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 Návšteva Poľska bola pre mpa výnimočná. Po prvé preto, že som bola 
v Poľsku prvýkrát a po druhé preto, že som mala príležitosť vidieť a spoznať 
mnohé nové veci. 
 Ak si položím otázku, čo som v Poľsku videla, ťažko sa mi na pu odpovedá, 
pretože čas strávený u našich susedov bol veľmi krátky. Nemala som príležitosť 
venovať sa turistike a spoznávať okolie. Ale všimla som si, že Poliaci sú kresťansky 
založený národ. Samozrejme, že Slováci tiež, ale je tu určitý rozdiel. Zatiaľ, čo 
u nás medzi veriacich patria väčšinou staršie generácie, v Poľsku je to inak. Vierou 
žije celá rodina, dokonca by som si trúfla povedať, že určitú silu viery vyžarovali 
celé Mooki. Ľudia v Mookách mi prišli veľmi milí a dobrí a naučili ma, že nie je od 
veci prejavovať úctu a rešpekt všetkým ľudom, bez rozdielu národnosti. Chovali sa 
ku mne ako k rovnocennej a nepovyšovali sa. Z vlastnej skúsenosti viem, že medzi 
Slovákmi a niektorými ostatnými národnosťami panuje napätie a povýšenosť 
z jednej alebo druhej strany. V Poľsku sa ku mne chovali veľmi dobre ako k členovi 
rodiny. Svojim prístupom ma naučili, že aj my ako národ sa takto môžeme chovať, 
ak by sme chceli. Pochopila som, že všetko je to o nás ľudoch. O našom prístupe 
a chovaní. Môžeme byť slušní, milí a otvorení svetu a tak nás svet bude vnímať 
alebo môžeme byť neprístupní, nepriateľskí a závistliví.  
 Pobyt v Poľsku mi dal toho veľmi veľa. Navštívila som novú krajinu, spoznala 
mentalitu iného národa, získala nových priateľov a precvičila si svoje jazykové 
schopnosti. Všetky zážitky a dojmy z tohto pobytu ma ovplyvnili, dúfam, že 
k lepšiemu. Ak by bola možnosť opäť niečo takéto zažiť, neváhala by som ani 
sekundu. 
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