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   W dniu 17.05.2007  zgodnie z harmonogramem projektu ,,Zróbmy to razem dla Dębna”
odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza  do rezerwatu przyrody ,,Kołacznia” w Woli 
Żarczyckiej.
Udział wzięło 44 dzieci z Zespołu Szkół w Dębnie , byli to uczniowie klas III, IV, V, VI  oraz 
przedszkola. Większość stanowiły dzieci , które pomagały nam podczas prac przy 
porządkowaniu terenu wokół pomnika przyrody, brały udział w sadzenie drzew i krzewów, 
oraz udzielały się przy zbiórce surowców wtórnych.
Opiekunami wycieczki byli:  Maria Młynarska, Barbara Pelc, Ela Stelmarczyk , Irena Wilk 
oraz Kazimierz Krawiec. 
Po przyjeździe do Woli Żarczyckiej rozlokowaliśmy się na terenie ośrodka rekreacyjnego 
Pana Stanisława Sarzyńskiego , który sąsiaduje bezpośrednio z jedynym w Polsce naturalnym 
stanowiskiem różanecznika żółtego ( azalii pontyjskiej) .
Właśnie ta roślina była głównym celem naszej wycieczki .
Chcieliśmy pokazać ją w pełni kwitnienia , co tego roku było trudne do zrealizowania  ze 
względu na wcześniejsze  przymrozki , które były przyczyną zmarznięcia części pąków.
Panie- Młynarska i Pelc barwnie i szczegółowo opisały dzieciom kwitnącą azalię i jej 
otoczenie, które tworzy rezerwat przyrody o nazwie ,,Kołacznia”,  a także barwne legendy i 
przekazy dotyczące tego miejsca.
Jedna z legend mówi o tym ,że roślinę przywieźli ze sobą tatarscy wojownicy podczas 
najazdów na Polskę , a roślinę posadzono na grobie ( kurhanie ) tatarskiego wojownika  .



Pozostały czas dzieci spędziły na terenie ośrodka gdzie zorganizowaliśmy szereg zabaw 
sportowych :
 -odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Dębnem a Łowiskiem ( byli z nami jednocześnie na 
terenie ośrodka ). 
- rozegrano mecz siatkówki dziewczęta kontra chłopcy  
Dużą popularnością cieszyły się rejsy łódką po zbiorniku wodnym , które dzieciom serwował 
piszący ten artykół.
Bardzo dużą ciekawość wśród dzieci wzbudziły oswojone sarny , które przebywają na terenie 
ośrodka , dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzyną żyjącą w 
okolicznych lasach.
Na zakończenie zapaliliśmy ognisko przy którym dzieci pośpiewały , pobawiły się
i zjadły pieczoną kiełbasę.   
Około godziny 15 wróciliśmy do Dębna.  
Organizując i planując wycieczkę chcieliśmy dzieciom pokazać ciekawy zakątek ziemi 
leżajskiej jakim jest rezerwat ,,Kołacznia”, jednocześnie zgodnie z obietnicą daną dzieciom 
chcieliśmy wyróżnić te dzieci , które przychodziły i pomagały nam w pracy społecznej na 
rzecz wsi.
Radość dzieci,  ich uśmiech oraz fakt, że absolutnie nie chciały wracać do Dębna przekonuje 
nas, że założony cel osiągnęliśmy.
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