Kwiaty Gór

Wernisaż wystawy odbędzie się 19 maja 2019 roku
o godzinie 17:00, w Dworku Kościuszków w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie .
Wystawę będzie można oglądać do 30 czerwca 2019
roku.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Medyczny Klub Turystyczny
w Lublinie

Ogród Botaniczny UMCS w lublinie ,
Dworek Kościuszków
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Kwiaty Gór

Medyczny Klub Turystyczny w Lublinie
powstał w 2004 i 2005 roku z inicjatywy
kilku osób związanych zawodowo
z medycyną – lekarzy i diagnostów
laboratoryjnych . Pomysł stworzenia Klubu
zrodził się głowach Pawła Krawczyka,
Piotra Paprzyckiego, Norberta Grząśko
i Piotra Klimka w zimowych Bieszczadach .
Wśród członków honorowych Klubu
wymienić należy dr Zygmunta Nasalskiego
– wieloletniego dyrektora Muzeum
Lubelskiego i uczestnika pierwszych
lubelskich wypraw w Himalaje i góry Azji ,

prof. Jacka Wojcierowskiego – „odkrywcę”
Krywego – miejsca w Bieszczadach , które
przez wiele lat skupiało turystyczną
aktywność pracowników i studentów
lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, Alicję
Rokicką – współautorkę pierwszych
powojennych , narciarskich trawersów
Czarnohory, Gorganów i Retezatu. Z czasem
w działalność Klubu zaangażowało się wiele
osób. To dzięki ich aktywności możliwe było
zorganizowanie kilku wypraw w góry
wysokie: w Alpy (w tym na Mont Blanc), na
najwyższy szczyt obu Ameryk –
Aconcagua, śladami pierwszej powojennej i
lubelskiej wyprawy w Himalaje Lahul – na
szczyty CB13 i CB12A, w Himalaje Nepalu
do bazy pod Everestem, na najwyższe
szczyty Turcji , Iranu i Armenii – Ararat,
Damavend i Aragac, w góry Gruzji – na
Kazbek i do Swanetii . Nie zabrakło także
wyjazdów w niższe , ale równie egzotyczne
góry jak Masyw Golem Korab w Albanii i
Macedonii , Zła Kolata w Czarnogórze ,
Kebnekaise w podbiegunowych regionach
Szwecji , góry Wysp Zielonego Przylądka i
Azorów.

Pomimo naszej różnorodnej działalności
(w tym organizacja corocznych
długodystansowych rajdów rowerowych
oraz wycieczek dla pacjentów, pielęgniarek
i lekarzy) nie zapominamy także
o wypadach w góry Polski – Tatry
i Bieszczady oraz w „nieodkryte” zakątki
Beskidów i Sudetów. Z każdej, nawet
najmniejszej wyprawy przywozimy zdjęcia …
„Kwiaty Gór ” to wystawa fotograficzna
złożoną ze zdjęć wykonanych przez naszych
członków w ciągu 15-lecia jego
działalności .
Kto z nas wchodząc w dzikie
i często niedostępne dla przeciętnego turysty
ostępy górskiej przyrody nie zachwyca się
ukwieconym kobiercem górskich łąk , albo
nieśmiałymi przejawami natury
w załomach skalnych wysoko nad
spękanymi lodowcami . Dodajmy do tego
obrazy z suchych pustyń podzwrotnikowych
olbrzymów jak Aconcagua i Kilimandżaro
albo surową i zimną tundrę regionów
podbiegunowych . A nasze rodzime Tatry?
Kolorowe zdjęcia kwiatów, pojawiających się
często tylko na kilka dni w górskich
krajobrazach , można znaleźć na tej
nietypowej wystawie .
Autorzy prezentowanych fotografii , jak
wszyscy członkowie MKT, należą do różnych
pokoleń i w trakcie swojej fotograficznej
działalności posługiwali się różnymi
technikami od fotografii analogowej do
fotografii cyfrowej. Zapraszamy do
obejrzenia zdjęć: Dominiki Fajdasz, Gabrieli
Fajdasz, Anny Grendy, Marcina
Jastrzębskiego, Piotra Kozioła, Adama
Krawczyka, Pawła Krawczyka, Zygmunta
Nasalskiego, Piotra Paprzyckiego, Agnieszki
Puszki i Macieja Strzemskiego.

