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Előszó
 
Labdarúgó Európa-bajnokság. Mit is jelent valójában? A kérdésre egyszerű a válasz:

Európa legjobb labdarúgó válogatottjai mérik össze tudásukat és erejüket egymással. De
valóban csak ennyit  jelent?  Igyekeztem utánajárni,  mit  is  jelent  valójában a  labdarúgó
Európa-bajnokság – akár futball nélkül. Igen, nem elírás: foci kontinenstorna, ami nem csak
a labdakergetésről szól. Természetesen ez így nem pontos, hiszen ezen a kiemelt eseményen
a labdarúgáson van érthetően a hangsúly, ezért is gondolom úgy, hogy anélkül senki nem
tudna hitelesen írni erről a „világeseményről”, ha legalább egy mérkőzésen ne lett volna ott
(talán nyugodtan nevezhetjük világeseménynek, még akkor is, ha csak „európai” nemzetek
képviseltették  magukat).  Ennek  megfelelően  volt  szerencsém  a  nyitónap  második
mérkőzésén  személyesen  ott  lenni  Lengyelországban,  a  stadionban  a  nézők  között.

 
Hogy miért pont ezt a mérkőzést választottam ki, vagy miért éppen arra a városra esett

a választásom, ahonnan megnéztem az egyik Európa-bajnoki mérkőzést? Vagy egyáltalán
honnan jött  a  könyv megírásának ötlete?  Minden kiderül  –  a  lényeg azonban,  hogy át
szeretném adni, le szeretném írni Önöknek/Nektek, külföldi szemmel nézve a 2012-es foci
Európa-bajnokság személyes élményeit  és tapasztalatait,  hogy mit láttam, mit  éltem át,
milyen volt az Európa-bajnokság igazi hangulata. Mit is éreztem, mint egy Lengyelországba
utazó és „érdeklődő” futballbarát. Érdeklődésem nem csak a világ legnépszerűbb sportjára
terjedt ki, hanem a helyi légkörre is az esemény alatt; például mit éreztek a lengyelek, mikor
kérdeztem  őket  az  Európa-bajnokságról.  Bejártam  majdnem  egész  Lengyelországot,
rengeteg különböző várost láttam, de egyben mindegyik hasonlított: focilázban égett minden
egyes  település,  büszkék  voltak,  hogy  megrendezhetik  a  2012-es  év  talán  legnagyobb
futballeseményét.

 
Azt gondolom, külföldi szemmel nézve még érdekesebb lehet a kérdés: mit és hogyan

láthatott egy nem lengyel ember Lengyelországból, az Európa-bajnokság ideje alatt? Mi a
legmaradandóbb élmény? Melyik helyszínről mi maradt a legemlékezetesebb? És így tovább,
minden fontosabb eseményre,  momentumra kitérek majd szépen sorjában.  Türelem,  de
higgyék/higgyétek el, megéri kivárni.

 
Elmentem tehát Lengyelországba, jegyzeteltem és fényképeztem, végigjártam az összes

helyszínt, ahol mérkőzéseket rendeztek a kontinenstorna ideje alatt, illetve még több várost
is bejártam, amely útba esett, néhányukat akkor is, ha nem és plusz kilométereket kellett
megtenni egy-egy látványosságért. Még ha nem is esett teljesen mindegyik város vagy falu



útba, valamiért mégis úgy éreztem, megéri elmenni bizonyos helyekre – már jóval előtte
utána olvastam, hogy felkészült legyek, hiszen relatíve nagy területű országról van szó és
nem  juthat  idő  mindenre.  Mégis  „megpróbáltam  a  lehetetlent”,  ezt  szeretném  most
megosztani  Önökkel/Veletek:  sikerült-e  a  küldetésem,  mit  éreztem,  miket  láttam,  azaz
milyen volt a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság szurkolói szemmel, a rendezvény egyik
helyszínéről – a futballon kívül is.

 

Ne  várjunk  itt  statisztikai  elemzéseket,  hozzászólásokat  és  véleményeket  a
mérkőzésekről  –  erről  úgyis  megjelent  már  vagy  meg  fog  jelenni  rengeteg,  szintén
színvonalasan átgondolt és kidolgozott könyv.

 
Én  egyszerűen  csak  a  lengyelországi  mindennapokat  szeretném  bemutatni  az

Európa-bajnokság  ideje  alatt.

 
Ukrajnába, mint társrendező országba is el szerettem volna menni a kontinensviadal

ideje  alatt,  de  erre  sajnos  nem  volt  lehetőségem,  így  az  ukrajnai,  vélhetően  szintén
fantasztikus focihangulatról nem tudok tényszerű élményeket leírni, hiszen nem éltem át
személyesen.

 
Azonban  úgy  gondolom,  így  is  sikerült  Önöknek/Nektek  egy  valós  és  élvezetes

élménybeszámolót írnom, hogy milyen is volt valójában a foci Európa-bajnokság hangulata
Lengyelországban, mik történtek a kamerákon kívül, a színfalak mögött.

 
A Szerző



Bevezető
 

Honnan jött a könyv megírásának ötlete? Kevés ember juthat el
egy labdarúgó Európa-bajnokság valamelyik mérkőzésére, nekem
szerencsére megadatott, ezt az élményt szeretném átadni most –
beleértve a mérkőzésen kívüli valós történésekkel.

 

Több ismerősöm, barátom is kérdezte, miután visszajöttem az
Európa-bajnokságról:  milyen  volt  például  azt  személyes  átélni,
mikor nem messze tőlem néhány szektorral dobták be a görögtüzet
az  orosz-cseh  nyitónapi  mérkőzésen,  vagy  amikor  az  említett
mérkőzés  után  fanatikusok  nézeteltérésbe  keveredtek  a  helyi
biztonsági emberekkel,  vagy milyen érzés volt  a kontinenstorna
nyitómérkőzését  sok házigazda lengyel  szurkolóval  együtt  nézni
egy hatalmas Fan Zone-ból?

 

Feltettek  még  további  kérdéseket  és  én  is  fel  fogok  tenni
Önöknek/Nektek, ezeket mind-mind összegyűjtöttem és ez alapján
szeretném  mindenkinek  bemutatni,  milyen  is  volt  valójában  a
2012-es futball Európa-bajnokság hangulata a különböző lengyel
városokban, helyszíneken.

 

Több országba is elmentem, hogy valóban megtudjam, milyen
egy ilyen nagyszabású esemény tényleges hangulata, hogyan élik
át az emberek, miket csinálnak, ha válogatottjuk játszik, miként
szurkolnak.  Különböző  országok,  különböző  városok,  különböző
emberek, rengeteg különböző szokással. Nagyon sok mindenben



különböztek, de egy tulajdonságban teljesen egyformák voltak, a
foci iránti szenvedélyükben. Olyan országból is néztem szabadtéri
óriáskivetítőn keresztül mérkőzést, amely nemzet válogatottja nem
tudta kvalifikálni magát a 2012-es futball Európa-bajnokságra – de
még  itt  is  tombolt  az  Európa-bajnoki  láz,  mindenki  várta  a
mérkőzéseket,  több  ember  be  is  öltözött  olyan  nemzet
szurkolójának,  akinek  szurkolt  a  kontinensviadal  alatt,  teljesen
átélte  a  focihangulatot,  és  a  stadionban érezhette  magát.

 

Ennek megfelelően kitérek Lengyelországon kívül más országok
szurkolói  helyeire  is,  például:  milyen  volt  Németországban
óriáskivetítő  előtt  a  német  válogatott  mérkőzését  nézni,  amely
találkozó a legtöbb gólt hozta az Európa-bajnokságon? Vagy milyen
volt Hollandiában az utolsó csoportkör mérkőzés alatti hangulata,
amikor több száz holland szurkolt mellettünk a továbbjutásukért a
„halálcsoportból”.  Mindezek  mellett  részletesen  leírom  azt  is,
milyen  volt  hazámban,  egy  olyan  országban  egy  szabadtéri
meccsnézés sok (egymást nem nagyon ismerő) emberrel,  amely
válogatott  nem  jutott  ki  a  2012-es  kontinenstornára.  Annyit
elárulhatok előre, hogy nagyon érdekes és tanulságos is. A lényeg:
a  futballt,  mint  a  világ  legkedveltebb  labdajátékát,  mindenhol
„ugyanannyira  és  egyformán” szeretik.

 

Többen  kérdezték,  miért  szeretnék  írni  pont  én  az
Európa-bajnokságról, miközben hazám, Magyarország nem is jutott
ki az eseményre. Igen, ez így alakult, sajnáltam is. Ha kijutottunk
volna, abban az esetben még nagyobb lelkesedéssel tudtam volna
nézni a kontinenstorna mérkőzéseit. Azonban érdekel a labdarúgás,
többször  átgondoltam,  hogy  meg  tudom-e  oldani  és  végül  úgy
döntöttem,  nem  hagyom  ki.  Németországban  tartózkodtam  és
dolgoztam ebben az  időben,  így  utazásomat  is  innen kezdtem.



 

Kiknek szól a könyv? Jó kérdés, döntsék el Önök/döntsétek el Ti.
Azt  gondolom,  mindenki  számára  érdekes  lehet,  akit  érdekel
valamennyire a futball, a futballt körülvevő hangulat, valamint aki
szereti a valós és érdekes történetek és még Lengyelországot is
meg szeretné valamennyire ismerni – lexikális és száraz statisztikai
adatok nélkül. Utóbbiról is szólhatna a könyv, ebben az esetben
inkább útikönyv lenne, de nem ennek lett szánva, sokkal inkább
egy  valós,  érdekes  történetekkel  teli  élménybeszámolónak  a
2012-es foci Európa-bajnokságról. Éljük át újra, immár együtt az
eseményeket!

 

Célom bemutatni  Önöknek/Nektek  a  lengyel  mindennapokat,
egy nemcsak egész Európát, hanem talán a világ nagy részét is
lázba  hozó  sportesemény  alatt.  Minden,  ami  a  mérkőzésekre
koncentrálva kimaradt a különböző tudósításokból és híradásokból:
azaz milyen volt valójában, személyesen átélve Lengyelország, a
labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt – illetve hogyan élték át
Európa  több  országában  ezt  a  „világeseménynek”  bátran
nevezhető  2012-es  foci  kontinenstornát?

 

Mindenkinek  jó  szórakozást  kívánok  a  könyvhöz,  mindenki
találja meg magának azt, amiért az én könyvemet választotta, hogy
elolvassa, illetve amire az elolvasása előtt vagy közben vágyott.
Kalandra fel, üdvözlöm Önöket/üdvözöllek Titeket a 2012-es foci
Európa-bajnokságon!



Irány Lengyelország, irány
Európa!

Labdarúgó  Európa-bajnokság.  Az  Előszó  is  ugyanezzel  a
mondattal indul, hogy minél inkább kihangsúlyozzam az esemény
jelentőségét.  Azt  gondolom,  sok  kisfiú  egyik  álma az,  hogy  ott
legyen  egy  labdarúgó  világeseményen  –  beleértve  az
Európa-bajnokságokat  is,  amelyeket  világszerte  követnek.
Elsősorban, mint játékosok szeretnének, vagy szeretnénk ott lenni.
Igen,  azért  írtam  többes  szám  első  személyében  is,  mert
kiskoromban  én  is  elképzeltem,  hogy  világbajnoki  döntőn  gólt
lövök,  ahogy  sokan  mások  is,  még  ha  nem  is  mondják  vagy
mondták  ki.  Szerintem  ez  így  van  rendjén,  hiszen  jó  dolog
álmodozni,  és  egyeseknek  meg  is  valósul,  ilyenkor  örülni  kell
sikerüknek.

 

Ilyen  álom  nélkül  talán  nem  is  lehetne  elérni  ezt  a  célt,
keményen dolgozni kell a sikerért, és ha a sors vagy a szerencse is
úgy akarja, megvalósulhat a gyermekkori álom. Sokan még akkor
sem hiszik  el,  mikor  már ott  vannak kint  a  gyepen és  éneklik
hazájuk himnuszát egy kulcsfontosságú mérkőzésen. Ez az érzés
talán nem megszokható, minden egyes alkalom különleges – saját
hazájukat  képviselik,  és  a  legjobbjukat  akarják  nyújtani,  hogy
társaik,  edzőik,  és  egész  nemzetük is  büszke legyen rájuk.

 

Persze  nem  mindenkinek  ez  az  álma,  sőt,  talán  még  a
labdarúgást sem szeretik. Azt gondolom ez a kisebbség – mármint
akit a labdarúgás nem érdekel. Ha most körbe szeretnénk nézni,
szerintem  nem  nagyon  találunk  olyan  férfit  a  világon



ismeretségünkben,  aki  még  életében  ne  lett  volna  bármilyen
futballmérkőzésen.  Előfordulhat,  az  azonban  tény,  hogy  ez  a
sportág mozgatja leginkább meg a világot. Engem Édesapám vitt ki
először futball-mérkőzésre, a mai napig emlékszem rá és sosem
fogom elfelejteni.

 

Azt  gondolom,  az  emberek  többsége  (igaz,  főként  férfiak)
szívesen  eljutna  egy  labdarúgó  Európa-bajnokságra  is.  Ezt  a
kiemelt jelentőséggel bíró labdarúgó kontinenstornát sokszor csak
Eb-nek  rövidíteném  az  egyszerűség  kedvéért.  Nem  is  csak  a
mérkőzések miatt kíváncsiak az emberek az Európa-bajnokságra,
hanem az egész rendezvény és az események hangulatát szeretnék
átélni, aminek persze csúcspontjai érthetően a mérkőzések.

 

Személy szerint ezzel én is így vagyok, ezért is döntöttem úgy,
hogy el szeretnék menni egy Európa-bajnokságra és átélni az egész
esemény hangulatát  az első perctől  kezdve,  lehetőleg az utolsó
s ípszó ig .  Egy  a lka lommal  vo l tam  már  labdarúgó
Európa-bajnokságon Édesapámmal egy mérkőzés erejéig. Ahhoz a
kevés  ember  közé  tartoztunk,  akik  szerencsére  egészében
láthatták a 2008-as Németország-Törökország elődöntőt Bázelban.
Ugyanis  olyan  híreket  kaptunk  a  mérkőzés  után  és  közben
otthonról,  Magyarországról,  hogy  egy  bécsi  elosztó  központban
áramkimaradás  keletkezett,  így  a  televízió  nézők  több  percig
élőkép nélkül maradtak. Ebből a helyszínen semmit sem lehetett
érezni. Most azonban úgy gondoltam, hogy megismerem az Európa
bajnokság  alatt  a  rendezvény  egyik  házigazdáját  is ,
Lengyelországot. Ahogy korábban is írtam, az első perctől kezdve
szerettem  volna  átélni  a  hangulatot,  sőt:  mikor  még  el  sem
kezdődött  a  kontinensviadal.  Ennek  megfelelően  már  jó  előre
néztem belépőket, a nyitómérkőzésre gondoltam először Varsóban,



azonban a házigazda lengyelek mérkőzése miatti túlkereslet révén
a  nap  és  egyben  az  Eb  második  mérkőzésére ,  az
Oroszország-Csehország találkozóra tudtam csak jegyet szerezni
Wroclawba, persze ennek is nagyon örültem.

 

Ennek megfelelően állítottam össze az utazási  programomat,
így  foglaltam  szállást  és  váltottam  lengyel  zlotyt.  Előre
kinyomtattam  az  Eb-menetrendjét,  hogy  hol  és  mikor  milyen
mérkőzés  lesz  –  elterveztem,  melyik  nap  melyik  Fan  Zone-ból
lehetne nézni a mérkőzéseket, mikor érdemes hova menni.

 

Így nem maradt más, minthogy vártam-vártam, hogy eljöjjön a
nap,  elkezdődjön  a  2012-es  foci  Európa-bajnokság  és  irány
Lengyelország!  Indulás  előtt  összekészítettem  a  ruhák  mellett
minden  szükséges  foglalást,  elővettem  az  útitervet,  hogy
tanulmányozzam, mely városokban miket szeretnék megnézni, és
persze féltve eltettem a belépőjegyet is az orosz-cseh nyitónapi
mérkőzésre. Jó sok várost terveztem be, szerettem volna a lehető
legtöbbet látni – elmesélem, mi jött ebből össze.

 

Június  7-én,  csütörtökön  indultam  Lengyelországba,  ezen  a
nevezetes napon. Na, nem azért nevezetes, mert pont aznap van a
névnapom,  hanem  azért ,  mert  másnap  kezdődött  az
Európa-bajnokság.  Ennek  megfelelően  nem  is  érezhettem  úgy,
mintha csak egy átlagos nap lett volna. Előző este még kimostam
Nürnbergben (ebben a német városban dolgoztam és éltem ekkor),
hogy rendben hagyjam ott a lakást, a bőrönd is össze volt már
pakolva, így semmi sem akadályozhatott meg, hogy elinduljak a
2012-es labdarúgó Európa-bajnokságra.

 



Bepakoltam mindent az autóba, a hátsó ülésre a magam által
készített, véleményem szerint finom (bár valóban elfogult vagyok)
szendvicseket,  különböző italokkal és persze vastagabb pulóver,
hátha hűvösebb lesz – sőt, még egy vékonyabb kabátot is eltettem.
Az első ülésre, az anyósülésre magam mellém tettem az útitervet
és az útikönyveket – igen, kettő útikönyvet is eltettem, a lengyel
mellett a németet is, mert azt gondoltam időm lesz még megnézni
út közben a német Görlitz városát, azonban erre nem jutott sajnos
idő, így egyenesen Lengyelországba utaztam, Wroclaw felé.

 

Izgatott  voltam,  hiszen  nem  mindennapi  dolog  történt.  Bár
hosszú volt az út, ennek ellenére vártam, persze főként azt, hogy
végre  odaérjek.  Szerencsére  majdnem  végig  van  autópálya
Nürnbergtől,  így  relatíve  gyorsabban  tudtam  haladni,  néhány
korlátozás ellenére, helyenként irányonként 3 sáv is járható volt,
ami kellemes forgalommal párosult. Vezetés közben az útra kell
figyelnie az embernek, azonban az elénk táruló vidékben is lehet
gyönyörködni, de csak pillanatok erejéig, amit nem is hagytam ki.
Persze  volt  olyan,  amikor  másodpercek  sem jutottak,  hiszen  a
német autópályák általában telítettek, és előzgetni kellett, illetve
engem is néhányan lehagytak.

 

Nagy örömömre lengyel rendszámú autókat is láttam az úton,
ez  még  inkább  segített  az  Európa-bajnokságra  való
hangolódásomban, így még közelebbinek éreztem magamhoz az
eseményt.  Örömöm  azonban  nem  tartott  sokáig,  hiszen
belekerültem  egy  torlódásba  még  a  német  autópályán,
megpróbáltam előrenézni, milyen hosszú a sor, az volt a baj, hogy
még az elejét sem láttam, így hosszabb várakozás elé nézhettem.
Ilyenkor irigykedtem kicsit a motorosokra, hiszen a nagyon lassan
haladó  autók  között  ők  elfértek  és  tudtak  haladni.  Igaz,  nem



gyorsan,  de  azért  mégis  más,  mint  5-10  km/h  sebességgel
csordogálni.  Nem  beszélve  arról,  hogy  tudnak  egymással
beszélgetni is, ha beállnak az autók mögé a sorban és lépésben
haladnak. Bár ez igaz az autósokra is, akik együtt utaznak, nekik
előny ráadásul, hogy végig lehet diskurálni és rossz idő esetén még
az  elázástól  sem  kell  félniük,  valamint  két  autó  is  tud
kommunikálni  verbálisan  egymással,  ha  lassú  haladás  közben
leengedik az ablakokat. De ne erről beszéljünk, ez nem lényeges az
Európa-bajnokság  szempontjából.  Persze  az  egyik  sor  mindig
jobban halad, mint a másik – ekkor gondolja úgy az ember, hogy
átmegy és sávot vált. Ezzel csak az az egy gond van, hogy a többi
autós is így gondolja és a végén annyian mennek már át, hogy az
lesz a torlódás miatti lassú sor helyett a még lassabb sor (bár ezt
nehéz volt elképzelni, hogy lehet még ennél is lassabb). Lényeg a
lényeg, hogy az autók ide-oda sávváltásának játszadozása révén
elhaladtam egy régi stílusú autó mellett – amelyet megcsodáltam.
Nem csak én voltam ezzel így, hiszen az elhaladó sorban többen is
alaposan megnézték kihajolva az autóból, így ismét lassabb lett a
sorunk  és  folytatódott  tovább  az  autók  helyezkedése  ide-oda.
Valamint a torlódás is folytatódott tovább, kezdtem is picit unni
magam,  így  elővettem  az  új  fényképezőgépemet  (amit
előszeretettel használok, egyesek szerint túl sokat is fényképezek
vele), és elkezdtem fotózni az autót „feltűnésmentesen”: hátulról,
oldalról és még művésziesen igyekeztem kivitelezni úgy is, hogy a
visszapillantó tükör segítségével elölről is lefotózom a régi autót.
Lehet, hogy a körítésem nagyobb élményt jelentett számomra, mint
amennyi  a  kép  értéke  lett.  Először  véletlenül  belevakuztam  a
tükörbe, de a második kép már jobb lett. Bár piszkosabb volt az
ablak az autópályán felszedett apró bogarak miatt, amiket sajnos
nincs lehetőség kikerülni – mégis úgy érzem, értékelhető lett a kép,
egy biztos, osztályokkal jobb, mint az előző vakus próbálkozásom.
Persze  lehet,  hogy  nagyon  elvont  művészi  szempontból,  és
nemzetközi fotópályázaton sem indítanám, de nekem tetszett, ez is
egy fontos dolog, főleg akkor, ha csak unatkozás közben önmaga



szórakoztatására készít fényképeket az ember.

 

A  lelkemnek mindenesetre  jót  tett,  azonban a  kocsisor  nem
fogyott és nem is oszlott. Egyesek kiálltak az autópálya melletti
pihenőhelyekre,  a  gyerekek  játszadoztak  egy  kicsit,  fel  és  alá
rohangáltak a dombokon, élvezet volt nézni, milyen jó kedvük van.
Én nem tértem le a torlódás közben pihenőhelyre, úgy éreztem az
autóban is tudok pihenni, mert ennél a sebességnél nem éreztem a
maximális koncentráció szükségességét. Most ugornék kb. fél órát
időben, hiszen semmi érdemleges nem történt az autóban átélt
hintázáson kívül,  amit a gáz- és fékpedál váltogatott lenyomása
okozott. Illetve annyi fontosabbnak nevezhető történt, hogy a bal
lábam kezdett  már  begörcsölni  a  kuplung majdnem folyamatos
lenyomása miatt – lépésben haladáshoz a csúsztatott kuplungozást
előszeretettel használják, de ebbe most ne menjünk bele, mert ez
nem fontos a labdarúgó Európa-bajnokság szempontjából – illetve
akkor  lehetne  érdekes,  ha  azt  írnám  le,  hogyan  csúsztatott
kuplungozik  például  Cristiano  Ronaldo  saját  vagy  másvalaki
autójában, de ilyenről sajnos nem tudok beszámolni. Ahogy lenni
szokott,  egyszer csak megindult  a sor – utána következett még
néhány  elterelés,  de  az  előző  „álláshoz”  képest  hamar  és
könnyebben  megbarátkoztam  ezzel  az  új  helyzettel.

 

Haladtam tovább Wroclaw felé, közben megpillantottam az első
olyan  út  közbeni  „jelet”,  amitől  elkezdtem még  jobban  érezni:
holnap indul az Európa-bajnokság. Hiszen ahogy korábban írtam,
megörültem, mikor lengyel rendszámú autót láttam még a német
sztrádán,  azonban  az  utakon  sokat  lehet  találni,  főleg  ha
Lengyelország fele halad az autópályán. Ez most más volt.  Egy
krakkói rendszámú lengyel kisbuszt előztem meg, aminek a hátán
egy nagyméretű lengyel zászló lobogott, a fehér részen a „Polska”



felirat  volt  olvasható.  A gyönyörű Krakkóban több Eb-résztvevő
válogatott is megszállt, azonban Európa-bajnoki mérkőzéseket ott
most  nem rendeztek.  Edzések azonban voltak,  innen is  látszik,
hogy teljes  Lengyelország várta már az Európa-bajnokságot,  az
ország minden pontján szurkoltak a válogatott és ezáltal a nemzet
minél nagyobb sikereiért.

 

A közlekedés után az időjárás sem kímélt, óriási eső is volt utam
során, nem sokkal később szerencsémre el is állt. Egyre közelebb
kerültem a német-lengyel határhoz – a határnál alapból is, illetve
erre a  kiemelt  eseményre való  tekintettel  most  több rendőr és
rendőrautó is volt az átkelőnél.

 

Átértem Lengyelországba, szokásosan rögtön tájékozódtam is a
sebesség-korlátozásokról  arról  a  nagy  információs  tábláról,  ami
látható  volt,  mikor  átléptem  az  országba.  Ezen  az  autópályán
haladtam Wroclaw irányába is – közben a még jobb, intenzívebb és
hatékonyabb  akklimatizáció  érdekében  kerestem  egy  lengyel
rádiócsatornát,  ahol  hallgattam lengyel  zenéket.  Nem beszélek
lengyelül,  de  az  „Euro”  szót  többször  is  kivettem  a  rádióból,
biztosra  vettem,  hogy  nem a  pénznemről,  hanem a  nagyon  is
közelgő  Európa-bajnokságról  van szó.  Persze  örül  az  ember  az
elején minden újdonságnak, így váltogattam a csatornákat – mindig
próbáltam olyan adót keresni, amelyik régióban éppen járok, ilyen
volt például Jelenia Góra környékén is. Szerintem minden ember
szereti, ha kap kellő információkat – mindig néztem az autópálya
melletti információs táblákról az éppen aktuális hőmérsékleteket.
Nem volt túl bíztató, hiszen 21 fok volt és esős idő, de hát volt még
1 nap az Európa-bajnokság kezdetéig, még semmi sem volt veszve,
hogy  jó  idő  legyen  a  nyitómérkőzésen  és  a  nap  második
találkozóján majd következő este Wroclawban, amelyik mérkőzésre



nekem is volt belépőm.

 

Ahogy  a  többi  autópályán,  úgy  a  lengyelen  is  voltak
korlátozások, de nem volt nagy forgalom, így nem vesztettem sok
időt. A sok felüljáró és letérő mellett megpillantottam az út során
az  első  lengyelországi  focipályát.  Nem kell  stadionra  gondolni,
csak két kapu volt, azok is eltérő méretűek – de jókedvűen focizni
teljesen  megfelelő.  Minden  kisgyerek  el  tudja  képzelni,  melyik
kedvence  helyében  és  nevében  focizik  az  általa  viselt,  főként
lengyel  (de  volt  spanyol,  olasz,  német,  angol  is)  mezben.

 

Még nem volt késő, így gondoltam megnézek út közben egy
várost,  le  is  tértem  az  autópályáról  és  fákkal  borított  főúton
haladtam Legnica  felé.  Szerencsére  hamar  sikerült  beérnem a
belvárosba és parkolóhelyet is találnom. Körbeérdeklődtem, merre
is menjek a belváros felé – nagyon készségesen útbaigazítottak. A
lámpákon és a házak oldalára ki  voltak téve a lengyel  zászlók,
szemmel láthatóan várták már a kezdőrúgást. Egy hivatal és egy
múzeum  mellett  is  elmentem,  majd  beérkeztem  egy  gyalogos
zónába, ahol jobbra kellemes beülős kis vendéglők voltak, az egyik
asztalnál  egy  fiatal  pár  sörözött,  mellettük  a  két  kisgyerekük
valami színes, természetesen alkoholmentes üdítőt iszogatott. A nő
nagyon keresett valamit a táskájában, hogy mit keresett és hogy
megtalálta-e  azt  nem  tudom,  továbbmentem.  Szemben
megpillantottam  szép,  jó  állapotú  házakat,  ami  az  óváros  régi
hangulatát idézte. Miközben közeledtem az épületekhez, egy sellőt
ábrázoló szökőkútra bukkantam, aki valamiféle tölcséren keresztül
engedte bele a vizet  a kútba.  A háttérben diákok mosolyogtak,
talán azon, hogy mit is tudok ennyit fotózni ezen a kis szökőkúton.
De nekem tetszett. Tovább haladva egy nagy fémgolyóba botlottam,
bár szerencsére nem szó szerint,  mert  az egy kicsit  fájt  volna.



Ennek  a  tetején  Legnica  városát  véltem  felfedezi  három
dimenzióban:  a  sok  ház  mellett  a  templomok  voltak  jól
felismerhetőek még az alkotáson. Az egyik nagy templomot meg is
láttam,  szépen  rendbe  hozott  sorházak  mellett  magasodott
vörösben. Le is fényképeztem néhányszor, hátha jó lesz az egyik,
azonban  mindig  belemászott  valaki  a  képbe,  de  hát  ez  van  –
kivártam türelmesen, bíztam benne valamennyire visszaadja majd
a kép az akkori hangulatot.

 

 

A lámpaoszlopokon lengyel zászlók lobogtak és az utca szélén
lévő  sörözők,  vendéglők  témája  is  a  közelgő  futbal l
Európa-bajnokság volt.  A nem messze lévő utcákban parkoló és
közlekedő  autókon  is  láthatóak  voltak  a  zászlók,  elsősorban
autókra  erősített  „Polska”  feliratú  lengyel  lobogók.  Az  egyik
autóban még egy kis lengyel válogatott viseletbe öltöztetett figurát
is láttam. Nem állítom, hogy tele voltak a vendéglők,  pedig jól
hangzottak az ajánlatok, volt minden a salátától kezdve a lengyel
és nemzetközi hús- és egyéb különlegességekig. Az apró színes kis
sorházak  nagyon  tetszettek,  külön  is  készítettem róluk  néhány
képet – az aljában padok voltak, ahol fiatalabb és idősebb párok
egyaránt üldögéltek. Nem állítom, hogy mindenki a másnap útjára



indított labdarúgó eseményről beszélt, de láthatóan jó kedvük volt.
Nem lehetett banánérlelő melegről beszélni, így kiváló lehetőség
volt  ott  beszélgetni  az élet  különböző fontos és kevésbé fontos
dolgairól. Persze mindenkinek más a fontos, természetesen nem
mentem közelebb, hogy füleljek és megfejtsem, ki és miről beszél.

 

Elértem az egyik nagy templomhoz, miután megnéztem balra
fordultam,  ebben  a  sétálóutcában  is  a  lámpaoszlopokon  lévő
lengyel zászlók domináltak, nagyon ízléseses voltak elrendezve. Itt
már többen voltak, padon üldögélő hölgyek-urak mellett babakocsit
toló fiatal párok, biciklis családok és még sok sétáló. Persze voltak
fogócskázó gyermekek is, hogy mi lett ennek a versenynek a vége,
erről sajnos nem tudok beszámolni. Szeretném, ha jobban átjönne
az  akkori  hangulat,  ezért  különböző  saját  fényképekkel
illusztrálnám  időnként  az  élménybeszámolómat:

 

 

Az az igazság, hogy nem sok turistát láttam, pedig egy kellemes
hangulatú  városkáról  van  szó.  Ha  a  képet  nézzük,  előrefele



haladtam a városban található másik nagy templom felé, közben
magam mögé  is  visszanéztem,  ahol  II.  János  Pál  pápa  szobrát
láttam  a  korábban  már  megnézett  templom  mellett.  A  szobor
lábánál  friss  virágok  és  mécsesek  voltak,  mindenki  tisztelettel
sétált  el  az  emlékmű  mellett,  idősebbek,  fiatalabbak  egyaránt.
Szemben egy kisebb tér terült  el,  szép és ápolt  füvesített  apró
parkkal körülvéve, ahol lány és fiú gyerekek egymással labdáztak,
fogócskáztak,  vagy  éppen  galambokat  kergettek,  közben  az
anyukák  és  nagymamák  ültek  a  padon  és  nézték  gyerekeiket,
unokáikat – ki fagyival, ki újsággal a kezében.

 

Számomra mindig jó érzés,  ha jókedvű embereket látok,  így
voltak ezzel a nem messze lévő ház erkélyein tartózkodó emberek
is,  akik  örömmel  nézték  a  boldog  gyerekeket,  közben  büszkén
időnként  rápillantva  a  házukon  több  helyen  is  lobogó  lengyel
zászlókra azt a gondolatot sugallva,  hogy igen: mi rendezzük a
labdarúgó  Európa-bajnokságot  Ukrajnával  közösen.  A  megható
pillanat  után  én  is  elgondolkoztam,  és  még  inkább  tudatosult
bennem, hogy mindenképpen szeretném majd megosztani minél
több emberrel ezeket az élményeket. Az elmélkedés után tovább
folytattam  városfelfedező  utamat,  kerülgetve  a  fogócskázó
gyerekeket,  nézelődésemmel  igyekeztem  mindeközben  nem
lebuktatni  a  fák és bokrok aljában meghúzódó bújócskát  játszó
iskoláskorúakat. Ahogy említettem, haladok a másik templom felé,
a nem túl forgalmas sétálóutcán, egyszer csak megállt előttem két
kislány, akik egy még kisebb játék babakocsit toltak maguk előtt,
de játék baba nélkül.  Igyekeztem nem megzavarni  játékukat és
kikerültem őket – utána az édesanyjuk kedvesen megköszönte. A
színes házak mellett elhaladva a templom felé valamelyest több
emberrel találkoztam, ez talán köszönhető a sétálóutca ezen részén
lévő  fagyizóknak  és  sörözőknek.  Egyszer  csak  balra
megpillantottam egy fél lábon álló, bohóc kinézetű szobrot, fején
bohócsapka, kezében egy nála jóval nagyobb dárda – elnézést, ha



mást ábrázol, akkor nem jött át az üzenet mondanivalója, és sajnos
nem értettem meg az alkotás lényegét. Megtetszett a szobor, így le
is szerettem volna fényképezni, azonban akkor még nem tudtam
mire  vállalkozom.  Három  idősebb  ember  ott  beszélgetett
közvetlenül mellette, egy bácsi közben a körülbelül 2-3 méteres
palloson támaszkodott a bohócot ábrázoló szoborral együtt. Talán
unta is már a beszélgetést, de látszott rajta, hogy nem hagyhatja
ott  az  asszonyt.  Igyekeztem  az  elején  feltűnésmentesen
lefényképezni  a  szobrot,  de  amikor  már  10  perc  után  sem
mozdultak  meg,  (a  bácsi  egyre  jobban  és  lejjebb  történő
támaszkodását  a  fáradtságtól  kivéve)  célzásnak  szánva  még
közelebb mentem a szoborhoz, hogy picit arrébb álljanak. Hát még
ekkor sem történt  meg a várva várt  hatás,  így elkezdtem még
közelebb menni hozzájuk, oda is néztem feltűnően, de ezzel sem
jártam sikerrel. Be kellett látnom, hogy most vereséget szenvedtem.
Azonban  nem  szerettem  volna  fénykép  nélkül  maradni,  így
lefényképeztem a szobor előtt a földön lévő emléktáblákat. Ezzel
kicsit megnyugodtam, amíg egy kutya hangos ugatását meg nem
hallottam közelről – szerencsére nem én voltam a célpont, hanem
az  utcán  ide-oda  mászkáló,  magok  és  élelem  után  kutató  és
kapirgáló galambok. Ezek után már mindenre fel voltam készülve
ezen a legnicai  sétálóutcán,  de nem történt már ezután semmi
érdekes sem a templomig menő nagyjából 50 méteren.

 



 

Odaértem sikeresen és megcsodáltam közelről is a templomot –
kívülről  tudtam csak  sajnos,  mert  zárva  volt.  A  templom előtt
láttam  6  árbocot,  az  egyiken  természetesen  a  lengyel  zászló
díszelgett,  de ott  helyezkedett  el  közvetlenül  mellette az ukrán
lobogó is. Nem nagyon hiszem, hogy lett volna ember a környéken,
aki nem tudta volna, miért szerepel jelenleg egymás mellett a két
szomszédos ország zászlaja. Az árbocok aljában egy kávézó volt,
szép  piros  muskátlikkal  díszítve.  A  sétálóutcán  egy  kicsit  még
tovább mentem, kint már autók is parkolhattak – természetesen
lengyel zászlókkal és nemzeti színű visszapillantó tükör védőkkel
feldíszítve. Két épületet néztem még meg, egy kisebb bástyaszerű,
és  egy nagyobb,  dombon lévő erődöt.  Be is  néztem a téglából
készült  nagyobb  épületrendszer  belsejébe,  egy  szép  nagy
terebélyes fa állt középen, annak aljában hűsülő bácsival. Meg is
szerettem volna kérdezni  mi  ez  az  épület,  mert  csak lengyelül
láttam kiírva, azonban elnézve a pihenő bácsit inkább nem tettem,
nem akartam megzavarni délutáni idilljét.

 

Ekkor  gondoltam  úgy,  hogy  ideje  visszafordulni,  hiszen
szeretnék  még  mást  is  megnézni  Lengyelországban,  illetve
hangolódni  a  másnapi  foci  Európa-bajnokság nyitányára.  Ennek
megfelelően  térkép  nélkül  ugyanazon  az  úton  indultam  el
visszafele is, ahogy jöttem. Meleg volt aznap, ezért sokat ittam, így
törvényszerű  hogy  valamikor  mellékhelységbe  röviden  el  kell
menni, hát most jött el ez a bizonyos pillanat. Találtam egy mozit,
be is kéredzgettem. Közben láttam sok óriási plakátot, ahogy ez
lenni szokott a mozis helyeken, különböző filmekre hívták fel  a
f igyelmet.  Az  egyik  John  Carter  nevet  viselte  –  nem
összetévesztendő az egyik kórházi sorozatban szereplő figurával.
Még nem is hasonlított  a képen látható hatalmas szörnyek elől
menekülő férfi az amerikai sorozat egyik kedvenc dokijára. Nem



néztem rendszeresen ezt a Magyarországon is közkedvelt műsort,
azonban tudtam melyik alak a John Carter, hiszen többen mondták
már rám, hogy valamelyest hasonlítok rá, illetve azt a megjegyzést
is mindig hozzá kellett kedvesen és nevetve fűzniük, hogy valóban
hasonlítunk, de azért a sorozatbeli figura jobb képű, mint én.

 

Azóta sem láttam ezt a filmet, így erről nem tudok beszámolni,
mi történt a szörnyek elől  hősiesen menekülő férfival.  A plakát
alapján  nem  sok  jó  kecsegtet,  hiszen  John  Carternek  –  ha
egyáltalán így hívják a főhőst és őt ábrázolják a képen – a szörnyek
mellett  saját  nehéz  láncaival  is  meg  kellett  küzdenie,  amelyet
menekülés  közben  vonszolt  maga  után.  Erős  fiúnak  tűnt  és  a
hollywoodi  filmek  ismeretében  szerintem  a  film  végén
győzedelmeskedett  is  és  „happy  end”  a  vége.  Miközben
lepörgettem magam előtt a filmet, átéltem a képzeletbeli, magam
által  kreált  történetet,  annyira  beleélhettem  magam,  hogy
különböző furcsa grimaszokat  is  vághattam – meg is  kérdezték
tőlem először lengyelül majd angolul, hogy minden rendben van-e.
Erre egyből elnevettem magam, na, erre még jobban megijedtek –
aztán rájöttek nincs komolyabb bajom szerencsére. A jegypénztárig
vezető úton még egy ajánlót láttam, ezen egy napjainkban nagyon
kedvelt animációs filmet hirdettek. Beértem a mozi előcsarnokába,
velem  szemben  egy  fiatal  pár,  a  lány  kezében  egy  nagyjából
ugyanakkora vödör pattogatott kukorica, mint amekkora ő maga.
Bízom benne sikerült megbirkóznia vele. Nem hiszem, hogy a fiú
tudott  volna  segíteni  ebben,  hiszen  nála  is  egy  legalább
ugyanekkora adag volt. Az előcsarnokban a popcornon kívül mást
is láttam, például még több plakátot is, ahogy az a mozikban lenni
is szokott. Az egyik egy pókembert ábrázolt – nehéz lett volna a
kép  alapján  összetéveszteni  a  homokemberrel  vagy  a
farkasemberrel. Aki emlékszik a filmre, az egyik részében van egy
olyan jelenet,  mikor a pókembert megcsókolja a női főszereplő,
fordított feltartással. Na ezt akarta utánozni két fiatal a reklám



előtt,  hogy  a  barátaik  lefényképezzék  őket,  majd  gondolom
feltegyék  az  egyik  közösségi  honlapra,  hogy  minél  többen
láthassák,  kedvelhessék  és  hozzászólhassanak.  De  sehogy  sem
sikerült megvalósítani nekik a filmhez még csak hasonló jelenetet
sem. Persze nem néztem végig a próbálkozásukat, elég volt pár
másodperc  –  hogy  utána  sikerült-e  nekik,  nem  tudom.  Olyan
lelkesen próbálkoztak, hogy bízom benne igen. De egyben biztos
vagyok, nem terjedt el a világhálón ez a kép, de nem is ez volt
remélhetőleg vele a céljuk.

 

A mozis élményeim után (annyi mindent láttam, hogy valóban
néztem néha,  mint  a  moziban,  pedig  filmvetítésen  nem voltam
akkor  bent)  kimentem  a  szabad  levegőre  és  gondoltam  eszek
valamit.  Fagyizót  rengeteget  láttam,  de  én  inkább  valami
tarta lmasabb  éte lre  vártam.  Vigyázni  ke l l  minden
megfogalmazással,  hiszen a fagylalt  egyesek számára egy olyan
különleges  dolog,  ami  sok  minden  felett  áll  és  az  egyik
legtartalmasabb  fogás.  Én  is  szeretem,  de  akkor  most
fogalmazzunk  úgy,  hogy  másra  vágytam.  Nem  nagyon  szabad
általánosítani,  de  a  lengyelek  is  nagyon  szeretik  a  fagyit,  sok
embert láttam, és nemcsak fiatalokat, kezükben fagylalttal sétálni,
valamint a fagylaltárusok előtt is hosszabb volt a sor. Rengetegen
álltak ilyen sorban ilyen édességekért, így jogosan bíztam benne,
hogy máshol nem kell várnom a soromra, hogy valami meleg ételt
kaphassak.  Oda  is  mentem  egy  helyhez,  ahol  meleg  ételeket
reklámoztak,  állítólag  mindent  lehetett  kapni  náluk.  Az  utcáról
kellett kérni, láttam a hirdetőtáblájukon a sokféle szendvicset, még
egy  „új  menü”  (ezt  a  lengyel  kiírásból  is  értettem)  is  volt  a
lehetőségek között. Így nagy gondossággal ki is választottam egyet,
mire  mondták,  hogy  nincs  semmilyen  szendvics  és  menü,  már
elfogyott – viszont nagy mosollyal mondta, hogy van viszont egy jó
híre, van nagyon sokféle fagylalt!



 

Szegénynek  nem  tudtam  ugyanilyen  lelkesedéssel
visszamosolyogni  és  visszaválaszolni,  így  azt  mondtam,  hogy
köszönöm, most nem kérek. Szerencsére annyira nem voltam éhes,
de fagylaltot és jégkrémet még a nagy ajánlás után sem tudtam
megkívánni. Nincs semmi baj, visszamentem az autó felé, a nagy
templomokat messziről  is  lehetett  látni,  így nem volt  valószínű,
hogy  eltéved  az  ember  –  velem sem történt  meg  szerencsére.
Csütörtök délutánra egyre többen lettek már az utcákon is, egyszer
csak egy síró kisfiú hangjára lett figyelmes a tömeg. A sétálóutcán
biciklizett ijedten össze-vissza, és kétségbeesetten anyukája nevét
kiabálta.  Percekkel  utána az anyukát is  lehetett  látni,  abból  az
irányból rohant, ahonnan a gyereke is jött. Az anyukája is nagyon
ideges és kétségbeesett volt, a sírás határán állt, de érezte, hogy
össze kell most szednie magát, így rohant a gyereke után, ahonnan
jött a hang. Nem volt jó látni az ijedt tekinteteket – egyesek, akik a
közelben voltak, segíteni próbáltak, de az asszony ki volt borulva,
csak rohant előre, de a végén sikerült találkozniuk és megörültek
egymásnak. Ennek mindenki nagyon örült, szerintem a rémülettől
a  kisfiú  is  megtanulta,  nem  szabad  egyedül  messzire  mennie
szüleitől.

 

Miután megoldódott a helyzet, az emberek is megnyugodtak –
tovább fagyiztak, vagy még az is vett jégkrémet, akinek addig nem
volt a kezében. Az éttermek várták továbbra is a vendégeket –
közben felfedeztem néhány turistát én is,  akik fényképezgettek.
Mindenképpen úgy szerettem volna elmenni ebből a városból, hogy
viszek valami emléket – nem kellett sokat gondolkoznom mi legye
ez. Természetesen egy „fagyis” kép mellett döntöttem, ahol egy
nagyobb család várta a fagylaltot, szerencséjükre nem volt sor, így
nem kellett várniuk, míg ők következnek.



 

 

Ez emlékezetes marad, valamint a sétálgató párok, fogócskázó
és bújócskázó gyerekek – nem beszélve a bácsiról, aki unalmában
támaszkodott  a  bohóc  kinézetű  szobor  dárdáján,  egyszer  talán
majdnem el is aludt közben. Vetettem egy pillantást is még a színes
kis sorházakra, főleg a díszített fehérek tetszettek. Már majdnem
visszaérkeztem az autóhoz,  amikor két  kisiskolás fiú  jött  velem
szemben az utcán, szerintem testvérek lehettek, az egyik kezében
ott volt egy focilabda, a másik fiú kezén kapuskesztyű – nem is kell
mondanom,  hogy  lengyel  nemzeti  színnel  és  mintával  ellátva.
Miután elmentünk egymás mellett  és  kiértek a  srácok a  térre,
elkezdtek futballozni,  rúgták egymásnak a  bőrt,  néha a  falnak,
szerencsére ablakot nem találtak el – legalábbis addig, amíg én is
ott voltam. Egyszer majdnem eltaláltak egy üveget, megijedtek és
utána gyorsan tovább is mentek.

 

Mindenki máshogy hangolódik egy eseményre, talán a gyerekek
tudják  legőszintébben  kifejezni  magukat  és  vágyaikat.  Látni
lehetett rajtuk, hogy egyszer ők is szeretnének hazai pályán egy
labdarúgó  világeseményen  részt  venni  és  lehetőség  szerint
megragadva az alkalmat nyerni is. Talán a felnőttek (nők, férfiak



egyaránt)  mellett  már  a  gyerekek  is  átérezték  valamennyire  a
közelgő labdarúgó esemény súlyát, hogy hazájuk rendezi közösen
Ukrajnával a kontinenstornát és rendező jogán saját nemzetük is
többször pályára lép (minimum háromszor) az Európa-bajnokságon.
Sőt, azt is tudták, hogy másnap nyitómérkőzést fognak játszani,
ami  egész  Lengyelország  számára  ünnep.  Büszkék  voltak  a
lengyelek, (lehetett látni rajtuk és meg is van rá minden okuk)
hogy itt élhetnek és majdnem egy hónapon át a szemük előtt zajlott
az  Európa-bajnokság,  mindenki  a  részese  szeretett  volna  lenni,
osztozkodni az ország dicsőségében.

 

Visszaértem az autóhoz, majd kijutottam a fagylaltos városból is,
irány  a  szállás.  A  szállás  Wroclaw közelében  volt,  mármint  ha
közelinek számít Szczawno-Zdrój. Relatíve nagy távolságok vannak
Lengyelországban – de mivel időben voltam még, így volt lehetőség
út közben még más lengyel várost is megnézni. Miért pont ezt a
várost választottam? Jó kérdés, egy biztos, nem a neve alapján,
hiszen nem volt könnyű megjegyezni a város nevét (szerintem nem
csak nekem), de szerencsére már korábban beírtam az autóban
lévő navigációs rendszerbe és most már büszkén állíthatom, hogy
megjegyeztem. Soha ezelőtt nem voltam még ezen a településen,
egyrészt azért ezt a helyet választottam, mert közel volt Wroclaw
(körülbelül  1-1,5  óra  autóút),  másrészt  itt  találtam  jó  áron
egyágyas szállást két éjszakára. Nézzük, jól döntöttem-e, de előtte
leírnám, milyen volt az út a szállodáig.

 

Ahogy az lenni szokott,  ki  kell  keveredni mindig a városból,
szerencsére Legnica nem hatalmas város, így ez relatíve hamarabb
ment. Miközben megtaláltam a helyes irányt, arra gondoltam, hogy
mennyire focilázban ég Lengyelország, annak ellenére, hogy eddig
csak  egy  kis  részét  tudtam megismerni  az  országnak.  Fokozva



hangolódásomat bekapcsoltam a rádiót és kerestem valami helyi
lengyel adót, amin szerencsémre éppen lengyel zene szólt.  Cd-t
máskor  is  tudok  hallgatni,  egyszer  van  Lengyelországban
labdarúgó Eb – persze többször is lehet majd még a későbbiekben,
illetve  akár  világbajnokság  is.  A  kétsávos  kivezető  út  hamar
egysávossá vált, de sebaj, hiszen szép nagy zöld mező volt az út
mindkét oldalán, a háttérben néhány fával, még messzebb kisebb
dombokkal,  lábuknál  vörös  tetőcserepes  lakóházak  elszórtan.
Nincs autópálya ezen a szakaszon, így néha városokon, de inkább
falvakon keresztül kellett menni. Megvallom őszintén, én „városi
gyerek” vagyok (bár sokszor jártam falun már gyermekkoromban is
és szeretem a hangulatát), így mindig öröm számomra, ha házak
kertjében láthatok különböző háziállatokat. Az egyik falun lassan
végighaladva láttam a kertben a kerítés mellett tyúkokat, de ami
jobban meglepett,  az autóúton is  kapirgáltak elszórtan.  Nagyon
óvatosan  igyekeztem menni,  ki  is  kerülgettem a  tyúkokat,  volt
néhány, aki azonban az autó zaját meghallva visszarohant (már
amennyire tud sietni egy tyúk) a kertbe a kerítés rácsai között.
Örömömre  egyiknek  sem  lett  semmi  baja,  így  nyugodtan
haladhattam  tovább,  menet  közben  egymást  váltogatták  és
követték a falvak és a  zöld mezők.  Közben továbbra is  szólt  a
lengyel rádió, benne most már nemcsak helyi, hanem nemzetközi
külföldi slágerek is.

 

Már közel jártam Szczawno-Zdrój városához, mikor baloldalon
megpillantottam egy tavat,  nagyon meg is  tetszett,  így  egymás
után (különböző szögekből) többször le is fényképeztem. Persze
nem kell  mondanom, hogy mindegyik kép másmilyen lett,  ezt a
fotósok és a fényképezni szeretők tudják, hogy minden kép más és
más (például a hangsúly átterelődik). Ahogy minden rádióadó is
más és más, ezért én is váltogattam út közben, a neveket nem
nagyon tudtam vezetés közben megjegyezni, de az szemen szúrt,
hogy az egyik rádióadó kiírta a neve után az éppen hallható sláger



címét, utána a pontos időt. 18:55 volt látható, így időben és még
világosban elérhettem a szállást. Minden faluban álltak autók is az
út szélén, nem láttam olyat, amelyikre ne lett volna kitéve valahol a
lengyel  zászló.  Egy  érdekesség számomra,  hogy ha  beérsz  egy
lengyel helységbe, akkor először nem a település nevét írják ki,
hanem egy települést ábrázoló táblát találunk. Így nem könnyű a
tájékozódás, de napjainkban a navigációs berendezések és hasonló
eszközök  segítségével  már  nem  gond.  Értelemszerűen,  ha
elhagyunk egy települést, akkor szintén ugyanezt a táblát láthatjuk
csak egy piros vonallal áthúzva. Ez érdekesség volt számomra, így
lefényképeztem gyorsan, hogy el ne felejtsem. Meg is maradt az
emlékezetemben, például azért, mert sétált az út ezen oldalán egy
fiatal fiú is és egyszerre értünk a táblához – utólag is elnézést
szeretnék kérni tőle, hogy belevakuztam a szemébe, természetesen
nem  volt  szándékos.  Kisebb  gond,  de  a  képem  sem  lett  jó.
Közvetlenül az előbb említett település után jött egy erdős rész, itt
kerékpározókat is láttam, majd az erdősort elhagyva megérkeztem
az aznapi szállásom városába. Elsőként egy szép téglaházat láttam,
ablakában  virágokkal.  Egymást  követték  az  ilyen  típusú  házak,
miközben egyre jobban közeledtem a szállodához. Nem tudom, ki
miként  vélekedik  a  kérdésről:  én  szeretek  vezetni,  azonban ha
sokat megy az ember nem autópályán, lefárasztja. Ez az aznapi táv,
amit a fentiekben leírtam nem volt kevés, bár nagy része autópálya
volt  Németországban, ahol gyorsabban lehet haladni,  de persze
ennek köszönhetően figyelni is kell legalább ugyanannyira, ha nem
jobban.  Lényeg  a  lényeg,  vártam  már,  hogy  megérkezzek  és
elfoglaljam a  szobát.


