XIII Kwalifikowane Zgrupowanie Górskie Rodzin Hutniczych
Koło Zakładowe PTTK przy Aluminium Konin-Impexmetal S.A. w dniach 11-19.08.2007
zorganizowało XIII Kwalifikowane Zgrupowanie Górskie Rodzin Hutniczych
„Wołowskie Wierchy i Słowacki Kras” z bazą w miejscowości Rožňava. W przygotowania imprezy zaangażowani byli Roman Kwaśniewski (kierownik), Alicja
Braciszewska, Zdzisław Jagiełło i Romuald Polowy. Wyjazd z Konina nastąpił 11.08
o godz. 4:00, przyjazd do Rożniawy o godz. 16:40. Rožňava wzmiankowana jest
w XIII w., a od roku 1776 jest siedzibą biskupstwa. Katedra jest monumentalną
gotycką budowlą z pięknymi sklepieniami i barokowym wyposażeniem.
Najcenniejsze malowidło Św. Anna Samotrzeć (Metercia) pochodzi z roku 1513.
W tle obrazu wyobrażone są prace górnicze przy wydobywaniu miejscowej rudy.
Kamienne tabernakulum pochodzi z roku 1507. W Rożniawie 13 września 2003
był papież Jan Paweł II.
W niedzielę 12 sierpnia obejrzeliśmy niezwykle ciekawą Ochtińską Jaskinię
Aragonitową oraz malowniczo położony zamek z XIV w., pierwotnie gotycki - Krásna
Hôrka. Ostatni właściciel D. Andrassy zamienił go na rodowe muzeum i od roku 1906
udostępnił do zwiedzania. W roku 1904 na brzegu miejscowości Krasnohorskie
Podhradie polecił wybudować secesyjne mauzoleum. Znajdują się w nim sarkofagi
D. Andrassy’ego i jego żony Franciszki. Wieczorem w świetlicy Turistickiej
Ubytowni zorganizowaliśmy wieczorek zapoznawczy.
Poniedziałek 13 sierpnia do 12:00 zwiedzaliśmy Rożniawę (muzeum, kościoły,
pomniki) przeczekując deszcz. Autokar dowiózł grupę na Jablonovské sedlo 535 m
n.p.m. Wędrując płaskowyżem silickim oglądaliśmy zjawiska krasowe: leje krasowe,
ponory, dolinki i klejącą się do butów glebę. Po piwie w sklepie w Silicy 520 m n.p.m
skorzystaliśmy z pompy, aby zmyć błoto i „zjawiska krasulowe”. We wtorek 14
sierpnia z przełęczy Uhorniańskiej 999 m n.p.m. powędrowaliśmy w pasmo
Wołowskie poprzez pola jagodowe. Szczytowanie miało miejsce na Skaliskunajwyższym szczycie pasma (1293 m n.p.m.). Wspaniały widok wynagrodził
mozolną wędrówkę przez lasy. Na zejściu przez schronisko Chata Volovec (1132 m
n.p.m) do miejscowości Čučma rosły urodziwe kanie. W środę 15 sierpnia
podkreśliliśmy świąteczny nastrój przepiękną trasą zaczynającą się w Haju przy
Hajskich Wodospadach - niestety trochę wyschniętych - 360 m n.p.m. Na
płaskowyżu Bezvody (ok. 800 m n.p.m.) cykały liczne świerszcze, pasikoniki i
klekotały rozpościerając czerwone skrzydła siwoszki czerwone. Wędrując
Zádielskou planinou napotkaliśmy lejek krasowy zewsząd otoczony tropami
zwierząt. Grupa zrobiła zdjęcie na tle wąwozu Zádielska tiesňava. Wieczorne
spotkanie 15VIII umiliły pieśni wojskowe i patriotyczne oraz pieczone kanie, do
których zużyto ponad pół kopy jaj.
W czwartek 16 sierpnia wyruszyliśmy na Pipitkę 1225 m n.p.m. z przełęczy
Uhorniańskiej 999 m n.p.m.(grupa B) i z przełęczy Stoske sedlo przy kościele Svätá
Mária 783 m n.p.m. (grupa A). Na czerwono znakowanym szlaku Cesta Hrdinov
SNP (Szlak Bohaterów Narodowego Powstania Słowackiego, będący częścią
międzynarodowego szlaku E8 znad Atlantyku przez Karpaty do cieśniny Bosfor)
kusiły maliny, jeżyny, borówki i piękne widoki. Często ginące znaki szlaku
uzupełniali sami turyści. Pipitkę zdobyli wszyscy, powracając szczęśliwie na
Úhornianske sedlo. W piątek 17 sierpnia dojechaliśmy do jaskini Domica. Z
powodu niskiego poziomu wody nie płynęliśmy 140 m odcinkiem podziemnej rzeki,
lecz wędrowaliśmy na trasie ponad 1300 m podziemnymi korytarzami z
fantastycznymi naciekami. Obok jaskini Domica znajduje się lapidarium skał
budujących Słowacki Kras i ścieżka dydaktyczna. Przez wsie Kečovo, Silická
Brezová dotarliśmy do jaskiń Silická ľadnica i Gombasecká. W sobotę 18 sierpnia
grupa 7 wspaniałych wyruszyła z Sedlo Súľová 910 m n.p.m. przez Sedlo Volovec
1155 mn.p.m. do parku w Betliar 350 m n.p.m.. Dwie osoby powędrowały ze wsi
Gemerska Poloma wzdłuż rzeki Slana do Betliaru. Po drodze, obok wielkiego buka,
napiły się ze źródła z napisem: Kto się napije tej wody będzie zdrów jak ten buk i
będzie żył aż do śmierci. Pozostała część grupy skoncentrowała się na zwiedzeniu
kasztelu i wspaniale utrzymanego parku krajobrazowego w Betliarze. Ich poznanie
wywarło niezapomniane wrażenie. Większość grupy wróciła do Rożniawy pieszo
żółtym szlakiem znakowanym. Po uroczystościach w katedrze (odpust w Rożniawie)
odbyło się spotkanie pożegnalne, podczas którego Krzyś przeprowadził losowanie
folderów o Rożniawie. W niedzielę 19 sierpnia g.7:30 wyruszyliśmy w pełną
przygód podróż do Polski. Granicę przekroczyliśmy w Jurgowie. W Krakowie
byliśmy o 14:13. Do 19:00 trwał nieprzewidziany postój na naprawę uszkodzonego
autokaru. O godz. 0:33 zajechaliśmy na terminal w Koninie.
Słowacki Kras i Wołowskie Wierchy to przepiękne regiony, warte poznania. Koło
Zakładowe PTTK przy Aluminium -Konin Impexmetal S.A. obchodzi w tym roku
jubileusz 40 lat istnienia. Dokąd wyruszy w następnym dziesięcioleciu?
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