
Едно прекрасно преживяване
Почти 5 часа сутринта е. Навън е много студено и всички все още спят. С чувство

на вълнение,  от  една страна,  и  притеснение  от  неизвестността  от друга  страна,  аз  и
мойте приятелки очаквахме с нетърпение автобусът, който ще ни отведе към един свят
който не познаваме, един свят изпълнен с напрежение, умора, стрес и в същото време
пълен с нови незабравими преживявания. Всяка една изминала минута ни изпълваше с
повече напрежение. В крайна сметка след безкрайно дългите двадесет минути чакане,
заедно  с  учителите,  които  ще  ни  придружават  в  пътешествието  ни,  пристигна  и
автобусът. След кратко сбогуване - заминаваме. Всеки човек, който пътува надалеч, за
първи път, знае какво е чувството да поемаш към непознатото. Знае, че оставя зад себе
си хора,  които го обичат и се грижат за  него по най-добрия начин.  Въпреки всичко
желанието  ни  за  постижения  и  опознаване  на  света,  който  ни  заобикаля  ни  дават
енергията, необходима за успешното представяне. 

Вече  е  обяд.  За  пръв  път в  живота  си напускам родината  си и  хората,  които
познавам.  От тук  нататък навлизам в света на непознатото.  Наблюдавайки красивата
природа, която ни се открива, превъзмогваме умората от пътуването. Неусетно слънцето
се  скри  зад  хоризонта,  като  ни  разкри  безброй  светлини.  Това  бяха  светлините  на
Будапеща. Всички сме виждали снимки на този европейски град, но колкото и хубави да
са били те,  не могат да се сравнят с истинската атмосфера на столицата на Унгария.
Пожелахме да спрем за малко, за да се заредим с положителна енергия, която ще ни бъде
нужна през следващите дни. И така след половин час снимане и хапване отново сме на
път. Прекрасната гледка на Будапеща вече беше зад нас когато реших да си отпочина
малко и да  поспя.  И само един миг след това  се  събиждам от сирената  на  влак,  но
виждам  че  нещо  се  е  променило.  Вече  не  е  нощ,  а  е  рано  сутрин.  Неусетно  сме
пристигнали  на  мястото  на  което  ще  прекараме  следващите  няколко  дни  –  град
Водзислав, Полша. На пръв поглед градът изглеждаше пуст, но аз знаех, че това ще се
промени, все пак е рано сутринта. Навлизайки навътре в града ни се откри красотата му.
Всичко изглеждаше подредено, на мястото си, чисто и красиво. Най – после спряхме
пред един красив хотел, защото семействата,   където щяхме да отседнем щяха да ни
вземат около обяд. Отпочинахме си няколко часа, с нетърпение чакахме да се срещнем с
тях.  Семействата  пристигнаха  точно  по  обяд.  Развълнувани  излязохме  навън  да  се
запознаем.  Те  изглеждаха  много  радостни  и  развълнувани  като  нас.  След  кратък
разговор с нашите учители ние се разделихме с тях и поехме заедно с нашите нови
приятели.  След 10 минути  пътуване през  града спряхме пред една голяма и  красива
къща. Тук щях да прекарам следващите дни. Настаних се, обядвахме и веднага след това
се заех да преговарям думите, понеже трябва да съм подготвена добре, за да мога да се
представя отлично. Неусетно стана тъмно. Бях изморена, а всички хора които обичам са
толкова далече от мен ...., но не ме обзе тъга, защото знаех, чe те също ме обичат и си
мислят за мен, което ми даваше сила. Умората си каза думата и заспах много скоро. Рано
на другата сутрин отидохме в училището. Там трябваше да представим нашата родина.
Всички  бяхме  малко  възбудени,  но  това  не  ни  притесни,  а  ни  стимулира  да  се
представим по най-добрия начин по който можем. Заедо с нашата група имаше и други
групи – от Белгия, Естония,  Румъния и Турция. Преди началото на презентациите се
запознахме  и  разговаряхме  за  различни  неща.  Най  –  накрая  дойде  и  нашият  ред.
Представянето ни беше изключително. Всички ни аплодираха и мисля че научиха много
неща за нашата страна и се впечатлиха много. С голямо удовлетворение напуснахме
училището и решихме за почивка да си направим кратка разходка из града. Навсякъде
имаше хора всичко кипеше от живот. Прибрахме се удовлетворени по домовете в които
бяхме отседнали. На следващият ден посетихме град Краков - вторият по големина град
в Полша.  Един величествен  град,  изпълнен  с  красота  и живот.  Прибрахме се  късно.



Трябваше да си починем защото на следващият ден ни предстоеше дълъг път обратно
към България. На сутринта след прочуствено и изпълнено с благодарности сбогуване със
семействата при които бяхме настанени, поехме по обратния път. 

Напуснахме Полша с безброй много приятни чувства и спомени. Никога няма да
забравим моментите прекарани там. Семействата които ни приеха бяха изключително
гостоприемни  и  дружелюбни.  Те  ни  приеха  като  свои  деца.  Сега  разбирам  че
притеснението което изпитах преди заминаването е било напразно, защото видях един
свят изпълнен с приятни хора, които ще останат завинаги в спомените ми. 
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