Adventi kiruccanás Zakopanéba
2019. november 30-án Hronyecz Gabriella tanárnő szervezésében 51 tanuló a lengyelországi
Zakopánéba kirándult.
Nagy izgalommal készültünk az útra egy igazi téli élményben reménykedve. Utunk elejét kissé
beárnyékolta a füttyögő, meg-megálló busz problémája, de a hiba elhárítása után a havas és deres
hegycsúcsok, a szállingozó hópihék már más irányba terelték gondolatainkat. Festői tájakon
kanyargott buszunk: lankák és sziklák, vadregényes, hívogató várfokok, völgyek öle tárult elénk.
Éreztük az alvó lovagok barlangjának fuvallatát, a hajdani félelmet nem ismerő lovagok, és
királynőjük, a szelíd Hedvig misztikumát, aki még egy borotvált fejű, pogány királyt is megigézett.
A szlovák- lengyel határ előtt is és után is, hegyi falucskák zsalugáteres ablakú, fából emelt, tornácos,
erkélyes, otthoni meleget árasztó házaiban gyönyörködhetünk. Megfordult fejünken a gondolat,
milyen jó is lenne az itteni fogadók valamelyikében eltölteni pár napot.
Ahogy közeledtünk, egyre havasabbá vált a táj. Zakopanéban kiszállva végre testünkön éreztük a
várva várt telet: a hideg pirosra színezte kezünket, szempilláinkon a hópihe terpeszkedve megült, s
többen pingvinként totyogtunk, hogy el ne huppanjunk a hó alá bújt, minket megtréfálni próbáló
jégen. Hronyecz Gabriella tanárnő megmutatta a most először Zakopanéba látogatóknak a
sétálóutcát, s hogy merre találják a fontosabb helyeket: a pénzváltót, az éttermeket, kávézókat,
mintaboltokat, a Gubalowka csúcsra induló felvonó állomását, és a hatalmas piacteret. Maga a
sétálóutca is egy nagy, adventi hangulatú piac, vásár volt, amelynek sátrai zegzugos kis utcákat
formáltak, s jól eltűnhettünk bennük egymást keresve. A vidéket a rejtélyes gorál nép lakja, akik az
állati termékek (gyapjú, prém, tej) feldolgozását, a fafaragást és faházépítést mesteri szintre
fejlesztették.
Ha fáztunk, beültünk egy jóhangulatú kis helyre melegedni. Ez alkalommal is megtapasztalhattuk
Hajdu István tanár úr gondoskodó szeretetét a téli vírus első, közülünk való áldozatának ellátásában.
A kora esti órákban kissé elfáradva, ajándéktárgyaktól, csokoládétól és sajttól megereszkedett
hátizsákokkal bandukoltunk a buszunk felé. Hazafelé a hangulat a tetőfokára hágott pár daloskedvű
embereke jóvoltából.
Istennek hála, szerencsésen hazaérkezett mindegyikünk.
Köszönet Hronyecz Gabriella tanárnőnek és Hajdu István tanár úrnak, hogy egy igazán kellemes
napban lehetett részünk.
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