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Pénteken tanórák után szokás szerint átköltöztek a lányok a fiúk segít-

ségével a Pozsonyi úti kollégiumba. Az eddigi gyakorlattól eltérően 

nem tartottunk stúdiumot, hanem géptermi foglalkozás volt, amit sza-

badidős tevékenységek követtek. Ezen a délutánon nem volt teljes a lét-

szám, ugyanis aki megtehette az hazautazott, és szombat reggel érkezett 

vissza. Másnap reggel 9:00 órakor indultunk a várva várt síparadi-

csomba a Nyugati-Beszkidekbe. Csodás tájakon haladtunk át, néhol pi-

henőt tartottunk. Késő délután megérkeztünk a szállásra Zywiec város-

ába, majd elfoglaltuk szobáinkat. Általában korán keltünk, de a reggeli 

kárpótolt bennünket. Szerencsére minden reggel bőséges finom falatok-

ban részesülhettünk. 

Nagy készülődések után 

végre elindultunk a sí-

pályára Korbielówba. 

Érkezésünk után a cso-

port kiváló oktatóink 

vezetésével 3 részre 

oszlott. Az első napot a 

kezdők pályáján töltöt-

tük, ahol sok esések árán a csapat nagy része megtanulta az alapokat. 

Késő délután egy szintfelmérő „versenyt” tartottunk, ahol kiderült, 

hogy másnap ki mehet a nehezebb pályára. A csapat rendesen elfáradt, 

így aznap este vacsora után mindenki pihent. Következő nap már csak 

két részre oszlott a társaság, amely tudás szerint alakult. Akiről úgy 

gondolták a szintfelmérőn, hogy elsajátította első nap az alapokat, az a 



piros pályára mehetett, míg a többiek a kék pályán gyakorolhattak to-

vább. Azok, akiknek nem tetszett meg ez a sportág vagy megsérültek, 

pihenéssel és sétával töltötték a napot. Az ezt követő napon, a kék pá-

lyás csapat is a piros pályán folytatta a síelést. Délután a Zywieci Sör-

gyár Múzeumát látogattuk meg, amin angol tárlatvezetéssel haladtunk 

át. Ennek végén mindenki egy finom Tymbark üdítőt kapott. Szerdán a 

síelés csoportokban zajlott, melyet egy-egy felsőbb éves diák felügyelt. 

Akik nem síeltek, hanem betegségek miatt a kollégiumban regenerálód-

tak, este egy városnéző túrán vettek részt. Az utolsó napunkon szabad 

síeléssel töltöttük az időt. A végső este megrendezésre került egy díjki-

osztó, melyen négy kategóriában kaphattunk okleveleket és díjakat, 

emellett több különdíj is gazdára talált. Mindenki nagy bánatára végül 

el kellett indulnunk haza. Szlovákiában eltöltöttünk még egy órát sza-

bad vásárlással Zólyomban. Utunk végén mindenkit az otthonához kö-

zel tettünk le. Csodálatos élményekkel gazdagodhattunk! 
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