RELACJA FOTOGRAFICZNA Z WYJAZDU W BIESZCZADY
HUTNICZY ZŁAZ GÓRSKI BIESZCZADY 2016 ROK

Zarząd Koła Zakładowego PTTK przy Hucie Aluminium Konin,
zorganizował w dniach 25.06 – 03.07.2016 roku Hutniczy Złaz
Górski w magiczne Bieszczady, z bazą w Ośrodku
Wypoczynkowo-Szkoleniowym
w Zatwarnicy. Kierownictwo
wyjazdu stanowili: Roman i Arleta Kwaśniewscy, Zdzisław
Jagiełło, Irena Smucerowicz, Wioletta Wanat. W złazie wzięły
udział
osoby z: Myślenic, Katowic, z Kędzierzyna Koźla,
Wrocławia, Leszna, Środy Wielkopolskiej, Poznania i okolic,
Konina i okolic, Turku, Gniezna, Warszawy, Bydgoszczy,
Chodzieży i Kołobrzegu. W wyjeździe uczestniczyła rekordowa
liczba 106 osób, w tym 22 dzieci. Do Zatwarnicy jechały dwa
autokary (82 osoby)
z firmy przewozowej Filipowski ze Słupcy. Po drodze w Uhercach
Mineralnych skorzystaliśmy z przejażdżki Bieszczadzkimi Drezynami
Rowerowymi,
które
są
innowacyjnym,
proekologicznym
i prośrodowiskowym
projektem turystycznym, dostępnym dla
turystów od 2015 roku. Samochodami na miejsce dojechały 24 osoby.
Okazała była też rozpiętość wieku: od 1 roku do 82 lat. Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Zatwarnicy okazał się miejscem
bardzo uroczym oraz przyjaznym i spełnił nasze oczekiwania.

Pięknie położony, w samym sercu dzikich Bieszczad,
z oddaną turystom załogą. Codziennie otrzymywaliśmy
„serce na talerzach”. Doskonały teren rekreacyjny, sala
telewizyjna barem, szumiący wodospad, przepływający
w pobliżu potok – to wszystko sprawiło, że po trudach
wycieczek górskich, można było doskonale odpocząć. W
Bieszczadach odbyliśmy 6 wycieczek. W programie były:
Przełęcz pod Tarnicą, Tarnica, Przełęcz Goprowska,
Bukowe Berdo; wycieczka do Lwowa zrealizowana przez
biuro turystyczne „Bieszczader”;
Bereżki, Przełęcz
Przysłop Caryński ze schroniskiem studenckim „Koliba”,
zabytkowe Cerkwisko w Caryńskim;
Brzegi Górne,
Połonina Wetlińska ze schroniskiem „Chatka Puchatka”,
Przełęcz Orłowicza, Smerek, Suche Rzeki (Terenowa
Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN); Połonina Caryńska;

Przełęcz Wyżniańska, Bacówka PTTK pod Małą
Rawką,
Mała
Rawka,
Wielka
Rawka,
Krzemieniec ze stykiem trzech granic:
polskiej, słowackiej i ukraińskiej,
Ustrzyki
Górne, pasmo Otrytu ze schroniskiem „Chata
Socjologa”, ruiny
folwarku Stroińskich
w Siankach i Przełęcz Użocka na granicy
z Ukrainą. Wędrówki odbywaliśmy w kilku
wariantach i w różnych grupach.
Wieczorami oglądaliśmy mecze piłki nożnej,
i kibicowaliśmy naszej drużynie.
Na ognisku powitalnym nowi członkowie koła
Daniela, Stanisław Gaudyn otrzymali listy
gratulacyjne i uroczyście zostali przyjęcie do
koła. Majka Polowa przygotowała taniec
integracyjny dla kobiet. Dzieci uczestniczyły
w
warsztatach
mydlarskich,
na
których
własnoręcznie wykonały mydełka z gliceryny.
Wioletta Wanat z Urszulą Łącką przygotowały
zadania dla dzieci, które doskonale wykonały
swoje prace w grupach i zaprezentowały na
ognisku pożegnalnym. Wszystkie dzieci otrzymały
upominki.

Został również przeprowadzony konkurs krajoznawczy, za
który uczestnicy otrzymali nagrody.
W dniu, kiedy
prognoza pogody była niesprzyjająca, pojechaliśmy na
wycieczkę do Sanoka, aby zwiedzić Muzeum
Budownictwa Ludowego, które należy do
najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu
w Europie (malowniczo położony na prawym
brzegu Sanu). Skansen w Sanoku, pod
względem ilości obiektów jest największym
skansenem w Polsce.
Było więc sporo atrakcji, a przy słonecznej
pogodzie i pięknych widokach zostało wiele
miłych wrażeń. Wiele osób pytało, kiedy można
będzie się zapisać na kolejny Hutniczy Złaz
Górski w przyszłym, jubileuszowym roku.
Dlaczego wybraliśmy Bieszczady? – bo są
wyjątkowe i szczególne, jak jubileusz 50 lecia Impexmetal S.A.
Aluminium Konin.
Pracownicy byli pracownicy i ich rodziny
otrzymali od Aluminium Konin dotacje z ZFŚS.

Jak opowiedzieć o Bieszczadach? Jak oddać
ich klimat, urodę, magię? Najbardziej
fascynująca w bieszczadzkiej przyrodzie jest
jej niezwykła żywotność. Czasami ma się
wrażenie jakby była tak dzika, że zupełnie
niezniszczalna…

Piękne połoniny,
czyli otwarte tereny
o charakterze alpejskim pełne trawiastej
roślinności, ale też wiecznie zielonych i obficie
owocujących borówek i bukowe lasy, które są
kwintesencją Bieszczadów. Bieszczady są tak
pojemnie historycznie, tak bogate swoją
różnorodnością i tak intrygujące odkrywczo.
To magiczna kraina górska, gdzie czas
zatrzymał się wiele lat temu i wszystko toczy
się swoim, łagodnym rytmem. To zaginiony
świat, gdzie nikt nie pędzi, nie ma stresu.

Miejsce, gdzie niema tłumów, a jest spokój
i cisza, gdzie cywilizacja nie dotarła i ludzie
są milsi, weselsi, szczęśliwsi. Tam można
odleźć pełne ciepła i radości uroczyska górskie,
gdzie właśnie można poznać ten inny,
zapomniany, baśniowy, pełen piękna natury,
dzikości i samotności świat!
Wyjazd w Bieszczady, to była fascynująca, pełna
atrakcji i niespodzianek wyprawa turystycznokrajoznawcza zarówno dla dzieci, młodzieży jak
i dorosłych.

Tekst: Roman Kwaśniewski, Irena Smucerowicz
Zdjęcia: Jolanta Kraska, Irena Smucerowicz, Wioletta Wanat, Tadeusz Wilczyński

