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W jednodniowej integracyjnej wycieczce edukacyjnej  wzięło udział                  

51 osób – stanowiących dwie grupy i dwa pokolenia. Jedna grupa to osoby w 

wieku powyżej 60 lat – słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, którzy wykazują się dużym zapałem i zaangażowaniem połączonym z 

silną motywacją, a także chęcią uczenia się  nowych rzeczy oraz poszerzania 

i aktualizowania już posiadanych wiadomości. Druga grupa to uczniowie 

sanockiego Gimnazjum nr 4, którym ta w/wym. grupa seniorów jest w stanie 

przekazać własne doświadczenie życiowe umożliwiające młodym ludziom 

ominięcie oczekujących nieprzyjemnych niespodzianek. 

 





Nasza wizyta w Bolestraszyckim Arboretum przy 

pomocy Przewodniczki pozwoliła uczestnikom nie 

tylko poznać ciekawe gatunki fauny i flory, ale 

również zobaczyć, w jaki sposób udostępniono 

przepiękną kolekcję osobom niepełnosprawnym.  

 

 
  
 





Wyśmienity przewodnik po krasiczyńskim zamku 

uzmysłowił uczestnikom wycieczki ogrom prac, 

jakie musiały być wykonane i jakie jeszcze czekają 

obecnego właściciela tego historycznego obiektu, 

aby go doprowadzić przynajmniej w jakiejś części do 

świetności jego przedwojennych właścicieli.  

 





Dzięki uprzejmości przemyskiego przewodnika 

pana Andrzeja Pomorskiego mieliśmy okazję                         

w bardzo telegraficznym skrócie zapoznać się                        

z historią tego pięknego miasta i jego zabytkami. 





Finałem tej jednodniowej wyprawy było „Wiosenne 

spotkanie z kulturą japońską”. Podczas spotkania w 

siedzibie Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu 

mieliśmy niezapomnianą okazję spotkać się z 

przedstawicielkami Centrum Kultury Japońskiej w 

Przemyślu.  

 





Gospodarze spotkania – pani Iga Dżochowska 
dyrektor CKJ oraz jej współpracownicy – 

przygotowali dla nas pokaz tradycyjnego tańca 
japońskiego.  

  

 





Gospodarze spotkania – pani Iga Dżochowska 
dyrektor CKJ oraz jej współpracownicy – 

przygotowali dla nas ceremonię zielonej herbaty. 





Gospodarze spotkania – pani Iga Dżochowska 
dyrektor CKJ oraz jej współpracownicy – 

przygotowali dla nas proces nakładanie kimona. 











Spotkanie zakończył recital fortepianowy 
wspaniałej pianistki pani Atsuko Ogawa 
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Dlaczego warto zostać wolontariuszem ? 



Czym jest praca w wolontariacie? 

Zazwyczaj są to ściśle określone cele i działania,  

które mają służyć nie tylko konkretnemu  

pojedynczemu człowiekowi, 

 a i określonej grupie czy społeczności.  

Poza tym wolontariat to nie tylko pomoc  

osobom starszym czy chorym,  

to także wsparcie w czasie dużych imprez  

czy pomoc zwierzętom. 
 





Czym zajmuje się wolontariusz? 

Wolontariusz czyli osoba świadcząca usługi nieodpłatnie,  

do tego w sposób świadomy i dobrowolny, zajmuje się tym,  

na czym akurat skupia się dana organizacja, dla której  

postanowiło się pracować. Może więc to być pomoc i opieka 

osobom starszym, dzieciom, chorym, wsparcie  

oraz informacji w trakcie imprez itd. 





Czy warto jest być wolontariuszem? 
 

Praca wolontaryjna to także szansa na poznanie nowych ludzi  

oraz nawiązanie nowych kontaktów, które także mogą być nie  

bez znaczenia dla naszego dalszego życia. Do tego dochodzi  

także możliwość nauczenia się nowych rzeczy, a także  

poznać nowe środowiska oraz problemy współczesnego świata,  

które będą dla nas samych porządną lekcją o życiu. 
 





Jak znaleźć pracę w wolontariacie? 
 

Obecnie wiele możliwości daje także internet. Organizacje 

 i instytucje ogłaszają się w sieci, a także posiadają własne  

strony internetowe, na których można zapoznać się z ich  

działalnością. W wielu serwisach internetowych można  

znaleźć  oferty pracy dla wolontariusza, często także  

w formie wsparcia dla firm, instytucji czy fundacji.  

Często włącza się w to opiekę nad osobami starszymi  

i samotnymi, ale nie tylko. 
 





  

Wolontariat to na pewno nie lada wyzwanie, aczkolwiek  

jednocześnie - dla wielu - jedna z najwspanialszych  

przygód w życiu!  
 

By zostać wolontariuszem wystarczy : 
  

 - chcieć, 

 - przyjść, 

 - wypełnić ankietę 

 - i poświęcić trochę swojego czasu, 

 a dobro, któro ofiarujemy innym zawsze do nas powróci. 
  
 

Jak zostać wolontariuszem ? 
 



Warsztaty edukacyjne   

 
Spotkania z przyrodą 



Jest urzędnikiem samorządowym - inspektorem d/s ochrony  

środowiska. Posiada wykształcenie wyższe wykształcenie  

(inż. ochrony środowiska oraz mgr gospodarki w ekosystemach  

rolnych i leśnych). Przez dwanaście lat pełnił funkcję  

Wiceprezesa Zarządu Okręgu Bieszczadzkiego  

Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku.  

mgr inż. Piotr Kutiak 



Robert Bańkosz 

wykształcenie wyższe - marketing i zarządzanie w turystyce  

urzędnik samorządowy d/s turystyki 













Został osiągnięty cel główny - integracja międzypokoleniowa. 

  --- # ---  

ponadto: 

Aktywizacja społeczna, kulturalna i ruchowa uczestników. 

 

Integracja seniorów i młodzieży, wzajemne poznanie się, wzbogacenie               

o nowe wiadomości, doświadczenia. 

 

Rozwój zainteresowań i osiągniętej wiedzy. 

 

Ustalenie nowych celów dla seniorów i młodzieży. 

 

Budowa podstaw satysfakcjonującego, radosnego i spełnionego życia. 
 

Opracował  prezes Sanockiego U T W 


