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Ustrzyki Dolne, dn. 28 maja  2014 roku 

 
 

Program stażu szkoleniowego 

 dla koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia z Ukrainy 

Bieszczady, obszar działania Fundacji Bieszczadzkiej 

3-7 czerwca 2014 roku 

 

Organizator:    Fundacja Bieszczadzka 

Koordynacja:    Katarzyna Gromala 

Przewodnik:    Bogusław Pyzocha 

Miejsce zakwaterowania:  Pensjonat „Zagroda Magija” (miejscowość Orelec) –  

http://zagrodamagija.pl 

 

Dzień Godziny Program 

03/06/2014 14.00 – 16.00 

Przyjazd z Ukrainy do Orelca. Zakwaterowanie w Pensjonacie „Zagroda 
Magija”. Obiad. 
 
Obiekt posiada certyfikat „GoToCarpathia”. 

03/06/2014 16.00 – 16.30 
Spotkanie z koordynatorką mikroprojektu Transfer zielonej turystyki w 
oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia. Omówienie programu stażu. 

03/06/2014 16.30 – 17.00 
Przejazd do Ośrodka Wypoczynkowo–Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej w miejscowości Myczkowce. 

03/06/2014 17.00 – 20.00 

Gościnny udział w I Walnym Zgromadzeniu Karpackiego Klastra 
Turystycznego. W programie m.in.: 
1. Kwestie formalno-prawne oraz finansowe związane z funkcjonowaniem 

Klastra. 
2. Wystąpienia zaproszonych gości. 
3. Przyjęcie nowych członków w poczet Klastra. 

03/06/2014 ok. 20.00 – 21.30 Powrót do „Zagrody Magija” w Orelcu. Kolacja. 

   

04/06/2014 08.00 – 09.00 Śniadanie („Zagroda Magija”). 

04/06/2014 09.00 – 10.30 

Połączona z dyskusją prezentacja nt. „Jak i dlaczego przedsiębiorstwa 
branży turystycznej powinny dbać o środowisko naturalne. 

Grzegorz Sitko – biolog, Fundacja Dzikie Karpaty. 
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04/06/2014 10.30 – 12.00 

Połączona z dyskusją prezentacja nt. „Czy regionalne i lokalne potrawy 
oraz produkty żywnościowe mają znaczenie dla rozwoju ekoturystyki w 
Karpatach Wschodnich?”. 

Krzysztof Zieliński – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia 

04/06/2014 12.00 – 13.30 

Połączona z dyskusją prezentacja nt. „Czy od stanu architektury zależy 
atrakcyjność turystyczna regionu?”. 

Wojciech Wierdak – architekt, właściciel prywatnej pracowni 
architektonicznej 

04/06/2014 13.30 – 14.30 Obiad w Pensjonacie „Zagrodzie Magija”. 

04/06/2014 14.30 – 16.30 

Przejazd do Bóbrki k. Soliny - wizyta w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Bazyl” specjalizującym się w bibułkarstwie. 

Warsztaty bibułkarskie w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bazyl” – 
każdy uczestnik będzie miał możliwość zabrania ze sobą własnoręcznie 
wykonanego kwiatu z bibuły. 

Obiekt posiada certyfikat „GoToCarpathia”. 

04/06/2014 16.30 – 18.00 Przejazd do Polańczyka. Rejs jachtem po Zalewie Solińskim. 

04/06/2014 18.00 – 19.30 

Obiad w Karczmie "Zakapior" - obiekt posiada certyfikat 
"GoToCarpathia" i największy w Bieszczadach wybór dań regionalnej 
kuchni łemkowsko-bojkowskiej. Podsumowanie wizyty studyjnej. 

Spotkanie z właścicielami „Zakapiora”. 

04/06/2014 19.30 – 20.30 
Przejazd do Soliny. Spacer po koronie największej zapory wodnej w 
Polsce. 

04/06/2014 20.30 – ……. Powrót na nocleg do Pensjonatu „Zagroda Magija”. 

   

05/06/2014 08.00 – 09.00 Śniadanie („Zagroda Magija”). 

05/06/2014 09.00 – 13.00 
Przejazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego - krótki spacer wokół 
jednego z punków widokowych. 

05/06/2014 13.00 – 14.30 

Przejazd do miejscowości Chmiel. 

Obiad w Gospodarstwie Agroturystycznym  „U Prezesa” w Chmielu – 
ośrodku górskiej turystyki jeździeckiej. Spotkanie z gospodarzami. 

Gospodarstwo posiada certyfikat "GoToCarpathia". 

05/06/2014 14.30 – 17.00 

Przejazd do Zatwarnicy (obszar funkcjonowania Ekomuzeum „W krainie 
Bojków”): 

- wizyta w Pracowni Artystycznej „Na Dwie Ręce” specjalizującej się 
m.in. w tworzeniu autorskich lalek z płótna. 

Spotkanie z właścicielką pracowni. Mini warsztaty typowego dla regionu 
haftu wykonywanego przez górali wschodniokarpackich: Bojków, 
Łemków i Hucułów. 

Każdy uczestnik wyjedzie z Pracowni z pamiątką w formie drobnego 
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wyrobu z własnoręcznie wyhaftowanym ornamentem. 

- spacer po miejscowości Zatwarnica trasą Ekomuzeum w Krainie 
Bojków: m.in. Chata Bojkowska, wodospad Szepit na potoku Hylaty. 

05/06/2014 17.00 – 19.30 

Przejazd do Ustrzyk Górnych. Wizyta w Hotelu „Pod Caryńską”. Pokaz 
technologii proekologicznych zastosowanych w obiekcie, prezentacja na ich 
temat oraz dyskusja z właścicielami. 

05/06/2014 19.30 – 20.30 Kolacja w Hotelu „Pod Caryńską” 

05/06/2014 20.30 – 21.30 Powrót na nocleg do Pensjonatu „Zagroda Magija”. 

   

06/06/2014 08.00 – 09.00 Śniadanie („Zagroda Magija”). 

06/06/2014 09.00 – 12.00 

Przejazd do Ekomuzeum "Hołe" w Dźwiniaczu Dolnym 

Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Flika” – spotkanie 
z właścicielem oraz  informacje na temat ekomuzeum, warsztatów wypieku 
chleba oraz cyklicznej imprezy „Święto chleba – od ziarenka do bochenka”. 
Obiekt posiada certyfikat „GoToCarpathia”. 

Warsztaty pieczenia chleba – każdy uczestnik wyjedzie z wlasnym małym 
bochenkiem świeżo upieczonego chleba. 

Połączona z dyskusją prezentacja nt. „Standardy jakości usług 
turystycznych – na przykładach z Polski i wybranych krajów 
europejskich”. 

Roman Glapiak – prezes stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa 

Gościnne (GGG) „Bieszczady”. 

06/06/2014 12.00 – 14.30 

Przejazd do Ustrzyk Dolnych. Zwiedzanie Muzeum Młynarstwa i Wsi – 
przykład udanej adaptacji nieużytkowanego starego budynku 
przemysłowego do współczesnych celów turystycznych. 

Obiad w restauracji przy Muzeum Młynarstwa i Wsi – degustacja potraw 
kuchni regionalnej pogranicza polsko -słowacko-ukraińskiego. 

Obiekt posiada certyfikat „GoToCarpathia” – przyznawany przez 
Fundację Bieszczadzką produktom i usługom ekoturystycznym 
w Karpatach Wschodnich. 

06/06/2014 14.30 – 15.30 Powrót do Pensjonatu „Zagroda Magija”. Chwila na oddech. 

06/06/2014 15.30 – 19.30 

Sesja warsztatowa podsumowująca staż szkoleniowy: 

- zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi rozwoju zielonej 
turystyki w regionie oraz aktywności społecznej na obszarach wiejskich 
– w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, 
publicznych i przedsiębiorców i poprzez tworzenie produktów 
ekoturystycznych (zielone szlaki greenways, ekomuzea, questy…) - na  
podstawie 10-letnich doświadczeń Fundacji Bieszczadzkiej, podmiotów 
skupionych w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady” i LGD  „Zielone 
Bieszczady”; 

- prezentacja nt.: „GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów 
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ekoturystycznych w Karpatach Wschodnichi”; 

- panel roboczy – wypracowanie metodologii i zasad współpracy 
personelu mikroprojektu oraz 4 koordynatorów regionalnych 
GoToCarpathia z Ukrainy 

- dyskusja, podsumowanie i ewaluacja stażu szkoleniowego  

Prowadzenie: Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji 
Bieszczadzkiej, koordynator systemu certyfikacji GoToCarpathia 

06/06/2014 19.30 – 20.30 Kolacja w Pensjonacie „Zagroda Magija”. 

   

07/06/2014 08.00 – 09.30 Śniadanie w Pensjonacie „Zagroda Magija”. Wykwaterowanie uczestników. 

07/06/2014 09.30 - …….. Powrót uczestników stażu na Ukrainę. 

 

UWAGI: 
Prosimy uczestników o zabranie ubioru turystycznego odpowiedniego dla gór (przede wszystkim: buty 
trekingowe zakrywające kostkę, ciepłe ubrania, kurtki przeciwdeszczowe, latarki). 
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