
Kurz na ochranu života a zdravia alebo ak chcete, 

turistický kurz 

Tatry sú v jesennom období naozaj rozprávkovo krásne. Biela prikrývka a vysokohorský 

svieži vzduch majú svoje čaro. O tom sme sa mohli presvedčiť my, tretiaci SPŠ stavebnej 

Oskara Winklera v Lučenci, na kurze ochrany života a zdravia. 

V pondelok nás čakala príjemná prechádzka z hotela „Detský raj“ v Tatranskej Lesnej do 

neďalekej Tatranskej Lomnice. 

Na utorok sme mali naplánovanú obhliadku koncentračného tábora v Oswienčime. Sme hrdí, 

že sme jedna z tých škôl, ktorá sa už vyše 15 rokov zúčastňuje tejto exkurzie. Bol to naozaj 

veľmi silný a emotívny zážitok. Je známe, že ide o najväčší koncentračný tábor v celom 

Poľsku, resp. na celom svete, preto si ani nedokážeme predstaviť koľko utrpenia a brutality 

sa tam odohralo. 

„Zabudnúť znamená nechať ich znovu zomrieť.“(Elie Wiesel) 

Ja osobne s týmto citátom súhlasím. Nesmieme zabudnúť. Mali by si byť všetci vedomí toho, 

čo sa tam dialo, aby sa história nezopakovala. Myslím, že na návštevu tohto tábora a slová, 

ktoré nám povedala pani sprievodkyňa nikdy nezabudnem. 

V stredu sme už mali na pláne veselšiu činnosť a to túru z Bielych vôd na Zelené pleso, kde 

sme navštívili chatu Brnčalku. Táto chata a okolitá príroda je turistami, cyklistami, 

horolezcami i lyžiarmi vyhľadávaná pre mimoriadne dobré terénne podmienky a krásne 

prostredie. 

Vo štvrtok sme hrdo zdolali Popradské pleso a tí zdatnejší Sedlo pod Ostrvou. Počasie nám 

až tak neprialo, ale ani to neubralo na kráse prírody, ktorú sme mali možnosť vidieť. Po ceste 

naspäť na hotel, sme ešte navštívili Symbolický cintorín, ktorý je venovaný pamiatke tých, čo 

nechali svoje životy vo Vysokých Tatrách a výnimočne i Tatrancom, ktorí zahynuli vo 

svetových horách. 

Piatok sme sa venovali baleniu, rozlúčili sme sa s kuchárkami, ktoré sa o nás starali 

a vyrazili sme na cestu domov. 

Tatry vrelo odporúčam všetkým, ktorí majú radi prírodu a relax. 
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