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Zapraszamy na kolejny wyjazd z Gildią na Kresy. Nie zmieniamy koncepcji – teraz
również łączymy wiedzę o Kresach, spotkania z polską kulturą, upamiętnienie naszych
rodaków. Proponujemy także dobrą zabawę w cokolwiek egzotycznym otoczeniu. Tym
razem kulturowym patronem wyjazdu będzie wielki, aczkolwiek nieco zapomniany
pisarz, Stanisław Vinzenz, który stworzył wspaniałą panoramę Huculszczyzny w
swojej książce – epopei Na wysokiej połoninie. Odwiedzimy opisane w tym dziele
miejsca: Kuty, Żabie, Kosów i okolice, chociaż nie będziemy spławiać drzewa aż do
Gałaczu. Zasmakujemy na ile się da w tym kresowym, wielobarwnym klimacie, którego
tym razem dominująca nutą będą Huculi, chociaż nie zabraknie Ormian (kontynuacja
wcześniejszego wyjazdu – wszak Kuty to też miasto znane z ich obecności). Być może
na wspólnej zabawie w Stanisławowie zabrzmią nuty wesołej i dziarskiej kołomyjki
(ciekawe, kto jej sprosta). Ale ponieważ wyjazd tradycyjnie odbywał się będzie w czasie
święta narodowego, rozpoczniemy go od odwiedzin kolejnej polskiej nekropolii w
Czarnym Lesie koło Stanisławowa. Tym sposobem zrealizujemy długo wyczekiwany
plan i upamiętnimy kolejne polskie ofiary II wojny światowej.
Program:
• Czarny Las – cmentarz w dużym kompleksie leśnym, w którym w nocy z 14 na 15
sierpnia 1941 roku Gestapo dokonało masowego mordu około 300 przedstawicieli
inteligencji polskiej ze Stanisławowa i członków ich rodzin.
• Kołomyja – rynek i neorenesansowy ratusz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, polski
cmentarz, cerkiew św. Michała Archanioła, Muzeum Huculszczyzny i Pokucia, Muzeum
Pisanek.
• Kosów – drewniana cerkiew pw. św. Bazylego z dzwonnicą.
• Kuty – dolina Czeremoszu, zabytkowa zabudowa miasteczka, kościół ormiański z XIX
wieku.
• Werchowyna (Żabie) – tradycyjna zachowana zabudowa huculska.
• Worochta – drewniana, huculska kryta gontem cerkiew pw. Narodzenia NMP z XVIII
wieku, przedwojenna zabudowa willowa, kamienne łukowe wiadukty kolejowe nad
Prutem trasy zbudowanej w latach 1894-1896 przez inż. Stanisława Rawicz-Kosińskieg.
• Jaremcze – wodospad na rzece Prut, bazar huculski, most kolejowy nad doliną Prutu.
• Stanisławów – rynek i ratusz, pomnik Adama Mickiewicza, kościół pw. NMP, kościół
ormiański pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, dworzec kolejowy, wieczorem impreza
integracyjna przy muzyce na żywo.
• Lwów – Stare Miasto (podczas powrotu).

Termin: 3 – 5 maja 2018r. (3 dni)
• zbiórka: 3 maja – Tarnów 4:00 (obok pomnika Witosa, ul. Lwowska), Rzeszów 5:30
(parking koło hali sportowej ROSiR, ul. Pułaskiego), Łańcut 5:50, Przeworsk 6:15,
Jarosław 6:30, Przemyśl 7:00
• powrót: 5 maja – Przemyśl 20:30, Rzeszów 22:00, Tarnów 23:30
Cena: 450 zł (z Tarnowa dopłata 50 zł)
• I rata: 150 zł (płatne w momencie zgłoszenia)
• II rata: 300 zł (płatne do 27 kwietnia)
Świadczenia zawarte w cenie:
• przejazd autokarem turystycznym
• zakwaterowanie (1 nocleg w hotelu w Kołomyi, 1 nocleg w hotelu w Stanisławowie,
pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami)
• wyżywienie (dzień 1: obiadokolacja; dzień drugi: śniadanie, obiadokolacja połączona
z bankietem; dzień 3: śniadanie)
• zabawa integracyjna (przystawki, napoje, muzyka na żywo)
• bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych miejsc i obiektów
• opieka przewodnika i pilota
• ubezpieczenie NNW (20 000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (40 000 zł),
OC (20 000 zł), PZU
• opłaty drogowe, parkingowe i klimatyczne
Jak się zapisać?
• Wypełnij kartę zgłoszeniową i wyślij na adres:
wgildii@op.pl
• Wykonaj przelew na konto:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy filia w Rzeszowie
Nr konta: 67 8642 1126 2012 1122 8415 0001
Gildia Miłośników Nauki
Trzebownisko 103
36-001 Trzebownisko
(w tytule przelewu wpisz imię i nazwisko uczestnika wyjazdu)
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
• e-mail: wgildii@op.pl
• tel.: 501 327 350
Uwaga! uczestnicy wyjazdu muszą posiadać ważny paszport

KARTA
H U C U L S Z C Z Y Z N A,

ZGŁOSZENIOWA
POKUCIE

I

STANISŁAWÓW

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia (dd.mm.rrrr):

.

.

Telefon:

e-mail:

• Deklaruję udział w wycieczce na Ukrainę w terminie 3 – 5 maja 2018r.
• Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów ubezpieczenia.

Podpis uczestnika:

