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W dniach 15-17 lipca 2014 r. grupa 44 seniorów z terenu powiatu niżańskiego (głównie
członkowie Kół Terenowych PZERiI z Niska, Rudnika nad Sanem, Ulanowa
i Krzeszowa) wraz z koordynatorem projektu Robertem Bednarzem oraz opiekunami –
pracownikami Stowarzyszenia „NCR” Katarzyną Potomską, Mariolą Szymanek, Luizą Samko,
brała udział w wyjeździe edukacyjno-kulturalnym do Przemyśla. Wjazd był częścią
realizowanego przez Stowarzyszenie „NCR” projektu „Pora na seniora!” – 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.

Wyjazd z racji swego edukacyjno - kulturalnego charakteru zawierał w swym programie takie
punkty jak: wizyta edukacyjna w Muzeum Historii Miasta, Muzeum Dzwonów i Fajek,
zwiedzanie miasta, Zamku Kazimierzowskiego, fortu Twierdzy Przemyśl, Kopiec Tatarski jak
również rynek miasta Przemyśla, dworzec i inne atrakcje Przemyśla, czy zwiedzanie
Sanktuarium Matki Boskiej Zbaraskiej.

Ponadto zwiedzano także zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie i Arboretum w
Bolestraszycach – piękny i bogaty we wspaniałe okazy przyrody ogród botaniczny.

Niespodzianką dla seniorów było spotkanie z Wojakiem Szwejkiem, który rozbawił towarzystwo
podczas spotkania integracyjnego.
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Bogaty i atrakcyjny program, wspaniały przewodnik (Pan Leszek Koman), miły hotel „Pod
Białym Orłem” oraz smaczne posiłki sprawiły ze wyjazd na długo pozostanie w pamięci jego
uczestników.

Seniorzy (głównie członkowie Kół Terenowych PZERI z Niska, Rudnika nad Sanem, Ulanowa i
Krzeszowa) dzięki wyjazdowi zwiększyli stopień edukacji lokalnej/regionalnej i kulturalnej,
aktywniej, pełniej uczestniczyli w życiu społecznym integrując się z seniorami z powiatu
niżańskiego. O zadowoleniu uczestników z udziału w wyjeździe świadczą poniższe opinie: „Nie
znałam Przemyśla. Teraz wiem, że to piękne miasto z bogatą
historią”, „Zapoznaliśmy się z
naszym regionem, którego dotychczas nie znaliśmy - Przemyśl nas zachwycił”, „Program był
bardzo ciekawy i interesujący, szczególnie bogate muzea i forty, których historia była nam
nieznana”, „Wyjazd pogłębił wiedzę historyczną miasta Przemyśl, którą poznałem bliżej dzięki
dobremu przewodnikowi”, „Cenię sobie tego typu kontakty z osobami z innych miejscowości”.
Również Koordynator projektu – Robert Bednarz pozytywnie ocenia wyjazd: Założeniem
naszym było aby nie tylko miło i sympatycznie spędzić czas, ale również aby dać możliwość
seniorom zapoznania się z pięknymi miejscami naszego regionu. Z pewnością wszyscy lub
zdecydowana większość była w Przemyślu, jednakże dzięki informacjom przekazywanym przez
znawcę regionu (przewodnika Leszka Komana) poznali zakamarki pięknego miasta jakim jest
Przemyśl
.
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