
Wakacyjne spacery słuchaczy 

Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W czerwcu, na zakończeniu roku akademickiego zaproponowałam cykl spacerów pod hasłem „Poznajemy najbliższą okolicę”.  

 

Pierwszy nasz spacer, 4 lipca to trasa 12 km w Głowience. U Pani 

Anny Delimat podziwiamy pole lawendy, jemy ciasteczka 

lawendowe popijając lawendowym napojem. Potem wspinamy się 

na Górę Winną skąd podziwiamy panoramę okolicy. Następnie 

zwiedzamy interesujące prywatne Muzeum Regionalne przy 

restauracji „Pod kołami”. 

 

 

18 lipca ruszamy do Komborni. Trasa krótsza, ok. 6 km. Naszym celem jest dotarcie do rodzinnego domu S. Pigonia. Dzięki pomocy mieszkańców znajdujemy 

poszukiwany obiekt. Dom z zewnątrz wyremontowany, ogrodzony, bez możliwości dojścia i zwiedzania. Spacer kończymy grochówką i kiełbaską z rożna 

w gościnnych progach u Pani B. Błażejowskiej. 

 

9 sierpnia ruszamy do Korczyny. Mamy w programie zwiedzanie Pijalni Czekolady i Dworku 
Szeptyckiego. Państwo Pelczarowie oprowadzają nas po swoim słodkim królestwie. Poznajemy 
proces produkcji czekolady od ziarna do tabliczki. Wiele tabliczek zostaje przełamanych byśmy 
mogli poznać różne rodzaje czekolady i delektować się ich smakiem (zachwyca nas ta 
z drobinkami złota). A potem jeszcze pyszne lody i czekoladowe prezenty kupowane dla 
bliskich.  

 

 
 
 
Dworek S. Szeptyckiego robi duże wrażenie. Wyremontowany służy mieszkańcom 
jako dom kultury. Przewodniczka oprowadza nas po izbie pamięci Generała Broni 
S. Szeptyckiego, prezentuje film promocyjny Gminy Korczyna i zaprasza do 
powtórnego przyjazdu.  

 
 

  



22 sierpnia udajemy się do Jedlicza. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi Panu 

P. Krawczykowi, poznajemy historię kościoła i wiele ciekawostek z nim związanych. 

Neoromański kościół został zaprojektowany przez architekta Sas-Zubrzyckiego 

a wyposażenie wnętrza: balaski, kinkiety, ambona, lampy, konfesjonały, ołtarze 

boczne to dzieło profesora Wiktora Zina. Niedaleko kościoła znajduje się rozległy 

park a w nim Pałac Stawiarskich także projektowany przez Sas-Zubrzyckiego. Obecnie 

mieści się tam Liceum Ogólnokształcące. Następnie „zdobywamy” Cybę by podziwiać 

widok na okoliczne wioski malowniczo położone w dolinach wśród wzniesień. Spacer 

kończymy w „Starej Kuźni” zajadając pyszną pizzę. 

 

 

 

5 września zwiedzamy Stary Cmentarz w Krośnie. Naszym przewodnikiem jest Pan 

K. Babinetz pracownik Muzeum Podkarpackiego. Opowiada bardzo ciekawie 

o historii cmentarza, jego pierwotnej lokalizacji a przede wszystkim o znamienitych, 

wielce zasłużonych dla miasta Krosna ludziach, którzy tu spoczęli.  

 

 

 

 

18 września na pożegnanie lata jedziemy do Żarnowca do Szkoły 

Ludowej. Dowiadujemy się o historii szkoły, jej zaniedbaniu i odbudowie 

dzięki funduszom europejskim. Uczestniczymy w lekcji kaligrafii. Pióra 

skrobią, atrament brudzi ręce a w zeszytach kleksy, ale wszyscy bardzo się 

staramy by ładnie pisać. Podróż sentymentalna do początków naszej nauki. 

Na zakończenie ciepła herbata i drożdżówka. 

 

 

 

 

  



 

26 września witamy jesień w ogrodach Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krośnie. Pani M. Misiorowska, pracownik działu promocji 

i komunikacji społecznej prezentuje florę i faunę Bieszczadów i niezwykle 

ciekawie opowiada o historii łowiectwa i zwyczajach zwierząt. A potem 

oprowadza nas po ogrodzie pokazując zgromadzone okazy roślin. Każdy dostaje 

książkę „Krzewimy krzewy”. Jest tak pięknie, że chciałoby się tu pozostać na 

dłużej. Spotkanie kończymy pieczeniem kiełbasek. 

 

 

 

Spacery będą kontynuowane, bo taka forma spędzania wolnego czasu znalazła uznanie wśród słuchaczy. W spacerach łącznie wzięło udział 173 osoby.  

Do zobaczenia na kolejnym spacerze. Serdecznie zapraszam. 

Irena Zajdel  

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku 


