése. 

  

 

 

délután - kórusműhely/ kóruspróba a szanktuárium kántorával, majd szentmise a 

bazilikában a a két kórus közös énekes szolgálatával, a próbákon  közösen 

megtanult  latin nyelvű gregoriánok és kórusművek liturgikus előadásával. 

este – búcsúest az iskolában a fogadó családok részvételével,  a közös élmények 

felelevenítése, diavetítéssel, közös énekekkel, tréfás játékokkal, beszámolókkal. 

2014. október 30. csütörtök 

reggel -  nehéz búcsú Krakkótól, az új barátoktól, indulás hazafelé 

délelőtt  - városnézés, vásárlás Zakopánéban 

délután – hosszú, vidám, családias hangulatú utazás haza 



Kórusunk sikeres vendégszerepléséhez/ kirándulásához a vendéglátók mellett 

köszönjük: 

- énekkarosaink  szüleinek támogatását, gondoskodását, 

- diákjaink  lelkesedését, fegyelmezett, illemtudó viselkedését, nyitottságát,  

- nagylelkű támogatóink (pl.Veszprémi Érsekség) adományait, 

- Hutvágner Erika kórusvezető lelkiismeretes és igényes szakmaiságú felkészítő 

munkáját,  a diákokra való odafigyelését, 

- valamint  Winerowicz-Papp Renáta tanárnő fáradhatatlan szervezői és tolmácsi 

munkáját. 

Dicséret illeti :  

- azokat a bátor 5-6.osztályos énekkarosokat, akik a nyelvi nehézségek 

ellenére, merték vállalni, hogy családoknál lakjanak, 

- azokat, akik torokfájással küzdve álltak helyt, s vállalták a fellépéseket, 

- Szepessy Annát, aki  komoly lázzal, majd tüdőgyulladással viaskodva 

tartott ki az énekkarral. Kívánjuk mielőbbi gyógyulását! 

Az átélt szép élmények  erősítsenek minden résztvevőtés támogató segítőt a 

mindennapok küzdelmeiben, a barátság megtartásában, a nyelvtanulás 

fontosságában  és  hite elmélyítésében.  

 

 Kámánné Szőke Katalin 

                                                                                   kísérő tanár 

                                                                     


