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 Náš dlho očakávaný výlet sa začal nástupom na vlak v Bratislave 
smerujúci do Varšavy. Keďže to bola moja prvá návšteva do Poľska, 
sprevádzala ma nervozita a váhanie, ako to všetko dopadne. Cesta trvala 7 
hodín a cestovali sme v noci. Veľa sme toho nepospali a keďže bola tma, ani 
sme toho veľa nevideli, ale cesta bola plná iných zážitkov. Vo Varšave na 
stanici nás už očakávali naši hostitelia s milým privítaním. Spolu sme nastúpili 
do mikrobusu s cieľom Monki. Počas cesty sme obdivovali krásu Varšavy, jej 
historické budovy a pomníky. Neskôr krásu prírody, ktorá bola miestami 
zasnežená a zamrznutá.  
 
 Po príchode sme vošli do budovy školy, kde nás čakali skupiny žiakov, 
ktorí si nás podelili a ubytovali. Moja nervozita stúpala a otázky v hlave sa 
množili rýchlosťou svetla. Čo keď sa im nebudem páčiť? Čo keď sa nebudem 
s nimi vedieť dorozumieť? Ale všetko dopadlo super. Môj hostiteľ Marcin mi 
ukázal moju izbu, v ktorej budem počas pobytu a na moje prekvapenie mi aj 
obed pripravil. Marcinova rodina ma privítala s veľkým úsmevom na perách. 
Boli milí a pohostinní. Počas celého môjho pobytu sa mi venovali, a to sa mi 
páčilo, lebo som si precvičila angličtinu. Po vybalení a obede sme išli za jeho 
kamarátmi, ktorí mali tiež ubytovaných mojich spolužiakov a spolu sme sa 
zabávali. V škole nám pripravili večerný zoznamovací program, po ceste, 
ktorú sme absolvovali, bol trochu dlhý ale užívali sme si ho, smiali sme sa 
a zabávali. Na druhý deň sme sa menšia skupinka vybrali obzrieť mestečko 
a nakúpiť suveníry V ten večer nám pripravili ďalší program. Úžasné 
posedenie v lese pri ohníku s hudbou v pozadí. Najviac ma potešilo, keď nás 
previezli na zapriahnutých saniach po nočnom lese. 
 
 Tento výlet bol zatiaľ jeden z najlepších, až na tú cestu, ale aj tá sa dala 
prežiť. Najviac ma prekvapila čistota mestečka, prísne zákony ako zákaz 
fajčenia na ulici alebo chodenie cez prechody. Spoznala som veľa milých,  
príjemných ale hlavne pohostinných ľudí. Som rada že som mala možnosť 
spoznať Poľsko.  

Dominika Egyedová, 2.C   


