W dniach 24-26 kwietnia odbyła się wycieczka na Podlasie. Uczestniczyła w niej klasa 2A pod
opieką pani Anny Lewandowskiej i pani Agaty Ćwikły.
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zbiórki o godzinie 9.00. Pierwszą atrakcją, którą
zwiedziliśmy był zamek w Liwie. Znajdowała się w tam wystawa poświęcona broni palnej. Pan
przewodnik opowiedział nam także legendę o Żółtej Damie, która mieszka w zamkowej wieży.
Kolejnym etapem wycieczki była kopalnia kredy w Mielniku. Jest to jedyna czynna kopalnia kredy
w Polsce, której powstanie datowane jest na XVI w. W dniu dzisiejszym wydobycie kredy sięga 80 tys.
ton rocznie. Następnym przystankiem naszego wyjazdu była Święta Góra Grabarka - „serce”
prawosławia w Polsce. Tutaj zobaczyliśmy wnętrze jednej z cerkwi klasztornej zwanej cerkwią
Przemienienia Pańskiego, a także mogliśmy obmyć się w wodzie ze studni cudownego źródełka,
znajdującego się u podnóża góry. Następnie dotarliśmy do Białowieży, gdzie zakwaterowaliśmy się
w pensjonacie „Bieriozka” i po zjedzeniu sycącego obiadu wyruszyliśmy zapoznać się z okolicą.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzenia wraz z przewodnikiem wystawy poświęconej faunie
i florze Białowieskiego Parku Narodowego, znajdującej się w muzeum parku. Później weszliśmy
na wieżę widokową muzeum, gdzie z wysokości mogliśmy oglądać otacząjącą nas okolice. Kolejnym
etapem wycieczki było już samo zwiedzanie parku, a konkretnie objętego ścisłą ochroną rezerwatu,
oczywiście pod okiem przewodników. Pani przewodnik oprowadzała nas po Puszczy, jednocześnie
opowiadając nam o występującej tu roślinności. Dużo dowiedzieliśmy się także na temat samych
drzew, które mijaliśmy obok ścieżki. Największe zainteresowanie wzbudził Dąb Jagiełły. Pod nim miał
rzekomo przesiadywać Władysław Jagiełło przed łowami zorganizowanymi przed wyprawą
grunwaldzką. Drzewo zostało zwalone przez wichurę 2 listopada 1974 roku. Faktycznie nie miało więcej
niż 450 lat. Następnie odwiedziliśmy Rezerwat Pokazowy Żubrów, w którym mogliśmy zobaczyć, jak
wyglądają z bliska przedstawiciele gatunków, które na co dzień żyją w puszczy. Najwięcej czasu
spędziliśmy jednak na samym wybiegu dla żubrów, przy którym pan przewodnik przybliżył nam
sylwetkę tego pięknego zwierzęcia.
Trzeci dzień był dniem powrotu, lecz podobnie jak poprzednie dni był wypełniony różnymi
atrakcjami. Pierwszą z nich było zwiedzanie meczetu, położonego w miejscowości Kruszyniany. Naszym
przewodnikiem był rodowity Tatar, który przybliżył nam historię Tatarów, ale także ich kulturę i religię.
Kolejnym etapem wycieczki był park leśny „Silvarium”, gdzie mogliśmy zobaczyć liczne, potężne głazy
narzutowe ułożone w formie celtyckiego kręgu lub w inny ciekawy sposób. Po tym udaliśmy się do
Supraśla, gdzie mieliśmy zwiedzić Muzeum Ikon i Monaster. Najpierw jednak poszliśmy do restauracji,
w której skosztowaliśmy regionalną potrawę – kartacza i żurek. Po obiedzie poszliśmy do Monasteru,
czyli męskiego, prawosławnego zakonu. Nasz przewodnik, będący zakonnikiem przybliżył nam historię
tego miejsca, ale także oprowadził nas po dwóch cerkwiach: Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa.
Następnie udaliśmy się Muzeum Ikon, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają z bliska obrazy czczone
w kościołach prawosławnych. Pani przewodnik tłumaczyła nam m.in. jak powstają ikony i jakie
znaczenie mają poszczególne elementy, które się na nich znajdują. Ostatnią atrakcją naszej wycieczki
był Pałac Branieckich w Białymstoku.

Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana i ciekawa. Dowiedzieliśmy się na niej wiele
interesujących rzeczy, ale także mile spędziliśmy czas na łonie natury.
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