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Пътуване до Швеция 

от Ивана Костадинова, младши посланик, ДФСГ „Интелект“-гр. Плевен 

 

Кандидатствах по проект на европейската програма „Еразъм +“ в училище и имах късмета да се 

класирам на едно от първите места и сама да избера държавата в която искам да замина, а именно 

Швеция. Много се страхувах от предизвикателството, за което днес съм благодарна, че се случи, 

понеже не бях сигурна в себе си. Заминах с още четири момчета от съседните класове, които не 

познавах добре. В началото си мислех, че ще е голям проблем ако съм единственото момиче в 

групата, но не се оказа така. 

 И така, денят на нашето пътуване настъпи и наравно с вълнението ми, ме беше обзела и 

голяма доза притеснение. Пътувахме през нощта и това допринесе за още по-голямата еуфория. Не 

усетих пътят до летището и сякаш след миг вече бяхме там.  

 Полета мина пак толкова неусетно, но пътуването ни едва сега започваше. Бяхме в 

Мюнхен, Германия и макар да имахме много време до следващия полет нямахме възможността да 

разгледаме огромното летище. Минахме километри за да стигнем до гейта, от който излиташе 

самолета ни за Швеция. 

 Кацнахме в Гьотеборг - един от големите градове в Швеция и нашето приключение 

започна. Имахме достатъчно време, за да се разходим из този прекрасен град и да видим повечето 

от забележителностите му, но късметът ни нямаше същото намерение. В деня в който 

пристигнахме се провеждаше спринт-бягане с препятствия. През цялата централна част на града 

имаше спринтьори и беше забранено произволното пресичане на пътното платно. С много 

упоритост и обикаляне намерихме начин да продължим разходката си. След всичките тези 

изпитания, умората, непознатото около нас, единствената ни цел беше да стигнем до гарата, за да 

хванем влака до града, в който трябваше да отседнем - Удевала.  

 Пътуването с влак беше много кратко. На гарата се срещнахме с участниците в проекта от 

Република Гърция. Пътувахме с тях и се наслаждавахме на заобикалящата ни природа. 

Впечатляваше ни всичко, защото беше различно и интересно. 

 Наближихме и дойде време за слизане. По програма на гарата трябваше да ни очакват 

колегите на нашите придружители, както и всички семейства в които трябваше да се настаним. 

Проблем възникна след като слязохме на гарата в Удевала и се оказа, че никой не ни чака - 

нямаше абсолютно никой. В началото се паникьосахме, защото никой не отговаряше и на 

обажданията ни. Оказа се , че сме слезли на грешната спирка. За наше щастие след около половин 

час се появиха нашите посрещачи.  

 Развълнувах се, когато видях Вилма- момичето от семейството, при което трябваше да 

отседна. 
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Стигнахме на едно неописуемо място близо до града, където ни посрещнаха. Запознах се със 

семейството на Вилма. Вечеряхме в двора, а морето беше само на няколко метра от нас. Бяха ми 

подготвили самостоятелна стая, от която гледката беше невероятна. 

 Гледахме филми заедно, говорихме си много, а аз им разказвах за България. Всички 

говореха английски и се стараеха да не ме карат да се чувствам неудобно. Това бе чудесна 

възможност да упражним знанията си и да приложим наученото в часовете.  

 И така започна нашата седмица на приключения. Имахме програма в която редувахме 

приятното с полезното – разходката с училище. 

След общите занятия имахме свободно време в което сами да изберем какво да правим. Всеки ден 

се събирахме всички, намирахме интересни игри и се забавлявахме. В Швеция след като навършат 

14 годишна възраст имат правото да шофират. Беше интересно да разберем повече за техния 

живот, но и завързахме приятелства с групите от Холандия, Гърция и Исландия. Нямахме 

свободно време, винаги имахме интересни занимания, а времето летеше прекалено бързо. Всички 

бяха много приятелски настроени и с нетърпение очаквахме следващия ден и следващото 

приключение. Учителите ни бяха измисли игри за сближаване, а те наистина ни помагаха. 

Катерихме се по скали, разхождахме се в гората и всеки ден научавахме нови  неща. 

 Трудната част дойде, когато вече се бяхме сближили много, а трябваше да се разделим. 

Обсъждахме много този момент, защото знаехме, че няма да имаме възможността да се съберем 

всички отново. Решихме обаче, че ще поддържаме контакт чрез социалните мрежи. 

  Полета към България отново беше с прекачване на летището в Мюнхен. Този път престоя 

беше по-дълъг и имахме възможността да се разходим из града. Останах много впечатлена от 

Мюнхен и се надявам някой ден да имам възможността да го посетя пак и да му се насладя за 

повече време.  

 От деня на тръгването ни Вилма започна да брои дните до идването и в България. С всеки 

изминал ден тя ми казваше колко време остава до пристигането им. Нямахме търпение да се 

срещнем отново. Цяло лято поддържахме връзка, разказвахме си за случващото се и чакахме с 

нетърпение деня на нашата среща. 

 В началото на месец март беше уговорено идването на шведите, холандците и гърците в 

България. Седмица преди пристигането им разбрахме, че пътуването им няма да може да се състои 

поради случващото се в момента - пандемията от коронавирус COVID 19 в целия свят.  

За кратко бяхме много разочаровани, но учителите ни информираха, че проекта ”Eразъм +” 

се удължава, и през следващата учебна година ще имаме възможността да покажем България на 

нашите чуждестранни приятели. 

 

 


