PROPOZYCJE GRUP NA ZIELONĄ SZKOŁĘ
KLASY 4-6

Beskidzcy
poszukiwacze
To grupa dla wyjątkowo zainteresowanych i niestrudzonych podróżników. Jeżeli
lubisz rozwiązywać zagadki i nie boisz się znaleźć zaskakujących odpowiedzi,
jeżeli lubisz wędrować w poszukiwaniu rozwiązań i dokumentować wyniki
swojej pracy, chcesz sprawdzić co widać z Hali Boraczej, dowiedzieć się jak żyli
Habsburgowie w Żywcu, dlaczego szydełkuje się majtki w Koniakowie,
kto i dlaczego chował się w schronach, wstąp w nasze szeregi. Po trudach
całego dnia zapewniamy zabawę i rozrywkę!
A to nasza drużyna:

Magdalena Szwalgin i Ewa Podleśna-Kiefer

BESKIDZKI MISZ-MASZ,
czyli grupa w nieustannym ruchu
Będziemy w ciągłym ruchu, pod górkę i z górki, piechotą
i autokarem, z plecakiem i mapą, ale też z piłką i gitarą.

Niezależnie od pogody będziemy
wędrować beskidzkimi szlakami,
odpoczywać
w schroniskach, przeprawiać się
przez górskie potoki i szukać źródeł Wisły
na Baraniej Górze.
Chcemy odwiedzić naszych południowych
sąsiadów, poznać tajniki pasterskiego
rzemiosła, zobaczyć świat oczami skoczka
narciarskiego, dowiedzieć się czym jest
Trzycatek oraz czy na Hali Rysianka są rysie. Odszukamy
miejsce zbiórek największym beskidzkich zbójników

Zapraszamy
p. Ania Kulinicz i p. Michał Gwardyś

FOTO – ART
Z aparatem w plecaku - grupa fotograficzno – turystyczna

F - fotografia – tajniki
O - orientacja w terenie
T - trzy państwa – jedna granica
O - odwaga – czy deszcz czy słońce
– jesteśmy w terenie
A - atrakcje okolicy
R - ruiny bunkrów
T - tworzenie i przetwarzanie zdjęć

Zapraszamy tych, którzy lubią podziwiać przyrodę z aparatem fotograficznym.

Anna Męczyńska & Magdalena Pelc

ORŁY Z WĘGIERSKIEJ GÓRKI
Polecimy (cóż że na własnych nogach) aż na szczyt Baraniej Góry.
Polecimy (tym razem kolejką) na Górę Żar i podpatrzymy, dokąd polecą tamtejsze
szybowce.
Polecimy wreszcie śladem Orła z Wisły i zrobimy własny konkurs skoków
narciarskich (cóż że bez nart i bez śniegu).
Nawiążemy też do ubiegłorocznej zielonej szkoły: polecimy od ujścia Wisły, które
oglądaliśmy koło Mikoszewa, aż do źródeł naszej najdłuższej rzeki, a także od
tajemniczej granicy z Rosją, pod którą dotarła przed rokiem grupa "Mocnych w
nogach", aż do niezwykłego trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji, na którym
staniemy w tym roku.

Zapraszamy!
Krzysztof Sawicki, Filip Trząski

GRUPA
PAMIĘTNIK Z PODRÓŻY
zaprasza wędrowców, którzy:
chcą poznawać dawne dzieje,
lubią zwiedzać chaty, knieje,
lubią słuchać i kreować,
mogą w grupie popracować,
a poznane opowieści
w pamiętniku chcą zamieścić
i przeszłości straszne cienie
pokazywać chcą na scenie!

Naszym celem jest poznawanie okolic,
słuchanie i dociekanie, a następnie
utrwalenie tych przeżyć w formie
pamiętnika artystycznego i podzielenie się
nimi z innymi w spektaklu teatralnym.

Zapraszamy chętnych z klas 4-6!
Prowadzą:
p. Kasia Barszcz i p. Joasia Jedlińska

