
 

 

 

 

 

 

 

5 lutego 1937r. rozpoczęła się realizacja największego przedsięwzięcia gospodarczego i technicznego II Rzeczpospolitej. 

Największej idei cywilizacyjnej Polski XX wieku. W Sejmie Rzeczpospolitej minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski 

przedstawił koncepcję budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Region kielecki posiadał surowce dla przemysłu metalowego i mineralnego. Wołyń miał stanowić bazę żywnościową 

COP-u, a nizina Sandomierska i Podkarpacie, dzięki bogactwu naturalnemu w postaci ropy naftowej i gazu ziemnego, 

miały stanowić bazę energetyczną dla przemysłu przetwórczego. Na terenie COP-u mieszkało około sześciu milionów 

osób, z czego 82% stanowili ubodzy mieszkańcy wsi, żyjący głównie na drobnych gospodarstwach rolnych. 

 

Znaczenie COP-u dla Polski międzywojennej i współczesnej jest ogromne. Przedwojenny COP zrealizowany w trzy lata, 

dał 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Zakłady przemysłu zbrojeniowego, chemicznego, hutniczego, elektromaszynowego, 

lotniczego, jakie powstały w tamtym okresie m.in. na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego,  w XXI wieku są 

nadal podstawą przemysłu tego regionu.  

 

Kolonie zostaną zorganizowane w Iwoniczu (woj. podkarpackie, powiat krośnieński, gmina Iwonicz-Zdrój) - 

miejscowości położonej pośród zielonych wzgórz Beskidu Niskiego, w Dolinie Iwonickiego Potoku, na wysokości 400 m 

n.p.m. Sąsiaduje z uzdrowiskiem Iwonicz Zdrój, który urzeka pięknem zabytkowej architektury, czystym powietrzem i 

wspaniałym mikroklimatem. Okoliczne tereny sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej oraz sportów zimowych. 

 

Uczestnicy kolonii edukacyjnych będą mieli okazję poznać wielkie karty historii gospodarczej Polski: rozwój przemysłu 

naftowego, przemysłu szklarskiego oraz powstanie i znaczenie Centralnego Okręgu Przemysłowego.  

Podkarpacie i Bieszczady to wielokulturowy region o bogatej i trudnej historii pokojowego współżycia licznych 

narodowości w II RP, ludobójstwa Żydów w czasie II wojny światowej i przesiedleń miejscowej ludności (Łemków, 

Bojków) w czasach PRL. 

Pobyt w Iwoniczu będzie okazją do poznania popularnej turystyki w II RP – wyjazdów do kurortów leczniczych. W okresie 

międzywojennym rozwój gospodarczy Polski pozwolił licznym Polakom na wakacyjne wyjazdy, a Iwonicz był jednym z 

bardziej znanych uzdrowisk w tym okresie, odwiedzanym przez wiele ówczesnych sław.  

 

W programie: 

• 3 wycieczki edukacyjne autokarowe całodniowe  

• 2 wycieczki edukacyjne piesze  

• Ponad 5 zwiedzanych atrakcji (miejsc, zabytków, muzeów) upamiętniających historię II Rzeczpospolitej, 

ważne postaci historii i kultury, kształtujących szacunek dla własnego państwa, symboli i tradycji 

narodowych 

• Minimum 5 zajęć edukacyjnych nawiązujących do programu kolonii 

• Zajęcia promujące zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień 

 

 

 

• Wycieczka autokarowo- piesza: Rymanów Zdrój 

Jest to uzdrowisko powstałe na początku XX w.  

dzięki sławie pobliskiego Iwonicza. W czasach II RP rozwijało się 

szybko – turyści i wielkie gwiazdy przyjeżdżające do Iwonicza, 

odwiedzali również Rymanów. Obecnie to jedno z największych w 

Polsce uzdrowisk dla dzieci. 

- zabytkowa pijalnia wód mineralnych 

- park zdrojowy 

- zabytkowy zakład przyrodoleczniczy 

- zabytkowa willa „Opatrzność” 

 

 

 

 

PROGRAM WYPOCZYNKU 
 



 

1. Wycieczka całodniowa autokarowa do Krosna 

Krosno to miasto o bardzo starym rodowodzie, istniejące już  

w czasach 1-szych Piastów. W XIX wieku miasto i region stają się 

ważnym ośrodkiem przemysłu naftowego, a w 1920 roku powstały w 

Krośnie słynne do dziś zakłady szklarskie, czyniąc miasto centrum 

przemysłu szklarskiego. Lata międzywojenne to również budowa 

lotniska (dziś jedno z największych lotnisk trawiastych w Europie) 

oraz gazociągu do Warszawy. Wycieczka do Krosna to okazja do 

poznania historii gospodarczej II RP, w tym idei Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. 

- Muzeum Podkarpackie – dział historyczny prezentujący historię 

miasta i regionu, Dział Historii Oświetlenia (największa w Europie 

kolekcja lamp naftowych), Dział Historii Szkła i Przemysłu 

Szklarskiego (największa w Polsce kolekcja współczesnego szkła użytkowego i artystycznego) 

- rynek i zabytkowe kamienice - Krosno nazywane jest "parva Cracovia" czyli mały Kraków, bowiem krośnieński 

Rynek z renesansowymi sukiennicami przypomina Krakowską Starówkę. 

-  kościół farny p.w. Trójcy Świętej, wieża obronna 

- pałac biskupi – dawna rezydencja biskupów przemyskich, której początki sięgają końca XIV wieku. 

- Klasztor oo. franciszkanów z kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny - charakterystyczny i malowniczy obiekt 

niedaleko Rynku, z bramą - dzwonnicą, studnią i dziedzińcem to najstarszy kościół w Krośnie, a jego początki 

sięgają końca XIII w. Jest budowlą w stylu gotyckim. W ołtarzu głównym umieszczono słynący łaskami obraz Matki 

Boskiej Murkowej. 

- pomnik I.łukasiewicza - pierwszy na świecie pomnik Ignacego Łukasiewicza odsłonięty w 1932r. Podczas jego 

odsłonięcia do Krosna przyjechało 100 tyś ludzi. Znane jest nawet w Jaśle stwierdzenie że: „Drogi w Krośnie 

wybrukowane są jego guldenami”. 

 

 

2. Wycieczka autokarowa całodniowa do Sanoka  

Podobnie jak Krosno Sanok w II RP był to ważny ośrodek rozwoju przemysłu w ramach Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. W latach 30-tych powstała tu fabryka wyrobów gumowych – dziś słynny Stomil.  

- rynek z zabytkowymi kamienicami i ratuszem 

- Zamek - pierwotnie gotycki zamek dziś kryje Muzeum Historyczne 

 - Kościół farny Przemienienia Pańskiego w Sanoku 

- Katedralny Sobór Prawosławny Świętej Trójcy w Sanoku 

- Synagoga 

- Park Miejski i kopiec Mickiewicza 

- cerkiew św. Mikołaja 

- Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen) – założone w 1958 roku, 

największy w Polsce, jeden z największych w Europie obiekt tego typu. 

Skansen prezentuje m.in. kulturę polsko – ukraińskiego pogranicza oraz 

historię przemysłu naftowego. 

 

3. Wycieczka piesza – „Iwonicz Zdrój – słynne uzdrowisko II RP” 

Jest to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce.  

W okresie II RP wakacyjne wyjazdy do kurortów były niezwykle popularne. 

W tym czasie Iwonicz gościł turystów z całej Europy, odwiedzali go 

wszyscy przedstawiciele polskich środowisk artystycznych: Jan Kiepura, 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kornel Makuszyński, Hanka Ordonówna, 

Mieczysław Fogg. 

- zabytkowy „Stary Pałac” 

- amfiteatr 

- „Bazar” - zabytkowy budynek z XIX w 

- zabytkowy kościół św. Iwona 

- „Bełkotka” - najstarsze źródło w Iwoniczu-Zdroju, położone na stokach 

góry Przedziwnej. 

 



 

4. Wycieczka autokarowa całodniowa - Bóbrka i Dukla 

• Bóbrka - Muzeum przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. 

Łukasiewicza 

Bóbrka jest najstarszą, nadal działającą kopalnią ropy naftowej, którą 

założył Ignacy Łukasiewicz (konstruktor lampy naftowej). To od tego 

miejsca zaczęła się historia rozwoju tych ziem jako ważnego ośrodka 

wydobycia ropy naftowej.  

• Dukla 

Dukla to przykład małego podkarpackiego miasteczka, w czasach II RP 

zasiedlonego głównie  przez społeczność żydowską, wymordowaną w 

większości przez hitlerowców. Obecnie Dukla słynie z postaci świętego 

Jana z Dukli kanonizowanego przez Jana Pawła II w 1997 r. 

- Pałac  

- sanktuarium św. Jana z Dukli 

 

5. Wycieczka piesza – zwiedzanie Iwonicza – miejscowości rodowej Załuskich 

Iwonicz to wieś z XIII wieku, pod koniec XVIII w. z jej części wyodrębniła się osada przyrodolecznicza pod nazwą 

Zdrój - obecny Iwonicz-Zdrój. W iwonickim dworze mieszkali właściciele tych ziem – Załuscy. To dzięki nim powstało 

uzdrowisko w Iwoniczu. 

• Zabytkowy Kościół pw. Wszystkich Świętych 

• Most kamienny - unikatowy zabytek sztuki inżynieryjnej i architektury mostowej epoki baroku 

• Zespół pałacowo-parkowy Załuskich – rezydencja założycieli uzdrowiska w Iwoniczu 

• Stary cmentarz założony na początku XIX wieku. Znajduje się tu wiele zabytkowych nagrobków osób 

zasłużonych dla Iwonicza, bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzy poległych podczas II wojny 

światowej, weteranów powstania styczniowego 1863 r. Na cmentarzu znajduje się również grobowiec 

rodzinny hrabiów Załuskich. 

 

 

• Wycieczka autokarowo- piesza: Rymanów Zdrój 

Jest to uzdrowisko powstałe na początku XX w.  

dzięki sławie pobliskiego Iwonicza. W czasach II RP rozwijało się szybko 

– turyści i wielkie gwiazdy przyjeżdżające do Iwonicza, odwiedzali 

również Rymanów. Obecnie to jedno z największych w Polsce uzdrowisk 

dla dzieci. 

- zabytkowa pijalnia wód mineralnych 

- park zdrojowy 

- zabytkowy zakład przyrodoleczniczy 

- zabytkowa willa „Opatrzność” 

 

6. Wypoczynek w uzdrowisku, korzystanie z wód mineralnych 

7. Codzienne zajęcia rekreacyjno - wychowawcze: 

Zajęcia wychowawcze będą prowadzone codziennie m.in. w formie zajęć w grupach wychowawczych oraz wspólnych 

zajęć całej kolonii. Zajęcia te będą dostosowywane do potrzeb i zainteresowań uczestników. Będą to różnego typu 

zajęcia rekreacyjne, sportowe, artystyczne, gry, zabawy i konkursy np.: 

• rozgrywki sportowe, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy świetlicowe 

• zajęcia plastyczne 

• rozrywki umysłowe, krzyżówki, zagadki, rebusy 

• spacery i piesze wycieczki 

• imprezy kulturalno-oświatowe 

• dyskoteki i zabawy taneczne tematyczne  

• zajęcia profilaktyczne) nt. zdrowego stylu życia i profilaktyki 

• gry, konkursy, zabawy i dyskoteki mające na celu integrację społeczną uczestników wypoczynku, 

wzmocnienie samooceny i odkrywanie własnych atutów, dostosowane do potrzeb uczestników  

 


