
Пътуване до Полша – едно прекрасно преживяване

Това  посещение  за  мен  беше  едно  изключително  вълнуващо  преживяване,
изпълнено с емоции и прекрасни чувства. 08.02.2011г. – тръгваме от площада на село
Сатовча, сбогуваме се с родителите си и поемаме по един нов и непознат път без тях.
Не знаем къде отиваме и с какво ще се сблъскаме, но все пак сме радостни, изпълнени
с очаквания и малко притеснени от непознатото.

След цял ден изморително пътуване в 21.00ч.  вече се намираме в унгарската
столица Будапеща. Това е един удивително красив град, който имахме възможност да
разгледаме. Чудни мостове, целите осеяни от светлини и прекрасни замъци, които от
светлините  изглеждат  сякаш,  че  слънцето  грее  само  над  тях,  правят  този  град  да
прилича  като  приказка. Тази красива картина се допълва от величието на река Дунав, с
атракционните кораби и лодки, плаващи по нея.

След тази разходка, ето че пак потегляме по своя път. В 6.00ч. сутринта вече сме
в полския град Водзислав, пред хотела, в който трябва да се настанят нашите учители.
Изморени от дългия път си починахме малко там и в 14.00ч. пред хотела бяха вече и
момичетата, в чиито домове трябваше да се настаним. Запознахме се с тях. И трите ми
изглеждаха много мили и добродушни. Аз и моите приятелки трябваше да се разделим.
Всяка от нас беше в различен дом. В къщата, в която бях настанена ме посрещнаха
прекрасно.  Направи  ми впечатление,  че  поляците  са  много гостоприемни,  учтиви  и
любезни хора, хора отворени към другите. Накараха ме да забравя за притеснението,
което изпитвах и да съжалявам, че съм се притеснявала. Марта, името на момичето, в
чийто дом бях настанена и майка и Барбара ме накараха да се чувствам така, сякаш цял
живот съм живяла с тях. Те бяха невероятни хора.

На 09.02.  2011г.  прекархме  целият  ден в  училището,  където научихме  много
полезни  неща  за  здравословното  хранене.  С  пиесата  за  зеленчуците,  изготвена  от
учениците, ни внушиха идеята, че е изключително полезно да се храним със зеленчуци.

В храната, приготвена от учениците също преобладаваха здравословните храни,
като плодови и зеленчукови салати и различни други предястия.

Направи  ми  впечатление,  че  училището  им  е  много  добре  поддържано.
Навсякъде по кабинетите и салоните има окачени и изрисувани различни спомени из
живота на училището. Там ние успяхме да се срещнем и с останалите участници от
проекта – ученици и учители от Белгия, Естония, Турция и Румъния. Благодарение на
презентациите, изготвени от тях се запознахме от части с тяхната страна, град, училище
и култура.

Следващия ден имахме възможност да прекараме в град Краков и в една солна
мина. Тази мина се намира на около 300м. под земята.  Много е дълга,  което прави
разходката в нея много изморителна, но пък могат да се видят много интересни неща. В
града Краков успяхме да видим някои от неговите забележителности, като различни
катедрали  и  замъка  Wawel.  Това  беше  последният  ден  от  нашия  престой  там.  На
следващия ден тръгнахме обратно за България.

Това посещение за мен беше изключително полезно. За пореден път се убедих
какво предимство е да знаеш чужди езици,  колко голяма е ползата от това и колко
усилено трябва да учиш,  за да успееш. Забелязах,  че в тази страна се отдава много
голямо значение на езиците.  От малките деца до бабите и дядовците се учи  език –
английски, френски, руски и др. 90% от хората, които може да срещнеш по улиците
говорят английски език. Много ме впечатли това, как децата учат родителите си на език
и как ги поправят когато допускат грешки.

Пътуването ми даде възможност да практикувам своя английски, да си намеря
нови приятели, да се запозная до известна степен с ежедневието на полските ученици,



да науча нещо повече за държавите-участници в проекта – Полша, Естония,  Белгия,
Турция и Румъния. Научих повече за вредата от нездравословните храни, разбрах, че
трябва да избягваме тяхната консумация и да наблягаме колкото се може повече на
плодовете и зеленчуците.

Направи ми впечатление, че поляците се  хранят много по-здравословно от нас-
българите. И те като всички останали народи си имат своите нездравословни храни, но
повече  наблягат  на  по-здравословните.  Сутрин  закусват  вкъщи  и  ядат  предимно
плодове, зеленчуци и пълнозърнест хляб. Не като нас - хамбургери, сандвичи и други
тестени изделия от заведенията за бързо хранене.

Като цяло, това пътуване за мен беше поучително, разтоварващо и вълнуващо.
Даде ми стимул да продължа по-сериозно с изучаването на английски език. Даде ми
възможност да разбера, че мога да се оправям и сама, далече от семейството ми, че мога
да живея и да се разбирам със съвсем непознати хора.  
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