WYJAZD EDUKACYJNO – REGIONALNY DO ZWIERZYŃCA I OKOLIC W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA

10 lipca 2015 r. odbył się wyjazd edukacyjno – regionalny do Zwierzyńca i okolic dla
seniorów w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum
Rozwoju” pt.
„Aktywna jesień życia”
. Jest to zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014 – 2020.

W wyjeździe wzięło udział 44 seniorów z powiatu niżańskiego 60+, do których kierowany jest
projekt, głównie z Rudnika nad Sanem, Niska, Ulanowa i Krzeszowa. Opiekę nad seniorami
sprawowali: kierownik wyjazdu i jednocześnie Koordynator projektu – Katarzyna Woźniak,
Stanisław Drygaś, Mariola Szymanek oraz Małgorzata Janiec. Ponadto wyjeździe uczestniczyła
przewodniczka – Mirosława Barylska, która opowiadała historię odwiedzanych miejsc.

GALERIA ZDJĘĆ&gt;&gt;

Po zebraniu wszystkich seniorów, udano się najpierw do miejscowości Osuchy, w której
znajduje się cmentarz partyzantów. Historię tego miejsca, rozegranej tu walki przedstawiła
przewodniczka, odśpiewano pieśń patriotyczną i udano się do źródeł Tanwi – Rezerwatu nad
Tanwią „Szumy”. Tu przespacerowano się wzdłuż szumiącej rzeki Tanew, podziwiano rzeczne
kaskady. Ostatnim punktem programu był Zwierzyniec, gdzie zjedzono obiad i udano się do
Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Obejrzano film
dotyczący tutejszej fauny i flory oraz podziwiano piękną wystawę „W krainie jodły, buka i
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tarpana". Następnie uczestnicy wyjazdu udali się nad Stawy Echo, skąd mogli obserwować
żyjące na wolności koniki polskie, pasące się po drugiej stronie stawu. Wrócono do Zwierzyńca
by wysłuchać historii kościoła na wodzie, zabytkowych browarów i innych pozostałości po
rodzinie Zamojskich.

Około godziny 17.30 udano się w drogę powrotną.

Wyjazd ten, przeprowadzony w ramach działania: Edukacja lokalno – regionalna „Cudze
chwalicie…” miał na celu zwiększenie wśród seniorów stopnia edukacji lokalnej/regionalnej.
Analiza ankiet podsumowujących wyjazd wyraźnie wskazała, iż cel został osiągnięty.

2/2

