„A może by tak wszystko rzucić
i wyjechać w Bieszczady?”
W myśl tego powiedzenia w dniach 16-19 maja 2017r. 9 uczniów z klas drugich i 38 uczniów
klas trzecich gimnazjum, wyjechało w Bieszczady. Opiekunami podczas 4 dniowej wycieczki szkolnej
byli: p. Anna Frasońska, p. Mirosława Koperska, p. Jolanta Ścisłowska, ks. Sławomir Hermanowicz.
Piękne, dzikie, pozwalające oderwać się od rzeczywistości i cywilizacji. Dla każdego kto raz
pojechał w Bieszczady są one miejscem wyjątkowym. Jednak liczą się nie tylko sentymenty, gdyż
zakątek ten na wiele sposobów wyróżnia się w skali kraju.
Przemyśl przywitał nas słoneczną aurą. Po zjedzeniu obiadu wyruszyliśmy na zwiedzanie
miasta: Wzgórze Zamkowe z którego podziwialiśmy panoramę miasta , Stare Miasto, wspaniała
Bazylika to były atrakcje nie tylko dla wielbicieli sztuki sakralnej a przede wszystkim historii
Podkarpacia i Polski.

 Wspaniałą zabawę z niewielką dawką adrenaliny kontynuowaliśmy na zjeżdżalni
grawitacyjnej.

Dzień drugi to niezapomniana wizyta w Ogrodzie Biblijnym w Myczkowcach. Ciekawy i
niekonwencjonalny sposób interpretacji pana przewodnika, przepiękna sceneria i podniosła
atmosfera, przybliżyły nam krajobraz Ziemi Świętej i realia, w jakich rozgrywały się wydarzenia
opisane w Biblii.
W mini-zoo zobaczyliśmy kilkadziesiąt ciekawych gatunków zwierząt, stadninę koni oraz
Centrum Kultury Ekumenicznej, czyli 200 miniatur cerkwi i drewnianych kościołów zebranych na
obszarze niewielkiego parku.

 Zapora w Solinie była dla nas niedostępna z powodu nagłej konieczności usuwania awarii,
lecz różnorodność straganów z regionalnymi pamiątkami i piękne widoki na zaporę
wynagrodziły nam trud podróży.
 Rejs statkiem TRAMP po Zalewie Solińskim dostarczył nam niezapomnianych przeżyć.

 Podczas godzinnego rejsu statek pokonał dystans 12 km docierając do miejsc, gdzie nie
kursują inne statki spacerowe. Płynęliśmy odnogą rzeki San obok Wyspy Zajęczej, w kierunku
zapory wodnej w Solinie, obok WZW "JAWOR", Martwego Lasu i Wyspy Skalistej.

 A wieczorem ognisko… pyszne kiełbaski, wspaniała muzyka i cudowna przyroda która
otaczała nas z każdej strony.
Cudowny czas! Wspaniałe, niezapomniane chwile!

 Trzeci dzień to spotkanie z naturą, czyli Bieszczadzkie Połoniny i Bieszczadzki Park Narodowy
na wyciągnięcie ręki.
 Bez problemów pokonaliśmy cały szlak aby podziwiać piękno gór z Połoniny Wetlińskiej i
najwyżej w Bieszczadach położonego schroniska zwanego Chatką Puchatka.

 Krajobraz Bieszczad jest po prostu niesamowity. Odczuliśmy to szczególnie podczas
górskiej wędrówki. Przyroda zachwycała nas na każdym kroku a świeże powietrze
wypełniało płuca, rekompensując trudy kończącego się już powoli roku szkolnego.

Czwarty dzień - o nie! Jak ten czas szybko mija!
W drodze powrotnej do Mogielnicy wstąpiliśmy do Sandomierza. Po obiedzie, na
sandomierskiej starówce, w pobliżu gotyckiego ratusza oraz w otoczeniu zabytkowych kamienic
otaczających Rynek, zjedliśmy pyszne lody.
Podziemną trasą turystyczną zwiedziliśmy słynne, sandomierskie lochy.

„W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka
Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem
I szumią brzóz kropidła
Dalekie miasta są niczem”
Jerzy Harasymowicz

To co fajne szybko się kończy i nasza majowa wycieczka również dobiegła końca. Wspaniała
przygoda w fantastycznym towarzystwie na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Musimy jeszcze kiedyś pojechać w góry!
Może w przyszłym roku się uda?

p. Anna Frasońska

