
Uzasadnienia nadania „Odznaki za zasługi dla Turystyki”. 
 

Barbara Święch od 10 lat , działa na rzecz promocji turystyki i dziedzictwa kulturowego 
Województwa Podkarpackiego a w szczególności turystyki kulturowej na terenach wiejskich 
województwa podkarpackiego poprzez tworzenie organizacji lokalnych integrujących 
środowisko na rzecz  kultywowania i przekazywania pięknych tradycji Ziemi Ropczyckiej w 
szczególności Wielopola Skrzyńskiego, Ropczyc i Sędziszowa, a także tworzenie produktów 
turystycznych i promocję regionu. Pani Barbara Święch jest absolwentką wydziału turystyki 
i rekreacji – zarządzanie turystyką na  Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  
 
Pani Barbara Święch prowadzi – jako prezes zarządu - Podkarpackie Stowarzyszenie Agro-
turystyczne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej.  Powołała także  i kieruje Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Brzezinach, z którym wielokrotnie i skutecznie promowała kulturę wsi, w tym 
zawody zanikające, takie, jak kowalstwo, garncarstwo , czy kuchnie regionalną..  
 
2008 – 2009  w Grupie Partnerskiej Programu „Turystyka Wspólna Sprawa”, z udziałem 
Starostwa Dębickiego, Starostwa Ropczycko-Sędziszowskiego, Miasta Dębica, Gmin: Dębica, 
Żyraków, Wielopole Skrzyńskie i Podkarpackiej Regionalnej Organizacji turystycznej, w 
ramach którego opracowała produkt sieciowy pt. „Przez Dolinę Wielopolki – śladami naszych 
sławnych Przodków, który jest integralną częścią  dużego produktu turystycznego o nazwie 
„U progu Karpat”  
 
Barbara Święch jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznej imprezy historycznej w 
Brzezinach k/Wielopola Skrzyńskiego pn. „Atak Morawian na Wiślan”, włączonej do 
programu produktu turystycznego, jakim staje się  Szlak Słowiański Doliną Wisłoki.  
Organizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych w gminie Wielopole Skrzyńskie. 
 
Paweł Kudroń, magister historii, ekonomista, przedsiębiorca  jest współtwórcą markowego, 
unikalnego produktu turystycznego, o potencjalnym znaczeniu ponadregionalnym - Szlak 
Słowiański Doliną Wisłoki oraz współtwórcą i dyrektorem projektu specjalistycznych praktyk i 
staży zagranicznych kadry zawodowej dla potrzeb turystyki przyjazdowej na Podkarpaciu, 
znanego jako Program Mallorca. Program ten, od 7 lat realizowany we współpracy z siecią 
renomowanych hoteli na Majorce dał szanse na pozyskanie wysokich kwalifikacji 
profesjonalnej obsługi klienta dla ponad  400 uczestników, którzy stanowią ważny potencjał 
kadrowy dla potrzeb turystyki przyjazdowej dla Podkarpacia jako kelnerzy, kucharze 
i pokojówki rozumiejący potrzeby klientów zagranicznych i posługujący się trzema językami 
(hiszpański, niemiecki i angielski).  
Dla realizacji tego przedsięwzięcia – Programu Mallorca – przygotowującego kadry dla 
potrzeb turystyki w Dolinie Wisłoki  Pan Paweł Kudroń poświęcił dotychczas ponad 8 lat. 

Wartością dodaną Programu Mallorca jest utworzenie przez 8 jego uczestników własnego 
przedsiębiorstwa turystycznego, którym jest spółka z o.o. o nazwie „Restauracje Majorka”, 
z siedzibą Dębicy. Pan Paweł Kudroń jest prezesem tej spółki i organizatorem jej działań. 
Działanie to stanowi konsekwencję założeń Programu w zakresie introdukcji zdobytego 
doświadczenia oraz umiejętności i pieniędzy w rodzimą branżę obsługi ruchu turystycznego.  
 



Pan Paweł Kudroń  jest wiceprezesem  zarządu Fundacji Educare et Servire , której misją jest 
wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu Doliny Wisłoki i promocja turystyki na 
terenach wiejskich .W latach 2004 do 2012  pełnił kolejno funkcje  sekretarza,  prezesa 
i wiceprezesa zarządu Fundacji Educare et Servire  
 
Pan Paweł Kudroń od 2005 roku pełni funkcje dyrektora Centrum Przedsiębiorczości, 
a w latach 2004 – 2007 był także menadżerem Europejskiej szkoły Nowych Technologii 
i Turystyki, w której prowadzi zajęcia  z  przedsiębiorczości w turystyce, na kierunkach: 
hotelarstwo, kelner, technik turystyki wiejskiej.  
Jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze specjalnością 
samorządową, nauczycielską i archiwistyczną. Posiada także  doświadczenie w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Od 1996 roku jest właścicielem firmy „Fides”, która między innymi 
prowadzi działalność konsultingową na trenie województw małopolskiego i podkarpackiego. 
 
Piotr Kamiński – pomysłodawca,  współtwórca i realizator  atrakcji turystycznej, którą jest 
replika Grodu Słowiańskiego w Stobiernej k/Dębicy, która jest pomyślana, jako markowy 
produkt turystyki kulturowej na terenach wiejskich Podkarpacia. Jednocześnie replika 
Grodu Słowiański w Stobiernej będzie integralną część ponadregionalnego i unikalnego 
produktu turystycznego - Szlak Słowiański  Doliny Wisłoki,  obejmującego  zachodnią cześć 
województwa podkarpackiego, który wraz z Troją Karpacką w Trzcinicy i innymi miejscami, 
potwierdzającymi bogate dziedzictwo kulturowe tych ziem sprzed 1000 lat, będzie 
ważnym punktem oferty turystycznej województwa podkarpackiego. (zwłaszcza 
w zachodniej części województwa ). 
 
Dla realizacji tego przedsięwzięcia – repliki Grodu Słowiańskiego w Stobiernej -  Pan Piotr 
Kamiński poświęcił dotychczas ponad 10 lat; od momentu powstania pomysłu, który 
nastąpił pod wpływem nałożenia się pasji i zainteresowań własnych na wiedzę pozyskaną 
podczas studiów i licznych konferencji, prowadzonych przez ekspertów włoskich w 
Krakowie , gdzie Piotr Kamiński studiował w latach 2000- 2005, aż do  otwarcia repliki 
Grodu w Stobiernej w maju 2012 roku, po podpisaniu umowy dzierżawy Grodu z Gminą 
Dębica przez Fundacje Educare et Service, w imieniu której Pan Piotr Kamiński będzie 
zarządzał Grodem w Stobiernej. 

Pan Piotr Kamiński  jest wiceprezesem  zarządu Fundacji Educare et Servire , której misją 
jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu Doliny Wisłoki i promocja turystyki na 
terenach wiejskich .W latach 2007 do 2012  Pana Piotr Kamiński pełnił funkcje, kolejno, 
menadżera i zastępcy dyrektora Europejskiej szkoły Nowych Technologii i Turystyki, w 
której prowadzi nadal zajęcia  z marketingu i zarządzania w turystyce, na kierunkach: 
hotelarstwo, kelner, technik turystyki wiejskiej. Jest absolwentem studiów magisterskich 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Marketing i Zarządzanie, specjalność: 
zarządzanie w turystyce. Obecnie kończy studia doktoranckie na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie. Posiada także doświadczenie w zarządzaniu oraz prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Od 2009 roku jest właścicielem Agencji Marketingowej 
„Błękitny Ocean”, która między innymi prowadzi liczne badania na terenie całego kraju. 
 
 
 


