
Wycieczka w Bieszczady: 25/26-28.05.2014r. 
 

W nocy z 25 na 26 maja (z niedzieli na poniedziałek) o godz. 24:00, wybraliśmy się wraz z nauczycielami: 

p. prof. Adamem Krynickim, p. prof. Robertem Brzezieckim i p. prof. Jackiem Gruszką w Bieszczady. W góry 

położone w południowo-wschodniej Polsce w woj. podkarpackim. Droga trwała kilka godzin, dlatego niektórzy z 

nas ucięli sobie drzemkę w autobusie.  

Rano o godz. 8:30 dotarliśmy do Sanoka, gdzie zwiedzaliśmy miasteczko galicyjskie. Jest to największy 

skansen w Polsce, który prezentuje polsko-ukraińską kulturę. Odtworzone są tam typowe układy zabudowy wsi, 

które zwiedzaliśmy. Oglądaliśmy również poszczególne sektory Bojków i Łemków. Odwiedziliśmy również obiekty 

mieszkalne i sakralne wraz z urządzonymi wnętrzami, przez co mogliśmy przenieść się w czasie, aby poznać 

tamtejszą kulturę i życie codzienne. Wszyscy byli bardzo zaciekawieni, ponieważ pani przewodnik z wielką pasją 

opowiadała o wszystkim. Po zwiedzeniu miasteczka galicyjskiego podjechaliśmy zwiedzać Zamek rodziny 

Kmitów. W nim obejrzeliśmy mnóstwo prawosławnych obrazów (ikon) i obejrzeliśmy zbiory Zbigniewa 

Beksińskiego.  

Następnie pojechaliśmy do schroniska w Lesku na zakwaterowanie. Po meczącej drodze rozdzieliliśmy 

się na 3 i 4-osobowe pokoje i popędziliśmy odpocząć. O godzinie 16:30 na świetlicy mieliśmy spotkanie z 

Dyrektorem Schroniska. Okazało się, że natrafiliśmy na bardzo gadatliwego i bardzo zabawnego Pana, któremu 

„gęba” się nie zamykała. Gadał i gadał, ględził i smęcił. A my byliśmy tak zmęczeni podróżą, że z trudem 

wytrzymywaliśmy jego pogadankę szkoleniową. Wprawdzie pouczył nas o zachowaniu na terenie schroniska i w 

górach, ale z wielkim trudem słuchaliśmy jego wykładu.  

Następnie zjedliśmy smaczną obiadokolację i wyruszyliśmy w centrum miasta, gdzie pan prof. Krynicki 

przygotował dla nas zadania terenowe dotyczące miasteczka w którym przebywaliśmy. Pan prof. podzielił nas na 

10 grup i rozdał nam mapki Leska, a my musieliśmy odnaleźć różne obiekty i miejsca zaznaczone na 

uproszczonej mapce. Kluczem do szybkiego rozwiązania zadania okazała się pomysłowość i odwaga. Ci, którzy 

poprosili mieszkańców Leska o pomoc, w lokalizowaniu zaznaczonych obiektów, zrobili to najszybciej. Wszyscy 

spotkaliśmy się z wielką sympatią napotkanych ludzi, nawet taksówkarze nam pomagali. Każda grupa wykonała 

zadanie, które było dla nas wielką nauką, ale także wspaniałą zabawą. Najszybciej zadanie wykonała grupa 

Magdaleny Witczak z 1L, Natali Czapskiej 1L, Magdaleny Rymarz 1D i Kamili Borczyk z 2G. Wszyscy z 

uśmiechniętymi twarzami wróciliśmy do schroniska, gdzie szybko położyliśmy się spać po dniu pełnym wrażeń.  

O godz. 7.30 następnego dnia wstaliśmy i poszliśmy zjeść śniadanie. Po śniadaniu pojechaliśmy do 

miejscowości Majdan-Cisna na przejażdżkę leśną kolejką Bieszczadzką, która dostarczyła nam wielu wrażeń. W 

trakcie przejażdżki mogliśmy oglądać górski krajobraz, lasy, górskie strumyki itp. Po przejażdżce pojechaliśmy do 

Ustrzyk Górnych, aby wejść czerwonym szlakiem na Tarnicę (1346 m n.p.m). Wszyscy z pełnym zapałem 

wyruszyliśmy w drogę. Było bardzo ciężko, ponieważ droga wiodła przez las, była kamienista i nieraz ostro pod 

górkę. Trwała ona kilka godzin. Po drodze mijaliśmy inne grupy turystów. Niestety nie dotarliśmy na sam szczyt, 

ponieważ nadchodziły w naszą stronę ciemne chmury i zbliżała się burza, więc nie mogliśmy wyżej wyjść. 

Pioruny zaczęły coraz bardziej błyskać i robiło się niebezpiecznie, dlatego musieliśmy zawrócić ze szlaku. Mimo 

wszystko dotarliśmy na połoninę bieszczadzką, a tam widoki były przepiękne. Krajobraz górski jest niesamowity, 



powietrze również. Widok zapierał nam dech w piersiach. Po zejściu z męczącego szlaku, wróciliśmy na 

obiadokolację do schroniska. Drugi dzień wycieczki dostarczył nam niesamowitych wrażeń, które zapamiętamy 

na długo. Był to najlepszy dzień wycieczki.  

W ostatni dzień wycieczki wstaliśmy o 8.00 zjedliśmy śniadanie i zanim wykwaterowaliśmy się z Leska 

zanieśliśmy panu Dyrektorowi Księgę Pamiątkową do której się wpisaliśmy. Wpis wykonały dziewczyny z klasy 

3D zamieszczając śmieszny wierszyk i przepiękny rysunek kolejki bieszczadzkiej.  

Następnie pojechaliśmy do Nowej Słupi, aby wejść na Łysą Górę (595 m n.p.m.) w Górach Świętokrzyskich. 

Droga była krótsza niż ta, która prowadziła na Tarnicę, ale równie ciężka. Na szczycie oglądaliśmy piękny 

krajobraz kielecczyzny z Galerii widokowej, zwiedziliśmy opactwo benedyktyńskie na Świętym Krzyżu, zeszliśmy 

do krypt w podziemiach, oglądaliśmy rumowisko skalne (tzw. gołoborza), a na koniec wysłuchaliśmy lekcji 

geograficznej pana prof. Krynickiego na temat Gór Świętokrzyskich i parku narodowego. Po zejściu z góry 

wyruszyliśmy do Sieradza.  

Pogoda czasami nie dopisywała, ale mimo tego udało się dużo zobaczyć i ogólnie było wspaniale. 

Wycieczkę tą będziemy wspominać i zapamiętamy ją na długo. Byłam na niej pierwszy raz, ale z pewnością 

wybiorę się na podobne w następnych latach, do czego zachęcam także tych, którzy chcą poznać ciekawe 

miejsca naszego kraju i przeżyć niezapomniane wrażenia.  

Justyna Kędzierska 1 L 

 

 

Lista uczestników wycieczki:  

 

Gruda Justyna  1b 

Kosecki Kacper  1b 

Maciaszczyk Dawid 1b 

Marciniak Angelika 1b 

Owczarek Partyk 1b 

Siwińska Jagoda 1b 

Tobiasz Kamila  1b 

Rymarz Magdalena 1D 

Balcerzyk Klaudia 1H 

Chrzan Milena  1H 

Drożdynska Kamila 1H 

Gruszczyńska Anna 1H 

Hałubiec Angelika 1H 

Piasecka Dominika 1H 

Czapska Natalia 1L 

Kędzierska Justyna 1L 

Szymczak Kamila 1L 

 

 

Witczak Magda  1L 

Adamczewska Natalia 2D 

Klucha Kinga  2D 

Mikołajczyk Martyna 2D 

Statkiewicz Natalia 2D 

Andrych Tomasz 2G 

Borczyk Kamila  2G 

Grochulski Dawid 2H 

Kucharska Marta 2H 

Marczak Kinga  2H 

Dobruchowski Paweł 2L 

Gołąbek Hubert  2L 

Kaczmarek Mariusz 2L 

Zagłoba Igor  2L 

Andrzejczak Justyna 3D 

Dąbek Dominika 3D 

Kaczmarek Monika 3D 

 

 

Piasecka Kinga  3D 

Rogaszewska Katarzyna 3D 

Skowron Monika 3D 

Sośnicka Paulina 3D 

Wrzosek Kinga  3D 

Dawiduk Magdalena 3F 

Rosiak Daria  3F 

Jarząb Daria  3L 

Wójtowicz Mateusz 3L 

Mikołajczyk Aleksandra  

Piasta Adam  

 

 

opiekunowie: 

prof. A.Krynicki,  

prof. R.Brzeziecki,  

prof. J.Gruszka 


