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  Utazásunk Lengyelországba egy szombati napon kezdődött. Voltak akik előző nap este a 

Pozsonyi úti kollégiumban, a többiek pedig otthon aludtak. Szombat reggel a Kék Lagúna 

étteremben reggelizett meg a nagy, lelkes csapat, akik már alig várták az indulást. Az 

ebédünket is ez az étterem szervírozta hideg csomag formájában. Kb. 10:30-kor kezdetét 

vette utunk, ami Zywiecbe vezetett.  

  Utunk során megálltunk egy szlovákiai bevásárlóközpontban, ahol elfogyasztottuk az 

itthonról vitt hideg élelmet és lehetőségünk nyílt vásárolgatni. Végül 17:00-kor 

megérkeztünk zywieci szállásunkra, a testvériskola kollégiumába, ahol már vártak minket. 

Lepakoltuk cuccainkat és 17:30-kor megvacsoráztunk az étkezdében. Azután ismerkedtünk a 

környezettel és vártuk a holnapot, hogy minél előbb elkezdhessük a sízést Korbielowban.  

A takarodó 22 órakor volt. Reggel, 7 órakor volt az ébresztő, majd 7:30-kor a reggeli, ami 

nagyon bőséges volt. Az étkezés után a kb. 20 km-re tőlünk lévő Korbielowba mentünk ahol 

megkezdtük síleckéinket. 

 Voltak ügyesek és kevésbé ügyesek is, de mindenki nagyon élvezte az első síeléssel töltött 

napot. A vacsora a megszokott időpontban volt, majd aztán később villanyoltás következett.      



Hétfőn voltak akik úgy érezték, hogy maradnak még a zöld pályán, de elég sokan mentek már 

akkor is a pirospályára, ami nagyon tuti volt.  

A harmadik 

síelési napon már 

mindenki a piros 

színnel jelzett 

pályán hasította a 

havat a léceivel. 

Szerdán délelőtt 

síeltünk, majd 

délután 

meglátogattuk a 

Zywieci Sörgyár 

Múzeumát, ahol 

rengeteg dolgot 

tudtunk meg a 

város és a 

sörgyártás 

történetéről. A 

múzeum végén 

mindenki kapott 

ajándék Tymbark üdítőt. Csütörtökön elég sokan vállalták be a túra útvonalat, ami a hallottak 

alapján csodálatos élmény volt és gyönyörű kilátást nyújtott. A szállásra való 

visszaérkezésünk után megvacsoráztunk és nagyon hamar elaludtunk mivel a fárasztó hat 

nap állt mögöttünk.  

  Pénteken kora reggel keltünk, hogy minél előbb elindulhassunk haza, Magyarországra. A 

hazaút elég csöndes és nyugodt volt mivel sokan aludtak közben. Kb. 15:00- kor érkeztünk 

meg Egerbe. lepakoltuk a síléceket és amint lehetett indultunk is haza.  Ez a hét csodálatos 

volt, sokan még mindig a hatása alatt állunk. 

Eger 2017.03.02. 
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