FOTORELACJA Z HUTNICZEGO ZŁAZU GÓRSKIEGO
„TATRY INACZEJ” W ZAKOPANEM
Kolejny Hutniczy Złaz Górski za nami. Złaz o intrygującej, tym razem,
nazwie „Tatry Inaczej” odbył się w dniach 24.06-2.07.2017 r. Bazą
złazu był zespół Pensjonatów „Biały Potok” w Zakopanem.
Mieszkaliśmy w pensjonatach „Telimena” i „Pan Tadeusz”. Do naszej
dyspozycji pozostawało hotelowe SPA, a dwukrotnie na 2 godziny
mieliśmy również wstęp na baseny termalne w Zakopanem. W złazie
uczestniczyło 90 osób, w tym 24 dzieci w wieku od 2 m-cy do 16 lat.
Uczestnicy dotarli do Zakopanego autokarem, 11 autami i 1motocyklem
z Kołobrzegu, Bydgoszczy, Gniezna, Poznania, Warszawy,
Kędzierzyna - Koźla, Myślenic i Konina. Na miejscu wspomagaliśmy
się miejscowym transportem (autobus, busy). Zaproponowaliśmy
uczestnikom mniej uczęszczane szlaki tatrzańskie, możliwie najdalej od
głośnych i bardzo zatłoczonych. Tylko krótkie godziny deszczowej
pogody sprawiły, że udało się zrealizować większość planów. Byliśmy
na
Grzesiu,
Trzydniowiańskim
Wierchu,
Kończystym,
Starorobociańskim Wierchu, Ornaku, Polanie Stoły, Sarniej Skale,
Gęsiej Szyi, Wielkim Kopieńcu
i Nosalu. Zwiedziliśmy też
dolinki reglowe. Uczestnicy
złazu byli w Dolinie Filipki,
Dolinie Olczyskiej, Dolinie
Białego, Dolinie ku Dziurze,
Dolinie Strążyskiej, Dolinie za
Bramką, czy największej Dolinie Lejowej, na pięknej
widokowo Polanie Kalatówki
oraz Klasztorze Albertynów
na Śpiącej Górze. Przeszliśmy
też Dolinę Chochołowską
i
Kościeliską.
Mogliśmy
obejrzeć również Wywierzysko
Olczyskie,
Wywierzysko
Chochołowskie, czy Lodowe
Źródło w Dolinie Kościeliskiej.
Dla
niektórych
dużym
przeżyciem był udział w mszy
św. w Sanktuarium Maryjnym
Królowej
Tatr
na
Wiktorówkach, a następnie
fantastyczna panorama Tatr
z Polany Rusinowej. Byli też chętni na bardziej zatłoczone szlaki. Łupem
tych osób padły Rysy, Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem czy
Giewont, a także Morskie Oko czy Czarny Staw Gąsiennicowy.

Część osób wjechała kolejką na Kasprowy Wierch i na Gubałówkę.
Osobnym ekstra wydarzeniem było wejście 9 osób (5 członków naszego
koła), w tym 12 letniego Antka Michałka, na Mnicha. Wycieczkę tę
odbyliśmy w towarzystwie licencjonowanych przewodników IVBV międzynarodowych przewodników wysokogórskich. W kaskach,
uprzężach wspinaczkowych, z pełną linową asekuracją zdobyliśmy,
wspinając się w bardzo eksponowanym terenie, ten
trudny
i powierzchniowo maleńki, bo mieszczący tylko 2 turystów
i przewodnika, szczyt. W ten szczególny sposób uczciliśmy
50 lecie naszego Koła PTTK. W podziękowaniu za wsparcie naszej
działalności na szczycie Mnicha załopotała, za sprawą Romana
Kwaśniewskiego i Antka Michałka, flaga Impexmetal S.A. Aluminium
Konin. W samym Zakopanem uczestnicy wyjazdu w indywidualnych
wypadach obejrzeli Willę „Pod Jedlami”, Muzeum Tatrzańskie
im. dra Tytusa Chałubińskiego, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym
Brzyzku, Galerię Władysława Hasiora, Galerię Sztuki XX wieku
w Willi „Oksza” i Galerię Ryszarda Orskiego. Nie obyło się też bez
spaceru po zatłoczonych i skomercjalizowanych Krupówkach.
Dwukrotnie spotkaliśmy się na posiadach integracyjnych, a dodatkowo
byliśmy też całą grupą na
wieczorze z góralską kapelą
i posiłkiem w karczmie
„U Daniela” na Pardałówce.
Dla dzieci zorganizowano
wiele niespodzianek: książeczki
z
rysunkami,
zagadkami
i
rebusami
o
regionie
konińskim, konkurs wiedzy
o Tatrach i naszym Kole PTTK
połączony z poczęstunkiem
w regionalnej karczmie „Biały Potok”. Edukacja
turystyczna dzieci to ważny cel naszych imprez.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki. Do domów
wróciliśmy pełni
wrażeń.
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