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Zakopane - miejsce z przyszłością dla młodych?

Mało szkół i kiepska komunikacja to są dwie największe, 
moim zdaniem, wady życia w Zakopanem, gdy jest się 
młodą osobą. Są też zalety.
Żyjąc w Zakopanem żyjemy w górach. Przesadzę mówiąc, 
że mamy w mieście czyste powietrze, ale mogę śmiało 
stwierdzić, że życie tutaj ma lepszy wpływ na płuca 

młodego człowieka lub dziecka. 
Ważne jest też to, że jesteśmy w Zakopanem blisko 
przyrody. Możemy spotykać się z nią na codzień, nie tylko 
w zoo (którego zresztą nie ma w Zakopanem). 

Ida 

Kiedy myślę o mieście jakim jest Zakopane, mam 
mieszane uczucia. Z jednej strony jest to miasto wysoko 
rozwinięte turystycznie i przyrodniczo, ale z drugiej ma 
swoje wady. Zakopane jest więc przyjazne dla młodego 
człowieka lub wręcz przeciwnie. Wszystko zależy od tego 
jaka jest osoba spoglądająca na nie i jakie ma plany na 
przyszłość.
Moim zdaniem, odpowiedni rozwój i nauka są jednymi z 
najbardziej elementarnych spraw. Nie ma w Zakopanem 
zbyt wielu przedszkoli, ale te placówki, według mnie, nie 
mają tak wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o przyszłość 
dziecka. Szkół podstawowych i średnich również jest mało 
a są o wiele ważniejsze przyszłościowo dla młodej osoby. 
Z tego co zauważam, niestety, większość szkół w tym 
mieście ma słaby poziom nauki. Nie jest tak ze wszystkimi 
szkołami, ale tych o wyższym poziomie jest o wiele za 
mało. Może to stanowić   poważny problem przy wyborze 
szkoły wyższej o poziomie naprawdę zaawansowanym.  
Jeśli chodzi o spędzanie tutaj wolnego czasu, to co 

innego. Jest kilka minusów, jak dość mała ilość sklepów, 
ale o wiele więcej jest plusów. Najważniejszym jest 
przyroda. Tatrzański park Narodowy oferuje nam bardzo 
dużo pięknych lasów, dolin, szlaków turystycznych i gór, 
po których można chodzić całymi dniami, a w zimie 
oczywiście dostępna jest duża ilość stoków i tras 
narciarskich.  
W Zakopanem, bardzo mi się nie podoba coraz to większa 
i większa zabudowa. Ponad pół roku temu rozpoczęła się 
budowa ogromnego , 5 - c io kondygnacy jnego 
apartamentowca dosłownie w odległości trzech kroków od 
Parku Narodowego. Kiedy jestem w pobliżu i za każdym 
razem widzę coraz większy i nie da się ukryć, okropny 
budynek na tle pięknych gór i lasu, dopada mnie 
zdumienie, dlaczego w ogóle władze Zakopanego na to 
pozwalają. 
Zakopane to miasto naprawdę ciekawe, ale niezbyt 
obiecujące dla mojej przyszłości: szkolnej i zawodowej.

Ula

PRZYRODA - TAK, A CO Z NAUKĄ?

Dokończenie ze str. 1
Bus, na który często trzeba czekać godzinami, zdarza się, 
że nie przyjeżdża i kosztuje o wiele więcej niż w innych 
miastach. Dlatego komunikacją miejską Podhale nie może 
się pochwalić. Kolejnym problemem dla młodzieży jest to, 
że osoba mieszkająca w Zakopanem ma niewielkie 
możliwości innej pracy niż w turystyce czy za ladą sklepu 
spożywczego, dlatego ktoś kto chciałby inaczej pracować 
musi po liceum wyjechać z miasta. Trzecią z wad 
Zakopanego jest to, że ma bardzo mało rozwiniętą ofertę 
kulturalną. Dlatego pójście do teatru po szkole jest mało 
realnym wydarzeniem w Zakopanem. W teatrze odbywają 
się głównie przedstawienia dla dorosłych, bardzo rzadko 
dla dzieci i młodzieży. 
Plusem Zakopanego jest park. Park jest przyjemny jest w 

nim dużo zieleni i rzeczka oraz skatepark a dla młodszych 
dzieci duży plac zabaw. W Zakopanem jest niewiele 
miejsc z dobrym jedzeniem a jak już są to trudno nie 
znaleźć w menu oscypka czy kwaśnicy. Młodzież nie ma 
gdzie się spotykać bo, gdy już jest dobra restauracja czy 
kawiarnia jedzenie kosztuje tam bardzo dużo. Zakopane 
mogło by być pięknym miastem z drewnianymi starymi
domami, z dużą ilością spektakli w teatrze, świetną 
komunikacją, klimatycznymi miejscami spotkań i dobrymi 
restauracjami. Jednak dla większości osób rządzących 
tym miastem ważniejsi są turyści oraz pieniądze.
Wielka szkoda, że na razie nie widać aby to się miało 
zmienić.

Terka

W Zakopanem brakuje miejsc rozrywki dla mieszańców. 
Wszystko co jest tutaj tworzone jest  z myślą o turystach, 
którzy nie mają czego podziwiać oprócz gór i pięknych 
widoków. Można się zrazić nudnymi i szarymi ulicami. 
Trzy kina, jeden teatr i kilka ośrodków sportowych. 

Według mnie władze Zakopanego nie są zbyt dobre. 
Potrzeba nam odświeżenia. Nie słychać o  jakichś nowych 
projektach,   jedynie o Skateparku, który planowany jest 
od 2019 i do teraz nawet nie zaczęto budowy. 

Mikołaj

TUTAJ NIE MA ZOO

SZARE I NUDNE ULICE


