
Warsztaty dla nauczycieli województwa podkarpackiego pt.: 
„U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru” (Ukraina) 

w ramach programu edukacyjnego: „PRZYRODA-CZŁOWIEK-KULTURA” 
 
I dzień 06.07.2016 
- rozpoczęcie warsztatów – Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN w Ustrzykach Dolnych i przejazd 
przez Krościenko do Rozłucza. W trakcie przejazdu zwiedzanie: 
- Chyrów – Konwikt Jezuicki, Kościół pw. Św. Wawrzyńca, cmentarz – groby żołnierzy z pociągu 
pancernego Stanisława Maczka.  
- Ławrów – monastyr bazyliański pw. św. Onufrego  
- Rozłucz – rejon źródliskowy Dniestru, dawny kurort, w którym funkcjonowało 14 pensjonatów. 
Przejście nad przełom Dniestru pod Magurą Łomniańską, zwiedzanie odrestaurowanego 
drewnianego kościoła rzymskokatolickiego z 1901 r. w stylu neogotyckim pw. św. Franciszka 
Borgiasza.   
- zakwaterowanie w hotelu Sobień w Rozłuczu 
- obiadokolacja 
- seminarium dyskusyjne nt. znaczenia edukacji regionalnej oraz historyczno-kulturowej w procesie 
wychowania dzieci i młodzieży szkolnej. 
 
II dzień – 07.07.2016 
- śniadanie 
- wyjazd do Husnego. Całodniowe zajęcia terenowe w Rezerwacie Przyrody Pikuj (Bieszczady 
Wschodnie, ok. 1408 m n.p.m.) na tematy: Abiotyczne środowisko rezerwatu Pikuj oraz Szata 
roślinna rezerwatu Pikuj  
- powrót do hotelu w Rozłuczu, Obiadokolacja 
- podsumowanie zajęć terenowych w Rezerwacie Pikuj  
- nocleg w hotelu Sobień w Rozłuczu 
 
III dzień – 08.07.2016 
- śniadanie 
- Sambor – miasto trzech kultur, założone w 1390 r. przez Spytka z Melsztyna, zwiedzanie m.in.: 
kościoła rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej i Ścięcia św. Jana Chrzciciela (fara, XVII –XVIII w., jeden 
z nielicznych kościołów na terenie włączonych do ZSRR, który nie uległ zamknięciu i dewastacji), 
sanktuarium Matki Bożej Samborskiej – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy fundacji 
Komarnickich (1738), cmentarza. 
- Obiad w Chyrowie  
- Dobromil – osada założona przez Herburtów z nadania księcia Władysława Opolczyka, w 1566 r. 
uzyskuje prawa miejskie. W 1614 r. wydano w miejscowej drukarni po raz pierwszy Roczniki, czyli 
kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza. Zwiedzanie m.in. monastyru bazylianów 
(fundacji m.in. Stanisława Herburta) oraz ruin zamku Herburtów, zlokalizowanego na pobliskim 
wzgórzu.     
- przyjazd do Ustrzyk Dolnych w godzinach wieczornych. 
- podsumowanie warsztatów, wypełnienie ankiet  
Uwaga:  

1. Suchy prowiant we własnym zakresie, ubiór terenowy! 
2. Obowiązkowy (ważny) paszport  
3. Organizator zastrzega sobie drobne zmiany w programie 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli zaistnieją wyjątkowe 

powody, niezależne od Organizatora. Uczestnicy o tej decyzji zostaną poinformowani na 
tydzień przed terminem wyjazdu.  

5. O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń, zainteresowani uczestnicy 
otrzymają potwierdzenia udziału i termin dokonania wpłaty  


