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A táborozó csapat 12 főből állt, ebből 10 gyerek és két kísérő. A csoport egyik fele
Zalaegerszegről indult, a többiek pedig Budapesten gyülekeztek. Miután mindenki
megérkezett, egy négyórás út várt ránk Zakopaneig. Öt szobába lettünk beosztva; háromban a
fiúk, egyben a lányok, egyben pedig a kísérők kaptak helyet.
A táborban Fehéroroszországból, Franciaországból, Kazahsztánból, Lengyelországból,
Litvániából, Magyarországról, Németországból, Oroszországból, Ukrajnából és az USA-ból
érkezett diákok vettek részt.
A tábor egyrészt túrákból, másrészt matematika foglalkozásokból és versenyekből állt. A
foglalkozások a többi programtól függően délután voltak megtartva. Kétféle verseny is volt,
az egyikben minden nap egy feladatot, a másikon pedig egy kijelölt időben három feladatot
kellett megoldani.
A beköltözést követő első napon a Nosal nevű csúcsra kapaszkodtunk fel. A felfelé
vezető út igencsak meredek volt, de szerencsére mindenkinek sikerült leküzdenie az akadályt.
Rögtön az első napon egy kis esőt is kaptunk, ami arrafelé meglehetősen gyakori. Lefelé jövet
utunk egy iható vizű hegyi patak mellett vezetett, amibe a legtöbben bele is kóstoltak.
Másnap a Gubalówkát vettük célba. A szervezők a hegy lábától felfelé futóversenyt
rendeztek. A legtöbben persze nem bírták az iramot. A csúcson egy jól kiépített turistaközpont
fogadott minket, ahol egy kis bobozás, majd szabad program várt ránk.
Szerdán a Morskie Okohoz és az öt tóhoz látogattunk el, kitöltve ezzel az egész napot.
Két csoportot alkottunk, az egyik egy könnyebb, a másik egy nehezebb útvonalon közelítette
meg a célt. Utóbbi igencsak megérte, mert nem mindennapi látványban volt részük a
résztvevőknek. Időközben az öt tó közül négy mellett haladtunk el, és két látványos zuhatagot
is láttunk.
Csütörtökön a Koscieliska Völgybe mentünk. Utunk során voltak olyan meredek
szakaszok is, ahol csak láncok segítségével lehetett közlekedni, illetve két barlangot is útba
ejtettünk.
Pénteken a Murowaniec nevű menedékházhoz kirándultunk. Ez gyakorlatilag egy, a
hegyekben található fogadó, ahol a turisták meg is szállhatnak, illetve ehetnek-ihatnak.
Szombaton Wieliczkába, a sóbányába látogattunk. Nagy élmény volt egy 50 emelet
mélyen levő, csupa sóból készült komplexumban lenni, és ennél még jóval mélyebben is
vannak - természetesen nem látogatható - szintek.
Vasárnap délelőtt nem volt konkrét program, így mindenki bemehetett Zakopane
központjába, ahol a bazárban kedvükre vásárolhattak a diákok. Délutánra két rendezvény volt
szervezve, az egyik a fő matekverseny, ami három órára három nehezebb feladat megoldását
jelentette, valamint egy ki-mit-tud szerű verseny, ahol tetszőleges számmal indulhattak a
gyerekek.
Hétfőn került sor a tábor zárására. Itt mutatták be a feladatok megoldását, valamint a
díjakat is itt osztották ki.
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