Etno-detektywi
Nasza grupa to dzielni piechurzy chętni do odkrywania nowego, a także
dociekliwi detektywi poszukujący tego, co niekonieczne widoczne jest gołym
okiem.

Będziemy dużo wędrować poszukując
śladów
dawnych
cerkiewek,
kościółków, domostw, a nawet całych
osad. Nauczymy się posługiwać mapą,
chodzić na azymut, dowiemy się małe
co nieco o rdzennych mieszkańcach
Bieszczad.

Wymagane są bystry umysł, umiejętność kojarzenia faktów, zmysł orientacji,
dokładność i ciekawość. Mile widziany aparat fotograficzny do dokumentacji
naszych odkryć.
Pani Magdalena Pelc i Ewa Podleśna-Kiefer

HYRNIACY
GRUPA TURYSTYCZNA Z ELEMENTAMI HISTORII
Bez względu na pogodę, w słońcu,
ale i w błocie, bez marudzenia,
zawsze
z uśmiechem ….
Powędrujemy do nieistniejącej wsi,
poczujemy atmosferę odpustu sprzed
lat, poszukamy schronienia w starej lipie.
Zdobędziemy szczyt Korbani i zobaczymy
jak wygląda Chatka Puchatka na Połoninie
Wetlińskiej.
Przeniesiemy się w czasie, poznamy
Balów, czym było porajmosie i jak działały
retorty oraz jak żyli Bojkowie.
Pomoczymy nogi w Solince, powiążemy się linami, zobaczymy kto jest
najszybszy, a w ramach odpoczynku pospacerujemy po ogromnej
zaporze (objadając się lodami)
Poznamy bieszczadzkie piosenki i legendy i stworzymy mapę swoich
odkryć.
A to wszystko tylko w pięć dni …
Zapraszamy p. Ania Kulinicz-Walczak i p. Karolina Perz

 NIEPOPRAWNI OPTYMIŚCI 
opiekunowie:
p. Patrycja Pierzynka, p. Marcin Kubik,

W tej grupie dobry humor to podstawa!
Będziemy dbać o to, żeby cieszyć
się na co dzień z drobiazgów.
Przy okazji oduczymy się
narzekania!
W planach mamy wędrówkę na
Połoninę Wetlińską oraz Korbanię,
a także spacery, podczas których
zachwycimy się pięknem przyrody i
swoim wzajemnym towarzystwem.
Wieczorami będziemy spotykać się na wspólnym, głośnym
czytaniu bieszczadzkich legend i spróbujemy ułożyć własną
opowieść.
Znajdziemy też czas na zabawy ruchowe, głosowe i… inne
niespodzianki. Zapraszamy!

Grupa RYSIE I MISIE
Nie wiem, czy wiedzieliście,
ale
rysie
i
misie
słyną
z muzykalności – najpierw
do
upadłego
biegają
po bieszczadzkich połoninach
i kniejach (mogą np. próbować
przebić się aż do granicy z Ukrainą), a potem w jamach
i wykrotach śpiewają piosenki i grają na gitarach.
Zadziwiające, prawda?
Co więcej, mają też ukryte zdolności matematycznokartograficzne: nieoczekiwanie dla wszystkich mogą,
na przykład, obliczyć stopień nachylenia stoku,
po
którym
muszą
szybkim tempem zbiec
albo szybkość przepływu
wody
w
potoku,
w którym chcą złowić
rybę (raczej nie dotyczy
rysia).

Tym właśnie chcemy zajmować się na zajęciach naszej
grupy na zielonej szkole: będziemy ostro chodzić, gromko
śpiewać i od czasu do czasu coś dziwnego obliczać albo
zaznaczać na mapie.

Zapraszamy!
Krzysztof Sawicki i Filip Trząski

