
PROGRAM  IMPREZY 
„Ocalmy pamięć o Kresach” 

w dniach 1 – 8.08.2015 
 

Organizator: Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich 

 

1 dzień: 1.08.2015 
g. 5.00 – wyjazd z Ząbkowic Śląskich, przyjazd do Bochni, zwiedzanie kopalni soli (UNESCO), obiad w restauracji w Bochni, przejazd 
do Bóbrki, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 
2 dzień:  2.08.2015 r.  
Śniadanie, wyjazd do Lwowa, zwiedzanie Lwowa (UNESCO) z przewodnikiem 
(Rynek, Ratusz, katedra katolicka Wniebowzięcia NPM, katedra Ormiańska, kościół 
grekokatolicki św. Jura, etc), czas wolny. Ciąg dalszy zwiedzania (cmentarz 
Łyczakowski, cmentarz Orląt Lwowskich, etc.), powrót do Bóbrki, kolacja, nocleg. 
 
3 dzień: 3.08.2015 r.  
Śniadanie, przejazd do Halicza (d. stolica Rusi Halickiej), zwiedzanie miasta i okolic 
(zamek Kazimierza Wielkiego, grodzisko księcia Włodzimierza halickiego, cerkiew). 
Przejazd do Ivano- Frankowska (Stanisławów), zwiedzanie miasta (rynek, ratusz,   
d. katedra katolicka NPM, sobór grekokatolicki Zmartwychwstania Chrystusa, 
kościół Ormiański, synagoga). Przejazd do Kałusza (miasto części obecnych 
mieszkańców Ząbkowic Śląskich), zwiedzanie miasta ( rynek, polski kościół katolicki, 
synagoga, cmentarz polski), przejazd do Stryja, zwiedzanie miasta ( kościół katolicki, 
prawosławny). Przejazd do Bóbrki, obiadokolacja, nocleg. 
 
4 dzień: 4.08.2015 r.  
Śniadanie, przejazd do dawnej wsi św. Józef k/Kołomyi (20 km na zachód), z której mieszkańcy zostali wysiedleni w 1945 r. m.in.  
do Olbrachcic Wielkich /k. Ząbkowic Śląskich, porządkowanie cmentarza w św. Józefie, ustawienie tablicy pamiątkowej, spotkanie 
z mieszkańcami. Przejazd do Kołomyi, zwiedzanie miasta ( cerkiew prawosławna, fara katolicka MPM). Przejazd do Bóbrki, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
 
 



5 dzień: 5.08.2015 r.  
Śniadanie, przejazd do Oleska - zwiedzanie zamku Sobieskich obecnie Lwowska Galeria Sztuki (dawny klasztor i kościół kapucynów). 
Przejazd do Podhorców, zwiedzanie zamku Koniecpolskich, klasztor Bazylianów. Przejazd do Złoczowa, zwiedzanie zamku Sobieskich, 
obecnie galeria sztuki ukraińskiej. Przejazd do Świrza, zwiedzanie zamku Świrskich i Cetnerów. Przejazd do Bóbrki, obiadokolacja, nocleg. 
 
6 dzień: 6.08.2015 r.  
Śniadanie, przejazd do Rudek, zwiedzanie kościoła i mauzoleum rodziny Fredrów. 
Przejazd do Sambora, zwiedzanie miasta (kościół farny, ratusz). Przejazd do Drohobycza, 
zwiedzanie miasta (dom Brunona Schultza, rynek, kościół katolicki, cmentarz polski). 
Przejazd do uzdrowiska Truskawiec, zwiedzanie uzdrowiska (woda mineralna 
„Naftusia”, zespół willi, cmentarz polski). Przejazd do Bóbrki, obiadokolacja, nocleg. 
 
7 dzień: 7.08.2015 r.  
Śniadanie,  przejazd do Zółkwi - zwiedzanie miasta Żółkiewskich, dawnej twierdzy 
Kresowej (zamek, kościół św. Wawrzyńca, synagoga, klasztor Bazylianów).  
Przejazd do Krechowa, zwiedzanie klasztoru Bazylianów. Przejazd do Lwowa, czas 
wolny we Lwowie. Przejazd do Bóbrki, obiadokolacja, spotkanie z miejscową polonią. 
.  
8 dzień: 8.08.2015 r.  
Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Przemyśla, zwiedzanie miasta (zamek, pałac Lubomirskich, katedra katolicka, kościół 
prawosławny, synagoga). Przejazd do Ząbkowic Śląskich, zakończenie imprezy. 

 
Cena: 990 zł + bilety wstępów do obiektów (ok. 100 zł) 

UWAGA: KONIECZNY WAŻNY PASZPORT!! 
 

W cenie: 
noclegi w pokojach 2- lub wieloosobowych, z łazienką w pokoju, lub na korytarzu, wyżywienie ( 7 śniadań i 7 obiadokolacji), przejazd 
autokarem turystycznym, opiekę pilota, przewodnika miejscowego, ubezpieczenie 
 
Dodatkowo płatne: 
Bilety wstępów (ok. 100 zł), posiłki na trasie w 1 i 8 dzień 
 
 

Z A P R A S Z A M Y !  


