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Na długi majowy weekend tegoroni konfir-
manci wyruszyli w Bieszady.

W piątek 1 maja wesnym rankiem autobus za-
pełnił się rozeaną, ale ciekawą pygód młodzie-
żą i opiekunami. Długą podróż umilały rozmowy, 
poznawanie się, gry, niektóy nie odstępowali 
książki do nauki konfirmacyjnej – widać pamię-
tali o wieornym pygotowaniu do egzaminu. 
Jednak większość rozluźniona poświęcała as na 
zabawę lub podziwianie widoków za oknem.

W południe dotarliśmy do Sanoka. W Muzeum 
Budownictwa Ludowego pez ponad 2 godziny 
poznawaliśmy wsie, które zamieszkiwali Bojko-
wie, Łemkowie, Dolinianie, Pogóanie. Pewod-
nicy zabrali nas w podróż po różnych regionach 
etnografinych, pokazując nie tylko różne style 
architektury, ale pede wszystkim pybliżając ży-
cie tutejszej ludności, związane zarówno z codzien-
nym dniem pracy, jak i kultem religijnym i szkol-

nictwem. Odwiedziliśmy wiejskie 
chaty, cerkwie prawosławne, gre-
kokatolickie, starą szkołę, plebanię, 
dworek szlachecki i ęść skansenu, 
poświęconą wydobyciu ropy nao-
wej. Na koniec udaliśmy się na Ga-
licyjski Rynek, gdzie zajeliśmy do 
apteki, zakładu fryzjerskiego, domu 
nauyciela, sklepu kolonialnego 
i domu rodziny żydowskiej.

Popołudnie ędziliśmy, aceru-
jąc po sanockiej starówce, kosztując 
tradycyjnych pysmaków kuchni 
bieszadzkiej lub … włoskiej pizzy.

Wieorem dojechaliśmy do 
Ośrodka Wypoynkowo-Rehabili-

tacyjnego w Mykowcach, prowadzonego pez 
Caritas. Tutaj ekała na nas domowa obiadoko-
lacja i oywiście noclegi. Po rozlokowaniu się 
w pokojach i krótkim odpoynku młodzież udała 
się do świetlicy, gdzie pygotowywała się do eg-
zaminu konfirmacyjnego i uroystości konfirma-
cji. Miła nieodzianka otkała księdza probosz-
a Władysława Wantuloka, któremu konfirmacji 
pyznali tytuł „fest fajnego faroa”, co uwido-
nione zostało na t-shircie.

Późny wieór posłużył integracji grupy, choć 
w niektórych pokojach trwał troszkę zbyt długo. 
A efekty było widać już następnego dnia.

W sobotę nieco niewyana, ale za to zintegro-
wana grupa stawiła się na śniadaniu, by zaraz po 
nim udać się na całodniową objazdową wyciekę 
po Bieszadach. Niestety aura nie yjała wyj-
ściu w góry, więc nie udało nam się zdobyć w pie-
szej wędrówce Połoniny Wetlińskiej, ale padający 
desz nie peszkodził w skoystaniu z innych 
atrakcji.

Bieszadzką Kolejką Leśną (wąskotorową) ze 
stacji głównej – Majdan koło Cisnej pojechaliśmy 
do wsi Balnica, na granicy ze Słowacją. Pejeżdża-
liśmy pez leśne ostępy, gdzie jedynym śladem 
cywilizacji były tory kolejowe. W Balnicy w środ-
ku lasu na małej polanie stoi jeden zaledwie dom, 
w którym jest sklep – można tu kupić słowackie 
produkty. Na peronie oekuje wielu mieszkańców 
okolinych miejscowości, któy oferują turystom 
gorącą herbatę i bieszadzkie smakołyki. Mamy 
półgodzinną perwę, więc mimo mocno padają-
cego deszu, chętnie koystamy z tej ofey, by 
się rozgać. Po powrocie na dwoec główny w 
Majdanie zwiedziliśmy także zabytkowy budynek 
dworca, poznając historię „bieszadzkiej ciuchci”.

Dalszą ęść wycieki odbyliśmy autobusem, 
udając się Wielką Pętlą Bieszadzką pez Cisną, 
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Wetlinę, Ustyki Górne, Smolnik do Ustyk Dol-
nych.  Po drodze zboyliśmy z trasy do Zagrody 
Pokazowej Żubrów w Munem. Pez cały dzień 
towayszył nam pewodnik, Pan Edward, który 
pekazał nam mnóstwo ciekawych informacji.

W Ustykach Dolnych zwiedziliśmy prywat-
ne Muzeum Młynarstwa i Wsi – Młyn, jedyne 
w południowej Polsce. Prezentowane są tu m. 
in. maszyny z XIX w. wykoystywane w mły-
narstwie parowym. Młyn jest w pełni rawny 
i w każdej chwili może podjąć swoją pracę, wy-
koystując zgromadzone tu maszyny. Nieodzie-
wanie trafiliśmy także na konce żeńskiego chóru 
prawosławnego z Sanoka, który wykonywał 
ukraińskie pieśni ludowe. Mogliśmy również po-

dziwiać ukraińskie stroje ludowe.
Z Ustyk pełni wrażeń wróciliśmy do My-

kowców. Po kolacji zwiedziliśmy znajdujący się 
tutaj „Ogród Biblijny”. Odbyliśmy w nim wę-
drówkę od raju w Edenie po ostatnie rozdziały 
Objawienia św. Jana.

Wieorem zostaliśmy zaproszeni pez Dyrek-
tora Ośrodka ks. Bogusława Janika do sali kinowej 
na film: „Wile góry”, ukazujący piękno pyrody 
Bieszad i szególnego mieszkańca – wilka. Nie-
odzianką był acer po lesie pełnym zwieąt w 
sali obok kina.

W niedzielny poranek pożegnaliśmy gościnne 
Mykowce i udaliśmy się do Soliny. Pechadza-
jąc się „solińskimi Krupówkami”, dotarliśmy na 
koronę zapory. W pięknym słońcu podziwialiśmy 
Jezioro Solińskie. Po kilkunastu minutach już 
w Polańyku wsiadaliśmy na statek acerowy 
„Tramp”, by z jego pokładu zobayć zaporę, podzi-
wiać jezioro, wyy i linię begową. Wielką py-
jemnością był rejs, podas którego podziwialiśmy 
piękno pyrody, a kapitan opowiadał historię 
zalewu i okolinych terenów.

Wesnym popołudniem zawitaliśmy ponow-
nie do Sanoka, zatymując się na obiad. Stąd już 
tylko powrotna droga do domu. Do Jawoa wró-
ciliśmy wieorem, pełni wrażeń, trochę zmęeni 
i niewyani, ale zadowoleni.


