
Wycieczka w ramach przedsięwzięcia MEiN - „Poznaj Polskę” 

ŁAŃCUT – PRZEMYŚL – KRASICZYN – BIESZCZADY - ZAMOŚĆ 

 

 W pierwszych dniach września złożyliśmy kolejny  wniosek na realizację projektu MEiN „Poznaj 

Polskę", którego przedmiotem było wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w realizacji zadań 

mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 

poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć nauki. 

Nasz projekt obejmował trzydniową wycieczkę uczniów do Łańcuta, Przemyśla, Krasiczyna, Bieszczad i 

Zamościa. 

Czwartek  20.10.2022r.  

20 października o godzinie 4.30 przed parkiem w Woli Osowińskiej odbyła się zbiórka 17 uczestników 

wycieczki. Po przypomnieniu regulaminu i załadowaniu bagaży  o godzinie 4.35 wyruszyliśmy w trasę, aby 

jak najszybciej dotrzeć do Łańcuta, gdzie naszym pierwszym punktem zwiedzania był ZAMEK – jedna z 

najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. O godzinie 8.30 dojechaliśmy na miejsce, a o 9.00 

oglądaliśmy już  „ŁAŹNIE RZYMSKIE” i „WNĘTRZA II PIĘTRA”.  

Kolejnym punktem pierwszego dnia naszej wycieczki był PRZEMYŚL, a dokładnie PEREŁKI STAREGO 

MIASTA. Przybliżyła nam je Pani Przewodnik – Beata, opowiadając wciągające opowieści o wydarzeniach z 

historii miasta oraz ciekawostki z życia ludzi. Zwiedziliśmy rynek z zabytkowymi kamienicami, fontannę z 

niedźwiadkami, Archikatedrę rzymsko-katolicką (sanktuarium MB Jackowej), Archikatedrę grecko-

katolicką,  Kościół oo. franciszkanów ( sanktuarium MB Niepokalanego Poczęcia) oraz Plac Niepodległości. 

Byliśmy na wzgórzu zamkowym, z którego podziwialiśmy piękny widok na Przemyśl i okolice. 

O godzinie 15.10 wyruszyliśmy w dalszą drogę do Krasiczyna – wsi, w której znajduje się jedna z najbardziej 

okazałych renesansowych budowli w naszym kraju – ZAMEK W KRASICZYNIE. Wspólnie z przewodnikiem 

mieliśmy okazję zwiedzić przepiękny dziedziniec, kaplicę, salę myśliwską, wnętrza z szatami liturgicznymi, 

lochy oraz wieżę widokową. Następnie udaliśmy się do Ustrzyk Górnych, a dokładnie Domu Rekolekcyjnego 

im. Jana Pawła II parafii rzymskokatolickiej pw. św. Anny – miejsca naszego zakwaterowania. Dotarliśmy na 

miejsce około 20.00, gdzie czekała już na nas obiadokolacja. 

 

Piątek  21.10.2022r.  

Zaraz po śniadaniu, o godzinie  9.00 z panią Przewodnik wyjechaliśmy do wsi Wołosate. Najpierw udaliśmy 

się na kilka chwil na niewielki cmentarz, dawniej znajdowała się tutaj również cerkiew z roku 1872, pod 

wezwaniem wielkiego męczennika Dymitra. Następnie po wykupieniu biletów, niebieskim szlakiem 

rozpoczęliśmy pieszą wędrówkę na najwyższy szczyt w Bieszczadach - Tarnicę. Większość drogi 

pokonywaliśmy idąc przez las, dopiero na 30 minut przed szczytem szlak wyszedł na połoniny i mogliśmy 

wtedy podziwiać przepiękne widoki. Wejście zajęło nam około 3h, a przez następne  3 h schodziliśmy przez 



Szeroki Wierch do Ustrzyk Górnych. Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do Domu Rekolekcyjnego na 

obiadokolację. 

 

Sobota  22.10.2022 r. 

Trzeciego dnia po zjedzeniu śniadania, uporządkowaniu pokoi i wykwaterowaniu, o godzinie 8.30 

wyruszyliśmy nad JEZIORO SOLIŃSKIE – jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych Podkarpacia. 

Sztuczny zbiornik, który powstał poprzez spiętrzenie wód Sanu i Solinki. Prace budowlane trwały 9 lat, 

ukończono je w 1968 r. Powstanie zapory wymagało zatopienia wielu wsi, były to m.in.: Solina, Teleśnica 

Sanna, Horodek, Sokole, Chrewt oraz duża część Wołkowyi. ZAPORA W SOLINIE to najwyższa betonowa 

zapora wodna oraz największa budowla hydrotechniczna w Polsce – ma 81,8 m wysokości i 664 m długości. 

Zbiornik ma powierzchnię ok. 22 km² i największą w Polsce pojemność – 472 mln m³. Po wejściu na zaporę, 

podziwialiśmy piękny widok na Zalew Soliński, elektrownię wodną, a w dole dostrzegliśmy wiele dużych ryb, 

pływających przy zaporze tuż pod powierzchnią wody. Kolejną atrakcją trzeciego dnia wycieczki było 

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU. W skansenie mieliśmy okazję obejrzeć Galicyjski 

Rynek - obraz centrum miasteczka z początku XX wieku,  typowego dla południowo-wschodniej Polski. 

Dokładna rekonstrukcja zagospodarowania domów przy rynku przybliżyła nam kulturę jego mieszkańców. 

Widzieliśmy także: kuźnię, typową zagrodę chłopską, chatę kurną, szkołę, cerkiew i synagogę. Z Sanoka 

skierowaliśmy się do ZAMOŚCIA – ostatniego punktu naszej wycieczki. Na miejsce dotarliśmy prawie o 

zmroku, dlatego zwiedzanie RYNKU WIELKIEGO przebiegało w niezwykłej scenerii. Szczególną uwagę 

zwróciliśmy na Ratusz, zabytkowe kamienice z podcieniami, w których mieści się wiele obiektów 

kulturalnych: Muzeum Zamojskie, Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego, Biuro 

Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, Galeria Fotografii "Ratusz. Pełni wrażeń wzrokowych i 

duchowych o godzinie 18.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną, a około 22.00 szczęśliwie dotarliśmy do 

domu. 

Podczas tej wycieczki mogliśmy się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych zakątków, tym razem 

południowo-wschodniej Polski. Dzięki dobrej pogodzie plan wycieczki został w pełni zrealizowany.  

 Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Beata Orlicz i Elżbieta Kozieł, kierownikiem wyjazdu była 

Małgorzata Rogulska. 

Dziękujemy pracownikom Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, dzięki którym 

otrzymaliśmy wsparcie i wycieczka mogła zostać zrealizowana. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Zamojskie

