Deklica Zala in Viki Grošelj ali Kako so
družine osvajale Triglav
3. september 2010 (nazadnje spremenjeno: 4:55 23. oktober 2012)

Nevsakdanji prizor: legenda slovenskega alpinizma in himalajec Viki Grošelj v
roki nosi otroški roza nahrbtnik, za njim pa hodi in se vzpenja mala svetlolasa
deklica Zala. Je Viki postal dedek in želi svojo vnukinjo popeljati ter ji razkazati
gorski svet? Ne, le za Zalo je po sedmih mesecih priprav napočil trenutek, da
se povzpne na naš najvišji vrh – Triglav, Viki pa se je pri vzponu pojavil v vlogi
spremljevalca družin, ki so se od letošnjega februarja naprej pripravljale na
avgustovski vzpon na Triglav.

Več kot pol leta se je deset družin v akciji »Z družinami osvojimo Triglav 2010«
pripravljalo na osvojitev skupnega cilja – zapisanega že v imenu akcije, Triglava.
Odrasli so poslušali strokovna predavanja o planinski opremi, orientaciji v gorah,
prehrani, vremenskih pojavih, vlogi staršev kot spremljevalcev otrok na izletih, prvi
pomoči …
Otroci so medtem sodelovali na kreativnih delavnicah, skupaj s starši pa so se
udeleževali mesečnih pohodov v gore, ki so se stopnjevali po težavnosti. Na njih so
odkrivali skrivnostni svet narave, spoznavali gorske cvetlice, se spoprijemali s prvimi
jeklenicami in osvajali vrhove. Gorskega sveta družine niso spoznavale samo prek
teoretičnih predavanj in praktičnih izletov, ampak jih je v ta svet popeljali tudi Viki
Grošelj (strokovni mentor v akciji), predavatelj in vodnik Bine Mlač, Urban Golob, ki je
pripravil delavnico gorske fotografije, s svojim obširnim znanjem, izkušnjami in
pedagoškim pristopom pa je delo staršem pogosto olajšal vodnik Franc Intihar, gorski
reševalec in alpinist, vodja celotne akcije že vsa leta, odkar poteka – prvič leta 2004.
Skupaj s svojo soprogo, pedagoginjo Milko sta nenadomestljiv par.
Minuli konec tedna, od 27. do 29. avgusta, je torej 30-članska odprava sedmih družin
dosegla cilj, ki si ga je zastavila ob začetku programa februarja letos.
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A za razliko od po imenu podobnih akcij (100 žensk na Triglav, Slovenski obrtniki na
Triglav …) naš cilj ni bil samo priti na vrh najvišje slovenske gore, temveč, da bi se
družine podučile in izobrazile za varno hojo po gorah, preživljale svoj prosti čas ob
nepotrošniških doživljajih v naravi, prevzele zdrave življenjske navade, razvile
občutke solidarnosti, tovarištva in povezanosti med seboj ...
Osvojitev Triglava je bila zaključek akcije »Z družinami osvojimo Triglav 2010«, ni pa
bila zaključek našega druženja in doseganja prej omenjenih ciljev, saj so vse naše
dejavnosti postale stalnica v našem življenju in ne le enkratni dosežki.
V Društvu skupina mladih za osebnostno rast in zdravo življenje, ki je tudi organizator
akcije, smo z izvedbo letošnjega projekta izjemno zadovoljni, zato se že danes
pripravljamo na osvojitev Triglava prihodnje leto in vabimo vse družine, ki jih
zanimajo zgoraj opisana doživetja, da se nam kmalu pridružijo, saj že začenjamo s
pripravami na novo sezono akcije »Z družinami osvojimo Triglav 2011«.
Vsem udeležencem letošnje akcije bi radi čestitali ob podvigu in številnih uspehih v
vsem tem času.
Anton Lamovšek
Fotografije Milka Intihar

Vir: Anton Lamovšek v Dnevniku. http://www.dnevnik.si/clanek/1042385177 (3. 9.
2010)
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