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w Świebodzinie oraz Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w ramach realizacji zadania publicznego zorganizowała 6 dniową
wycieczkę edukacyjną pod nazwą „ BIESZCZADY ” do Kazimierza Dolnego, Soliny, Łańcuta i Sandomierza w terminie
15 - 20.08.2016r. W realizacji zadania wzięło udział 55 uczestników.
Wyprawa rozpoczęła się krótko po północy wyjazdem w kierunku Kazimierza Dolnego. Po przyjeździe,
miejscowymi melexami grupa została obwieziona po najważniejszych miejscach miasta. Objazd obejmował liczne spichlerze,
wąwóz korzeniowy, Kirkut – cmentarz żydowski, na którym znajduje się Ściana Płaczu oraz Stary Rynek. Po zakupie miejscowego
specjału jakim jest wypiekany Kogut z ciasta grupa ruszyła do Soliny. Następnego dnia program obejmował zwiedzanie wnętrz
zapory solińskiej, rejs statkiem po zalewie solińskim. Kolejnego dnia grupa zwiedziła ogród oliwny, cerkwie w miniaturze i małą
tamę na Sanie w Myczkowcach. Dzień kolejny obejmował loty szybowcowe oraz 180 km

Pętlę Bieszczadzką. Program

obejmował przejazd 18 km drezynami rowerowymi po nieczynnym już szlaku kolejowym z Uherc Mineralnych do Leska
Lukawicy i z powrotem. Po drodze wszystkim uczestnikom ukazywały się piękne widoki na góry, szybowiska, cerkwie. Kolejnym
punktem programu było zwiedzanie Muzeum Łowiecko – Przyrodniczego w Nowosiółkach. Tam grupa mogła zobaczyć w skali
1:1 wiele zwierząt żyjących na terenach Bieszczad. Następnym punktem „ pętli ” była wizyta w pracowni pisania ikon w Cisnej.
Właścicielka po opowieści związanej z historią powstania ikon zaprezentowała jak ikony powstają. Po zwiedzaniu pracowni i
przejechaniu kolejnych kilometrów grupa udała się na spacer w kierunku punktu widokowego do Schroniska Pod Małą Rawką. Po
ok półgodzinnej wędrówce można było zobaczyć piękne połoniny ( wet lińską i caryńską ) oraz z oddali miejsce gdzie trzy granice
schodzą się w jednym punkcie tj. polska, ukraińska i słowacka. Po powrocie ze spaceru grupa udała się do Zagrody Pokazowej
Żubrów w Mucznym. Tam czekała jedna z największych atrakcji tzn. bliskie spotkanie z żubrami. W zagrodzie żubrów w
Mucznym przebywa kilkanaście sztuk i były tak blisko ścian zagrody, że można było je dotknąć. Po wizycie w zagrodzie w drodze
powrotnej do Soliny ukazała się Cerkiew Bojkowska w Smolniku, pw św. Michała Archanioła wpisana na listę UNESCO, która od
jej powstania w roku 1791 nie została przebudowana i jest jedyną taką cerkwią w Polsce. Dzień kolejny obejmował loty
szybowcowe oraz wyjazd do Łańcuta. W pierwszej kolejności 13 uczestników wzięło udział w widokowych lotach szybowcem .
Po lotach grupa udała się do Łańcuta. Lokacja miasta 1349 rok przez króla Kazimierza Wielkiego. Tam zwiedziła „ Perłę w
Koronie ” muzeum Zamek oraz Wozownię. Obiekt zbudowany w latach 1629-1642 na polecenie Stanisława Lubomirskiego był
siedzibą rodzin Lubomirskich i Potockich. W latach 1915 – 1958 ostatnim ordynatem na zamku w Łańcucie był Alfred III
Potocki. Ciekawostką zamku jest choćby to, że po żadnej wojnie nie został rozgrabiony dlatego ma zachowane tak cenne zbiory.
Ostatni dzień wycieczki to wizyta w Sandomierzu. Tam również jadąc melexami grupa zwiedziła najważniejsze miejsca tj. Rynek,
Brama Opatowska, dom Długosza, kościół św, Ducha, Pałac Biskupi, wąwóz Królowej Jadwigi, Zamek Królewski i bulwar nad
Wisłą. Niestety ks. Mateusza z serialu nie spotkaliśmy, może następnym razem.
Kolejne miejsca, których nie sposób opisać. Na wieczornych spotkaniach uczestnicy wymieniali się wrażeniami
oraz prezentowali wykonane własne zdjęcia. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego
zadania tj. Zarządowi i pracownikom powiatu świebodzińskiego, komisji konkursowej i pracownikom gminy Zbąszynek, dyrekcji i
pracownikom OW Halicz w Solinie, Firmom „ Bieszczader „ Mariusza Janika z Mokrego, „ Lotnicza Bobulandia ” Piotra Bobuli
z Wieremienia, „Eco Busiki” Pawła Czopka z Kazimierza Dolnego, „ ULA” Urszuli Puzio z Sandomierza, Fundacji
„Chorągwiana”
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