
Członkowie Koła w Lubaczowie zawędrowali w Karkonosze
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Jednym na stałe zapisanym punktem działalności Koła SEiRP w Lubaczowie jest organizacja
siedmiodniowych wycieczek autokarowych dla członków koła i osób uprawnionych. Po pobycie
w roku ubiegłym na Pojezierzu Warmińsko Mazurskim i Litwie, w tym roku w dniach 27.06.2015
r. do 03.07.2015 r. wybrano się w Karkonosze do Karpacza, Szwajcarii Saksońskiej w
Niemczech i na mamucią skocznię narciarską do Harachova oraz malowniczego rynku Liberca
w Republice Czeskiej.
Po zakwaterowaniu w Domu Wczasowym " Leśny Zamek " w Karpaczu Górnym, organizatorzy
imprezy wraz z przewodnikiem sudeckim panem Ryszardem Skorubskim opracowali
harmonogram, który zapewnił zwiedzenie wielu obiektów i atrakcji turystycznych Pogórza
Sudeckiego. W samym Karpaczu uczestnicy wycieczki oprócz malowniczego centrum z
hotelem Gołębiewski, podziwiali także piękno dzikich wodospadów, zapory na Łomnicy,
Kruczych Skał, skoczni narciarskiej oraz świątyni Ewangielicko-Augsburskiej WANG. Wytrwali,
a stanowiła ich większość wycieczki w dniu 30.06.2015r. wyjechali wyciągiem krzesełkowym na
Kopę i pieszo zdobyli szczyt Śnieżki, co było główną atrakcją w tym dniu. W Kowarach oprócz
"sprywatyzowanej" czytaj zlikwidowanej słynnej fabryki dywanów, zwiedzono Miniatury
Zabytków Dolnego Śląska i sztolnie kopalni uranowej Liczyrzepa. Swymi malowniczymi
krajobrazami zachwyciła dolina Łaby w Szwajcarii Saksońskiej wraz z fantastycznymi skałami
piaskowymi w Bastei. Również walory tej krainy można było zwiedzać z Zamku Stolpen -
miejsca więzienia Hrabiny Cosel i twierdzy Konigstein z czasów Augusta II Mocnego.
W Republice Czeskiej priorytetem był wyjazd wyciągiem kanapowym na szczyt góry Czertak w
Harachovie. Wyjeżdżając wyciągiem w sąsiedztwie mamuciej skoczni narciarskiej można było
ocenić, jaka odwaga cechuje narciarza przy oddawania skoku narciarskiego na tym obiekcie.
Również na rynku w Libercu, którego ratusz porównywalny jest do Wiedeńskiego można było
napotkać symbole wydarzeń z 1968 r. podczas interwencji wojsk Układu Warszawskiego. Z
wieloma atrakcjami uczestnicy wycieczki spotkali się w Jakuszycach, Szklarskiej Porębie i
Jeleniej Górze. Mimo napiętego harmonogramu nie zabrakło czasu na grillowanie przy ognisku,
a własny zespół muzyczny "Akces" skocznie przygrywał do tańca.
Podczas powrotu na wycieczkowiczach nie można było widać oznak zmęczenia a wielu z nich
proponowano trasę wycieczki w przyszłym roku.
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