Podkarpacka kraina nafty i szkła
9/10/11/12/13 sierpnia 2021
Krosno – Trzcinica Karpacka Troja – Haczów kościół UNESCO - Pijalnia Czekolady
M.Pelczar Chocolatier w Korczynie – Ruiny zamku Odrzykoń z Zemsty Fredry –
Rezerwat Prządki – Kopytowa Muzeum Kultury Szlacheckiej – Żarnowiec Muzeum
M.Konopnickiej – Dukla sanktuarium i Muzeum Regionalne – Zyndranowa
Skansen Kultury Łemkowskiej - Iwonicz Zdrój Mała Szwajcaria – Stępina schron
kolejowy – centrum dowodzenia A.Hitlera
9 sierpnia 2021, poniedziałek – 1 dzień
Wyjazd z Wrocławia godz. 07:00. Na trasie przerwy kawowe i na WC. W czasie
jednej z przerw będzie możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.

 Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy
Skansen powstał w miejscu jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Liczba znalezisk podczas prowadzonych tu wykopalisk sięga
160 tysięcy a były to między innymi : naczynia, wyroby ceramiczne, wyroby z
brązu, żelaza, kości i rogu. Na terenie Karpackiej Troi odkryto jedną z pierwszych
osad z obszaru Polski powstałych aż 4000 lat temu. Dla porównania, znany z
podręczników do historii gród w Biskupinie zbudowano 1400 lat później. To
dowiodło, że 4 tys. lat temu na polskich ziemiach istniała cywilizacja o wiele
bardziej rozwinięta, niż dotychczas myślano. Cały kompleks składa się z terenu
zwanego grodziskiem oraz parku archeologicznego, który leży u jego podnóża.
Na grodzisku podziwiać możemy zrekonstruowane ponad 150 metrowe wały
obronne, 2 bramy prowadzące do grodu oraz 6 chat. Znajduje się tutaj również
rekonstrukcja wioski otomańskiej oraz słowiańskiej. W skansenie zbudowano
także nowoczesną salę z ekspozycją multimedialną.

Przejazd do Krosna na zakwaterowanie i obiadokolację- ok. godz. 18:00

10 sierpnia 2021, wtorek – 2 dzień
Po śniadaniu rozpoczynamy zwiedzanie.
 Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Jest miejscem wyjątkowym. Małą hutą szkła, produkującą własne wyroby w
podziemiach ukrytych pod zabytkowym Starym Miastem. Muzeum, w którym
zwiedzający nie tylko mogą dotykać eksponatów, ale także je współtworzyć.
Placówką dokumentującą szklaną tradycję przy użyciu najnowocześniejszych
multimedialnych narzędzi. Mamy tu niepowtarzalną okazję, by na „żywo” poznać
trudną sztukę wytopu szkła, wziąć do ręki piszczel i spróbować czy siła, którą
mamy w płucach, wystarczy do wydmuchania np. wazonu. Ekspozycje znajdują
się w zaadaptowanych na cele wystawiennicze piwnicach przedprożnych, do
niedawna zrujnowanych i zasypanych. Pięknie odnowione prezentują m.in.
światowe marki produkowane w Krośnie i najwybitniejszych twórców tej
dziedziny, oczywiście związanych z Krosnem, takich jak Maciej Habrat, Jerzy
Maraj, Mateusz Maraj czy Stanisław Borowski, którego prace zachwyciły świat, a
kupili je m.in. Nicolas Cage i Whoopi Goldberg. W Centrum Dziedzictwa Szkła
mieści się również sklep z pięknymi wyrobami i pamiątkami szklanymi.

 Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie
To jeden z 30 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO w
Polsce i jeden z najważniejszych drewnianych obiektów w naszym kraju.
Świątynia w Haczowie to zabytek na skalę światową, jest największym,
najstarszym i najlepiej zachowanym drewnianym kościołem gotyckim na świecie.
Został wzniesiony prawdopodobnie po 1459 roku i na przestrzeni wieków był

stopniowo rozbudowywany. Zbudowany został z drzewa modrzewiowego i
jodłowego. Nie bez powodu został wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, posiada bogate XIV-wieczne zdobienia malarskie i rzeźbiarskie.
Zobaczymy w nim, między innymi, najprawdopodobniej najstarszą tego typu
gotycką polichromię figuralną z 1494 roku. Polichromie te zostały odkryte w 1955
roku, kiedy parafianie przenosili ołtarze do nowego zbudowanego obok kościoła.

 Pijalnia Czekolady Pelczar Chocolatier w Korczynie
Cukiernictwo jest wielką pasją Mirosława Pelczara. Już od najmłodszych lat
wiedział że chce być cukiernikiem. Słodkie marzenia się spełniły i dziś pan
Mirosław jest światowej klasy twórcą czekolad ręcznie robionych, smakowitych
trufli, pralin i czekolad pitnych. Mirosław Pelczar to dwukrotny Mistrz Polski
Cukierników i dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata Cukierników. Słodkości
komponowane przez pana Mirosława powstają na bazie jego autorskich receptur.
Jego pasja i zainteresowania zaowocowały powstaniem najpierw manufaktury
czekolady a potem w 2018 otwarciem największej w Polsce i Europie wyjątkowej
Pijalni Czekolady w stylu starej fabryki czekolady. Cukiernik postanowił stworzyć
coś, co w Polsce wciąż jest rzadkością, czyli prawdziwą czekoladę ręcznie
robioną. Hitem są czekolady z linii Premium Chocolate, a zwłaszcza mleczna
czekolada z dodatkiem kwaśnej cytryny, truskawki i szczyptą imbiru. Zwiedzimy
to wspaniałe miejsce.

W programie zwiedzania: poznamy historię czekolady, historię Firmy M.Pelczar
Chocolatier, dokonamy degustacji czekolad, zobaczymy 3 metrowe drzewo
kakaowca, maszyny i urządzenia do produkcji czekolady, poznamy proces
produkcji czekolady od ziarna do tabliczki, zobaczymy ziarna kakaowców z
różnych zakątków świata, spróbujemy odgadnąć nuty smakowe występujące w
czekoladzie, zobaczymy produkcję czekolady na żywo, oraz największą
czekoladową fontannę w Polsce. Na zakończenie obejrzymy film „Pochodzenie

kakao i historia kakao i czekolady” oraz film o Chocolate Factory wykonany w
technologii 3D (6 minut)

Po zwiedzaniu będzie można dokonać zakupu: pysznych czekolad, pralin, lodów i
wielu innych smakołyków oraz pamiątek z fabryki czekolady np. koszulki, kubki,
itp.

 Zamek Kamieniec (Odrzykoń)
Zamek jest jedną z najstarszych warowni podkarpackich. Pod koniec XIV wieku
król Władysław Jagiełło nadał zamek zwany wówczas Kamieniec wraz z
rozległymi dobrami rycerzowi Klemensowi Pilawicie. Dotychczasowy zamek został
znacznie rozbudowany i stał się siedzibą rodową rodziny. Wnukowie Klemensa
przyjęli od nazwy zamku nazwisko Kamieniecki. Najznakomitszą postacią tej
rodziny był Mikołaj Kamieniecki, hetman wielki koronny, pierwszy w historii
wojska polskiego. W 1512 zamek został podzielony a jego części należały do
różnych rodów, m.in. Firlejów, Skotnickich, Jabłonowskich, Fredrów. W XVII
stuleciu Firlejowie i Skotniccy toczyli zacięte spory o mur graniczny, zakończone
dopiero w 1838 roku ślubem ich dzieci. Właśnie te długoletnie waśnie zakończone
mariażem latorośli zainspirowały hrabiego Aleksandra Fredrę, który dzięki
małżeństwu z Zofią Jabłonowską, został właścicielem zamku odrzykońskiego, do
napisania "Zemsty". Przeglądając archiwalia swego majątku, natrafił Fredro na
akta procesowe i uwiecznił dla potomnych na kartach utworu sąsiedzki konflikt.

Obecnie osławiony w komedii zamkowy mur graniczny stanowi granicę między
dwiema miejscowościami - Odrzykoniem i Korczyną. Jak widać "granica" wpisana
jest na zawsze w dzieje tego zamku. Budowla przez wieki przetrwała najazdy
Tatarów, Wołochów; ucierpiała dopiero w czasie potopu szwedzkiego. Do
całkowitego upadku zamku przyczynił się huragan w 1796 roku, który zniszczył
dach. Dziś po zamku zostały tylko ruiny, jednak bardzo malownicze, pięknie
wpisujące się w krajobraz Pogórza Dynowskiego.

 Rezerwat przyrody Prządki

Rezerwat ten tworzy zespół ostańców skalnych, sięgających nawet 20 metrów
wysokości. Zbudowane są z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, liczącego
sobie kilkadziesiąt milionów lat, który pod wpływem erozji stworzył oryginalne
kształty.

Niektóre skały mają własne nazwy: Prządka-Baba, Prządka-Matka, Herszt. Nazwa
rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosiła, że skały są dziewczętami
zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w dni świąteczne.
Rezerwat jest położony w obrębie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku

Krajobrazowego i jest jego największą atrakcją turystyczną. To jeden z najstarszych
rezerwatów w Polsce (powstał w 1957 roku). Jest niewielki, zajmuje obszar ok. 13,6 ha, ale
wyjątkowo urokliwy. Odbędziemy krótki spacer – wymagane wygodne obuwie.
Warunkiem spaceru będzie odpowiednia pogoda – brak deszczu.
Przejazd do hotelu na obiadokolację

11 sierpnia 2021, środa – 3 dzień
Po śniadaniu rozpoczynamy zwiedzanie.

 Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Muzeum Podkarpackie, popularnie nazywane też Muzeum lamp naftowych mieści
się na terenie starego miasta w dawnym Pałacu Biskupim. Początki tego obiektu
sięgają końca XIV w. Drewniany dworek w Krośnie zakupił wówczas Eryk
z Winsen, pierwszy biskup przemyski. W Muzeum znajduje się jedna
z najliczniejszych i najefektowniejszych kolekcji lamp naftowych w Europie.
Oprócz lamp naftowych prezentowane są inne źródła światła, jakie były używane
przez człowieka na przestrzeni wieków, takie jak: łuczywo, lampki oliwne,
świeczniki, lampy gazowe i elektryczne. Cenne zbiory wystawę historyczną „Z
dziejów Krosna i regionu”, gdzie prezentowane są eksponaty pamiętające złotą
erę miasta (XV i XVI w.) oraz pamiątki czasów galicyjskich, wielkich wojen XX w.
oraz ostatnich lat z życia Krosna.

 Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w
Bóbrce
Jedyne muzeum położone na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej.
Naturalne wycieki ropy występowały w tym miejscu od dawna ale dopiero w 1854
roku powstała kopalnia i rozpoczęła się eksploatacja przemysłowa.

Pionierami przemysłu naftowego, założycielami kopalni w Bóbrce byli Ignacy
Łukasiewicz – cichy, skromny farmaceuta, Tytus Trzecieski – ziemianin i inicjator
założenia kopalni, oraz Karol Klobassa-Zrencki, właściciel wsi Bóbrka. Powstało
pierwsze na świecie przedsiębiorstwo naftowe. Pomysł stworzenia muzeum
naftowego narodził się pod koniec XIX wieku, jeszcze za życia Ignacego
Łukasiewicza, jednak dopiero na przełomie lat 50. i 60. XX wieku muzeum

zostało założone. Jego celem jest dokumentacja rozwoju przemysłu naftowego i
pokazanie dorobku polskich nafciarzy. Zobaczymy ropę naftową w stanie
naturalnym oraz jak wyglądały XIX-wieczne szyby naftowe (kopanki).

 Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Muzeum biograficzne Marii Konopnickiej mieści się z zabytkowym dworku z
przełomu XVIII/XIX wieku. To tutaj poetka spędziła ostatnie siedem lat swojego
życia.

Warto zaznaczyć, że posiadłość artystka otrzymała jako „dar społeczeństwa”. Z
okazji 25-lecia pracy twórczej mieszkańcy wszystkich trzech zaborów zbierali
pieniądze, by kupić pisarce dom, by miała własne miejsce na ziemi. Dodajmy, że
zaszczyt ten spotkał jeszcze tylko Henryka Sienkiewicza. Do najcenniejszych
zbiorów muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej. Znajdziemy tutaj
także znaczą ilość przedmiotów związanych z literaturą polską. Ekspozycją wartą
zobaczenia jest zbiór obrazów Marii Dulębianki oraz kolekcja stylowych
kałamarzy i przyborów biurowych z XIX i pocz. XX wieku.

Krosno – Miasto Szkła
Krosno to jedno z najpiękniejszych miast dawnej Galicji, z dumą prezentujące
wspaniałe dzieła architektury i sztuki, wznoszone przez wieki z udziałem artystów
europejskiej rangi. To zarazem kolebka wielu dziedzin przemysłu – miejsce
idealne do poznania dziejów hutnictwa szkła i szklanej twórczości, pełne
pamiątek po przemyśle naftowym i jego twórcach, wspomnień po światowej
sławy wynalazcach i prekursorach techniki. Dzisiaj miasto liczy ponad 46 tys
mieszkańców i w nawiązaniu do dawnych tradycji promowane jest jako Miasto
Szkła.

 Rynek
Rynek wytyczony został najprawdopodobniej w czasie lokacji miasta w połowie
XIV w. Pierwotnie był mniejszy od współczesnego, a jego powierzchnia

znajdowała się o ok. 1,5 m poniżej obecnego poziomu. Otaczały go budynki
drewniane, które od końca XV w. stopniowo zastępowano murowanymi. Trwała
zabudowa pojawiła się pod koniec XV w. Z tego okresu pochodzi najstarsza
zachowana kamienica Wójtowska oraz piwnice przyrynkowych kamienic. Wokół
rynku wznoszą się zabytkowe kamieniczki pochodzące z różnych okresów,
wielokrotnie przebudowywane i modernizowane. Część z nich posiada
charakterystyczne arkadowe podcienia nadające miastu swoisty, niepowtarzalny
klimat.
Renesansowy ratusz został wzniesiony w latach 20. XVI w. we wschodniej
części rynku. Siedziba władz miejskich pełniła także rolę więzienia oraz spełniała
funkcje handlowe. Mieściły się tu składy, sklepy i piwiarnie. Ratusz istniał do
pożaru, który miał miejsce w 1818 r. Następnie został rozebrany i pamięć o nim
zaginęła. Po zachodniej stronie Rynku znajduje się nowoczesna fontanna,
kształtem przypominająca kwiat. Strumienie fontanny sięgające do 3 metrów
wysokości posiadają niezwykle efektowne podświetlenie, zmieniające się w
czasie. Fontanna nazywana jest papieską, ze względu na to iż została
uruchomiona 19 kwietnia 2005 r., w dniu wyboru kardynała Josepha Ratzingera
na papieża.

 Bazylika pw Trójcy Przenajświętszej

Do
najwspanialszych
zabytków
Krosna
należy
bazylika
pw.
Trójcy
Przenajświętszej. Powstanie tego kościoła łączy się z lokacją miasta w połowie
XIV w. Znaczne bogacenie się miasta na przestrzeni dziejów miało wpływ na
rozbudowywanie i upiększanie świątyni. W XVII wieku do rozbudowy kościoła
przyczynił się znacznie rajca krośnieński Wojciech Portius, który ufundował także
budowę dzwonnicy – obecnie najbardziej charakterystycznej budowli Krosna.
XVII wieczne wyposażenie kościoła farnego uchodzi za jedno z najbogatszych i
najlepiej zachowanych sakralnych wnętrz w pd.-wsch. Polsce. Ogromnych
rozmiarów, bogato zdobiony ołtarz główny wykonany został przez snycerzy
krośnieńskich.

 Kościół Nawiedzenia NMP
Gotycki kościół OO. Franciszkanów w Krośnie p.w. Nawiedzenia N.P.M. to
najstarsza krośnieńska świątynia, której początek sięga końca XIII w. W XIV i XV
franciszkanie podjęli się rozbudowy świątyni. Bryła kościoła przetrwała bez
większych zmian do początków XVII w., kiedy to dobudowano do niej cztery
kaplice, kruchtę oraz dzwonnicę. Do dzisiaj zachowały się dwie kaplice: Matki
Boskiej Różańcowej oraz św. Stanisława, zwana Kaplicą Oświęcimów . W 1872 r.
w mieście wybuchł pożar, który mocno uszkodził świątynię, spłonęło niemal całe
jej wyposażenie. Zawaliło się sklepienie prezbiterium, zniszczona została
konstrukcja dachu. Remont kościoła trwał kilkanaście lat, a następnie

przeprowadzono jego regotyzację, która nadała kościołowi dzisiejszy wygląd. Z
tego okresu pochodzi polichromia prezbiterium i neogotyckie wyposażenie
wnętrza: ołtarze, stalle i konfesjonały.

Kaplica Oświęcimów została dobudowana do kościoła OO. Franciszkanów w
XVII wieku. Obecnie jest jedną z najpiękniejszych barokowych kaplic w Polsce.
Ufundowana została przez najwybitniejszego przedstawiciela rodu - Stanisława
Oświęcima - dworzanina Władysława IV, po śmierci siostry Anny Oświęcimówny.
Projektantem kaplicy był mediolańczyk Vincenzo Petroni, a wspaniałą,
bogatą dekorację stiukową wykonał najwybitniejszy sztukator działający w XVIIwiecznej Polsce – Włoch Govanni Battista Falconi. W podziemiu kaplicy mieści się
krypta grobowa przyrodniego rodzeństwa Anny i Stanisława Ośwęcimów, z
którymi wiąże się romantyczna legenda o nieszczęśliwej miłości. Według niej
Anna zmarła czekając na Stanisława, który w Rzymie, u Ojca Świętego starał się
o zgodę na ślub z przyrodnią siostrą. Legenda stała się inspiracją dla wielu
twórców literatury, muzyki i malarstwa.
Powrót do hotelu na obiadokolację

12 sierpnia 2021, czwartek – 4 dzień
Po śniadaniu kolejny dzień zwiedzania

 Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej
Kopytowa jest niewielką pięknie położoną miejscowością. Należy do najstarszych
osad w okolicy, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1227 roku, a wymieniana
jest jako własność cystersów z Koprzywnicy. Po pierwszym rozbiorze należąca
przez wieki do koprzywnickich cystersów wieś została przejęta przez Austriaków
a po kasacji klasztoru wystawiona na sprzedaż. Nabył ją Mikołaj Kotarski herbu
Pnieja,
który
wyremontował
dawny
cysterski
dwór.
Wielokrotnie
przebudowywany dwór Kotarskich i Brzeskich po II wojnie światowej popadł w
kompletną ruinę, ostatecznie pełniąc funkcję stodoły! Znalazł się jednak
pasjonat, który postanowił przywrócić dwór do dawnej świetności. Owym
pasjonatem okazał się znany krośnieński kolekcjoner i pasjonat zabytków Andrzej Kołder. Przez 10 lat żmudnych, niezwykle kosztownych i pieczołowitych
remontów, dwór powoli wracał do swojej dawnej postaci. Udało się odtworzyć
niemal w 80 % wygląd dawnego założenia. Rewitalizacji poddano także
okaleczony niegdyś park, powrócił dawny podjazd i gazon. Opierając się na
dawnych planach przywrócono pierwotną formę dworu, nie tylko sprzed jego
dewastacji, ale też i dokonanych wcześniej nieudolnych przebudów.

Nic zatem dziwnego, że wysiłki te zostały nagrodzone – unikatowym tytułem
Zabytek Zadbany, przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Dzięki kolekcjonerskiej pasji właściciela ogołocone ze sprzętów
pokoje zapełniły się
zabytkowymi meblami, obrazami i kunsztownymi
precjozami. Całości dopełniają wiszące na ścianach portrety szlacheckie,
orientalne kobierce i elementy zbroi. We dworze zwiedzimy ponad to dawny
gabinet dziedzica dworu, jadalnię, sypialnię oraz kuchnię. Każde z tych
pomieszczeń zostało pieczołowicie zrekonstruowane, żaden ze zgromadzonych
tam przedmiotów nie jest współczesną repliką

 Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli.
Budynek, pochodzący z XVIII wieku, do dzisiaj zachował dawny przepych, w jaki
obfitowały magnackie rezydencje (szczególnie te w stylu „entre cour et garden").
Zobaczymy nie tylko wystawy na temat historii Dukli, ale również broń i sprzęt
wojskowy z okresu I i II wojny światowej. Wiele niespodzianek kryje też
zabytkowy park. Znajdziemy w nim – oprócz sędziwego drzewostanu – skansen
broni ciężkiej (niemal 20 egzemplarzy broni artyleryjskiej, przeciwlotniczej,
rakietowej i pancernej). Ich obecność jest jak najbardziej uzasadniona. Przecież
właśnie tutaj toczyły się krwawe walki o Przełęcz Dukielską (tzw. Dolinę Śmierci).
Prezentacja uzbrojenia z tamtych lat jest więc tragiczną pamiątką po największej
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 Sanktuarium św. Jana z Dukli
Został zbudowany w XV wieku w stylu późnogotyckim. W XVIII w bardzo
zniszczył go pożar. Odbudowy, która trwała wiele lat, podjął się Józef Mniszech –
ówczesny właściciel Dukli – marszałek wielki koronny. Ostatecznie świątynia
otrzymała barokowy wystrój i wyposażenie a po przebudowie kościół uzyskał
wielkopałacowy wygląd , zachowany do dziś. Obok mieści się klasztor
bernardynów w którym zakonnikiem był świątobliwy Jan z Dukli. Tak więc Dukla
stała się głównym miejscem jego kultu. Po II wojnie światowej zostały tu
przewiezione ze Lwowa główne relikwie Świętego. Zwiedzimy ten piękny kościół.

 Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
W latach 1945-1946 z terenu Podkarpacia wysiedlono na tereny byłego ZSRR
część ludności łemkowskiej. Pozostałych, w 1947 roku, w ramach akcji „Wisła”
deportowano na ziemie zachodnie. Opustoszały gwarne, gęsto zaludnione
łemkowskie wioski, rozpoczęło się dewastowanie i grabienie zabytków kultury
materialnej Łemków: cerkwi, zagród, kapliczek, cmentarzy, obiektów
gospodarczych. Z liczącej 180 zagród Zyndranowej, ocalały nieliczne. Po
złagodzeniu stosunku władz PRL do mniejszości łemkowskiej, w latach 19571958, niektórzy z wypędzonych powrócili w rodzinne strony i podjęli trud
odbudowy normalnego życia. Wśród powracających znalazł się również Teodor
Gocz. Wrócił do rodzinnej zagrody – którą zamieszkiwał wiekowy już pradziadek,
dawny pisarz gromadzki – Teodor Kukieła (zmarł 17 grudnia 1955 roku). Teodor
założył rodzinę i przystąpił do budowy nowego domu, w starym zaś gromadził
łemkowskie pamiątki i eksponaty wojenne. Kiedy w 1968 roku rodzina Goczów
przeniosła się do nowego domu, w starej „chyży” i stajni znajdowała się już
pokaźna kolekcja eksponatów. W 1968 roku w Zyndranowej zainicjowała swoją
działalność Izba Pamiątek Kultury Łemkowskiej. Po wielu przekształceniach i
trudnościach to niewielkie muzeum stało się oddziałem Muzeum Okręgowego w
Krośnie, a od roku 2002 obiektami muzealnymi zaopiekowało się Towarzystwo
na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Spacerując po muzeum w Zyndranowej dotykamy śladów przeszłości: z jednej
strony barwnej łemkowskiej kultury, z drugiej dramatycznych czasów wojny i
wysiedleń. Najmocniejsze chyba wrażenie robią drewniane tablice, nazywane
„łemkowską ścianą płaczu”. Umieszczone są na niej piękne cmentarne i
cerkiewne krzyże, nieraz prawdziwe dzieła artystycznego kowalstwa, pozostałości
po nieistniejących cerkwiach i zdewastowanych cmentarzach.

 Iwonicz Zdrój – Mała Szwajcaria

Unikatowe w skali Europy uzdrowisko. O jego prozdrowotnych walorach
wzmiankowano już na początku XV wieku. Nazwa miejscowości pojawiała się
wielokrotnie w staropolskich dokumentach i księgach Miasteczko bardzo często
stawało się tłem wielkich wydarzeń historycznych. Do dzisiaj zachowały się
absolutnie unikatowe przykłady dawnej iwonickiej architektury. Miasteczko
urzeka pięknem licznych drewnianych willi i pensjonatów, zaprojektowanych w
szwajcarskim stylu . Niezwykły deptak, wieża zegarowa, neogotycki kościół,
przepiękny ryneczek i pijalnia wód zachwycają w każdym detalu, tworząc
niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Jednak Iwonicz Zdrój to przede
wszystkim lecznictwo: z tego przecież słynie ta miejscowość. Pierwsze instalacje
uzdrowiskowe zaczęły co prawda powstawać pod koniec XVIII wieku, ale
pierwsze tego typu obiekty wybudowano w XIX stuleciu. Dzisiaj Iwonicz Zdrój
oferuje turystom kompleksowe zabiegi lecznicze (m.in. bólów reumatycznych,
schorzeń narządów ruchu, układu trawienia i oddechowego), przeprowadzane w
ultranowoczesnych sanatoriach i salonach Spa.

Przejazd do hotelu na obiadokolację

13 sierpnia 2021, piątek – 5 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu ruszymy w drogę powrotną jednakże odwiedzimy
jeszcze jedno miejsce.

 Schron kolejowy Stępina-Cieszyna - Kwatera
dowodzenia Adolfa Hitlera
Jest to naziemny schron kolejowy wchodzący w skład kwatery głównej
Hitlera "Anlage Süd" z okresu II wojny światowej. Został zbudowany w
latach 1940–1941 przez Organizację Todt. W jego skład wchodziło kilkadziesiąt
obiektów o różnym przeznaczeniu (schrony, bunkry strażnicze, kwatery, budynki
zaplecza technicznego itp.), z których zachowało się siedem budowli o
konstrukcji żelbetowej, w tym największa z nich, naziemny tunel schronowy dla
pociągów sztabowych Hitlera.

Tunel w Stępinie, nazywany schronem nr 1, ma 393 metry długości i ściany o
grubości przekraczającej 2 metry; jego cechą charakterystyczną jest lekko
łukowaty kształt, utrudniający bezpośrednie trafienie bombą lotniczą. W
odległości 600 metrów od schronu kolejowego znajdowało się trawiaste
lądowisko dla samolotów, obecnie częściowo zabudowane. W dniach 27–28
sierpnia 1941 roku na terenie kwatery w Stępinie doszło do spotkania Hitlera
z Benito Mussolinim; w tunelu schronowym zatrzymał się wówczas pociąg
sztabowy Hitlera. W 1944 roku schrony w Stępinie były przez krótki okres
użytkowane przez szpital polowy Armii Czerwonej. W późniejszym okresie
przejęło je Ludowe Wojsko Polskie, które w latach 60. XX wieku wydzierżawiło go
Narodowemu Bankowi Polskiemu, a później Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w
Stępinie, która do 1990 roku wykorzystywała je jako część pieczarkarni. Obecnie
tunel schronowy w Stępinie jest udostępniony do zwiedzania i pełni rolę atrakcji
turystycznej.
Powrót do Wrocławia ok.godz. 19:00. Na trasie zjemy zorganizowany obiad.
Powrót do Wrocławia ok. godz. 20:00

CENA;
1050 zł + wstępy do obiektów – 136 zł (płatne dodatkowo w
autokarze) – zaliczka 30% = 315 zł/os
Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora:
1000 zł + wstępy do obiektów – 136 zł (płatne dodatkowo w
autokarze) – zaliczka 30% = 300 zł/os
Wpłata zaliczki, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w ciągu 5 dni od momentu
wpisania na listę uczestników gwarantuje uczestnictwo w wycieczce. Miejsca w

autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych zaliczek.

Cena zawiera:
 przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty
autostradowe, parkingi
 obsługa i opieka pilota
 obsługa miejscowego przewodnika
 przewodnicy w obiektach muzealnych
 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
 wyżywienie; 4 śniadania, 4 obiadokolacje
 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 4 zł
 obiad - w dniu powrotu
 ubezpieczenie NW, OC
 podatek VAT



Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie
biletów – program jest układany na podstawie cen 2020 roku.
Organizator zastrzega sobie także możliwość ograniczonego dostępu do
niektórych obiektów z powodu panującej pandemii.

Ceny wstępów płatne dodatkowo – 136 zł – pieniądze będą zbierane w
autokarze













Karpacka Troja – 13 zł/os
Krosno Centrum Szkła – 30 zł/os
Haczów kościół – 5 zł/os
Manufaktura Czekolady Pelczara – 30zł/os
Zamek Kamieniec Odrzykoń – 9 zł/os
Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 5 zł/os
Bóbrka skansen – 12 zł/os
Żarnowiec Dwór M. Konopnickiej – 8 zł/os
Muzeum Ziemiaństwa Kopytowa – 9zł/os
Dukla Muzeum – 5zł/os
Muzeum Kultury Łemkowskiej – 4 zł/os
Schron w Stępinie – 6zł/os

