
 

Szanowni Państwo, 

 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 

Oddział w Łodzi 

zaprasza na wycieczkę autokarową,  

 „ŚLADAMI ROPY NAFTOWEJ I SZKŁA” 

 9–11 września 2022 (piątek–niedziela) 

 

Program wycieczki 

I dzień 

Krosno – Mały Kraków Podkarpacia – gotyckie i barokowe obiekty sakralne (m.in. kościół 

farny pw. Świętej Trójcy, klasztor i kościół oo. Franciszkanów), Muzeum Podkarpackie w 

dawnym pałacu biskupim – największa w Europie kolekcja lamp naftowych, zwiedzanie 

Centrum Dziedzictwa Szkła – możliwość obserwacji procesu ręcznej produkcji szkła 

artystycznego od wytopu po gotowy produkt.  

II dzień 

Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego – największy skansen w Polsce, m.in. nowo 

otwarty sektor małomiasteczkowy z czynnymi warsztatami rzemieślniczymi, sektory ludów 

górskich – Łemków i Bojków z drewnianymi cerkwiami, chyżami i wiejskim obiektami 

przemysłowymi, zamek królewski z przebogatą kolekcją ikon (jedna z najcenniejszych w 

Polsce) oraz sztuki i pamiątek związanych z życiem i działalnością artystyczną Zdzisława 

Beksińskiego. 

Lesko – komunikacyjna Brama Bieszczadów ze znakomicie zachowaną renesansową 

synagogą z basztą więzienną, jednym z największych w południowo-wschodniej Polsce 

cmentarzy żydowskich (tu m.in. jedne z najstarszych w kraju macew), zamek rodu Kmitów, 

dziś hotel – niegdyś siedziba włodarzy sporej części Bieszczadów. 

III dzień 

Bóbrka – Skansen Przemysłu Naftowego w miejscu gdzie zaczęła się światowa historia tego 

przemysłu, obiad w replice wieży wiertniczej. 

Haczów - największy w Europie kościół konstrukcji zrębowej (wpisany na listę UNESCO) – 

zachowane pozostałości malowideł naściennych, znakomicie zachowana i pięknie 

prezentowana konstrukcja drewnianej świątyni – szczytowego osiągnięcia w swoim stylu w 



tej części Europy. 

KOSZT WYCIECZKI 800 PLN 

Cena obejmuje: 

 transport (autokar), 

 noclegi z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja). Planowane miejsce noclegu – 

Krosno w pokojach dwuosobowych z łazienką. 

 obiad w trzecim dniu (w replice wieży wiertniczej w Bóbrce) 

 usługa pilota/przewodnika na całej trasie 

 ubezpieczenie NNW  

 bilety wstępu i usługi przewodników lokalnych w muzeach.  

Wyjazd w piątek 9 września w godzinach porannych, powrót w niedzielę 11 września w 

godzinach wieczornych. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Proszę o podjęcie decyzji o udziale w wycieczce  i wpłatę zaliczki do  

31 lipca 2022 r. 

Zaliczka wynosi: 250 PLN 

ZALICZKA JEST BEZZWROTNA (proszę o podejmowanie przemyślanych decyzji). 

Nr konta do wpłat: 

POLSKIE TOWARZYSTWO FAMACEUTYCZNE 

ODDZIAŁ W ŁODZI 

90-151  Łódź, ul. Muszyńskiego 1 

BANK PEKAO S.A. VI O/Łódź 

98 1240 3031 1111 0000 3426 6544 

Proszę o dopisanie w tytule wpłaty:  

zaliczka na wycieczkę - wrzesień 2022 – imię i nazwisko 

KONTAKT: 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego do końca lipca z dr n. farm. 

Justyną Kołodziejską, która udzieli dodatkowych informacji. 

justyna.kolodziejska@umed.lodz.pl – z uwagi na sezon urlopowy odpowiedzi na 

przesłane maile mogą być realizowane z kilkudniowym opóźnieniem. 

 

mailto:justyna.kolodziejska@umed.lodz.pl

