GRUPA TURYSTYCZNA „SINE WIRY”
"A góry nade mną jak niebo, A niebo nade mną ... jak góry." Wojciech Bellon

Jeśli chcesz mieć sine stopy po górskich wędrówkach
bez względu na pogodę, a ponadto
 umiesz odnaleźć się w terenie i na mapie bez GPS-a,


niestraszne Ci błoto, kolczaste chaszcze i Sine Wiry górskich
potoków u stóp Połonin

 pragniesz poznać prawdziwe Bieszczady, odwiedzić wsie,
których już nie ma …

NASZA GRUPA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE
Na wszelki wypadek gwarantujemy podstawowy kurs pierwszej pomocy i
schronienie w harcerskiej bazie.

Zapraszamy: pani Magda Pelc i pani Ania Kulinicz-Walczak

"Kadr na Połoniny"
Jeżeli chcesz i dasz radę:
- chodzić (dużo!),
- czekać cierpliwie (długo!),
- powtarzać ujęcia (wielokrotnie!),
- nauczyć się roli (porządnie!),
- nie marudzić (ani trochę!)
i przy tym wszystkim dobrze się bawić,
to zapraszamy Cię do naszej grupy turystycznofilmowej.
p. Michał Gwardyś i p.Paula Jurek

POSZUKIWACZE MINIONEGO CZASU
grupa turystyczno- etnograficzna

Bieszczady to piękne, tajemnicze góry
pełne ciekawych miejsc o bogatej historii.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się:
 kim byli mieszkańcy wsi, które dziś są tylko na mapie
 jakie są różnice miedzy Bojkami i Łemkami
 dlaczego ikony pisze się, a nie maluje
 gdzie w Bieszczadach można znaleźć Chatkę Puchatka oraz
Lubisz piesze wędrówki, bez względu na pogodę i nie boisz się wysiłku, jesteś
spostrzegawczy i lubisz fotografować to znaczy, że nasza grupa jest dla Ciebie!
Serdecznie zapraszamy wszystkich niestrudzonych wędrowców, którym nieobcy jest
zachwyt nad urodą świata!
p. Magda Szwalgin, p. Ania Męczyńska

Grupa Sportowe Łaziki

Jeśli jesteś pozytywnie zakręcony, lubisz wyprawy
dalekie i bliskie, trochę słońca trochę deszczu,
a do tego pasjonują Cię przygody
na łonie przyrody , sportowe zmagania
i gry terenowe zapraszamy serdecznie.

p. Dorota Kwiecińska i p. Marcin Kubik

TRUPA TEATRALNA
ogłasza nabór do swojej ekipy!
W naszym gronie pragniemy widzieć
osoby twórcze i gotowe do współpracy.
Codziennie będziemy tworzyć spektakle teatralne
i wystawiać je dla szerokiej publiczności.
U nas każdy może stać się aktorem, a może nawet wielką gwiazdą?
Marzysz o aktorstwie?
To w naszej trupie może się zacząć Twoja wielka kariera!
Od kandydatów wymagamy: wyobraźni, odwagi, ciekawości, pracowitości i
dyscypliny!
Zapraszamy chętnych z klas 4-6!
Prowadzą: P. Joasia Jedlińska i p. Kasia Barszcz

