STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
Oddział w Krakowie
KOŁO W TARNOWIE

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO – INTEGRACYJNA
SZLAKIEM NAFTOWYM
DO MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
27.05.2017r. (sobota)
W ramach kontynuacji realizacji planu integracji środowiska
rodowiska geodezyjnego w dniu 27
maja 2017 r. odbyła sięę WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO – INTEGRACYJNA
SZLAKIEM

NAFTOWYM

DO

MAGURSKIEGO

PARKU

NARODOWEGO,

zorganizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Koło w Tarnowie.
Tarnowie Magurskiego
Parku Narodowego
go obejmującego swoimi granicami centralną
centraln reprezentatywną
reprezentatywn część Beskidu
Niskiego.
Wycieczkę rozpoczęliś
ęliśmy w słoneczny poranek wyruszającc w dobrych nastrojach i
dużym
ym optymizmem z Krakowa - pierwsza grupa, zabierającc do kompletu po drodze, grupę z
Bochni, Brzeska i z Tarnowa - w liczbie 50 osób.
Gospodarz i zarazem pilot wycieczki Kazimierz Sekuła – V-ce
ce Prezes Koła SGP w
Tarnowie, przywitał w autobusie całą
cał grupę gotową do odjazdu.

Zgodnie z tradycjąą wycieczkę
wycieczk rozpoczęto odśpiewaniem HYMNU GEODETY,
wyruszając równocześnie
nie w podróż
podró na trasę pierwszego etapu wycieczki, ruin zamku
„Kamieniec” w Korczynie – Odrzykoniu. To tutaj historyczny, autentyczny proces właścicieli
wła
zamku w Odrzykoniu, w pierwszej połowie XVII wieku: Piotra Firleja i Jana Skotnickiego stał
się źródłem
ródłem do napisania komedii Zemsta przez
Aleksandra Fredrę.
Zobaczyliśmy
my ruiny zamku, warowni obronnej
z XIV

w.

położonej
onej

na

skalnym

wzgórzu,

na skraju Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego

w

powiecie

jasielskim.

Jednego z najpiękniejszych
kniejszych przykładów połączenia
poł
budowli z krajobrazem.

Zwiedziliśmy usytuowane
sytuowane na terenie ruin zamkowych Muzeum Zamkowe, Salę
Sal tortur
i Pracownię Ceramiki
eramiki Zamkowej.
Nasi koledzy Marek Tracz i Janusz Klisiewicz
w walce rycerskiej pokazali, że można
mo
rywalizować przy
otwartej kurtynie: jasno, uczciwie i przejrzyście.
przejrzy

Zachwycając się widokami panoramy obserwowanej z zamku skalistego wzgórza,
zeszliśmy
my do autobusu, aby udać
uda się w dalszą podróż do miejscowości Bóbrka koło Krosna,
gdzie znajdowało się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego

Łukasiewicza.
W Muzeum w Bóbrce położonym
onym na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej
mogliśmy zobaczyć ropę naftową
naftow w stanie naturalnym, XIX wieczne Kopanki (szyby naftowe)
oraz pospacerować pięknymi
knymi alejkami pośród
po
lasu.

Nasz Przewodnik po Muzeum Bóbrka

Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą
nale
obiekty, pochodzące
pochodz
z czasów
Ignacego Łukasiewicza:
Obelisk ufundowany w 1872 r. przez Ignacego Łukasiewicza.

Kopanka Franek, wykonana ręcznie
r
około 1860 roku do głębokoś
bokości 50 m, a następnie
w latach późniejszych
niejszych pogłębiona
pogł
za pomocą wiertnicy ręcznej
cznej do głębokości
głę
150 m.;



Kopanka Janina; ręcznie
ęcznie wykopana do głębokości 132 m, a następnie pogłębiona
wiertnicą ręczną do

głę
głębokości
250 m; do dziś jest eksploatowana przy użyciu pompy

wgłębnej;

Wiertnica ręczna.
oraz – Kuźnia
nia kopalni Bóbrka, Warsztat kopalni Bóbrka.

W Budynku Administracyjnym kopalni tzw.
Dom Łukasiewicza z 1865 roku, zapoznaliśmy się
ze

zgromadzonymi

pamią
pamiątkami

po

Ignacym

Łukasiewiczu.
Oprócz

pamiątek
tek

również

z

kolekcją

lamp

naftowych, fotografii oraz ekspozycją
ekspozycj geologiczną.

Poza zabytkami pochodzącymi
pochodz
z czasów I. Łukasiewicza w Bóbrce zobaczyliśmy
zobaczyli
znajdują się obiekty nowsze, takie jak: stacja paliw, żurawie
urawie pompowe, różnego
ró
rodzaju
wiertnice i wiele innych

W Pawilonie Wystawowym, salach ekspozycyjnych oglądaliś
oglądaliśmy prezentowane
wystawy związane z górnictwem
wem naftowym, gazowniczym oraz przemysłem rafineryjnym.

Po pożegnaniu
egnaniu z przewodnikiem oprowadzającym
oprowadzaj cym nas po Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego wyruszyliśmy
wyruszyli
w dalszą podróż do Muzeum Magurskiego Parku
Narodowego w Krempnej – muzeum, działającego
działaj
w ramach Ośrodka
rodka Edukacyjnego.

W sali z multimedialnej Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej
oglądaliśmy projekcję,, prezentują
prezentującą faunę i florę Beskidu Niskiego, widoki prezentuj
prezentujące poszczególne
pory roku oraz wystawy korzeni drzewo i
poroży jeleni oraz saren.

Po dawce wiadomości historyczno – przyrodniczych przyszedł czas na prawdziwy relaks po
dotarciu, ośrodka FISH BAR PiK STAWY WACŁAWA, znajdującego się w miejscowości Folusz
niedaleko Jasła, wśród
ród lasów nad niedużymi, lecz
malowniczymi stawami.
Na wstępie
pie na widok apetycznego
smalczyku i kiszonych ogórków nie mogliśmy
mogli
się
oprzeć pokusie , aby skosztowa
skosztować tych smakołyków

Wędkarze bez jedzenia udali sięę na brzegi stawów,
aby
zakosztować przyjemnoś
przyjemności łowienia ryb i
później apetycznie przyrządzone
dzone zje
zjeść ze smakiem.

Posileni i po krótkim odpoczynku najbardziej wytrwali poszli zdobywać
zdobywa Diabli Kamień,
jedną z dwóch osobliwości,
ści, zlokalizowanejw
w najbardziej na północ wysuniętej
wysuni
części
Magurskiego Parku Narodowego.
Narodowego

Prócz tego wszystkiego nie zabrakło zaprezentowanych przez firmę
firm GEOTRONICS z Krakowa
nowoś technologicznych sprzętu geodezyjnego.
nowości

Zwieńczeniem
czeniem wycieczki było wspólne
wspó śpiewanie
piewanie piosenek biesiadnych przy grillu i
kuflu piwa, gdzie rozbrzmiewające
rozbrzmiewaj
echo odbijało się od lustra wód stawów rybnych i
okalających je drzew lasu.

zako
późnym · wieczorem przy dźwiękach
kach marsza pożegnalnego,
Spotkanie integracyjne zakończono
aby krokiem marszowym udaćć się do oczekującego autobusu

Taka właśnie wycieczka
wycieczk integracyjno – poznawcza, pokazała, że warto trochę
troch czasu
poświęcić, aby chociaż w niewielkiej ilości, poznawać bogactwo kulturowe
kultur
i przyrodnicze
naszego kraju, spędzić czas w miłej atmosferze.
Pozwoliła nam zapomnieć
zapomnie o wszelkiego typu trudnościach
ciach dnia codziennego, co trzeba
uznać za dużą zaletę.
Opracował: Kazimierz Sekuła
.

