
Podróże bliskie i dalekie 

Nasza grupa  zakończyła już spotkania w bieżącym roku akademickim. Czas na skromne 

podsumowanie. Spotkania odbywały się cyklicznie w Centrum Multimedialnym przy ulicy 

Ordynackiej, gdzie na nas  oczekiwały miłe Panie Agnieszka i Monika z herbatką , kawką i 

ciasteczkiem, ale przede wszystkim ze sprawnym sprzętem multimedialnym bez którego nasze 

spotkania nie byłyby tak ciekawe. W tym roku mieliśmy 8 prezentacji zaprezentowanych przez 

naszych słuchaczy oraz gościa zaproszonego. Uczestnikami spotkań była stała grupa słuchaczy UTW – 

podróżujących i lubiących poznawać miejsca bliskie i dalekie. W b.r. odwiedziliśmy : Słowację, 

Białoruś, Sanktuaria alpejskie i Zamki Ludwika II, podróżowaliśmy po okolicach Krosna i sąsiednich 

województwach, a także podziwialiśmy La Salett, Hawaje , Czarnogórę oraz Bułgarie. Krótkie 

sprawozdanie z I półrocza już miałam przyjemność przedstawić wcześniej, więc teraz kilka słów o 

spotkaniach w II półroczu. 

W lutym Władzia Kielar w temacie” Reminiscencje z pobytu w La 

Salette” pokazała nam wiele miejsc kultu religijnego, a także 

Grenoble, La Grenade, Carteuse i inne. Wszystkie miejsca odwiedziła 

indywidualnie będąc wolontariuszką w La Salette. Praca, którą 

wykonywała pozwoliła jej lepiej poznać świat, dlatego też jej 

opowiadanie było mocno 

uduchowione, a nawet wzruszające 

pięknem. 

„Uroki Hawajów” zaprezentowała  na marcowym spotkaniu Teresa 

Szydło . Poznaliśmy nieco sekretów miejsc, których nie wiele z nas 

może odwiedzić nie tylko ze względu na odległość, ale również koszty. 

Hawaje to 8 wysp na Oceanie Spokojnym, a trzy z nich: O’ahu ze 

stolicą Honolulu; Maui i Hawaii odwiedziła nasza koleżanka i o ich  

egzotyce  opowiadała. 

Miłośników wspaniałej przyrody 

i starych, urokliwych, nadmorskich 

miast zachęcałam do wyjazdu do 

Czarnogóry prezentując temat „ 

Piękno przyrody i kurortów nadmorskich Czarnogóry” takich jak Canj, 

Ulcinj, Bar, Budwa, Kotor i inne. 

Jak się zmieniają kurorty i czym kuszą Bułgarzy opowiedziała Stenia 

Wójtowicz w temacie ”Obecne walory wypoczynku w Bułgarii” . Będąc na wczasach w Słonecznym 

Brzegu odwiedziła półwysep Nesebyr, Bałczik, Warne, a udział w wieczorze bułgarskim pozwolił 

poznać regionalną kulturę. 

Każda z prezentacji fascynowała  informacjami o architekturze, przyrodzie, historii i kulturze 

odwiedzanych miejsc , a prezentowane zdjęcia niejednokrotnie zapierały dech z wrażenia. Niech 

zbliżające się wakacje będą pełne pozytywnych wrażeń i do zobaczenia w dobrej kondycji we 

wrześniu b.r.   
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