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Szerda reggel nagy izgalommal 

indultunk el Lengyelországba. Az út 

során gyönyörű táj tárult elénk. 

Átutaztunk Szlovákián és a hosszú út 

után megérkeztünk a lengyel határ 

melletti városba Zywiec-be. Elfoglaltuk a 

szállást, majd a lengyelektől ízletes 

vacsorát kaptunk. Az este folyamán 

felderítettük a boltokat és megismertük a 

szállást, ami egy szép, modern  

középiskolai kollégium volt.  

A második nap svédasztalos 

reggelivel indítottuk a napot, majd 

tanáraink kis csoportokra osztottak minket és elindultunk síelni. A napot ezekben a kis 

csoportokban töltöttük és így tanultunk 

meg síelni, (kivéve a felsőbb évesek, 

akik már ekkor is a haladó pályán 

kezdhettek). A nap végén már a többség 

megtanulta az alapokat, így a következő 

nap a haladó pályára mehetett. 

Pénteken is svédasztalos 

reggelivel indítottuk a napot, de ekkor 

már csak két csapat volt, egy a haladó 

pályán egy pedig a tanuló pályán. A 

haladó pálya mindannyiunknak kihívás 

volt, tele izgalommal és élménnyel. A 

felvonó gyönyörű látványt „adott” 

nekünk, mely a mai napig bennünk van. 

A felvonóból kiszállva használtuk a 

síelés alapjait, melyet előző nap 

tanultunk meg. Páran nem szerettek 

volna síelni ezen a napon, ezért László 

tanár úrral sétáltak a sípályák 

környékén. 

Szombaton a bőséges reggeli 

után szintén két csapatban síeltünk. Egy a haladó pályán egy pedig a tanuló pályán. Egyre 

többen síeltek immár a nagyobb pályán, és csak páran maradtak az oktató pályán. Délelőtt 

síeltünk, délután pedig ellátogattunk a Zywiec-i sörgyárba.  



A gyárban betekintést nyerhettünk a sörkészítés világába. Egy „időgépnek” 

köszönhetően megismerhettük a sörgyártás alapjait és azt, hogy mennyit fejlődött napjainkig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sítábor utolsó előtti napján - vasárnap - már csak páran maradtak az oktató pályán. 

Végül hétfőn már mindenki a nagy pályán síelt. Használtuk azokat az alapokat, amelyeket ez 

alatt a hét alatt tanultunk.  

Kedden, teli élményekkel ültünk fel a buszra, és szomorúan búcsúztunk 

Lengyelországból. Az egy hét alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk, a kék és a lila foltok 

ellenére elmondhatjuk magunkról, hogy tudunk síelni. Rengeteg nevetéssel és segítséggel, 

remekül érkeztük magunkat. Korbielow, síelő helyünk szakadó hóban, és fényes napsütésben 

is csodálatos volt. Kifejezetten szerencsések voltunk az ottani időjárással: hideg, de főleg 

napsütéses időnk volt. Bár testileg fáradtan jöttünk haza, lelkileg feltöltve érkeztünk vissza. 
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