FOTORELACJA
XXIII Kwalifikowane Zgrupowanie Górskie Rodzin
Hutniczych w Środkowej Słowacji
W dniach 12-19.08.2017 r. odbyło się XXIII Kwalifikowane Zgrupowanie Górskie Rodzin Hutniczych.
W wyjeździe uczestniczyło 40 osób, w tym 22 członków naszego Koła PTTK. Było 34 dorosłych i 6 dzieci.
Zamieszkaliśmy w pensjonacie „Duhovy Pstruh” w Bystrej koło Brezna. Z Konina wyjechaliśmy
o 6: 20, a na miejscu byliśmy o 17:30. Spędziliśmy tu 7 nocy. Warunki pobytu były bardzo dobre. W pokojach
mieliśmy telewizory i chłodziarki. Był też dostęp do internetu.
Codziennie przez 2 godziny do naszej dyspozycji były jacuzzi
i basen, na miejscu też spożywaliśmy posiłki. W obiekcie
znajdowała się też regionalna karczma. Jeździł z nami autokar
firmy Frank-Tour z Konina. W drugim dniu pobytu na
wieczornym spotkaniu integracyjnym został wręczony Witoldowi
Mazurkowi akt przyjęcia w poczet członków koła. Minutą ciszy
uczestnicy wyjazdu uczcili pamięć, zmarłej w sierpniu, naszej
koleżanki śp. Jadwigi Sznajder.
Przy pięknej pogodzie (przez ok. 40 minut popadał deszcz
w czasie pierwszej wycieczki, której pozostała część odbyła się
w słońcu) odbyliśmy 6 wycieczek. Codziennie zaplanowane były
2 lub 3 różne warianty do wyboru, w zależności od możliwości
i zainteresowania uczestników. Uczestnicy rozbudowywali
jeszcze te warianty, realizując swoje własne. Dwie wycieczki
odbyliśmy na grani głównej oraz na pd. stokach Tatr Niżnych,
wspomagając się nową koleją gondolową z Krupowej na Chopok.
Weszliśmy na szczyt Chopoka oraz najwyższy szczyt Tatr
Niżnych Dziumbier (2043 m n.p.m.). W Słowackim Raju
przeszliśmy Zejmarską rok linę i weszliśmy na Hawranią Skałę.
W masywie Polany, zdobyliśmy najwyższy szczyt masywu,
a co ciekawe dawny, największy wulkan w Karpatach
Zachodnich, Polanę (1458 m n.p.m.).

Zeszliśmy w głąb kaldery wulkanicznej, gdzie mogliśmy zobaczyć
unikalną na Słowacji sieć źródliskowych potoków Hačavy.
W Górach Weporskich weszliśmy na najwyższy ich szczyt Fabową
Halę (1439 m n.p.m.), a w Górach Stolickich na najwyższą
(jednocześnie najwyższy szczyt całych Rudaw Słowackich) Stolicę
(1477 m n.p.m.) . Podczas tej wycieczki mogliśmy delektować się
polami dojrzałych w słońcu jagód i malin. Uczta była wspaniała.
Niektóre osoby zrezygnowały z jednej z wycieczek, aby przejść do
pobliskiej Jaskini Bystrzańskiej i zwiedzić ją. Celem naszego koła
jest nie tylko odkrywanie piękna ukrytego za horyzontem, a także
edukacja turystyczna dzieci. Przed wyruszeniem na jedną z tras
został ogłoszony konkurs dla dzieci, aby zebrały na trasach
wycieczek ciekawe eksponaty. Na wieczornym spotkaniu dzieci
zaskoczyły różnorodnością eksponatów, opowiedziały również co
ich zaciekawiło na trasie, na co zwróciły szczególną uwagę oraz
powstał nowy tekst piosenki okolicznościowej ułożony przez
dzieci na melodię Stokrotka. Na połowę pobytu spotkaliśmy się
wieczorem. Przygotowana była zabawa dla wszystkich pt. bingo,
czworo uczestników gry, którzy jako pierwsi skreślili szczęśliwe
cyferki, otrzymało nagrody. Później przy dobrej muzyce trwały
tańce.

W przedostatnim dniu pobytu na wieczorku
pożegnalnym dzieci przedstawiły zebrane eksponaty.
Była kora, a w niej twórcza sowa wyklejona
z plasteliny, statek z kory, źdźbła czerwonej trawy,
ciekawe kamienie i nawet starty na pył wapień oraz
opowiedziane ciekawostki ze zwiedzania Jaskini
Bystrzańskiej. Dzieci przy akompaniamencie gitary
zaśpiewały piosenkę okolicznościową, której tekst
powstał na wyjeździe. Wszystkie dzieci otrzymały
nagrody i poszły spać. Potem przy gitarze trwały
śpiewy, w których pomagał Jubileuszowy Śpiewnik.
Były też kanapki, soki, arbuz i trochę szaleństwa.
Z Bystrej wyjechaliśmy o 9:00 i do Konina wróciliśmy
o 19:10. Wyjazd przygotowali:
Roman
Kwasniewski
i
Irena
Smucerowicz
Tekst: Roman Kwaśniewski
Zdjęcia: Irena Smucerowicz

