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     Utunk úgy indult, hogy már korán az iskola előtt várakoztunk, nagy bőröndökkel. Amikor megjött a busz, 

mindenki bepakolta a csomagját, elköszönt a szülőktől és végighallgatta az anyukák önfegyelemre illetve 

elővigyázatosságra intő beszédét.  

Miután megtudtuk, hogy tilos megkérdezni az ,,Ott vagyunk már?!" kérdést, mindenki némán ült.    Pár 

perc után azonban már oldódott a hangulat. Aki volt már Lengyelországban annak már fel se tűnt a 10 órás 

buszút. Miután leszálltunk a szálláshelyen, már hallottuk is hogy Márta néni osztja a szobákat. Álltunk 

némán, s vártuk, hátha minket szólít következőnek. 

     A legemlékezetesebb dolog talán az volt, hogy épp túramenetben mentünk a tengerszemhez (Morskie 

Oko) és ránk szakadt az ég. Fél órát álltunk esőkabátban a fák takarásában, hátha eláll. Mikor már mindenki 

indult volna vissza, Márta néni elénk állt, s így szólt: ,,Úgy ismertek ti engem, mint akit megállít egy kis 

eső?!Ugyan már! Mindjárt eláll, mi indulunk tovább!" A szónoklat után nem sokkal, már csak szemerkélt. 

Tulajdonképpen megérte felmászni a tóhoz, így másodjára is.  

     Sokak elkeseredésére pont akkor játszott a magyar válogatott, amikor mi táboroztunk. De mindenkinek 

felcsillant a szeme mikor hallotta, ahogy Márta néni így szól ,,Szóval, akik nézni akarják az EB-t, azok az 

étkező melletti helyiségben megtehetik, és ők akkor majd később vacsoráznak!" Ezt hatalmas tapsvihar 

fogadta. Mikor már mindenki elhelyezkedett, rájöttünk, hogy nem közvetítik a magyar meccseket. Miután a 

profi angoltudásunkkal, és mutogatással elmagyaráztuk a konyhás néninek, hogy mi a magyar meccset 

szeretnénk látni, ő elmutogatta, hogy menjünk át a másik épületbe, hátha ott adják. Hát, nem volt 

szerencsénk. Ott se adták. Végül egy jótevő táborozónk tudta fogni az egyik magyar rádió közvetítését. Így 

körbeültük a füvön a hangszórót és csak hallgattuk a meccseket.  Zakopanéban a fiúk vásároltak magyar 

zászlókat, így a szurkolást zászlólengetés kísérte. A gólok utáni örömkiáltásoktól elmenekültek a tábor 

mókusai. 

     A Márta néni által szervezett programokon kívül, röpizéssel és focizással teltek napjaink. S mivel a 

táborban mások is voltak, így egyhangú sem lett a játék. Orosz-magyar diákmeccseket néztünk a tábor 

pályáján.  

     Esténként miután meghallgattuk, hogy másnap hová megyünk, és hogy oda vigyünk esőkabátot, 

mindenki elvonult a szobájába. Minden este Nóra néni és Lygi néni lámpa oltogatóként ment végig a 

szobákon. Ekkor mindenkinek adományoznia kellett nekik 1 db mobiltelefont. Miután Nóra néni gazdagabb 

lett minden este sok-sok mobillal, megmondta, hogy nemsokára takarodó. Mikor már kellően megijedtünk 

Nóra néni alvásra intő szónoklatától, wc-re se mertünk menni...    És azok a korai ébresztések...!!! Hát 

arról már nem is szólnék. Legyen elég annyi, hogy nehezen ment...   

     Egyik nap, az esti eligazításon, táborvezető tanáraink elmondták, hogy holnap megyünk Nedec várához, 

és strandolunk is!  A hírnek kivétel nélkül az összes táborlakó örült. Aludni is alig tudtunk, úgy vártuk a 

másnapot. Aztán végre eljött a reggel. El is indultunk, de az ég nagyon sötétnek tűnt. A buszból szugeráltuk 

a napot, hogy süssön. Leszálltunk a buszról, meglátogattuk a várat. Miután kijöttünk, és az idő is jónak tűnt, 

büszkék is voltunk magunkra, hogy ilyen jól szugeráltunk. De úgy látszik  a televíziós energia-küldőknek ez 

jobban megy, ugyanis a következő percben elkezdett zuhogni az eső. Azonban minket ez sem tartott vissza a 

strandolástól. Volt ki fürdőruhában, vagy épp az utcai ruhájában ment a vízbe. Nem sokkal később, teljesen 

ránk szakadt az ég, villámlott és dörgött. Ekkor cuccainkat felkapva, birkanyájhoz hasonlóan, futólépésben 

mentünk a buszhoz. Miután visszaértünk a táborba, Nóra néni gyorstalpalót tartott fizikából, miszerint, ha 

jól teregetjük ki a holminkat, akkor a víz jobban párolog és így hamarabb szárad. 

Hát így történt a híres lengyelországi „strandolás". 

     A napok úgy elteltek, hogy szinte meglepődtünk, amikor ráeszméltünk, hogy már Magyarországon 

vagyunk. S ekkor lett vége a lengyelországi táborozásnak...   Összességében, jó volt, élveztük. De azért 

szerintem miután hazaértünk, egy jó darabig nem ettünk burgonyát...    
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