
 

                                      

S
tr

o
n

a
 1

 

 
Program podróży studyjnej 

 do Ekomuzeów w województwie podkarpackim 

20-23 wrzesień 2018 roku 

 
20.09.2018r.  

Godzina Miejscowość Program 

7.00 Wrocław Zbiórka i wyjazd  

17.00 -18.00 

Stanica Kresowa 
„Chreptiów”  

Lutowiska 

Zakwaterowanie 

18.00 –18.30 

Stanica Kresowa 
„Chreptiów”  

Lutowiska 

Przerwa kawowa na powitanie. 

Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Bieszczadzkiej – przedstawienie 

programu wizyty; 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 doświadczeń Fundacji Bieszczadzkiej, 
podmiotów skupionych w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady” i LGD  

„Zielone Bieszczady”.  

19.00 –22.00 

Stanica Kresowa 
„Chreptiów”  

Lutowiska 

Integracyjna kolacja regionalna w towarzystwie zespołu  
z muzyką pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego  

w repertuarze.  

  

 

21.09.2018r.  

Godzina Miejscowość Program 

8.00 – 9.00 

Stanica Kresowa 

„Chreptiów”  
Lutowiska 

Śniadanie i wyjazd 

9.30 –10.00 Przełęcz Wyżnej 

Krótki spacer i czas na podziwianie panoramy Bieszczad,  m.in. na: Połoninę 

Wetlińską (1255 m n.p.m. w najwyższym punkcie), Połoninę Caryńską (dwa 
charakterystyczne wierzchołki - 1245 i 1297 m n.p.m. -), Szeroki Wierch 

(1315 m n.p.m.) oraz Tarnicę (1346 m n.p.m.) - najwyższy szczyt 
Bieszczadów Zachodnich.  

10.30 –13.00 
Zatwarnica, gm. 

Lutowiska 

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Zatwarnica” -  

w wybudowanej przez Stowarzyszenie Chacie Bojkowskiej, która pełni 
funkcję Centrum Edukacyjno-Informacyjnego Ekomuzeum „W Krainie 

Bojków”. 

 Po krótkim powitaniu podział na 2 grupy i zamiennie: 

 spacer po miejscowości Zatwarnica trasą Ekomuzeum w Krainie Bojków 

z wykorzystaniem Questu „Historia szemrana przez Hylaty” (m.in. Chata 
Bojkowska, wodospad Szepit na potoku Hylaty). 

 wizyta w Pracowni Artystycznej „Na Dwie Ręce” (pracownia 
posiada certyfikat "GoToCarpathia") specjalizującej się m.in.  

w tworzeniu autorskich lalek z płótna. Spotkanie z właścicielką pracowni 

oraz 

 warsztaty filcowania wełny na mokro, podczas których każdy  

z uczestników wykona kwiat, etui na telefon/torebkę lub kulki na 
kolczyki. Każdy uczestnik wyjedzie z Pracowni z własnoręcznie 

wykonanym bieszczadzkim „filc-cackiem”. 
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Godzina Miejscowość Program 

Spacer, wizyta w pracowni i warsztaty pod opieką przedstawicieli 

Stowarzyszenia „Zatwarnica”.  

W trakcie warsztatów przerwa kawowa.  

13.15 –14.15 
Chmiel, gm. 

Lutowiska 

Wizyta  w Gospodarstwie Agroturystycznym  „U Prezesa” – ośrodku 

górskiej turystyki jeździeckiej. Gospodarstwo posiada certyfikat 
„GoToCarpathia”. 

Obiad przygotowany przez właściciel gospodarstwa. 

Spotkanie z gospodarzami. Krótka prezentacja przygotowana i 

przeprowadzona przez właścicieli gospodarstwa nt. powstania 
gospodarstwa oraz pozytywów z posiadania certyfikatu.  

15.00 –17.45 
Lutowiska, gm. 

Lutowiska 

Wizyta w Lutowiskach - obszar funkcjonowania Ekomuzeum „Trzy 

Kultury” (ekomuzeum posiada certyfikat "GoToCarpathia") - 
zwiedzanie wybranych fragmentów Ekomuzeum.  

Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Szkół w Lutowiskach -  szkoła 

jest inicjatorem i koordynatorem Ekomuzeum „Trzy Kultury”. Krótka 
prezentacja przygotowana i przeprowadzona przez przedstawiciela ZS  

w Lutowiskach nt.: 

 efektów projektów zrealizowanych  w ramach PROW 2007-2013 na 

terenie Gminy Lutowiska: szlaki Nordic Walking, siłownie na świeżym 
powietrzu, chata pod Florianem, renowacja ścieżki Ekomuzeum Trzy 

Kultury; spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy Lutowiska - członkiem 

Rady LGD „Zielone Bieszczady”; 

 oraz innych wybranych atrakcji powstałych na trasie Ekomuzeum: 

Arboretum Przyszkolne, Owadzie Śródmieście – makieta 2 drewnianych 
rynków XIX-wiecznych Lutowisk w formie domków dla owadów, 

owocowa aleja (ponad 100 drzewek lokalnych odmian jabłoni, grusz i 

śliw pochodzących z kilkunastu wsi Bojkowskich z terenu gminy 
Lutowiska), kirkut (cmentarz żydowski), ruiny synagogi itp., cerkwisko z 

cmentarzem greckokatolickim,.  

Następnie wizyta w Pracowni-Galerii „Stare Kino” (Pracownia posiada 

certyfikat "GoToCarpathia") specjalizującej się w wytwarzaniu autorskich 
wyrobów ceramicznych. Spotkanie z właścicielami oraz udział w  

warsztatach ceramicznych poprowadzonych przez właściciel 
Galerii. . Każdy uczestnik wykona własnoręcznie pamiątkę z ceramiki 
(ceramiczne wyroby uczestników zostaną wypalone i przesłane pocztą na 

adres Zamawiającego). Warsztaty pod opieką właścicieli Pracowni lub osoby 
przez nich wskazanej. 

W trakcie warsztatów przerwa kawowa.  

18.15 –19.00 Smolnik nad Sanem 

Zwiedzanie pod opieką lokalnego przewodnika : 

 „Ogrodu żywych płotów” – inicjatywy lokalnej pokazującej sposób 

tworzenia ogrodzeń różnej wysokości z wykorzystaniem rodzimych 

gatunków drzew i krzewów  

 zabytkowej bojkowskiej cerkwi z 1791 roku (kiedyś greckokatolickiej 

pw. św. Michała Archanioła) – od roku 2013 na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

19.00 –20.30 Smolnik nad Sanem 

Przejście piesze z cerkwi (  pod opieką lokalnego przewodnika ) do kultowej 

Karczmy "Wilcza Jama" w Smolniku (posiada certyfikat „GoToCarpathia") 
słynącej z dań kuchni regionalnej, w tym: myśliwskiej i serwującej - dla 

wielu gości najlepsze w Bieszczadach - smażone pstrągi, które są wyławiane 
prosto z własnego stawu znajdującego się przed Karczmą.  

Kolacja na bazie dań kuchni regionalnej.  
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Godzina Miejscowość Program 

20.30 –22.30 
Stuposiany, gm. 

Lutowiska 

Wizyta na bieszczadzkim biegunie zimna. 

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stuposiany. 

Wizyta w Centrum Edukacyjnym Bieszczadzkiego Parku 
Gwiezdnego Nieba oraz w AstroArboretum – miejscu służącym 

edukacji astronomicznej będącym jednocześnie modelem układu 

słonecznego (słońcem jest altana – plenerowa sala edukacyjna, a planetami 
8 drzew należących do gatunków rodzimych).  

Spotkanie z Pavlem Ďurišem – osiadłym w Bieszczadach Słowakiem, 
astronomem, który zainicjował utworzenie Bieszczadzkiego Parku 

Gwiezdnego Nieba i AstroArboretum lub z osobą przez niego wskazaną. 
Krótka prezentacja przygotowana i przeprowadzona przez Pavla Durisa lub 

osobę przez niego wskazaną.  

Warsztaty astronomiczne z użyciem profesjonalnych urządzeń do 
obserwacji bieszczadzkiego nieba (najmniej zanieczyszczonego światłem w 

Polsce i w Europie). 

Warsztaty przygotowane i przeprowadzone przez przedstawicieli 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Stuposiany. 

22.30 –23.00 
Stanica Kresowa 

„Chreptiów”  

Lutowiska 

Powrót na nocleg 

 

22.09.2018r.  

Godzina Miejscowość Program 

8.00 – 9.30 
Stanica Kresowa 

„Chreptiów”  

Lutowiska 

Śniadanie i wyjazd 

10.30 –13.00  Jezioro Solińskie 

Przejście przez największą w Polsce zaporę wodną do przystani w Solinie. 
Następnie rejs statkiem pasażerskim po Jeziorze Solińskim powstałym po 

wybudowaniu największej  w Polsce zapory wodnej. Spacer po zaporze 
oraz rejs pod opieką lokalnego przewodnika. 

13.00 –16.00 Bóbrka koło Soliny 

Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bazyl” (posiada certyfikat 

GoToCarpathia): 

 spotkanie z gospodarzami. Krótka prezentacja dot. funkcjonowania 

gospodarstwa  i przedstawienie jego oferty.  

 obiad – na bazie produktów z własnego gospodarstwa przygotowany 
przez gospodarzy.  

Po obiedzie warsztaty z bibułkarstwa – sztuki tworzenia kwiatów  
z bibuły dla wszystkich uczestników wyjazdu. Warsztaty oraz prezentacja 

przygotowane i przeprowadzone przez gospodarzy „Bazyla”, lub osób 

przez nich wskazanych.   

16.15 –18.00 
Uherce Mineralne, 

gm. Olszanica 

Spotkanie - z przedstawicielem Bieszczadzkiej Fundacji Rozwoju 
Postaw Twórczych Orelec GALA (z Orelca) – inicjatora i koordynatora 
Ekomuzeum „W Krainie Bobrów” na Stacji Głównej Bieszczadzkich Drezyn 

Rowerowych w Uhercach Mineralnych. Krótka prezentacja dot. 

funkcjonowania Ekomuzeum przygotowana i przeprowadzona przez 
przedstawiciela  Fundacji. 

Następnie podróż drezynami jednym z odcinków linii kolejowej 108 
łączącej stację Stróże ze stacją Krościenko i z przejściem granicznym w tej 

miejscowości.  
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Godzina Miejscowość Program 

Przejażdżka drezynami pod opieką przedstawicieli Fundacji.  

18.00 –19.00 
Stanica Kresowa 

„Chreptiów”  

Lutowiska 

Powrót do miejsca zakwaterowania. 

19.30 –23.00 
Stanica Kresowa 

„Chreptiów”  

Lutowiska 

Kolacja integracyjna na bazie dań kuchni regionalnej z muzyką na żywo – 
zespół lokalny wykonujący muzykę pogranicza polsko-słowacko-

ukraińskiego w repertuarze.  

 

23.09.2018r. 

Godzina Miejscowość Program 

8.00 – 09.00 
Stanica Kresowa 

„Chreptiów”  

Lutowiska 

Śniadanie i wyjazd z bagażami.  

10.00 –11.30 
Uherce Mineralne, 

gm. Olszanica 

Wizyta w Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa „Ursa Maior” w Uhercach 
Mineralnych - Degustacja komentowana piw Bieszczadzkiej Wytwórni 

Piwa. 

Warsztaty ważenia piwa - pod profesjonalnym przewodnictwem Agnieszki 

Łopaty, współwłaścicielki i piwowarki Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa ( lub 

osoby przez nią wskazanej) przedstawione zostaną  zasady ważenia, 
podawania i degustacji piwa połączone z degustacją piw prosto  

z Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa w trzech różnych stylach piwnych,  
w dedykowanych szklankach degustacyjnych. Krótka prezentacja nt. 

stylów piwnych, szkle dobieranym do różnych piw, historii różnych stylów 

piwnych, surowcach i sposobach warzenia. 

Po degustacji wizyta w sklepie Esencja Karpat, a także udział w projekcji 

filmu o Ursa Maior w kontekście Bieszczadów.  

Przerwa kawowa.  

12.00-.13.00 Zahutyń koło 

Sanoka 

Pożegnalny obiad w Karczmie Chaty Starych Znajomych (restauracja 

posiada certyfikat "GoToCarpathia"). 

Menu  na bazie dań kuchni regionalnej.  

13.00 Wyjazd w kierunku  Wrocławia  

 


