
Zakopanei tanulmányút
 képes beszámoló 
(2014. szeptember 11-13.)

Nagyon  szomorú-esős  időben  indultunk  útnak
Miskolcról  2014.09.11-én  Lengyelország  irányába,
ahol célunk, hogy megtapasztalhassuk a magas hegyi
klíma ingerlő hatását. 

A  rossz  idő  ellenére  nagyon  jókedvű  volt  a
társaság, hiszen egy kis környezetváltozás mindenkit
jó kedvre deríthet, főleg ha jó programok is vannak
kilátásban.

A szakmai program előtt úgy gondoltunk
tisztelgünk a múltnak olyan formán, hogy
a  szálláshelyünktől  autóbusszal  két-három
óra járásnyira lévő Auschwitba megyünk.

Itt  megtekintjük  a  főbb  barakkokat,
kiállításokat  és  az  éppen  maradt
krematóriumokat  is.  Hát  megtekintettük és
úgy  gondolom  mindannyiunk  nevében
mondhatom, hogy megrázó élményben volt
részünk.  

Szinte hihetetlen, hogy azt a sok szörnyűséget élő emberekkel követték el. 



Utána  átmentünk  Birkenauba is,  ahol  a
szörnyűségek  további  borzalmai  tárultak
elénk. 

Úgy gondolom ezt egyszer mindenkinek látnia
kellene, hogy örökre emlékezzen rá.

A  napot  tovább  folytatva  megkerestük
szálláshelyünket,  ahol  már  vártak  bennünket
finom vacsorával. 

Az  egésznapos  utazás  és  a  szívbe  markoló
látvány után alaposan elfáradtunk, de egy kis
esti  megbeszélést  azért  még  tartottunk,
összegezve  a  látottakat  és  megbeszéltük  a
másnapi programunkat is.

Másnap  korán  reggel  indultunk,  hogy  még  kora
délelőtt  megtekinthessük  a  Kasprowy  csúcsot  a
Tátra csodálatos kilátásbeli ajándékát.

 Lanovkával jutottunk fel majdnem 2000 méterig. 

A magashegyi  ingerhatás  azonnal  érződött  hatalmas
szél formájában, amit egy kis eső is követett. 



A  bátrabbak  elindultak  a  2036  m  magasságot
meghódítani esőkabátban, harcolva az erős széllel.

A fél órás természeti elemekkel való küzdelem után
meghódítottuk  a  csúcsot,  bár  nagyon  kellett
kapaszkodni,  ha nem akartuk,  hogy a szél  elfújjon
bennünket.

Akik feljutottak a csúcsra elmondták,  hogy felejthetetlen élményben volt részük. A felhők
olyan gyorsan jöttek és mentek, hogy szinte másodpercek alatt eltűnt egy ember a láthatárról
és ugyanolyan gyorsan újból láthatóvá vált.

 

Gyorsan kellet fényképezni,  ha jó képet akartunk
csinálni. 

Délután  megtekintettük  Zakopane  szépségeit,  a
gyönyörű  házaikat  és  idegenvezetőnk  Csomor
Márton  kis  történelmi  tájékoztatót  is  tartott  a
térség nevezetességeiről. 

Este  egy  nagyon  kellemes  Gorál  étteremben  vacsoráztunk,  ahol  népviseletben  öltözött
zenészek szolgáltatták a vacsora mellé a hangulatos népzenét.

Szombaton  kicsit  esős-párás  időben  feljutottunk  a
tengerszemhez  (Morskie  Oko),  ami  1395  m
magasan helyezkedik el. 

Éreztük a klímabeli különbséget a 2000 m feletti és a
2000  m  alatti  ingerhatás  különbözőségét.
Megtudhattuk  a  „Kiskacsa  fürdik  fekete  tóban”
gyermekdalnak is a történetét.  

Az  út  egy  részét lovas  szekérrel  tettük  meg,  ami  különösen  jó  hangulatot  adott  a
kirándulásunknak.     



 

Délután  több mint  két  órás  tutajozás  következett  a
Dunajec  folyón,  ahol  megcsodálhattuk  a  táj
szépségeit, majd elindultunk hazafelé az autóbusszal.

Nagyon  gyorsan  elszaladt  ez  a  három  nap. Úgy
gondolom  mindenki  jól  érezte  magát,  mert  többen
jelezték,  hogy  legközelebb  is  velünk  szeretnének
tartani. 

A hangulat remek volt és a sok túrázás után alaposan elfáradtunk, de meg kell állapítani,
hogy a klímaterápiát természetes körülmények között sokkal könnyebb megérteni, mint
a száraz tankönyvi ismertetés alapján. 
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