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Zadnji ponedeljek pred začetkom šole sem kot vsak dan sedel na stol, v roke vzel kitaro in na 
telefonu odprl aplikacijo, namenjeno uglaševanju kitare. Uglasil sem si že štiri strune, ko sem 
prejel e-poštno sporočilo. Profesorica Lara Jug je v sporočilu zapisala, da bo v mesecu 
septembru od 19. 9. 2022 do 23. 9. 2022 v poljskem mestu Szczecin potekal teden mobilnosti. 
Misli so mi hipoma odplule v prečudovito Lizbono, bogato s prekrasno arhitekturo in 
raznolikimi kulturami in spomnil sem se najbolj nepozabnega tedna svojega življenja. Poklical 
sem prijatelja Žana, s katerim sem se spoprijateljil med tednom na Portugalskem in ga vprašal, 
ali je tudi on prejel vabilo. Odvrnil mi je, da se je že prijavil. S prijavo nisem odlašal in sem jo 
karseda kmalu oddal. Ko sva se srečala v živo, sva polna elana kramljala o novi dogodivščini na 
obzorju. 

Učiteljica Lara je mene in Nejca, ki se je tudi prijavil na mobilnost, čez kakšen teden odpeljala 
v svojo pisarno, kjer so že stali trije fantje, ki jih niti na videz nisem poznal. Vedel sem le, da bi 
naj bili sošolci Mihaele, ki je bila z nami v Lizboni. V pisarni sta stali tudi učiteljica Karin Lah in 
Suzana Rehberger, ki sta nam podali informacije o poti na Poljsko, nastanitvi, aktivnostih, v 
katere bomo v Szczecinu vključeni, in še o marsičem. Poljske sem se že res veselil! 

Po nekaj dnevih konstantnega premišljevanja sem se kljub pomislekom glede zamujene snovi 
odločil, da tako edinstvene priložnosti (potovanje v oddaljeno državo in druženja) ne smem 
zamuditi. Učiteljici Suzani sem dokončno potrdil, da se bom mobilnosti udeležil! 

Mrzlično sem začel pakirati potrebna oblačila, pripomočke za pot in bivanje v hotelu in se v 
soboto »nekoliko prej« (okoli desetih zvečer) spravil v posteljo in že sanjal o spominih, ki jih 
bom ohranil s prihajajoče dogodivščine. 

18. 9. 2022 

»I am what I aaaaaam« je predirljivo zazvonila budilka nekaj minut pred eno zjutraj. Ne ravno 
spočit, vendar nabit z adrenalinom, ki je držal moje utrujeno telo pokonci, sem se oblekel in 
uredil. Poslovil sem se od mame in se z atijem odpeljal do mariborske železniške postaje. V 
roku nekaj minut so prispeli tudi ostali popotniki. Ugotovil sem (prebral sem na listu z 
informacijami), da so Mihaelini sošolci Sergej ter dvojčka Dan in Jan. Posedli smo se v kombija, 
ki sta nas peljala proti dunajskemu letališču. Na poti smo se Žan, Nejc in jaz kljub (pre)zgodnji 
uri zelo zabavali. Dogovorili smo se, da se bomo v Szczecinu skupaj fotografirali, kolikor bo le 
mogoče, »sensei« Žan (takšno ime sem mu nadel v Lizboni) pa se je ponudil, da bo po prihodu 
nazaj domov iz fotografij nas treh naredil epsko montažo. Na dunajskem letališču sem očitno 
izgledal »nekoliko« utrujen, saj me je ena od delavk z nasmehom na obrazu vprašala: »Hast 
du schlecht geschlafen?« Svojih živo rdečih, zdelanih oči pač nisem mogel prikriti. 



Poleteli smo okoli pol sedme zjutraj. Sončni vzhod, ki smo mu bili priča, me je pustil brez besed. 
Let, med katerim sva si Sergej in jaz čas krajšala s kramljanjem, je potekal mirno. Pred 
pristankom smo potniki v dar dobili majhno čokoladico, kar se mi je zdelo prav pozorno. Na 
terminalu smo prevzeli prtljago in se z mini avtobusom odpeljali proti končni destinaciji. Med 
potjo sem nekaj časa spal, toda pogled skozi okno je bil mnogo bolj mamljiv. 

Končno smo prispeli v Szczecin! Odkorakali smo do Moxy hotela, kjer me je recepcija res 
prijetno presenetila. Bila je zelo estetska in kot nalašč za druženje s prijatelji. Po prijavi smo se 
dijaki odpravili na krajši ogled mesta. Zunaj je pihalo, kar pa me ni motilo. Po nekaj več kot 
tristo metrih hoje sta Sergej in Mihaela izjavila, da sta lačna. Pridružila sta se jima še dvojčka, 
kar »herojem sodobnega časa« (Žanu, Nejcu in meni) ni niti najmanj ustrezalo. Mi smo se 
namreč želeli razgledati po mestu in vknjižiti kakšen lep spomin. Gimnazijci brez 
avanturističnega duha so se raje spravili nad hrano, kot da bi stisnili zobe in hodili, mi pa smo 
energično in dobre volje oddrveli naprej. Videli smo veliko starih arhitekturnih presežkov, npr. 
cerkev sv. Janeza Krstnika, sprehodili smo se skozi park in se sveži vrnili v hotel. Razdeljeni smo 
bili v sobe – Žan je bil z Janom, Sergej z Danom, jaz z Nejcem, Mihaela pa je bila sama. V sobah 
smo se razpakirali in ker smo bili nato že vsi nekoliko lačni, smo odšli na zgodnjo večerjo. Usoda 
nas je odvedla v KFC, kjer smo zraven dobre hrane dobili tudi namizno igro človek ne jezi se 
(Ludo). Malo smo se sprehodili in se vrnili v sobe. Moram priznati, da je bila sobna televizija, 
katere nastavitve sem spremenil na švedščino, špica, saj so bili vsi programi samo v poljščini. 
Odlično! To naju s cimrom ni odvrnilo od gledanja Thundermanovih in Spužija Kvadratnika na 
Nickelodeonu, seveda v poljščini. Zvečer smo se Slovenci posedli za mizo v skrajnem levem 
kotu recepcije, kjer smo vadili predstavitev opravljenega dela v projektu za prihajajoči dan. 
Večer smo si Nejc, Žan in jaz popestrili s pitjem cocktaila, ob čemer smo igrali papirnati človek 
ne jezi se iz KFC-ja. Bilo je res zabavno! Pred spanjem je Žan prišel v najino sobo (kjer je bil 98% 
časa, preživetega v hotelu, če izvzamemo spanje, in je bil zmeraj dobrodošel), kjer smo se še 
nekaj časa družili. 

19. 9. 2022 

Ta dan se je začel teden dejavnosti, toda izjemoma šele okoli enih popoldne. Po bogatem 
zajtrku, ki so ga v največji meri predstavljali kupi beljakovin (jajca, klobase, arašidovo maslo), 
smo se pripravili na sprehod po mestu. Pred sprehodom sem v recepciji hotela opazil litvansko 
učiteljico Ljudmilo, ki je bila že na Portugalskem, iz česar sem sklepal, da Litvanci bivajo v istem 
hotelu kot mi. Ker je deževalo, sta učiteljici predlagali, da bi namesto pohoda obiskali 
nakupovalno središče Galeria Kaskada v bližini. To me je razočaralo, saj res ne maram tovrstnih 
stavb, kjer se večinoma le dolgočasim. V nakupovalnem središču s prijateljema nisem zdržal 
dolgo, zato smo se odpravili nazaj v naš hotel, saj smo bili složni v tem, da je obisk 
nakupovalnega središča v tujini popolna potrata časa. 

Okoli poldneva je naša skupina z avtobusom odrinila do univerze Collegium Balticum, kjer je 
potekal teden dejavnosti. Poleg Slovencev bi naj prišli tudi Danci, Litvanci, Španci, Grki in 



Poljaki. Najbolj sem se veselil druženja z Danci, saj sem želel vaditi švedščino, ki se jo učim od 
junija (danščina je precej podobna švedščini). Le streljaj proč od univerze je stala IKEA, ki me 
je spomnila na švedske prijateljice, ki sem jih spoznal v Lizboni. Kaj kmalu sem doživel prvi 
hladen tuš – z Danske so prišli zgolj koordinatorji projekta in ne učenci, kot sem pričakoval. Z 
otroki iz drugih držav smo spregovorili nekaj besed (Grki so prispeli šele naslednji dan). Prijazni 
poljski študentki Maya in Natalia sta nam predstavili agendo tedna, čemur je sledilo kosilo. 
Kosilu so sledile predstavitve opravljenega dela po državah. Vsak je moral predstaviti tudi 
svojo šolo, česar mi nismo vedeli, zato smo predstavniki »plemena« Serševcev improvizirali. 
Predstavitvi Litvancev sta bili tako dolgi in izčrpni, da se je brada kralja Matjaža že dvajsetkrat 
ovila okoli mize, preden so končali. Zaradi nepojmljivo entuziastičnega govorjenja Ljudmile vse 
države sploh niso mogle priti na vrsto, zato smo se do naslednjega dne poslovili od drugih 
»teamov« in dan nadaljevali z ogledom mesta. Hodili smo do gradu pomeranskih knezov in 
naredili krog do hotela. Medtem smo kupili hrano za večerjo. Kupljeno smo želeli pojesti pri 
mizi v recepciji hotela, kjer je tudi jedilni prostor, toda receptorji nam tega niso dovolili. Hrano 
smo zato pospravili kar v sobi. Ta večer sem odkril tudi nekaj interesantnega – kukalo za vrata. 
Žanu in meni se je zdelo zelo zabavno, kajti s pomočjo te naprave sva se igrala posebno igro. 
Ko je prijatelj želel priti v mojo sobo, je potrkal na vrata. Odšel sem k vratom, vendar mu nisem 
odprl, marveč pogledal skozi kukalo. Žan je na hodniku zaplesal oziroma izvedel nenavadne 
gibe, ki so bili izredno smešni, saj leča v kukalu popači izgled človeka. Tudi to noč sem slabo 
spal. 

20. 9. 2022 

»Kak sn spet slabo spal« so bile prve besede, ki sem jih rekel Nejcu, ko sem se ves polomljen 
zbudil in se pripravil na zajtrk. Kot dan poprej smo se pošteno najedli. Ob zajtrku nikoli ni 
manjkalo smeha in Žanovih nasvetov, ki so bili namenjeni predvsem meni (pač se rad učim od 
najmodrejšega). Med vožnjo do univerze se je na avtobusu pojavil inšpektor, ki je pregledoval 
karte. Po pregledu je stopil na sredino avtobusa, skril inšpektorsko kartico in se delal, da je 
potnik, ki je zaspal. Na univerzi se je odvijal drugi dan dejavnosti. Končno so se nam pridružili 
tudi Grki, ki sem jih nestrpno pričakoval, saj me zelo zanima obdobje antične Grčije in želel 
sem jih povprašati določene stvari v zvezi s tem obdobjem. Prej omenjeni Grki so izvedli 
predstavitvi, tako kot smo jih vsi ostali. Za razliko od drugih ekip so oni prihajali s privatne šole, 
kar je bilo v prihodnjih dneh kar preveč očitno. Litvanci oz. njihova mentorica je od nekod 
»izvlekla« novo predstavitev, ki so jo popestrili še s Kahoot kvizom. Vsej tej kolobociji je sledil 
težko pričakovani »ice breaking«, ki je potekal tako, da smo morali poiskati osebo, ki opravlja 
določeno stvar, npr. pleše, poje, igra kitaro in v izbrano polje na listu zapisati ime te osebe. 
Igra se mi je zdela kar zanimiva. Nato sta nas Maya in Natalia razdelili v internacionalne skupine 
(v vsaki skupini je bil po en učenec iz vsake države). Naloga skupine je bila poiskati rešitev za 
neki problem na določenem področju, vezan na klimatske spremembe. Tema naše skupine je 
bila transport. Prevzel sem vlogo vodje skupine in »kolegom« dodelil naloge. Ne želim biti 
nesramen ali krivičen, vendar moram žal na tem mestu povedati, da je bila moja skupina zelo 
nezainteresirana za delo. Kljub vsemu mojemu trudu, da bi skupina in njeni člani funkcionirali, 



mi ni uspelo. Po nekaj več kot uri so sledile predstavitve rešitve, ki »smo« se je domislili. 
Predstavljati sem jo moral jaz, kajti nihče drug pravzaprav ni vedel, kaj smo sploh delali. Ko so 
svoje delo predstavile še druge skupine, je bilo jasno, da je delo potekalo enako bolj ali manj 
pri vseh. S tem smo Slovenci dokazali, da imamo najboljše delovne kompetence in smo 
zasluženo odpotovali na Poljsko. Pred večerjo, ki je bila tega dne organizirana v restavraciji na 
gradu pomeranskih knezov, smo odšli na daljši sprehod in si ogledovali znamenitosti. Žan, Nejc 
in jaz smo s pomočjo Mihaele in dvojčkov naredili nekaj zelo dobrih fotografij. Ob sedmih nas 
je na gradu čakala težko pričakovana večerja. Predenj sem vstopil v restavracijo, sem zaslišal 
prelepo prepevanje pevskega zbora, ki je na odru poslušalce v ekstazo spravljal s pesmimi zlate 
dobe glasbe. Ko sem slišal, da prepevajo pesem Elvisa Presleya Can't Help Falling In Love, sem 
se popolnoma raznežil. Spomnil sem se, da sem v Lizboni isto pesem pri amfiteatru zapel 
svojim švedskim prijateljicam, ki jih na žalost nisem videl že od 20. maja. Otožen sem sedel za 
pogrnjeno mizo. Ko pa je prišel čas za akcijo – prehranjevanje, sem pozabil na vse tegobe 
življenja in se kot lisica na kokoš divje spravil nad tradicionalno poljsko jed pieroge, ki je 
spominjala na štruklje, polnjene s kašo in polite z gobovo omako. Bili so res okusni. Za sladico 
sem naročil še jabolčno pito s sladoledom. Brez slabe vesti lahko izjavim, da je bila to daleč 
najboljša jabolčna pita, kar sem jih kadarkoli snedel! Okus je bil nepopisen, kombinacija s 
kremastim sladoledom burbonske vanilje pa nadnaravna. Polnih želodcev smo se vrnili v 
hotelske sobe. Z Žanom sva ves večer vadila večglasno petje pesmi Grace Kelly. Po skoraj dveh 
urah »ubranega« petja sva bila fizično in mentalno izčrpana. V Nejčevih očeh sva videla grozo, 
ki jo je doživljal, ko je bil prisiljen poslušati najino obupno petje. Medtem, ko se je Nejc tuširal, 
sem na hodniku slišal velik trušč. Zdelo se mi je, da po našem nadstropju nori čreda podivjanih 
volov. Ko sem odprl vrata in pogledal ven, na hodniku ni bilo volov, pač pa Litvanke, ki so 
prežete z adrenalinom in kdove s čim še divjale sem ter tja. Mislim, da je nesmiselno, da 
poudarjam, da sem slabo spal. 

21. 9. 2022 

Naslednje jutro smo se ponovno prenajedli. Med potjo do univerze sva z Žanom vadila petje v 
terci, kar je Nejcu priklicalo »flashbacke« minulega večera. Danski koordinatorji so nam dali 
delo, ki je bilo nekoliko preprostejše od dneva poprej. Tokrat je večina članov skupine vendarle 
sodelovala, tiste, ki pa niso, sva z Žanom oklicala za NPC-je (Non-player character). To je v 
slengu nekdo, ki nima nobene volje, da bi storil karkoli. Skušal sem vzpostaviti stik z Grki, ki so 
mene in še veliko drugih iskreno povedano ekstremno razočarali. Bili so bolj asocialni kot alge 
na strešniku hiše. Nekateri izmed njih so neprestano zrli v zaslone telefonov in iz družbe 
pobegnili karseda hitro. Tudi sicer je bilo njihovo vedenje nekoliko nenavadno – medtem ko 
so v svoji predstavitvi govorili o škodljivosti cigaret, je kar nekaj izmed njih kadilo. Po kosilu so 
imeli predstavitev spet Litvanci, čemur je sledilo ustvarjanje vrečk po njihovih navodilih. Po 
dejavnostih na univerzi smo večino popoldneva namenili ogledu mesta. Ogledali smo si park 
Kasprowicz, kjer stoji kip papeža Janeza Pavla II., in kip treh orlov v spomin na generacije 
Poljakov, ki so živeli pred, med in po drugi svetovni vojni.  



Za večerjo smo pojedli pico in se vrnili v hotel. Žanu kartica za »njegovo« sobo »ni delovala«, 
zato ni mogel vstopiti. Jezen je odšel v recepcijo in receptorki zabrusil, da do odhoda v soboto 
ne želi imeti več težav z »nedelujočo« kartico. Izkazalo se je, da je med vožnjo z dvigalom 
izstopil dve nadstropji prehitro – nastanjen je bil v sobi 409, želel pa je vstopiti v sobo 209. 
Pozneje sem Litvanki Ugne in Kamile vprašal, ali bi se kaj družili, glede na to, da bivamo v istem 
hotelu. Strinjali sta se s predlogom in skupaj s prijateljema smo odšli v hotelski »lobby«. Igrali 
smo namizni ročni nogomet, ko sta se nam pridružila še dva Litvanca. Enega izmed njiju smo 
poimenovali Kung Fu Panda, saj je bil zelo podivjan in je norel kot mlad petelin. Pogovarjal sem 
se s Kamile, ki je bila navdušena nad tem, da se učim švedščino, saj je ona 11 let živela na 
Norveškem, kjer govorijo jezik, ki je dokaj podoben švedskemu. Po prijetnem pogovoru sem 
se vrnil v sobo, kjer me je Nejc oklical za Franceta Prešerna, saj sem se družil s punco, ki je 
nekaj let mlajša od mene, kar je v času svojega življenja počel tudi France. Nejc si je izmislil 
igro, pri kateri je s sobnim telefonom telefoniral v eno od sob drugih Slovencev in se jim 
predstavil kot telefonski operater, ki zahteva podaljšanje naročnine na vse možne stvari (na 
vodo, zrak, spletne strani). Ja, spet sem slabo spal. 

22. 9. 2022 

Kot vsak dan smo se po zajtrku odpravili na univerzo, kjer smo dobili navodila za ustvarjanje 
videa. V njem smo morali predstaviti enega od problemov, ki povzroča klimatske spremembe. 
Ker smo pač Serševci, smo želeli, da je video ne samo poučen, ampak tudi zabaven. Sestavili 
smo scenarij in v bližnjem gozdu, polnem smeti, pričeli s snemanjem. Na žalost se razen meni 
in Žanu nikomur ni ljubilo snemati. Odigrali smo še en kviz, ki so ga nepričakovano pripravili 
Litvanci. Iz tega je nastala šala, da se Litvanci zgodaj vrnejo v hotel za to, da lahko pripravijo 
novo predstavitev ali kviz za naslednji dan. Z učenci iz drugih držav smo se dogovorili, da se ob 
18.30 zberemo v Galaxy nakupovalnem središču, kjer smo imeli skupno večerjo. 

Žana, Nejca in mene je čakala še montaža videa, ki ga je bilo potrebno predstaviti prihodnji 
dan. Vedeli smo, da bodo videi ostalih skupin politično korektni oziroma narejeni popolnoma 
po navodilih. Tudi naš izdelek bi bil prav takšen, če se v nas ne bi prebudil močan instinkt za 
zabavo, ki nas je »prisilil«, da smo na YouTubu našli davno izgubljeni videoposnetek Jodlarja 
Lojza (Alojza Podvratnika), v katerem slednji divje jodla in »brezhibno« prepeva slovenske in 
tuje klasike, npr. Zala deklica, Ti moja rožica, Djuli ... Vedeli smo, da je pesem kot nalašč za 
popestritev videa, zato jo je Žan uvozil v program za urejanje videoposnetkov in na 
posameznih delih prilagodil njeno glasnost. Ne lažem, če povem, da se tako, kot smo se smejali 
med gledanjem videa, nismo smejali že leta (vsaj jaz se nisem). Nad izdelkom smo bili 
navdušeni in komaj smo čakali, da ga vidijo tudi ostali. Zadovoljstvu nad videom navkljub sem 
spet slabo spal. 

23. 9. 2022 



Dobre volje smo uživali kraljevski zajtrk, ko nas je učiteljica Karin vprašala, ali je video narejen. 
Spogledali smo se in karseda milo odgovorili, da je. Učiteljica je želela, da ji ga pokažemo, 
vendar smo ji zatrdili, da po tem ni potrebe, da je izdelek povsem normalen in da so vse skrbi 
okoli njega odveč 😉😉. Ta dan smo prišli na univerzo skoraj uro bolj zgodaj kot ponavadi, saj so 
nas ta dan »družabni« Grki morali zgodaj zapustiti. Začelo se je predvajanje videoposnetkov, 
ki smo jih ustvarili, zaradi česar smo bili zelo na trnih. Kot smo pričakovali, so bili posnetki 
ostalih skupin zanimivi kot ura kemije, zatorej je večina učencev bolščala v svoje elektronske 
naprave in se za projekcijo ni zmenila. Tedaj pa je na vrsto prišla slovenska skupina. Lojz je 
raztegnil meh in zabava se je začela. »Ki sem jih zaman želel slišati od tebe,« je bilo dovolj, da 
so vsi poslušalci pospravili svoje mobilne telefone in začeli pozorno poslušati. Naši učiteljici 
nista bili niti najmanj zadovoljni z glasbo v ozadju, a lahko v naš bran povem, da smo želeli le 
širiti slovensko kulturo in tradicionalne pesmi. S strani publike nismo bili deležni kritike, ampak 
bučnega aplavza. Danec Tore je Žana vprašal, kdo je ta mož, ki jodla. Prijatelj mu je razložil, da 
je to Jodlar Lojz, eden najboljših slovenskih pevcev. Grki so se poslovili, ostali pa smo s partnerji 
posneli krajše filmčke o znanju, pridobljenem skozi teden mobilnosti. Poljski študentki sta 
vsakemu izmed nas podelili certifikat o sodelovanju v tednu dejavnosti. Prišel je najtežji del 
vsakega potovanja – slovo od novih prijateljev. Litvanec Tautvydas, ki ga je ob predvajanju 
našega posnetka navdušil Lojzov venček pesmi, je želel dobiti naslov pesmi. Seveda smo mu z 
veseljem ustregli in lahko smo ponosni, da so delček Slovenije v tujino odnesli tudi tujci. Pa naj 
še kdo reče, da slovenska mladina ne skrbi več za ohranjanje dragocene kulture! Pred 
Collegiumom Balticumom smo se vsi skupaj fotografirali s certifikati in se poslovili. Slovenci 
smo se odpravili proti »Be Happy muzeju«. Med potjo smo bili okarani zaradi neprimernega 
izbora glasbe. Oštevanju se je pridružil tudi Sergej, ki mu glasba tudi ni bila po godu. 
Nasprotnega mnenja je bil Dan, kateremu se je zdela pesem izvrstna. Takrat mi je bilo v hipu 
jasno, da ima prijatelj dobro uho za melodije. Be Happy muzej je bil res zanimiv, saj je 
omogočal ustvarjanje briljantnih fotografij. Ravno teh je Žanu, Nejcu in meni še primanjkovalo 
za montažo, na našo srečo pa nas je zabavna ustanova rešila zagate. Melanholično smo začeli 
pakirati. Dostojno sem se želel posloviti od Litvank, zategadelj sem jih povabil na zadnje 
druženje. Pristali sta in dobili smo se v moji in Nejčevi sobi. Predenj sta prišli, sem mrzlično 
pospravljal razmetane stvari in želel v koš vreči KFC-jevo darilo, igro človek ne jezi se. To 
dejanje mi je preprečil Nejc, saj je igro hotel obdržati. Skrila sva jo v njegov pulover. Litvanki in 
Žan so prispeli in Nejc je predlagal igranje človek ne jezi se. Sledili so nekoliko nerodni trenutki, 
kajti igro je nerodno vlekel iz svojega puloverja. Bolje, da ne vem, kaj sta si o tem mislili 
trinajstletni gostji. Zaželeli smo si vse najboljše na nadaljnji življenjski poti. Še zadnjič sem 
porazno spal. 

24. 9. 2022 

Prebudili smo se navsezgodaj in odrinili iz Moxy hotela. Mini avtobus je začel vožnjo proti 
berlinskemu letališču. Učiteljica Karin me je med potjo prosila, naj za šolsko spletno stran 
napišem krajši odstavek o tednu mobilnosti. Izgleda, da spet nisem čisto upošteval navodil. 



Preden smo se vkrcali na letalo, je prišlo pri varnostni kontroli do zapletov. Letališka policija je 
kot v dokumentarnih serijah prijela »teroristko« Mihaelo, ki je s sabo nosila »bombo«. Šlo je 
za notesnik, katerega baterijo je zaradi okvare morala menjati in tako se serijski številki nista 
ujemali, kar je pretirano vznemirilo kontrolorje. Le-ti so bili mnenja, da je nedolžni računalnik 
doma narejen predmet za uničevanje. Po mučnem zasliševanju so vendarle spoznali svojo 
napako in lahko smo odleteli. Vožnja z Dunaja v Maribor je bila tiha in otožna in ko smo prispeli 
v domače mesto, so nas že čakali starši in nas radostno sprejeli. V slovo sem objel Žana in 
avantura na Poljskem se je s tem uradno zaključila. 

Za konec bom strnil še nekaj misli. Zahvaljujem se vsem, ki so meni in mojim prijateljem 
omogočili to čarobno dogodivščino. Skupaj smo preživeli ogromno lepih trenutkov in 
verjamem, da se bom s pomočjo fotografij in drugih virov še dolgo spominjal zabavnega 
potovanja. Če sem iskren, je bilo v Lizboni boljše, saj smo se z mladimi iz drugih držav bolje 
ujeli, kar pa ne pomeni, da v Szczecinu ni bilo v redu (nemogoče je, da bi vedno enako užival). 
Iz tega razloga si iz srca želim, da bi se tovrstna avantura še zgodila in upam, da se s prijatelji 
in učiteljicama v prihodnosti spet podam na nepozabno pot, polno smeha, radosti in zabave! 

Filip Gračner, 2. ar 


