Dnia 2.10.2015 roku siedmiu uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie im. rotmistrza
Witolda Pileckiego wzięło udział w XVII Zjeździe Górskim Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Mikołowskiego. Opiekę nad wyprawą sprawowała pani Renata Ciesielska-Prasoł.
Grupa wystartowała z miejscowości Bielsko-Biała Straconka. Jej pierwszym celem było schronisko na
Magurce Wilkowickiej ( 909 m n.p.m.). Po wspólnym przeanalizowaniu mapy zadecydowano, że cała
trasa będzie biegła wzdłuż żółtego szlaku. Ścieżka była dość wymagająca, ponieważ wiele odcinków
okazało się bardzo stromych, a ponadto liczne korzenie oraz kamienie nie ułatwiały zadania
uczestnikom. Na szczęście pogoda dopisała, dlatego przedstawiciele naszej szkoły dotarli wspólnymi
siłami do wyznaczonego miejsca. Wcześniej zatrzymali się na chwilę przy gospodarstwie rolnym,
z którego mogli podziwiać niesamowity krajobraz okolic Bielska-Białej oraz Żywca.
Przerwa na Rogaczu trwała ponad godzinę. W tym czasie można było zjeść prowiant, a także
porozmawiać ze znajomymi z innych szkół, które również obrały sobie ten szczyt za punkt
odpoczynkowy. Po upływie wyznaczonego czasu grupa uznała, że nie zmienia planu i będzie szła dalej
żółtym szlakiem.
Droga przestała być wyczerpująca, ponieważ prowadziła już tylko w dół. Aczkolwiek wymagała nadal
zachowania olbrzymiej ostrożności, gdyż ostre spady i nierówne podłoże były przychylne złapaniu
kontuzji. Ale pech nie dotknął uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, więc obyło się bez żadnych
przykrych sytuacji.
Uczestnicy podczas schodzenia omijali inny, pobliski szczyt – Magurkę. Świetna pogoda oraz
ustępujące zmęczenie pozwalały im na podziwianie walorów naturalnych Beskidu Małego. Robili
m.in. liczne zdjęcia, aby uchwycić w jak największym stopniu wymiar piękna całej okolicy.
Niestety wszystko musi się kiedyś skończyć, i tak samo było ze zachwycaniem się nad naturą, bowiem
grupa dotarła wreszcie do Międzybrodzia Żywieckiego, w którym miał miejsce finał zjazdu. Upłynęło
jeszcze trochę czasu, zanim meta została znaleziona, ale kiedy to już nastąpiło, wówczas wszyscy
mogli wreszcie odpocząć. Organizatorzy przywitali przybyszów z II Liceum Ogólnokształcącego,
a potem uczynili podobnie z dochodzącymi uczniami innych szkół. Nastąpił czas na kolejną przerwę
oraz pożywny posiłek pozwalający na nabranie sił.
Gdy wszyscy posili się, organizatorzy postanowili jeszcze bardziej urozmaicić swoją inicjatywę
i zorganizowali kilka konkurencji fizyczno-sprawnościowych. Były to: strzelanie z wiatrówki,
drużynowe przeciąganie liny i sztafeta ze skakanką oraz workiem. Uczniowie z naszej szkoły bardzo
dobrze spisali się w przeciąganiu i jeszcze lepiej w sztafecie, ale za prawdziwy sukces trzeba uznać
strzelanie, ponieważ wśród mężczyzn trzecie miejsce zajął Nikolas Matejko, a wśród dziewczyn druga
była Karolina Mazur. Po rozdaniu wszystkich nagród zjazd zakończył się oficjalnie, zaś inicjatorzy
zaprosili na kolejną edycję, która odbędzie się za rok.

