Wycieczka do Krosna…
15 października 2013r. my, uczniowie klas IIb i IIe pod opieką Pani Dyrektor
Doroty Baj, wychowawczyń - kl. IIb pani Izabeli Drobotowicz i kl. IIe pani Katarzyny
Kaczmarzyk oraz pani Ewy Stecko uczestniczyliśmy w wycieczce do Krosna,
Kopytowej oraz Kamieńca – Odrzykonia.

W Krośnie zwiedziliśmy Centrum Dziedzictwa Szkła. Jest to pierwszy w Polsce obiekt
turystyczno – kulturalny w interaktywny sposób prezentujący tematykę hutnictwa
szkła i szklanej twórczości. Mogliśmy nie tylko podziwiać piękno szklanej sztuki,
kunszt artystów szkła, ale przede wszystkim poznać tajniki technik produkcyjnych i
zdobniczych.
Centrum Dziedzictwa Szkła oferuje niezwykłą podróż po świecie szkła. Składa się z
dwóch obiektów – z budynku głównego oraz tzw. piwnic przedprożnych, znajdujących
się przed zachodnią pierzeją krośnieńskiego Rynku.
Głównymi atrakcjami budynku głównego są spektakularne prezentacje produkcji
szkła. Podczas pokazów, na naszych oczach powstał piękny wazon oraz szklane róże.
Mogliśmy także spróbować swoich sił i samodzielnie wydmuchać formę szklaną, a

także wybić pamiątkowy medal. Braliśmy również udział w warsztatach zdobienia
szkła – każdy uczestnik wycieczki ozdabiał bombkę choinkową, którą później
otrzymał w prezencie.

Zwiedziliśmy warsztaty: malowania na szkle, grawerowania, produkcji witraży oraz
produkcji szklanych figurek metodą palnikową. Pracownicy tych warsztatów
odznaczali
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i dokładnością przy wykonywanych czynnościach.
Obejrzeliśmy film edukacyjny prezentujący historię hutnictwa. We wnętrzu Sali
kinowo – konferencyjnej zachwyciła nas ściana wykonana ze szklanych tafli, z piękną
reprodukcją średniowiecznej ryciny przedstawiającej proces produkcji szkła.
W budynku głównym obejrzeliśmy także sale z wystawami czasowymi oraz
odwiedziliśmy sklep ze szklanymi pamiątkami.
Piwnice przedprożne mieszczą przede wszystkim ekspozycję najcenniejszych dzieł
szklanej sztuki wykonanych przez najsłynniejszych artystów działających lub
związanych z Krosnem. To także w nich znajduje się tzw. sala „szkła w fizyce”,
w której poznaliśmy właściwości szkła przeprowadzając samodzielnie eksperymenty
na szklanych rekwizytach, takich jak soczewki, kalejdoskop, światłowody.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był przejazd kolorową ekologiczną kolejką
turystyczną, która obwiozła nas po szklanym szlaku, znajdującym się na terenie
całego miasta.
Po wspólnym obiedzie ruszyliśmy w dalszą podróż. Odwiedziliśmy Muzeum
Kultury Szlacheckiej – Dwór w Kopytowej. Przywitał nas właściciel dworu, który
opowiedział
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niepowtarzalną atmosferę domu szlacheckiego – centrum kultury, patriotyzmu,
chrześcijańskiej tradycji. Opowieść gospodarza potwierdzała, że to dwór szlachecki
kształtował kulturę, obyczajowość polskiego narodu. Gospodarz przekonywał nas do
potrzeby gromadzenia i przechowywania pamiątek dotyczących historii naszych
rodzin.
Na uwagę zasługuje również park otaczający dwór. Jest nim wiele starych, pięknych
drzew.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był Zamek w Kamieńcu – Odrzykoniu.
W barwnej opowieści przewodnik odwoływał się do „Zemsty” Aleksandra Fredry
zachęcając nas do przeczytania tej lektury. Całości dopełniła przepiękna panorama
roztaczająca się z zamkowego wzgórza. Szczególne zainteresowanie wzbudziła sala
tortur.
Zamkowe wzgórze opuściliśmy z pierwszymi kroplami deszczu…

