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WSTĘP

INTRODUCTION

Produkt turystyczny regionu to kompleksowa i spójna oferta atrakcji i usług, 
służąca zaspokojeniu różnorodnych potrzeb turysty. Szczególnie wysokiej jakości 
produkty, oparte o regionalne i lokalne walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe), 
żywnościowe potrawy tradycyjne i regionalne, silnie identyfikowane z danym obszarem 
będą stymulatorem rozwoju turystyki w regionie i przyczynią się do jego ożywienia 
gospodarczego i poprawy poziomu życia mieszkańców. 

Pomimo wielu zmian w strukturze i modelach uprawiania turystyki, tradycyjne jej 
rodzaje i formy, takie jak: wypoczynkowa i rekreacyjna, kulturowa, religijna, przyrod-
nicza i krajoznawcza przetrwały próbę czasu, przy czym z każdym rokiem zauważa się 
poszerzanie zakresu oferty oraz wprowadzanie nowych produktów.

Bez wątpienia rozwój rynku usług turystycznych przyczynia się do rozwoju lokalnego 
i regionalnego, stąd też produkt turystyczny traktowany jest jako instrument realizacji 
polityki regionalnej czy też krajowej w wielu państwach Unii Europejskiej. właściwie 
rozwijana infrastruktura do celów turystycznych przyczynia się do podnoszenia atrak-
cyjności regionów oraz wyznacza kierunki polityki i praktyki bardziej zrównoważonej 
i przyjaznej dla środowiska.

Korzyści płynące z rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, turystyki kulturowej 
i biznesowej zależą nie tylko od usługodawców i ich siły działania, ale w dużym stopniu 
od postawy władz lokalnych oraz stowarzyszeń i lokalnych grup działania. Istotne są 
więc przedsięwzięcia podejmowane na szczeblach samorządowych, np. w zakresie 
rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej wsi, gminy i miasta, która w dużym 
stopniu wspiera działalność turystyczną na danym obszarze1.

Problematyka turystyki związana jest również z ekologią oraz ochroną środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego. Związki te odnaleźć można w ciągle aktualnej tro-
sce o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, w tym rozwój turystyki i właściwą 
realizację turystyki wiejskiej, czy wykorzystanie np. zabytkowych obiektów i parków 
na cele turystyczne. Ta forma działalności gospodarczej została uznana za podstawowy 
kierunek rozwoju obszarów wiejskich, który ogranicza bezrobocie, tworzy rynek zbytu, 
jest źródłem dochodów lokalnej społeczności i wymusza rozwój infrastruktury na po-
trzeby turystów i mieszkańców2. Kreowanie i rozwój zintegrowanych i konkurencyjnych 
1. M. Koniusz, Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi, [w:] Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, 

red. J. Janicka, wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2011, s. 61–73.
2. K. Michałowski, B. Łagowska, Turystyka jako czynnik aktywizacji obszarów wiejskich, [w:] Przedsiębiorczość w rozwoju 

obszarów wiejskich, red. A. M. Rak, Akademia Podlaska, Siedlce 2006, s. 155–159.
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produktów turystycznych stanowi priorytetowe zadanie dla sektora turystycznego, 
a tym samym regionów w Polsce do 2015 r.

w zakresie produktu turystycznego rekomendowane są, m.in. działania na rzecz 
kształtowania innowacyjnych i konkurencyjnych produktów lokalnych i regionalnych, 
łączących różne elementy (np. atrakcji, bazy turystycznej, usług, informacji, marki itp.) 
oraz odpowiadających wymogom zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Miarą 
atrakcyjności i konkurencyjności oferty produktów turystycznych jest ich unikalność, 
czyli posiadanie cech wyróżniających na tle innych, już istniejących produktów3.

Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej oraz podejmowanie działań związanych 
z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie Pogórza Dynowskiego 
determinowane są przez szereg czynników o zróżnicowanym charakterze. wśród nich 
istotne znaczenie mają występujące na tym terenie zasoby i walory turystyczne, które 
w dużej części są wynikiem działalności człowieka zmierzającej do wykreowania atrakcji 
i produktów turystycznych mogących stanowić główny motyw przyjazdu turystów. 
Osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej przez ten mezoregion wymaga jednak 
określonych działań związanych z planowaniem, kreowaniem i promocją oraz koordy-
nacją przedsięwzięć podejmowanych przez wszystkie podmioty funkcjonujące na tym 
terenie, jak też aktywnego udziału społeczności lokalnej. na pewno część tych działań 
jest uzależniona od zaangażowania i aktywności samorządów lokalnych w zakresie 
rozwoju turystyki, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej lokalnych mieszkańców 
i turystów oraz promocji atrakcji i walorów turystycznych. 

Opublikowana monografia pt. Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska 
naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego 
składa się z trzech części. 

Pierwsza część, dotycząca zagadnień związanych z ochroną środowiska w kształto-
waniu jakości obszaru recepcji turystycznej, zawiera siedem artykułów. Pierwsze dwa 
traktują o ochronie ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, 
których źródłem są przede wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze. Dokonano w opraco-
waniach przeglądu rozwiązań technologicznych przydomowych systemów oczyszczania 
ścieków stosowanych na terenie wiejskim, charakteryzującym się zabudową rozproszoną. 
Zaprezentowano uwarunkowania prawne, ekonomiczne i technologiczne, jakie należy 
uwzględnić podczas realizacji przedsięwzięć dla potrzeb gospodarstw domowych, w tym 
także agroturystycznych. Kolejne dwa artykuły dotyczą podstawowych założeń związanych 
z efektywnością zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach turystycznych 
oraz kryteriów doboru źródeł energii odnawialnej do zasilania energetycznego obiektów. 
Przedstawiono kierunki rozwoju opracowywanej technologii produkcji, przetwarzania 
i wykorzystania biomasy do zasilania układów mikrokogeneracyjnych zawierających 
silnik Stirlinga w obiektach turystycznych. następne opracowanie dotyczy aktualnego 
stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa podkarpackiego. wskazano wpływ rolnictwa organicznego na zmiany 
zachodzące w sposobie gospodarowania na wsi i ochronie środowiska oraz przedstawio-

3. K. Michałowski, B. Łagowska, Znaczenie produktów turystycznych w rozwoju województwa podlaskiego, [w:] Turystyka we 
współczesnej gospodarce, red. w. Deluga, wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 118.
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no różnorodne korzyści związane z produkcją żywności ekologicznej. Kolejny artykuł 
dotyczy problematyki wstępnego rozpoznania gruntu przy użyciu metod geofizycznych, 
typu georadar (urządzenie elektrooporowe). Przedstawiono zakres geotechnicznych 
badań polowych z charakterystyką specjalistycznego sprzętu stosowanego w badaniach 
gruntu, typu sonda dynamiczna czy dylatometr. 

Druga część monografii zawiera siedem artykułów dotyczących znaczenia i wy-
korzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w rozwoju turystyki. 
w pierwszym z nich scharakteryzowano elementy składające się na potencjał dla 
rozwoju turystyki aktywnej, którym są wszelkie walory przyrodnicze i kulturowe ob-
szaru, a które dzięki odpowiedniej organizacji mogą stać się przedmiotem szczególnego 
zainteresowania turystów. Podkreślono, że istnieje wiele różnorodnych form turystyki 
aktywnej, przy czym szczególnie ważne jest, by tę formę aktywności upowszechniać 
wśród dzieci i młodzieży, bowiem jak dowodzi przytaczana w artykule literatura, pro-
wadzi to do wzrostu atrakcyjności regionów turystycznych. w opinii Autora, może być 
tak również w przypadku Pogórza Dynowskiego. w kolejnym artykule przedstawiono 
zagadnienia dotyczące opracowania koncepcji szlaku geoturystyczno-kulturowego na 
terenie Pogórza Karpat i Kotliny Sandomierskiej. Przedstawiono wstępne założenia 
projektu i podano metody kategoryzacji i waloryzacji obiektów geoturystycznych. Au-
torzy na podstawie badań terenowych i sporządzonego, według karty dokumentacyjnej 
opisu, zaproponowali listę kilkunastu obiektów (geostanowisk) charakteryzujących 
się unikalnymi wartościami naukowymi i edukacyjnymi w skali lokalnej i regionalnej. 

Historię pierwszych badań wód leczniczych (wodorowęglowo-chlorkowo-siarczkowo-
-sodowo-wapniowych) i powstanie lokalnego uzdrowiska w nieborowie, w gminie 
Hyżne, przedstawiono w kolejnej pracy. Omówiono stosowane w okresie funkcjono-
wania uzdrowiska terapie balneologiczne z zastosowaniem wód siarczkowych oraz 
wykorzystywaną w tym celu infrastrukturą. wskazano przyczyny stopniowego upadku 
uzdrowiska skutkujące zarzuceniem użytkowania cennych balneologicznie wód oraz 
przybliżono działania z przeszłości związane z próbą restytucji uzdrowiska. Autorzy 
podjęli próbę uzasadnienia konieczności przeprowadzenia badań, inwentaryzacji 
i zabezpieczenia zasobów wód leczniczych, a także ich otoczenia. Autorzy następnego 
artykułu przedstawili atrakcyjność województwa podkarpackiego w aspekcie turystyki, 
zwłaszcza enoturystyki i turystyki narciarskiej. Problem badawczy dotyczy oceny moż-
liwości podejmowania współpracy między właścicielami winnic a osobami zarządza-
jącymi ośrodkami narciarskimi oraz korzyści wynikających z tytułu takiej współpracy. 
Przedstawiono szanse i zagrożenia współpracy, na podstawie opinii właścicieli kilku 
podmiotów oraz zaproponowano możliwe do realizacji rozwiązania i sposoby wspólnych 
działań w zakresie promocji i wzajemnego uzupełniania się ofert. 

w kolejnym artykule przybliżono historię badań geologicznych, charakterystykę 
i genezę diatomitów jako surowca eksploatowanego intensywnie w latach 70. ubiegłego 
wieku. Obecnie są to porzucone kamieniołomy i wyrobiska pogórnicze, które po odpo-
wiednim, niewielkim przygotowaniu mogą stać się dodatkową atrakcją geoturystyczną 
rejonu Krościenka nad Strwiążem, po okolice nozdrzca nad Sanem. Tematem kolej-
nego opracowania było przedstawienie koncepcji rozwoju turystyki w województwie 
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podkarpackim w oparciu o utworzenie klastra turystyki kulturowej. Jego funkcjono-
wanie na terenie Podkarpacia, zdaniem Autorki, mogłoby przyczynić się w znacznym 
stopniu do zmiany w postrzeganiu atrakcyjności turystycznej regionu przez turystów. 
Byłaby to również interesująca oferta dla potencjalnych inwestorów upatrujących 
w funkcjonowaniu w strukturze klastrowej szans na odniesienie sukcesu rynkowego. 
w następnym artykule przedstawiono zagadnienia z zakresu tanatoturystyki będącej 
rodzajem turystyki kulturowej do miejsc związanych z tragicznymi wydarzeniami czy 
miejscami pochówku. Przedstawiono cechy tej formy turystyki, a także miejsca, obiekty 
oraz potrzeby i motywacje, którymi kierują się turyści. Tematyka opracowania obrazuje 
wybrane obszary tanatoturystyczne (cmentarze, miejsca katastrof itp.) najczęściej od-
wiedzane przez krajowych turystów w Polsce i za granicą oraz motywy takiej podróży. 
w pracy wykorzystano wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.

Trzecia część monografii dotyczy tradycji i teraźniejszości, jako determinantów 
turystycznej atrakcyjności Pogórza Dynowskiego, i obejmuje siedem publikacji. Dwa 
pierwsze artykuły traktują o trudnej problematyce koegzystencji ludności polskiej 
i ukraińskiej w dorzeczu Sanu. Była to koegzystencja trudna, a niekiedy nawet krwawa. 
nie jest to nowe zagadnienie dla historyków najnowszej historii Polski, ale w opinii 
Autorów pierwszego artykułu, w historiografii przeważa prezentowanie tej kwestii 
z akcentowaniem optyki ukraińskiej, pomijającej albo marginalizującej optykę polską. 
Czytelnik dowiaduje się, że wystawiane przez duchowieństwo rzymskokatolickie za 
wiedzą, a nawet za poleceniem władzy diecezjalnej obrządku łacińskiego, dokumenty 
potwierdzające przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, uratowały przed de-
portacją ze swoich domostw setki ukraińskich mieszkańców powiatu brzozowskiego.

na terenie tym od wieków współegzystowały z sobą trzy kultury: rzymskokatolicka, 
greckokatolicka oraz judaistyczna. Szczególny ich rozwój w Galicji trwał do chwili wy-
buchu II wojny światowej. Tragiczne wydarzenia dziejowe w sposób okrutny obeszły się 
z mieszkańcami tych ziem, niszcząc w sposób nieodwracalny również obiekty materialne 
tych kultur, w tym kościoły katolickie, cerkwie oraz synagogi, jak również wytwory sztuki 
użytkowej i rzemiosła. Te, które ocalały, stanowią cenne świadectwo rozwoju kultury 
materialnej tych ziem, będąc jednocześnie kolejnym czynnikiem stymulującym rozwój 
turystyki w tej części Polski, o czym przekonuje Autor drugiego artykułu. Problema-
tyka kolejnych dwóch artykułów dotyczy zagadnień wielokulturowości widocznej na 
Pogórzu Dynowskim w postaci obiektów zabytkowych, budynków mieszkalnych oraz 
odbywających się imprez kulturalnych. Ocalałe obiekty sakralne oraz wytwory sztuki 
użytkowej stanowią obecnie cenne świadectwo rozwoju kultury materialnej tych ziem, 
będąc jednocześnie potencjałem i kolejnym czynnikiem stymulującym rozwój turystyki 
kulturowej w tej części Polski. Świątynie reprezentujące różnorodne religie, drewniane 
budownictwo wiejskie oraz zachowane obrządki i zwyczaje to cenne dziedzictwo, które 
odpowiednio zagospodarowane może stanowić znaczący potencjał tego obszaru. 

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pogórza Dynowskiego stanowi istotną 
determinantę kreacji produktów regionalnej turystyki edukacyjnej i szybko się roz-
wijającej geoturystyki wspomaganej geoinformatyką, szczególnie w zakresie podróży 
studyjnych i tematycznych. następne dwie publikacje zawierają analizę uwarunkowań 
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rozwoju turystyki edukacyjnej i geoinformatyki na obszarze Podkarpacia i Pogórza 
Dynowskiego, które dla swego zaistnienia wymagają wsparcia ze strony regionalnych 
organizacji turystycznych oraz bezpośrednich inicjatyw lokalnych władz samorządo-
wych, ich związków i stowarzyszeń, a także współpracy z przedstawicielami sektora 
edukacji i szkolnictwa wyższego. Przedstawiono współczesne aspekty zastosowania 
geoinformatyki oraz zastosowania systemu GIS na poziomie przydatności wspoma-
gającej działania decyzyjne na różnych szczeblach zarządzania i sterowania, a także 
kreowania rozwoju gospodarczego danego regionu.

w zakończeniu części trzeciej, a zarazem całości monografii, przedstawiono ku-
linarne dziedzictwo regionu podkarpackiego oparte na tradycyjnej kuchni chłopskiej 
z elementami kuchni ziemiańskiej. Zaprezentowano wybrane obiekty gastronomiczne 
oraz potrawy tradycyjne i regionalne Pogórza Dynowskiego, jak też działania marke-
tingowe związane z promocją tych atrakcyjnych produktów żywnościowych. Produkty 
tradycyjne i regionalne stanowią współcześnie istotny element w rozwoju turystyki 
kulturowej kulinarnej i agroturystyki, a o walorach potraw decydują głównie: prostota 
ich wykonania i naturalność, niski stopień przetworzenia, wykorzystywanie surowców 
pochodzących z własnych upraw oraz ekologiczność, co współcześnie znajduje uznanie 
u części społeczeństwa w aspekcie zdrowego stylu życia. 

Przedstawione zagadnienia, dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
poszanowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki zrówno-
ważonej na obszarze województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
Pogórza Dynowskiego, stanowią przedmiot niniejszej monografii. Problematyka arty-
kułów koncentruje uwagę na różnorakich poziomach aktywności turystycznej, tj. gmin, 
powiatów i regionu. Obejmuje kontekst uwarunkowań przyrodniczych, ekologicznych, 
kulturowych, zasobów ludzkich, edukacyjnych w rozwoju turystyki i rekreacji, współ-
czesnych tendencji i dynamiki tego rozwoju oraz określenia pozycji turystyki zarówno 
w rozwoju gospodarczym, jak i społecznym.

Głównym celem niniejszej monografii jest wskazanie na istotną rolę turystyki 
w kształtowaniu właściwych postaw społecznych w stosunku do bardzo delikatnych 
i wrażliwych na działalność gospodarczą, w tym turystyczną, przyrodniczych ele-
mentów środowiska oraz historycznych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu 
podkarpackiego. 

Prezentując wyniki badań Autorów, z różnych ośrodków naukowych i instytucji 
państwowych, pragniemy zwrócić uwagę czytelników na różnorodność uwarunkowań 
wpływających na jakość środowiska i życie człowieka.

w imieniu Autorów i wydawcy wyrażam nadzieję, iż dla wszystkich Czytelników, tj. 
organizatorów turystyki i rekreacji, badaczy tych zagadnień, samorządowców, studentów 
i młodzieży szkolnej zgłębiających tajniki tej dyscypliny i gałęzi gospodarki, niniejsza 
monografia będzie inspiracją działań, które zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie 
służyć będą rozwojowi zrównoważonej turystyki, ochronie dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego Podkarpacia oraz promocji regionalnych produktów turystycznych.

Jan Krupa 
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MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA PRZYDOMOWYCH 
SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ASPEKCIE 

UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ  
NA POGÓRZU DYNOWSKIM

Streszczenie
Pogórze Dynowskie stanowi atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym teren, 

w obrębie którego znajdują się obszary chronione. Miejsca takie niewątpliwie należy chronić 
przed zanieczyszczeniami. Jednym z problemów ochrony środowiska Pogórza Dynowskiego jest 
ochrona ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których źródłem są 
przede wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze. Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na te-
renie Pogórza Dynowskiego stanowi wobec tego spore wyzwanie, a podstawowym elementem jej 
infrastruktury komunalnej są oczyszczalnie ścieków. Z uwagi na znaczne rozproszenie zabudowy 
na obszarze Pogórza Dynowskiego możliwe staje się wykorzystanie przydomowych systemów 
oczyszczania ścieków. w pracy dokonano przeglądu rozwiązań technologicznych przydomowych 
systemów oczyszczania ścieków stosowanych na terenie wiejskim charakteryzującym się zabu-
dową rozproszoną.

Słowa kluczowe: ścieki, gospodarka ściekowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków

THE POSSIBILITY OF THE USE OF INDYVIDUAL 
WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS IN TERMS  

OF SEWAGE MANAGEMENT  
IN THE DYNÓW FOOTHILLS 

Summary
The Dynów Foothills is attractive in terms of natural and landscaped area within which there 

are protected areas. Sites such doubt must be protected from contamination. One of the en-
vironmental problems of the Dynów Foothills aquatic ecosystems to protect against domestic 
wastewater, which is primarily a source of household sewage. Comprehensive water and sewage 
in the Dynów Foothills is therefore a great challenge and an essential element of its municipal in-
frastructure are sewage treatment plants. Due to the wide dispersion of buildings on the Dynów 
Foothills it is possible to use wastewater treatment systems. The paper is a review of the techno-
logical wastewater treatment systems used in the country is characterized by scattered buildings.

Keywords: wastewater, wastewater management, individual wastewater treatment plant
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1. Wprowadzenie

Pogórze Dynowskie stanowi atrakcyjny pod względem przyrodniczym i krajobrazo-
wym teren, w obrębie którego znajdują się obszary chronione. Miejsca takie niewątpli-
wie należy chronić przed zanieczyszczeniami. w trosce o rozwój i zachowanie walorów 
ekologicznych utworzono w latach 90. ubiegłego wieku Związek Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego (ZGTPD), którego celem jest również działalność na rzecz ochro-
ny środowiska i podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Pogórza. 

Jednym z problemów ochrony środowiska Pogórza Dynowskiego jest ochrona eko-
systemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których źródłem są przede 
wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze. Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Pogórza Dynowskiego stanowi wobec tego spore wyzwanie, a podstawowym 
elementem jej infrastruktury komunalnej są oczyszczalnie ścieków1,2. Z uwagi na 
znaczne rozproszenie zabudowy na obszarze Pogórza Dynowskiego możliwe staje się 
wykorzystanie przydomowych systemów oczyszczania ścieków. 

w pracy dokonano przeglądu rozwiązań technologicznych przydomowych syste-
mów oczyszczania ścieków stosowanych na terenie wiejskim charakteryzującym się 
zabudową rozproszoną. Dodatkowo zaprezentowano możliwości wyboru optymalnej 
technologii z uwzględnieniem kryterium zrównoważonego rozwoju.

Celem pracy jest określenie możliwości oraz przedstawienie zasadności zastosowa-
nia przydomowych systemów oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Pogórza 
Dynowskiego w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej.

2. Charakterystyka Pogórza Dynowskiego w aspekcie uporządkowania 
gospodarki ściekowej na tle innych wiejskich jednostek osadniczych 
w Polsce

Pogórze Dynowskie charakteryzuje się podgórskim ukształtowaniem terenu oraz 
dużymi kompleksami rolnymi i leśnymi. Ze względu na unikatowe walory przyrodnicze 
i krajobrazowe znaczna część jego obszaru poddana jest różnym formom ochrony przyrody, 
do których należą Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 
Pogórza Przemyskiego, Obszary Chronionego Krajobrazu (Hyżnieńsko-Gwoździński 
OChK, Przemysko-Dynowski OChK i wschodniobeskidzki OChK), rezerwaty przyrody, 
a także obszary zaliczane do Europejskiej Sieci Ekologicznej nATURA 2000. 

Obszar Pogórza Dynowskiego może poszczycić się stosunkowo dobrym stanem 
czystości wód powierzchniowych. warunki hydrologiczne są mocno zróżnicowane, co 
jest wynikiem budowy geologicznej3. Przez teren Pogórza przepływa rzeka San, która 
ze swoimi licznymi dopływami (Szklarka, Olszówka, Dynówka, Kamieniec, Słupnica, 
Magierówka, Baryczka, Ulenka) stanowi odbiornik ścieków komunalnych oraz spływów 

1. M. Gizińska, Ochrona środowiska Pogórza Dynowskiego, V Konferencja naukowo-Techniczna „Błękitny San”, 
Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Jabłonka, 24–25 kwietnia 
2008 r., materiały konferencyjne, wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2008, s. 193–203.

2. J. Krupa, J. Hałys, Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] J. Krupa, T. Soliński 
(red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, wydawnictwo ZGTPD, 
Dynów 2011, s. 107–129.

3. Ibidem, s. 107–129.
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powierzchniowych, które są źródłem związków biogennych warunkujących proces eu-
trofizacji. Z uwagi na stopień zagospodarowania zlewni Sanu i Pogórza Dynowskiego 
ładunek biogenów eksportowanych do wód ze źródeł punktowych i obszarowych jest 
znaczny, wobec czego istnieje konieczność jego ograniczenia poprzez uporządkowanie 
gospodarki ściekowej i budowę oczyszczalni ścieków. Aktualny stan gospodarki ściekowej 
na Pogórzu Dynowskim w obrębie ZGTPD można ocenić jako typowy dla zdecydowanej 
większości gmin wiejskich w naszym kraju. Odsetek mieszkańców korzystających ze 
zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków wynosi ok. 30% (tab. 1). 
w chwili obecnej funkcjonuje zaledwie 10 zbiorczych systemów oczyszczania ścieków 
obsługujących ponad 14 tys. mieszkańców, niemniej jednak czynione są starania 
budowy kolejnych obiektów komunalnych finansowanych ze środków unijnych. 
w oparciu o dane Krajowego Zarządu Gospodarki wodnej (tab. 2) można stwierdzić, 
że z terenu Pogórza Dynowskiego odprowadza się do wód powierzchniowych nawet 
152,46 ton n/rok i 25,17 ton P/rok zanieczyszczeń pochodzących z nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych. 

Tab. 1. Charakterystyka gospodarki ściekowej na obszarze ZGTPD4

Gmina/miasto Ludność Powierzchnia 
[km2]

Gęstość zalud-
nienia

[M/km2]
Ilość oczysz-

czalni ścieków

Liczba ludności 
obsługiwanej przez 

oczyszczalnie 
ścieków

Odsetek ludno-
ści korzystający 
z oczyszczalni 
ścieków [%]

Dynów miasto 6220 24,55 253,4 1 4890 78,6

Dubiecko 9540 154,25 61,8 1 2450 25,7

Dydnia 8215 130,29 63,0 4 4357 53,0

Dynów gmina 7105 119,02 59,7 1 420 5,9

Krzywcza 4929 94,95 51,9 1 1490 30,2

nozdrzec 8486 120,77 70,3 2 716 8,4

Razem 44 495 643,83 – 10 14 323 32,2

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 2. Średni ładunek zanieczyszczeń pochodzący  
od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji5 6

Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka Zlewnia Wisły5 Zlewnia Odry6

BZT5 kg O2/km2·rok 1304,3 981,7

ChZT kg O2/km2·rok 2708,9 2208,8

Zaw. og kg/km2·rok 1404,6 1145,3

nog kg n/km2·rok 236,8 193,1

Pog kg P/km2·rok 39,1 31,9

Źródło: Opracowanie własne

Poziom sanitacji terenów niezurbanizowanych w Polsce jest daleki od zadowala-
jącego i w dużym stopniu wynika z wieloletnich zaniedbań w zakresie podstawowych 

4. Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012.
5. Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Monitor Polski 2011, nr 49, poz. 549.
6. Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Monitor Polski 2011, nr 40, poz. 451.
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zasad funkcjonowania systemu gospodarki wodnej7. Ostatnie lata przynoszą znaczny 
postęp w tym zakresie, jednak brak wiedzy, doświadczenia i ograniczenia finansowe 
stanowią podstawowe bariery optymalizacji i uporządkowania gospodarki ściekowej 
na terenach wiejskich. Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków komunal-
nych w 2011 r. wyniósł w Polsce 65,7%, przy czym 88,4% w miastach i 30,6% na wsi. 
Biologiczne oczyszczalnie ścieków obsługiwały 13,3% ludności kraju, a oczyszczalnie 
o podwyższonym usuwaniu związków biogennych 52,2%. Tylko 0,1% stanowiły oczysz-
czalnie mechaniczne. w 2011 r. 497 miast i 630 gmin wiejskich obsługiwanych było 
przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków o podwyższonej redukcji związków azotu 
i fosforu. Spośród krajów Unii Europejskiej największy udział ludności obsługiwanej 
przez oczyszczalnie ścieków jest w Holandii (99%) i w niemczech (95%), a najmniejszy 
w Rumunii (29%), Bułgarii (45%) oraz na Malcie (48%). 

Dane statystyczne GUS wskazują, że w 2011 r. na blisko 15 mln mieszkańców wsi 
dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej miało zaledwie 4,63 mln mieszkańców terenów 
niezurbanizowanych. Liczba indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków szacowana 
była na ok. 100 tys., co mogło zapewnić odpowiedni poziom sanitacji dodatkowo dla 
400 tys. osób. wynika z tego, że blisko 10 mln mieszkańców terenów wiejskich w Polsce 
oczekuje na poprawę warunków odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych8,9. 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej nie tylko warunkuje poziom i jakość życia na 
terenach wiejskich, lecz przede wszystkim ogranicza możliwości inwestycyjne, a tym 
samym hamuje rozwój innych form gospodarowania na tych obszarach. Poziom in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej jest jednym z istotnych elementów dywersyfikacji 
gospodarki wiejskiej w kierunku rozwoju różnych form działalności gospodarczej i usłu-
gowej o charakterze nierolniczym. niezbędne jest wobec tego optymalne ukierunko-
wanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, dzięki czemu obszary wiejskie otrzymają 
odpowiednią infrastrukturę oraz ochronę przed zagrożeniem środowiska naturalnego 
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, dając tym samym możliwości ich 
wielofunkcyjnego zagospodarowania10. 

Z powodu specyficznych warunków lokalnych budowa konwencjonalnych, zbior-
czych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków na Pogórzu Dynowskim staje 
się ograniczona zarówno z technicznego, jak i finansowego punktu widzenia. Pogórze 
Dynowskie charakteryzuje się zmiennym ukształtowaniem terenu, a układ urbanistyczny 
poszczególnych miejscowości cechuje się bardzo zróżnicowaną gęstością zabudowy, od 
zwartej do rozproszonej, a nawet bardzo rozproszonej (przysiółki, kolonie). wyjątek 
stanowi Dynów wyróżniający się typowo miejską urbanistyką. 

Rozproszona zabudowa stwarza zasadniczy problem w rozwiązaniu wszystkich ele-
mentów infrastruktury komunalnej, bowiem charakter zabudowy narzuca konieczność 

7. L. Kłos, Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
Studia i Prace wydziału nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 24/2011, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 75–87.

8. Główny Urząd Statystyczny, Infrastruktura komunalna w 2011 r., warszawa 2012.
9. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska 2012 r., warszawa 2012.
10. L. Kłos, Wpływ infrastruktury technicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich, Studia i Prace wydziału nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, 25/2012, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 
s. 179–190. 
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wyboru między centralnym i decentralnym systemem kanalizacyjnym11. Zabudowa 
przestrzenna terenów wiejskich niezurbanizowanych nie sprzyja budowie obszarowych 
systemów kanalizacyjnych, a dodatkowo stwarza istotne problemy w optymalizacji 
uporządkowania gospodarki ściekowej. Prawie 21% wsi jest w zabudowie rozproszonej 
(średnie odległości pomiędzy domami wynoszą 120–180 m do 500 m). Z kolei 41% 
terenów wiejskich posiada zabudowę luźną, a odległości pomiędzy gospodarstwami 
wynoszą od 50 do 100 m. na terenach górzystych Polski (>350 m n.p.m.) dominującymi 
typami wsi są jednostki osadnicze o zabudowie łańcuchowej i rozproszonej o łącznej 
powierzchni ok. 43%. Z kolei na terenach typowo górskich obszary wiejskie stanowią 
aż 70% powierzchni12. 

Problematykę uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim 
warunkuje nie tylko ukształtowanie terenu oraz charakterystyka zabudowy poszcze-
gólnych miejscowości, lecz również ich perspektywiczny rozwój gospodarczy. Obszar 
Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się znaczną dynamiką zmian użytkowania ziemi. 
Kosztem użytków rolnych zwiększa się udział terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowe, wobec czego zwiększa się ilość gospodarstw domowych, z których konieczne 
jest racjonalne odprowadzenie i oczyszczenie ścieków. Z tego względu przydomowe 
systemy oczyszczania ścieków mogą stanowić nieodłączny element kompleksowego 
systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na obszarze ZGTPD. Jednak 
przy ostatecznym wyborze rodzaju systemu oczyszczania ścieków konieczna, oprócz 
analizy ekonomicznej, jest konsultacja społeczna. Podejmowane działania w zakresie 
uporządkowania gospodarki ściekowej powinny być bowiem społecznie akceptowalne13. 

3. Przydomowe systemy oczyszczania ścieków

Zadaniem przydomowych systemów oczyszczania ścieków jest unieszkodliwianie ście-
ków powstających w obrębie domu jednorodzinnego lub w kręgu kilku domów położonych 
w bliskim sąsiedztwie14. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) definiowane są jako 
obiekty i instalacje obsługujące do 50 mieszkańców (RLM). Ich graniczna przepustowość 
przyjmowana jest na poziomie 5 m³/d 15 lub 7,5 m³/d 16. POŚ nie mogą być stosowane 
do oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji rolnej i zwierzęcej (np. gnojowicy 
lub gnojówki) oraz oczyszczania wód deszczowych z dachów i terenów utwardzonych 
budynków jednorodzinnych. Zastosowanie POŚ jest uzasadnione, gdy na 1 km sieci 
kanalizacyjnej (z wyłączeniem przykanalików) przypada mniej niż 120 mieszkańców. 
Oznacza to, że jednostkowa długość sieci kanalizacyjnej powinna być większa od 8 m/M. 
Przy założeniu wskaźnika 4 mieszkańców na jedno gospodarstwo domowe jednostkowa 

11. P. Koszelnik, A. Masłoń, Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM (2), Aura, 
4/2012, Kraków 2012, s. 14–18.

12. A. Jucherski, A. walczowski, Rozwiązywanie problemów ściekowych w gospodarstwach rolniczych o zabudowie luźnej 
i rozproszonej wsi, Seminarium „Sanitacja gospodarstw rolniczych podstawowym warunkiem zrównoważonego 
rozwoju terenów wiejskich”, Tylicz, 31 sierpnia 2009 r. 

13. K. Rauba, Społeczne aspekty wyboru systemu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarach niezurbanizowanych, 
Ochrona Środowiska i Zasobów naturalnych, nr 49, warszawa 2011, s. 398–406.

14. Z. Heidrich, G. Stańko, Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno 2007. 
15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229.
16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414.
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długość sieci kanalizacyjnej powinna przekraczać 32 m/gospodarstwo (G)17. Regulacje 
formalno-prawne dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji przydomowych syste-
mów oczyszczania ścieków sprawiają wiele trudności interpretacyjnych18. Zastosowanie 
znajdują m.in. akty prawne rangi ustawy19,20 oraz przepisy wykonawcze21,22.

Podstawą wyboru rozwiązania technologicznego przydomowych oczyszczalni ścieków 
są przede wszystkim warunki terenowe (rodzaj i rozproszenie zabudowy, ukształto-
wanie terenu, sposób zagospodarowania terenu), warunki gruntowo-wodne, warunki 
odprowadzania ścieków oczyszczonych, ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych, 
możliwości ekonomiczne właścicieli POŚ. Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane 
z POŚ do wód śródlądowych płynących (rzeki, rowy melioracyjne) lub stojących (jeziora), 
bądź do gruntu za pośrednictwem urządzeń rozsączających (drenaż, studnia chłonna, 
panele rozsączające) z zachowaniem odpowiednich wymagań jakościowych dla ścieków 
oczyszczonych (tab. 3).

Tab. 3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód 
powierzchniowych z przydomowych oczyszczalni ścieków23

Wskaźnik zanieczyszczeń

BZT5
[mg O2·dm-3]

ChZT
[mg O2·dm-3]

Zaw. og.
[mg·dm-3]

Azot og.
[mg·dm-3]

Fosfor og.
[mg·dm-3]

40,0 150,0 50,0 30,0* 5,0*

* wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpo-
średnio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących

Źródło: Opracowanie własne

wyżej wskazanych wymagań nie stosuje się w odniesieniu do ścieków oczyszczanych 
w gruncie i odprowadzanych systemem drenażowym gruntu.

Charakterystyka ścieków surowych w zasadniczy sposób determinuje sprawność 
funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków i w konsekwencji wymagany 
efekt oczyszczania ścieków wyrażony jakością ścieków oczyszczonych. Ścieki surowe 
z terenów wiejskich charakteryzują się bardzo wysokim zakresem zmienności wartości 
wskaźników zanieczyszczeń (tab. 4), a dodatkowo niski poziom zużycia i wykorzysta-
nia wody, obserwowany w miejscowościach wiejskich, powoduje znaczne zatężenie 
zanieczyszczeń (tab. 5). 

17. Z. Heidrich, G. Stańko, Kierunki rozwiązań oczyszczalni ścieków dla wiejskich jednostek osadniczych, Infrastruktura 
i Ekologia Terenów wiejskich, wydawnictwo PAn, Kraków 2008, s. 169–177.

18. M. Sikorski, H. Bauman-Kaszubska, Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako działalność inwestycyjna w świetle 
regulacji prawnych, woda – Środowisko – Obszary wiejskie, t. 6, z. 1, Falenty 2006, s. 381–389.

19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229.
20. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414. 
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy  spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, Dz. U. z 2006 r., nr 137, poz. 984 z późn. zm.

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690.

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, Dz. U. z 2006 r., nr 137, poz. 984 z późn. zm.
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Tab. 4. Stężenie zanieczyszczeń w ściekach bytowo-gospodarczych  
  odprowadzanych z terenów wiejskich 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Autor
Wskaźnik zanieczyszczeń

BZT5  
[g O2/m3]

ChZT  
[g O2/m3]

Zaw. og 
[g/m3]

Nog  
[g N/m3]

Pog  
[g P/m3]

Błażejewski24 230–500 400–1200 230–400 40–60 4–40

Heidrich i witkowski25 110–350 250–800 120–400 20–70 4–12

Łomotowski i Szpindor26 100–700 200–900 120–450 30–140 6–23

Masłoń27 33,1–386 101–1245 55,5–218,3 – –

Miernik28 230–980 380–2847 118–1876 – –

Kaczor i Bugajski29 – – – 13,4–173,4 14–86,5

Kaczor i Bugajski30 81–370 165,9–508 31–221,2 45,8–93,7 10–21,7

Kaczor31 103–940 109–1668 78–983 19–181 2–37

Kida i wsp.32 – 550–1310 – 69–169 7,55–36

Kaczor i Szewczyk33 227,9–460,5 432–860,5 236,1–402,1 48,8–96,1 5,4–15,97

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 5. Jakość ścieków bytowo-gospodarczych w zależności od zużycia wody

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Ładunek jednostkowy  
zanieczyszczeń [g/M·d]

Stężenie zanieczyszczeń [g/m3] 
przy zużyciu wody qśrd = 60÷150 [m3/M·d]

60 80 100 120 150

BZT5 60,0 1000 750 600 500 400

ChZT 120,0 2000 1500 1200 1000 800

Zawiesina og. 70,0 1167 875 700 583 468

Azot ogólny 11,0 183 137,5 110 92 73

Fosfor ogólny 1,8 30 22,5 18 15 12

Źródło: Opracowanie własne

Dlatego też znaczącym problemem dla projektantów i eksploatatorów przydomo-
wych systemów oczyszczania ścieków są parametry określające jakość ścieków i ładunek 
zanieczyszczeń w ściekach surowych. Ilość i jakość wytwarzanych ścieków powinna być 
jednym z zasadniczych kryteriów na etapie wyboru technologii ich oczyszczania w POŚ.

24. R. Błażejewski, Kanalizacja wsi, wydawnictwo PZITS, Oddział w Poznaniu, 2003.
25. Z. Heidrich, A. witowski, Urządzenia do oczyszczania ścieków, wyd. II, wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno 2010.
26. J. Łomotowski, A. Szpindor, Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, warszawa 1999.
27. A. Masłoń, Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w południowo-wschodniej Polsce, Zeszyty 

naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Rzeszów 2011, z. 58, nr 4, s. 203–213.
28. w. Miernik, Skuteczność oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym, 

Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, 2/2007, wydawnictwo PAn, Kraków 2007, s. 71–80.
29. G. Kaczor, P. Bugajski, Usuwanie związków biogennych w przydomowych oczyszczalniach ścieków typu TURBOJET 

i Biocompact, Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, 2/2006, wydawnictwo PAn, Kraków 2006, s. 65–75.
30. G. Kaczor, P. Bugajski, Ocena pracy oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF w Spytkowicach, Infrastruktura 

i Ekologia Terenów wiejskich, 1/2007, wydawnictwo PAn, Kraków 2007, s. 187–195.
31. G. Kaczor, Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa 

małopolskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, 9/2009, wydawnictwo PAn, Kraków 2009, s. 97–104.
32. M. Kida, A. Masłoń, J. A. Tomaszek, Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Radgoszczy, XXXII Międzynarodowe 

Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt. „Problemy inżynierii Środowiska”, Płock, 31 maja–1 czerwca 
2012 r., s. 118–124.

33. G. Kaczor, T. Szewczyk, Wybrane cechy jakościowe ścieków odprowadzanych z osiedli domów jednorodzinnych 
w Krakowie, Gaz, woda i Technika Sanitarna, wydawnictwo SIGMA-nOT, warszawa 2011, s. 361–363.
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w przydomowych systemach oczyszczania ścieków stosowane są różne układy 
i rozwiązania technologiczne34. Są to przede wszystkim systemy oczyszczające ścieki 
w środowisku gruntowym (drenaż rozsączający, filtr piaskowy o przepływie pionowym, 
bądź poziomym, filtr gruntowo-roślinny, oczyszczalnie hydrofitowe) oraz oczyszczające 
ścieki w warunkach sztucznych (osad czynny, złoża biologiczne), (ryc. 1). Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków muszą być przystosowane do odpowiednich warunków lokalnych 
(charakterystyka odbiornika lub gruntu, topografia terenu, warunki gruntowo-wodne), 
wobec czego istnieje na rynku szereg rozwiązań komercyjnych. Tematyka przydomo-
wych oczyszczalni ścieków jest przedmiotem opracowań naukowych, technologicznych 
i eksploatacyjnych35,36,37,38,39,40,41. Opracowywane są coraz nowsze rozwiązania techno-
logiczne, których celem jest zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków, poprawa 
prostoty funkcjonowania obiektu itp.42

Ryc. 1. Schematy technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków

Źródło: Z. Heidrich, G. Stańko, Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków,  
Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno 2007.

34. Z. Heidrich, G. Stańko, Leksykon przydomowych oczyszczalni…, op. cit.
35. Z. Heidrich, M. Kalenik, J. Podedworna, G. Stańko, Sanitacja wsi, wydawnictwo Seidel-Przywecki, Piaseczno 2008.
36. M. Gajewska, H. Obarska-Pempkowiak, 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce, 

Rocznik Ochrony Środowiska, 11/2009, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo naukowe Ochrony Środowiska, 
Koszalin 2009, s. 875–888.

37. M. Kalenik, Przydomowa oczyszczalnia ścieków na terenach górskich, wodociągi – Kanalizacja, 7–8/2010, s. 38–41.
38. A. Kaczmarczyk, J. Mosiej, Dobre praktyki w oczyszczaniu ścieków na obszarach wiejskich [w:] Ekoinnowacje 

na Mazowszu. Poradnik dobrych praktyk w ochronie środowiska na Mazowszu: polskie i norweskie doświadczenia 
w transferze technologii, CTTiRP Politechniki warszawskiej, warszawa 2011, s. 49–82.

39. K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, cz. I, Inżynier Budownictwa, 10[99] 
2012, s. 57–60

40. K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, cz. II, Inżynier Budownictwa, 11[100] 
2012, s. 78–81.

41. K. Jóźwiakowski, Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, cz. III, Inżynier Budownictwa, 12[101] 
2012, s. 80–84.

42. K. Chmielowski, Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem zmodyfikowanego 
filtru żwirowo-piaskowego, Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, 1/2013, wydawnictwo PAn, Kraków 
2013, s. 1–224.
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wybór rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków powinien 
być poprzedzony wielokryterialną analizą uwzględniającą aspekty technologiczne (jakość 
ścieków surowych, efektywność usuwania zanieczyszczeń, warunki odprowadzania 
ścieków, dostępność urządzeń i technologii, prostota obsługi obiektu), ekonomiczne 
(koszty inwestycyjne i eksploatacyjne), środowiskowe (jakość ścieków oczyszczonych) 
i społeczne (ryc. 2).

Ryc. 2. Kryteria wyboru przydomowych oczyszczalni ścieków

Źródło: Z. Mucha, J. Mikosz, Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, Czasopismo Techniczne: Środowisko, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 2, 

litera „Ś”, Kraków 2009, s. 91–100.

Prawidłowo zaprojektowana POŚ powinna zapewniać eksploatację przez okres 
co najmniej 15–20 lat. niezależnie od rozwiązania technologicznego przydomowej 
oczyszczalni ścieków ich budowa związana jest z pewnymi nakładami finansowymi. 
Poszczególne rozwiązania technologiczne POŚ determinowane są przez koszty mate-
riałów i elementów oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt POŚ dla budynku jednoro-
dzinnego (4 mieszkańców) oscyluje w przedziale od 4500 do 12 000 zł w zależności 
od wyposażenia technicznego instalacji. niemniej jednak z uwagi na to, że budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym, możliwe jest 
znaczne jej dofinansowanie (np. z funduszy unijnych, preferencyjne kredyty itp.). 
Przykładowo narodowy Fundusz Ochrony Środowiska realizuje program wsparcia bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dzięki któremu beneficjenci mogą uzyskać 
dofinansowanie na poziomie 35–45% całkowitej inwestycji.

4. Podsumowanie

Jednym z priorytetowych rozwiązań gospodarki ściekowej na obszarach o zróż-
nicowanym ukształtowaniu terenu i rozproszonej zabudowie jest możliwość wyboru 
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między zbiorczym (centralnym) i indywidualnym (przydomowym) systemem oczysz-
czania ścieków. Przydomowe systemy oczyszczania ścieków powinny być stosowane 
na obszarze, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przynosiłaby korzyści 
dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty. 

Zróżnicowana gęstość zabudowy poszczególnych miejscowości oraz podgórskie 
ukształtowanie terenu Pogórza Dynowskiego wymusza stosowanie decentralnego 
systemu kanalizacji. Duże rozproszenie przysiółków, kolonii małych miejscowości i wsi 
nie sprzyja budowie zbiorczych, gminnych oczyszczalni ścieków, wobec tego optymal-
nym kierunkiem gospodarki ściekowej są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z tego 
względu przydomowe systemy oczyszczania ścieków stanowią nieodłączny element 
kompleksowego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na obszarze ca-
łego ZGTPD. w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze Związku 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego celowe jest opracowanie wielowariantowej 
koncepcji programowo-przestrzennej unieszkodliwiania ścieków w poszczególnych 
miejscowościach z uwzględnieniem systemów indywidualnych (przydomowych). Przydo-
mowe systemy oczyszczania ścieków powinny być dostosowane do lokalnych warunków 
terenowych, środowiskowych i społecznych z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych. Rola gmin Pogórza Dynowskiego, w przypadku zastosowania na 
jej terenie pojedynczych oczyszczalni przydomowych, jak też kompleksowego rozwią-
zania gospodarki ściekowej w oparciu o POŚ, jest bardzo ważna zarówno na etapie 
wstępnym, gdy tworzony jest np. program gospodarki wodno-ściekowej, jak też na 
etapie, gdy oczyszczalnie są już wybudowane i eksploatowane. Preferowane powinny 
być rozwiązania proste i nieskomplikowane w obsłudze, tanie w budowie i eksploatacji 
oraz powinny zapewniać wymagany efekt oczyszczania ścieków.
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LOKALNE INSTALACJE UNIESZKODLIWIANIA 
ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Streszczenie
w artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące procedur przygotowania, instalacji i eksplo-

atacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych. 
Zaprezentowano uwarunkowania prawne, ekonomiczne i technologiczne, jakie musi spełnić 
przedsięwzięcie realizowane dla potrzeb gospodarstw agroturystycznych. w analizie uwzględ-
niono znaczenie obszarów natura 2000. Przedstawione rozwiązania uwzględniają lokalne uwa-
runkowania regionów podgórskich i realizują ideę zrównoważonego rozwoju. 

Słowa kluczowe: ścieki, osady, urządzenia do oczyszczania

LOCAL SEWAGE AND SLUDGE TREATMENT PLANTS

Summary
This paper presents issues concerning the procedures for the preparation, installation and op-

eration of individual sewage treatment systems and sewage sludge management. Presents the 
legal, economic and technological needs to meet the needs of a project implemented for farm. 
In the analysis, the importance of natura 2000 was taken into account. The solutions include lo-
cal conditions and mountainous regions comprehensively implement the concept of sustainable 
development.

Keywords: sewage, sludge, treatment facilities

1. Wprowadzenie 

nasz kraj, przystępując do Unii Europejskiej, przyjął na siebie zobowiązania dotyczące 
efektywności instalacji chroniących środowisko. Koszty ich pełnej implementacji szaco-
wane są na dziesiątki miliardów złotych. w samej dziedzinie ochrony wód regulowanej 
dyrektywą 91/271/EwG1 koszt budowy oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji dla 
aglomeracji liczących ponad 2000 RLM wyniesie około 32 mld zł2. w wyniku realizacji 
programów horyzontalnych blisko 100% mieszkańców miast i około 60% mieszkańców 
wsi zostanie objętych zorganizowanym systemem obioru i unieszkodliwiania ścieków. 

Z tych danych wynika, że z założenia duża liczba mieszkańców obszarów wiejskich 
będzie pozbawiona centralnego systemu kanalizacyjnego. Oczywiście nie oznacza 

1. Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991, 
PL.ES rozdz. 15, t. 02, s. 26–38.

2. Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki wodnej, Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych – AKPOŚK 2010, warszawa 2010, s. 7.
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to braku kanalizacji dla tych miejscowości, a jedynym racjonalnym rozwiązaniem są 
lokalne, indywidualne oczyszczalnie ścieków. Ma to szczególne znaczenie dla połu-
dniowych części województwa podkarpackiego charakteryzujących się pofałdowaną 
hipsografią terenu i rozproszoną zabudową. Trzeba również pamiętać o priorytetowym 
kierunku rozwoju tychże obszarów dla potrzeb turystyki. Rozwój podstawowej formy 
tworzącej bazę noclegową, czyli gospodarstw agroturystycznych nie będzie możliwy 
bez właściwego, systemowego rozwiązania problemu sanitacji gospodarstwa i jego 
otoczenia. Dobrze funkcjonujący układ oczyszczania ścieków i gospodarki osadami 
nie tylko zapewni odpowiedni poziom komfortu gości, ale również może stanowić dla 
okolicznych mieszkańców wzorzec do naśladowania.

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących procedur przygotowania, 
instalacji i eksploatacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i zagospoda-
rowania osadów ściekowych.

2. Uwarunkowania formalno-prawne Przydomowych Oczyszczalni 
Ścieków (POŚ)

Zgodnie z zapisami norm Pn-En 125663: POŚ „to instalacja oczyszczająca ście-
ki bytowe do deklarowanej jakości, obsługująca do 50 OLM” (Obliczeniowej Liczby 
Mieszkańców). 

w świetle obowiązującego prawa podstawowym rozwiązaniem technicznym zago-
spodarowania ścieków są systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków. Art. 42 
ust. 4 Ustawy Prawo wodne4 dopuszcza indywidualne systemy oczyszczania tam, gdzie: 
„budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub 
powodowałaby nadmierne koszty”. 

Możliwość budowy POŚ powinna być również usankcjonowana zapisami Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a także Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w danej gminie. 

ważnym czynnikiem warunkującym stosowanie POŚ na obszarach natura 2000 
albo w ich bezpośrednim sąsiedztwie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach. Tym samym niezbędne jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. 
w przypadku występowania trudnych warunków geotechnicznych, terenowych lub 
w sytuacji oddziaływania na obszary chronionej przyrody może zaistnieć konieczność 
wykonania pełnej, indywidualnej dokumentacji technicznej. 

w świetle przepisów procedury budowlanej instalacja POŚ możliwa jest po speł-
nieniu kilku warunków:

 � zapewnieniu odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków, 
 � zachowaniu odpowiednich minimalnych odległości od budynków i budowli,
 � uzyskaniu pozwoleń wodno-prawnych i pozwoleń eksploatacyjnych w sytuacji, 

gdy oczyszczalnia odprowadza ścieki do wód niebędących własnością inwestora.

3. Pn-En 12566, Małe systemy oczyszczania ścieków do 50 OLM.
4. Ustawa z 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229.
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3. Rozwiązania techniczne POŚ

System oczyszczania ścieków w rozwiązaniach indywidualnych składa się z dwóch 
stopni: części mechanicznej i biologicznej. najczęściej stosowanym urządzeniem do 
zatrzymywania zawiesin i ciał pływających jest osadnik gnilny. 

Podstawowym kryterium wymiarowania osadników jest czas zatrzymania sięga-
jący od 2 do 4 dni, zapewniający redukcję BZT5, ChZT, a przede wszystkim zawiesin 
ogólnych. Zgodnie z zaleceniami normy Pn-En 125665 minimalna objętość osadnika 
gnilnego powinna sięgać 2 m3. Badania prowadzone przez Heidricha i innych6 wyka-
zały, że przedłużenie czasu zatrzymania do 10 dni prowadzi do pełnego, biologicznego 
oczyszczenia ścieków. w praktyce osiągane poziomy redukcji zanieczyszczeń wynoszą 
25–40% dla BZT5, dla zawiesin do 60%. w chwili obecnej osadniki gnilne wykonywane 
są jako zbiorniki wielokomorowe z wydzieloną częścią powietrzną, przegrodami kie-
runkującymi przepływ i filtrami odpływowymi7.

w ramach kolejnych stopni oczyszczania realizowane są procesy biologicznego 
rozkładu zanieczyszczeń. Z osadnikami gnilnymi mogą zatem współpracować:

 • drenaż rozsączający wprowadzający ścieki do gruntu:
zalety:

 � niski koszt wykonania
 � brak konieczności nadzoru

wady:
 � niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych
 � kolmatacja warstw gleby leżących bezpośrednio pod drenażem
 � niski stopień oczyszczenia ścieków
 � zajmowanie dużej powierzchni (szczególnie w przypadku gruntów słabo prze-

puszczalnych)
 � w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych może zachodzić konieczność 

wynoszenia drenażu i stosowania układu pompowego

 • filtr gruntowo-korzeniowy (oczyszczalnia hydrofitowa):
zalety:

 � stosunkowo niskie koszty wykonania
 � możliwość wkomponowania w otaczający krajobraz

wady:
 � skuteczność eliminacji zanieczyszczeń biogennych zależy od pory roku 

 • zawieszony osad czynny:
zalety:

 � najwyższy stopień oczyszczania ścieków, również ze związków biogennych 
(denitryfikacja i defosfatacja)

5. Pn-En 12566, Małe systemy oczyszczania ścieków do 50 OLM.
6. Z. Heidrich, M. Kalenik, J. Podedworna, G. Stańko, Sanitacja wsi, Seidel-Przywecki, warszawa 1997.
7. K. Pawęska, M. Strzelczyk, A. Rajmund, Osadnik gnilny – podstawowy element przydomowej oczyszczalni ścieków, 

Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, 10/2011, wydawnictwo PAn, Kraków 2011, s. 43–53.
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 � małe zapotrzebowanie na powierzchnię
wady:

 � wysoki koszt inwestycyjny i eksploatacyjny
 � skomplikowana budowa

 • złoża biologiczne:
zalety:

 � małe zapotrzebowanie na powierzchnię
 � wysoki stopień oczyszczania ścieków

wady:
 � wysokie koszty inwestycyjne
 � konieczność zagospodarowania osadów nadmiernych.

4. Gospodarka osadowa w POŚ

Ze względu na charakter i miejsce powstawania osady powstające w trakcie oczysz-
czania ścieków można podzielić na wstępne (wydzielające się ze ścieków w osadnikach 
gnilnych) oraz osady nadmierne (układy wykorzystujące osad czynny i złoża biologiczne). 
Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest uwodnienie sięgające około 97% w przypadku 
osadów wstępnych, do nawet 99% w przypadku osadów nadmiernych8.

Źródłem osadów są zawiesiny mineralne i organiczne, a także wytwarzająca się 
w wyniku przemian biochemicznych biomasa.

Procedura unieszkodliwiania osadów ściekowych (ryc. 1) obejmuje następującą 
sekwencję procesów jednostkowych9.

Ryc. 1. Zalecany sposób przeróbki osadów ściekowych

Źródło: Opracowanie własne

w warunkach POŚ w układzie technologicznym realizowane są procesy 1 i 2. Prze-
miany zachodzą w osadniku gnilnym, do którego wprowadzane są strumienie ścieków 
zawierające osady. w trakcie przetrzymania osadów sięgającego 180 dni następuje 

8. J. Malej, Wybrane problemy przeróbki osadów ściekowych, Rocznik Ochrony Środowiska, Środkowo-Pomorskie 
Towarzystwo naukowe Ochrony Środowiska, t. 2, Koszalin 2000, s. 39–69.

9. Ibidem, s. 39–69.
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zagęszczenie, a także stabilizacja beztlenowa. Stąd niezmiernie istotne jest właściwe 
określenie pojemności osadnika.

Dalsze zagospodarowanie osadów w warunkach gospodarstwa indywidualnego jest 
kłopotliwe. Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest transport osadów do odpowiednio 
przygotowanej grupowej oczyszczalni ścieków. Oprócz tego rozwiązania można przygo-
tować osad do rolniczego zagospodarowania poprzez kompostowanie lub wapnowanie.

Kompostowanie osadu powinno być prowadzone zgodnie z Kodeksem Dobrej 
Praktyki Rolniczej10 w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska. 
Z uwagi na wymagania procesu do osadu konieczne jest dodanie substancji strukturo-
twórczej w postaci słomy lub trocin. Można w ten sposób uzyskać optymalny stosunek 
C/n (20–30/1). Produkt końcowy oprócz wysokiej zawartości azotu i fosforu wzboga-
cony jest w potas. Proporcja ilościowa słomy do osadu powinna wynosić 1 kg słomy na 
1 dm3 osadu lub tyle, by uzyskać około 50% wilgotności masy kompostowej11. według 
Czekały i Sawickiej12 właściwości uzyskanego w warunkach gospodarstwa indywidu-
alnego kompost można przyrównać do obornika.

wapnowanie osadu umożliwia jednoczesną higienizację i odwodnienie (tab. 1). 
Prawidłowo przeprowadzona reakcja tlenku wapnia z osadem powoduje podniesienie 
temperatury powyżej 55°C i pH powyżej 12, co przy 75 minutach reakcji w 100% elimi-
nuje jaja pasożytów i patogeny. wymagane w tym przypadku dawki wapna są niestety 
wysokie i wynoszą od 0,5 do 0,9 kg CaO na 1 kg s.m. osadu. Jeżeli dawka wapna będzie 
mniejsza (0,2 do 0,4 kg), czas higienizacji musi być wydłużony nawet do 4 miesięcy. 
warunkiem powodzenia procesu jest dokładne wymieszanie substratów. Uzyskiwany 
produkt charakteryzuje się wysokimi wartościami nawozowymi i może być stosowany 
jako środek poprawiający jakość gleb13. 

Tab. 1. Typowe właściwości osadu traktowanego wapnem (% w stosunku do suchej masy)14

n P2O5 K2O CaO MgO C/n materia  
organiczna

3,3 3,5 0,3 22,3 0,6 9,7 43

Źródło: Opracowanie własne

Ostateczne zagospodarowanie osadów ściekowych na obszarach niezurbanizowanych 
polega przede wszystkim na rolniczym wykorzystaniu. Z uwagi na niebezpieczeństwo 
wprowadzenia niepożądanych substancji do środowiska i w dużej mierze do łańcucha 
pokarmowego człowieka, zaleca się wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji 
biomasy na cele energetyczne. Chociaż plantacje można zakładać na nieużytkach 

10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, Ministerstwo Środowiska, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, warszawa 
2004.

11. P. wichowski, Wykorzystanie kompostowania jako metody utylizacji osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych, 
Przegląd naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 31, warszawa 2005, s. 179–188.

12. J. Czekała, A. Sawicka, Przetwarzanie osadu ściekowego z dodatkiem słomy i trocin na produkt bezpieczny dla środowiska, 
woda – Środowisko – Obszary wiejskie, t. 6, z. 18, Falenty 2006, s. 41–50. 

13. Europejskie Stowarzyszenie wapna, Wapnowanie: nowoczesna metoda higienizacji osadów ściekowych wykorzystywanych 
w rolnictwie, http://phavi.wapno-info.pl/at/attachments/2012/1206/120056-wapnowanie-nowoczesna-metoda-
higienizacji-osadow-sciekowych-wykorzystywanych-w-rolnictwie.pdf (dostęp: 12.05.2013).

14. Ibidem.
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i gruntach zdegradowanych, najlepsze plonowanie osiąga się na glebach utrzymanych 
w dobrej kulturze. Jednym z czynników kształtujących właściwe plonowanie plantacji jest 
odpowiednie nawożenie. warto w tym miejscu rozważyć stosowanie ustabilizowanych 
i higienizowanych osadów ściekowych, które z reguły nie zawierają nadmiernych ilości 
metali ciężkich, pod warunkiem że powstały na terenach niskouprzemysłowionych. 

Odpowiednie, tzn. zgodne z wymogami środowiskowymi stosowanie osadów 
wymusza użytkowanie nowatorskich maszyn i urządzeń. niektóre z tych rozwiązań, 
będące rezultatem prac badawczo-rozwojowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej, 
przedstawiono na rycinach 2, 3 i 4.

Ryc. 2. Podstawowe elementy maszyny do iniekcyjnego dawkowania nawozów sypkich do gleby15

 

1 – rama nośna narzędzi dawkujących, 2 – napęd dozownika, 3 – dozownik ślimakowy, 4 – narzędzie 
do iniekcyjnego dawkowania, 5 – zgarniacz gruntu, 6 – dawkowany nawóz

Źródło: Opracowanie własne

15. w. niemiec, Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych, 
P 382062.
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Ryc. 3. narzędzie do iniekcyjnego wprowadzania cieczy do gruntu16 

A-A B-B

5a
3 7

4

BB

6

5a

1

2

3 7

A

A

1 – rama, 2 – rolka, 3 – krój, 4, 6 – bezpieczniki, 5a – rolka dociskowa, 7 – rura doprowadzająca
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 4. Schemat ideowy konstrukcji wozu asenizacyjnego wyposażonego w adapter  
do iniekcyjnego dawkowania nawozów płynnych

1 – zbiornik, 2 – przewód rozprowadzający, 3 – narzędzie do iniekcyjnego dawkowania
Źródło: Opracowanie własne

16. w. niemiec, J. Puchała, Urządzenie do wprowadzania cieczy pod powierzchnię gleb i łąk, w 39050.
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5. Finansowanie budowy POŚ

Do niedawna właściciele gospodarstw indywidualnych musieli ponosić całość 
kosztów usuwania nieczystości ciekłych, stąd też inwestycje polegające na budowie 
POŚ nie były często spotykane. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim z prioryteto-
wego traktowania aglomeracji powyżej 2000 RLM, dla których funkcjonowało i nadal 
funkcjonuje wiele programów pomocowych, zarówno w ramach środków krajowych, 
jak i wspólnotowych.

Ostatnio sytuacja w tym zakresie uległa poprawie. narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej przygotował program dofinansowujący budowę 
POŚ17. Beneficjentami funduszu są jednostki samorządu terytorialnego i jego związki. 
w ramach programu do końca 2015 r. ma być wybudowanych 11 tys. przydomowych 
oczyszczalni. Całkowita wielkość budżetu przewidzianego do wykorzystania wynosi 
150 mln zł. wsparcie może być udzielone w formie dotacji do 45% kosztów zadania 
bądź preferencyjnej pożyczki także do 45% kosztów.

warunkiem korzystania z dofinansowania jest określenie obszarów wsparcia 
w ramach Gminnego Programu. należy tutaj uwzględnić wskaźnik liczby odbiorców 
przypadających na 1 km sieci kanalizacyjnej – nie może on przekroczyć 120. w wyjąt-
kowych sytuacjach, np. dla obszarów szczególnie cennych przyrodniczo może on ulec 
zmniejszeniu do 90.

6. Podsumowanie

Optymalne pod względem zrównoważonego rozwoju rozwiązanie problemów go-
spodarki ściekowej w gminach o charakterze rolniczo-turystycznym musi uwzględniać 
szereg czynników, spośród których za najważniejsze można uznać:

 � gęstość zabudowy – określająca ekonomikę budowy sieci kanalizacyjnej,
 � ukształtowanie terenu – wybór sposobu przesyłu ścieków, największy wpływ na 

koszt eksploatacji systemu,
 � obecność obszarów przyrody chronionej, szczególnie natura 2000, zbiorników wód 

podziemnych – stopień oczyszczania ścieków,
 � stan istniejący w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej.

w sytuacji, gdy nie jest ekonomicznie uzasadniona budowa systemu kanalizacyj-
nego, dobrym rozwiązaniem mogą być Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków. Dla gmin 
należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, charakteryzujących 
się niskim stopniem skanalizowania, najbardziej efektywnym rozwiązaniem wydają się 
być oczyszczalnie hydrofitowe dla pojedynczych gospodarstw, dla układu zabudowy 
kolonijnej układy oparte na reaktorach osadu czynnego.

Ostateczne zagospodarowanie osadów ściekowych powinno być oparte na rolniczym 
bądź przyrodniczym wykorzystaniu w formie nawozu organicznego.

17. Ministerstwo Środowiska: 300 milionów złotych na przydomowe oczyszczalnie ścieków, http://www.mos.gov.pl/
artykul/7_aktualnosci/15963_300_milionow_zlotych_na_przydomowe_oczyszczalnie_sciekow_br_nowy_
program_nfosigw_adresowany_do_odbiorcow_indywidualnych.html (dostęp: 13.05.2013).
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ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ENERGIĄ 
W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH

Streszczenie
Tanie źródła energii do praktycznego i samodzielnego wykorzystania są poszukiwane w całym 

świecie. Ze względu na lokalizację obiektów turystycznych, braku dostępu do tradycyjnych źródeł 
energii sieciowej może prowadzić do konieczności zapewnienia samowystarczalności energetycz-
nej tak pod względem dostaw energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Dla obiektu turystyczne-
go samowystarczalnego energetycznie podstawowe źródło energii powinno charakteryzować się 
przede wszystkim wysoką dyspozycyjnością, dostępnością w miejscu wykorzystania oraz niskimi 
kosztami energii w kontekście zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i kosztów eksploatacyjnych. 
w artykule przedstawiono podstawowe założenia przyjmowane podczas analizy efektywności 
zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach turystycznych oraz kryteria doboru źró-
deł energii odnawialnej do zasilania energetycznego obiektów turystycznych. Przedstawiono 
również kierunki rozwoju opracowywanej technologii produkcji, przetwarzania i wykorzystania 
biomasy w obiektach turystycznych.

Słowa kluczowe: biomasa, energia odnawialna, gospodarka energią

SUSTAINABLE ENERGY MANAGEMENT  
IN TOURIST INFRASTRUCTURE

Summary
Cheap energy sources for practical and individual utilizing are searched over the whole world. 

Considering the location of tourist infrastructure, the access deficiency of traditional sources of 
direct energy consumed from supply network may lead to necessity of energetic self-sufficiency 
in terms of supply of both electric and thermal energy. For energy self-sufficient tourist infra-
structure the main energy source should be characterised above all by high availability, acces-
sibility in power input place and low costs of energy in the context of both capital and operating 
costs. In the article the primary assumptions assumed during analysis of efficiency of renewable 
energy sources in tourism infrastructure and the selection of criteria of renewable energy sourc-
es for energy supply of tourism infrastructure has been presented. The development directions 
of production technology, processing and utilization of biomass in tourism infrastructure have 
been also presented.

Keywords: biomass, renewable energy, energy management



40

Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Mariusz Szewczyk, Tomasz Trzepieciński

1. Wprowadzenie

Głównym stymulatorem działań proekologicznych zarządców obiektów turystycz-
nych jest fakt, że zastosowanie w hotelach rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 
sprzyjających ochronie środowiska, znacząco obniża koszty eksploatacji, zwłaszcza 
w zakresie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz gospodarki odpa-
dowej. Oszczędności zużycia wody lub energii przy zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii w hotelach mogą dochodzić obecnie do 30–50% bez ograniczenia świadczonych 
usług1. Coraz więcej obiektów turystycznych stosuje różne rozwiązania proekologiczne, 
takie jak: segregację odpadów, oszczędzanie wody i energii elektrycznej, stosowanie 
środków czystości wspomagających rewitalizację zasobów wodnych, instalację kolek-
torów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej itd. w zakresie racjonalnego 
gospodarowania energią wymagane są również szersze działania, takie jak: wykorzy-
stanie energii z jej źródeł odnawialnych, zmniejszenie energochłonności budynków, 
stosowanie pojazdów napędzanych biopaliwami. Zrównoważona gospodarka energią 
cieplną w obiekcie turystycznym polega na minimalizacji wymiany ciepła pomiędzy 
budynkiem i środowiskiem zewnętrznym. 

Procentowy udział strat energii przez poszczególne elementy budynku i pomiesz-
czenia przedstawia się następująco: okna – 30%, wentylacja – 27%, ściany – 24%, stropy 
– 6%, piwnica – 3%2. Do kontroli przenikania niepożądanego ciepła generowanego przez 
światło słoneczne przez dach i inne łatwo przepuszczalne elementy, można zastosować 
odpowiednie powłoki odbijające oraz filtrujące, mające odpowiedni filtr przepuszczający 
tylko światło o danej długości fali3. Oszczędności energii w procesie przygotowania 
ciepłej wody użytkowej można osiągnąć poprzez, m.in. wykorzystanie kolektorów 
słonecznych i zwiększenie sprawności urządzenia wytwarzającego ciepłą wodę. 

Technologia konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło jest wyko-
rzystywana do ogrzewania pomieszczeń, szczególnie jeśli budynek znajduje się poza 
siecią lub jeśli występują przerwy w dostawach energii. Kolektory płaskie lub próżnio-
wo-rurowe stosowane są zwykle w połączeniu ze zbiornikiem akumulacyjnym, poza 
produkcją ciepłej wody użytkowej mogą wspomagać ogrzewanie oraz klimatyzowanie 
pomieszczeń. Rurki ciepła powszechnie wykorzystywane w budowie wymienników 
przeznaczonych do odzysku ciepła z powodzeniem wykorzystuje się do otrzymywania 
ciepłej wody przez zastosowanie podgrzewacza wody wykorzystującego efekt rurki 
cieplnej (heat pipe)4. Ciepło przekazywane jest wodzie użytkowej przepływającej przez 
miedziany wymiennik ciepła, na drodze parowania i kondensacji. wymiennik ciepła 
umieszczony jest na powierzchni wody w fazie gazowej. Gorąca woda skrapla się na 
zewnętrznej powierzchni rurek wymiennika ciepła, tworząc ciepłą wodę użytkową. Go-
rąca woda może być magazynowana w temperaturze do 120°C, co odpowiada ciśnieniu 
1 bar powyżej ciśnienia atmosferycznego5. w klasycznym, elektrycznym podgrzewaczu 

1. J. Ogrodniczuk, A. węglarz, J. Kamieniecka, Energia w obiekcie turystycznym, Fundacja Instytut na Rzecz 
Ekorozwoju, warszawa 2011, s. 7.

2. Ibidem, s. 10.
3. Ibidem, s. 11.
4. http://www.heatpipe.com/HomePage/abouthpt/CompanyProfile.html (dostęp: 6.06.2013).
5. J. Ogrodniczuk, A. węglarz, J. Kamieniecka, Energia w obiekcie turystycznym…, op. cit., s. 11.
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wody część ciepła jest tracona z powodu mieszania się wody podgrzanej z wodą zimną 
dopływającą do zbiornika. Zastosowanie technologii rurek ciepła eliminuje ten efekt. 

2. Wybrane źródła energii dla obiektu turystycznego

Rozpatrując efektywności zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiekcie tu-
rystycznym, należy przyjąć kilka założeń. Przede wszystkim odnośnie wielkości obiektu, 
a w konsekwencji zapotrzebowania na energię oraz stopnia dostępności do tradycyjnych 
źródeł i nośników energii. Z punktu widzenia możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii najciekawszy jest przypadek, wynikający z przyczyn lokalizacyjnych lub 
założeń ekologicznych, braku dostępu do tradycyjnych nośników energii bezpośredniej, 
w szczególności sieciowych. Prowadzić to może do konieczności zapewnienia samowy-
starczalności energetycznej tak pod względem dostaw energii elektrycznej, jak i energii 
cieplnej. Obiekt turystyczny różnić się będzie od domu jednorodzinnego jedynie innym 
podziałem zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. w pierwszym przypadku 
spodziewać się można wyższego udziału energii cieplnej w bilansie energii użytkowej. 

Dla gospodarstwa samowystarczalnego energetycznie podstawowe źródło energii 
powinno charakteryzować się przede wszystkim: 

 � wysoką dyspozycyjnością, rozumianą jako zdatność do dostarczenia energii w wyma-
ganej ilości i postaci niezależnie od pory roku, pory dnia i warunków pogodowych,

 � wysoką egzergią6 czy to w postaci źródła substancji, czy to w postaci źródła energii 
termicznej, aby możliwe było wytwarzanie energii mechanicznej (elektrycznej) 
z sensowną sprawnością,

 � dostępnością w miejscu wykorzystania lub niedalekiej odległości od niego – waru-
nek samowystarczalności; dostarczanie nośników energii z większych odległości 
stawia pod znakiem zapytania sensowność substytucji konwencjonalnych nośników 
energii nośnikami energii odnawialnej,

 � niskimi jednostkowymi kosztami pozyskiwanej energii w kontekście zarówno 
kosztów inwestycyjnych, jak i kosztów eksploatacyjnych oraz czasu życia instalacji.
Rozważania nad przydatnością poszczególnych rodzajów energii odnawialnej dla 

potrzeb takiego gospodarstwa rozpocząć można od źródeł odnawialnych mających po-
stać energii termicznej: energii geotermalnej i energii termicznej otoczenia. w obydwu 
przypadkach parametrem dyskwalifikującym jest niska lub zerowa wartość egzergii. 

Energia termiczna otoczenia pobierana z gruntu, wód powierzchniowych lub 
gruntowych i powietrza charakteryzuje się praktycznie zerową wartością egzergii. 
Może być wykorzystana jedynie jako pomocnicze źródło energii cieplnej, która przy 
wykorzystaniu pomp ciepła napędzanych dostarczoną przez inne urządzenia energią 
mechaniczną lub wysokotemperaturową energią termiczną, zostanie przetworzo-
na w niskotemperaturową energię cieplną wykorzystywaną w systemach co i cwu. 

6. Egzergia wyraża minimalną ilość pracy, jaką należy wykonać, by z powszechnie występujących składników 
otaczającej przyrody wytworzyć wymaganą substancję o wymaganych parametrach, wykorzystując otaczającą 
przyrodę jako źródło ciepła bezwartościowego pod względem termodynamicznym. na podstawie J. Szargut, 
Analiza egzergetyczna procesów cieplnych, Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki warszawskiej, nr 84, 
1996, s. 44.
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Podstawą systemu musi być jednak wysokoegzergetyczne źródło energii odnawialnej 
oraz urządzenie przetwarzające energię zeń pochodzącą w energię elektryczną.

Energia geotermalna może być oczywiście wykorzystywana do produkcji energii 
elektrycznej, ale jej źródło musi posiadać odpowiednio wysoką temperaturę, a w kon-
sekwencji egzergię na tyle wysoką, aby sprawność wytwarzania energii elektrycznej 
osiągała sensowne wartości. Pojęcie „sensowne wartości” oznacza, że za minimalną 
wartość temperatury źródła geotermalnego, przy której może ono posłużyć do zasilania 
elektrowni geotermalnej, przyjmowane są przez różnych autorów temperatury z zakre-
su od 120 do 180°C. na terenie Podkarpacia oraz całej Polski temperatura złóż osiąga 
wartość wyższą od 120°C znacznie poniżej 3 km7,8, co ze względów ekonomicznych 
praktycznie uniemożliwia powstanie tego typu instalacji. Ponadto wykorzystywanie 
energii geotermalnej w tak małej skali jest całkowicie nieuzasadnione ekonomicznie.

Równie powszechnym i nieograniczonym dostępem jak w przypadku energii ter-
micznej otoczenia charakteryzuje się energia promieniowania słonecznego i energia 
wiatru. Obie energie w przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej 
charakteryzują się jednak niewielką dyspozycyjnością zarówno w sensie dostępności 
energii w wymaganej ilości i postaci, jak i w sensie wykorzystania zainstalowanej mocy, 
zatem wymagają układu akumulacyjnego o znacznej pojemności. niektóre systemy, re-
alizujące wysokotemperaturową konwersję fototermiczną promieniowania słonecznego 
w celu jej przetworzenia na energię elektryczną, charakteryzują się dyspozycyjnością 
podobną jak w układach opartych na nośnikach energii chemicznej. Są to jednak układy 
o znacznie większej skali i wymagają nasłonecznienia rocznego rzędu 2,5 kwh/m2 i to 
prawie w całości w postaci promieniowania bezpośredniego. na terenie Podkarpacia 
takie warunki nie występują. w przypadku energii wiatru zmienność, zarówno dzienna, 
jak i sezonowa, wartości dostępnej energii są mniejsze. Bardzo niska dyspozycyjność 
energii promieniowania słonecznego w równym stopniu jak w przypadku produkcji 
energii elektrycznej praktycznie uniemożliwia wykorzystywanie energii promieniowania 
słonecznego jako jedynego źródła energii cieplnej.

Proponowane i dostępne komercyjnie rozwiązania łączące w jeden układ urzą-
dzenia przetwarzające na energię elektryczną energię promieniowania słonecznego 
i energię wiatru pozwalają, w oparciu o sentencję „jak nie świeci, to wieje”, zwiększyć 
dyspozycyjność takiego układu oraz zmniejszyć układ akumulacyjny. Rozwiązanie to 
choć skuteczne przez większą część roku zawodzi w okresie kilku miesięcy na przełomie 
roku, kiedy to bezwietrznym układom wyżowym towarzyszy całkowite zachmurzenie 
powodowane przez stratusy lub stratocumulusy.

Zdecydowanie lepsze właściwości posiada energia cieków wodnych. Można ją 
bowiem z dużą sprawnością i w stosunkowo małych urządzeniach przetwarzać na 
energię elektryczną. Konieczne jest jedynie, aby warunki hydrologiczne zapewniały, 
że w okresach minimum przepływu ilość energii niesionej przez ciek wodny będzie 
wystarczająca. Skojarzenie małej elektrowni wodnej ze sprężarkową pompą ciepła 

7. Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii województwa Podkarpackiego, http://www.baza-oze.pl/ (dostęp: 
6.06.2013).

8. J. Sokołowski, Ocena zasobów energii geotermalnej pod miastem Rzeszów i propozycja prawidłowego ich wykorzystania, 
Polgeotermia sp. z o.o., Kraków–Rzeszów 2002.
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pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb energetycznych gospodarstwa. Problem 
z powszechnym stosowaniem takiego rozwiązania polega na tym, że w stosunkowo 
suchym i nizinnym kraju niewiele gospodarstw posiada dostęp do odpowiedniego cieku 
i warunki do jego spiętrzenia.

Podstawą wykorzystania jakiegokolwiek źródła energii jest jego dostępność. w przy-
padku niektórych technologii biomasowych można się oprzeć na jej źródłach naturalnych 
lub odpadach produkcyjnych. nie wszystkie jednak technologie tolerują każdą postać 
biomasy, a niezbyt duża w porównaniu z innymi technologiami pozyskiwania energii 
promieniowania słonecznego sprawność fotosyntezy powoduje konieczność zakładania 
specjalistycznych plantacji roślin energetycznych.

Tanie źródła energii do praktycznego i samodzielnego wykorzystania są poszuki-
wane w całym świecie. Przykładem w tym zakresie może być działalność gospodarcza 
związana z agroturystyką, którą interesują się niewielkie gospodarstwa rolne, celem 
poprawienia swojej kondycji finansowej. Posiadanie własnych areałów upraw przy 
wzrastających problemach związanych ze sprzedażą plonów oraz możliwościami uzy-
skania dopłat do produkcji roślin energetycznych, zainteresowanie energetycznym 
wykorzystaniem drewna wyprodukowanego we własnym gospodarstwie wzmacniają. 
Ekonomicznie uzasadniona produkcja oraz wykorzystanie we własnym gospodarstwie 
roślin energetycznych, obwarowane jest wieloma aspektami. Istotne czynniki to:

 � wielkość oraz charakterystyka posiadanych areałów,
 � zdolności gospodarstwa do finansowania nowych rozwiązań technicznych,
 � wielkość zapotrzebowania na energię cieplną w gospodarstwie, szczególnie w okre-

sach konieczności ogrzewania pomieszczeń. 
wydajność produkcji roślin energetycznych uwarunkowana jest zastosowaną 

agrotechniką, a zatem jakością i kolejnością wykonywanych zabiegów przy uprawie 
roli i pielęgnacji roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. właściwości 
fizyko-chemiczne gleb, ich skład mechaniczny, hipsografia terenu, warunki klimatyczne 
i budowa hydrogeologiczna to podstawowa wiedza o przydatności areału do produkcji 
rolniczej. Charakterystyka komunalnych osadów oraz zgodne z rozporządzeniem9 
i ustaw10,11,12 ich wykorzystanie to warunki stosowania tego nawozu w uprawach roślin 
energetycznych. Zdolność finansowa gospodarstwa to warunek niezbędny aktywności 
gospodarczej. Ułatwieniem mogą być: dotacje, ulgi i inne formy finansowego wsparcia 
uzależnione od aktualnej polityki prowadzonej w UE. należy również uwzględnić do-
stępne w okolicy różnorodne źródła energii. wybór pozornie duży, w praktyce znacznie 
ograniczony i sprowadzający się do wykorzystania energii słońca w ograniczonych 
przyrodniczo terminach, energii wiatru, przepływającej wody i biomasy najczęściej 
drewna lub słomy.

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 lipca 2010, w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz. U. z 2010 r., 
nr 137, poz. 924.

10. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm.
11. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 21.
12. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229.
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3. Technologia zbioru i rozdrabniania biomasy

Realizacja polityki UE dotycząca zaspokojenia potrzeb energetycznych społeczności 
wspólnoty wymaga, by do 2020 r. osiągnąć cele znane jako 3 x 20%:

 � 20% ograniczenia produkcji energii pierwotnej przez zmniejszenie zużycia pa-
liw kopalnych,

 � 20% wzrostu udziału w produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 � 20% obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Polska uzyskała nieco niższy poziom oszczędności, a mianowicie 15% do 2020 r. 
Zdaniem badających problem, Polsce będzie najłatwiej wywiązać się z przyjętych zo-
bowiązań dotyczących wzrostu udziału w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
głównie z wykorzystaniem biomasy. Podstawowym źródłem energii odnawialnej jest 
rolnictwo, ponieważ odnawialność tego zasobu waha się od kilku miesięcy do 2 lat. 
Trudności z dostępnością źródła energii są zdecydowanie mniejsze w przypadku 
energii biomasy. Cały obszar Polski posiada warunki do produkcji biomasy, a zatem 
każde gospodarstwo agroturystyczne posiadające dostateczny areał może zapewnić 
sobie niezbędną ilość energii w postaci energii chemicznej zgromadzonej w biomasie. 
Biomasa, jak zdecydowana większość nośników energii chemicznej, ma bardzo dobre 
właściwości magazynowania, co gwarantuje wysoką dyspozycyjność układów energe-
tycznych opartych na biomasie. 

na Politechnice Rzeszowskiej od kilku lat trwają prace wdrożeniowe opracowywanej 
technologii produkcji roślin o zdrewniałych pędach przeznaczonych na cele energetyczne. 
Zespół wdrażających składa się z pracowników Politechniki Rzeszowskiej, tj. Zakładu 
Oczyszczania i Ochrony wód oraz Katedry Przeróbki Plastycznej, a także członków 
Spółdzielczej Grupy Producentów Roślin Energetycznych z siedzibą w Boguchwale. 
Charakterystyczną cechą wspólną zaproponowanych rozwiązań jest dostosowanie 
ich do potrzeb agrotechnicznych niewielkich gospodarstw południowej Polski. Postęp 
w rozwoju technologii jest opisywany sukcesywnie w publikacjach13,14,15,16,17. Poniżej 
przedstawiono wybrane maszyny, które wchodzą w skład ciągle udoskonalanego parku 
maszynowego przeznaczonego do zakładania, zbioru i przetwarzania zdrewniałych 
roślin energetycznych. Zamieszczone w pracy pozycje literaturowe zawierają pełne 
informacje o prezentowanych oryginalnych rozwiązaniach urządzeń.

13. w. niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Production technology and management of energetic 
plants with lignified shoots, EconTechMod, 1(2), 2012, s. 31–34.

14. w. niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Technological progress in production, logging and processing 
of the biomass, SSP – Journal of Civil Engineering, t. 6, 2011, s. 85–92.

15. w. niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Maszyny przeznaczone do zbioru wysokołodygowych roślin energetycznych 
na małych plantacjach, Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna, nr 4, 2012, s. 10–12.

16. w. niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Rozwój technologii produkcji, zbioru i przetwarzania roślin energetycznych 
o zdrewniałych pędach, Ekologia i Technika, t. 20, 2012, s. 186–191.

17. w. niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Technology of sewage sludges management in production of energy 
willow, Proceedings of 10th International Multidisciplinary Conference, Bessenyei Publishing House, Baia 
Mare – nyiregyhaza, 2013, s. 152–154.
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Zakładanie plantacji

 � urządzenie do cięcia zrzezów, patent P 38442718 (fot. 1)

Fot. 1. Urządzenie do cięcia zrzezów
Źródło: Zbiory własne

Dzięki zastosowaniu zespołowego cięcia pędów urządzenie posiada dużą wydaj-
ność wynoszącą około 2000 sztuk na godzinę. Szybkoobrotowe piły tnące o drobnym 
uzębieniu zapewniają równą powierzchnię przecięcia pędów.

 � sadzarka zrzezów, wzór użytkowy w 11994019 (ryc. 1)

Ryc. 1. Sadzarka do zrzezów

Źródło: Opracowanie własne

18. w. niemiec, w. Ślenzak, S. Skiba, Urządzenie do produkcji zrzezów, P 384427.
19. w. niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, w 119940.
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Zbiór i obróbka plonu

Koszenie plantacji

 � kosiarka hydrauliczna agregowana z ciągnikiem, patent P 38684220 (ryc. 2)

Kosiarka wyposażona jest w tarczową piłę tnącą na wysuwnym ramieniu roboczym. 
Piła napędzana jest silnikiem hydraulicznym lub alternatywnie przekładnią pasową 
przenoszącą napęd od wOM ciągnika. Odmianą napędu kosiarki jest zastosowanie 
przekładni pasowej przenoszącej napęd piły tarczowej od wOM ciągnika rolniczego21.

Ryc. 2. Kosiarka do drzewiastych roślin

1 – rama, 2 – trójpunktowy układ zawieszania narzędzi, 3 – ciągnik rolniczy, 4 – ramię robocze, 
5 – przegub, 6 – koło prowadzące, 7 – zatyczka, 8 – siłownik hydrauliczny, 9 – końcówka, 10 – rolka, 
11 – prowadnica, 12 – silnik hydrauliczny, 13 – piła tnąca, 14 – osłona, 15 – sterownik, 16 – przewód 

zasilający, 17 – przewód odpływowy, 18 – łańcuch
Źródło: Opracowanie własne

Rozdrabnianie plonu

 � kombajn agregatowany z ciągnikiem, wzór użytkowy w 11989522 (ryc. 3) wyko-
rzystujący do rozdrabniania ściętych pędów rębak, wzór użytkowy w 11692623.

Kombajn stanowi istotne uzupełnienie istniejącego zestawu małych maszyn do 
wykorzystania na małoobszarowych plantacjach roślin energetycznych i umożliwia 
wycinanie gotowych do zbioru pędów roślin zwłaszcza roślin energetycznych z równo-

20. w. niemiec, S. Skiba, w. Ślenzak, Kosiarka do drzewiastych roślin, P 386842.
21. w. niemiec, S. Skiba, w. Ślenzak, Kosiarka do drzewiastych roślin, P 386842.
22. w. niemiec, F. Stachowicz, w. Ślenzak, T. Trzepieciński, Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów 

roślin oraz gałęzi, w 119895.
23. w. niemiec, w Ślenzak, S. Skiba, Sieczkarnia do drewna, w 116926.
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czesnym ich rozdrobnieniem na plantacji. Poprzez wyposażenie kombajnu w rurowy 
lub taśmowy podajnik rozdrobnionych pędów na środek transportu została wyelimi-
nowana praca ręczna.

Ryc. 3. Model kombajnu z przenośnikiem taśmowym (a) oraz wyrzutnikiem odśrodkowym (b)

1 – trójpunktowy układ zawieszania narzędzi, 2 – zespół ścinający, 3 – bębny, 4 – tarcza tnąca, 
5 – listwa zgarniająca, 6 – zespół rozdrabniający, 7 – walec wciągający, 8 – noże rozdrabniające, 

9 – głowice rozdrabniające, 10 – wysięgnik, 11 – przenośnik taśmowy, 12 – wyrzutnik odśrodkowy
Źródło: Opracowanie własne

 � zestaw do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin i gałęzi, wzór 
użytkowy w 12168024 (ryc. 4).

Zestaw do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin, zwłaszcza energetycz-
nych, składa się z ciągnika, kombajnu do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów 
oraz przyczepy (ryc. 4a) lub alternatywnie pojemnika (ryc. 4b) na urobek. Umieszczenie 
kombajnu tnącego i rozdrabniającego z przodu ciągnika ułatwia kierowcy sprawne pro-
wadzenie zagregowanej maszyny z ciągnikiem oraz ciągłą kontrolę jej pracy. Konstrukcja 
kombajnu przystosowanego do zawieszania i napędu z przodu ciągnika jest bardzo 
zwarta, znacznie sztywniejsza od dotychczas stosowanych rozwiązań. 

24. w. niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Zestaw do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin i gałęzi, 
w 121680.
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Ryc. 4. Zestaw do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin i gałęzi z transportem biomasy 
za pomocą przyczepy (a) lub pojemnika (b) mocowanego na trójpunktowym układzie zawieszania 

narzędzi ciągnika rolniczego

Źródło: Opracowanie własne

 � kombajn samobieżny gąsienicowy, wzór użytkowy w 12057625 (ryc. 5).

Mobilny kombajn gąsienicowy umożliwia koszenie, zbiór i rozdrabnianie zdrew-
niałych pędów roślin z przeznaczeniem do pracy w trudno dostępnym, podmokłym 
terenie oraz areałach o zmiennym nachyleniu. Zastosowanie do poruszania się w terenie 
gumowego gąsienicowego układu jezdnego zapewnia lepszy kontakt z powierzchnią 
terenu, jak też istotnie obniża masę pojazdu w porównaniu do napędów gąsienicowych 
metalowych. Sprzężenie napędu mechanicznego i hydraulicznego w pojeździe upraszcza 
łańcuch kinematyczny maszyny i umożliwia regulację szybkości cięcia zespołu tnącego 
niezależnie od prędkości jazdy.

Ryc. 5. Schemat samobieżnego kombajnu

1 – silnik spalinowy, 2 – zbiornik oleju, 3 – przewód hydrauliczny, 4 – silnik hydrauliczny, 5 – ramiona,  
6 – wysięgnik, 7 – walce wciągające, 8 – walce podające, 9 – bębny z nożami, 10 – zabieraki, 

11 – gardziel, 12 – listwy, 13 – gąsienica, 14 – kanał wyrzutowy, 15 – korpus zespołu ścinającego
Źródło: Opracowanie własne

25. w. niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Mobilny kombajn do pozyskiwania biomasy z roślin o zdrewniałych 
pędach, w 120576.
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Energetyczne wykorzystanie biomasy

Cały obszar Polski posiada warunki do produkcji biomasy, a zatem każde gospodar-
stwo agroturystyczne posiadające dostateczny areał może zapewnić sobie niezbędną 
ilość energii w postaci energii chemicznej zgromadzonej w biomasie. Pierwszym etapem 
przetworzenia energii chemicznej jest, analogicznie jak w przypadku nieodnawialnych 
paliw chemicznych, proces spalania przekształcający ją w wysokotemperaturową energię 
termiczną. Może ona być bezpośrednio wykorzystywana tylko w tej postaci, ale dzięki 
wysokiej egzergii może zostać również z zadawalającą sprawnością przekształcona 
w energię elektryczną, umożliwiając kogeneracyjne wytwarzanie energii elektrycznej 
i termicznej. Takie rozwiązanie jest możliwe, ponieważ biomasa, jak zdecydowana 
większość nośników energii chemicznej, ma bardzo dobre właściwości magazynowania, 
co gwarantuje wysoką dyspozycyjność układów energetycznych opartych na biomasie.

Z technologii kogeneracyjnego wykorzystywania energii biomasy, które mogłyby 
spełnić wymagania rozważanej klasy zastosowań, takich jak: fermentacja beztlenowa 
i spalanie biogazu w silniku spalania wewnętrznego, rozkład termiczny i wykorzystanie 
gazu syntezowego do napędu silnika wewnętrznego lub zewnętrznego spalania, bez-
pośrednie spalanie biomasy i wykorzystanie uzyskanej energii termicznej do napędu 
silnika zewnętrznego spalania na szczególną uwagę zasługuje ostatnie rozwiązanie. 
Charakteryzuje się ono bowiem bardzo dobrą skalowalnością szczególnie w stronę 
instalacji małych, prostota rozwiązania układu transformacji energii chemicznej 
na termiczną, możliwość prawie całkowitej automatyzacji procesu, wysokie resursy 
wszystkich elementów układu.

Rozwój konstrukcji silników Stirlinga, które w wersji bezkorbowej z prądnicami 
liniowymi charakteryzują się sprawnością przewyższającą 20% i okresami bezobsługowej 
pracy wynoszącej 20 i więcej lat, pozwala na prognozowanie sukcesu tej technologii 
w układach kogeneracyjnych zasilanych biomasą, szczególnie w obszarze małych mocy26. 

4. Podsumowanie

wobec wielu nowych zaleceń alternatywnej polityki energetycznej i w związku z wy-
czerpywaniem się zasobów naturalnych oraz potrzebą przeciwdziałania negatywnym 
zmianom klimatu zachodzi konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do 
proekologicznej produkcji energii oraz ograniczenia jej zużycia. Przedstawione problemy 
wykorzystania energii w obiektach turystycznych są szczególnie istotne w lokalizacjach 
położonych na obszarach chronionych. Zastosowanie proponowanego sposobu zbioru 
i przetwarzania biomasy w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych samowystar-
czalnego energetycznie obiektu turystycznego oraz gospodarstwa agroturystycznego 
wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań rozwiązań technicznych zastoso-
wanych w urządzeniach do produkcji i przerobu biomasy drzewnej. Zaprezentowane 
rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeznaczone są do mechanicznego zbioru biomasy 
na małych lub średnich plantacjach roślin energetycznych, są proste w obsłudze i tanie 
ze względu na wykorzystanie ciągnika rolniczego jako źródła napędu. Agregatowanie 

26. http://www.engr.colostate.edu/~marchese/mech337-10/epri.pdf (dostęp: 6.06.2013).
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kombajnu z ciągnikiem rolniczym umożliwia jednoczesny zbiór zdrewniałej biomasy, jej 
przechowywanie oraz transport za pomocą pojemnika mocowanego w trójpunktowym 
układzie zawieszenia lub doczepianej do ciągnika przyczepy.
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UKŁADY MIKROKOGENERACYJNE PRACUJĄCE 
W OPARCIU O BIOMASĘ

Streszczenie
Jednym ze sposobów przekształcenia energii chemicznej zgromadzonej w biomasie, podob-

nie jak w przypadku nieodnawialnych paliw chemicznych jest proces spalania przekształcający 
ją w wysokotemperaturową energię termiczną. Może ona być bezpośrednio wykorzystywana 
tylko w tej postaci, ale dzięki wysokiej egzergii może zostać również przekształcona w energię 
elektryczną, umożliwiając mikrokogeneracyjne wytwarzanie energii elektrycznej i termicznej. 
Z technologii mikrokogeneracyjnego wykorzystywania energii biomasy bezpośrednie spalanie 
biomasy i wykorzystanie uzyskanej energii termicznej do napędu silnika zewnętrznego spalania, 
np. silnika Stirlinga zasługuje – zdaniem autorów – na szczególną uwagę. Rozwój konstrukcji 
silników Stirlinga, które charakteryzują się wysoką sprawnością i długoletnimi okresami bezob-
sługowej pracy, pozwala na prognozowanie sukcesu tej technologii w układach kogeneracyjnych 
zasilanych biomasą, szczególnie w zakresie małych mocy. w artykule przedstawiono technologię 
wykorzystania biomasy do zasilania układów mikrokogeneracyjnych zawierających silnik Stir-
linga.

Słowa kluczowe: biomasa, silnik Stirlinga, układ kogeneracyjny

BIOMASS POWERED MICRO-COGENERATION 
SYSTEMS 

Summary
One of the methods of the conversion of chemical energy of biomass similarly to non-renew-

able chemical fuels combustion process which converts biomass energy into high-temperature 
thermal energy. It may be directly utilized only in this form, but thanks to high egzergy it may be 
also converted into electric energy making production of both electric and thermal energy pos-
sible. From the technology of cogeneration biomass utilization of the direct biomass combustion 
and utilization of thermal energy to power an external combustion engine e.g. Stirling engine 
according to authors, deserve special attention. Development of Stirling engines characterized 
by high efficiency and long-term period of maintenance-free operation allows to forecast the 
success of this technology in biomass powered cogeneration systems, especially in the range of 
low power. Furthermore, the technology of biomass utilization for power the Stirling engine in 
micro-cogeneration systems has been presented.

Keywords: biomass, Stirling engine, cogeneration system



54

Mariusz Szewczyk, Tomasz Trzepieciński

1. Wprowadzenie

Realizowana polityka gospodarki energią ze wrastającym udziałem odnawialnych 
źródeł energii (OZE), dobrze wpisuje się w potrzeby i możliwości tanich sposobów zaopa-
trzenia w ciepło gospodarstw indywidualnych oddalonych od możliwości zaopatrywania 
się w energię ze źródeł zbiorczych. Ograniczone zasoby energii ze źródeł kopalnych 
oraz dążenie do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych wymagają poszukiwania 
nowych metod wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Jednym z rozwiązań jest 
idea produkcji energii za pomocą sprzężonego systemu wytwarzania energii cieplnej 
i elektrycznej bezpośrednio w gospodarstwie jednorodzinnym (ang. Combined Heat 
and Power for the Home – CHPH)1,2. 

Celem opracowania jest przedstawienie możliwości zaopatrzenia w energię gospo-
darstw indywidualnych w oparciu o odnawialne źródła energii, w szczególności biomasy 
drzewnej. wraz ze wzrostem konkurencyjności układów mikrokogeneracyjnych wyko-
rzystujących wysokosprawne silniki Stirlinga w stosunku do tradycyjnych źródeł energii 
należy upatrywać zmniejszenie kosztów inwestycyjnych instalacji CHPH. Dążenie do 
zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie produkcji energii 
powoduje, że celowe jest wykorzystywanie silników Stirlinga o sprawności dochodzącej 
do 96% do celów zaspokajania potrzeb energetycznych gospodarstw domowych. 

Zastosowanie systemu CHPH eliminuje straty przesyłu energii, a także podnosi 
stopień wykorzystania energii cieplnej oraz ułatwia wykorzystanie energii odnawialnej 
oraz energii pierwotnej, tj. gazu ziemnego, biopaliw i biomasy drzewnej. Uwzględniając 
efektywność zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidu-
alnych, należy przyjąć kilka założeń3,4. Z punktu widzenia możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii najciekawszy jest przypadek, wynikający z przyczyn 
lokalizacyjnych lub założeń ekologicznych, braku dostępu do tradycyjnych nośników 
energii bezpośredniej, w szczególności sieciowych. Prowadzić to może do konieczności 
zapewnienia samowystarczalności energetycznej tak pod względem dostaw energii 
elektrycznej, jak i energii cieplnej. Poszukiwania nowych rozwiązań dla zapewnienia 
zasilania elektrycznego i ogrzewania gospodarstw indywidualnych doprowadziły do 
rozwoju technologii związanych ze skojarzoną produkcją energii cieplnej i elektrycznej 
(ang. Micro Combined Heat and Power – mCHP) pracujące w oparciu o OZE5. Działa-
nie systemu mCHP polega na jednoczesnej produkcji dwóch lub więcej typów energii 
użytkowej z jednego źródła energii pierwotnej i wykorzystaniu ciepła odpadowego 
z urządzeń wytwarzających energię elektryczną (ryc. 1). 

1. Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego, http://www.baza-oze.pl/ (dostęp: 
31.05.2013).

2. Stirling Engine Assessment – final report. Palo Alto: Electric Power Research Institute Inc., http://www.engr.
colostate.edu/~marchese/mech337-10/epri.pdf (dostęp: 31.05.2013).

3. w. niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Analiza możliwości kompleksowego wykorzystania 
OZE w gospodarstwie agroturystycznym, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria 
Środowiska, Rzeszów 2010, vol. 57, s. 357–365.

4. w. niemiec w., M. Szewczyk, Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Podkarpackim, 
Budownictwo Przemysłowe, Energooszczędność, 2010, nr 1, s. 11–14.

5. S. A. M. Alhakeem, M. A. Tai, Utilisation of micro combined heat and Power system using alternative fuels, Unversities 
Power Engineering Conference 2007, IEEE Explore, s. 1164–1168.
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Ryc. 1. Idea działania układu mikrokogeneracyjnego

Źródło: Opracowanie własne

Pierwotna energia w postaci biomasy, oleju napędowego, gazu ziemnego jest prze-
twarzana na energię cieplną i elektryczną, a sprawność systemu mCHP dochodzi do 
90%. Energia cieplna powstała w wyniku spalania paliwa jest odzyskiwana przez system 
wymienników ciepła i stanowi 50–80% energii pierwotnej6. Alternator napędzany 
silnikiem cieplnym o sprawności 10–40% produkuje energię elektryczną. Pozostała 
część energii jest wyprowadzana z systemu w formie spalin.

Mikrokogeneracja umożliwia istotne ograniczenie zużycia paliw pierwotnych 
w stosunku do rozdzielonego wytwarzania tej samej ilości ciepła i energii elektrycz-
nej. Ponadto układy mikrokogeneracyjne zintegrowane z urządzeniami chłodniczymi 
pozwalają na produkcję chłodu wykorzystywanego do potrzeb klimatyzacyjnych (tzw. 
trójgeneracja)7. Przy zastosowaniu układów trójgeneracyjnych istotnym czynnikiem jest 
możliwość uzyskania oszczędności paliw oraz zmniejszenie szkodliwej emisji spalin. 
Czynniki te są jednym z głównych powodów stworzenia koncepcji, według której za-
kłada się maksymalne wykorzystanie układów skojarzonych, małej mocy w systemach 
rozproszonych, pracujących na potrzeby pojedynczych budynków8. 

najkorzystniejsze ekonomicznie są układy do jednoczesnego wytwarzania ciepła, 
energii elektrycznej i chłodu w budynkach o dużej powierzchni i kubaturze wykorzy-
stujących również klimatyzację9. wykorzystanie mikrokogeneracji pozwala na ograni-
czenie kosztów zaopatrzenia budynków w ciepło i energię elektryczną nawet do 30% 
w stosunku do zakupu tych mediów od dostawców zewnętrznych. Systemy mCHP 
o mocy cieplnej poniżej 10 kw i mocy elektrycznej 1–5 kw stosowane są głównie do 
zasilania indywidualnych gospodarstw domowych10.

Układy skojarzone mCHP pracują najczęściej w oparciu o silniki Stirlinga, mikro-
turbiny oraz znacznie rzadziej ogniwa paliwowe. Mikroturbiny stanowią rozwinięcie 
koncepcji turbin gazowych wykorzystujących regeneracyjny podgrzewacz powietrza 
zintegrowany z tym układem. 

6. S. van Loo, J. Koppejan, The handbook of biomass combustion & co-firing, Earthscan, London 2008.
7. http://www.biznespro.pl/b/rozwiazania-mikrokogeneracyjne/0 (dostęp: 31.05.2013).
8. M. Tańczuk, D. Zając, Polityka energetyczna miasta gminy Sopotu, http://wabproject.pl/files/Ocena_mozliwosci_

wykorzystania_OZE_w_Sopocie.pdf (dostęp: 31.05.2013).
9. T. Janowski, M. Holuk, Odnawialne źródła energii w elektrociepłowniach domowych, Renewable energy sources to 

supply home power plants, Przegląd Elektrotechniczny, 88 (7a) 2012, s. 151–154.
10. T. Janowski, M. Holuk, Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej, Prace Instytutu Elektrotechniki, 

z. 249, warszawa 2011, s. 117–128.
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Mikroturbina jest stacjonarnym turbozespołem gazowym, charakteryzującym się 
niewielką mocą elektryczną rzędu 25–500 kw, składającym się ze sprężarki i turbiny 
promieniowej oraz regeneracyjnego podgrzewacza powietrza zintegrowanego z całym 
układem (ryc. 2). Biogaz jest wprowadzany do komory spalania mikroturbiny, w której 
panuje nadciśnienie rzędu kilku barów, dlatego konieczne jest podniesienie jego ciśnienia 
przy pomocy sprężarki. wskutek ciągłego spalania z nadmiarem powietrza i niskimi 
ciśnieniami w komorze spalania mikroturbiny wykazują w stosunku do silników spali-
nowych wyraźnie mniejsze wartości emisji spalin. Mikroturbiny gazowe spalają biogaz 
o zawartości metanu od 35 do 100%. wśród wielu zalet wykorzystania mikroturbin 
należy szczególnie zwrócić uwagę na wysoką niezawodność zdeterminowaną małą 
liczbą elementów wirujących i ruchomych. 

Ryc. 2. Idea układu kogeneracyjnego z mikroturbiną

Źródło: Opracowanie własne

Turbiny promieniowe charakteryzują się niskimi stopniami sprężania oraz niezbyt 
wysoką temperaturą spalania przy sprawności 25–30%, a więc na poziomie obowiązującym 
dla klasycznych turbin11. Sprawność cieplna osiągana przez układy z mikroturbinami 
waha się w zakresie 40–60%, a ich sprawność całkowita zwana wskaźnikiem wykorzy-
stania energii chemicznej paliwa wynosi ponad 80%12. Dodatkową zaletą stosowania 
układów mikrokogeneracyjnych jest brak strat przesyłowych energii w porównaniu do 
tradycyjnych linii przesyłowych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Zmniej-
szenie emisji CO2 dochodzi do 0,5 kg na każdą 1 Kwh wytworzonej energii. Systemy 
kogeneracyjne wykorzystujące energię chemiczną biopaliw i biogazu pracują, m.in. 
w oparciu o silnik gazowy, silnik Elsbett’a lub silnik Ericsson’a. 

11. J. Skorek, J. Kalina, Gazowe układy kogeneracyjne, wydawnictwo naukowo-Techniczne, warszawa 2005.
12. J. Vos, Biomass energy for heating and hot water supply in Belarus, http://energoeffekt.gov.by (dostęp: 31.05.2013).
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najpopularniejsze na rynku są systemy kogeneracji o mocach od około 100 kw 
nawet do kilkudziesięciu Mw13, często są to moduły kontenerowe, umieszczane na ze-
wnątrz budynków. Systemy mikrokogeneracyjne przeznaczone są przede wszystkim do 
zastosowania w gospodarstwach indywidualnych, których zapotrzebowanie na energię 
elektryczną nie przekracza 3–5 kw. Ich gabaryty są zbliżone do popularnych kotłów 
grzewczych na gaz płynny14. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw 
ciepła układy mikrokogeneracyjne, zwłaszcza te z silnikami Stirlinga, wyposażone są 
w tzw. buforowe zasobniki ciepła.

2. Technologia wykorzystania biomasy

Rolnictwo jest podstawowym źródłem energii odnawialnej, ponieważ odnawialność 
tego zasobu zawiera się w przedziale od kilku miesięcy do 2 lat15. Trudności z dostępno-
ścią źródła energii są zdecydowanie mniejsze w przypadku energii biomasy. Cały obszar 
Polski posiada warunki do produkcji biomasy, a zatem każde gospodarstwo posiadające 
dostateczny areał może zapewnić sobie niezbędną ilość energii w postaci energii che-
micznej zgromadzonej w biomasie. Przykład technologii produkcji energii z biomasy 
przedstawiono na rycinie 3. Pierwszym etapem przetworzenia energii chemicznej jest, 
analogicznie jak w przypadku nieodnawialnych paliw chemicznych, proces spalania 
przekształcający ją w wysokotemperaturową energię termiczną. Może ona być bezpo-
średnio wykorzystywana tylko w tej postaci, ale dzięki wysokiej egzergii może zostać 
również z zadawalającą sprawnością przekształcona w energię elektryczną, umożliwiając 
kogeneracyjne wytwarzanie energii elektrycznej i termicznej. Takie rozwiązanie jest 
możliwe, ponieważ biomasa, jak zdecydowana większość nośników energii chemicznej, 
ma bardzo dobre właściwości magazynowania, co gwarantuje wysoką dyspozycyjność 
układów energetycznych opartych na biomasie16. 

Z technologii kogeneracyjnego wykorzystywania energii biomasy, które mogłyby 
spełnić wymagania rozważanej klasy zastosowań, takich jak: fermentacja beztlenowa 
i spalanie biogazu w silniku spalania wewnętrznego, rozkład termiczny i wykorzystanie 
gazu syntezowego do napędu silnika wewnętrznego lub zewnętrznego spalania, bez-
pośrednie spalanie biomasy i wykorzystanie uzyskanej energii termicznej do napędu 
silnika zewnętrznego spalania na szczególną uwagę zasługuje ostatnie rozwiązanie. 
Charakteryzuje się ono bowiem bardzo dobrą skalowalnością szczególnie w stronę 
instalacji małych, prostotą rozwiązania układu transformacji energii chemicznej na 
termiczną, możliwością prawie całkowitej automatyzacji procesu oraz wysokimi resur-
sami wszystkich elementów układu.

13. http://www.alenergia.de (dostęp: 31.05.2013).
14. http://gaspol.pl/kogeneracja0/ (dostęp: 31.05.2013).
15. Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego, http://www.baza-oze.pl/ (dostęp: 31.05.2013).
16. M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Application of biomass-powered stirling engines in co-genegertive system, Econtechmod: 

An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, vol. 1, Lublin 2012, s. 53–56.
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Ryc. 3. System produkcji energii oparty o biomasę

Źródło: Opracowanie własne

3. Systemy kogeneracyjne z silnikami Stirlinga

Silnik Stirlinga to silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mecha-
niczną, jednak bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania 
ciepła z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest zasilanie go ciepłem wytwarzanym ze 
spalania dowolnego paliwa, w tym paliwa stałego17,18. Cykl pracy silnika jest zbliżony 
do cyklu Carnota, co zapewnia mu stosunkowo wysoką sprawność. Układy mCHP 
z silnikami Stirlinga zwane są często mikroelektrociepłowniami domowymi (ryc. 4).

Ryc. 4. Mikroelektrociepłownia domowa

Źródło: Opracowanie własne

17. R. Szczerbowski, Mikrogeneracja ciepła i energii elektrycznej w lokalnych systemach zasilania, http://www.cire.pl/
pliki/2/Mikrogeneracja_Technika.pdf (dostęp: 31.05.2013).

18. S. Żmudzki, Silniki Stirlinga, wydawnictwo naukowo-Techniczne, warszawa 1993.
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Rozwój konstrukcji silników Stirlinga, które w wersji bezkorbowej z prądnicami 
liniowymi charakteryzują się sprawnością przewyższającą 20% i okresami bezobsłu-
gowej pracy wynoszącej 20 i więcej lat, pozwala na prognozowanie sukcesu tej techno-
logii w układach kogeneracyjnych zasilanych biomasą, szczególnie w obszarze małych 
mocy19. Silnik Stirlinga przetwarza ciepło na energię mechaniczną bez realizacji procesu 
spalania wybuchowego. Ciepło jest dostarczane do zewnętrznych ścianek elementu 
grzewczego (ryc. 5). Do zasilania silnika Stirlinga można wykorzystać ciepło pochodzące 
ze spalania, m.in. drewna, węgla, alkoholu, gazu ziemnego, ropy naftowej i biomasy. 
Klasyczny silnik Stirlinga składa się z dwóch tłoków, z których jeden jest ogrzewany, 
a drugi ochładzany, regeneracyjnego wymiennika ciepła oraz wymienników ciepła po-
między medium roboczym a źródłami zewnętrznymi. Proces spalania zewnętrznego 
ułatwia monitorowanie procesu spalania i sprawia, że proces ten charakteryzuje się 
wysoką efektywnością. Zasadniczą częścią obiegu systemu jest regenerator, który przej-
muje ciepło od czynnika roboczego w czasie jego przepływu z przestrzeni ogrzewanej 
do chłodzonej. Sprawność cyklu pracy silnika Stirlinga zależy od różnicy temperatur 
pomiędzy źródłami ciepła i chłodu (TH – TL). 

Ryc. 5. Schemat silnika Stirlinga

Źródło: Opracowanie na podstawie: J. Skorek, J. Kalina, Gazowe układy kogeneracyjne,  
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

Typowym zastosowaniem silnika Stirlinga jest instalacja CHP zasilana energią bio-
masy (rys. 6). w silniku Stirlinga energia cieplna nie jest wytwarzana poprzez spalanie 
wewnętrzne, ale dostarczana z zewnątrz w wyniku spalania biomasy poprzez wymiennik 
ciepła. Ciepło jest przekazywane do gazu roboczego poprzez „ciepły” wymiennik ciepła 
o temperaturze 680°C–780°C20. Temperatura wody chłodzącej w „zimnym” wymien-
niku ciepła wynosi 25°C–75°C. Bardziej konkurencyjne niż autonomiczne instalacje 

19. Stirling Engine Assessment – final report. Palo Alto: Electric Power Research Institute Inc., http://www.engr.
colostate.edu/~marchese/mech337-10/epri.pdf (dostęp: 31.05.2013).

20. J. Vos, Biomass energy for heating and hot water supply in Belarus, http://energoeffekt.gov.by (dostęp: 31.05.2013).
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energetyczne są małe układy gazogeneratorowe z silnikiem Stirlinga (ryc. 7). Spaliny 
będące wynikiem spalania gazu syntetycznego są doprowadzane za pomocą przewodu 
bezpośrednio do głowicy nagrzewnicy. wytwarzanie energii elektrycznej przez silnik 
Stirlinga z energii cieplnej spalin odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany. 
Temperatura „ciepłego” wymiennika ciepła jest proporcjonalna do szybkości przepływu 
i temperatury spalin. Przedstawiona technologia pozwala na wykorzystanie biomasy 
w instalacji zewnętrznego spalania i otrzymanie mocy całkowitej do 25 kw.

wydajność instalacji CHP z jednym silnikiem Stirlinga wynosi do 35 kw natomiast 
w przypadku wykorzystywania przez układ CHP większej ilości silników całkowita moc 
instalacji dochodzi do 140 kw21.

Ryc. 6. Instalacja CHP do spalania biomasy z silnikiem Stirlinga

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Vos, Biomass energy for heating  
and hot water supply in Belarus (http://energoeffekt.gov.by)

na rynku możemy znaleźć ofertę kompaktowych mikrokogeneratorów z silnikami 
Stirlinga, przy czym w celu osiągnięcia dużych sprawności konstrukcja klasycznego 
silnika Stirlinga poddawana jest mniejszym lub większym modyfikacjom. Przykładem 
modułu mikrokogeneracyjnego jest urządzenie firmy Baxi Technologies o mocy ciepl-
nej 12,5 kw i mocy elektrycznej 5,5 kw, które pozwala w pełni zaspokoić potrzeby 
jednorodzinnego gospodarstwa domowego. Mikrokogeneratory Hondy zasilane gazem 
ziemnym 1 kw Microgen’a i Otag zapewniają odpowiednio moc elektryczną równą 
odpowiednio 1–2 kw i 3 kw. Układ mikrokogeneracyjny firmy whisper Tech Ltd. 
charakteryzuje się zwartą i kompaktową budową, a nowatorska konstrukcja silnika 
Stirlinga umożliwia pracę z całkowitą sprawnością równą 96%. Moduł kogeneracyjny 
o mocy cieplnej 10 kw i elektrycznej 2 kw firmy Senertec GmbH wyposażony jest 
w dodatkowy palnik umożliwiający dogrzewanie domu. większość produkowanych 
układów mCHP zwłaszcza z silnikami Stirlinga wyposażonych jest w tzw. buforowe 
zasobniki ciepła zapewniające ciągłość dostaw ciepła.

21. http://stirling.dk/ (dostęp: 31.05.2013).
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Ryc. 7. Sprzężenie gazogeneratora z silnikiem Stirlinga

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. H. Leu, Biomass power generation through  
direct integration of updraft gasifier and Stirling engine combustion system.

Przykładowe nakłady inwestycyjne na zakup i zabudowę układów mikrokogenera-
cyjnych kształtują się następująco22,23:

 � układy CHP z turbiną – 1300 – 2500 $ za 1 kw zainstalowanej mocy elektrycznej,
 � układy CHP z silnikiem Stirlinga – 2000 – 5000 $ za 1 kw zainstalowanej mocy elek-

trycznej,
 � blok mikrokogeneracyjny o mocy elektrycznej 2 kw i mocy cieplnej 10 kw z dodat-

kowym palnikiem oraz zasobnikiem o pojemności 1500–2000 litrów – 12 000 euro.

4. Podsumowanie

Technologia mikrokogeneracyjna należy do technologii mało konkurencyjnych 
w stosunku do tradycyjnego zaopatrywania w energię domów jednorodzinnych ze 
względu na wysokie koszty inwestycyjne. wzrost konkurencyjności na rynku układów 
mikrokogeneracyjnych sprawia, że należy się spodziewać spadku kosztów inwestycyj-
nych oraz wzrostu popytu na rynku tych układów. 

22. M. Tańczuk, D. Zając, Polityka energetyczna miasta gminy Sopotu, http://wabproject.pl/files/Ocena_mozliwosci_
wykorzystania_OZE_w_Sopocie.pdf (dostęp: 31.05.2013).

23. Building integrated cooling, heating & power for cost-effective carbon mitigation. Status and prospects for Canada, 
China, India and the USA. wade – world Alliance for Decentralized Energy, 2005.
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Podstawą wykorzystania jakiegokolwiek źródła energii jest jego dostępność. w przy-
padku niektórych technologii biomasowych można się oprzeć na jej źródłach naturalnych 
lub odpadach produkcyjnych. nie wszystkie jednak technologie tolerują każdą postać 
biomasy, a niezbyt duża w porównaniu z innymi technologiami pozyskiwania energii 
promieniowania słonecznego sprawność fotosyntezy powoduje konieczność zakładania 
specjalistycznych plantacji roślin energetycznych. Implementacja proponowanego sposobu 
wykorzystania biomasy w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych samowystarczal-
nego energetycznie domu jednorodzinnego wymaga przeprowadzenia specjalistycznych 
badań rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach do produkcji i przerobu 
biomasy drzewnej oraz biomasowym układzie kogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga. 
Biomasa pozyskiwana z plantacji biomasy drzewnej charakteryzuje się wysoką zawar-
tością wilgoci, w związku z czym wymaga podsuszania w zadaszonym magazynie, do 
którego to procesu można wykorzystać energię promieniowania słonecznego.

Prezentowany zakres badań realizowany będzie przez Katedrę Termodynamiki 
i Mechaniki Płynów w Międzyuczelnianym wielofunkcyjnym Lotniczym Laboratorium 
naukowo-Badawczym Politechniki Rzeszowskiej w Akademickim Ośrodku Szybowcowym 
w Bezmiechowej Górnej. Działania w tym zakresie realizowane będą we współpracy 
z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w ramach „Programu współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013” w projekcie „Bio-Energetyka”.
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ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA ELEMENTEM PRZEMIAN 
W ROLNICTWIE ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Pol-

sce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Ponadto wskazanie wpływu 
rolnictwa ekologicznego na zmiany zachodzące w sposobie gospodarowania na wsi i ochronie 
środowiska oraz przedstawienie różnorodnych korzyści związanych z produkcją żywności eko-
logicznej. w artykule skoncentrowano się głównie na korzyściach związanych z rozwojem pro-
dukcji ekologicznej, jako alternatywy dla rolnictwa konwencjonalnego i wzrostu bezpieczeństwa 
żywnościowego zgodnie z wymogami prawa. Problematyka dotyczy również przedstawienia mo-
tywów i barier decydujących o wyborze przez konsumentów żywności produkowanej metodami 
ekologicznymi, a konwencjonalnymi.

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna, ochrona środowiska, woje-
wództwo podkarpackie

ECOLOGICAL FOOD AS A COMPONENT OF CHANGE 
IN AGRICULTURE AND HEALTHY LIFESTYLE

Summary
The purpose of this article is to present the current state of development of ecological agri-

culture in Poland, with a particular focus on the Podkarpackie Province. The article indicates 
the impact of organic farming to changes occurring in the management of the countryside and 
environmental protection, and presents a variety of benefits associated with the production of 
ecological food. Furthermore, this study shows the main benefits related to the development of 
ecological production as an alternative to the conventional agriculture and increase in food secu-
rity as required by law. Some issues apply also to present motives and obstacles which are crucial 
for consumers when choosing food produced either ecologically or conventionally.

Keywords: ecological agriculture, ecological food, environmental protection, Podkarpackie 
Province

1. Wprowadzenie

Brak równowagi ekologicznej we współczesnym świecie jest odczuwalnym proble-
mem w wielu krajach, dlatego też poszukuje się różnych sposobów, które mogą zapobiec 
zanieczyszczeniu środowiska przyrodniczego i żywności. niebezpieczny dla środowiska 
jest nie tylko przemysł, ale także rolnictwo, w którym stosowane są nawozy sztuczne 
oraz toksyczne środki ochrony roślin. niestety, są one głównym i nieodłącznym ele-
mentem rolnictwa intensywnego, którego celem jest wysoka wydajność i maksymalny 
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zysk. wynikiem tego jest ubożenie walorów krajobrazowych środowiska naturalnego, 
niszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, degradacja oraz erozja gleb. Działania 
takie prowadzą do utraty bioróżnorodności krajobrazowej, genetycznej i gatunkowej. 
Sytuacja ta jest nie do zaakceptowania, szczególnie w świetle zasady zrównoważonego 
rozwoju, jaka została przyjęta przez większość państw, również Polskę.

Od wielu dziesięcioleci poszukuje się nowych, lepszych sposobów gospodarowania 
w rolnictwie. Starania te zaowocowały wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekologicz-
nego (organicznego), które charakteryzuje się funkcjonowaniem zbliżonym do ideału 
gospodarki cyklicznej, czyli takiej, w której nie występują odpady, ponieważ każdy z nich 
jest istotnym surowcem w dalszym procesie technologicznym1. Produkcja prowadzona 
przy pomocy metod ekologicznych to sposób na uzyskanie produktu, w którym zostały 
zastosowane naturalne sposoby produkcji nienaruszające równowagi w przyrodzie. 
Dotyczy to każdego rodzaju i etapu produkcji roślinnej, chowu i hodowli zwierząt, 
akwakultury czy przetwórstwa.

na półkach w sklepie możemy znaleźć coraz więcej produktów posiadających 
etykietę z logo „żywność ekologiczna”. Cena ich jest znacząco wyższa od pozostałych 
produktów żywnościowych, a jednak cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. 
Można zatem wnioskować, że społeczeństwo zaczyna sobie uświadamiać, jak wiele 
zagrożeń niesie za sobą odżywianie wyrobami, które uzyskiwane są metodami kon-
wencjonalnymi. Producenci żywności wysoko przetworzonej, aby zwiększyć wydajność 
i zminimalizować straty, stosują chemiczne środki zwalczające szkodniki, genetycznie 
modyfikują nasiona, by rośliny osiągały większą masę, a zwierzętom hodowlanym po-
dawane są hormony i antybiotyki w celu zwiększenia ich odporności na infekcje. Metod 
takich nie stosuje się w ekologicznych gospodarstwach, w których głównym celem jest 
produkowanie żywności niezagrażającej zdrowiu ludzkiemu. Spożywanie produktów 
ekologicznych niesie korzyści dla zdrowia, gdyż swoją jakością i bezpieczeństwem 
zdrowotnym przewyższają żywność konwencjonalną. Zawierają one więcej składników 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu ludzkiego, a także są wolne od 
większości substancji niepożądanych, negatywnie działających na zdrowie człowieka.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju rolnictwa 
ekologicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpac-
kiego. Ponadto wskazanie na zalety związane z produkcją żywności ekologicznej oraz 
wpływu rolnictwa ekologicznego na zmiany zachodzące w sposobie gospodarowania 
w rolnictwie i ochronie środowiska. Problem dotyczy również przedstawienia w zarysie 
powiązań pomiędzy wyborem przez konsumentów żywności produkowanej metodami 
ekologicznymi a konwencjonalnymi.

2. Rozwój rolnictwa ekologicznego i uwarunkowania prawne
Rozwój rolnictwa ekologicznego nie jest wynikiem nagłej mody na życie i gospo-

darowanie zgodnie z przyrodą, ani też następstwem działań organów państwa, nie 
jest również plonem ostatnich lat, lecz ma blisko stuletnią historię. Początki rolnictwa 

1. M. Darlewska, A. Gawrońska-Kulesza, B. Rutkowska, I. Suwara, A. wysmułek, Produkcja roślinna, cz. 3, wydawnictwo 
REA, warszawa 2010, s. 121.
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ekologicznego związane są z inicjatywą obywatelską twórców, nowych naturalnych 
sposobów uprawy roślin i chowu zwierząt, a także z ruchami społecznymi, które wsparły 
te inicjatywy. Bardzo ważnym, aczkolwiek stosunkowo nowym elementem, dla rozpo-
wszechnienia rolnictwa ekologicznego stało się zaangażowanie państwa zapoczątkowane 
w latach osiemdziesiątych XX w. w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych2.

Rolnictwo ekologiczne rozwinęło się jako alternatywa do żywności konwencjonal-
nej, gdy Polacy pragnęli dogonić jak najszybciej Zachód pod względem intensywności 
wytwarzanej żywności, co przekładało się na gorszą jej jakość. Struktura organizacyj-
na rolnictwa ekologicznego tworzona wówczas była przez organizacje pozarządowe, 
które skupiały również rolników ekologicznych3. Jest wiele podobieństwa w procesie 
kształtowania się rolnictwa ekologicznego zarówno w Polsce, jak też w innych krajach 
europejskich. w Polsce idee proekologiczne współtworzyła grupa składająca się z przed-
stawicieli różnych środowisk, dla których istotne było rolnictwo wolne od szeroko 
pojmowanej chemii.

Pod koniec lat osiemdziesiątych do propagowania ekologicznego rolnictwa zaczęły 
włączać się instytucje państwowe. Symboliczny początek tego procesu wiąże się ze stwo-
rzeniem prawnych regulacji w zakresie rolnictwa ekologicznego i objęcie go wsparciem 
finansowym. Jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych rolnictwo ekologiczne spotykało 
się z oporem, lecz z czasem nastawienie zaczęło się zmieniać, w wyniku czego w 1997 r. 
powstał Zespół ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, który w znaczny sposób przyczynił się do opracowania projektu ustawy 
dotyczącej rolnictwa ekologicznego. Dopiero przyjęcie ustawy o rolnictwie ekologicz-
nym z 16 marca 2001 r. stało się przełomem w uznaniu tego typu rolnictwa. Ustawa 
uległa nowelizacji 20 kwietnia 2004 r. w związku z nowymi wymogami, jakie zaczęły 
obowiązywać w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej4. Polskie regulacje prawne do-
tyczące gospodarowania metodami ekologicznymi zawarte są w Ustawie z 25 czerwca 
2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r., nr 116, poz. 975) oraz w kilku 
Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, m.in. z 11 lipca z 2012 r. (Dz. U. 
z 19 lipca 2012 r., nr 0, poz. 828) oraz z 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych wa-
runków produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2010 r., nr 56, poz. 348)5.

Unijne przepisy prawne opierają się, m.in. na Rozporządzeniu Rady nr 834/2007 
z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo-
gicznych (Dz. U. L. 189 z 20.07.2007 r., s. 1) oraz na Rozporządzeniu Rady w sprawie 
ekologicznej produkcji i etykietowania produktów ekologicznych, w którym przedsta-
wiono zasady produkcji ekologicznej, logo oraz system znakowania. Obowiązują one od 
1 stycznia 2009 r., jednak niektóre przepisy w zakresie znakowania produktów weszły 
w życie dopiero 1 lipca 2010 r.6 Rozporządzenie z czerwca 2007 r. przedstawia jasno 

2. M. Górny, Ekorozwój wsi i rolnictwa, wydawnictwo Duszpasterskie Rolników, włocławek 2002, s. 14.
3. B. Romankiewicz, J. Krupa, Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim, 

[w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) 
J. Krupa, T. Soliński, wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2012, s. 171–180.

4. J. Tyburski, S. Żakowska-Biemans, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, SGGw, warszawa 2007, s. 24.
5. http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne (dostęp: 20.04.2013).
6. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_l#regulation (dostęp: 26.03.2013).
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sprecyzowane cele, założenia oraz ogólne zasady produkcji ekologicznej, kierunek, w ja-
kim rolnictwo ekologiczne powinno się rozwijać. Położono większy nacisk na ochronę 
środowiska, różnorodność biologiczną, wysokie normy ochrony zwierząt, niewykorzy-
stywanie organizmów genetycznie modyfikowanych oraz dążenie do zrównoważonej 
działalności przy użyciu procesów biologicznych i mechanicznych.

Rozporządzenia Rady i Komisji Europejskiej mogą być w dowolnym momencie aktu-
alizowane z powodu ciągłego rozwoju technologii, nauki i całego rynku ekologicznego. 
Aby wprowadzanie nowych zasad i włączanie niektórych wygasających części z obowią-
zujących wcześniej rozporządzeń było łatwiejsze, powzięto środki przejściowe. Rolnicy 
i przetwórcy, którzy stosują metody ekologiczne, oprócz prawodawstwa Unii odnośnie 
rolnictwa i produkcji ekologicznej, muszą mieć na uwadze ogólne zasady obowiązujące 
w zakresie produkcji i przetwórstwa produktów rolnych. wynika z tego więc, że pro-
dukcję ekologiczną obowiązują te same zasady o regulacji produkcji, przetwórstwa, 
wprowadzania do obrotu, a także znakowania i kontroli, co żywność konwencjonalną.

3. Istota oraz korzyści z rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne jest nieodłącznym elementem pełnego rozwoju, który po-
trzebny jest w osiąganiu wielu celów ekologicznych, a zwłaszcza w dbałości o zachowanie 
zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, wielorakość osiąganych korzyści i celów 
ściśle nawiązujących do aktualnego i przyszłego sposobu gospodarowania.

Korzyści środowiskowe

wiele korzyści środowiskowo-przyrodniczych pozwala na rozwój rolnictwa ekolo-
gicznego, głównie poprzez zwiększenie żyzności gleby i ochronę jej struktury. Bardzo 
często uznaje się, że zwiększona żyzność gleby oraz korzystny przy tym wpływ na 
rośliny i zwierzęta jest najważniejszym zadaniem rolnictwa ekologicznego. Rolnicy, 
chcąc zachować żyzność gleby, rezygnują ze środków chemicznych, gdyż stosowanie ich 
przez długi okres może prowadzić do degradacji gleby. w rolnictwie ekologicznym ważne 
jest nie tylko utrzymanie żyzności, ale ciągłe jej zwiększanie przy pomocy czynników, 
takich jak: odpowiedni płodozmian, a także obieg materii organicznej. Szczególną rolę 
odgrywa tutaj płodozmian, ponieważ redukuje zachwaszczenie i ogranicza występo-
wanie patogenów i szkodników. Rolnictwo ekologiczne zapobiega także erozji gleby, 
co wynika ze szczególnej wagi dla utrzymania odpowiedniej struktury gleby, dzięki 
dostarczaniu składników odżywczych7.

Gospodarstwa rolne traktuje się jako jednostki ekologiczne, na które składają 
się zarówno rośliny, jak i zwierzęta, inne organizmy (np. owady) oraz człowiek i to 
właśnie one wchodzą pomiędzy sobą w interakcje8. Układ ten wymaga przestrzegania 
wymogów środowiskowych i ściśle określonych zasad dla zachowania równowagi. 

7. J. Krupa, Determinanty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej w aspekcie ochrony środowiska, [w:] 
J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, wydawnictwo Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 327–340.

8. w. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2007, s. 33–35, 
38–42.
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ważne jest, że rolnictwo ekologiczne w niewielkim stopniu, w porównaniu z innymi 
systemami produkcji obciąża środowisko naturalne, ponieważ dostosowuje poziom 
produkcji roślinnej i zwierzęcej do samoistnych zdolności gospodarowania rolniczymi 
odpadami. Cechuje go nie tylko długotrwała ochrona i poprawa środowiska, ale także 
zmniejszenie skażeń i zanieczyszczeń, które powstają w wyniku działalności rolniczej.

Korzyści zdrowotne

Żywność, która pochodzi z rolnictwa ekologicznego, ma dużą jakość odżywczą. 
w przyjętych przez IFOAM założeniach rolnictwa ekologicznego najważniejszym z celów 
jest „wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych”. Podstawą tego rolnictwa 
jest przekonanie, iż największe znaczenie ma jakość żywności, a nie jej ilość. Pomimo iż 
cały system produkcji rolniczej podporządkowany jest temu założeniu, to jednak osiąga 
się go przez szczególne traktowanie gleby jako głównego i najważniejszego czynnika 
wpływającego na jakość wytworu. Ze względu na wysoką jakość żywność ekologiczna 
jest coraz częściej poszukiwana i bardziej ceniona przez konsumentów, bowiem oczekują 
oni gwarancji jakości i bezpieczeństwa w całym łańcuchu żywieniowym9. w ostatnich 
latach zdarzały się nadużycia i skandale na rynku żywności, przez co zwraca się szcze-
gólną uwagę na to, że żywność jest produktem wymagającym publicznego zaufania, 
a nie zwykłym towarem. Producenci żywności muszą podejmować starania w celu 
zwiększenia zaufania klientów do produktów, jakie oferują.

w obecnych czasach rolnictwo ekologiczne zyskuje wielu sympatyków, ponieważ 
w ich opinii w dużym stopniu spełnia oczekiwania bezpieczeństwa produktów żywno-
ściowych i ich jakości. Kolejnym pozytywnym skutkiem zdrowotnym jest produkcja, 
która zapewnia jakość środowiska i długotrwałą ochronę. Rolnicy ekologiczni w trosce 
o stan środowiska przejawiają chęć dbałości o zdrowie konsumentów swoich produktów, 
jak i całego społeczeństwa. Można oczekiwać, iż dzięki temu, że stają się oni liderami 
rynków lokalnych, będą mieli wpływ na świadomość ekologiczną wśród pozostałych 
rolników oraz ludności wiejskiej10.

Korzyści ekonomiczno-społeczne

Metody produkcji ekologicznej, w porównaniu z metodami konwencjonalnymi, są 
bardziej pracochłonne, co prowadzi do pojawienia się dwóch skutków mających znaczenie 
na rynku pracy. Z jednej strony wzmożona pracochłonność pozwala utrzymać miejsca 
pracy na wsi, jednakże wzmożony nakład fizyczny nie przekłada się na produktywność, 
w porównaniu z niższymi nakładami na produkcję przez innych producentów rolnych, 
przy zachowaniu porównywalnych przez obie strony dochodów. w krajach rozwija-
jących się, takich jak Polska, istnieje możliwość wykorzystania ekologicznych metod 
i zatrudnienia nadwyżki siły roboczej, jaka występuje na terenach rolniczych, a których 

9. J. Krupa, K. Krupa, Rolnictwo ekologiczne czynnikiem gwarancji jakości żywności oraz zdrowia konsumenta, [w:] 
Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, (red.) S. 
Makarski, wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 458–479.

10. S. Żakowska-Biemans, Rynek żywności ekologicznej w Polsce – szanse i możliwości rozwoju, wydawnictwo Ekonomiczne, 
Radom 2006, s. 19.
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nie można wykorzystać w innych dziedzinach gospodarki. Powodem utrzymywania się 
wysokiego poziomu bezrobocia na wsi jest brak dostatecznej liczby miejsc pracy poza 
rolnictwem. wobec powyższego sposobem na zmniejszenie bezrobocia jest rozwój 
produkcji i przetwórstwa ekologicznego, a także działań związanych z sortowaniem, 
pakowaniem i dystrybucją żywności11. Z drugiej zaś strony rolnictwo ekologiczne przez 
wyższy nakład pracy może skutecznie zapobiegać zjawiskom negatywnym w społeczeń-
stwie, głównie emigracji ludności do miast, kiedy występuje niskie zatrudnienie w rol-
nictwie. Problem ten dotyczy głównie krajów wysoko rozwiniętych, gdzie zatrudnienie 
sięga 2–3%. Dalszy rozwój rolnictwa konwencjonalnego, opartego na intensywnych 
metodach produkcji, może powodować postępujące wyludnianie ludności na obsza-
rach wiejskich i dalszy problem z zatrudnianiem. Problemowi temu można zapobiec 
dzięki zachęcaniu rolników do produkcji metodami ekologicznymi, które w dłuższej 
perspektywie będą zyskiwały na znaczeniu.

Kolejną korzyścią, jaką daje rolnictwo ekologiczne, jest niska energochłonność. 
Dzięki stosowaniu energooszczędnych nawozów i środków ochrony roślin, a także 
niskiemu poziomowi wykorzystywanego sprzętu mechanicznego, rolnictwo wymaga 
zdecydowanie mniejszego nakładu energii. Produkcja ekologiczna nie opiera się na 
nawozach i środkach ochrony, które są produkowane przez przemysł chemiczny zu-
żywający do tego, m.in. energię, jak ma to miejsce w rolnictwie intensywnym, lecz na 
nawozach organicznych pochodzących z gospodarstw.

Inną korzyścią ekonomiczną rolnictwa ekologicznego jest także to, że charakte-
ryzuje się ono, w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym, stosunkowo niższym 
poziomem wsparcia. Istnieją dwa powody, które mają wpływ na zmniejszenie stopnia 
obciążenia budżetu państwa i podatników: pierwszym powodem było wprowadzenie 
dotacji do rolnictwa konwencjonalnego wiele lat wcześniej niż do rolnictwa ekologicznego, 
natomiast drugim był mniejszy poziom dotacji w przypadku rolnictwa ekologicznego. 
Z punktu widzenia ekonomicznego charakterystyczny dla rolnictwa ekologicznego jest 
niski nakład z zewnątrz, czyli brak stosowanych środków chemicznych, samowystar-
czalność paszowo-nawozowa, czy też niski poziom dotacji.

Korzyści etyczne i estetyczne

ważny wymiar etyczny ma gospodarowanie w zgodzie z prawami przyrody, śro-
dowiska naturalnego w rolnictwie ekologicznym. Przykładem tutaj jest zapewnienie 
zwierzętom odpowiednich warunków w pomieszczeniach gospodarczych. Rolnik eko-
logiczny, podejmując decyzje, kieruje się poczuciem odpowiedzialności za stan, w jakim 
znajduje się środowisko naturalne, biorąc pod uwagę, iż konieczne będzie zachowanie 
jego potencjału przez długi okres. Dlatego też w swoim postępowaniu szanuje wszystkie 
wymagania, które dotyczą zachowania trwałości i zdolności ekosystemu do samoist-
nego odnawiania się, co jest niezbędnym warunkiem egzystencji przyszłych pokoleń.

Rolnictwo ekologiczne wiąże ze sobą również korzyści estetyczne, gdyż pozwala 
ono zachować zróżnicowany krajobraz przyrodniczy i kulturowy na obszarach wiejskich 

11. w. Sobczyk, Substancje obce w żywności: żywność bezpieczna, wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, 
Kraków 2000, s. 86–89.
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o szczególnych walorach estetycznych, czego przykładem jest różnorodność gatunkowa, 
zadrzewienia ochronne, stawy czy sadzawki. Przeciwdziała zubożeniu tego krajobrazu, 
wywoływanego przez gospodarstwa intensywne z produkcją monokulturową12.

Rozwój w rolnictwie dwóch systemów gospodarowania, tj. ekologicznego i kon-
wencjonalnego wiąże się z różnymi korzyściami dla gospodarki, środowiska przy-
rodniczego i społeczeństwa. Obecnie zachodzi większa potrzeba współistnienia obu 
systemów ze skłonnością do wzrostu rolnictwa ekologicznego przez wzgląd na wzrost 
zagrożeń środowiskowych dla organizmu ludzkiego. warto mieć na uwadze również to, 
że rolnictwo ekologiczne, które reprezentuje alternatywny sposób produkcji, wpływa 
pozytywnie na dotychczasowe podejście do problemu, jakim jest stosowanie środków 
chemicznych w rolnictwie konwencjonalnym. współczesny konsument oczekuje od 
producentów żywności gwarancji, jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne, przez co rol-
nictwo ekologiczne zyska jeszcze więcej zwolenników, ale można także oczekiwać, że 
jednocześnie wymusi to na konwencjonalnych producentach podejmowanie wysiłku 
w celu polepszenia jakości ich produktów.

4. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 
i województwie podkarpackim

najnowsze badania wskazują, że w Polsce systematycznie rozwija się rolnictwo 
ekologiczne, czego dowodem jest zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych serwujących produkty ekologiczne. Z raportu podsumowującego rok 
2011 wynika, iż objętych kontrolą organów wydających certyfikaty było około 23,5 tys. 
gospodarstw ekologicznych. Stanowiło to blisko piętnastoprocentowy wzrost w porów-
naniu z 2010 r. Takie same relacje liczbowe były w roku 2009, gdy liczba gospodarstw 
ekologicznych wynosiła ponad 17 tys. i stanowiło to również piętnastoprocentowy 
wzrost w porównaniu z 2008 r.13

w Polsce liczba gospodarstw ekologicznych wzrasta z każdym rokiem. w 2007 r. 
było ich ok. 12,1 tys., w 2008 wzrosło do 15,2 tys., w 2009 liczba gospodarstw wynosiła 
17,4 tys., w 2010 było ich 20,9 tys., a w roku 2011 zarejestrowano 23,4 tys. gospodarstw 
ekologicznych (wykres 1)14.

12. H. norberg-Hodge, S. Gorelick, T. Merrifield, Powrót gospodarki żywieniowej do korzeni. Lokalne alternatywy wobec 
globalnego przemysłu rolnego, „Zielone Brygady”, Kraków 2007, s. 101–105.

13. http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce (dostęp: 
15.04.2013).

14. http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty-i-analizy.html (dostęp: 15.04.2013).
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wykres 1. Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego 
w Polsce w latach 2003–2011

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Również przetwórstwo żywności ekologicznej odnotowało w ostatnich latach 
znaczny wzrost. w 2007 r. przetwórni ekologicznych w Polsce było 206, rok później – 
236, w 2009 r. – 277, kolejnego roku liczba wzrosła do 293, natomiast w 2011 r. liczba 
przetwórni ekologicznych spadła do 270 (wykres 2).

wykres 2. Liczba przetwórni w systemie rolnictwa ekologicznego 
w Polsce w latach 2003–2011

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Znaczną ilość z ogółu przetwórni, które działały w latach 2009–2011, stanowiły 
przetwórnie owoców i warzyw – 44% ogółu. Prawie jedna czwarta przetwórni zajmowała 
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się produkcją innych artykułów rolno-spożywczych. Przetwórnie związane z przemiałem 
zbóż stanowiły ok. 20%, przetwórnie ekologicznej kawy i herbaty – 7%, przetwórnie 
mięsne – 6,6%, a związane z mleczarstwem – 2,4%.

w Polsce w 2011 r. przeważająca ilość gospodarstw ekologicznych zlokalizowana 
była w woj. zachodniopomorskim i wynosiła 3065. Drugim regionem co do liczby 
ekologicznych gospodarstw rolnych było woj. warmińsko-mazurskie (3033), trzecim 
podlaskie (2440). Użytki rolne uprawiane metodami ekologicznymi zwiększyły swoją 
powierzchnię w 2011 r. do 605 519,61 ha i stanowiło to ok. 10% wzrostu. największa 
ilość gruntów pod ekologicznymi uprawami była kolejno: w woj. zachodniopomorskim, 
warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Dokładne dane przedstawiono w tabeli 1.

Konwencjonalni producenci rolni to zdecydowana większość, w porównaniu z pro-
ducentami ekologicznymi. w latach 2009–2011 stanowili oni 98% ogółu producentów. 
Pozostała część to importerzy produktów ekologicznych z krajów trzecich, którzy 
stopniowo wprowadzali je na rynek polski. w 2011 r. rolnictwo ekologiczne nastawione 
było głównie na produkcję roślinną, co stanowiło aż 70%, pozostała część dotyczyła 
produkcji zwierzęcej. Tego roku zanotowano również największy udział łąk i pastwisk 
(42%) w powierzchni użytków rolnych objętych uprawami ekologicznymi. w mniejszej 
ilości były to uprawy roślin na paszę oraz zboża.

Tab. 1. Powierzchnia upraw rolnych, liczba gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych znajdujących 
się w systemie rolnictwa ekologicznego w podziale na województwa w 2011 r.

Województwo Powierzchnia upraw 
rolnych [ha]

Liczba ekologicznych  
gospodarstw rolnych

Liczba przetwórni  
ekologicznych

dolnośląskie 45 546,46 1322 11

kujawsko-pomorskie 8375,92 371 12

lubelskie 34 837,06 2065 28

lubuskie 44 259,36 1081 6

łódzkie 8746,31 478 12

małopolskie 21 395,76 2138 23

mazowieckie 50 099,85 2140 54

opolskie 2702,87 86 1

podkarpackie 32 358,46 2045 20

podlaskie 52 065,94 2440 6

pomorskie 27 356,53 793 11

śląskie 6786,72 238 13

świętokrzyskie 14 300,99 1296 9

warmińsko-mazurskie 98 473,08 3033 7

wielkopolskie 38 434,35 888 41

zachodniopomorskie 119 779,95 3065 16

Razem 605 519,61 23 449 270

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wzrost powierzchni upraw również potwierdza rozwój produkcji ekologicznej. 
Przeciętna powierzchnia gospodarstw ekologicznych wynosi 5–10 ha, jednak największe 
gospodarstwa osiągają powierzchnię powyżej 100 ha. Średnia powierzchnia gospodarstw 
ekologicznych wynosi prawie 26 ha, natomiast średnia gospodarstw konwencjonalnych 
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wynosi 10,36 ha15. w Polsce w 2011 r. działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego 
prowadziły również fi rmy zajmujące się handlem produktami ekologicznymi (202), 
fi rmy zbierające rośliny dziko rosnące (40), importerzy sprowadzający produkty spoza 
UE (17), dostawcy kwalifi kowanego materiału siewnego (11), pszczelarze (11).

w latach 2003–2011 powierzchnia użytkowa gospodarstw ekologicznych zwięk-
szyła się 10-krotnie i obecnie jest to ok. 3,2% całej powierzchni, jaka jest użytkowana 
rolniczo w Polsce. na wykresie 3 przedstawiono wielkość powierzchni upraw w systemie 
rolnictwa ekologicznego.

wykres 3. Powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie z przepisami 
o rolnictwie ekologicznym w Polsce w latach 2003–2011

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobnie jest z popytem na ekologiczną żywność wśród Polaków, którzy coraz 
chętniej ją kupują. Szacuje się, że wartość rynku produktów ekologicznych w Polsce 
osiągnie poziom ok. miliarda złotych do roku 201516. nawet kryzys gospodarczy nie 
ograniczył rozwoju ekologicznego rynku, a stało się tak dlatego, że konsumenci wciąż 
preferują produkty naturalne wysokiej jakości, nawet jeśli cena ich jest większa. naj-
bardziej widoczne jest to w dużych miastach, gdzie ekologicznych sklepów otwiera się 
najwięcej. Przybliżona ich liczba w Polsce to ok. 500.

Zapotrzebowanie na ekologiczną żywność w Polsce będzie się powiększać, w związku 
z czym szczególnie dla małych i większych fi rm ważną rolę odgrywać będzie przetwór-
stwo ekologiczne. Trend na ekologiczną żywność rozprzestrzenił się na cały świat, 
a w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych, o zamożnych społeczeństwach. 

15. http://www.wodr.poznan.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=2346 (dostęp: 18.04.2013).
16. http://www.organicmarket.pl (dostęp: 15.04.2013).
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Częściej uwagę konsumentów zwraca również bezpieczeństwo żywności, a to może 
zapewnić certyfikowana żywność ekologiczna.

województwo podkarpackie stanowi dobre miejsce dla rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego ze względu na specyfikę przyrodniczą i społeczną, opartą na wykorzystaniu praw 
rządzących przyrodą, bez używania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków 
ochrony roślin. Szczególne znaczenie ma to na terenach chronionych, cennych przy-
rodniczo, jakie stanowią duży udział w powierzchni województwa i podkreślają jego 
wyjątkową atrakcyjność. Sprawia to fakt, że niemalże połowa województwa objęta jest 
ochroną przyrody w różnych formach.

Użytki rolne stanowią 54% całej powierzchni województwa, natomiast kolejne 40% 
to tereny zakrzewione lub zalesione. Średnia powierzchnia gospodarstwa w wojewódz-
twie podkarpackim wynosi tylko 3,93 ha i są to w większości małe rodzinne gospo-
darstwa przydomowe17. Region ten w 2011 r. w najniższym stopniu zużywał nawozy 
mineralne w porównaniu z innymi województwami. Zużycie wynosiło 55,4 kg/ha przy 
średniej krajowej 117,9 kg/ha. w zastępstwie tego stosuje się tutaj obornik jako źródło 
naturalnych nawozów, co jest podstawą nawożenia w gospodarstwach ekologicznych18.

wyżej wymienione dane potwierdzają, iż Podkarpacie jest odpowiednim miejscem 
na rozwój rolnictwa organicznego, bo jak wiadomo produkcja wysokiej jakości wymaga 
nieskażonego środowiska oraz większych nakładów pracy. Rolnictwo ekologiczne jest 
wręcz pożądane na tym terenie, ponieważ nie zanieczyszcza wód gruntowych przez 
nawozy sztuczne, nie wyjaławia gleby oraz nie dochodzi do zatrucia wód powierzch-
niowych, a także zachowuje bioróżnorodność okolicy.

w tabeli 2 przedstawiono wzrost gospodarstw ekologicznych oraz ich powierzchnię 
w latach 2003–2011.

Tab. 2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w woj. podkarpackim w latach 2003–2011

Rok
Producenci ekologiczni Miejsce  

w kraju

Powierzchnia gospodarstw  
ekologicznych (ha) Miejsce 

w kraju
Kraj Podkarpackie Kraj Podkarpackie

2003 2286 288 III 61 236,1 9286,7 II

2004 3760 430 III 104 932,2 15 067,2 II

2005 7182 855 II 166 299,7 16 019,5 IV

2006 9194 1200 II 228 009,1 20 600,6 IV

2007 12 121 1592 II 287 528,4 27 046,7 III

2008 15 206 1911 II 314 921,2 28 670,5 III

2009 17 423 2050 II 416 261,4 30 875,0 V

2010 20 956 2127 IV 519 068,4 31 867,5 VIII

2011 23 449 2145 V 605 519,6 32 358,4 IX

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej  
Artykułów Rolno-Spożywczych

województwo podkarpackie w latach 2005–2009 zajmowało II miejsce, zaraz po 
Małopolsce, pod względem liczebności ekologicznych gospodarstw. nieco wolniej zwiększa 

17. B. Romankiewicz, J. Krupa, Stan i perspektywy rozwoju…, op. cit., s. 171–180.
18. http://www.podrb.pl/rolnictwo-ekologiczne/1403-na-podkarpaciu.html (dostęp: 15.04.2013).
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się powierzchnia rolniczych upraw ekologicznych z racji mniejszych powierzchniowo 
gospodarstw. Powierzchnia gospodarstw ekologicznych w woj. podkarpackim stale ro-
śnie, a w roku 2011 wynosiła 32 358,4 ha, łącznie dla 2145 gospodarstw ekologicznych. 
nie zawsze jednak przyrost gospodarstw równy jest wzrostowi produkcji ekologicznej 
towarów. Ze względu na niską produkcję zwierzęcą, duże powierzchnie użytkowe, tj. 
łąki i pastwiska z reguły były nieodpowiednio wykorzystane. Kolejnym problemem jest 
fakt produkcji wyłącznie na własne potrzeby przez mniejsze gospodarstwa.

niewielkie gospodarstwa, niskie plony pozyskiwane w sposób ekologiczny prowadzą 
do tego, że uzyskiwanie większych partii tego samego rodzaju towaru wymaganego przez 
sklepy wielkopowierzchniowe bądź też duże zakłady przetwórcze jest prawie niemoż-
liwe. wprowadzenie bardziej pracochłonnych, a zarazem bardziej opłacalnych upraw 
warzywniczych bądź zielarskich dałoby szansę na stworzenie miejsc pracy w miejscach 
o dużym potencjale siły roboczej. Dzięki warunkom przyrodniczym i atrakcyjnym tere-
nom turystycznym Podkarpacia dużą szansę ma rozwój działalności agroturystycznej 
połączonej z rolnictwem ekologicznym19.

5. Podstawowe wyznaczniki rynku produktów ekologicznych

Rynek żywności ekologicznej w naszym kraju, podobnie jak w większości krajów 
Europy Środkowej czy wschodniej, znajduje się w początkowej fazie swojego rozwoju. 
w krajach tych, podobnie jak w Polsce, problemem jest niewielki popyt na produkty 
ekologiczne, mała ilość regularnych nabywców oraz słaby poziom wiedzy konsumen-
tów na temat działań związanych z jakością produktów ekologicznych, tj. kontroli, 
certyfikacji czy charakterystycznego oznakowania.

Polska ma małe doświadczenie w dystrybucji ekologicznej żywności, w porówna-
niu z liderami, jakimi są węgry czy Czechy. Przyczyną tego było późniejsze przyjęcie 
regulacji prawnych, które określały kryteria rolnictwa ekologicznego i znakowanie jego 
produktów. Rynek żywności ekologicznej jest niewielki i charakteryzuje się znacznym 
rozproszeniem i słabym dostosowaniem podaży do miejsca, gdzie występuje popyt. 
Duże rozproszenie produkcji z jednej strony wpływa na problem ze zbytem, co w dużym 
stopniu zniechęca rolników do prowadzenia gospodarstw ekologicznych, a z drugiej 
jest główną przyczyną słabo funkcjonującego obrotu hurtowego20.

Obecnie polski rynek żywności ekologicznej szacuje się na wartość ok. 600 mln zł 
i przewiduje się, że będzie wzrastał przez następne dwie dekady. w porównaniu z rynkiem 
żywności tradycyjnej jego wzrost jest duży i wynosi ok. 20–30% w skali roku. Przyczy-
ną tego jest większa świadomość Polaków o znaczeniu zdrowego odżywiania, a także 
ciągły wzrost liczby producentów ekologicznych. Z kolei według najnowszych badań 
przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej na zlecenie firmy Organic 
Farma Zdrowia wynika, że jedynie 4% Polaków wie, czym jest żywność ekologiczna. 
wielu badanych z założenia uważa, że polska żywność jest zdrowa, czyli nie zawiera 

19. A. Golonka, T. Skoczylas, Rolnictwo ekologiczne alternatywą w produkcji żywności w województwie Podkarpackim, 
[w:] Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Materiały III Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji naukowej 
„Młodzi naukowcy – praktyce rolniczej”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007, s. 211.

20. w. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2007, s. 174–176.



77

Żywność ekologiczna elementem przemian w rolnictwie oraz zdrowego stylu życia

związków chemicznych, konserwantów czy pestycydów. Pod względem wielkości spo-
życia żywności ekologicznej w naszym kraju, w porównaniu z innymi krajami Europy 
Zachodniej, wypadamy słabo. Średnie spożycie żywności ekologicznej w krajach starej 
UE wynosi 3%, natomiast u liderów, takich jak Szwajcaria, niemcy, Austria czy Dania 
wynosi 4–5% ogólnego spożycia żywności. w Polsce wynosi tylko 0,2% i powoli wzrasta.

większość żywności, którą kupują Polacy w sklepach, pochodzi od krajowych pro-
ducentów. Problemem w tej branży jest mała liczba przetwórni. w ostatnich latach 
zwiększyła się grupa rolników i producentów żywności ekologicznej, których jest ponad 
20 tys., a także powierzchnia upraw, która wynosi ponad 0,6 mln ha. niestety, prze-
twórni jest tylko 270, przez co polskie produkty są żywnością o niskim przetworzeniu. 
w związku z tym bardziej przetworzone produkty są importowane z krajów trzecich, 
a my płacimy za nie wyższą cenę21.

Zakupu żywności ekologicznej dokonuje się w trzech głównych miejscach. Pierwsze 
to bezpośrednia sprzedaż od rolników, gdyż wiele osób kupuje produkty u znanych sobie 
producentów żywności ekologicznej. Drugim źródłem są sklepy specjalistyczne, których 
w Polsce jest ok. 500, a ich liczba rośnie. Trzecim miejscem, gdzie można kupić żywność 
ekologiczną, są hipermarkety, supermarkety oraz wiele sklepów delikatesowych. należy 
również wymienić rozwijającą się sprzedaż żywności ekologicznej z wykorzystaniem 
Internetu, jednak ta forma nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniona.

6. Żywność ekologiczna jako alternatywa dla rolnictwa 
konwencjonalnego

Rolnictwo konwencjonalne, które jest w dalszym ciągu dominujące, produkuje 
średniej klasy plony, przy jednoczesnym zanieczyszczeniu środowiska, a jego celem 
jest głównie uzyskanie jak największego zysku. Zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego, 
zwierząt oraz szeroko pojętej przyrody, jest używanie w ogromnej ilości różnego rodzaju 
nawozów sztucznych, pestycydów, środków ochrony roślin oraz regulatorów wzrostu. 
Stosowanie chemizacji w gospodarce powoduje degradację środowiska naturalnego, 
a także skażenie wód, zarówno powierzchniowych, jak i gruntowych. Erozja gleby 
również spowodowana jest konwencjonalnym rolnictwem, które wspomaga swoją 
pracę ciężką chemizacją.

Pozyskiwanie niskiej jakości produktów paszowych, a także żywności, będące 
wynikiem zachwianej równowagi w gospodarce konwencjonalnej, prowadzi często do 
zatrucia i przewlekłych chorób u ludzi i zwierząt. Efekt taki jest spowodowany nagro-
madzeniem w tych wyrobach szkodliwych substancji, pozostałości po środkach ochrony 
i nawozach. Bywa tak, że skażone arsenem oraz kadmem nawozy fosforowe są dodawane 
jako składnik do pestycydów, zdarza się również, iż ziarno przeznaczone do zasiewu 
zawiera związki rtęci. Za sprawą rolnictwa konwencjonalnego do gleby przedostaje się 
dużo azotanów, pestycydów, hormonów i stymulatorów wzrostu, z których powstawać 

21. http://www.farmer.pl/agrosfera/farmertv/rynek-zywności-ekologicznej,41310.html (dostęp: 18.04.2013).
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mogą toksyny o charakterze rakotwórczym. na jakość zdrowotną finalnych produktów 
ma również wpływ sposób ich przechowywania oraz konserwacji22.

Pozytywnym aspektem rozwoju rolnictwa ekologicznego jest fakt, iż metody gospo-
darowania ulegają ciągłym zmianom, z korzyścią dla zdrowia człowieka i środowiska 
przyrodniczego. Prowadzenie systematycznych badań w tym zakresie oraz zdobywanie 
wiedzy doprowadza do nowych rozwiązań. Rolnictwo organiczne staje się alternatywą 
dla gospodarki konwencjonalnej, która powoduje dużo negatywnych następstw. Chęć 
zmiany gospodarowania konwencjonalnego na ekologiczne deklaruje coraz więcej rol-
ników. Okres takiej zmiany zwykle trwa dwa lata, a trzy lata obowiązuje dla plantacji 
jagodowych lub sadowniczych. Przez ten czas zmieniane gospodarstwo rolne powinno 
sprostać wielu wymogom, które przestrzegane są w ekologicznym systemie, a także 
poddać się corocznej obowiązkowej kontroli. Gospodarz, który pozytywnie przeszedł 
kontrolę, po okresie dwuletnim uzyskuje zaświadczenie, że gospodarstwo jego uznane 
zostało za ekologiczne, a w trzy lata po złożeniu deklaracji otrzymuje certyfikat, który 
uprawnia go do sprzedaży swoich produktów jako zdrowe i bezpieczne. Certyfikat to 
gwarancja produkcji wyrobów pełnowartościowych wolnych od nawozów sztucznych 
bądź chemicznych środków ochrony roślin i daje możliwość handlu na rynku krajowym 
i zagranicznym23.

System rolnictwa ekologicznego, nazywany także biodynamicznym czy organicznym, 
charakteryzuje się równowagą produkcyjną roślin i zwierząt, zapewniając jednocześnie 
zrównoważenie paszowo-nawozowe. Istotą tego systemu jest oparcie na mineralnych 
i biologicznych środkach produkcji nieprzetworzonych technologicznie, wpływa pozy-
tywnie na stan środowiska i na jego bioróżnorodność. Zamyka również przepływ materii 
organicznej i głównych składników pokarmowych, wytwarzając system ekologicznej 
produkcji, który jest samowystarczalny. To wszystko prowadzi do zwiększającej się re-
zygnacji z tradycyjnego gospodarowania na poczet zbilansowanej produkcji zwierzęcej 
i roślinnej. Coraz częściej rolnicy wykorzystują to, co nasz kraj ma najcenniejsze, czyli 
wzorowe warunki upraw na glebach nieskażonych, idealnych w produkcji odżywczej 
i wysokojakościowej żywności. Taka żywność jest chętniej kupowana na rynku polskim, 
a także coraz częściej w Unii Europejskiej. Żywność ta swoją popularność zawdzięcza 
konsumentom, którzy od wielu lat nie propagują, a rozpowszechniają zdrowy styl ży-
cia, a przez to wymagają, aby wyroby były świeże, smaczne i wolne od metali ciężkich.

na podstawie przeglądu dostępnych wyników badań można stwierdzić, że wielu 
konsumentów kupuje żywność ekologiczną regularnie, wybierając najczęściej produkty 
z nabiału. Dużą popularnością cieszą się także owoce, warzywa czy jajka. wielu jest 
zwolennikami pieczywa ekologicznego. najmniejsza liczba konsumentów wybiera soki 
i produkty mięsne. Główną barierą zakupu produktów ekologicznych dla wielu ludzi 
jest problem wysokiej ceny, jaką należy zapłacić24. Inną barierą zakupu jest problem 

22. J. Krupa, B. Romankiewicz, Rolnictwo ekologiczne szansą produkcji bezpiecznej żywności oraz przemian w rolnictwie 
województwa podkarpackiego, [w:] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych 
południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, (red.) J. R. Rak, wydawnictwo Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2012, s. 223–245.

23. M. Darlewska, A. Gawrońska-Kulesza, B. Rutkowska, I. Suwara, A. wysmułek, Produkcja roślinna…, op. cit., 
s. 121–148.

24. J. Krupa, Determinanty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej…, op. cit., s. 327–340.
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krótkiego terminu przydatności do spożycia. Produkty takie, nie mając w swoim składzie 
żadnych dodatków, muszą być skonsumowane w ciągu kilku dni, bo się popsują, nie 
mogą być przechowywane przez kilka tygodni w lodówce, jak w przypadku produktów 
konwencjonalnych (np. nabiał czy wędliny).

Produkty ekologiczne oceniane są przez respondentów bardzo pozytywnie, gdyż 
w ich opinii mają duży wpływ na zdrowie. Zawarte w żywności konwencjonalnej skład-
niki są zagrożeniem dla organizmu człowieka, ponieważ zawierają wiele dodatków 
chemicznych, co może prowadzić do ryzyka wystąpienia poważnych chorób. wielu 
ludzi mimo dostępności produktów ekologicznych wciąż sięga do tych produkowanych 
metodą konwencjonalną. Dzieje się tak głównie ze względu na różnice cenowe, jakie 
występują pomiędzy nimi. Z uwagi na duże bezrobocie oraz stosunkowo niskie zarobki 
wielu ludzi nie stać na zdrową, ekologiczną żywność.

Reasumując, można stwierdzić, że system rolnictwa ekologicznego, sprzyjający 
produkcji bezpiecznej i wartościowej żywności, wolnej od zanieczyszczeń chemicznych, 
przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu, to idealna alternatywa dla 
przeważającego rolnictwa konwencjonalnego w Polsce i w Europie Zachodniej25.

7. Podsumowanie

Bardzo intensywny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce ma miejsce od końca 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nasz kraj 
ma przed sobą nowe wyzwania i możliwości rozwoju, jednak by móc to wykorzystać, 
należy poznać potrzeby i możliwości producentów rolnych oraz determinanty związane 
z zachowaniem konsumenta na rynku żywności.

Produkcja ekologicznej żywności w Polsce stale się rozwija. Każdego roku coraz 
większa ilość rolników decyduje się na zmianę systemu gospodarowania z konwen-
cjonalnego na ekologiczny. Ma to związek w dużej mierze z licznymi dopłatami z Unii 
Europejskiej, która wspiera rozwój ekorolnictwa. Rynek żywności ekologicznej ma 
przed sobą przyszłość i szanse na zwiększenie swojego udziału na rynku żywności. 
Zachodzi jednak potrzeba ciągłego promowania rolnictwa ekologicznego, przy wyko-
rzystaniu najnowszych i atrakcyjnych metod przekazu, aby docierać do coraz większej 
liczby odbiorców i zwiększać ich świadomość w tym zakresie. Coraz więcej rolników 
przekształca swoje gospodarstwa konwencjonalne na ekologiczne, a wiele programów 
europejskich wspiera ich rozwój, co może przyczynić się do powstawania nowych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na wybór żywności ekologicznej przez 
konsumenta jest troska o zdrowie swoje i najbliższych, a kupujący mają większą pew-
ność, co do źródła ich pochodzenia oraz naturalnej metody produkcji26. Społeczeństwo 
jest świadome zalet spożywania żywności ekologicznej, jednak nie przekłada się to 
na wielkość zgłaszanego popytu. Przyczyną tego stanu jest, m.in. wyższa cena wyro-
bów ekologicznych oraz utrudniona dostępność ich zakupu. w żywność ekologiczną 
w sklepach specjalistycznych zaopatrują się głównie osoby z wyższymi dochodami 

25. J. Krupa, B. Romankiewicz, Rolnictwo ekologiczne szansą…, op. cit., s. 223–245.
26. J. Krupa, K. Krupa, Rolnictwo ekologiczne czynnikiem…, op. cit., s. 458–479.
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miesięcznymi, natomiast osoby o wykształceniu średnim zaopatrują się w żywność 
ekologiczną głównie na targu, bazarze, m.in. ze względu na niższą cenę tej żywności, 
bądź też brak w rejonie ich zamieszkania sklepów specjalistycznych27.
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ANALIZA WYBRANYCH METOD ROZPOZNANIA 
I BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD 

BUDOWĘ OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY LĄDOWEJ 
NA TERENACH POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Streszczenie
Posadawianie obiektów infrastruktury lądowej odbywa się nie tylko w prostych warunkach 

geologiczno-inżynierskich. Często ma to miejsce w złożonych czy skomplikowanych warunkach 
gruntowych, m.in. na terenach osuwiskowych, gruntach słabonośnych. Istnieje więc potrzeba 
najpierw prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego, a następnie zbadania parametrów 
fizyko-mechanicznych gruntu przed zaprojektowaniem i wykonaniem obiektu budowlanego, 
stosując odpowiednie metody wzmocnienia podłoża w celu zabezpieczenia budowli. w artykule 
omówiono problematykę wstępnego rozpoznania gruntu przy użyciu metod geofizycznych, typu 
georadar, urządzenie elektrooporowe. Przedstawiono również zakres geotechnicznych badań 
polowych z charakterystyką specjalistycznego sprzętu stosowanego w badaniach gruntu, typu 
sonda dynamiczna czy dylatometr. Scharakteryzowano także ważny etap badań gruntu, jakim 
jest laboratoryjne badanie wytrzymałościowe gruntu za pomocą aparatu bezpośredniego ścina-
nia czy aparatu trójosiowego ściskania. Mimo że badania geotechniczne gruntu wiążą się z dodat-
kowymi kosztami, jednak czasem warto ponieść koszty wykonania tych badań, które mogą być 
znacznie mniejsze niż koszty naprawy zniszczonych obiektów przez błędne określenie podłoża 
gruntowego.

Słowa kluczowe: georadar, dylatometr, aparat trójosiowego ściskania, geotechnika

AN ANALYSIS OF THE SELECTED TECHNIQUES 
FOR IDENTIFICATION AND INVESTIGATION OF 

FOUNDATION SOIL FOR LAND INFRASTRUCTURE 
BUILDINGS WITHIN THE AREA  

OF POGÓRZE DYNOWSKIE

Summary
Foundation of land infrastructure buildings is not always performed in simple geological and 

engineering conditions, but frequently takes place in complex or complicated ground conditions, 
i.a. landslide areas or low-bearing soils. There is therefore a need for a correct identification of 
foundation soil, followed by an investigation of physical and mechanical soil parameters, before 
designing and erecting a building, using appropriate basal reinforcement techniques in order to 
strengthen the construction. The paper discusses the issues regarding the initial identification of 
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soil using geophysical techniques such as GPR, an electrical resistivity device. The range of geo-
technical site characterization with the characteristics of specialist equipment, such as a dynamic 
penetrometer or dilatometer, used in soil investigation is also presented. Furthermore, an im-
portant stage of soil investigation, i.e. laboratory tests measuring soil strength properties using 
direct shear apparatus or triaxial compression apparatus, are described. Although geotechnical 
soil investigation involves additional expenses, it is worth considering in some instances as the 
cost of such research may be considerably lower compared to the costs associated with the repair 
of buildings damaged due to an incorrect identification of the foundation soil.

Keywords: GPR, dilatometer, triaxial compression apparatus, geotechnics

1. Wprowadzenie

Idealnym rozwiązaniem podczas wznoszenia obiektów infrastruktury lądowej 
byłoby posadowienie ich w prostych warunkach geologiczno-inżynierskich. niestety, 
często ma to miejsce w złożonych czy skomplikowanych warunkach gruntowych, m.in. 
na terenach osuwiskowych, gruntach słabonośnych, dolinach rzecznych. Terenów osu-
wiskowych na Pogórzu Dynowskim na mapach Państwowego Instytutu Geologicznego 
dotychczas nie odnotowano, choć wiadomo, że lokalnie występują. w „Instrukcji (...)” 
(2008) do opracowania „Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych” na terenie Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego znalazły się gminy Związku: Dydnia, nozdrzec, 
gmina Dynów, miasto Dynów, Dubiecko i Krzywcza. na terenie Pogórza Dynowskiego 
osuwiska grupują się w pasie wzdłuż doliny Sanu (od nienadowej, poprzez Śliwnicę, 
aż do Drohobyczki), a także w rejonie Huciska Jawornickiego oraz w okolicy miejsco-
wości Jodłówka i Świebodna. na tym obszarze stwierdzono liczne czynne osuwiska. 
Zajmują one łącznie 1667,41 ha. Obliczony wskaźnik osuwiskowości wynosi około 
18%, co świadczy, że teren jest zagrożony przez osuwiska. w sumie zarejestrowano 
248 osuwisk1. Istnieje więc potrzeba najpierw prawidłowego rozpoznania podłoża 
gruntowego, a następnie zbadania parametrów fizyko-mechanicznych gruntu przed 
zaprojektowaniem i wykonaniem obiektu budowlanego, stosując odpowiednie metody 
wzmocnienia podłoża w celu zabezpieczenia budowli. 

2. Wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego

wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego metodami geofizycznymi, choć czę-
sto pomijane, jest istotnym elementem badania gruntu przed jego właściwą analizą 
geotechniczną. Przeprowadzenie pomiarów metodą georadarową czy elektrooporową 
pozwala w nieskomplikowany sposób rozpoznać warstwy przypowierzchniowe bez 
ingerencji w podłoże. Dzięki tym pomiarom możliwe jest również zmniejszenie liczby 
wykonanych w następnym etapie profili geotechnicznych, co wiąże się z oszczędno-
ściami finansowymi. Poglądowy rysunek przedstawiający różnicę pomiędzy pomiara-
mi geofizycznymi a wierceniami geotechnicznymi w badaniach podłoża gruntowego 
przedstawiono na ryc. 1.

1. M. Kamiński, Analiza GIS osuwisk dla wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii 
i Teledetekcji, Vol. 16, 2006, s. 279–287.
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Ryc. 1. Pomiary geofizyczne a wiercenia geotechniczne

FIGURE 1 An isolated geologic structure such as a limestone pinnacle might not  
be detected by a routine drilling program.

Źródło: N. Anderson i N. Croxton, 2008.

2.1. Metoda georadarowa

w metodzie georadarowej istotnym jest odbicie fali elektromagnetycznej na gra-
nicy dwóch ośrodków, które mają inne właściwości elektryczne2. Pomiary wykonuje 
się za pomocą georadaru (fot. 1). Składa się on z jednostki centralnej i dwóch anten 
– nadawczej i odbiorczej. Pierwsza z tych anten emituje w głąb badanego ośrodka 
sygnał elektromagnetyczny. Sygnał ten ulega odbiciu, załamaniu i tłumieniu. Antena 
odbiorcza rejestruje falę odbitą. w wyniku pomiaru otrzymuje się echogram (obraz 
falowy). Odzwierciedla on wewnętrzną budowę badanego ośrodka. 

Zastosowanie metody georadarowej jest bardzo szerokie w różnych dziedzinach 
nauki i gałęziach gospodarki, począwszy od archeologii, poprzez geologię i geotechnikę, 
po kryminologię, górnictwo i budownictwo. Dzięki zastosowaniu metody georadarowej 
można, m.in. zlokalizować poziom występowania warstwy wodonośnej, a także zare-
jestrować zmiany litologiczne w profilu geologicznym. Metoda ta jest przydatna przy 
identyfikacji głębokościowej warunków strukturalno-geologicznych, występowania 
wód podziemnych i warunków geotechnicznych badanego terenu3.

2. J. Karczewski, Zarys metody georadarowej, wydawnictwo AGH, Kraków 2007, s. 1–246.
3. B. Rajchel, Możliwość zastosowania metody georadarowej w badaniach archeologicznych i hydrogeologicznych, [w:] 

J. R. Rak (red.), Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, 
wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2011, s. 179–200.



86

Bernadeta Rajchel

Fot. 1. Georadar DETECTOR DUO włoskiej firmy IDS
Źródło: B. Rajchel

2.2. Metoda elektrooporowa

Metoda elektrooporowa (rezystancyjna) polega na pomiarze oporu elektrycznego 
badanego ośrodka. Skały i grunty w zależności od rodzaju posiadają różne elektryczne 
opory właściwe4. Pomiary elektrooporowe przeprowadza się na powierzchni terenu, 
ale również w otworach wiertnicznych i zamkniętych wyrobiskach górniczych. Pomiar 
elektrycznego oporu właściwego możliwy jest tylko w podłożu jednorodnym. w rzeczy-
wistości podłoże geologiczne najczęściej ma charakter niejednorodny, dlatego w takim 
podłożu określa się tzw. opór pozorny, który odzwierciedla właściwości całego kompleksu 
skalnego znajdującego się w obrębie mierzonego pola elektrycznego5. 

Rozróżnia się dwa rodzaje pomiarów elektrooporowych: profilowanie elektroopo-
rowe i sondowanie elektrooporowe. Przy profilowaniu elektrooporowym pomiar oporu 
pozornego wykonuje się w różnych punktach na powierzchni, zachowując te same 
odległości między elektrodami zasilającymi i pomiarowymi (w metodzie galwanicznej). 
wynikiem profilowania jest mapa rozkładu zmian oporności do określonej głębokości 
(ryc. 2). Jeśli wynikiem pomiaru ma być przekrój geoelektryczny (ryc. 3), gdzie od 
powierzchniowego rozkładu wartości oporu elektrycznego ważniejsza jest głębokość 
prospekcji, stosuje się wówczas sondowanie elektrooporowe. Pomiar oporu pozornego 
wykonuje się przy wzrastającej symetrycznie odległości między elektrodami zasilają-
cymi względem środka układu pomiarowego oraz względem elektrod pomiarowych6.

4. T. Okrasa, A. Jagodziński, Wykorzystanie i praktyczne wdrożenie do badań hydrogeologicznych wyników kartowania 
geofizycznego (geoelektrycznego), [w:] Rozpoznawanie wód podziemnych dla potrzeb gospodarki narodowej, wydawnictwo 
Geologiczne, warszawa 1978.

5. P. Stenzel, J. Szymanko, Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, wydawnictwo 
Geologiczne, warszawa 1973, s. 1–418.

6. Ibidem, s. 1–418.
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Ryc. 2. Przykładowa mapa profilowania elektrooporowego

Źródło: www.hydroconsult.pl (dostęp: 29.07.2013)

Ryc. 3. Przykładowy przekrój geoelektryczny sondowania elektrooporowego

Źródło: www.hydroconsult.pl (dostęp: 29.07.2013)
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Do pomiaru oporu elektrycznego badanego ośrodka stosuje się OhmMapper TR1 
firmy Geometrics (fot. 2). Urządzenie to zbudowane jest z nieuziemionego nadajnika 
i odbiornika z dipolami (metoda indukcyjna). OhmMapper ciągnie się po ziemi, dzięki 
czemu uzyskuje się niemalże ciągły profil rezystywności pozornej, co zwiększa zdol-
ność rozdzielczą i wydajność urządzenia w stosunku do przyrządów ze sprzężeniem 
galwanicznym. Pomiar jest wyświetlany graficznie w czasie rzeczywistym na ekranie 
konsoli i zapisywany7.

Fot. 2. Urządzenie elektrooporowe OhmMapper TR1 (www.gprsystem.pl)
1 – konsola OhmMapper, 2 – nadajnik, 3 – odbiornik, 4 – przewód świetlny, 5 – kable dipolowe

Źródło: B. Rajchel

Zaletami metody elektrooporowej jest nieinwazyjny sposób rozpoznania budowy 
podłoża oraz zasięg głębokościowy, który może wynieść kilkadziesiąt metrów. natomiast 
do wad tej metody należy zaliczyć pracochłonność (wymaga ona dużej liczby pomiarów), 
a także mało precyzyjne wyniki, jeśli występuje duża wilgotność badanego podłoża oraz 
brak możliwości uzyskania informacji na temat głębiej położonych warstw oraz jeśli 
płycej zalega warstwa o dużej oporności. 

Metodę elektrooporową początkowo wykorzystywano tylko w geologii. Później 
zaczęto ją również stosować w innych dziedzinach, tj. badania geologiczno-inżynierskie 
i archeologia.

3. Geotechniczne badania polowe

Badania podłoża gruntowego prowadzone są w celu rozpoznania budowy geolo-
gicznej, warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych danego ośrodka. Prawidło-
we określenie podłoża gruntowego odgrywa istotną rolę przy ustaleniu parametrów 
geotechnicznych gruntu, dlatego niezbędne jest uprzednio przeprowadzenie badań 
terenowych. Badania te przeważnie obejmują obszar znacznie większy niż sama bu-
dowla, ponieważ należy zlokalizować ewentualne zagrożenia, jakie mogłyby uaktywnić 
się po wykonaniu projektowanego obiektu. w badaniach polowych szerokie zastoso-
wanie mają sondowania (statyczne, dynamiczne itp.). Do oceny przydatności typowo 
7. Instrukcja obsługi OhmMapper, 2011.
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inżynierskiej, oprócz obciążeń próbnych, badań presjometrycznych, stosuje się również 
badania dylatometryczne.

3.1. Sondowanie dynamiczne

Sondowania stosuje się do oceny jakościowej zmienności gruntów na różnych głębo-
kościach. Badania te polegają na pogrążeniu w gruncie sond o różnych końcówkach przez 
wbijanie, wkręcanie lub wciskanie oraz określeniu występujących podczas sondowania 
oporów gruntów. w zależności od głębokości badawczej i metody prowadzenia ostrza 
wyróżnia się sondowanie statyczne i dynamiczne (ciężkie i lekkie). 

Sondowanie dynamiczne wykonuje się przede wszystkim do oznaczenia stopnia 
zagęszczenia gruntów sypkich, rzadziej w przypadku gruntów spoistych. najczęściej 
stosuje się sondy wbijane o końcówkach: cylindrycznej, stożkowej lub krzyżakowej. Ist-
nieją cztery metody badań (tab. 1) różniące się energią wbijania: DPL (sonda lekka – SL), 
DPM (sonda średnia – SS), DPH (sonda ciężka – SC), DPSH (sonda bardzo ciężka – SH).

Tab. 1. wymiary i masy czterech rodzajów sond dynamicznych

Źródło: Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika Badania polowe

Badanie sondą dynamiczną z końcówką stożkową polega na oznaczeniu oporu, jaki 
stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki sondy (fot. 3). Do pogrążania 
końcówki w grunt służy młot o określonej masie, swobodnie spadający z wymaganej 
wysokości (tab. 1). Liczba uderzeń młota, potrzebna do zagłębienia sondy o pewną stałą 
głębokość, jest parametrem geotechnicznym. Sondowanie i rejestracja jego wyników 
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są wykonywane w sposób ciągły, tak by rejestrowana wartość odpowiadała głębokości 
pomiaru. w metodzie tej nie pobiera się próbek gruntu w czasie sondowania. Orienta-
cyjny stan gruntów sypkich i spoistych, w zależności od warunków sondowania, podano 
w tabelach 2, 3. natomiast przykładową kartę sondowania przedstawiono na fot. 4.

Fot. 3. Sondowanie dynamiczne DPL
Źródło: B. Rajchel

Tab. 2. Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych w zależności od liczby uderzeń n30

Stan piasku Stopień zagęszczenia Liczba uderzeń N30

Bardzo luźny 0 < ID ≤ 0,15 1–4

Luźny 0,15 < ID ≤ 0,33 5–10

Średnio zagęszczony 0,33 < ID ≤ 0,67 11–30

Zagęszczony 0,67 < ID ≤ 0,85 31–50

Bardzo zagęszczony 0,85 < ID ≤ 1,0 więcej niż 50

Źródło: G. Sendkowska, W. Trąpczyński, T. Kozłowski, K. Kurpias-Warianek, Ćwiczenia laboratoryjne z me-
chaniki gruntów i fundamentowania, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2009.
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Tab. 3. Stopień plastyczności w zależności od liczby uderzeń n30

Stan gruntu spoistego Liczba uderzeń N30 Stopień plastyczności

Miękkoplastyczny < 4 IL > 0,50 

Plastyczny 4–8 0,25 < IL ≤ 0,50

Twardoplastyczny 8–15 0 < IL ≤ 0,25

Półzwarty 15–30 IL ≤ 0

Zwarty > 30 wn ≤ ws

Źródło: G. Sendkowska, W. Trąpczyński, T. Kozłowski, K. Kurpias-Warianek, Ćwiczenia laboratoryjne z me-
chaniki gruntów i fundamentowania, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2009.

Fot. 4. Przykład karty dokumentacyjnej sondowania sondą dynamiczną DPL
Źródło: www.softproj.pnet.pl (dostęp: 29.07.2013)

3.2. Badania dylatometryczne

Badanie dylatometryczne polega na pomiarach ciśnienia gazu działającego na mem-
branę na wybranych głębokościach podczas pogrążania łopatki dylatometru w podłoże 
gruntowe (fot. 5). na określonej głębokości odczytuje się pomiary: 

 � ciśnienia gazu potrzebnego w początkowej fazie do uzyskania kontaktu membrany 
z otaczającym gruntem (p0); 

 � ciśnienia gazu potrzebnego do odkształcenia środka membrany o ok. 1 mm w stronę 
gruntu (p1); 

 � ciśnienia gazu po kontrolowanym powrocie membrany do pozycji uzyskanej w po-
miarze pierwszym (p2).
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wyniki badań pozwalają na określenie: rodzaju gruntu, jego odkształcalności, hi-
storii naprężenia, współczynnika parcia spoczynkowego i wytrzymałości na ścinanie. 
wytyczne do metody badań ujęte są w normie Pn – B – 04452; 2002.

Fot. 5. Dylatometr DMT
Źródło: www.hebo-poznan.pl (dostęp: 29.07.2013)

Badania dylatometryczne DMT stosowane są przy posadowieniach obiektów 
budowlanych w tym mostów oraz ścian oporowych, obudowy głębokich wykopów. Po-
zwalają na określenie nośności i osiadań fundamentów oraz nośności pali. najnowszym 
osiągnięciem w rozwoju badań dylatometrycznych jest dylatometr sejsmiczny (SDMT) 
pozwalający na pomiar prędkości fal sejsmicznych wzbudzonych na powierzchni terenu 
(ryc. 4). Test SDMT pozwala na uzupełnienie charakterystyki ośrodka przeprowadzonej 
innymi metodami, np. CPTU, DMT8.

Ryc. 4. Zasada pomiaru prędkości fali sejsmicznej Vs w dylatometrze sejsmicznym SDMT

Źródło: www.geosoft.com.pl (dostęp: 29.07.2013)

8. www.ban.uz.zgora.pl (dostęp: 29.07.2013).
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Dylatometr sejsmiczny SDMT to połączenie standardowego dylatometru DMT 
i modułu mierzącego prędkość rozchodzenia się fali sejsmicznej Vs. Moduł sejsmicz-
ny ma kształt walca o średnicy równej średnicy żerdzi CPT i posiada dwa rejestratory 
fal sejsmicznych umieszczone w odległości 0,5 m od siebie. Moduł ten jest położony 
powyżej ostrza dylatometru. Taki układ czujników pozwala na uniknięcie problemów 
związanych z niejednoznacznym wyznaczeniem czasu dojścia impulsu sejsmicznego, 
jaki zdarza się często przy zastosowaniu jednego czujnika. wyzwolenie impulsu sej-
smicznego następuje poprzez poziome uderzenie młotem elipsoidalnego stalowego 
elementu dociśniętego mocno do podłoża. Podłużna oś tego elementu jest umieszczona 
równolegle do osi czujników sejsmicznych. Prędkość fali sejsmicznej Vs jest określona 
jako iloraz różnicy odległości pomiędzy źródłem impulsu sejsmicznego a dwoma odbior-
nikami i zmierzonym opóźnieniem czasu dojścia fali sejsmicznej do obu odbiorników9.

4. Laboratoryjne badania wytrzymałościowe gruntu

wytrzymałością gruntu na ścinanie τf nazywa się największy (graniczny) opór odnie-
siony do jednostki powierzchni, jaki stawia ośrodek gruntowy naprężeniom ścinającym 
występującym w rozpatrywanym punkcie badanego gruntu. wytrzymałość na ścinanie 
jest inna dla gruntów spoistych i dla niespoistych o wartość spójności gruntu (ryc. 5).

wytrzymałość gruntu na ścinanie określa uzgodniony wzór Coulomba: τf = σn * tgΦ + c,
gdzie: σn – naprężenie normalne do płaszczyzny ścinania, Φ – kąt tarcia wewnętrz-

nego, c – spójność gruntu (kohezja).

Ryc. 5. wykres wytrzymałości na ścinanie dla gruntów spoistych i niespoistych

Źródło: www.zasoby.open.agh.edu.pl (dostęp: 29.07.2013)

9. www.geosoft.com.pl (dostęp: 29.07.2013).
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4.1. Aparat bezpośredniego ścinania

Aparat bezpośredniego ścinania (aparat skrzynkowy, fot. 6) jest urządzeniem do 
określania wytrzymałości próbek gruntu na ściskanie. Umożliwia badanie próbek 
o przekroju kwadratowym i boku 60 mm lub 120 mm. Kierunek działania siły ściska-
jącej jest prostopadły do przekroju próbki. Zmiany odkształcenia próbki mierzy się 
z dokładnością do 0,01 mm.

Fot. 6. Aparat bezpośredniego ścinania i schemat skrzynki: 1 – skrzynka dolna, 2 – skrzynka górna, 
3 – pokrywa,  4 – filtry o ząbkowanej powierzchni, 5 – wymuszona płaszczyzna ścięcia

Źródło: www.zasoby.open.agh.edu.pl (dostęp: 29.07.2013)

4.2. Aparat trójosiowego ściskania

Podstawowe urządzenie (fot. 7) składa się z wytrzymałej ramy do obciążeń do 
25 kn, pionowego elektromechanicznego napędu (ograniczony do 10 kn), poziomej 
jednostki napędowej z elektronicznym modułem sterującym, dwóch elektronicznych 
czujników (jeden pionowy i jeden poziomy w różnych zakresach pomiarowych), które 
są niezbędne do użytkowania10. Urządzenie ścinające jest przeznaczone dla nominal-
10. Instrukcja obsługi aparatu ASA, materiały udostępnione przez firmę Merazet, 2012.
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nego obciążenia do 5 kn i do 5 kn ścinania. Za pomocą dodatkowych komórek niższe 
wartości obciążenia mogą być dostosowane.

 

Fot. 7. Aparat ASA – bezpośredniego ścinania i trójosiowego ściskania
Źródło: B. Rajchel

Badania w aparacie trójosiowym (ASA) przeprowadza się trzema różnymi sposoba-
mi w zależności od warunków obciążania i odpływu wody z próbki. Są to: badania bez 
konsolidacji i odwadniania (UU), badania z konsolidacją bez odwadniania (CU) oraz 
badania z odwadnianiem (CD)11.

Przy użyciu aparatu ASA można dodatkowo wykonać pomiar wolnego ciśnienia 
wody porowej. Przetwornik został specjalnie zaprojektowany do dokładnego pomiaru 
wolnego ciśnienia wody porowej i najmniejszej zmiany objętości porów. Standardowe 
zakresy pomiarowe od 0,1 do 2 MPa. Czujnik może być zastosowany również dla in-
nych pomiarów (np. ciśnienia komórki, ciśnienia porów powietrza). Aby wyeliminować 
jakikolwiek wpływ elektryczny na sygnały pomiarowe, został wbudowany wzmacniacz 
do kalibrowanego sygnału 0–10 V12.

5. Podsumowanie

w artykule omówiono problematykę wstępnego rozpoznania gruntu przy użyciu 
metod geofizycznych, typu georadar, urządzenie elektrooporowe. Przedstawiono 
również zakres geotechnicznych badań polowych z charakterystyką specjalistycznego 
sprzętu stosowanego w badaniach gruntu, typu sonda dynamiczna czy dylatometr. 

11. Instrukcja obsługi aparatu ASA, materiały udostępnione przez firmę Merazet, 2012.
12. Ibidem.
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Scharakteryzowano także ważny etap badań gruntu, jakim jest laboratoryjne badanie 
wytrzymałościowe gruntu za pomocą aparatu bezpośredniego ścinania czy aparatu 
trójosiowego ściskania.

Mimo że badania geotechniczne gruntu wiążą się z dodatkowymi kosztami, jednak 
czasem warto ponieść koszty wykonania tych badań, które mogą być znacznie mniejsze 
niż koszty naprawy zniszczonych obiektów przez błędne określenie podłoża gruntowego.
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PROBLEMATYKA KONSERWACJI DREWNIANEJ 
ARCHITEKTURY CERKIEWNEJ Z OBSZARU 

POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Streszczenie
Drewniane cerkwie Pogórza Dynowskiego stanowią świadectwo wielowiekowej koegzystencji 

dwóch tradycji religii chrześcijańskiej na ziemiach Polski południowo-wschodniej. wśród zacho-
wanych do dziś obiektów reprezentujących wyjątkowe walory artystyczne i historyczne lokalne-
go budownictwa wymienić należy przede wszystkim świątynie w Uluczu (gmina Dydnia), Piątko-
wej (gmina Dubiecko), Chyrzynce oraz Babicach (gmina Krzywcza). 

niestety, wskutek zawiłych losów powojennej historii regionu budowle te są w większości nie-
użytkowane. Część z nich znajduje się obecnie w zaawansowanej ruinie i wymaga natychmiasto-
wej ingerencji konserwatorskiej. Zaproponowane i omówione w artykule „ekologiczne” podejście 
do konserwacji drewnianych cerkwi Pogórza Dynowskiego jest gwarantem przywrócenia im ich 
dawnej świetności, a także utrzymania ich autentyczności, tożsamości oraz kulturowej integral-
ności. Tym samym proces konserwacji, aktualizujący techniki tradycyjnego ciesielstwa, traktowa-
ny jest jako transmisja wartości duchowych zapisanych w architektonicznej formie.

Słowa kluczowe: architektura drewniana, konserwacja, cerkiew, autentyczność

THE PROBLEMATIC OF CONSERVATION OF 
THE WOODEN ORTHODOX CHURCHES FROM 

THE DYNOWSKIE FOOTHILLS

Summary
The wooden orthodox churches from the Dynowskie Foothills are the testimony of the cen-

turies long coexistence of the two traditions of the Christian religion in south-eastern part of 
Poland. Among the preserved to this day objects, that represent a unique artistic and histori-
cal values of the local building tradition, the temples in Ulucz (municipality Dydnia) Piątkowa 
(municipality Dubiecko), Chyrzynce and Babice (municipality Krzywcza) should be mentioned 
at first.

Unfortunately, due to the complex fate of post-war history of the region, these buildings are 
largely unused. Some of them are now in advanced ruin and require the immediate conservation-
al intervention. The proposed and discussed in this article the “ecological” approach to the con-
servation of the wooden churches from the Dynowskie Foothills is a guarantee to return them to 
their former glory, as well as to maintain their authenticity, identity and cultural integrity. Thus, 
the process of conservation, that is actualizing traditional carpentry techniques, is treated as 
a transmission of the spiritual values enshrined in architectural form.

Keywords: wooden architecture, conservation, orthodox church, authenticity
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1. Wprowadzenie

Drewniane cerkwie Pogórza Dynowskiego stanowią świadectwo wielowiekowej 
koegzystencji dwóch tradycji religii chrześcijańskiej na ziemiach Polski południowo-
-wschodniej. Ich charakterystyczna sylwetka, będąca konglomeratem wschodnich 
oraz zachodnich form architektonicznych, na stałe wpisała się w pejzaż tych ziem, 
reprezentując lokalne tradycje budownictwa drewnianego.

niestety, ostatnie półwiecze nie było łaskawe dla architektury cerkiewnej na oma-
wianym obszarze. w wyniku nowej sytuacji politycznej zaistniałej po II wojnie światowej 
oraz związanym z nią procesem przesiedlenia społeczności greckokatolickich poza gra-
nice Polski, pozostałości kultury pogranicza uległy nieomal kompletnemu zniszczeniu. 
Szczególnie dotkliwie ucierpiały budowle wzniesione z drewna, czyli materiału w swej 
naturze wyjątkowo nietrwałego. Część ze świątyń, które przetrwały do dnia dzisiejszego, 
znajduje się w kompletnej ruinie i wymaga natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej.

Opracowanie odpowiedniej metody ich ratowania, która uchroni je przed dalszymi 
zniszczeniami oraz pozwoli na ich przyszłą adaptację, jest zagadnieniem priorytetowym 
dla regionu. Stosowane rozwiązania i metody konserwatorskie muszą mieć na względzie 
konieczność utrzymania autentyczności, tożsamości i identyczności poszczególnych 
świątyń. Tym samym proces konserwacji powinien być traktowany jako transmisja 
wartości duchowych utrwalonych w architektonicznej formie, a nie tylko jako zacho-
wanie pozostałości oryginalnego materiału. 

2. Drewniane cerkwie Pogórza Dynowskiego

wśród zachowanych do dzisiaj drewnianych cerkwi Pogórza Dynowskiego na 
szczególną uwagę zasługują świątynie w Uluczu (gmina Dydnia), Piątkowej (gmina 
Dubiecko), Chyrzynce oraz Babicach (gmina Krzywcza). 

Cerkiew greckokatolicka wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu (obecnie fila Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) pierwotnie wchodziła w skład zabudowań 
klasztornych unickiego zakonu bazylianów i wedle lokalnej tradycji została wybudowana 
w latach 1510–1517 (fot. 1). natomiast bazując na przeprowadzonych z inicjatywy 
MBL w Sanoku badaniach dendrochronologicznych, czas erekcji świątyni określa się 
na 1659 r.1

Cerkiew w Uluczu jest jedną z niewielu zachowanych na terenie Polski drewnianych 
świątyń reprezentujących archaiczne cechy konstrukcyjne i funkcjonalne, typowe dla 
wczesnego budownictwa cerkiewnego. wnętrze świątyni zdobią pozostałości figuralnej 
polichromii z lat 1682–16832. 

1. Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. II (M–Ż), red. K. Zieliński, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”, Rzeszów 2011, s. 120–121.

2. Ibidem, s. 120–121.
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Fot. 1. Cerkiew greckokatolicka wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu
Źródło: fot. T. Tomaszek

Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Piątkowej (nieużytkowana od 1947 r.) została 
zbudowana prawdopodobnie w 1732 r. (rok ten wyryto na nadprożu głównego portalu, 
jednak analiza cech architektonicznych pozwala przypuszczać, że budowla powstała 
znacznie wcześniej, a wspomniana data wskazuje jedynie na czas jej przebudowy3). 
Świątynia należy do trójdzielnych cerkwi kopułowych, nielicznie zachowanych na te-
renie południowo-wschodniej Polski (fot. 2, 3). na zewnątrz otoczona jest wydatnym 
okapem, wspartym na kamiennych słupach, otynkowanych zaprawą wapienną. Całe 
wyposażenie świątyni skradziono (przetrwała jedynie ikona namiestna z końca XVII w. 
z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela)4.

Fot. 2. Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Piątkowej (widok od strony płn.-wsch.)
Źródło: fot. T. Tomaszek

3. Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. II, op. cit., s. 36–37.
4. Ibidem, s. 36–37.
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Fot. 3. Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Piątkowej (widok od strony płd.-zach.)
Źródło: fot. T. Tomaszek

Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce (obecnie nieużytko-
wana, częściowo zrujnowana) została wybudowana w 1857 r. dzięki fundacji Adama 
hr. Starzyńskiego (fot. 4). we wnętrzu (na ścianach i stropie) pokryta jest polichromią 
z 1911 r. o motywach figuralnych i architektonicznych, autorstwa malarza Andrzeja 
Demkowycza (fot. 5). Po wysiedleniu autochtonicznej ludności w 1947 r. wykorzysty-
wana była jako owczarnia. w 2010 r. Lokalna Organizacja Turystyczna „wrota Karpat 
wschodnich” z Birczy rozpoczęła starania o jej wydzierżawienie na cele muzealne 
z zachowaniem funkcji sakralnych5. 

Unikalnym elementem architektonicznym dla cerkwi w Chyrzynce była zrębowa 
przegroda ikonostasu pomiędzy nawą a sanktuarium (fot. 6). Rozwiązania tego typu 
spotkać można tylko w najstarszych drewnianych cerkwiach z XVI i XVII w., np. Ra-
drużu. Ściana taka stanowiła element konstrukcji budynku, a zarazem umieszczano 
na niej elementy ikonostasu6. 

5. Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. I (A–Ł), red. K. Zieliński, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”, Rzeszów 2011, s. 44.

6. Ibidem, s. 44.
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Fot. 4. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce 
(stan z lipca 2013 r.; zdjęcia wykonane podczas remontu bryły architektonicznej)

Źródło: fot. T. Tomaszek

Fot. 5. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce – polichromia z 1911 r.  
autorstwa Andrzeja Demkowycza

Źródło: fot. T. Tomaszek
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Fot. 6. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce – polichromia z 1911 r.  
autorstwa Andrzeja Demkowycza (w tle pozostałości zrębowej przegrody ikonostasu pomiędzy  

nawą a sanktuarium)
Źródło: fot. T. Tomaszek

Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach (nieużytkowana od 
1947 r.) zbudowana została na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w 1839 lub 1840 r. 
przez cieślę Kozubala spod Krosna (fot. 7). Świątynia znajduje się obecnie w stanie za-
awansowanej ruiny. Pokrywająca ściany polichromia ornamentalna i architektoniczna 
jest w bardzo złym stanie (fot. 8, 9). Pomiędzy nawą a sanktuarium stoi pozbawiony 
ikon ikonostas7. 

Fot. 7. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach
Źródło: fot. T. Tomaszek

7. Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. I, op. cit., s. 9.
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Fot. 8. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pokrywająca ściany  
ornamentalna i architektoniczna polichromia, obecnie w bardzo złym stanie – widok na sanktuarium  

i pozbawiony ikon ikonostas
Źródło: fot. T. Tomaszek

Fot. 9. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pokrywająca ściany  
ornamentalna i architektoniczna polichromia, obecnie w bardzo złym stanie – widok na chór

Źródło: fot. T. Tomaszek
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w pobliżu cerkwi, od strony zachodniej, znajduje się wolno stojąca dzwonnica 
z 1840 r. Zbudowana została na planie kwadratu, w konstrukcji słupowej z pozorną 
izbicą i o lekko pochylonych ścianach8. 

3. Problematyka konserwacji bryły architektonicznej

Drewno, czyli materiał, z którego wzniesiono omawiane tu cerkwie, to substancja 
organiczna, niezwykle podatna na procesy korozji środowiskowej oraz biodegradacji. 
Tym samym proces degradacji architektury drewnianej następuje w znacznie szybszym 
tempie, niż ma to miejsce w przypadku budowli wykonanych z materiałów trwałych, 
jak kamień czy cegła. 

Zatrzymanie procesu degradacji tkanki drzewnej w naturalnych warunkach jest 
praktycznie niemożliwe. wszelkie próby ingerencji w jej strukturę przy pomocy używa-
nych obecnie w konserwacji materiałów syntetycznych okazują się być niezadawalające 
i krótkotrwałe. wedle zaleceń „The Principles for the Preservation of Historic Timber 
Structures” („Zasady Ochrony Historycznych Budynków Drewnianych”)9 decyzja o uży-
ciu żywic syntetycznych do konserwacji drewna powinna być podejmowana z wielką 
ostrożnością i tylko wtedy, kiedy inne metody (tradycyjne) są niemożliwe do wykonania 
lub są niewystarczające. 

Jak wykazują doświadczenia konserwatorskie, np. krajów skandynawskich, jakie-
kolwiek odejście od tradycyjnych materiałów i technik na korzyść używania tworzyw 
syntetycznych w konsekwencji doprowadza niemal za każdym razem do przyśpieszo-
nego procesu degradacji10. Tym samym metody te spotykają się z szeregiem zastrzeżeń, 
a w szczególności stawiają w wątpliwość autentyczność, tożsamość oraz integralność 
obiektu zabytkowego, na którym zostają realizowane. 

Mając to na względzie, należy dążyć do stosowania tradycyjnych technik i technologii 
w procesie konserwacji architektury drewnianej, a zdegradowany materiał powinien 
być wymieniany na materiał nowy, przygotowany w tradycyjny sposób. Sprawdzone 
technologie, opracowane i doskonalone na przestrzeni wieków, są autentycznym świa-
dectwem minionych epok oraz skarbnicą wiedzy na temat sposobu obróbki drewna, 
konstrukcji budynków czy lokalnych rozwiązań architektonicznych. wykorzystanie tej 
wiedzy poprzez jej praktyczną implementację podczas konserwacji to nie tylko oddanie 
należytego hołdu pokoleniom minionym, ale również zachowanie autentyzmu tradycji 
budownictwa drewnianego oraz jego charyzmy w oddziaływaniu na odbiorcę. Tym 
samym powtarzając rozwiązania znane i stosowane od stuleci, przedłużony zostaje na-
turalny ciąg życiowy budynków, bez zafałszowań i zmian degradujących ich oryginalny 

8.  Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. I, op. cit., s. 9–10.
9. Dokument ten, dotyczący zasad ochrony budowli drewnianych, został oficjalnie zaadaptowany przez Generalne 

Zgromadzenie ICOMOS w Guadalajara (Meksyk) w październiku 1999 r.
10. I. Holmstrom, Restaureringsideologiarna och det hantverksbaserade underhallet, nordisk arkitekturforskning, 1, 

(1993), s. 12–13.
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charakter11. Oparty na tych założeniach sposób działania konserwatorskiego nazwany 
został przez Larsena i Marsteina12 „podejściem ekologicznym”13. 

wymiana zdegradowanych drewnianych elementów (lub ich części) jest z sukcesem 
realizowana od lat na wielu obiektach architektury cerkiewnej w Polsce. Przykładem 
mogą być omawiane tu świątynie w Uluczu czy Chyrzynce (fot. 10, 11). Problematycznym 
pozostaje jednak sposób wyznaczania zakresu wymiany zdegradowanego materiału. 
wizualna inspekcja jest metodą nieskuteczną przy określaniu stopnia zniszczeń poszcze-
gólnych elementów konstrukcyjnych. w związku z tym należy poddać je szczegółowym 
badaniom rezystograficznym14, dzięki którym uzyskane zostaną wyczerpujące dane na 
temat stanu zachowania każdej z belek (drewnianego elementu) w całym jego przekroju.

Fot. 10. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce (stan z lipca 2013 r.; podczas 
remontu bryły architektonicznej). Usunięta z dolnych belek zrębu ścian powierzchniowa warstwa 

zdegradowanej tkanki drzewnej
Źródło: fot. T. Tomaszek

11. w ten sposób zachowana zostaje „wartość życia lub istnienia budynku w czasie” (ang. living value), która wydaje 
się być jedną z wartości najważniejszych do utrzymania w przypadku zabytkowej architektury. 

12. K. E. Larsen, n. Marstein, Conservation of Historic Timber Structures. An ecological approach, Butterworth-Heinemann 
Series in Conservation and Museology, Reed Educational and Professional Publishing Ltd., Great Britain 2000.

13. w oryginale „an ecological approach to preservation”.
14. Badania rezystograficzne, wykonywane z użyciem rezystografu IML-RESI F400-S, pozwalają na określenie 

stanu zachowania tkanki drzewnej w elementach konstrukcyjnych. Zastosowana metoda badawcza oparta jest 
na pomiarze oporu skrawania podczas nawiercania elementu. wiercenia wykonywane są cienkim, elastycznym 
wiertłem o średnicy 2 mm. Uzyskane wyniki zostają zapisane (osobno dla każdego punktu pomiarowego) 
w formacie wykresów zależności amplitudy oporu od głębokości odwiertu.
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Fot. 11. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce (stan z lipca 2013 r.; podczas 
remontu bryły architektonicznej). wstawki z nowego drewna w dolnej belce zrębu ściany

Źródło: fot. T. Tomaszek

Kolejnym zagadnieniem, niezwykle ważnym z punktu widzenia zachowania au-
tentyczności budowli drewnianej, jest sposób wykonania podmurówki. Jak wykazują 
badania przeprowadzone przez autora opracowania, pierwotnie drewniane cerkwie na 
terenach Podkarpacia spoczywały jedynie na luźno ułożonych dużych otoczakach. Ce-
glane podmurówki, które dziś powszechnie występują pod wieloma obiektami, zostały 
wykonane wtórnie, prawdopodobnie podczas późniejszych remontów. Tym samym 
przypuszczać należy, że nie stanowią one tradycyjnego rozwiązania technologicznego, 
a jedynie jego modyfikację15. 

Stosowane nagminnie pod drewnianymi cerkwiami Pogórza Dynowskiego w ostat-
nich latach podmurówki z kamienia łączonego zaprawą wydają się być kolejną mody-
fikacją oryginalnych rozwiązań i zaprzeczać autentycznym technologią. Dodatkowo 
ze względu na wysoką higroskopijność warstwy zaprawy tego typu podmurówki nie 
izolują drewna podwaliny od wilgoci gruntowej i wymagają stosowania poziomych, 
dodatkowych izolacji w postaci, np. warstw papy (czyli nieoryginalnych rozwiązań 
technologicznych) (fot. 12). 

15. Dotychczas szczegółowemu rozpoznaniu poddane zostały technologie wykonania podmurówki drewnianych 
cerkwi łemkowskich i bojkowskich. Informacje o tym znaleźć można [w:] R. Brykowski, Łemkowska drewniana 
architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Ossolineum, wrocław 1986, s. 31–32. Autor podaje, 
że pierwotnie na suchym, piaszczystym gruncie jedynie w narożach podkładano większe kamienie. natomiast 
ciągły fundament z kamieni polnych zakładano na gruncie mniej suchym oraz przy zastosowaniu na podwalinę 
drewna mniej odpornego na wilgoć. Fundament ceglany zaś zaczęto wprowadzać późno, bo dopiero w czasie 
remontów od końca XIX w. 
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Fot. 12. Cerkiew greckokatolicka wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu – podmurówka z kamienia 
łączonego zaprawą, wykonana podczas remontu świątyni; pod podwaliną pozioma izolacja w postaci 

warstwy papy
Źródło: fot. T. Tomaszek

Postuluje się wobec tego, aby przywrócić oryginalne rozwiązania technologiczne 
i osadzać drewniane cerkwie jedynie na luźnych, niepołączonych zaprawą otoczakach. 

4. Problematyka konserwacji wystroju malarskiego

większość drewnianych cerkwi z terenów Pogórza Dynowskiego posiada pozosta-
łości oryginalnego wystroju malarskiego. w przypadku cerkwi w Uluczu polichromia 
zachowała się jedynie fragmentarycznie, natomiast w cerkwiach w Chyrzynce i Babi-
cach nadal pokrywa nieomal całe ich wnętrze. niestety, stan zachowania polichromii 
w przypadku tych ostatnich jest bardzo zły (fot. 13). Szczególnie dotyczy to zrujnowanej 
cerkwi w Babicach, która wymaga natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej (fot. 14). 

Ze względu na zaawansowaną degradację znacznej części drewnianych elementów 
konstrukcyjnych pokrytych polichromią w cerkwi w Babicach niezbędna jest ich wymiana 
na elementy nowe (fot. 15, 16). Tym samym koniecznym jest wykonanie miejscowego 
transferu polichromii z tych elementów. 
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Fot. 13. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce – polichromia na stropie nawy, 
wykonana w 1911 r. przez Andrzeja Demkowycza; widoczne miejscowe zabezpieczenia osypującej się 

warstwy malarskiej przy pomocy bibułki japońskiej
Źródło: fot. T. Tomaszek

Fot. 14. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – mocna zniszczona, osypująca 
się wraz z zaprawą polichromia nad chórem muzycznym

Źródło: fot. T. Tomaszek
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Fot. 15. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – zaawansowana degradacja 
części drewnianych elementów konstrukcyjnych stropu nawy pokrytych polichromią (uszkodzenia 

powstałe wskutek przeciekającej wody z dziurawego dachu powyżej)
Źródło: fot. T. Tomaszek

Fot. 16. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – zaawansowana degradacja 
drewnianych elementów konstrukcyjnych pokrytych polichromią na stropie nawy oraz ścianie 

południowej; od południa, tuż przy ścianie, widoczna dziura w stropie i dachu
Źródło: fot. T. Tomaszek
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Przeprowadzone analizy wykazały, że najlepszym rozwiązaniem konserwatorskim 
będzie przeniesienie na nowe podłoże warstwy malarskiej jednocześnie z leżącą pod nią 
warstwą zaprawy oraz wierzchnią warstwą oryginalnego podłoża. Ze względu na znacz-
ne osłabienie wytrzymałości mechanicznej, spowodowanej zaawansowaną degradacją 
drewna, pozostałość warstwy oryginalnego podłoża transferowanego elementu wymaga 
wzmocnienia strukturalnego. wykonać go należy, stosując impregnację strukturalną, 
np. roztworem żywicy syntetycznej Paraloid B72.

Po wykonaniu wzmocnienia strukturalnego pozostałości warstwy oryginalnego 
drewna, stanowiącej bezpośrednie podłoże dla przenoszonej warstwy malarskiej, 
transferowane elementy należy zamocowane „na nowo” w oryginalnym miejscu do 
wymienionych elementów konstrukcji cerkwi. Tym samym utrzymana zostanie auten-
tyczność oryginalnej kompozycji malarskiej i przywrócony pierwotny wystrój wnętrza.

5. Podsumowanie

Zaproponowane i omówione powyżej „ekologiczne” podejście do konserwacji drew-
nianych cerkwi Pogórza Dynowskiego jest gwarantem utrzymania ich autentyczności, 
tożsamości oraz kulturowej integralności. Tym samym proces konserwacji, aktualizujący 
techniki tradycyjnego ciesielstwa, traktowany jest jako transmisja wartości duchowych 
zapisanych w architektonicznej formie. To, co zostaje zachowane, to nie tylko fizyczna 
pozostałość struktury. Uchwycony zostaje kulturowy zamysł, który poprzez swoje 
powtórzenie ma szansę pozostać na zawsze utrwalony.
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ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ SZANSĄ WZROSTU 
ATRAKCYJNOŚCI POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

Streszczenie
Turystyka zmienia się. Turyści stają się coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o wybór i po-

szukiwanie form jej uprawiania. Praktykowany od lat model odpoczynku biernego staje się co-
raz bardziej anachroniczny i mało atrakcyjny. Obserwujemy jednocześnie proces ograniczania 
rozmiarów turystyki masowej na rzecz turystyki indywidualnej czy też rodzinnej. Dodatkowo 
od pewnego czasu na świecie panuje moda na zdrowy, aktywny styl życia. Dlatego też, jako jego 
przejaw, wyrosła koncepcja turystyki aktywnej. Światowa Organizacja Turystyki definiuje to po-
jęcie jako „wszelkie formy wyjazdów, których celem jest wypoczynek „w ruchu” – o motywach 
rekreacyjnych lub poznawczych”. Zgodnie z tymi założeniami potencjałem rozwoju turystyki 
aktywnej będą wszelkie walory przyrodnicze i kulturowe regionu, które dzięki odpowiedniej or-
ganizacji mogą stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania turystów. Powyższe powo-
duje, iż istnieje wiele różnorodnych form turystyki aktywnej. Szczególnie ważne jest, by tę formę 
aktywności upowszechniać wśród dzieci i młodzieży, bowiem jak dowodzi przytaczana w pracy 
literatura, prowadzi to do wzrostu atrakcyjności regionów turystycznych. w opinii autora może 
być tak również w przypadku Pogórza Dynowskiego. 

Słowa kluczowe: turystyka aktywna, Pogórze Dynowskie, atrakcyjność regionu

DEVELOPMENT OF ACTIVE TOURISM AS 
OPPORTUNITY FOR GROWTH OF DYNOWSKIE 

FOOTHILLS ATTRACTIVENESS 

Summary
Tourism is changing. Tourists are becoming more discerning when it comes to choice and 

the search for forms of her practicing. Practiced for years passive rest model is becoming more 
and more anachronistic and unattractive. At the same time, we are seeing a process of reduc-
ing the size of mass tourism for tourism as an individual or family. In addition, for some time 
now in the world there is a fashion for a healthy, active lifestyle. Therefore, as a manifesta-
tion of this lifestyle, grew the concept of active tourism. world Tourism Organization de-
fines this concept as any form of travel, where the goal is to holiday “on the move” – the re-
citals or recreational cognitive. Under these assumptions the potential development of active 
tourism all natural values and cultural region, which with the right organization can become  
a subject of particular interest to tourists. The above causes, that there are many different forms 
of active tourism. It is especially important to this form to promote activity among children and 
adolescents, because as mentioned in the literature leads to an increase in the attractiveness of 
the regions. In the opinion of the author, may be so also in the case of Dynowskie Foothills. 

Keywords: active tourism, Dynowskie Foothills, the attractiveness of the region
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1. Wprowadzenie 

Gwałtowny rozwój turystyki, ukierunkowanej w szczególności na konsumpcję, 
doprowadził do powstania ogromnych centrów turystyczno-rozrywkowych z bardzo 
ujednoliconą ofertą spędzania czasu, które miały destrukcyjny wpływ zarówno na 
środowisko, w którym powstawały, jak i na społeczności lokalne. Ten rodzaj turystyki 
masowej określa się obecnie mianem turystyki „twardej”. Jej przeciwieństwem jest 
turystyka „miękka”, zwana też turystyką „łagodną”, zgodna z pojęciem zrównoważo-
nego rozwoju. 

J. Krippendorf (1984), dokonując charakterystyki współczesnej turystyki maso-
wej, sformułował postulaty mające na celu jej uzdrowienie, a także stworzenie turysty 
nowego pokroju. Ten nowy turysta ma świadomość, że sam współtworzy turystykę 
i jest zdolny ocenić, jakie pożytki i szkody mogą wyniknąć z jego podróży. Rezygnując 
z luksusu, łatwo adaptuje się do miejscowych warunków. w podróży odkrywa samego 
siebie, rezygnując z pogoni za skrajnościami, egzotyką i prestiżem. Potrafi ograniczyć 
swoje potrzeby i ambicje. Jest kreatywny, komunikatywny, wesoły, usportowiony. 
Chętnie się uczy i akceptuje zasady turystyki łagodnej, biorąc odpowiedzialność za 
swoje podróże1 (tab. 1).

P. de Knop zauważył, że novum współczesnej turystyki to:
 � bogata oferta zajęć sportowych (rekreacyjnych),
 � preferowanie aktywnej turystyki,
 � planowanie zajęć sportowych w czasie wolnym,
 � przewaga aktywnego uczestnictwa nad pasywną konsumpcją, 
 � wybieranie miejsc turystycznych, ułatwiających aktywność sportową2. 

Tab.1. Tendencje zmian w popycie turystycznym

Cechy „dotychczasowej turystyki” Cechy „przyszłej turystyki”

– podróże grupowe
– mało czasu, pobyty krótkoterminowe
– program z góry ustalony
– wygoda i bierność
– nastawienie na ilość wyjazdów oraz „zaliczonych” atrakcji
– poczucie wyższości, efekt demonstracji
– brak przygotowania i wiedzy na temat atrakcji i kultury danego 
terenu
– importowany styl i sposób życia
– zakupy
– hałaśliwość
– pamiątki ogólnodostępne
– nieznajomość i brak zainteresowania językiem odwiedzanego 
kraju
– szybkie i częste przemieszczanie się
– ciekawość i wścibstwo
– nastawienie na komfort
– dystans między personelem a klientem

– podróże indywidualne
– dużo czasu, pobyty dłuższe
– możliwość spontanicznej zmiany
– wysiłek i aktywność
– nastawienie na jakość, przeżycie nowych doświadczeń 
– szacunek i partnerstwo w kontaktach z gospodarzami
– przygotowanie się do spotkania z odwiedzanym regionem
– życie według wzorów miejscowych
– prezenty
– spokój
– pamiątki osobiste
– nauka miejscowego języka, przynajmniej kilku słów
– mniejsze znaczenie szybkości przemieszczania się
– takt
– mniejsze zainteresowanie komfortem
– bliskie, często zażyłe kontakty z obsługą

Źródło: Opracowano na podstawie: J. Rut, Turystyka aktywna w Euroregionie Podkarpackim. Monografia 
turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 9.

1. Za: R. winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, warszawa 2008, 
s. 19–20. 

2. Za: J. Merski, J. warecka, Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, ALMAMER wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
warszawa 2009, s. 21.
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Możemy zauważyć zatem, że jedną z reakcji na negatywne konsekwencje postin-
dustrialnego społeczeństwa, na samotność człowieka w milionowych miastach jest 
również turystyka aktywna. Zachodni naukowcy trafnie ujmują proces jej rozwoju jako 
fenomen uprzemysłowionego świata i produkt zachodniej cywilizacji. Powszechny jest 
pogląd, że turystyka aktywna wyróżnia się od innych form turystyki, że umożliwia po-
przez będącą jej istotą aktywność ruchową – regenerację sił fizycznych i psychicznych3.

Turystyka aktywna to przede wszystkim turystyka samodzielna, tworzona dla 
uczestnika lub współtworzona przez niego, gdzie aktywność wiąże się nie tylko z aktyw-
nością fizyczną, ale również intelektualną i przyrodniczą. Turystyka aktywna jawi się 
więc bardziej jako sposób na życie niż konkretna jedna wybrana dziedzina – w pojęciu 
„turystyka aktywna” mieści się wiele różnych form uprawiania turystyki4.

Turystyka aktywna, zdaniem Andrejuka, jest formą turystyki, w której głównym lub 
ważnym elementem wyjazdu – niezależnie od czasu trwania działalności turystycznej 
– jest podejmowanie szczególnego rodzaju aktywności rekreacyjnej lub hobbystycznej5. 
J. Rut, pisząc o turystyce aktywnej, „ma na myśli podejmowanie wysiłku nie tylko 
fizycznego związanego z wędrówką, ale również w celach odkrywczych i poznawczych 
prowadzących do osobistego kontaktu z odwiedzanym obszarem i ludźmi oraz oddawanie 
się różnym rodzajom aktywności rekreacyjnych podczas pobytu w miejscu wypoczyn-
ku”6. natomiast Światowa Organizacja Turystyki definiuje to pojęcie jeszcze szerzej, 
jako wszelkie formy wyjazdów, których celem jest wypoczynek „w ruchu” – o motywach 
rekreacyjnych lub poznawczych7.

na podstawie analizy różnorodnych definicji turystyki aktywnej można stwierdzić, że:
1. turystyka aktywna zakłada podejmowanie aktywności fizycznej i psychicznej 

o różnej formie i stopniu natężenia,
2. realizacja tej aktywności związana jest z walorami środowiska przyrodniczego8.

Z powyższego wynika, iż znaczącym zjawiskiem w obrębie turystyki aktywnej jest 
rosnąca rola pleneru. Dla uprawiania turystyki aktywnej konieczne są zatem szczegól-
ne walory turystyczne. najczęściej są one związane z górami, zbiornikami wodnymi 
i rzekami, jednak tereny szczególnie cenione przez turystów aktywnych zawsze cechują 
się dużą naturalnością krajobrazu i małym wpływem cywilizacyjnym. w szczególności 
chodzi tu o tereny lesiste i wiejskie9.

Turystą aktywnym będzie zatem w świetle wymienionych definicji osoba, która 
udaje się poza miejsce zamieszkania dla podjęcia rekreacji ruchowej w wybranych 

3. w. Kandafer, Uwarunkowania rozwoju turystyki kwalifikowanej, [w:] Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. 
Zbiór materiałów pokonferencyjnych I Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-Metodycznej, Iława, 23–24.10.1998, 
T. Łobożewicz, R. Kogut (red.), wydawnictwo DrukTur, warszawa 1999, s. 46.

4. J. Merski, J. warecka, Turystyka kwalifikowana…, op. cit., s. 21.
5. T. Łobożewicz, Miejsce turystyki kwalifikowanej i aktywnej w całokształcie ruchu turystycznego, [w:] Turystyka 

kwalifikowana..., op. cit., s. 16.
6. J. Rut, Turystyka aktywna w Euroregionie Podkarpackim. Monografia turystyczna, wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 28.
7. Za: M. waganos, Rozwój produktów turystyki aktywnej województwa warmińsko-mazurskiego jako przykład 

wykorzystania potencjału regionu, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, B. Mayer (red.), Zeszyty 
naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 271. 

8. Por. m.in. J. Merski, J. warecka, Turystyka kwalifikowana…, op. cit., s. 21.
9. M. Żemła, Turystyka kwalifikowana jako sektor działalności gospodarczej, [w:] Turystyka kwalifikowana..., op. cit., 

s. 39–40.
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dyscyplinach turystycznych lub sportowych. Działalność może przybrać postać zajęć 
hobbystycznych ukierunkowanych na rozwój sprawności fizycznej i intelektualnej. 
Turyści aktywni posiadają odrębne wymagania:

 � szukają atrakcyjnego terenu dla swojej działalności turystyczno-rekreacyjnej, 
zazwyczaj na wsi, w którym można realizować daną aktywność, gdzie krajobraz, 
unikalność miejsca wraz z kulturą miejscową, są tak samo ważne dla uczestnika, 
jak sama aktywność,

 � wyjeżdżają do miejsc, w których istnieje niezbędna infrastruktura specjalistyczna 
i urządzenia umożliwiające kontaktowanie się, mogą to być szlaki lub trasy, szlaki 
wodne, otwarta przestrzeń i wyposażenie pozwalające na przywóz lub wynajęcie 
rowerów, koni, łódek lub kajaków, jak również infrastruktura wspólna wszystkim 
rodzajom turystyki, tzn. odpowiednie drogi i transport publiczny (szczególnie istotny 
dla piechurów, a zarazem pozwalający na lepsze wykorzystanie środowiska), a także 
czysta woda, wygodna baza noclegowa oraz obiekty umożliwiające podejmowanie 
rekreacyjnej aktywności sportowej w miejscu pobytu (fitness kluby, korty, boiska, 
ścianki do wspinaczki, trasy biegowe, wyciągi i trasy narciarskie itp.),

 � oczekują informacji i działań promujących różne formy turystyki aktywnej i spe-
cjalistycznej oraz miejsca, w których można podejmować działania10.
Turystyka aktywna jest bardzo bliska kwalifikowanej. niektóre jej formy w znacznym 

stopniu się pokrywają. Jedna i druga wymagają pewnego przygotowania i wyrobienia, 
obie wyrosły z kontestacji ruchu masowego i poszukują nowych, ambitniejszych wra-
żeń. Dlatego są kojarzone z niewielkimi grupami ludzi stawiających sobie pewne, ściśle 
określone cele zgodne z zainteresowaniami. najważniejszymi różnicami natomiast są 
dostępność tych form oraz odmienność kontaktów ze społecznością miejscową i współ-
zależność. Przyjmując koncepcję T. Łobożewicza, zauważamy, że turystyka kwalifikowana 
jest częścią turystyki aktywnej. wszyscy zatem turyści kwalifikowani oraz uprawiający 
formy turystyczne zaliczane do turystyki kwalifikowanej, a niespełniający jej rygory-
stycznych warunków, tworzą grupę turystów aktywnych. Dalsza analiza dociekań tegoż 
uczonego pozwala na stwierdzenie, iż o ile każdy turysta kwalifikowany jest zarazem 
turystą aktywnym, o tyle nie każdy turysta aktywny jest turystą kwalifikowanym11. 

Powyższe rozważania dowodzą, iż istnieje bardzo wiele form turystyki aktywnej. 
Możemy zaliczyć do nich zarówno tradycyjne formy turystyki kwalifikowanej, takie jak: 
turystyka piesza, narciarska, kolarska, kajakowa, żeglarska, jeździecka, oraz tzw. „inne 
formy”, do których zaliczamy: turystykę podwodną, speleologiczną i wspinaczkową, 
myślistwo i wędkarstwo, turystykę motorową i motorowodną12. 

Do form szeroko pojętej turystyki aktywnej zaliczyć można również zajęcia z zakresu 
tzw. „rekreacji plenerowej” (outdoor adventure recreation), takie jak: lotniarstwo; balo-
niarstwo; marsze/biegi na orientację; carving; czy też tzw. szkoły przetrwania. Pojawiają 
się także nowe dyscypliny, do uprawiania których niezbędne są specyficzne warunki 

10. K. Kaganek, Turystyka kwalifikowana, [w:] Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Projekt SAPARD 
PL-6-08/01, warszawa 2003, s. 116.

11. Za: J. Merski, J. warecka, Turystyka kwalifikowana…, op. cit., s. 22–24.
12. Ibidem, s. 48–49.
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środowiska naturalnego, wymagające specjalnego zagospodarowania i sprzętu. Możemy 
wyróżnić tu, m.in.: kolarstwo terenowe i górskie, turystykę podziemną w jaskiniach 
naturalnych, w wyrobiskach – zabytkowych kopalniach, miejskich trasach podziemnych, 
podziemiach fortyfikacji, kryptach budowli sakralnych, kajakarstwo górskie, rafting, 
kanioning, hydrospeeding, windsurfing, wakeboarding, mountainboarding, streetluge, 
zorbing, bungejumping, jumping dream, basejumping, kiteboarding, paintball, survival, 
bojery, buggy, górskie hulajnogi, katamarany, motolotniarstwo, narciarstwo wodne, 
off-road, paralotniarstwo, pumpbike, quady, segway13.

Jeśli na koniec dodamy jeszcze zapis ze Strategii rozwoju krajowego produktu turystycz-
nego Polski, dotyczący turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej, a mówiący, że 
obejmuje ona, poza powyższymi, również wszystkie tradycyjne ośrodki wypoczynkowe 
nad morzem, na pojezierzach i w innych regionach, także w uzdrowiskach i sanato-
riach wykorzystujących naturalne warunki lecznicze, oraz uwzględniającej wszystkie 
rodzaje specjalistycznych zainteresowań, tj. pielgrzymki, „powrót do korzeni”, wyprawy 
etnograficzne itd.14, to rysuje nam się bardzo bogate spektrum możliwości działania 
w tym zakresie. 

3. Turystyka aktywna w województwie podkarpackim 

najważniejszym elementem w procesie kreowania produktów turystycznych po-
winien być rzetelny i dokładny audyt turystyczny, który jest waloryzacją regionu pod 
kątem turystyki. Główne elementy audytu turystycznego to charakterystyka:

 � atrakcyjności turystycznej regionu (walory turystyczne – naturalne i antropoge-
niczne, stan i ochrona środowiska naturalnego, dostępność komunikacyjna),

 � stanu zagospodarowania turystycznego regionu (infrastruktura turystyczna – 
baza noclegowa, gastronomiczna i uzupełniająca, czyli np. szlaki turystyczne 
czy oznakowanie miasta) i infrastruktura społeczna – biura turystyczne, obiekty 
sportowe i wypoczynkowe, urządzenia rozrywkowe oraz informacja turystyczna, 
infrastruktura usługowa,

 � funkcjonujących form turystyki,
 � wizerunku i aktywności marketingowej regionu15.

Turystyka aktywna i specjalistyczna zostały uznane w Strategii rozwoju turystyki 
na Podkarpaciu za produkt posiadający duże szanse rozwojowe. Kilkakrotnie w części 
audytowej i strategicznej podkreślano specyfikę potencjału Podkarpacia i jego walorów 
turystycznych. Umożliwiają one opracowywanie produktów turystycznych i pakietów 
dla klientów niszowych i zainteresowanych turystyką specjalistyczną. wzmiankowane 
walory umożliwiają zaspokajanie potrzeb nisz rynkowych, w tym związanych głównie 
z realizacją pasji, hobby oraz wypoczynkiem kwalifikowanym na obszarach górskich 
i przy wykorzystaniu rzek i zbiorników wodnych. Stwierdzono, że województwo pod-
karpackie jest predestynowane do rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych 

13. Za: J. Merski, J. warecka, Turystyka kwalifikowana…, op. cit., s. 248–249.
14. Za: J. Rut, Turystyka aktywna…, op. cit., s. 26.
15. B. J. Dąbrowska, Czynniki sukcesu regionów na rynku turystycznym, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia 

atrakcyjności i konkurencyjności regionu, D. Dudkiewicz, F. Midura, E. wysocka (red.), ALAMAER wyższa Szkoła 
Ekonomiczna, warszawa 2006, s. 211.
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w zakresie takich form turystyki, jak: turystyka krajoznawcza, turystyka górska, myśli-
stwo, wędkarstwo, turystyka przyrodnicza, turystyka wodna, turystyka poprzemysło-
wa, turystyka w obiektach pomilitarnych, turystyka kolejowa. Działanie zakłada stałe 
wspieranie i stymulowanie rozwoju produktów niszowych i specjalistycznych poprzez 
szkolenia, konferencje tematyczne, seminaria, dystrybucję badań m.in. dotyczących 
trendów i tendencji krajowych i europejskich, warsztaty kreatywności, konkursy i pro-
gramy promocyjne, współpracę ze szkołami i uczelniami16.

Stwierdzono poza tym, że segment turystyki aktywnej i specjalistycznej – oparty 
o walory naturalne oraz możliwości ich wykorzystania za pośrednictwem infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej, dotyczy osób aktywnych, żyjących głównie w dużych 
aglomeracjach miejskich, prowadzących wyczerpujący psychicznie i fizycznie tryb 
życia (zwłaszcza pracownicy umysłowi). w województwie podkarpackim segment ten 
obejmuje amatorów: 

 � turystyki pieszej, rowerowej i konnej – opartej o szlaki charakteryzujące się zróż-
nicowanymi walorami turystycznymi (łączą elementy przyrodnicze, historyczne 
i krajobrazowe), ścieżki spacerowe i dydaktyczne, podziemne trasy turystyczne, 
ścieżki i trasy rowerowe, szlaki tematyczne oraz regionalne trasy turystyczne,

 � turystyki narciarskiej – opartej o trasy zjazdowe i zorganizowane wyciągi narciarskie,
 � turystyki wodnej – opartej o szlaki turystyki wodnej na rzekach oraz akweny wodne,
 � sportów lotniczych w oparciu o szybowiska w Bezmiechowej i weremieniu oraz 

działalność 5 aeroklubów17.

4. Wybrane formy turystyki aktywnej jako czynnik podnoszący 
atrakcyjność turystyczną Pogórza Dynowskiego

Regiony, gminy charakteryzują się odrębnymi cechami, posiadają różne zasoby, 
odmienne walory, uwarunkowania kulturowe, które mogą zostać uruchomione dla 
celów rozwoju. Każdy region produkuje to, co potrafi najlepiej; wymiana powstaje 
w wyniku nierówności w posiadaniu, w położeniu, w procesach inwestycyjnych. Aby 
stać się systemem konkurencyjnym, przystosowanym do swojego otoczenia, każdy 
region powinien oprzeć swój pomysł na najmocniejszych stronach, opracować i wdrożyć 
programy rozwojowe, mające na względzie konkretnych zainteresowanych, konkretnych 
klientów i konkretnych interesariuszy18. 

Region, którego produkt jest lepszy, o wyższej jakości, niższych cenach lub lepszej 
dostępności, czy też posiada unikatowy charakter, jest bardziej konkurencyjny niż 
region, który nie dysponuje takim produktem. w tej sytuacji ten pierwszy może sobie 
pozwolić na mniej kosztowną i mniej intensywną promocję, czy też nawet jej brak19.

Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez rozwój turystyki zależy głównie 
od dobrej infrastruktury technicznej, bogatych zasobów kulturowych i przyrodniczych 

16. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., 
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, warszawa 2006, s. 345.

17. Ibidem, s. 245. 
18. M. Duczkowska-Piasecka, Istota i znaczenie marketingu terytorialnego w podnoszeniu konkurencyjności regionu, [w:] 

Turystyka i rekreacja…, op. cit., s. 192.
19. B. J. Dąbrowska, Czynniki sukcesu regionów…, op. cit., s. 203 i następne.
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oraz od umiejętności ich wykorzystania. na terenie poszczególnych województw po-
winny być prowadzone badania potencjału turystycznego i uwarunkowań związanych 
z jego wykorzystaniem. Identyfikacja unikatowych walorów środowiska przyrodni-
czego i kulturowego może stanowić podstawę wykreowania markowych produktów 
turystycznych, mogących konkurować z produktami markowymi innych województw 
i być pożądaną ofertą dla turystów zagranicznych20.

naturalne walory turystyczne parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu w swoim bogactwie, chociaż z różnym natężeniem, występują 
na całym obszarze Karpat. Karpackie lasy, resztki puszcz i widokowe wzgórza to tere-
ny bogate w niespotykane gdzie indziej okazy flory i fauny. Bogatą rzeźbę wzniesień 
Pogórza, barwy rozległych połonin, przełomy rzek i potoków, głębokie wąwozy i jary, 
okazałe formy skalne, kolorowe łąki, szachownice pól uprawnych uzupełniają rozrzu-
cone w dolinach pogórzańskie wioski i zróżnicowane walory antropogeniczne. Kreuje 
to popyt na takie formy turystyki aktywnej, które pozwalają zaspokajać indywidualne 
potrzeby ludzi poszukujących głębszej relacji z szeroko rozumianym środowiskiem 
odwiedzanym czy z samym sobą21. 

Pogórze Dynowskie ze swoimi bogatymi i różnorodnymi zasobami środowiska na-
turalnego, małym uprzemysłowieniem, niską gęstością zaludnienia, a także interesującą 
kulturą miejscową stanowi idealny obszar do uprawiania turystyki aktywnej. w mate-
riałach promocyjnych, wydawanych, m.in. przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego najczęściej podkreśla się, że o atrakcyjności tego regionu decydują: liczne 
tereny podgórskie z malowniczym naturalnym krajobrazem, duże kompleksy leśne – 
interesująca, bogata flora i fauna, liczne, często unikatowe zabytki kultury materialnej, 
bogaty folklor, oparty na kulturowym dziedzictwie regionu, liczne gatunki zwierzyny 
łownej i obfitość ryb, działające liczne zespoły i kapele folklorystyczne, tradycyjne 
budownictwo drewniane, obejmujące zabytkowe obiekty sakralne (kościoły i cerkwie), 
piękno parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody22.

występują tu zatem możliwości do uprawiania wszystkich obszarów produktowych 
turystyki aktywnej, takie jak: jazda konna (np. stadnina w Dynowie, Czarnorzekach, 
Dylągówce), spływy kajakowe (rzeka San na odcinku Sanok – Przemyśl, ok. 124 km), 
tradycyjne wędrówki piesze oraz nordic walking (5 znakowanych szlaków pieszych 
o łącznej długości ponad 200 km), jazda rowerem po szlakach (znakowane szlaki np. 
„Doliną Sanu” ponad 250 km), sporty zimowe (np. biegi na nartach – możliwość wy-
korzystania częściowo szlaków do turystyki pieszej, narciarstwo zjazdowe – 3 stacje 
(Babica, Dylągówka, Handzlówka), lotnie, balony, szybowce (pobliska Bezmiechowa) 
czy też wędkarstwo (rzeka San), a także aktywność związana z przyrodą i życiem wsi, 
a także wyprawy krajoznawcze i etnograficzne.

Jednym ze sposobów rozwijania turystyki aktywnej na danym obszarze jest 
propagowanie jej w środowisku dzieci i młodzieży. Po pierwsze, jak wskazują znawcy 

20. E. wysocka, Istota i czynniki konkurencyjności w regionie, [w:] Turystyka i rekreacja…, op. cit., s. 20.
21. J. Rut, Turystyka aktywna…, op. cit., s. 239.
22. R. Konewecka, J. Krupa, Produkty turystyczne Pogórza Dynowskiego – identyfikacja, rozwój, możliwości finansowania, 

[w:] Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, materiały z V Konferencji 
naukowo-Technicznej „Błękitny San”, Jabłonka, 24–25.04.2008, wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2008, s. 44.
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tematu, wynika to z faktu, że młodzi ludzie lubią trudności po to, by je przezwyciężać. 
Odczuwają wstręt do przeciętności i kompromisu. Pociąga ich to wszystko, co wyma-
ga pełnego pasji wysiłku. Drugim istotnym czynnikiem jest fakt, na który zwracają 
uwagę Dąbrowski i Rowiński23. Mianowicie działalność turystyczno-krajoznawcza 
dzieci i młodzieży (szczególnie zrzeszonych w Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Tu-
rystycznych PTTK) jest realizowana przede wszystkim we własnej „ojcowiźnie”, czyli 
w miejscowościach i regionach, z których wywodzą się młodzi turyści. Prowadzi to do 
popularyzacji macierzystych regionów turystycznych, promocji turystyki i ma wpływ 
na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności danego regionu. 

5. Wyniki badań własnych

na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiono wyniki badań własnych doty-
czące uprawiania turystyki aktywnej i kwalifikowanej przez młodzież ze szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu Podkarpacia (woj. podkarpackiego). Stanowią one jedynie część 
zakrojonych na większą skalę badań mających na celu zdiagnozowanie stanu aktywności 
turystycznej tejże grupy wiekowej. Badano młodzież z różnych środowisk: miasta do 
20 tys. mieszkańców – Brzozów, Dynów, Sieniawa; miasta do 50 tys. mieszkańców – Ja-
rosław, Sanok; miasta do 100 tys. mieszkańców – Przemyśl, Krosno; miasta do 500 tys. 
mieszkańców – Rzeszów. Badania właściwe (sondaż diagnostyczny), ze względu na ich 
rozległość, przeprowadzono w latach 2010–2011. Łącznie wzięło w nich udział ponad 
1000 respondentów. następnie po weryfikacji kwestionariuszy do analizy zakwalifiko-
wano kwestionariusze 983 uczniów. w tej liczbie znalazło się 508 kobiet (51,68%) i 475 
mężczyzn (48,32%); 457 uczniów liceów ogólnokształcących (46,39%), 406 uczniów 
techników (41,30%), 120 uczniów zasadniczych szkół zawodowych (12,21%). 

wyniki badań zawarte w tabeli 2 obrazują preferencje badanych, co do wyboru 
formy wyjazdu poza miejsce stałego zamieszkania. Okazuje się, że młodzi ludzie brali 
udział najczęściej w wyjazdach rodzinnych. Tak zadeklarowała ponad połowa z nich 
(53,00%). Równie chętnie brali oni udział w wycieczkach autokarowych (45,68%), przy 
czym w obu przypadkach chętniej czyniły to dziewczęta niż chłopcy. Możemy zatem 
stwierdzić, iż płeć ma znaczący wpływ na wybór wyjazdu rodzinnego (chi^2=15,469, 
C=0,037, p=0,244) oraz wycieczki autokarowej (chi^2=10,231, C=0,160, p=0,001). 

Pozostałe formy wyjazdów cieszyły się już znacznie mniejszą popularnością wśród 
badanych. wyjazd na kolonię letnią zadeklarowało 15,06% ankietowanych, biwak 
13,03%, a na obóz sportowy 12,00% respondentów. Możemy zaobserwować w tym 
miejscu pewną tendencję. Dziewczęta znacznie częściej wybierały formy wyjazdów, 
które nie wymagały nadmiernego wysiłku fizycznego, takie jak: wczasy rodzinne, 
wycieczkę autokarową, kolonię letnią czy pielgrzymkę. Chłopcy natomiast częściej 
poszukiwali wyjazdów bardziej „aktywnych” i chętniej uczestniczyli w obozach spor-
towych czy obozach przetrwania (survival). Uogólniając jednak wyniki dla całej grupy 
ankietowanych, obserwujemy znaczną przewagę pasywnych form turystyki (niekiedy 
wręcz masowych) niż tych aktywnych. 

23. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności 
regionów – w świetle wyników badań, [w:] Turystyka i rekreacja…, op. cit., s. 299.
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Tab. 2. Forma wyjazdu turystycznego a płeć badanych

Forma wyjazdu 

Płeć

Kobieta Mężczyzna Razem
chi^2 C P

N % N % N %

wycieczka autokarowa 257 50,59 192 40,42 449 45,68 10,231 0,160 0,001

Obóz wędrowny 43 8,46 31 6,53 74 7,53 1,325 0,037 0,250

Obóz sportowy 41 8,07 77 16,21 118 12,00 15,397 0,124 0,000

Obóz przetrwania (survival) 12 2,36 24 5,05 36 3,66 5,0362 0,071 0,025

Zielona szkoła 9 1,77 11 2,32 20 2,03 0,365 0,019 0,546

Kolonia letnia 93 18,31 55 11,58 148 15,06 8,689 0,094 0,003

Pielgrzymka 74 14,57 38 8,00 112 11,39 10,486 0,103 0,001

wyjazd rodzinny 300 59,06 221 46,53 521 53,00 15,469 0,124 0,000

Biwak 60 11,81 68 14,32 128 13,02 1,360 0,037 0,243

Inne 54 10,63 57 12,00 111 11,29 – – –

* możliwość wyboru kilku odpowiedzi
Źródło: Opracowanie własne

Poziom uczestnictwa badanej populacji w różnych formach turystyki kwalifikowa-
nej i aktywnej obrazuje tabela 3. Okazało się, że największa liczba uczniów uprawiała 
turystykę rowerową (25,84%). następne 15,87% respondentów turystykę pieszą 
nizinną, a niewiele mniej, bo 15,46% turystykę pieszą górską. Turystyka narciarska 
znalazła uznanie wśród 11,79% ankietowanych. natomiast pozostałe formy cieszyły 
się znacznie mniejszym zainteresowaniem.

Tab. 3. Uprawianie turystyki kwalifikowanej i aktywnej a płeć

Forma turystyki kwalifikowanej

Płeć

Kobieta Mężczyzna Razem
chi^2 C P

N % N % N %

Piesza nizinna 91 17,91 65 13,68 156 15,87 3,288 0,058 0,070

Piesza górska 59 11,61 93 19,58 152 15,46 11,913 0,109 0,001

Rowerowa 126 24,80 128 26,95 254 25,84 0,589 0,024 0,443

Kajakowa 6 1,18 14 2,95 20 2,03 3,842 0,062 0,050

Żeglarska 4 0,79 12 2,53 16 1,63 4,636 0,068 0,031

narciarska 33 6,50 82 17,26 115 11,70 27,548 0,165 0,000

Jeździecka 18 3,54 10 2,11 28 2,85 1,834 0,043 0,176

Inna 2 0,40 6 1,26 8 0,81 2,432 0,050 0,296

* możliwość wyboru kilku odpowiedzi
Źródło: Opracowanie własne

Płeć w istotny sposób różnicowała uczestnictwo w takich dyscyplinach, jak: turystyka 
piesza górska (chi^2=11,913, C=0,109, p=0,001), turystyka narciarska (chi^2=27,548, 
C=0,165, p=000) oraz turystyka żeglarska i kajakowa. Jednak w dwóch ostatnich spo-
śród wymienionych form ogół uprawiających uczniów był znikomy. we wszystkich 
czterech formach aktywniejsi byli chłopcy. Dziewczęta natomiast częściej brały udział 
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w turystyce pieszej nizinnej i turystyce jeździeckiej. Potwierdza to spostrzeżenie od-
notowane powyżej, iż chłopcy preferują udział w formach wymagających większego 
wysiłku fizycznego. Biorąc jednak pod uwagę ogół wyników, należy stwierdzić, że poziom 
uczestnictwa badanej populacji uczniów w różnych formach turystyki kwalifikowanej 
jest niski i niezadowalający.

6. Podsumowanie 

na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, iż należy rozwijać tury-
stykę aktywną dla uatrakcyjnienia oferty, aby dać szerszą możliwość wyboru rodzaju 
wypoczynku, aby nauczyć wrażliwości w obcowaniu z naturą, z drugim człowiekiem. 
Zainteresowanie turystyką aktywną – z uwagi na jej istotę oraz funkcje łagodzące 
wiele mankamentów rozwoju cywilizacyjnego – rośnie na całym świecie. Jej istotą 
jest samodzielne przemierzanie przestrzeni turystycznych wymagające sprawności 
fizycznej i dysponowania określonym ekwipunkiem, umiejętnościami, posługiwania się 
specjalistycznym sprzętem. Uczestnicy tej turystyki cenią sobie jej walory poznawcze, 
szanują przyrodnicze i kulturowe wartości odwiedzanego obszaru24. 

Dlatego też bardzo ważne jest, by ten rodzaj turystyki zaszczepiać wśród najmłod-
szych adeptów turystycznego rzemiosła. Jednocześnie, jak dowodzą znawcy tematu, 
działalność krajoznawcza wśród dzieci i młodzieży jest istotnym czynnikiem popula-
ryzującym regiony turystyczne, podnosząc ich atrakcyjność i konkurencyjność. Może 
tak być również w przypadku Pogórza Dynowskiego.

niestety, badana młodzież z Podkarpacia (również z terenu Pogórza Dynowskiego) 
wykazała się dość niskim stopniem partycypacji w różnych formach turystyki aktywnej 
i kwalifikowanej. Jedynie co czwarty z badanych uprawia turystykę rowerową, co piąty 
turystykę pieszą nizinną i górską, a praktycznie co dziesiąty narciarstwo. Pozostałe dys-
cypliny są wręcz nieznane wśród badanej populacji. Młodzi ludzie często nie są świadomi 
możliwości spożytkowania swojego czasu wolnego w okolicy, w której zamieszkują. 

większą aktywnością muszą wykazać się tutaj szkoły i nauczyciele. w opinii auto-
ra bardzo ważną kwestią są pewne zmiany w sposobie tworzenia programów imprez 
turystyki szkolnej. Powinny znaleźć się w nich zarówno elementy edukacyjne, jak 
i elementy typowo rekreacyjne, elementy dydaktyczne i wypoczynkowe. Bardzo dobre 
wydaje się być łączenie tradycyjnych form turystyki krajoznawczej z nowoczesnymi 
formami turystyki aktywnej i przygodowej czy też kwalifikowanej. Impreza, na której 
młody człowiek „otrzyma” zarówno dawkę edukacji turystycznej, jak i dawkę adrena-
liny, relaksu i dobrej zabawy, na pewno pozwoli mu znaleźć przyjemność i zadowolenie 
w tym, co robił i zapadnie w jego pamięci jako rzecz pozytywna. ważne przy tym, aby jak 
najwięcej imprez odbywało się w obrębie własnego województwa lub regionu. Zmianie 
powinno ulec przekonanie, że atrakcyjna wycieczka to ta, która związana jest z długo-
ścią podróży i niemożliwością powtórzenia jej w stosunkowo krótkim odstępie czasu. 
To w przyszłości zaowocuje trwałym zainteresowaniem turystyką i krajoznawstwem. 

24. w. Kandafer, Uwarunkowania rozwoju turystyki kwalifikowanej, [w:] Turystyka kwalifikowana…, op. cit., s. 46.
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Pozwoli to również młodym ludziom poznać walory turystyczne i rekreacyjne swojej 
„małej ojczyzny” i sposoby ich wykorzystania.

należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby turystyka aktywna i kwalifikowana zna-
lazła większe uznanie wśród młodzieży z terenu Podkarpacia, a to będzie wpływało na 
dalszy rozwój funkcji turystycznej tego obszaru oraz na podniesienie jego atrakcyjności.
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PROJEKT SZLAKU GEOTURYSTYCZNO-
-KULTUROWEGO REGIONU RZESZOWSKIEGO

Streszczenie
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę opracowania koncepcji szlaku geoturystyczno-

-kulturowego na terenie pogórza Karpat i Kotliny Sandomierskiej. Opracowano wstępne zało-
żenia projektu i przedstawiono metody kategoryzacji i waloryzacji obiektów geoturystycznych. 
Autorzy na podstawie badań terenowych i sporządzonego według karty dokumentacyjnej opisu 
zaproponowali listę kilkunastu obiektów (geostanowisk) charakteryzujących się unikalnymi war-
tościami naukowymi i edukacyjnymi w skali lokalnej i regionalnej. W kolejnych etapach projektu 
zaplanowano opracowanie mapy oraz przewodnika geoturystycznego województwa podkarpac-
kiego.

Słowa kluczowe: geoturystyka, region rzeszowski, szlak geoturystyczno-kulturowy, przewod-
nik geoturystyczny

PROJECT OF GEOTOURISTIC AND CULTURAL ROUTE 
IN RZESZOW REGION

Summary
The paper presents proposal of the geotouristic and cultural route located within the foothills 

of the Carpathian Mountains and the Sandomierz Basin. The initial proposition of the project 
was developed. The methods of categorization and valuation of geotourist objects has been pre-
sented. Based on field studies and description of documented sites in catalogue card the authors 
proposed a list of several geosites which are characterized by unique values   of research and edu-
cation on local and regional scale. The next phase of the project contains elaboration of map and 
geoturist guide of Podkarpackie voivodeship. 

Keywords: geotourism, Rzeszow region, geotouristic and cultural route, geotourist guide

1. Wprowadzenie

Koncepcja niniejszego projektu powstała wobec rosnącego zainteresowania turystyką 
poznawczą i kwalifikowaną oraz specjalistyczną, wymagającą specjalnych umiejętności, 
a także znajomości niezbędnego do jej wykonywania sprzętu. Ponadto impulsem do 
opracowania projektu szlaku geoturystyczno-kulturowego jest niewielka liczba wydaw-
nictw promujących walory geoturystyczne województwa podkarpackiego. W wydanym 
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przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie Katalogu Obiektów Geoturystycznych1 
zaprezentowano z terenu województwa podkarpackiego jedynie 12 obiektów geotury-
stycznych, zlokalizowanych w rezerwatach przyrodniczych w południowej części regionu. 
niestety, pomimo bogactwa georóżnorodności brak jest obiektów sklasyfikowanych 
jako geoturystyczne dla środkowej i północnej części województwa. 

Geoturystyka, zgodnie z jedną z pierwszych definicji2, zawiera taki pakiet usług 
i środków, który może umożliwić turystom rozwijanie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi, 
a więc zrozumienie procesów i prawidłowości geologicznych i geomorfologicznych od-
wiedzanego obiektu. Późniejsza definicja pojęcia „geoturystyka” zwraca także uwagę 
na przeżycia oraz walory edukacyjne3, a także czerpanie przyjemności w bezpośrednim 
kontakcie z dziedzictwem przyrodniczym Ziemi4.

najbardziej pełna wydaje się być jedna z najnowszych definicji geoturystyki5, która 
zawiera oprócz wyżej wymienionych elementów, promocję geostanowisk oraz ochronę 
ich georóżnorodności, które są w pełni wykorzystywane poprzez korzystanie z tras 
geoturystycznych oraz specjalistycznych wycieczek z przewodnikiem, który zapoznaje 
ze specyficznymi walorami odwiedzanych obiektów. Definicja pojęcia „atrakcje tury-
styczne” została wprowadzona do literatury specjalistycznej przez Cohena6. Późniejsze 
definicje traktowały to pojęcie jako „cokolwiek, co zaciekawia turystę”7, a także „miejsce 
charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek historyczny, 
takie wydarzenia, jak festiwale i imprezy sportowe”8. 

Polscy autorzy9 definiują „atrakcje turystyczne” jako walory turystyczne wystę-
pujące w stanie naturalnym lub przygotowane do użytkowania przez turystów, które 
mogą stanowić przedmiot ich zainteresowania. Inni autorzy jako atrakcję turystyczną 
uznają walor turystyczny wzbogacony o jego promocję10. Z wyżej wymienionych kla-
sycznych definicji pojęcia „atrakcje turystyczne” wykształciło się w ostatnich latach 
pojęcie „atrakcje geoturystyczne”. Obejmuje ono w swoim zakresie obiekty powstałe 
w efekcie oddziaływania procesów geologicznych i geomorfologicznych, a także prze-
kształconych przez człowieka, które po odpowiednim przygotowaniu i udostępnieniu 
stają się przedmiotem zainteresowania turystów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji szlaku geoturystyczno-
-kulturowego regionu rzeszowskiego, który stanowi wstępną część prac zmierzających 
do opracowania przewodnika i mapy geoturystycznej województwa podkarpackiego. 
Przedstawiono etapy opracowania szlaku, metody kategoryzacji i waloryzacji obiektów, 
a także dokonano krótkiej charakterystyki wybranych obiektów geoturystycznych 

1. T. Słomka (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, 
wydawnictwo AGH, Kraków 2012, s. 413–464. 

2. T. A. Hose, Selling the story of Britain’s stone, Environmental Interpretation 10, 1995, 2, s. 16–17. 
3. J. Larwood, C. Prosper, Geotourism, Conservation and Society, Geologica Balcanica 28, 3–4, 1998, s. 97–100.
4. T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, Geoturystyka – podstawowe pojęcia, Geoturystyka, 2004, s. 5–7.
5. R. Dowling, D. newsome, The future of Geotourism: where to from her? [w:] D. newsome, R. Dowling (red.) Geotourism: 

The Tourism of Geology and Landscape,woodeaton, Oxford: Goodfellow Publisher Ltd., 2010, s. 231–244.
6. E. Cohen, Towards a Sociology of International Tourism, Social Research 39, 1972, s. 164–172.
7. D. Lundberg, The Tourist Business, Van nostrand Reinhold, new york 1985, s. 15–30.
8. B. Goodall, The Dynamics of Tourism Place Marketing [w:] G. Ashworth, B. Goodall (red.) Marketing Tourism Places, 

Routledge London 1990, s. 259–279.
9. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PwE, warszawa 1998, s. 7–16. 
10. Z. Kruczek, S. Sacha, Geografia atrakcji turystycznych Polski, wydawnicto Proksenia, Kraków 1998, s. 12.
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i kulturowych zlokalizowanych na pograniczu pogórza Karpat i Kotliny Sandomierskiej. 
Autorzy niniejszego opracowania wyrażają nadzieję, że w wyniku opracowania mapy 
i przewodnika geoturystycznego wzrośnie zainteresowanie walorami naturalnymi 
i obiektami przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego.

2. Teren badań

Pokazany na mapie obszar badań (ryc. 1) obejmuje część północną Zewnętrznych 
Karpat Zachodnich (Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie), jak i południowo-wschod-
ni fragment Kotliny Sandomierskiej (Płaskowyż Kolbuszowski, Rynna Podkarpacka 
i Podgórze Rzeszowskie). Pogórze Karpackie zbudowane w przewadze z piaskowców 
fliszowych o wysokości wierzchowin 350–400 m n.p.m. kulminuje na wysokości 
600 m n.p.m. (Sucha Góra) w południowej części Pogórza Dynowskiego. Odporniejsze 
na denudację piaskowce ciężkowickie utworzyły w paśmie Czarnorzek na północ od 
Krosna ostańce skalne „Prządki”. w niebylcu na wschód od Strzyżowa odsłania się 
pełny profil osadów lodowcowych sprzed 500 tys. lat będący śladem pobytu lądolodu 
skandynawskiego11. Pogórze Przemyskie jest ostatnim wysuniętym ku wschodowi czło-
nem pogórzy zachodniokarpackich, ponieważ wysokości bezwzględne skręcających ku 
południowemu zachodowi brzeżnych części Karpat w rejonie Przemyśla (tzw. sigmoida 
przemyska) wzrastają i zanika pogórski typ krajobrazu.

Ryc. 1. Lokalizacja wybranych obiektów geoturystycznych na tle mezoregionów środkowej części 
województwa podkarpackiego

Źródło: Opracowanie własne

11. J. Butrym, T. Gerlach, Przyczynek do chronostratygrafii osadów zlodowacenia południowopolskiego na Pogórzu 
Dynowskim, Studia Geomorph, Carpatho–Balc, 21, 1985, s. 29–35.
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Budowę brzeżnej części Karpat Przemyskich prezentują liczne odkrywki fliszu 
karpackiego w dolinie wiaru (m.in. w miejscowości Huwniki). Pogórze opada progiem 
o wysokości 80–150 m w kierunku Podgórza Rzeszowskiego. w okolicach Rzeszowa 
nad wisłokiem próg pogórza jest cofnięty na południe w związku z występowaniem 
tzw. zatoki morza mioceńskiego. Przedpole progu zajmuje szeroka od kilku do 20 km 
strefa lessowego Podgórza Rzeszowskiego (wysoczyzny Kańczuckiej) złożona z gar-
bów o wysokości 240–280 m n.p.m. rozczłonkowanych dolinami i przechodząca ku 
północy w płaską równinę (terasy lessowej) opadająca skarpą wysokości 20–30 m do 
doliny Sanu i wisłoka. 

U stóp Podgórza ciągnie się obniżenie erozyjne tzw. Rynny Podkarpackiej o wysokości 
200–215 m n.p.m., wykorzystywane obecnie przez dolne sterasowane odcinki doliny 
wisłoka i jego dopływu Mrowli i doliny Sanu. Obniżeniem tym w czasie zlodowacenia 
Sanu 1 odpływały wody z topniejącego lądolodu na wschód do dorzecza Dniestru. Dno 
Rynny Podkarpackiej wypełniają aluwia piaszczystych teras nadzalewowych wisłoka 
i Sanu w stropie zwydmionych (wieku plejstoceńskiego) i teras zalewowych wieku ho-
loceńskiego. w dolinie wisłoka pomiędzy Rzeszowem a Łańcutem ciągnie się unikalny 
w skali kraju system starorzeczy Starego wisłoka. Szerokie doliny rozczłonkowują dno 
kotliny na płaskowyże wznoszące się 200–260 m n.p.m. Pomiędzy wisłoką a Sanem 
położony jest centralnie Płaskowyż Kolbuszowski, na wschód od Sanu i na południe 
od Tanwi, Płaskowyż Tarnogrodzki. Płaskowyż Kolbuszowski budują w podłożu iły 
mioceńskie, przykryte piaskami i glinami lodowcowymi odsłaniającymi się w cegielni 
w Rakszawie na północ od Łańcuta, natomiast we wschodniej części płaskowyżu w re-
jonie Leżajska występują lessy z licznymi jeziorkami genezy termokrasowej12. 

3. Metody badań

niniejszy projekt będzie realizowany w czterech etapach. Pierwszy etap obejmuje 
opracowanie koncepcji (założeń metodycznych) planowanego szlaku. Opiera się on 
o wybór naturalnych obiektów (geostanowisk) przyrody nieożywionej (m.in. ostańce 
skalne, gołoborza, skarpy, naturalne odkrywki geologiczne, wąwozy, parowy, przełomy 
rzeczne, jaskinie, wydmy, źródła, torfowiska, małe jeziora i inne) i powiązanych z nimi 
wytworów kultury materialnej człowieka (pracownie garncarskie, krzyże nagrobne, 
kapliczki wykonane z miejscowego kamienia, kamieniołomy, stare cegielnie, żwirow-
nie, stanowiska archeologiczne, kurhany itp.), których unikalne walory poznawcze, 
edukacyjne, naukowe mogą być przedmiotem zainteresowania turystów. Opracowano 
kategoryzację obiektów geoturystycznych (tab. 1) uwzględniającą geomorfologiczne 
typy (rodzaje) form rzeźby terenu, do których przyporządkowano wybrane obiekty 
geoturystryczne zinwentaryzowane w czasie badań terenowych, a także podano ich 
lokalizację. w zestawieniu znalazły się obiekty geoturystyczne powszechnie uznane 
za atrakcje turystyczne, jak i obiekty mało znane i nierozpropagowane w literaturze 
specjalistycznej i turystycznej.

12. J. wojtanowicz, E. Jóźwiakowska, Jeziorka okolic Grodziska – występowanie, charakterystyka [w:] M. Łanczot (red.) 
Seminarium terenowe „Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i Przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla”, Lublin 
1997, s. 113–117.
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Tab. 1. Kategoryzacja wybranych obiektów geoturystycznych województwa podkarpackiego

Rodzaj formy terenu Obiekt geoturystyczny Lokalizacja

1. Formy tektoniczne 
i strukturalne 

1.1. Formy skałkowe Próg Pogórza Karpat (Góra św. Magdaleny – 394 m n.p.m.) Próg Pogórza Dynowskiego 
w Malawie

Skałki piaskowcowe – Rez. Geologiczny „Prządki” Pogórze Dynowskie,
Korczyna/Czarnorzeki

Skałka zlepieńca mioceńskiego w Dubnikach Pogórze Przemyskie,
nowe Sady

2. Formy wietrzeniowe

2.1. Pola blokowe (rumowi-
ska skalne)

Rumowisko piaskowca – Rez. Geologiczny „Gołoborze” Bieszczady,
Rabe k. Baligrodu

Rumowiska piaskowców otryckich – Bieszczadzkie 
„Grechoty” 

Bieszczady,
wołosate

3. Formy stokowe

3.1. Osuwiska skalne Osuwisko piaskowców cergowskich – Cergowa  
(716 m n.p.m.) 

Beskid niski,
Cergowa k. Dukli

3.2. Osuwiska ziemne Osuwisko ziemne „Zwiezło” z 1907 r. – Chryszczata  
(997 m n.p.m.) 

Bieszczady,
Duszatyn

3.3. Jaskinie osuwiskowe Jaskinie szczelinowe na południowo-wschodnim stoku 
Cergowej (716 m n.p.m.)

Beskid niski,
Cergowa k. Dukli

3.4. wąwozy lessowe wąwóz lessowy – Rezerwat Geologiczny „Szwajcaria 
Ropczycka” 

Podgórze Ropczycko-Sędziszow-
skie, 
Ropczyce

wąwóz lessowy – „Pandoły” wysoczyzna Kańczucka,
nowosielce

4. Formy fluwialne

4.1. Terasa nadzalewowa Terasa vistuliańska o wysokości 8–12 m w dolinie wisłoka Rynna Podkarpacka,
Łąka

4.2. Terasa zalewowa Równina zalewowa wisłoka niższa o wysokości 5–6 m 
i wyższa 7–8 m nad poziom rzeki

Rynna Podkarpacka,
Dolina wisłoka i Sanu

4.3. Starorzecza System starorzeczy Starego wisłoka pomiędzy Rzeszowem 
a Łańcutem

Rynna Podkarpacka,
m. Rzeszów, Łąka, Krasne, Strażów, 
wola Dalsza

4.4. Pagóry meandrowe Pagór meandrowy – Góra Pączek Równina Tarnobrzeska,
Pączek Gorzycki

4.5. Przełomy rzeczne Dolina wisłoka k. Beska – przełom strukturalny Doły Jasielsko-Sanockie,
Besko 

5. Formy polodowcowe

5.1. Osady rzek polodowcowych Odkrywka geologiczna z profilem utworów lodowcowych 
z okresu zlodowacenia Sanu 1 

Pogórze Dynowskie,
niebylec

5.2. Głazy narzutowe Eratyki skandynawskie wydobywane z aluwiów wisłoka 
(Żwirownia – ZEK Kruszego)

Rynna Podkarpacka,
Gniewczyna Łańcucka

6. Formy peryglacjalne

6.1. Jeziorka termokrasowe Zespół płytkich jezior i zagłębień bezodpływowych – „Poje-
zierze Grodziskie” 

wysoczyzna Kolbuszowska,
Grodzisko Dolne, Zmysłówka

7. Formy eoliczne

7.1. Równina lessowa Terasa lessowa pokryta utworami pyłowymi – lessami 
o wys. 20–30 m nad dno Pradoliny

wysoczyzna Kańczucka, Łańcut, 
Przeworsk, Jarosław, Radymno

7.2. Graniaki wiatrowe wygładzone przez wiatr głazy skalne – Kotlina Beska Doły Jasielsko-Sanockie

7.3. wydmy śródlądowe wydmy śródlądowe pokryte lasem sosnowo-świerkowym Rynna Podkarpacka, 
Dąbrówki, Smolarzyny

8. Formy antropogeniczne
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Rodzaj formy terenu Obiekt geoturystyczny Lokalizacja

8.1. Kamieniołomy Kamieniołom piaskowców istebniańskich – Rabe k. 
Baligrodu

Bieszczady,
Rabe 

Kamieniołom piaskowców i wapieni mioceńskich Roztocze,
Huta Różaniecka

Kamieniołom diatomitów Pogórze Przemyskie,
Kuźmina, Leszczawka Dolna 

8.2. Żwirownie Żwirownia „KRUSZEGO” Gniewczyna Łańcucka,
gmina Tryńcza

Żwirownia „Smolarzyny 1” Smolarzyny,
gmina Żołynia

8.3. Kurhany Kurhan średniowieczny w Sólcy Pogórze Przemyskie,
Sólca

Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Średniej Pogórze Dynowskie,
Średnia, gmina Krzywcza

8.4. Cegielnie Cegielnie w Białobrzegach nad wisłokiem Rynna Podkarpacka,
Białobrzegi

8.5. Glinianki Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej wysoczyzna Kolbuszowska,
Medynia Głogowska

9. Inne formy

9.1. Tunele najdłuższy tunel kolei wąskotorowej w Europie (602 m) Szklary, 
gmina Hyżne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań terenowych

Kolejnym etapem realizacji projektu jest inwentaryzacja potencjalnych obiektów 
geoturystycznych w oparciu o badania terenowe, z wykorzystaniem publikacji z zakresu 
geologii, geomorfologii, ochrony środowiska, archeologii i turystyki. Inwentaryzacja 
obiektów geoturystycznych zostanie wykonana na podstawie karty stanowiska doku-
mentacyjnego. Zawiera ona opis następujących elementów: nazwę stanowiska, lokalizację 
obiektu (jednostki administracyjne, region geograficzny, jednostka geologiczna), mapę 
lokalizacyjną stanowiska (1:10 000), opis stanowiska oraz dokumentację fotograficzną13. 
Zebrany podczas wyjazdów terenowych materiał dokumentacyjny będzie poddany 
waloryzacji geoturystycznej, której najważniejszym elementem będzie unikalność wy-
branych cech obiektów, w skali lokalnej i regionalnej. waloryzacja obiektów przyrody 
nieożywionej zostanie przeprowadzona w oparciu o metodę punktową – dla geosta-
nowisk, oraz metodę obszarową dla zespołu obiektów rozproszonych14. waloryzacja 
punktowa obejmie pojedyncze obiekty geologiczne, geomorfologiczne oraz zabytki 
kultury materialnej, których powstanie jest związane z przekształceniem lub wyko-
rzystaniem zasobów przyrody nieożywionej. waloryzacją obszarową zostaną objęte 
obiekty geoturystyczne rozproszone na obszarze powyżej 1 km2. 

waloryzacja obejmie przede wszystkim wartość naukową obiektu, którą jest jego 
reprezentatywność (dla regionu, jednostki litostratygraficznej, typu litologicznego 
itp.) oraz korelatywność, czyli możliwość wykorzystania w badaniach porównawczych 
podobnych obiektów w innych regionach15. wybrane obiekty zostaną sklasyfikowane 
w pięciu kategoriach jako:

13. T. Malata, Karta stanowiska dokumentacyjnego: Osady polodowcowe w Niebylcu, Katalog obiektów geoturystycznych 
w Polsce, wydawnictwo AGH, Kraków 2006, s. 146–147.

14. M. Krąpiec (red.), „Geopark Kamienny Las na Roztoczu” – Koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji 
i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, wydawnictwo AGH, Kraków 2011, s. 1–278. 

15.  M. Krąpiec (red.), „Geopark Kamienny Las na Roztoczu” – Koncepcja geoochrony…, op. cit., s. 104.
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 � wybitne [5] (obiekty ważne w skali kontynentu, możliwe do wpisania na Światową 
lub Europejską Listę Dziedzictwa Geologicznego);

 � bardzo wysokie [4] (uznane obiekty w skali europejskich regionów geologicznych);
 � wysokie [3] (znaczące obiekty w skali województwa podkarpackiego);
 � średnie [2] (obiekty o znaczeniu lokalnym);
 � niskie [1] (pozostałe obiekty).

Kolejnym elementem waloryzacji będzie wartość edukacyjna poszczególnych obiek-
tów lub ich zespołów. wyraża się ona poprzez możliwość praktycznego wykorzystania 
obiektów (np. form rzeźby terenu, odkrywek geologicznych) w celu objaśnienia funk-
cjonowania procesów geologicznych i geomorfologicznych dla studentów kierunków 
przyrodniczych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych16. na tym 
etapie zostanie opracowana waloryzacja użyteczności edukacyjnej obiektów, która będzie 
się opierać o różny stopień ich transparentności, czyli rozpoznawalności. Klasyfikacja 
obejmuje cztery kategorie, oznaczone cyframi rzymskimi:

 � bardzo wysoka wartość dydaktyczna [IV] obejmuje obiekty (geostanowiska), gdzie 
wyeksponowane są klasyczne przykłady form rzeźby terenu i efektów oddziaływa-
nia procesów geomorfologicznych (np. systemy starorzeczy jako efekt przerzutu 
(awulsji) koryta rzecznego w czasie katastrofalnych powodzi, wydmy paraboliczne 
będące efektem akumulacji eolicznej, skałki piaskowcowe jako wynik wietrzenia 
i erozji eolicznej, nadmorskie klify jako efekt abrazji fal morskich itp.);

 � wysoka wartość dydaktyczna [III] obejmuje obiekty ilustrujące skomplikowane 
procesy geologiczne i geomorfologiczne, istotne dla wąskiego grona specjalistów 
z zakresu nauk o Ziemi (np. jaskinie szczelinowe, fałdy skalne, antykliny i synkliny, 
drobne struktury deformacyjne itp.); 

 � średnia wartość dydaktyczna [II] obejmuje słabo wyeksponowane obiekty, które 
reprezentują powszechnie występujące procesy lub formy geologiczne, geomorfo-
logiczne, których przystosowanie do wartości użytkowej (dla dydaktyki), wymaga 
dużych nakładów inwestycyjnych;

 � niska wartość dydaktyczna [I] obejmuje pozostałe obiekty, cenne naukowo, które nie 
podlegają udostępnianiu ze względu na ścisłą ochronę obszaru, na którym występują.
Opracowanie waloryzacji geoturystycznej wymaga określenia dostępności tury-

stycznej obiektów. Pod pojęciem „dostępność turystyczna” należy rozumieć obecność 
infrastruktury komunikacyjnej (drogi główne, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe 
itp.), a także bazy towarzyszącej (hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, 
kwatery prywatne, pola namiotowe), których położenie w sąsiedztwie obiektów geo-
turystycznych wpływa korzystnie na ich tzw. odwiedzalność. Ocena dostępności tury-
stycznej obiektów zostanie przeprowadzona w oparciu o czterostopniową klasyfikację 
oznaczoną dużymi literami: 

 � bardzo dobra dostępność komunikacyjna [A] przyznawana dla obiektów położonych 
w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych (autostrady, drogi ekspreso-

16. Z. Alexandrowicz, Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej, Chrońmy Przyrodę 
Ojczystą, 47/1991, 1–2, s. 5–9. 
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we, główne szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe), a także obiekty zlokalizowane 
w sąsiedztwie dużych miejscowości turystycznych o szerokiej ofercie obiektów 
hotelarskich i gastronomicznych;

 � dobra dostępność komunikacyjna [B] przyznawana dla obiektów położonych w są-
siedztwie pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, w sąsiedztwie mniejszych 
miejscowości, posiadających dobrze rozbudowaną ofertę obiektów noclegowych 
(pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne) i gastronomicznych;

 � średnia dostępność komunikacyjna [C] przyznawana dla obiektów położonych 
w sąsiedztwie ścieżek turystycznych, w rejonie punktów orientacyjnych (np. maszty 
GSM, wieże obserwacyjne);

 � słaba lub zastrzeżona dostępność komunikacyjna [D] przyznawana obiektom poło-
żonym poza znakowanymi szlakami i ścieżkami turystycznymi, często na obszarach 
prawnie chronionych (rezerwaty, parki narodowe) o całkowitym lub częściowym 
wyłączeniu z ruchu turystycznego17.
Efektem prac terenowych i planowanej waloryzacji będzie opracowanie szlaku geo-

turystyczno-kulturowego ziemi rzeszowskiej. Dalsze etapy projektu przewidują opraco-
wanie przewodnika i mapy obiektów geoturystycznych województwa podkarpackiego.

4. Wybrane projekty geoturystyczne w Polsce i województwie 
podkarpackim

w ostatnich kilku latach w Polsce podjęto działania zmierzające do ochrony i promocji 
walorów dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie z dziedziny nauk o ziemi. Realizacja tego 
zadania została podjęta na obszarach o wysokich walorach geoturystycznych, poprzez 
zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju na terenach o bogatych tradycjach 
społeczno-kulturowych związanych z użytkowaniem zasobów przyrody nieożywionej. 
najważniejszą międzynarodową formą ochrony i promocji walorów geologicznych i geo-
morfologicznych są geoparki18. Geoparki zawierają dowolną ilość stanowisk dziedzictwa 
geologicznego o unikalnych wartościach naukowych nie tylko geologicznych i krajo-
brazowych, ale także ekologicznych, archeologicznych, historycznych i kulturowych19. 

Pierwszy geopark na terenie Polski – Łuk Mużakowa powstał w 2009 r. na pogra-
niczu polsko-niemieckim20, zaś od września 2011 r. posiada status transgranicznego 
geoparku stowarzyszonego z Europejską Siecią Geoparków (www.pgi.gov.pl). Obejmuje 
on swoim zasięgiem wyraźnie eksponowaną w terenie strukturę glacitektoniczną, tj. 
spiętrzoną pod naporem lądolodu morenę czołową wraz z otaczającym go unikalnym 
parkiem kulturowym. Kolejny krajowy geopark „Góra św. Anny” powstał 1 czerwca 
2010 r. podczas imprezy plenerowej „Spotkanie na wulkanie” zorganizowanej przez 

17. M. Krąpiec (red.), „Geopark Kamienny Las na Roztoczu” – Koncepcja geoochrony…, op. cit., s. 1–278. 
18. Z. Alexandrowicz, Geoparki – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego, Przegląd Geologiczny, vol. 54, 

nr 1, wydawnictwo PIG – PIB, warszawa 2006, s. 36–41.
19. Z. Alexandrowicz, Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk, Przegląd 

Geologiczny, vol. 51, nr 3, wydawnictwo PIG – PIB, warszawa 2003, s. 224–230.
20. J. Badura, E. Gawlikowska, J. R. Kasiński, J. Koźma, M. Kupetz, M. Piwocki, J. Rascher, Geopark „Łuk Mużakowa” 

proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności, Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr 1, wydawnictwo 
PIG – PIB, warszawa 2003, s. 54–58. 
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Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych21. 
Ostatni, najmłodszy geopark „Karkonoski Park narodowy z otuliną” powstał 10 września 
2010 r. Obejmuje on ochroną unikalny pod względem georóżnorodności masyw górski 
Karkonoszy i promocję walorów geoturystycznych Karkonoskiego Parku narodowego22.

Podobne projekty geoturystyczne powstały w 2011 r. na terenie Załęczańskiego 
Parku Krajobrazowego, położonego na granicy trzech województw: łódzkiego, śląskiego 
i opolskiego. wykonawcami ww. projektu (m.in. mapy geoturystycznej w skali 1:50 000) 
byli pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego. Inny projekt tego typu: Mapa obiektów geoturystycznych w regionie 
łódzkim została wydana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w 2011 r. Prezentuje ona 
ponad 1000 obiektów geoturystycznych, a wśród nich charakterystyczne dla regionu 
łódzkiego elementy rzeźby staroglacjalnej. 

Szczególnie istotnym projektem geoturystycznym ostatnich lat jest Katalog Obiektów 
Geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej opracowany 
przez zespół naukowców z AGH w Krakowie pod redakcją T. Słomki23. Zawiera on opis 
wybranych obiektów geoturystycznych z terenu całej Polski w podziale administracyjnym. 
Szczególne znaczenie dla rozwoju geoturystyki w województwie podkarpackim mają 
opracowane w ostatnich latach projekty dwóch geoparków krajowych. Projektowany 
geopark „Dolina wisłoka – Polski Teksas” obejmuje swym zasięgiem Beskid niski, Doły 
Jasielsko-Sanockie oraz fragmenty pogórzy: Strzyżowskiego, Dynowskiego, Jasielskiego 
i Bukowskiego24. Założenia tego projektu obejmowały inwentaryzację interesujących 
obiektów przyrody nieożywionej, tj. geologicznych, geomorfologicznych, hydroge-
ologicznych25, oraz ich waloryzację pod kątem ochrony środowiska i możliwości ich 
zagospodarowania na potrzeby edukacji i geoturystyki26. 

Edukacyjny cel projektu jest związany z popularyzacją wiedzy na temat regionu 
znanego jako kolebka światowego przemysłu naftowego (ze słynną XIX-wieczną kopalnią 
ropy naftowej założoną przez Ignacego Łukasiewicza), a także walorów geologicznych 
(np. czapka tektoniczna Bonarówki), licznych rezerwatów przyrody nieożywionej 
(np. Prządki) oraz jaskiń szczelinowych (np. Lipowica, Czarnorzeki)27. Drugi projek-
towany geopark o nazwie „Kamienny Las” obejmuje obszar Roztocza znajdującego 
się na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego. Jak wskazuje nazwa 
geoparku, główną jego atrakcją są zachowane fragmenty skrzemieniałego drewna oraz 
pni mioceńskich28. Powołanie wyżej wymienionych geoparków krajowych będzie nie-

21. P. woźniak, R. Sikora, K. Lasoń, M. Markowiak, J. Haisig, J. Szulc, H. Hagdorn, Geopark Góra św. Anny – „król 
tułacz” wrócił na stolicę!, Przegląd Geologiczny vol. 5, nr 4, wydawnictwo PIG – PIB, warszawa 2011, s. 291–310. 

22. R. Knapik, P. Migoń, Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy, Przegląd Geologiczny, vol. 58, 
nr 11, wydawnictwo PIG – PIB, warszawa 2010, s. 1065–1069.

23. T. Słomka (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników…, op. cit., s. 1–720.
24. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2011, s. 444.
25. R. wasiluk, Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”, Przegląd Geologiczny, vol. 61, nr 4, wydawnictwo 

PIG – PIB, warszawa 2013, s. 224–229.
26. J. Koźma, Opracowanie zasad identyfikacji i waloryzacji geotopów dla potrzeb sporządzania dokumentacji projektowanych 

geoparków w Polsce z zastosowaniem systemów GPS i GIS, narodowe Archiwum Geologiczne PIG – PIB, wrocław 2009.
27. R. wasiluk, Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas…”, op. cit., s. 224–229.
28. T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, M. Doktor, A. Joniec (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, 

wydawnictwo AGH, Kraków 2006, s. 1–260. 
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wątpliwym wyróżnieniem dla województwa podkarpackiego oraz pozytywnie wpłynie 
na kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego dla lokalnych społeczności.

5. Charakterystyka wybranych obiektów geoturystyczno-kulturowych 
na projektowanym szlaku

Projektowany szlak geoturystyczno-kulturowy regionu rzeszowskiego obejmuje 
swym zasięgiem obszar położony na pograniczu Kotliny Sandomierskiej (Płaskowyż 
Kolbuszowski, Rynna Podkarpacka i Podgórze Rzeszowskie) i Pogórza Karpackiego 
(Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie). Spośród licznych zasługujących na uwa-
gę obiektów geologicznych, geomorfologicznych i kulturowych autorzy proponują 
uwzględnić na projektowanym szlaku następujące geostanowiska: 

 � Skałki piaskowcowe w rezerwacie geologicznym „Prządki” utworzonym w 1957 r., 
gdzie ochronie podlega unikalna rzeźba ostańców skalnych zbudowanych z pia-
skowca ciężkowickiego.

 � Odkrywka geologiczna z profi lem osadów polodowcowych w żwirowni w niebylcu 
– unikalny w skali województwa podkarpackiego i Zewnętrznych Karpat fl iszowych 
profi l wypełnienia paleodoliny osadami rzecznymi i jeziorno-lodowcowymi z okresu 
zlodowacenia południowopolskiego (San 1) datowany metodą termoluminescen-
cyjną na ponad 500 tys. lat29. 

 � System starorzeczy Starego wisłoka (Łąka, Krasne, Strażów) – unikalny w skali kraju 
system meandrowego paleokoryta (ryc. 2), którego wskaźnik krętości (stosunek 
długości rzeki do długości dna doliny) wynosi 2,87. Został on opuszczony podczas 
jednej z katastrofalnych powodzi w połowie XVIII w.30

Ryc. 2. Fragment systemu starorzeczy Starego wisłoka w rejonie Trzebowniska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Earth

29. J. Butrym, T. Gerlach, Przyczynek do chronostratygrafi i…,  op. cit., 29–35.
30. B. Strzelecka, Historyczna dokumentacja niektórych młodszych zmian hydrografi cznych na brzegu Karpat, Czasopismo 

Geografi czne, 29 (4), 1958, s. 455–472. 
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 � wydmy śródlądowe pokryte lasem sosnowo-świerkowym (fot. 1) (Smolarzyny, 
Dąbrówki), położone na piaszczystej terasie nadzalewowej w Rynnie Podkarpackiej 
– datowane na przełom Młodszego Dryasu-Preboreału31. 

 � Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej wykorzystujący złoża miejscowych glin 
w produkcji rękodzieła ceramicznego. w 2000 r. utworzono w Medyni Głogowskiej 
w ramach projektu „Medynia – gliniaste złoża” zagrodę garncarską z tradycyjnym 
piecem do wypalania ceramiki. Tradycja garncarska w tym rejonie rozpoczęła się 
w połowie XIX w.32

 � Zespół cegielni położonych na terasie zalewowej 7–8 m ponad koryto wisłoka 
w odległości ok. 200 m od jego współczesnego koryta. najstarsza, nieistniejąca 
obecnie, cegielnia powstała w 1790 r. z inicjatywy księżnej Izabeli Czartoryskiej. 
współcześnie zachowało się jedynie 5 cegielni.

   
 Fot. 1. wydmy śródlądowe w Dąbrówkach Fot. 2. Kurhan kultury ceramiki  
  Źródło: fot. P. Gębica sznurowej w Średniej
    Źródło: fot. J. Kochanowicz

 � Zespół jeziorek termokrasowych i zagłębień bezodpływowych w południowo-
-wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego (Grodzisko Dolne) i w dnie Rynny 
Podkarpackiej (Zmysłówka) – obejmuje kilkadziesiąt małych jeziorek o powierzchni 
od 0,5 do 8 ha o genezie termokrasowej33 określanych jako „pojezierze grodziskie”. 

 � Tunel kolei wąskotorowej – najdłuższy w Europie tunel kolei wąskotorowej (602 m) 
w miejscowości Szklary k. Dynowa, budowany w latach 1890–1904. 30 września 
1991 r. kolejka wąskotorowa Przeworsk–Dynów wraz z tunelem w Szklarach 
i drewnianym schroniskiem kolejowym zostały wpisane do rejestru zabytków pod 
numerem A–46334.

 � Zespół kurhanów neolitycznych reprezentuje kilkanaście kopców ziemnych usypa-
nych przez ludność pasterską kultury ceramiki sznurowej, położony na kulminacji 

31. P. Gębica, Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej, Prace Geograficzne, nr 193, 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAn, warszawa 2004, s. 132–136.

32. http://www.zagrodagarncarska.pl (dostęp: 25.06.2013).
33. J. wojtanowicz, E. Jóźwiakowska, Jeziorka okolic Grodziska – występowanie, charakterystyka…, op. cit., s. 113–116.
34. http://www.pogorzanin.pl (dostęp: 25.06.2013).
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głównego grzbietu we wschodniej części Pogórza Dynowskiego w Średniej i woli 
węgierskiej (fot. 2), zrekonstruowany w trakcie badań archeologicznych35.

 � Odkrywki sfałdowanych warstw fliszu karpackiego (ogniwa fliszowe formacji ro-
pianieckiej) w miejscowości Huwniki nad wiarem, prezentujące budowę brzeżnej 
części Karpat na południe od Przemyśla36.
Dalsze etapy projektu (inwentaryzacja) pozwolą na wyróżnienie kolejnych poten-

cjalnych atrakcji geoturystycznych. Autorzy zwrócą szczególną uwagę na obiekty mało 
znane, w literaturze specjalistycznej, o wysokich walorach naukowych, edukacyjnych 
i poznawczych. 

6. Podsumowanie

niniejszy projekt podejmuje problematykę opracowania koncepcji szlaku geotu-
rystyczno-kulturowego regionu rzeszowskiego. Udokumentowane w trakcie badań 
terenowych obiekty geoturystyczne znajdują się na pograniczu pogórza i Kotliny 
Sandomierskiej, a więc na terenach, na których w specjalistycznych opracowaniach 
(np. Katalog obiektów geoturystycznych) uwzględniono niewielką ilość geostanowisk. 
Jest to związane z tym, że obszary szczególnie cenne przyrodniczo i objęte prawną 
ochroną (Beskid niski wraz z pogórzem, Bieszczady), znajdują się w południowej części 
województwa. Bardzo ważne miejsce w promocji walorów geologicznych i geomorfolo-
gicznych województwa zajmują projektowane geoparki: „Kamienny Las na Roztoczu” 
i „Dolina wisłoka – Polski Teksas”. 

na dalszym etapie badań zostanie przeprowadzona waloryzacja obiektów geotury-
stycznych, której celem będzie dokonanie wyboru najciekawszych obiektów pod względem 
naukowym, dydaktycznym i poznawczym. Zestawienie i dokumentacja najciekawszych 
(unikalnych) obiektów i atrakcji geoturystycznych województwa podkarpackiego wraz 
z proponowanym szlakiem zostanie przedstawione w formie przewodnika geotury-
stycznego. Końcowym etapem projektu będzie opracowanie mapy geoturystycznej 
województwa podkarpackiego obejmującej zarówno obiekty geoturystyczne położone 
na obszarach chronionych, jak i zewidencjonowane w wyniku kartowania geomorfolo-
gicznego mało znane obiekty geoturystyczne poza obszarami chronionymi.
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WODY SIARCZKOWE LOKALNEGO UZDROWISKA 
NIEBORÓW – PRZESZŁOŚĆ, STAN OBECNY, 

POTENCJALNA PRZYSZŁOŚĆ

Streszczenie
Artykuł prezentuje historię pierwszych badań wód leczniczych i powstanie lokalnego uzdrowi-

ska w nieborowie położonym w gminie Hyżne. Omawia stosowane wówczas terapie balneologicz-
ne z wykorzystaniem wód siarczkowych oraz przeznaczoną temu celowi infrastrukturę. Przed-
stawione są przyczyny stopniowego upadku uzdrowiska, skutkujące zarzuceniem użytkowania 
cennych balneologicznie wód. Zostały przedstawione podejmowane w przeszłości próby restytu-
cji. w artykule przedstawiono znajdujące się na terenie miejscowości zasoby wód wodorowęglowo-
-chlorkowo-siarczkowo-sodowo-wapniowych, zestawienie źródeł, a także możliwości ich wykorzy-
stania. Zaprezentowano walory przyrodnicze miejscowości leżącej w Hyżneńsko-Gwoźnickim Ob-
szarze Chronionego Krajobrazu, mogące sprzyjać terapii, a także rekreacji i rozwojowi turystyki. 
Dogodny układ komunikacyjny miejscowości jest istotnym czynnikiem wpływającym na atrak-
cyjność. w artykule przedstawiono także możliwości rozwoju, omówiono kroki, jakie należałoby 
podjąć celem powrotu do użytkowania wód. w opracowaniu uzasadnia się konieczność przepro-
wadzenia badań, inwentaryzacji i zabezpieczenia zasobów wód leczniczych, a także ich otoczenia.

Słowa kluczowe: Hyżne, nieborów, uzdrowisko, woda siarczkowa, woda lecznicza, woda mi-
neralna

SULPHUROUS WATER OF LOCAL SPAS NIEBOROW – 
PAST, PRESENT STATUS, POTENTIAL FUTURE

Summary
The paper presents the history of the first studies of healing waters and the rise of the local 

spas in nieborowie located in the municipality of Hyżne. It discusses the therapies used balneo-
logic using sulphurous water and infrastructure dedicated to this goal. The causes of decline spas, 
resulting in the abandonment of the use of valuable from balneologic point of view water. Have 
been presented past attempts to   restitution. The article presents available resources of bicarbo-
nate-chloride-sulfide-soda-calcium water, the springs, and the possibility of their use. Presented 
natural values   in the green Hyżneńsko-Gwoźnickim Landscape Protection Area, which may con-
tribute to therapy, recreation and tourism development. Convenient communication locality is 
an important factor in attractiveness. This paper presents the development opportunities for 
steps to be taken to return to the use of water. The study justifies the need for research, inventory 
and protection of water resources of medicinal as well as their surroundings. 

Keywords: Hyżne, nieborów, spa, sulphurous water, healing water, mineral water
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1. Wprowadzenie

Okres II wojny światowej oraz powojenny system komunistyczny spowodował wiele 
strat w różnego rodzaju uzdrowiskach, często dobrze zapowiadające się przedsięwzięcia 
stopniowo podupadły lub brak środków nie pozwolił na ich rozwój. w artykule omó-
wiony zostanie przykład takiego uzdrowiska, które zaistniało i rozwinęło się w okresie 
międzywojennym. występujące w nieborowie wody siarczkowe są od lat znane wśród 
mieszkańców i co jakiś czas powracają próby przywrócenia działalności uzdrowiskowej 
w miejscowości lub chociaż zachowania jej pozostałości. 

w artykule przedstawiono stan obecny, historię, wspomniane zostaną istotne akty 
prawne oraz wymienione będą kroki, jakie powinny być podjęte celem przywrócenia 
działalności. wody siarczkowe były i są stosowane powszechnie przeciw reumatyzmo-
wi i innym przypadłościom geriatrycznym. Starzenie się społeczeństwa może zatem 
spowodować zwiększone zapotrzebowanie na takie usługi lecznicze.

2. Położenie geograficzne, klimat

nieborów jest sołectwem miejscowości Hyżne. Miejscowość została założona na 
przełomie XVII i XVIII w. na tzw. surowym korzeniu, tj. po wykarczowaniu lasu1. Po-
łożony jest 20 km na południe od Rzeszowa, na zachód od drogi wojewódzkiej 878, 
na trasie Rzeszów–Dynów. Średnia rzędna terenu miejscowości to ok. 260 m n.p.m. 
według dokumentacji hydrogeologicznej BP „Balneoprojekt” z 1981 r. miejscowość 
ma stosunkowo korzystne warunki klimatyczne2. Panuje klimat podgórski, łagodny, 
a zarazem krzepiący i hartujący3.

Teren ten jest położony na Pogórzu Dynowskim, na terenie Karpat fliszowych. nie-
borów położony jest nad potokiem o tej samej nazwie, wpływającym do rzeki Tatyna, 
która jest prawym dopływem rzeki Ryjak. Obszar sołectwa położony na południe od 
Tatyny, jest pocięty licznymi potokami i dopływami i należy do tzw. Doliny Strugu, 
a także znajduje się na terenie Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. względne różnice wysokości w okolicy nieborowa sięgają 60 m4. Dzięki 
temu powstaje urozmaicony malowniczy krajobraz wzniesień i dolin, zalesionymi mie-
szanymi lasami5. Całe otoczenie tworzą lasy, zagajniki, na przemian ze wzniesieniami, 
ale także jarami i osuwiskami. Duża ilość polnych dróg, leśnych ścieżek stwarza wiele 
możliwości dla osób szukających rekreacji, przy czym jednocześnie istnieje dobra sieć 
dróg asfaltowych (fot. 1).

Bogactwo fauny i flory, typowej dla różnych siedlisk, to jest dla starych jedlin i buczyny 
karpackiej, aż po podmokłe łąki sprawia, że miejsce to stwarza możliwości wypoczyn-
ku dla ludzi spragnionych kontaktu z naturą6. Zaletą jest też bliskość innych terenów 
turystycznie atrakcyjnych, jak dolina Sanu, zalew czy wyciąg narciarski w Dylągówce.

1. J. Baran, Słownik gwary Nieborowa i okolic, RS DRUK, Rzeszów 2013, s. 15.
2. A. Sokołowski, Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Nieborowa k. Rzeszowa, BP „Balneoprojekt”, 

warszawa 1981, s. 11–12.
3. J. Papierkowski, Profil leczniczy zdrojowisk: Hyżne – Nieborów, Tyczyn – Łany i Szklary – Kwatynia, maszynopis, s. 1.
4. A. Sokołowski, Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych…, op. cit., s. 12.
5. J. Papierkowski, Profil leczniczy zdrojowisk: Hyżne – Nieborów…, op. cit., s. 1.
6. J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 18–20.
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ważnym czynnikiem wpływającym na potencjał nieborowa jako uzdrowiska jest 
obecność wód mineralnych siarczkowo-chlorowo-sodowych oraz borowin w pobliskich 
Szklarach-Kwatyni (ryc. 1). Zwłaszcza ewentualna eksploatacja borowin mogłaby być 
powiązana z rozwojem działalności uzdrowiskowej nieborowa.

Fot. 1. Panorama nieborowa
Źródło: www.nieborow.hyzne.com
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Ryc. 1. Przysiółek nieborów. Miejsca występowania źródeł zaznaczono strzałkami

Źródło: www.geoportal.gov.pl

3. Historia uzdrowiska w Nieborowie

Okres przedwojenny

Po odzyskaniu niepodległości odkryto i zagospodarowano lecznicze źródła wody 
w nieborowie Małym i nieborowie Zapadach. nieborów po wybudowaniu drewnianych 
domów wczasowych w okresie międzywojennym stał się lokalnym uzdrowiskiem7. Lepiej 
usytuowane osoby, między innymi z Rzeszowa, korzystały z walorów wód siarczkowych. 
Zaletą miejscowości było bliskie położenie względem miasta wojewódzkiego, tylko 
15 km. Goście mieli do dyspozycji 5 budynków przeznaczonych do lecznictwa balne-
ologicznego, w tym łazienki (10 wanien)8. w uzdrowisku uzyskiwano dobre rezultaty, 
lecząc choroby reumatyczne wodami siarczkowymi.

Okres PRL

II wojnę światową przetrwały dwa budynki w nieborowie Małym:
1. murowany budynek łazienek (wymagający odbudowy),
2. drewniany pensjonat z 32 pokojami (około 100 miejsc).

Po wojnie te obiekty wraz z parcelami oraz dwoma obudowanymi źródłami zostały 
wykupione od osób prywatnych przez Komitet Odbudowy Zdroju w Hyżnem nieborowie, 

7. Plan rozwoju miejscowości nieborów, nieborów 2007, s. 2.
8. J. Sokołowski, Hydrogeologiczne możliwości restauracji nieczynnych uzdrowisk południowo-wschodniej Polski [w:] 

A. Szczepański, w. Kmiecik, A. Żurek (red.), Współczesne problemy hydrologii, t. XIII, cz. 3, wydawnictwo AGH, 
Kraków 2007, s. 985–994.
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po czym zostały przekazane Gminnej Radzie narodowej. Trafiły następnie nieodpłatnie 
do Przedsiębiorstwa „Lnianka” w Głogowie Małopolskim. Podporządkowano je później 
wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przemysłu Terenowego w Rzeszowie, który odbudował 
zniszczony wówczas budynek łazienek celem stworzenia ośrodka wczasowego. w bu-
dynku znajdowało się kilkanaście pokojów (dla 45 osób)9. w latach 80. budynek został 
wydzierżawiony przez Dom Opieki Społecznej w Rzeszowie10.

Odrestaurowany drewniany pensjonat był wykorzystywany okresowo podczas letnich 
kolonii dla około 100–150 dzieci, aż do 1973 r. Po tym okresie był niezagospodarowany11.

wojnę przetrwał również drewniany, piętrowy budynek łazienek w nieborowie 
Zapadach. Pozostał własnością prywatną, był niewykorzystywany.

Pierwszy raz wody przebadano i zinwentaryzowano w latach 60. pod kierunkiem 
prof. dra Juliana Papierkowskiego, konsultanta Centralnego Zarządu Uzdrowisk Mini-
sterstwa Zdrowia. Miejscowość Hyżne nieborów znajdowała się na liście miejscowości 
potencjalnie uzdrowiskowych, miała stanowić zaplecze uzdrowiskowe dla Rzeszowa. 
w 1981 r. Biuro Projektowe przeprowadziło badania hydrogeologiczne, które dopro-
wadziły do zatwierdzenia zasobów eksploatacyjnych i przygotowania dokumentacji, 
na zlecenie Zjednoczenia „Uzdrowiska Polskie”. Jeszcze 24 lipca 1974 r. Zarządzeniem 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wody na terenie nieborowa były uznane za lecz-
nicze. w późniejszych rozporządzeniach nieborów już nie figuruje, a plany restauracji 
uzdrowiska zostały porzucone12.

Okres III RP

Drewniany pensjonat znajdujący się w nieborowie Małym po 1973 r. był niewyko-
rzystywany. Pod koniec XX w. budynek był opuszczony, zdewastowany, zawilgocony oraz 
zarośnięty krzewami i drzewami (fot. 2). Teren został uporządkowany ze społecznej 
inicjatywy pod koniec 1999 r. niestety, 8 stycznia 2001 r. budynek spłonął, po czym 
pozostałe zgliszcza zostały rozebrane13. Parcela, na której znajdował się pensjonat, 
została przekazana w dzierżawę Lokalnemu Centrum Inicjatyw „Propager”.

9. A. Sokołowski, Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych…, op. cit., s. 10–11.
10. Plan rozwoju miejscowości nieborów…, op. cit., s. 2.
11. Ibidem, s. 2.
12. J. Sokołowski, Hydrogeologiczne możliwości restauracji…, op. cit., s. 985–994.
13. J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 17.
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Fot. 2. Drewniany pensjonat w nieborowie Małym, koniec lat 90.
Źródło: fot. M. Bukała

Budynek dawnych łazienek po upłynięciu okresu dzierżawy przez Dom Pomocy 
Społecznej w Rzeszowie został sprzedany prywatnemu inwestorowi i obecnie jest 
to niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”. Eksploatacja wód nie jest 
prowadzona14.

Budynek łazienek znajdujący się na terenie Zapadów popadł w ruinę i zawalił się. 
Źródło wody nr 1 w nieborowie Małym w 2013 r. zostało oczyszczone z zarośli pora-
stających spękaną płytę zbiornika. Planowana jest restauracja obiektu. Znajdujące się 
obok niego źródło wody nr 2 miało wymienione przykrywające je deski oraz zostało 
oznaczone taśmą.

4. Źródła wody siarczkowej na terenie Nieborowa

Pierwszym badaczem, który zajął się pochodzeniem siarkowodoru, był w. Szajno-
cha w 1896 r. Określił on, iż źródła znajdują się na wychodniach warstw menilitowych, 
stwierdził wręcz, że możliwy jest związek pomiędzy H2S w wodzie, a tym najbardziej 
bitumicznym utworem w regionie15. Łupki menilitowe przebiegają z kierunku nw na 
Sw, tworząc północne skrzydło antykliny Mokłuczki. w tej antyklinie występują też 
starsze utwory kredy inoceramowej16. Obecnie tylko istniejące źródła na terenie nie-
borowa Małego znajdują się na terenie należącym do Urzędu Gminy.

w tej chwili przyjmuje się za najbardziej prawdopodobny następujący model po-
wstawania wód zasobnych w siarkowodór:

14. J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 18–20.
15. J. Sokołowski , Hydrogeologiczne możliwości restauracji…, op. cit., s. 985–994.
16. J. Baran, Słownik gwary Nieborowa…, op. cit., s. 20.
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1. w strefie hipergenicznej siarczki są utleniane do SO4
2-.

2. wody z do SO4
2- infiltrują w głąb skał, gdzie panują warunki redukcyjne.

3. w warstwie redukcyjnej, w obecności substancji bitumicznych, przy udziale bakterii 
typu Microspira, Vibrio desulfuricans, powstaje siarkowodór.

4. woda z H2S powraca to strefy wymiany17.

Źródło nr 1 (Nieborów Mały)

Betonowy basen 3,80 na 3,90 m przykryty pokrywą z włazem (fot. 3). Pokrywa 
jest popękana. Dnem basenu jest zwężający się szyb wykuty w litej skale. Dno jest 
na głębokości 5,20 m pod poziomem terenu. Basen posiada przelew w bocznej ścia-
nie – 1,00 m p.p.t. woda dopływa poprzez dno. Zasoby eksploatacyjne kategorii „B”, 
wydajność 8,0 l/min.

Charakterystyka wody wg analizy z 1.12.1979 r. jest następująca:

0,14% woda HCO3-Cl-na-Ca, B, H2S

164043

8
4

4448
31,360,005

2
0,005

2 MgCaNa
SOClHCO

MHBOSH  

Fot. 3. Źródło nr 1 w nieborowie Małym
Źródło: fot. A. Piech

17. J. Sokołowski., Hydrogeologiczne możliwości restauracji…, op. cit., s. 985–994.
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Źródło nr 2 (Nieborów Mały)

Prostokątny basen o głębokości 3,90 m. Górna część jest betonowa, dolna wybita 
w skale, natomiast góra jest przykryta deskami. Dopływ następuje przez dno. Zasoby 
eksploatacyjne kategorii „B”, wydajność 6,0 l/min.

Charakterystyka wody wg analizy z 1.12.1979 r. jest następująca:

0,12% woda HCO3-Cl-na-Ca, H2S

133945

10
4

2267
31,240,015

2 MgCaNa
SOClHCO

MSH  

Źródło nr 1 (Nieborów Zapady)

Źródło jest obudowane betonowymi kręgami o średnicy 0,96/0,80 m, przykryte jest 
betonową płytą z włazem o wymiarach 0,40 na 0,50 m. Dno, gdzie następuje dopływ 
wody, znajduje się na głębokości 3,20 m. Przelew o średnicy 40 mm znajduje się na 
głębokości 0,92 m. Zasoby eksploatacyjne kategorii „B”, wydajność 4,5 l/min.

Charakterystyka wody wg analizy z 25.03.1980 r. jest następująca:

0,32% woda Cl-HCO3-na, B, H2S

101574
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3,20,0048
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0,012
2 MgCaNa

SOHCOCl
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Źródło nr 2 (Nieborów Zapady)

Źródło jest obudowane betonowym rowem 2,00 na 2,50 m oraz o głębokości 1,60 m. 
w latach 80. było przykryte betonową płytą z włazem. Strop szybu był podstemplowany 
balami, ściany miały szczeliny, dochodziło do wypływu wody przez nie. Dopływ wody 
następował dnem szybu. Zasoby eksploatacyjne kategorii „B”, wydajność 2,5 l/min. 
Jego obecny stan nie jest znany.

Charakterystyka wody wg analizy z 20.05.1980 r. jest następująca:

0,14% woda Cl-HCO3-na-Ca, H2S

132858
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48
1,20,004

2 MgCaNa
SOHCOCl

MSH  

Źródło nr 1 (Nieborów Wielki)

Obudowa z betonowych kręgów średnicy 0,80 m, przykryta deklem. Dno znajduje 
się na głębokości 1,5 m. Przelew w postaci wyżłobienia w najwyżej położonym kręgu. 
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wydajność poniżej 1 l/min. Obecnie źródło nie istnieje, wskutek obsunięcia zbocza 
zostało zasypane.

Charakterystyka wody wg analizy z 15.09.1980 r. jest następująca:

0,12% woda HCO3-na, B, H2S

41579
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31,20,0017

2
0,0067
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SOClHCO
MSHHBO  

5. Uwarunkowania prawne

Ustawy powiązane z kwestią działalności uzdrowiskowej/zdrojowej istotne z punktu 
widzenia samorządu terytorialnego i chcących wykorzystywać wody:
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-

szarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r., 
nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 
z 2006 r., nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., 
nr 163, poz. 981 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu 
badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców 
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru 
świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 565).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych 
wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r., 
nr 85, poz. 466).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowi-
skowego (Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 452).
Ustawa (pkt 1) obecnie nie ma raczej odniesienia dla terenu gminy Hyżne, gdyż 

nie było przypadku nadania statusu uzdrowiska miejscowości, gdzie szersze leczenie 
uzdrowiskowe lub eksploatacja surowców leczniczych dopiero miały być prowadzone. 
Jednakże, aby zabezpieczyć potencjalny rozwój uzdrowiska, należy dostosować plano-
wanie przestrzenne do wymogów ustawy.

Akty prawa 2), 5), ale też 3) mają znaczenie dla podmiotów chcących eksploato-
wać wodę.

Akt prawa 4) jest niezwykle istotny, gdyż pozyskanie świadectwa potwierdzające-
go lecznicze właściwości posiadanych zasobów surowca leczniczego potwierdza jego 
właściwości, umożliwia w przyszłości utworzenie obszaru ochrony uzdrowiskowej. 
Stanowi ono także czynnik mogący zachęcić inwestorów.
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Akt prawa 3) dotyczy wód uznanych za lecznicze, to jest spełniających wymaga-
nia zawarte w wyżej wymienionej ustawie. według niej, wody lecznicze, w tym wody 
nieborowa, mogą być uznane za kopalinę i jako takie nie podlegają Prawu wodnemu, 
tylko Prawu górniczemu, oraz są własnością Skarbu Państwa.

6. Zalecenia

a) należy opracować plan zagospodarowania przestrzennego mający na celu ochronę 
surowców leczniczych oraz krajobrazowych. Obecnie gmina Hyżne posiada studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan powinien 
być skonstruowany tak, aby w przyszłości odpowiadał warunkom z ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r., nr 167, poz. 1399).

b) należy uzyskać świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wód oraz kli-
matu. niezbędne są zatem kompleksowe analizy wód i warunków klimatycznych 
wykonane przez laboratoria akredytowane.

c) wraz z pozyskaniem świadectw dotyczących wód oraz klimatu można rozpocząć 
starania o uzyskanie statusu ochrony uzdrowiskowej.

d) współdziałanie z sąsiednimi gminami, zwłaszcza z gminą Błażowa, celem ochro-
ny krajobrazu, wód i walorów uzdrowiskowych terenu. warte rozpatrzenia jest 
współdziałanie z większymi organizacjami samorządowymi lub prywatnymi celem 
wkomponowania nieborowa w ich ofertę turystyczną. Można to realizować w ra-
mach Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”.

e) należy zabezpieczyć istniejące pozostałości obiektów lecznictwa uzdrowiskowego 
lub zgromadzić materiały źródłowe pozwalające w przyszłości odbudować te obiek-
ty. w tym przypadku koniecznym może być wyjaśnienie spraw własnościowych.

f) niezbędnym zadaniem w zakresie infrastruktury komunalnej jest doprowadzenie 
wodociągu oraz skanalizowanie nieborowa Małego celem ochrony wód oraz speł-
nienia warunków uzyskania statusu ochrony uzdrowiskowej.

g) należy zadbać o rozwój infrastruktury drogowej, a także stworzyć miejsca dla re-
kreacji.

h) Priorytetowym zadaniem samorządu lokalnego musi być stworzenie podstaw 
współpracy z inwestorami. wyżej wymienione działania mogą zapewnić odpo-
wiednie otoczenie gospodarcze upewniające inwestorów co do celowości przed-
sięwzięcia biznesowego. Oczywistym krokiem jest zachęcenie i znalezienie ich 
poprzez promocję.

i) warto nawiązać kontakty z samorządami terenów, na których znajdują się obszary 
uzdrowiskowe, celem pozyskania przydatnej wiedzy.
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7. Podsumowanie

Istnieje możliwość przywrócenia działalności uzdrowiskowej na terenie nieboro-
wa. Aby osiągnąć ten cel, potrzebny jest wysiłek samorządu oraz współpraca z lokalną 
społecznością. Efekty działań powinny przede wszystkim zabezpieczyć, określić oraz 
wypromować zasoby lecznicze nieborowa, dalszy rozwój jednakże zależy od znalezienia 
inwestorów. w tworzeniu wizji rozwoju lokalnego należy rozważyć możliwość korzysta-
nia ze środków unijnych, zgodnie ze Strategią Rozwoju województwa Podkarpackiego 
– Aktualizacja na lata 2013–2020 „Projekt”. Powstanie ośrodka usług turystyczno-
-uzdrowiskowych może ułatwić realizację celów zawartych w Strategii, gdyż wiąże się 
z kilkoma priorytetami:

 � 1.3 Turystyka – kierunek działania: Rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruk-
tury turystycznej. 

 � 2.5 Zdrowie publiczne – kierunek działania: Poprawa dostępu do specjalistycznej 
opieki medycznej.

 � 3.4 Funkcje obszarów wiejskich – kierunki działania: Rozwój infrastruktury 
technicznej umożliwiający wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Integracja 
i aktywizacja społeczności wiejskiej służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych 
i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi.
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MOŻLIWOŚCI WZBOGACENIA OFERTY 
TURYSTYCZNEJ W OBSZARZE TURYSTYKI 

WINIARSKIEJ NA PODKARPACIU

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie atrakcyjności województwa podkarpackie-

go w aspekcie turystyki, zwłaszcza enoturystyki i turystyki narciarskiej. Problem badawczy do-
tyczy oceny możliwości podejmowania współpracy między winnicami a ośrodkami narciarskimi 
oraz korzyści z tytułu takiej współpracy. Zakres przestrzenny przeprowadzonych badań obej-
mie wybrane gospodarstwa winiarskie oraz ośrodki narciarskie z województwa podkarpackiego. 
Przedstawiono szanse i zagrożenia wynikające z takiej współpracy, na podstawie opinii właścicie-
li przedsiębiorstw oraz zaproponowano możliwe do realizacji rozwiązania i sposoby wspólnych 
działań w zakresie promocji i wzajemnego uzupełniania się ofert. Rozwijanie współpracy między 
tymi dwiema gałęziami turystyki jest jeszcze mało znane i nietypowe, ale nie niemożliwe.

Słowa kluczowe: turystyka winiarska, sporty zimowe, sezonowość, województwo podkarpac-
kie

POSSIBILITIES OF ENRICHING TOURIST OFFER IN 
THE AREA OF WINE TOURISM IN PODKARPACIE

Summary
The purpose of this study is to present the attractiveness of the Podkarpackie Province in terms 

of tourism, especially skiing and wine tourism. The research problem concerns the assessment of 
possibilities regarding the cooperation between the vineyards and ski resorts, and the benefits 
arising from such cooperation. The spatial scope of the study includes selected wine farms and 
the ski resorts of the Podkarpackie Province. The opportunities and risks of such cooperation are 
presented in the study, based on reviews from business owners. Possible solutions and ways to 
implement joint actions to promote and complement offers are also suggested. The cooperation 
between these two branches of tourism is still little known and unusual, but not impossible.

Keywords: wine tourism, winter sports, seasonality, Podkarpackie Province 

1. Wprowadzenie

Spośród wielu rodzajów turystyki na Podkarpaciu jedną z najbardziej popularnych 
jest turystyka narciarska. w tej części Polski powstaje coraz więcej nowoczesnych 
ośrodków narciarskich, pojawiają się nie tylko nowe wyciągi, trasy zjazdowe i biegowe, 
ale rozbudowuje się również nowoczesna baza noclegowa i gastronomiczna. Turyści 
mają do dyspozycji liczne stoki narciarskie o różnorakim stopniu trudności oraz trasy 
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biegowe wiodące, m.in. przez malownicze tereny parków narodowych i krajobrazowych. 
Szczególnie Bieszczady są doskonałym obszarem dla uprawiania różnego rodzaju 
sportów zimowych, dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu terenu oraz grubej i dość 
długo utrzymującej się pokrywie śnieżnej. Sezon narciarski trwa średnio od połowy 
grudnia do końca marca, a niekiedy nawet do połowy kwietnia. w regionie można 
wyróżnić ponad 30 ośrodków narciarskich najchętniej odwiedzanych przez amatorów 
sportów zimowych.

Inną formą turystyki, o dużym potencjale rozwojowym w tym regionie, są podróże 
związane z odwiedzaniem gospodarstw winiarskich, poznawaniem procesu powstawania 
i przechowywania, a głównie degustacji win1. Turystyka winiarska nazywana enotury-
styką jest stosunkowo młodym zjawiskiem na rynku turystycznym, ale zaliczana jest do 
najszybciej rozwijających się form turystyki, zwłaszcza w województwie podkarpackim. 
w Polsce istnieje ponad 300 małych i średniej wielkości winnic2, o łącznej powierzchni 
ponad 300 ha, w których wytwarzane są w większości wina białe różnych odmian. 
Region Podkarpacia jest obecnie najprężniej rozwijającym się ośrodkiem polskiego 
winiarstwa oraz uprawy winorośli, liczącym ponad 150 winnic. Co roku zauważa się 
również systematyczny wzrost ich liczebności. Centrum winiarstwa w regionie stano-
wi powiat jasielski, w którym funkcjonuje ponad 10 gospodarstw enoturystycznych, 
o wieloletniej tradycji uprawy winorośli. najstarszą winnicą na tym terenie jest winnica 
„Golesz” założona w 1982 r. w Jaśle przez Romana Myśliwca3, uchodzącego za prekursora 
polskiego winiarstwa. w regionie istnieje Podkarpacki Szlak winnic, którego celem jest 
promocja turystyki winiarskiej i ponad 50 winnic znajdujących się na szlaku.

wiele winnic w regionie podkarpackim położonych jest w niedalekim sąsiedztwie 
ośrodków narciarskich, stąd też zrodził się pomysł na problem badawczy dotyczący 
określenia możliwości podjęcia współpracy między gospodarstwami winiarskimi 
a ośrodkami narciarskimi, w celu zwiększenia ich atrakcyjności w oczach klientów oraz 
ograniczenia sezonowości w świadczeniu usług. Autorzy podjęli próbę wstępnej oceny 
zainteresowania tym przedsięwzięciem właścicieli obiektów tych dwóch branż. Tworze-
nie więzi współpracy w tym zakresie jest jeszcze mało znane i nietypowe, ale możliwe 
do osiągnięcia. Istnieje wiele gospodarstw winiarskich i ośrodków narciarskich, które 
mogłyby z korzyścią podjąć współpracę w zakresie świadczenia atrakcyjnych dla tury-
stów usług. Za przedmiot badań posłużyły wybrane gospodarstwa winiarskie z terenu 
województwa podkarpackiego. Autorzy opracowania są zdania, że komplementarność 
oferty gospodarstwa enoturystycznego i ośrodka narciarskiego może przyczynić się 
do wzrostu ruchu turystycznego, a tym samym stać się sposobem na ograniczenie 
zjawiska sezonowości w turystyce. na potrzeby niniejszego opracowania, jako metodę 

1. M. Dul, J. Krupa, Winnice jako atrakcja turystyczna województwa podkarpackiego, [w:] J. R. Rak (red.), Środowisko 
przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy, wydawnictwo Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2011, s. 41–63. 

2. J. Krupa, M. Dul, Perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej w woj. podkarpackim, [w:] M. Gwóźdź, K. Szpara (red.), 
Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków–
Rzeszów–Zamość 2009, s. 55–70.

3. J. Krupa, Winnice produktem regionalnym powiatu jasielskiego, [w:] J. R. Rak (red.), Problemy ochrony przyrody, 
korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji 
i zachodniej Ukrainy, wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2012, s. 279–313.
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badawczą, wybrano wywiad z właścicielami wybranych winnic i ośrodków narciarskich, 
co pozwoliło na uzyskanie obiektywnych informacji.

2. Ogólna charakterystyka obszaru badań, w tym wybranych winnic 
i ośrodków narciarskich

województwo podkarpackie to jeden z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych 
pod względem turystycznym regionów Polski. niewątpliwie za najpiękniejszą część 
województwa uchodzą Bieszczady4. Jest to doskonały obszar dla uprawiania wielu form 
aktywnego wypoczynku, jak piesze wędrówki i spacery górskie, turystyka rowerowa, 
wodna, narciarska czy konna. Bieszczady przyciągają swoim urokiem turystów przez 
cały rok, szczególnie łąki zwane połoninami, natomiast zimą funkcjonuje wiele nowo-
czesnych ośrodków narciarskich. Łącznie ponad 44% terenu województwa jest objęte 
różnymi formami ochrony przyrody, a wysoki udział lasów (37% obszaru województwa) 
oraz atrakcyjność przyrodnicza sprzyjają pobytom wypoczynkowym i krajoznawczym.

Stan i ilość infrastruktury wspiera możliwości rozwoju oferty turystyki aktywnej 
w regionie. w ramach oferty zimowej w województwie oferuje swoje usługi ponad 40 
wyciągów narciarskich, z których 3 to wyciągi krzesełkowe (w Ustrzykach Dolnych, 
Puławach k. Rymanowa oraz w Przemyślu). wizerunek województwa jako obszaru atrak-
cyjnego turystycznie oparty jest głównie na terenach górskich oraz markowej pozycji 
Bieszczadów, którym zbudowano image „dzikiej”, niezamieszkałej krainy z bogatą florą 
i fauną. Jak wykazały badania wizerunkowe5, obejmujące Polskę wschodnią, Bieszczady 
obok Mazur uzyskały najwyższą ocenę pod względem atrakcyjności turystycznej regio-
nów tej części kraju. Turystyka zaliczana jest do podstawowych sektorów gospodarki 
województwa podkarpackiego z uwagi na duży potencjał przyrodniczy i kulturowy. 
Duża część województwa położona jest na wysokości od 200 do 450 m n.p.m., niemniej 
jednak są miejsca, gdzie wzgórza sięgają powyżej 600 m n.p.m., co sprzyja tworzeniu 
zarówno ośrodków narciarskich, jak i zakładaniu gospodarstw winiarskich. Zakładanie 
ośrodków narciarskich i winnic związane jest z obecnością stoków, jednak o przeciwnej 
ekspozycji (wyciąg narciarski po północnej stronie, winnica południowo-zachodniej).

Każdego roku na terenie województwa podkarpackiego pojawia się coraz więcej 
winnic. Moda na turystykę winiarską pojawiła się stosunkowo niedawno, gdyż dotarła 
do Polski zaledwie kilka lat temu. Enoturystyka stanowi bez wątpienia specyficzny 
produkt turystyczny regionu podkarpackiego, zarówno dla turystów krajowych, jak 
i zagranicznych6. Za najsłynniejszą i najpiękniejszą wśród polskich winnic uważana 
jest winnica „Golesz” w Jaśle, zajmująca powierzchnię ponad 2 ha7.

Kolejną, dużo młodszą, ale równie godną uwagi jest winnica „Maria Anna” położo-
na w niewielkiej miejscowości wyżne, o powierzchni ponad 2 ha8. Gospodarz winnicy 

4. S. Kłos, Województwo podkarpackie, Agencja wydawnicza JOTA, Rzeszów 2002.
5. Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych Polski Wschodniej – mid term, raport z II fali 

badania zrealizowanego dla Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS DGA Sp. z o.o. w ramach Działania V.1 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej 2007–2013, PBS DGA Sp. z o.o., warszawa–Sopot 2011. 

6. J. Krupa, M. Dul, Winnice jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego – metody promocji, wydawnictwo 
AwF w warszawie, seria: Turystyka i Rekreacja, T. 5, warszawa 2009, s. 143–159. 

7. http://roman-mysliwiec.pl (dostęp: 19.03.2013).
8. http://www.podkarpackiszlakwinnic.pl (dostęp: 21.03.2013).
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oferuje turystom zwiedzanie gospodarstwa i piwnic z winem, korzystanie z bazy noc-
legowej oraz restauracji z tradycyjną polską kuchnią, z odpowiednio dobranymi winami 
własnej produkcji. Ponadto na terenie gospodarstwa istnieje możliwość organizacji 
różnego rodzaju imprez okolicznościowych, zabaw plenerowych, a w okresie zimowym 
funkcjonuje stok narciarski oraz organizowane są kuligi.

Kolejne gospodarstwo enoturystyczne „Jasiel” położone jest w miejscowości Ja-
reniówka k. Jasła, o areale 1,5-hektarowej plantacji. Oprócz okolicznych atrakcji wła-
ściciele mają do zaoferowania turystom własną bazę noclegową oraz usługi związane 
z winiarstwem, takie jak: zwiedzanie winnicy, wizyta w piwnicy i degustacja win, pokaz 
uprawy i cięcia winorośli oraz szkolenia9.

wśród wielu atrakcji turystycznych województwa szczególnym zainteresowaniem 
w ostatnich latach cieszą się ośrodki narciarskie. Do bardziej znanych w województwie 
podkarpackim należy Ośrodek narciarski „Lodowiec Babica” zlokalizowany w miejsco-
wości wyżne, w odległości 17 km od Rzeszowa. Ośrodek położony jest na wysokości 
320 m n.p.m. i posiada trzy wyciągi. najdłuższy liczy 430 m długości, średni 180 m 
i mały mierzący 100 m. Dodatkowym atutem tego miejsca jest zapewniona baza nocle-
gowa w winnicy „Maria Anna”, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie stacji narciarskiej. 
Gospodarstwo winiarskie ma do zaproponowania domowe jedzenie, degustację wina 
i serów, a ponadto organizację całorocznych imprez i konferencji naukowych. 

Kolejnym ciekawym miejscem do uprawiania sportów zimowych jest Kompleks 
Rekreacyjno-wypoczynkowy „Oaza” w Strzyżowie, położony na Pogórzu Strzyżowskim 
(30 km od Rzeszowa), gdzie duży stok ma długość 500 m, średni 200 m, a mały 100 m. 
na terenie kompleksu znajduje się również nartostrada10.

3. Zjawisko sezonowości w wybranych winnicach i ośrodkach 
narciarskich

w województwie podkarpackim istnieją warunki do stworzenia odpowiedniego 
pakietu usług w dziedzinie turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza narciarskiej i rozwi-
jającej się enoturystyki. na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiono opinię 
właścicieli wybranych gospodarstw winiarskich i ośrodków narciarskich, położonych 
na trasie komunikacyjnej od Rzeszowa do Jasła, w zakresie możliwości i celowości 
podjęcia współpracy. 

Pierwszym, nieprzypadkowo wybranym gospodarstwem jest winnica „Maria Anna” 
oraz Ośrodek narciarski „Lodowiec Babica” (fot. 1) położone w wyżnem, należące do 
tego samego właściciela. Otaczające winnicę urokliwe tereny Pogórza Strzyżowskiego 
zapewniają odpowiednie warunki do uprawiana turystyki pieszej i rowerowej, a zimą 
narciarstwa. Dla gości hotelowych w winnicy przewidziany jest darmowy całodzienny 
karnet upoważniający do zjazdów na stoku narciarskim. Powierzchnia winnicy wynosi 
16 ha, natomiast sama uprawa winorośli zajmuje powierzchnię około 2 ha. 

9. www.winnicajasiel.pl (dostęp: 21.03.2013).
10. http://oazaski.obitur.pl (dostęp: 21.03.2013).
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Fot. 1. Stacja narciarska w ośrodku „Lodowiec Babica”
Źródło: http://www.lodowiecbabica.pl/galeria

w opinii właściciela możliwe jest pogodzenie tych dwóch przedsięwzięć, czego 
najlepszym przykładem jest właśnie jego gospodarstwo. Pierwotnie działalność doty-
czyła usług z zakresu narciarstwa, dopiero w późniejszym okresie założono winnicę. 
wymaga to większego wysiłku organizacyjnego, zatrudnienia większej ilości osób, 
zwłaszcza z uprawnieniami ratownika i instruktora narciarstwa. wymaga to również 
prowadzenia w szerszym zakresie działań marketingowych. Połączenie tych dwóch 
odmiennych działalności jest możliwe z korzyścią zarówno dla właściciela ośrodka 
narciarskiego i winnicy, jak i dla odwiedzających gości. 

Zjawisko sezonowości w prowadzeniu ośrodka narciarskiego jest znacznie większe 
niż w świadczeniu usług enoturystycznych. Turystyka winiarska opiera się głównie na 
sezonie letnim, czyli od maja do października. Szczególnie wrzesień i połowa paździer-
nika, tj. w momencie kiedy rozpoczynają się zbiory, są najbardziej popularne. Z kolei 
w sezonie zimowym głównie bazuje się na tym, co już zostało zebrane i przerobione, 
czyli konsumpcja i degustacja win.

w piwniczkach, o unikalnym klimacie, organizowane są szkolenia z zakresu te-
matyki związanej z uprawą i pielęgnacją winorośli, przerobu wina oraz degustacja win 
białych i czerwonych. w gospodarstwie znajdują się całoroczne domki z pokojami 
hotelowymi (fot. 2), natomiast w restauracji serwowane są potrawy regionalne i wino 
z własnej produkcji. 



156

Beata Dec, Jan Krupa

Fot. 2. Domki letniskowe znajdujące się na terenie winnicy „Maria Anna”
Źródło: http://www.winnicapodkarpacie.pl/pl/766,775/28/domki.html

w zimie polecane jest zwłaszcza grzane wino. właściciel, jako jeden z nielicznych 
w województwie (i w Polsce), posiada uprawnienia do sprzedaży wina poza gospodar-
stwem, przy czym nie stanowi to dla gospodarstwa dużego dochodu. Gospodarstwo 
na życzenie klienta może zapewnić dodatkowe atrakcje, jak np. jazdę wszędołazami, 
jazdę konną czy spływy kajakowe po wisłoku. 

Kolejny sondaż przeprowadzony z Romanem Myśliwcem na terenie winnicy 
„Golesz” (fot. 3), potwierdził tezę, że obie działalności można łączyć w ramach oferty 
związanej z gospodarstwem agroturystycznym, oferując szeroki zakres usług, jak: 
pobyt i zwiedzanie winnicy, edukacja z zakresu winiarstwa, jazda konna, łowienie ryb 
oraz jazda na nartach.
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Fot. 3. winnica „Golesz” w Jaśle
Źródło: http://www.winnica.golesz.pl/galeria.html

Urozmaicona oferta w ramach współpracy może przyciągać większą liczbę turystów. 
Łączenie tych dwóch działalności w znacznym stopniu może przyczynić się do ogra-
niczenia sezonowości w sprzedaży produktów oraz zwiększenia komplementarności 
w świadczeniu usług. Każdy pomysł związany z poszerzeniem oferty turystycznej 
w gospodarstwie jest korzystny dla rozwoju miejscowości i regionu. 

Gospodarstwo nie prowadzi obecnie usług noclegowych i żywieniowych, a przyj-
mowanie turystów ogranicza się do zwiedzania winnicy, degustacji i sprzedaży wina, 
a głównie prowadzeniu szkoleń i kursów praktycznych. właściciel gospodarstwa nie 
jest aktualnie zainteresowany rozszerzaniem działalności o usługi w zakresie sportów 
zimowych. nie stara się też nawiązywać bliższych kontaktów partnerskich z tego typu 
ośrodkami. 

Sondaż przeprowadzony w winnicy „Jasiel” (fot. 4) wykazał, że właściciel nigdy 
nie zastanawiał się nad takim przedsięwzięciem, pomimo sprzyjającego ukształtowania 
terenu dla tego typu działalności. Stwierdził natomiast, iż wino dobrze komponuje się 
z wieloma innymi przedsięwzięciami, nie tylko ze sportami zimowymi (np. z banko-
wością, zdrowiem, turystyką kulinarną), stąd też możliwy jest rozwój narciarstwa przy 
winnicy lub podjęcie współpracy z funkcjonującymi stacjami narciarskimi w okolicy. 
Tworzenie kompleksowej oferty zwiększa atrakcyjność miejscowości i regionu oraz 
jest dobrym elementem promocji. nie należy jednak spodziewać się dużego popytu na 
wino z winnicy, np. do przygotowania grzańca, bowiem ten produkt nie nadaje się do 
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podgrzewania, a raczej do schłodzenia. Jest to wyższa klasa wina, natomiast większość 
klientów stoków narciarskich gustuje w niedrogim, słodkim grzanym winie. 

Fot. 4. winnica Jasiel w Jareniówce
Źródło: http://www.pogorza.pl/rowerem-przez-ziemie-jasielska.htm

Zdaniem rozmówcy w krajach zachodnich taka współpraca wydaje się o wiele 
łatwiejsza, gdyż mieszkańcy konsumują większe ilości wina. w Polsce więcej pije się 
mocniejszych trunków oraz piwa. w kwestii obowiązujących przepisów prawnych 
w Polsce dotyczących winiarstwa, od 20 lat prawo się zmienia, natomiast nadal nie 
sprzyja ono winiarzom. Promocja gospodarstwa enoturystycznego nie wymaga zasto-
sowania szczególnych narzędzi, gdyż przy każdej okazji odwiedzin osób indywidual-
nych czy grupowych wycieczek, gospodarstwo prowadzi taką działalność. Posiadanie 
własnej strony internetowej, prowadzenie szkoleń, uczestniczenie w festiwalach win 
i konkursach oraz przynależność do Stowarzyszenia winiarzy Podkarpacia stanowią 
najlepsze metody promocji. 

Zwiedzanie winnicy w towarzystwie właściciela wiąże się z ponoszeniem kosz-
tów przez zwiedzającego, co na pewno zmniejsza jej atrakcyjność. Z kolei na turystę 
z zagranicy trudno liczyć, m.in. ze względu na obecność w krajach Europy Zachodniej 
i Południowej dużych gospodarstw enoturystycznych. najczęściej do winnicy przyjeż-
dżają osoby z innych regionów Polski, np. z Kaszub czy warszawy oraz przedstawiciele 
władz samorządowych z regionu Podkarpacia w towarzystwie biznesmenów z innych 
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regionów kraju lub z zagranicy. wówczas wino staje się dobrym łącznikiem w prowadzo-
nych rozmowach. Z kolei mieszkańcy powiatu jasielskiego, gdzie znajduje się najwięcej 
winnic w Polsce, nie są zainteresowani tą atrakcją, podziwiają natomiast zagraniczne 
winnice, np. we włoszech i w Hiszpanii, nie zauważając, że w ich rejonie znajdują się 
równie ciekawe, piękne i godne uwagi gospodarstwa winiarskie.

na podstawie obserwacji i wywiadów można stwierdzić, że połączenie działalności 
enoturystycznej z narciarską jest jak najbardziej realne i może mieć korzystny wpływ na 
atrakcyjność miejscowości i regionu. wszelkie nowości i niekonwencjonalne działania 
zawsze przyciągają nowe i większe grono turystów. Połączenie to może funkcjonować 
na zasadzie współpracy i wzajemnej promocji. Jeden z rozmówców zakwalifikował 
winiarstwo i narciarstwo do agroturystyki. Jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie, 
gdyż ten rodzaj turystyki obejmuje wiele form związanych z turystyką wiejską i kuli-
narną, ze sportem i rekreacją, natomiast moda na zdrowy styl życia sprzyja rozwojowi 
nowych wyciągów i ośrodków narciarskich. Turystyka winiarska jest stosunkowo nową 
formą turystyki w naszym kraju, lecz zainteresowanie nią zwiększa się ze względu na 
zmianę preferencji klientów. Jednak nieliczna grupa osób wykazuje zainteresowanie 
i chęć zdobycia wiedzy na temat produkcji wina oraz całej kultury winiarskiej, natomiast 
z kręgu enoturystów wyklucza się przypadkowych odwiedzających, którzy swój pobyt 
łączą jedynie z zaspokojeniem chwilowej ciekawości. 

Zgodnie z opinią właściciela Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Oaza” w Strzyżowie 
można stwierdzić, że turystyka narciarska rozwija się bardzo dobrze na analizowanym 
obszarze. Kompleks stał się słynny w całym regionie podkarpackim, a zjawisko sezono-
wości jest typowe dla tej branży. w okresie letnim ośrodek nie posiada żadnej atrakcji 
turystycznej, poza tzw. schodami zdrowia, z których przyjezdni chętnie korzystają 
bezpłatnie. Są to głównie stali bywalcy ośrodka (narciarze), którzy dbają o sprawność 
fizyczną przez cały rok. Poza tym na terenie kompleksu możliwe są spacery po lesie, 
biegi „ścieżkami zdrowia”. wstęp na teren kompleksu i korzystanie z infrastruktury jest 
bezpłatne. w okresie zimy obserwuje się dużą liczbę narciarzy i odnotowuje się wysoką 
sprzedaż wina w postaci grzańca, przy czym nie jest to wino z regionalnych winnic, 
z uwagi na wyższą cenę i klasę trunku. właściciel samodzielnie prowadzi działalność 
promocyjną i jest ona wystarczająca, natomiast zbyt duża ilość osób odwiedzających 
stok wiąże się ze wzrostem wymagań i pojawianiem się nowych problemów. Zauważa 
się wzrost zainteresowania sportami zimowymi ze strony dzieci, stąd też w ośrodku 
prowadzona jest szkoła narciarska oraz przygotowano specjalne stoki do nauki. na 
terenie ośrodka istnieje baza noclegowa, typowo turystyczna, oferująca atrakcyjne 
ceny za pobyt. natomiast każdego roku następuje ciągła rozbudowa infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. 

właściciel Ośrodka narciarskiego „Lodowiec Babica” w wyżnem jest jednocześnie 
właścicielem winnicy „Maria Anna”, stąd też jego opinia w badanej kwestii jest istotna 
i wiarygodna. Jak już stwierdzono uprzednio, jest to doskonały przykład połączenia 
działalności ośrodka narciarskiego z funkcjonowaniem winnicy. na stoku i w jego 
otoczeniu istnieje możliwość organizacji konkursów narciarskich, imprez firmowych, 
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kuligów, wieczornych zabaw przy muzyce i grzańcu w pobliskiej winnicy, nauki jazdy 
pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora.

w celu zobrazowania potencjału turystyki winiarskiej oraz narciarskiej w woj. 
podkarpackim opracowano uproszczoną analizę SwOT dla tych dwóch branż (tab. 1).

Tab. 1. Analiza SwOT dla gospodarstw winiarskich i ośrodków narciarskich

MOCNE STRONY

Gospodarstwa winiarskie Ośrodki narciarskie

Tradycja, a zarazem innowacyjność
Atrakcyjność turystyczna regionu
największa w Polsce zbiorowość winnic i gospodarstw enoturystycz-
nych
Bogata oferta usług i wysoka jakość
Dobra jakość wina
wino jako napój prozdrowotny

Dobra dostępność komunikacyjna regionu
wysoka jakość świadczonych usług
Przystępna cena i promocje 
Bogata oferta usług
wyszkolona kadra instruktorska
wypożyczalnie sprzętu
Moda na aktywny styl życia

SŁABE STRONY

Sezonowość
Stosunkowo wysokie ceny usług
Słaba promocja
Brak wyszkolonej kadry

niezbyt wysokie stoki i krótkie trasy
Mała liczba wyciągów przy stokach
Sezonowość usług
nieprzewidywalność pogody

SZANSE

współpraca z innymi sektorami turystyki
Atrakcje turystyczne regionu
Sprzyjający klimat i ukształtowanie terenu
Dogodne uwarunkowania geograficzne
Bogata oferta turystyczna regionu
Powstające nowe gospodarstwa winiarskie
Działające Stowarzyszenie winiarzy Podkarpacia
Podkarpacki Szlak winnic
Przynależność do klastra rolno-spożywczego
wspólna promocja 
wzrost spożycia wina

Urozmaicone ukształtowanie terenu
wzrost zainteresowania sportami zimowymi
Rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna i sportowa
współpraca z innymi branżami
Malejące ceny sprzętu
Prozdrowotny styl życia

ZAGROŻENIA

Brak pomocy ze strony rządu i samorządu 
Małe zainteresowanie turystów
Utrudnienia w sprzedaży wina – wysokie podatki
Kryzys ekonomiczny i sytuacja na rynku pracy 
Sezonowość 
Duża konkurencja krajowa i zagraniczna

wzrastająca konkurencja wewnętrzna i zewnętrzna
Sezonowość usług
Uwarunkowania prawne
wzrastające koszty eksploatacji sprzętu

Źródło: Opracowanie własne

Przewaga mocnych stron daje duże możliwości wykorzystania szans i warunków 
stwarzanych przez otoczenie oraz pozwala na umocnienie dotychczasowej pozycji na 
rynku. 

Reasumując, można stwierdzić, że większość właścicieli ośrodków narciarskich 
dostrzega w województwie podkarpackim „drzemiący” narciarski potencjał i uważa, że 
turystyka narciarska górska może być źródłem znacznych korzyści ekonomicznych. Jest 
to jednak uwarunkowane rozwojem infrastruktury (wyciągi, trasy narciarskie) oraz usług 
hotelarskich i wypoczynkowych. Krótki sezon turystyczny wpływa na niską efektywność 
inwestycji. najbardziej opłacalne są ośrodki mające długi sezon turystyczny, a zatem 
zlokalizowane na dużych wysokościach, gdzie występuje gruba pokrywa śnieżna i ma-
jące dobrą dostępność komunikacyjną. Ośrodki leżące niżej borykają się bowiem często 
z problemem braku śniegu i wskutek tego mają niską frekwencję. w niżej położonych 
ośrodkach, ze względu na niestabilność pokrywy śnieżnej, przedsiębiorstwa narciarskie 
zmuszone zostały w ostatnich latach do inwestowania w urządzenia do sztucznego 
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naśnieżania, w warunkach niskich temperatur. Obecnie wiele ośrodków funkcjonuje 
jeszcze tylko dzięki stosowaniu tego typu urządzeń. Jest to jednak przedsięwzięcie 
kosztowne i znacznie zmniejsza opłacalność takich ośrodków. 

w celu zwiększenia dochodów ośrodki narciarskie, poza narciarstwem zjazdowym, 
oferują często dodatkowe formy aktywnej rekreacji, zwiedzanie atrakcji kulturowych 
oraz udział w imprezach regionalnych.

4. Podsumowanie

Sezonowość jest nieodłącznym zjawiskiem występującym w polskiej turystyce, 
co stwarza dla przedsiębiorstw poważne trudności, podwyższając poziom kosztów, 
a obniżając zyski. wykształciły się pewne formy łagodzenia negatywnych skutków 
sezonowości turystycznej poprzez, np. organizowanie konferencji, szkoleń, bankietów, 
targów czy programów edukacyjnych na terenie obiektów turystycznych.

Turystyka winiarska wykazuje mniejszą sezonowość niż klasyczne formy związane 
z uprawianiem sportów zimowych. Dużym atutem turystyki winiarskiej jest możliwość 
połączenia pasji do wina, np. z wyjazdem na narty czy zwiedzaniem lokalnych zabytków 
kultury. Organizatorzy takich wyjazdów, w porozumieniu z właścicielami winnic, oprócz 
prezentacji procesu produkcji wina oferują różnego rodzaju warsztaty kulinarne czy 
szkolenia z zakresu projektowania piwniczek do przetrzymywania wina. 

najnowszy trend enoturystyki to łączenie dwóch pasji: degustacji wina ze zwie-
dzaniem okolic, na terenie których funkcjonuje winnica. Udział w licznych imprezach 
o tematyce winiarskiej potwierdza wzrost zainteresowania oraz popytu na ten rodzaj 
turystyki11. Moda na enoturystykę może okazać się atrakcyjna szczególnie dla małych, 
lokalnych gospodarstw winiarskich, funkcjonujących na Podkarpackim Szlaku winnic12.

Sezonowość usług w turystyce narciarskiej w Polsce jest duża i zależna od wa-
runków pogodowych i klimatycznych. narciarstwo rozwija się na bazie powstających 
nowoczesnych ośrodków i wyciągów narciarskich, a każdy wyjazd stwarza możliwości 
odkrywania i poznania wielu urokliwych miejsc. 

nowatorskie połączenie enoturystyki i turystyki narciarskiej może mieć wpływ na 
atrakcyjność województwa podkarpackiego i rentowność gospodarstw winiarskich. 
Jednak na podstawie danych zebranych w trakcie przeprowadzonych wywiadów z wła-
ścicielami winnic oraz ośrodków narciarskich można stwierdzić, że zainteresowanie 
wzajemną współpracą jest umiarkowane. 
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NIECZYNNE KAMIENIOŁOMY DIATOMITÓW – 
ZAPOMNIANA HISTORIA ODKRYĆ SUROWCOWYCH 

POGÓRZA KARPACKIEGO

Streszczenie
w poszukiwaniu, dokumentowaniu i propagowaniu ciekawych miejsc z punktu widzenia tury-

stycznego, a zwłaszcza dziedziny, jaką jest geoturystyka, przedstawiony został obszar obejmu-
jący historię poszukiwań, dokumentowania i eksploatowania diatomitów w paśmie geosynkli-
ny ciągnącej się od rejonu Krościenka nad Strwiążem po okolice nozdrzca nad Sanem. Została 
przybliżona historia badań geologicznych, charakterystyka i geneza tego, czym są diatomity jako 
surowiec, zarys eksploatacji w latach 70. ubiegłego wieku. Dzień dzisiejszy tego okresu to porzu-
cone kamieniołomy i wyrobiska pogórnicze, które po odpowiednim, niewielkim przygotowaniu 
mogą stać się dodatkową atrakcją geoturystyczną tego rejonu.

Słowa kluczowe: diatomity, synklina, algi, ziemia okrzemkowa, kamieniołom, wyrobisko gór-
nicze, Pogórze Karpackie

CLOSED DIATOMITES QUARRIES – THE FORGOTTEN 
HISTORY OF MATERIAL DISCOVERIES IN THE 

POGÓRZE KARPACKIE REGION

Summary
In order to search, document and advertise interesting touristic places (especially involving 

a farm tourism) there was presented a very fascinating area. This range of study involves the 
history of documentation and exploitation of diatomites in the area of a geological gully extend-
ing from Krościenko town on the river Strwiąż to nozdrzec town on the river San. The history 
o geological research was also presented as well as the genesis and characteristics of diatomites as 
raw materials and the outline of their exploitation in the 70s of the 20th century. Today, the area 
embraces abandoned quarries and excavations which, after some appropriate preparations, can 
become a new, additional touristic attraction of the region.

Keywords: diatomites, syncline, algaes, diatomaceous earth, quarry, post-mining excavation, 
Carpathian Foothills

1. Wprowadzenie

Rozwijająca się dynamicznie turystyka musi sięgać po różne formy i aspekty jej 
promocji, aby to, co określamy „produktem turystycznym”, było chętnie nabywane 
przez turystę i stwarzało samoistnie potrzeby powrotu do tych miejsc, które w określo-
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ny sposób nas urzekły. współczesny turysta, co wielokrotnie podkreśla się w różnych 
opracowaniach, ankietach, wywiadach, coraz częściej oprócz walorów przyrodniczo-kra-
jobrazowych danego regionu, infrastruktury turystycznej (tras, noclegów, gastronomii) 
swoją uwagę zwraca w stronę „przyrody nieożywionej”. Ze swoistego zapotrzebowania 
w tym zakresie zrodziła się nowa gałąź wiedzy określana mianem geoturystyki. Chociaż 
rejon Pogórza Karpackiego może nie należy pod tym względem do najciekawszych, to 
tym bardziej powinniśmy odkrywać to, co może na pozór wydawać się mniej ciekawe, 
ale mimo wszystko unikalne w skali naszego kraju. Do takich zapomnianych odkryć 
geologicznych należą niewielkie, co prawda nagromadzenia diatomitów – surowca 
niegdyś eksploatowanego, dzisiaj zapomnianego.

2. Rys historyczny geologicznych badań Pogórza Karpackiego

Obszar Pogórza Karpackiego był terenem licznych badań geologicznych prowadzo-
nych dość systematycznie od XVIII w. do końca XX w. Dość szczegółowo historię tych 
badań zestawił doc. dr inż. Stanisław Rymar w artykule prezentowanym na IX Konfe-
rencji naukowo-Technicznej „Błękitny San” – Dynów 20121. Z opracowania wynika, że 
w badaniu obszaru Pogórza Karpackiego, w wyżej wymienionym okresie uczestniczyło 
około 22 geologów. Zakres ich prac był bardzo różnorodny: od badań tektonicznych 
do geologicznych rozpoznań surowcowych – głównie w poszukiwaniu ropy naftowej. 
Badania Jednostki Skolskiej Karpat polskich, w tym synkliny Leszczawki, są odnoto-
wywane przez Bujalskiego w 1934 r.2 Stwierdza on, że synklina Leszczawki stanowi 
obwodowy łęk grupy fałdów binzańskich zbudowany z utworów kredy i paleogenu3. 
wg H. Świdzińskiego (1953 r.) synklina biegnie prostolinijnie wąskim pasem o równej 
szerokości około trzech metrów od granicy państwa w rejonie Krościenka nad Strwiążem 
w kierunku północno-zachodnim po okolice nozdrzca nad Sanem na długości 60 km4. 

Z innych opracowań budowy geologicznej synkliny należy wymienić prace J. wdo-
wiarza (1939 r.) obejmujące rejon nozdrzca i Siedlisk, oraz S. Gucika i Morgiela (1960 r.) 
dotyczące rejonu Leszczawy Górnej – Trzciańca5. należy nadmienić, że wspomniany 
rejon był badany także przez innych badaczy w okresie międzywojennym. należy przy-
wołać tutaj nazwiska M. Styrnałówny (1923 r.), S. Krajewskiego (1929 r.), Bujalskiego 
(1934 r.), watychy (1946 r.). Z ciekawszych opracowań to opracowanie fragmentu 
mapy geologicznej wycinków synkliny Leszczawki między Hutą a Kuźminą autorstwa 
J. Kotlarczyka (ryc. 1). 

1. S. Rymar, Zarys historii badań geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego [w:] Ochrona środowiska w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa i T. Soliński, wydawnictwo 
ZGTPD, Dynów 2012, s. 181.

2. J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach 
polskich [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX, warszawa 1966, s. 23.

3. Ibidem, s. 24.
4. Ibidem, s. 25.
5. J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw…, op. cit., s. 23.
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Ryc. 1. Mapa geologiczna wycinków synkliny Leszczawki między Hutą a Kuźminą

Źródło: J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki  
skolskiej w Karpatach polskich [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX, Warszawa 1966.

Chociaż kompleks diatomitowy był opracowywany w sposób kompleksowy już od 
roku 1955 r. w podstawie wcześniej wymienionych prac, to dopiero właściwe opracowa-
nie kompleksu diatomitowego liczącego ponad 100 m, pochodzącego z najmłodszych 
warstw krośnieńskich jednostki skolskiej zawdzięczamy J. Kotlarczykowi, co zawarł 
w swoim opracowaniu z 1965 r. pt. „Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na 
tle budowy geologicznej jednostki skolskiej w Karpatach Polskich” obejmujący oprócz 
wnikliwego opisu 27 map i przekrojów geologicznych złoża (ryc. 2).

Ryc. 2. Rozmieszczenie wychodni poziomu diatomitowego  
w jednostce Skolskiej Karpat 1956 r. – fragment

Źródło: J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw krośnieńskich na tle budowy geologicznej jednostki  
skolskiej w Karpatach polskich [w:] Studia Geologica Polonica, vol. XIX, Warszawa 1966.
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3. Czym są diatomity?

Ze względu na genezę zaliczamy je do organogenicznych skał krzemionkowych. 
Powstały z nagromadzonych krzemionkowych pancerzyków jednokomórkowych alg 
– okrzemek. w zależności od stopnia diagenezy wyróżniamy skały bardziej zwięzłe 
zwane diatomitami oraz odmiany bardziej sypkie określane jako ziemia okrzemkowa. 
Algi (z łac. algae) to najprostsze samożywne rośliny plechowe obejmujące ponad 
23 tysiące gatunków6. Zalicza się do nich głównie: sinice, eugleniny, okrzemki, zielenice, 
brunatnice i krasnorosty (ryc. 3).

Ryc. 3. Okrzemki i glonowce

   
Źródło: Encyklopedia Powszechna, t. II, PWN, Warszawa 1974.

wszystkie algi zawierają chlorofil oraz beta-karoten. Zawartość innych barwników 
decyduje o zróżnicowanej barwie od odcieni zielonożółtych, poprzez czerwone do bru-
natnych. w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w polskiej literaturze od początku XX w. 
używanym określeniem tożsamym z łacińskim algi jest słowo glony. wprowadził je do 
systematyki botanicznej Józef Rostafiński w latach 80. XIX w., zapożyczając ten zwrot 
z mowy góralskiej (ryc. 4). 

Algi są jedno- lub wielokomórkowe. Ich wielkość wynosi od kilku mikronów do ponad 
100 m o kształtach drzewiastych tworzących tzw. podziemny las. wykazują ogromne 
bogactwo kształtów. Cechami łączącymi gromady składające się na tę grupę to funkcja 
pierwotnego producenta materii organicznej w zbiornikach wodnych. w warunkach 
geologicznych tzn. beztlenowych i znacznym ciśnieniu powstały produkty liofizacji 
(suszenia sublimacyjnego)7 typu mineralnego.

6. Encyklopedia Powszechna, t. II, Pwn, warszawa 1974, s. 69.
7. Sublimacja – proces zmiany stanu stopnia skupienia ze stałego od razu w gazowy z pominięciem fazy ciekłej.



167

Nieczynne kamieniołomy diatomitów – zapomniana historia odkryć surowcowych…

Ryc. 4. Algi (glony)

Źródło: Encyklopedia Powszechna, t. II, PWN, Warszawa 1974.

w Polsce ziemia okrzemkowa występuje jedynie sporadycznie w utworach czwar-
torzędowych i znane wystąpienia nie mają charakteru surowcowego. Diatomity, jako 
forma silnie zdiagenezowana, występuje w obrębie utworów trzeciorzędowych, tworząc 
wkładki różnej grubości w kilku poziomach stratygraficznych8 (ryc. 5).

8. S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, wydawnictwo Geologiczne, warszawa 1986, s. 235.
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Ryc. 5. Skamieniałości

Źródło: P. D. Taylor, Skamieniałości, Arkady, Warszawa 1993.
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4. Eksploatacja i zastosowanie diatomitów – Kamieniołom  
Leszczawka – Bircza

Badania diatomitów karpackich rozpoczął w 1955 r. J. Kotlarczyk pod naukowym 
kierownictwem prof. dra H. Świdzińskiego. Zainicjowało je znalezienie w 1954 r. grubej 
wkładki diatomitu – skały dotychczas nieopisanej w Karpatach polskich, wśród warstw 
krośnieńskich synkliny Leszczawki. wstępne badania zmierzające do rozpoznania 
złoża, warunków geologicznych i własności diatomitu trwały od 1955 do 1962 r. i ob-
jęły praktycznie cały obszar Karpat. w wyniku tych badań znaleziono cienkie wkładki 
diatomitów bądź łupków diatomitowych z okrzemkami m.in. skały diatomitowe rejonu 
Błażowej – Dynowa. Dalsze badania wskazały jednak, że praktyczne znaczenie może 
mieć jedynie kompleks diatomitowy liczący ponad 100 m, pochodzący z najmłodszych 
warstw krośnieńskich jednostki skolskiej9 (ryc. 6).

Diatomity odkryte na terenie Karpat w obrębie utworów trzeciorzędowych tworzą 
wkładki o różnej grubości w kilku poziomach stratygraficznych. Białe, rozsypliwe i bar-
dzo porowate diatomity występują między Ulanicą a Futomą. Badane były diatomity 
z Piątkowej przydatne do chromatografii gazowej. 

Ryc. 6. Rozmieszczenie wystąpień diatomitów karpackich na tle budowy geologicznej

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986.

9. J. Kotlarczyk, Poziom diatomitowy z warstw…, op. cit., s. 8.
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największe znaczenie złożowe przypisano diatomitom występującym między Kuź-
miną – Leszczawką a Hartą. w pobliżu Brzezawy skały te tworzą dwa lub trzy pakiety 
o miąższości od 20 do 58 m. nachylone są ku Sw i zapadają pod kątem 45 stopni (ryc. 7).

Ryc. 7. Przekrój geologiczny okolic Leszawki (według S. węcławika)

1a – diatomity z dużym udziałem innych skał, 1b – diatomity w zwartych kompleksach, 2 – piaskowce 
cienkoławicowe, 3 – piaskowce gruboławicowe z warstw krośnieńskich, 4 – warstwy menilitowe, 5 – nasunięcia

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986.

Poprzedzielane są one wkładkami rogowców, łupków bentonitowych, a także pia-
skowcami i łupkami krzemionkowymi.

wyróżnia się tutaj następujące odmiany diatomitów:
 � diatomity ciosowe,
 � diatomity gruzłowe,
 � diatomity skrzemieniałe,
 � diatomity zapiaszczone,
 � łupki diatomitowe.

w największej ilości występują diatomity ciosowe, w odmianach jasnych i ciemnych 
(ryc. 8). 
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Ryc. 8. Różne odmiany diatomitów

Źródło: J. Kotlarczyk, Studia geologica Polonica, Vol. XIX, Warszawa 1966.

własności fizyczne diatomitów karpackich przedstawia tabela 1.

Tab. 1. własności fizyczne diatomitów karpackich

własności Odmiana jasna Odmiana ciemna

Gęstość pozorna g/cm3

Porowatość, %
nasiąkliwość, %

1,2–1,5
30–50
30–40

1,5–1,9
20–30
5–20

Źródło: S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986.

Pod względem składu chemicznego diatomity karpackie są bardzo podobne do 
diatomitów takich złóż, jak: irbickie, kamyszłowskie, krymskie oraz niektórych złóż 
rumuńskich. Jednakże w porównaniu z diatomitami z wyżej wymienionych złóż posiadają 
niekorzystnie małą porowatość i dużą gęstość pozorną. Te właściwości zadecydowały 
w znacznej mierze o losie ich eksploatacji. Eksploatację diatomitów na skalę przemysło-
wą rozpoczęto w ubiegłym wieku w wyniku rozwoju przemysłu maszynowego, a także 
rozwoju budownictwa, rolnictwa i zagadnień technologicznych związanych z ochroną 
środowiska. wykonane badania wskazywały na możliwość zastosowania diatomitu jako:

 � pochłaniacza olejów i smarów ze środowiska wodno-gruntowego i powietrza,
 � nośnika środków ochrony roślin,
 � środka do gaszenia pożarów ropy i jej produktów na wodzie,
 � dodatków do cementów specjalnych,
 � kruszywa do betonów lekkich i spoiw cementowo-gipsowych.

Badania w tym zakresie były prowadzone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” w Jaworowicach.
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5. Historia eksploatacji i dzień dzisiejszy

w wyniku prac geologicznych udokumentowano dwa złoża: Kuźmina z polami 
eksploatacyjnymi Pastewnik, Roszuszka, Leszczawka i Kuźmina oraz złoże Jaworo-
wice zawierające pola Jaworowice Rybne, Jaworowice Północ, Zmulice i Borownicę. 
Diatomity były eksploatowane w dwóch miejscowościach: w Kuźminie od 1975 r. 
przez przedsiębiorstwo „Kruszgeo” – Rzeszów. Surowiec był przerabiany w Łopuszce 
na granulat o uziarnieniu 0–10 mm. w Jaworowicach była prowadzona eksploatacja 
doświadczalna dla potrzeb Ośrodka Badawczo-Rozwojowego – Chemkop. Eksploatacja 
diatomitów została zakończona (ryc. 9 i fot. 1).

nieczynne wyrobiska obejmują obszar około 16 ha, a teren nieczynnych kamienio-
łomów może stać się jeszcze jedną z atrakcji turystycznych tego regionu.

Ryc. 9. Eksploatacja diatomitów, lata 60.

 
Źródło: J. Kotlarczyk, Studia geologica Polonica, Vol. XIX, Warszawa 1966.
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Fot. 1. Eksploatacja diatomitów Kuźminie i Leszczawce, stan obecny
Źródło: http://podkarpackie.regiopedia.pl/zdjecie/kamieniolom-diatomitu-z-leszczawki-w-kuzminie-108892

6. Podsumowanie

Przedstawiona historia odkryć surowcowych, jakim był diatomit w Polskich Kar-
patach, to oprócz odkryć złóż ropy naftowej jeden z ciekawszych epizodów zarówno 
prac geologicznych tego okresu, poszukiwania i dokumentowania faktów, sylwetek 
geologów i ich prac kartograficznych, a także być może opowieści o ludziach, którzy 
przecież stosunkowo niedawno tę historię tworzyli. Dla turystów stanowić może cenną 
informację o tym obszarze, co wkracza w dziedzinę dyscypliny turystycznej, a mianowicie 
„geoturystykę”. Być może warto przybliżyć i opisać wnikliwiej porzucony kamieniołom 
diatomitów w Leszczawce. 
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WYKORZYSTANIE KONCEPCJI KLASTRÓW 
W KSZTAŁTOWANIU OFERTY TURYSTYCZNEJ 

REGIONU (NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI 
PODKARPACKIEGO KLASTRA  

TURYSTYKI KULTUROWEJ)

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwoju turystyki w wojewódz-

twie podkarpackim w oparciu o utworzenie klastra turystyki kulturowej. Jego funkcjonowanie 
na terenie Podkarpacia mogłoby przyczynić się w znacznym stopniu do zmiany w postrzeganiu 
atrakcyjności turystycznej regionu przez turystów. Byłaby to również interesująca oferta dla po-
tencjalnych inwestorów, upatrujących w funkcjonowaniu w strukturze klastrowej, szans na od-
niesienie sukcesu rynkowego.

Słowa kluczowe: klastering, turystyka kulturowa, kooperacja, Podkarpacki Klaster Turystyki 
Kulturowej

THE USE OF THE CONCEPT OF CLUSTERS IN THE 
DEVELOPMENT OF TOURIST OFFER IN THE REGION 

(THE EXAMPLE OF THE CULTURAL TOURISM 
CLUSTER OF THE PODKARPACKIE AREA)

Summary
The aim of this study is to present the concept of development of tourism in the Podkarpackie 

voivodeship on the basis of the creation of a cultural tourism cluster. Its functioning in the Pod-
karpackie, could significantly make changes in the perception of the tourist attractiveness of the 
region in opinions of tourists. It would be also an interesting offer for potential investors who 
would notice their chances of market success achievement in the cooperation inside of this tour-
ism cluster structure.

Keywords: clustering, cultural tourism, cooperation, Tourism Cluster of The Podkarpackie Area
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1. Wprowadzenie

Klastry jako zespoły przedsiębiorstw oraz innych instytucji, podejmujących współpracę 
o charakterze formalnym i nieformalnym, realizują przedsięwzięcia przyczyniające się 
w znaczący sposób do podnoszenia konkurencyjności regionów, tworzenia przyjaznych 
warunków dla nowych inwestycji oraz wpływają na rozwój sektora MSP1. niezwykle 
ważny, dla tego typu powiązań, jest system przepływu informacji i wiedzy pomiędzy 
przedsiębiorstwami i współpracującymi z nimi ośrodkami naukowo-badawczymi. Do-
datkowym czynnikiem kształtującym takie struktury sieciowe jest łączenie wysokiego 
poziomu konkurencji i kooperacji w ramach klastra. Dzięki tym czynnikom oraz bliskiej 
koncentracji geograficznej możliwa do osiągnięcia jest większa efektywność ekonomiczna. 
Skutkiem tego jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami 
działającymi na rynku, co nie byłoby możliwe, gdyby nie funkcjonowanie i kooperacja 
podmiotów w ramach struktury klastrowej. 

Tworzenie lokalnych klastrów turystycznych, skupiających często niewielkie podmioty 
turystyczne, stwarza mikro- i małym przedsiębiorstwom możliwość otwierania się na 
nowe segmenty nabywców, poprzez systematyczne udoskonalanie oferowanego produktu 
turystycznego, zaspokajającego rosnące wymagania i zmieniające się turystyczno-re-
kreacyjne potrzeby współczesnego społeczeństwa. Dzięki proklasteringowej polityce 
UE możliwe staje się wdrożenie koncepcji klasteringu w regionach słabiej rozwiniętych 
przemysłowo, ale charakteryzujących się znacznym bogactwem walorów turystycznych. 
Pozyskanie przez koordynatorów i członków klastrów środków finansowych z funduszy 
unijnych stwarza bowiem realną szansę na rozwój turystyki i podniesienie konkuren-
cyjności lokalnych podmiotów branży turystycznej. Punkt wyjścia do zainicjowania 
działań z zakresu utworzenia klastra turystycznego na terenie województwa mogłoby 
stanowić efektywne wykorzystanie potencjału zabytków dziedzictwa kulturowego jako 
czynnika stymulującego rozwój turystyki kulturowej. 

2. Zasoby materialne dziedzictwa kulturowego  
województwa podkarpackiego

Turystykę kulturową najłatwiej scharakteryzować jako przemieszczanie się osób 
z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych 
informacji i doświadczeń oraz zaspokojenia własnych potrzeb2. Istota turystyki kultu-
rowej sprowadza się więc zarówno do poznawania wytworów kultury z przeszłości, jak 
i wytworów kultury współczesnej oraz sposobów życia danych grup ludzi lub regionów, 
obejmując zarówno turystykę zorientowaną na dziedzictwo kultury, jak i turystykę zo-
rientowaną na sztukę3. Charakteryzując zjawisko turystyki kulturowej, można określić 
je jako formę turystyki, w której głównymi motywami wyjazdów jest chęć zwiedzania 
różnorodnych obiektów kulturalnych: miejsc historycznych, archeologicznych, obiek-

1. E. Skawińska, R. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: Świat – Europa 
– Polska, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2009, s. 30. 

2. ATLAS – Association for Tourism and Leisure Education, Tourism trends for Europe, European Travel Commission, 
September 2006, s. 5.

3. w. w. Gaworecki, Turystyka, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2003, s. 81.
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tów sakralnych, zespołów urbanistycznych miast, pałaców, zamków, galerii, parków 
i ogrodów oraz uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach kulturalnych4.

Poniższa tabela 1 przedstawia charakterystykę wybranych zasobów materialnych 
dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego, którego bogactwo stanowić 
powinno główny czynnik stymulujący funkcjonowanie na terenie województwa Klastra 
Turystyki Kulturowej. 

Tab. 1. wybrane produkty turystyczne dziedzictwa kulturowego Podkarpacia

Zakres  
tematyczny Nazwa produktu Charakterystyka 

Kultury  
prehistoryczne

„Kopiec Tatarski” w Przemyślu
Legenda o Attyli
„Karpacka Troja” w Trzcinicy: osada obronna zakarpackiej 
ludności kultury Otomani-Füzesabony

Udokumentowane ślady osadnictwa w regionie 
sięgające wielu tysiącleci przed naszą erą.
Dodatkowo w Trzcinicy powstaje skansen archeolo-
giczny wraz z ośrodkiem kulturalnym (kongreso-
wym), który będzie zbudowany według atrakcyjnej 
formuły archeologicznego parku kulturowego

Kultura 
religijna

Religia rzymskokatolicka: Kalwaria Pacławska, zespoły 
klasztorne oo. Bernardynów w Leżajsku, oo. Dominikanów 
w Jarosławiu, Szlak Architektury Drewnianej, np. kościoły 
w Bliznem i Haczowie.
Religia greckokatolicka: unikatowy w skali światowej Szlak 
Architektury Drewnianej, np. cerkwie w Smolniku i Uluczu, 
Szlak Ikon, Szlak Cerkwi Bizantyjskich. 
Religia protestancka: zachowane relikty, np. w Iwoniczu-Zdro-
ju, Baranowie Sandomierskim 

Kultura religii rzymskokatolickiej, greckokatolickiej, 
prawosławnej, protestanckiej (luteranie, kalwini, 
arianie) i żydowskiej

Kultura 
ziemiańska

Ordynacja Łańcucka Potockich: m.in. Muzeum-Zamek 
w Łańcucie i Muzeum Gorzelnictwa, Zamek w Baranowie 
Sandomierskim, Zamek i park w Krasiczynie, Pałace w Sienia-
wie i narolu – rezydencje rodów arystokratycznych, Zamek 
„Kamieniec” – Odrzykoń (ruiny zamku warownego o dużych 
walorach krajobrazowych i wartości historycznej)

Dziedzictwo kulturowe I i II Rzeczypospolitej 
ukazujące czasy świetności rodów magnackich i zie-
miańskich, odzwierciedlające również ich kulturalną 
i kulturotwórczą rolę w społeczeństwie

Kultura  
mieszczańska

Rzemiosło artystyczne i użytkowe, eksponowane w plenerach 
miast oraz w muzeach: szkło artystyczne (np. Krosno), ludwi-
sarstwo (Przemyśl) etc. Podziemia (piwnice kupieckie) pod 
kamienicami rynkowymi w Jarosławiu i Rzeszowie, Muzeum 
Podkarpackie w Krośnie – kolekcja lamp naftowych.
Miasta staropolskie (nierzadko w kształcie lokacyjnym), np. 
Jarosław, Przemyśl, Krosno, Sanok

Układ przestrzenny miasta staropolskiego, 
dziedzictwo architektury, założenia urbanistyczne, 
dziedzictwo kultury rzemieślniczej

Założenia urbanistyczne z rynkiem, ratuszem i ukła-
dem ulic, architektura mieszkalna i gospodarcza

Kultura  
włościańska

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Kolbuszowej 
(prezentacja kultury grup etnicznych: Lasowiacy, Rzeszowiacy, 
Podolanie, Pogórzanie, Łemkowie, Bojkowie etc.).
Szlak Architektury Drewnianej – zabytki kultury świeckiej.
Skansen włościańskiej kultury ruskiej: Zyndranowa. 
Medynia Głogowska (gm. Czarna) – wieś garncarzy oraz 
galeria rzeźby ceramicznej

Eksponowana głównie w muzeach, skansenach i gale-
riach ukazująca bogactwo etnograficzne regionu

Kultura 
żydowska

Synagogi obronne w Lesku i Rymanowie. Synagoga w Łańcu-
cie. Cmentarze: w Leżajsku z ohelem Cadyka Elimelecha i w 
Rymanowie z ohelem Menahema Mendela i Cwi Hirsza. Bu-
dynki mieszkalne, np. w Jarosławiu oraz unikatowa, żydowska 
zagroda wiejska w Zyndranowej

Eksponowana w postaci synagog, cmentarzy oraz 
budynków mieszkalnych, świadcząca o doniosłej 
roli społecznej podkarpackich Żydów, wpisująca się 
w bogactwo architektoniczne regionu oraz nazwiska 
słynnych postaci

Kultura  
łemkowska

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Olchowcu, 
Muzeum Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Cerkwie w Szczawnem, Rzepedzi, Turzańsku, Komańczy 
i wisłoku wielkim, a także cerkwie w Chyrowej, Krempnej, 
Kotani, Świątkowej Małej i wielkiej oraz w Pielgrzymce

Zbiory eksponatów kultury łemkowskiej i huculskiej 
– stroje, modele cerkiewek i sprzęty gospodarstwa 
domowego, narzędzia rolnicze, zbiory bibliograficz-
ne, architektura ludowa, rzemiosło ludowe.
Obiekty zabytkowe na szlaku w obrębie Magurskiego 
Parku narodowego

Kultura  
przemysłowa 

Muzeum Przemysłu naftowego – Skansen w Bóbrce Zabytki kultury technicznej
Pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej założona 
przez Łukasiewicza i Spółki

4. A. M. von Rohtscheidt, Turystyka kulturowa: Fenomen, Potencjał, Perspektywy, wydawnictwo KMB DRUK, Gniezno 
2008, s. 14–15.
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Zakres  
tematyczny Nazwa produktu Charakterystyka 

Kultura  
militarna 

Twierdza Przemyśl – kompleks militarny zespolony z organi-
zmem miejskimi i krajobrazem przyrodniczym. niemieckie 
obiekty militarne z czasów II wojny światowej: w Strzyżowie: 
schron kolejowy pod Żarnowską Górą i w Stępinie: schrony 
i betonowy, naziemny „tunel” kolejowy o długości ok. 500 m. 
niektóre obiekty tzw. „Linii Mołotowa” – systemu umocnień 
z II wojny światowej zbudowanego przez Armię Czerwoną

Zabytki obronne: fortyfikacje z XIX w. i obiekty 
obronne z II wojny światowej.

wydarzenia historyczne: obrona i upadek Twierdzy 
Przemyśl podczas I wojny światowej oraz największa 
górska bitwa II wojny światowej – Bitwa na Przełęczy 
Dukielskiej wraz z ekspozycją militariów i archiwa-
liów w Muzeum Historycznym w Dukli

Kultura  
współczesna 

Ekspozycja dzieł malarskich Zdzisława Beksińskiego w Mu-
zeum Historycznym w Sanoku, Muzyczny Festiwal w Łańcucie 
i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej – Pieśń naszych 
Korzeni w Jarosławiu, Bieszczadzkie Anioły Festiwal Sztuk 
Różnych (gm. Cisna)

Imprezy kulturalne: festiwale, festyny, folklor, 
jarmarki.
Organizatorzy i animatorzy kultury: twórcy, środo-
wiska i zespoły artystyczne, instytucje i organizacje 
kulturalne, artystyczne, naukowe.
Organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury 
i sztuki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego  
na lata 2007–2013, Warszawa 2006, s. 130–135.

Analizując informacje zawarte w tabeli 1, należy stwierdzić, iż potencjalny produkt 
Podkarpackiego Klastra Kulturowego charakteryzuje znaczna różnorodność. Ze względu 
na bogactwo obiektów dziedzictwa kultury, funkcjonowanie klastra turystycznego o takiej 
specjalizacji, wydaje się być naturalną konsekwencją bogatej oferty turystycznej, którą 
charakteryzuje województwo podkarpackie. na szczególną uwagę zasługuje możliwość 
podniesienia atrakcyjności produktu Klastra Turystyki Kulturowej przez utworzenie 
wioski Tematycznej zbudowanej na istnieniu tzw. Karpackiej Troi. 

Byłaby ona kontynuacją zrealizowanego przez Zarząd Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie, projektu „Trzcinica – Karpacka Troja”. Projekt ten opracowany został 
w związku z odkryciem najstarszej w Polsce, pierwszej po północnej stronie Karpat, 
obronnej osady zakarpackiej ludności kultury Otomani-Füzesabony. Zrealizowany pro-
jekt miał na celu zbudowanie w Trzcinicy skansenu archeologicznego. „Karpacka Troja”, 
co w obecnej formie stanowi połączenie tradycyjnej formy skansenu oraz nowoczesnej 
placówki muzealnej wraz z ośrodkiem kulturalnym, pawilonem wystawowym i galerią. 

3. Koncepcja Podkarpackiego Klastra Turystyki Kulturowej

Funkcjonowanie Klastra Turystyki Kulturowej opierałoby się na ofercie licznych 
zabytków dziedzictwa kulturowego na terenie województwa podkarpackiego oraz towa-
rzyszących ich lokalizacji walorom przyrodniczo-krajobrazowym (schemat 1). Bogactwo 
walorów naturalnych w postaci pasm górskich, zbiorników wodnych, różnorodnej fauny 
i flory oraz wielu kompleksów leśnych stanowiłoby dodatkowy determinant zachęcający 
do skorzystania z oferty Klastra.

należy podkreślić, iż szczególną rolę mogłaby odegrać specjalizacja w kierunku 
stworzenia atrakcyjnej oferty dla szkolnych turystycznych grup zorganizowanych 
oraz wyjazdów kolonijnych dzieci i młodzieży jako segmentów docelowych Klastra. 
Pozwoliłoby to na znalezienie nabywców usługi turystycznej poza sezonem (zwłaszcza 
w miesiącach wiosennych i jesiennych), kiedy obłożenie miejsc noclegowych w turystycz-
nych obiektach zbiorowego zakwaterowania funkcjonujących na terenie województwa 
podkarpackiego jest najniższe. 
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Schemat 1. Koncepcja funkcjonalna Podkarpackiego Klastra Turystyki Kulturowej

Źródło: Opracowanie własne

Oferta Klastra skierowana byłaby nie tylko do dzieci i młodzieży pochodzących 
spoza województwa podkarpackiego, lecz również do mieszkańców Podkarpacia, 
którzy chcą poznać bliżej historię swojego regionu i jego dzieje na przestrzeni wie-
ków. Funkcjonowanie Klastra oparte byłoby więc w znacznym stopniu na współpracy 
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z placówkami naukowo-dydaktycznymi, szkołami wyższymi, parafiami i przedstawi-
cielami gmin. w przypadku młodzieży pochodzącej z terenów Podkarpacia należałoby 
pomyśleć o rozszerzeniu oferty uzupełniającej, pozwalającej na aktywny wypoczynek 
i obcowanie z przyrodą na terenach o szczególnej atrakcyjności turystycznej. Oferta 
Klastra mogłaby zostać również poszerzona o wycieczki fakultatywne, stworzenie moż-
liwości aktywnego wypoczynku oraz połączenia wyjazdu na Podkarpacie z wycieczką 
na Ukrainę. Szczególnie istotną rolę odegrałaby tutaj współpraca przygranicznych 
gmin znajdujących się po stronie polskiej oraz ukraińskiej. Taka wzajemna kooperacja, 
z jednej strony podniosłaby atrakcyjność oferty Klastra, z drugiej zaś przyczyniłaby się 
do wzrostu popytu na jego ofertę, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści zarówno 
podmiotom Klastra, jak i samym gminom. 

Szczególnie istotne dla funkcjonowania Podkarpackiego Klastra Turystyki Kulturowej 
byłoby nawiązanie ścisłej współpracy z przedstawicielami pierwszego w Polsce dużego 
projektu w zakresie szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej „Turystyka – wspólna 
sprawa”5. Celem projektu, realizowanego w latach 2006–2007, było podniesienie kon-
kurencyjności branży turystycznej w wybranych regionach kraju poprzez doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji kadr. Projekt ten adresowany został do przedstawicieli kadry 
zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji wspierających 
rozwój turystyki. Celem szkoleń organizowanych w ramach projektu jest tworzenie, 
rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, 
tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających w danym regionie, edukacja 
z zakresu zarządzania produktem i podmiotem działającym w branży turystycznej oraz 
nauka języków obcych. nadrzędnym celem projektu jest utworzenie grup partnerskich, 
w których skład wchodzić mają przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele 
organizacji działających w branży turystycznej. Ich zadaniem jest tworzenie, rozwijanie 
i promowanie markowych produktów turystycznych, obsługiwanych w formule sieciowej, 
co jest konsekwencją ścisłej współpracy partnerów w danym regionie.

Do podstawowych korzyści wynikających z udziału w projekcie, ze strony przed-
siębiorstw, należy zaliczyć poznanie nowych możliwości rozwoju firmy dzięki atrakcyj-
niejszej ofercie turystycznej w regionie, podniesienie kompetencji zawodowych oraz 
skorzystanie z doradztwa w sprawach zarządzania firmą i oferty usług. natomiast ze 
strony samorządu i organizacji turystycznych, podstawowe korzyści sprowadzają się 
do zwiększenia aktywności podmiotów w regionie, czego następstwem będą większe 
wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz promocja regionu 
i jego atrakcyjności turystycznej. Zakres współpracy w ramach Grup Partnerskich, 
rozległe powiązania działających w projekcie podmiotów gospodarczych, samorządów 
lokalnych i instytucji otoczenia biznesu, wydają się stanowić naturalną podstawę do 
zainicjowania procesów tworzenia lokalnych turystycznych struktur klastrowych na 
terenie województwa podkarpackiego. wdrożenie do projektu działań zmierzających do 
identyfikacji ukrytych, turystycznych struktur klastrowych, wpłynęłoby w znacznym 
stopniu na aktywizację działań regionalnych Grup Partnerskich (tab. 2). Równocześnie 

5. Informacje zawarte na stronie internetowej http://www.wrotapodkarpackie.pl (dostęp: 17.08.2013).
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pozwoliłoby na stymulowanie współpracy lokalnych przedsiębiorstw turystycznych 
i pozostałych podmiotów zrzeszonych w podkarpackich Grupach Partnerskich. 

Tab. 2. Charakterystyka produktu turystycznego Grup Partnerskich funkcjonujących na terenie 
województwa podkarpackiego

Nazwa 
grupy

Zasięg tery-
torialny

Lider Cel działania Opis produktu Zakres działań 

Rzeszow-
ska

powiaty: 
kolbuszowski, 
łańcucki, 
mielecki, 
niżański, 
przeworski, 
rzeszowski, 
stalowowol-
ski, strzy-
żowski, 
tarnobrzeski

Politechnika 
Rzeszowska

Opracowanie produk-
tu turystycznego pod 
nazwą „Zasmakuj 
Dziejów”, który 
składa się z dwóch 
odrębnych projektów: 
„Szlakiem zamków, 
pałaców i dworów” 
oraz „w chłopskiej za-
grodzie”

Produkt „w chłopskiej 
zagrodzie” – budowany na 
bazie oferty turystycznej go-
spodarstw agroturystycznych 
funkcjonujących na danym 
obszarze. wprowadzanie 
do zewnętrznego wystroju 
budynków elementów 
związanych z historycznym 
charakterem miejscowości 
(tradycje wikliniarskie, kowal-
skie, garncarskie)

Promocja kuchni regionalnej, 
wzbogacenie zwiedzania obiek-
tów o możliwość degustacji 
potraw i win, zwiększenie ilości 
atrakcji kulturowych poprzez 
zorganizowanie widowisk 
wpisujących się na stałe do re-
gionalnego kalendarza imprez. 
„Szlakiem zamków, pałaców 
i dworów” to także wytyczenie 
szlaków rowerowych i konnych, 
tworzenie tematycznych wiosek 
agroturystycznych. Organi-
zowanie w regionie cyklicz-
nych imprez tematycznych, 
stworzenia szlaków, nawiązania 
współpracy z biurami podróży 
w celu poszerzenia oferty 
o pobyty w gospodarstwach 
agroturystycznych, zorganizo-
wania pobytów sieciowych

Przemy-
ska 

Przemyśl 
i okolice, 
Pogórze 
Dynowskie 
i Przemyskie

Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
„Przemyśl”, 
Przemyska 
Agencja Rozwo-
ju Regionalnego

Opracowanie produk-
tów turystycznych:
„Przemyśl twier-
dza narodów”
„Błękitny San”

Produkt turystyki kulturowej 
inicjowany przez Lokalną 
Organizację Turystyczną 
„Przemyśl”, Przemyską 
Agencję Rozwoju Regionalne-
go, stowarzyszenia „Mu-
zeum Twierdzy Przemyśl”, 
Stowarzyszenie Miłośników 
Dobrego wojaka Szwejka, 
samorządy lokalne Przemyśla 
i powiatu przemyskiego oraz 
grupę przedsiębiorców sek-
tora turystycznego, bazujący 
na atrakcjach turystycznych 
zlokalizowanych w Przemyślu 
i najbliższych okolicach.
Produkt bazujący na 
koncepcji Greenways. Rzeka 
przepływa przez cały region, 
stanowiąc szczególny walor 
kulturowy województwa pod-
karpackiego. Przepływa przez 
historyczne miasta, m.in. 
Sanok, Dynów, Dubiecko, 
Przemyśl, Jarosław, Sieniawę, 
Leżajsk

Ukazanie wyjątkowości 
Przemyśla i okolic zarówno pod 
względem bogactwa zabytków 
dziedzictwa kulturowego, 
jak i interesujących faktów 
historycznych, powiązanych 
z nimi legend i budowania ory-
ginalnego produktu z zakresu 
turystyki kulturowej.
Działania z zakresu promocji 
walorów turystycznych Pogórza 
Dynowskiego i Przemyskiego 
oraz walorów kulturowych 
miast nadsańskich. Orga-
nizowane lokalnych imprez 
kulturalnych stanowiących 
połączenie zarówno promocji, 
turystyki kulturowej w regionie, 
jak i wypoczynkowej opartej na 
bogactwie walorów krajobrazo-
wo-przyrodniczych

Biesz-
czadzka

powiaty: 
bieszczadzki, 
leski, sanocki

Biura Podróży 
„Grupa Eko-
-Karpaty” Sp. 
z o. o. Ustjano-
wej Górnej

Produkt „Karpacka 
Rozeta”, w którego 
skład wchodzą 
następujące projekty: 
„Pasterskim płajem 
pieszo, konno i na 
rowerze”, „Dzieje 
zapisane nad Sanu 
wstęgą srebrną”, 
„Szlak wodny ‘Błę-
kitny San’ Procisne 
– Sanok – Dynów”, 
„Przy bojkowskiej 
i łemkowskiej watrze” 
– Artyści pogra-
nicza, „Rowerowa 
Kołomyjka

Projekt łączący walory 
turystyki kulturowej z tury-
styką aktywną. Zachęcający 
turystów zainteresowanych 
aktywną turystyką również 
do odwiedzenia miejsc, gdzie 
będą mogli poznać regionalną 
sztukę ludową, odwiedzić 
historyczne szlaki, np. Szlak 
Architektury Drewnianej, 
Szlak Ikon, Szlak Chasydzki, 
zwiedzić liczne kościoły i cer-
kwie czy poznać malarstwo 
bizantyjskie

Działania z zakresu promocji 
turystyki aktywnej – górskiej, 
pieszej, konnej i rowerowej. 
Zachęcenie do korzystania 
z takich sportów, jak: szybow-
nictwo czy paralotniarstwo. 
wzajemna kooperacja licznych 
gospodarstw agroturystycz-
nych, warsztatów rękodziel-
niczych i galerii, podmiotów 
oferujących potrawy kuchni 
regionalnej. Inicjowanie regio-
nalnych imprez cyklicznych, 
m.in. Karpackiego Jarmarku 
oraz planowanej organizacji 
„nocy Kupały” rozpoczynającej 
sezon wakacyjny w regionie
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Nazwa 
grupy

Zasięg tery-
torialny

Lider Cel działania Opis produktu Zakres działań 

Dębicka powiaty: 
dębicki i rop-
czycko-sędzi-
szowski

Fundacja 
EDUCARE 
et SERVIRE, 
Europejska 
Szkoła nowych 
Technologii, 
Biura Podróży 
„Dębica Travel” 
w Dębicy

Opracowanie pro-
duktu turystycznego 
pod nazwą „U progu 
Karpat…”, w skład 
którego wchodzą 
„Szlak Słowiański 
w Dolinie wisłoki 
i wisłoka” i „Przez 
dolinę wielopolki 
– śladami naszych 
sławnych przodków”

Projekt, którego celem jest 
znalezienie wyjątkowych 
atrakcji turystycznych, 
stanowiących wizytówkę 
turystyczną regionu

Promocja unikalnych atrakcji 
turystycznych regionu, licznych 
zabytków – kościołów, klaszto-
rów, kapliczek, dworów, szla-
ków architektury drewnianej, 
planowane wytyczenie szlaków 
rowerowych i trasy do jazdy 
konnej, zachęcenie turystów do 
skorzystania z oferty spływów 
kajakowych

Krośnień-
ska 

powiaty: 
krośnieński, 
jasielski, 
strzyżowski, 
sanocki

Lokalne 
Organizacje 
Turystyczne 
„Beskid niski” 
i „Tabor”

Produkt „Podkarpac-
kie Zdroje”

Produkt „Kraina 
Odkrywców nafty”

Produkt turystyczny inicjowa-
ny przez Lokalne Organizacje 
Turystyczne „Beskid niski” 
i „Tabor”, samorządy lokalne 
Iwonicza-Zdroju, Rymano-
wa, Polańczyka-Zdroju oraz 
Horyńca-Zdroju i grupę 
przedsiębiorców sektora tury-
stycznego.
Produkt turystyczny bazu-
jący na istniejącym szlaku 
naftowym inicjowany przez 
Lokalną Organizację Tury-
styczną „Beskid niski”, sa-
morządy lokalne z powiatów 
krośnieńskiego, jasielskiego, 
strzyżowskiego, sanockiego 
i grupę przedsiębiorców 
sektora turystycznego 

Działania z zakresu promocji 
turystyki medycznej w oma-
wianym regionie, poszukiwanie 
nowych segmentów nabywców, 
kompleksowa współpraca 
podmiotów medycznych oraz 
organizacji turystycznych.
Działania z zakresu promocji 
turystyki kulturowej, aktywnej 
i przemysłowej. wzbogacanie 
ofert turystycznej o dodat-
kowe atrakcje turystyczne 
regionu, kampanie promocyjne 
zachęcające podmioty branży 
turystycznej i paraturystycznej 
do wzajemnej współpracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych Podkarpackich Grup Partnerskich

Tabela 2 przedstawia charakterystykę działających na terenie województwa pod-
karpackiego grup partnerskich, a także specyfikę oraz zakres ich działań wdrażanych 
w ramach konkretnych projektów. w większości dotyczą one promocji regionu poprzez 
zachęcenie turystów do korzystania z oferty regionu Podkarpacia, zarówno w ramach 
turystyki aktywnej, pozwalającej na docenienie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
regionu, jak i poznawczej, związanej z korzystaniem z bogactwa zabytków dziedzictwa 
kulturowego. należy zauważyć, iż poza realizacją tych działań w ramach zainicjowanych 
wcześniej projektów, właściwe byłoby skorzystanie z możliwości założenia wiosek 
tematycznych, których stworzenie opierałoby się na znanych w regionie podaniach 
i legendach ludowych. Dotyczyć mogłoby to zwłaszcza Przemyśla i najbliższych okolic, 
podkarpackiej Troi czy regionu Bieszczadów i etymologii pochodzenia nazwy tych gór.

większość opracowań wskazuje na wioskę tematyczną jako alternatywną formę 
działalności na terenach ubogich w walory krajobrazowo-przyrodnicze i zabytki dzie-
dzictwa kulturowego6. Jednakże w przypadku wybranych regionów województwa pod-
karpackiego utworzenie wiosek turystycznych stanowiłoby nową, oryginalną atrakcję 
turystyczną, wzbogacając ofertę regionów o znaczących walorach turystycznych. wydaje 
się, iż przedstawione w tabeli 2 Grupy Partnerskie Podkarpacia mogłyby pełnić rolę 
liderów takich projektów, a współdziałanie z przedstawicielami władz samorządowych 
pomogłoby w zdobyciu środków unijnych na rozwój wiosek oraz łatwiejszy dostęp do 
dofinansowania w ramach strategii rozwoju turystyki w województwie podkarpackim. 

6. A. K. Mazurek-Kusiak, w. Sawicki, Projekt wioski tematycznej w Krętnicy Jarej jako szansą rozwoju wsi [w:] w. Deluga 
(red.), Turystyka we współczesnej gospodarce, wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, 
s. 243.
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Jednocześnie wioski tematyczne stanowiłyby istotny element funkcjonowania kla-
strów turystycznych i w znacznym stopniu wzbogaciłyby ich ofertę. Obecnie działają 
na terenie Bieszczadów ekomuzea tzw. „żywe wioski”, których celem jest prezentacja 
regionalnego dorobku kulturowego. Są to m.in: Ekomuzeum „w Krainie Bojków” w Za-
twarnicy, Ekomuzeum „Trzy Kultury”, Ekomuzeum „Hołe”. Dzięki funkcjonowaniu 
takich inicjatyw niepowtarzalny charakter regionu ukazany jest jako połączenie szcze-
gólnych walorów przyrodniczych oraz antropogenicznych. Pozwala to na zachowanie 
wyjątkowych walorów regionu, jego historycznej i kulturowej tożsamości, zaś dzięki 
wspólnym inicjatywom mieszkańców, umożliwia skuteczną promocję i podniesienie 
jakości oferty turystycznej regionu.

4. Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że funkcjonowanie Podkarpackiego Klastra Tury-
styki Kulturowej mogłoby przyczynić się w znacznym stopniu do zmiany w postrzeganiu 
atrakcyjności turystycznej regionu, zarówno przez turystów, mieszkańców, jak i przez 
potencjalnych inwestorów, upatrujących w funkcjonowaniu w strukturze klastrowej 
szans na odniesienie sukcesu rynkowego. w tym celu szczególnie istotne wydawałoby 
się wdrożenie działań marketingowych zmierzających do zbudowania silnej oferty 
klastra, opartej na oryginalnych produktach markowych oraz zaplanowanie skutecz-
nej strategii promocji prowadzącej do zbudowania efektywnego procesu komunikacji 
zarówno pomiędzy podmiotami klastra, jak i potencjalnymi nabywcami jego usług.
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TANATOTURYSTYKA – CEL WYJAZDÓW 
TURYSTYCZNO-KULTUROWYCH

Streszczenie
Przedmiot opracowania obejmuje zagadnienia z zakresu tanatoturystyki będącej rodzajem tu-

rystyki kulturowej. w artykule przedstawiono cechy tej formy turystyki, a także miejsca, obiekty 
oraz potrzeby i motywacje, którymi kierują się turyści. 

Tematyka opracowania obrazuje wybrane obszary tanatoturystyczne najczęściej odwiedzane 
przez polskich turystów. w części empirycznej autorzy prezentują wyniki badań przeprowadzo-
nych wśród respondentów oraz dokonują analizy wyników badań ankietowych. Celem badań jest 
przede wszystkim określenie poziomu wiedzy na temat turystyki kulturowej, tanatoturystyki 
oraz miejsc z nią związanych.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, tanatoturystyka, motywy wyjazdu

THANATOURISM – THE PURPOSE OF TOURIST 
AND CULTURAL TRIPS

Summary
The content of the study covers issues of thanatourism, which is a kind of cultural tourism. The 

paper presents the specific characteristics of this form of tourism, places and facilities, as well as 
needs and motivations that guide the tourists.

The scope of the work illustrates selected areas of thanatourism, the most often visited by 
Polish tourists. In the empirical part of the article the authors present the results of the survey 
conducted among respondents and analyze them. The aim of the study is to determine the level 
of knowledge on cultural tourism, thanatourism and places associated with it.

Keywords: cultural tourism, thanatourism, motives of departures

1. Wprowadzenie

Człowiek, przemieszczając się, tworzy przestrzeń zwaną przestrzenią turystycz-
no-wypoczynkową. w jej kształtowaniu bierze udział wiele czynników, m.in.: walory 
turystyczne, dostępność komunikacyjna, infrastruktura turystyczna oraz promocja. 
Szczególne znaczenie jednak mają walory turystyczne. 

Turystyka jest znaczącą częścią współczesnej kultury. Zarówno jest przez nią 
kształtowana, jak również stanowi czynnik, który oddziałuje i zmienia otaczającą nas 
rzeczywistość kulturową. Można by wysunąć wniosek, że bez poznania mechanizmów 
oraz procesów kulturowych zachodzących w obszarze turystyki nie sposób w całości 
zrozumieć współczesnego świata. Dotyczy to także tanatoturystyki, która jest elementem 
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rzeczywistości kulturowej i rodzajem turystyki poznawczej. Rozpatrywać ją można w wy-
miarze społeczno-kulturowym, historycznym, psychologicznym oraz ekonomicznym.

Pojęcie turystyki kulturowej obejmuje wszelkie podróże, których głównym motywem 
jest odwiedzanie i poznawanie miejsc, obiektów o wartości historycznej, artystycznej 
i kulturowej, a także uczestnictwo w imprezach o charakterze kulturalnym1. Specyficz-
ną odmianą turystyki kulturowej jest tanatoturystyka. Jej nazwa pochodzi z języka 
greckiego thanatos – śmierć. Symbolizuje ona podróże polegające na odwiedzaniu 
miejsc związanych z różnymi aspektami oraz przestrzeniami śmierci. Tanatoturysty-
ka uwzględnia m.in. wyjazdy turystów do miejsc zbiorowej śmierci (w okresie wojny, 
katastrof, zamachów, wypadków, kataklizmów) oraz do miejsc indywidualnej śmierci 
wybranych osób – upamiętnionych pomnikami, tablicami itp.

Tanatoturystyka, będąca specyficznym rodzajem turystyki kulturowej, obejmuje 
podróże o wymiarze poznawczym czy też poznawczo-religijnym do miejsc dokumen-
tujących oraz upamiętniających śmierć.

2. Cel, zakres i metody badawcze

w sferze działalności turystycznej dobra kultury odgrywają kluczową rolę, stanowiąc 
przedmiot duchowych potrzeb turystów. Zaspokajanie tych potrzeb oznacza popularyza-
cję dóbr kultury i duchowe wzbogacanie uczestników ruchu turystycznego2. Aktywność 
turystyczna może być źródłem przeżycia silnych emocji. Turyści także pożądają wrażeń 
jak najbardziej wyjątkowych, które budzą silne emocje. Potrzeby turystyczne odznaczają 
się specyficzną odrębnością. Struktura ich występowania związana jest z osobowością 
człowieka. wraz z rozwojem osobowości wzrasta motywacja do zaspokojenia potrzeb 
wyższego rzędu.

Bardzo wiele wspólnego ma turystyka z kulturą, ponieważ kultura inspiruje rozwój 
turystyki, natomiast turystyka chroni i popularyzuje dobra kulturowe3. Turystyka pełni 
też funkcję edukacji kulturowej, która daje wyraz potrzebie turystycznej zasługującej 
na upowszechnienie w warunkach masowości współczesnej turystyki4. 

Stąd też nasuwają się zasadnicze pytania: czy tanatoturystyka oprócz celów tury-
styczno-krajoznawczych spełnia funkcję edukacyjną i wychowawczą oraz jakie są główne 
motywy wyjazdów turystów do miejsc związanych ze śmiercią?

Celem opracowania jest przedstawienie istoty tanatototurystyki oraz tego, iż stanowi 
ona jeden ze specyficznych rodzajów turystyki. Podstawą przygotowania artykułu był 
przegląd literatury przedmiotu, obserwacja własna oraz analiza wyników przeprowa-
dzonych badań ankietowych.

1. w. Kurek (red.), Turystyka, Pwn, warszawa 2008, s. 210.
2. w. Gaworecki, Turystyka, wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2000, s. 206.
3.  J. Suprewicz, Socjologia turystyki, wydawnictwo Akademickie wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, 

Lublin 2005, s. 115.
4. w. Gaworecki, Turystyka…, op. cit., s. 357.
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3. Tanatoturystyka – motywy podróży do miejsc związanych ze śmiercią

Istota turystyki tkwi przede wszystkim w jej funkcjach. Możemy wyróżnić kilka 
funkcji, m.in.: poznawczą, edukacji kulturowej, krajoznawczą, wychowawczą itp. Jeśli 
chodzi o edukację kulturową, jako termin dający wyraz nowej potrzebie turystycznej, 
zasługuje na upowszechnienie w warunkach masowości współczesnej turystyki. Może 
ona mieć postać samokształcenia. Obecność turystyki, zwłaszcza o podłożu poznaw-
czym, jest w tym procesie powszechna i może przynieść mnóstwo wartościowych efek-
tów. Funkcja edukacji kulturowej odnosi się nie tylko do samych turystów, turystyka 
wywiera też wpływ na poziom kulturalny mieszkańców miejscowości odwiedzanych 
przez turystów5.

Turystyka w określonym aspekcie jest także związana ze śmiercią. Turyści podczas 
odwiedzania miejsc związanych ze śmiercią mogą odczuwać potrzebę kontemplacji 
śmierci. Do potrzeb wpływających na odwiedzanie tego typu miejsc możemy zaliczyć 
oddanie czci pamięci pomordowanym, chęć zobaczenia ogromu zniszczeń, przeżycia 
przygody czy też zwykłą ciekawość.

Potrzeba poznania miejsca pamięci lub miejsca dokumentującego ludzką śmierć 
jest ważnym elementem podróży turystycznej. Stanowi istotną składową produktu 
turystycznego wrażliwego na popyt rynkowy i zainteresowania turystów, który ewo-
luuje wraz ze zmieniającym się światem i ludzkimi potrzebami6.

Oprócz potrzeby poznania, podróż turystyczna powinna spełniać funkcję edu-
kacyjno-wychowawczą dzięki prawidłowej interpretacji miejsc upamiętniających 
i dokumentujących śmierć. w ten sposób kreuje rozumnych i świadomych turystów, 
a także moralne i etyczne zachowania, wychowuje poprzez poznanie, doświadczenie, 
przeżycie i dialog7.

Za twórcę terminu tanatoturystyka przyjmuje się amerykańskiego krytyka mark-
sistę Frederica Jamesona, który użył tej nazwy po raz pierwszy w 1964 r. Turystyka 
do miejsc dokumentujących i upamiętniających śmierć określana jest w literaturze 
angielskiej jako dark tourism8. Po raz pierwszy pojęcie dark tourism opisali i zdefinio-
wali w 1996 r. Foley i Lennon jako zjawisko obejmujące podróże do miejsc katastrof, 
masowej śmierci, ludobójstwa i morderstw.

w wyniku popytu na „atrakcje turystyczne” związane ze śmiercią, okrucieństwem 
i katastrofą, przyciągające turystów do danego miejsca powstał specyficzny produkt 
turystyczny. Dark tourism obejmuje całość zagadnień opisujących podstawy i konse-
kwencje ruchu turystycznego związanego z aspektem śmierci i okrucieństwa. Foley 
i Lennon, opisując dark tourism, posłużyli się przykładem jednej z najistotniejszych 
atrakcji turystycznych Dallas – Muzeum Six Floor, założonym w budynku, z którego 
padły śmiertelne strzały w kierunku prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. 
Kennedy’ego w 1963 r.9

5. J. Suprewicz, Socjologia turystyki…, op. cit., s. 102.
6. S. Tanaś, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, 2006, nr 17, s. 5.
7. Ibidem, s. 96.
8. M. Foley, J. J. Lennon, JFK and a fascination with assassination, International Journal of Heritage Studies, 1996, 

nr 2 (4), s. 210.
9. Ibidem, s. 198.
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Śmierć towarzyszy człowiekowi od samego początku. Od zawsze budzi także za-
interesowanie, ale i grozę. Jednak w historii zmieniało się jej znaczenie oraz sposób 
odbioru w zależności od epoki, w jakiej dane było człowiekowi żyć. Punktem wyjścia do 
rozważań jest tanatopsia, czyli kontemplacja śmierci. Thanatourism (tanatoturystyka) 
to podróż do miejsca całkowicie lub częściowo motywowana potrzebą rzeczywistego 
lub symbolicznego „kontaktu” ze śmiercią, niewyłącznie nagłą czy brutalną. Podróż 
w określonym stopniu może być wywoływana szczególnymi cechami osoby lub osób, 
których śmierć jest przedmiotem zainteresowania10.

Seaton twierdzi, iż tanatoturystyka powinna być rozpatrywana głównie w aspekcie 
ludzkich zachowań oraz motywów wpływających na zaspokojenie określonych potrzeb, 
a nie w aspekcie charakterystyki celu podróży11. Cmentarze oraz groby od wieków sta-
nowiły cel podróży, chociaż różne były tychże podróży motywy. Bardzo często wynikały 
z wewnętrznej potrzeby dbania o groby najbliższych, a także o kultywowanie ich pamięci.

najczęstszą kategorią tanatoturystyki jest podróż motywowana potrzebą poznania 
lub odwiedzenia miejsca śmierci. Uczestnik podróży nie skupia się na zmarłym jako 
osobie posiadającej określone cechy, ale przede wszystkim na miejscu upamiętniającym, 
a także dokumentującym śmierć, jej skalę lub formę (m.in. wizyty na cmentarzach, 
w katakumbach, w miejscach katastrof, w muzeach dokumentujących śmierć lub tortu-
ry). Inną kategorią jest podróż motywowana znajomością zmarłego, który jest ceniony 
przez odwiedzających za swe zasługi (np. wizyty na grobach bohaterów wojennych).

4. Wybrane obszary tanatoturystyki wśród Polaków

w pamięci Polaków Katyń zajmuje miejsce szczególne. Stanowi bowiem symbol 
sowieckich zbrodni wojennych popełnianych na Polakach podczas II wojny światowej 
(fot. 1). w Lesie Katyńskim rozstrzelano ponad 10 tysięcy polskich oficerów zabijanych 
strzałem w tył głowy.

10. S. Tanaś, Tanatoturystyka…, op. cit., s. 91.
11. S. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy – wstęp do tanatoturystyki, wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2008, s. 14–17.
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Fot. 1. Las Katyński
Źródło: http://fakty.interia.pl/galerie/fakty/zbrodnia-w-katyniu/zdjecie/duze,1101602,18

10 kwietnia 2010 r. miała miejsce katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, w której 
śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie, w tym para prezydencka – Lech i Maria Kaczyń-
scy, kilkudziesięciu czołowych polskich polityków, urzędników, posłów, duchownych, 
generałów, przedstawicieli Rodzin Katyńskich12. Ciała pary prezydenckiej spoczęły 
w Krakowie na wawelu w sarkofagu pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Grób stanowi 
obecnie często odwiedzany punkt przy okazji wizyt w Krakowie. 

Polski Cmentarz wojskowy poległych w latach 1918–1920 stanowi część cmentarza 
Łyczakowskiego. Zaprojektował go Rudolf Indruch. Jest to monumentalny zespół, przed 
1944 r. noszący nazwę Cmentarza Obrońców Lwowa – „Orląt Lwowskich”13 (fot. 2). 

12. J. Baczyński, Ziemia Przeklęta, „Polityka”, 2010, nr 16, s. 4.
13. http://www.lwowiak.republika.pl/cmentarz.html (dostęp: 25.04.2012).
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Fot. 2. Cmentarz Orląt Lwowskich
Źródło: Jan Krupa

Charakterystyczny dla niego jest pomnik Chwały wraz z kolumnadą, a także figuralne 
pomniki Lotników Amerykańskich oraz Piechurów Francuskich. Cmentarz ten uległ 
zniszczeniu podczas i po II wojnie światowej. Jego odbudowy dokonano dopiero po 
1989 r. Po latach cmentarz został zrekonstruowany, lecz nadal trwały spory ze stroną 
ukraińską o napisy na tablicach i inne polskie akcenty. Kompromisowe porozumienie 
było możliwe dopiero po demokratycznych zmianach na Ukrainie, a oficjalne jego 
otwarcie nastąpiło 24 czerwca 2005 r.14

Cmentarz Łyczakowski urzeka pięknem zabytkowych nagrobków, kaplic i bogactwem 
stylów architektonicznych o wielkiej wartości artystycznej. Jest miejscem spoczynku 
wielu zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki. Znajdują się tu groby, m.in. 
M. Konopnickiej, G. Zapolskiej, J. K. Ordona, S. Banacha czy K. Szajnochy.

5. Pogórze Dynowskie jako atrakcyjne miejsce do uprawiania 
tanatoturystyki

Pogórze Dynowskie to mezoregion o bogatej historii, wynikającej z położenia na 
pograniczu wpływów polskich i ruskich (ukraińskich), stwarza duże możliwości dla 
rozwoju tzw. turystyki wojennej i tanatoturystyki, której przedmiotem są ruiny zamków 

14. http://www.lwowiak.republika.pl/cmentarz.html (dostęp: 25.04.2012).
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i fortyfikacji obronnych, cmentarze wojenne i miejsca martyrologii, a nawet cmentarze 
cywilne, na których spoczywają znane i zasłużone osoby i ich rodziny oraz ze względu 
na, np. ciekawą kamieniarkę miejscową lub sprowadzaną.

na terenie Dynowa zachowały się pozostałości po dwóch cmentarzach żydowskich 
(kirkuty), łączących obecnie kultury dwóch narodów. Pierwszy cmentarz, bardzo cenny 
i licznie odwiedzany przez ludność żydowską mieści się przy ul. Piłsudskiego, gdzie 
w ohelu15 spoczywają członkowie dynastii cadyków dynowskich: Cwi Elimelech Szapira16, 
jego syn Dawid z Dynowa oraz wnuk Izajasz naftali. Drugi, równie cenny cmentarz 
żydowski, mieści się przy ul. Karolówka, upamiętniający mord ludności żydowskiej, 
jaki miał miejsce w lesie zwanym Żurawiec w czasie II wojny światowej. Do dzisiaj na 
tym cmentarzu znajduje się pomnik postawiony ku czci pomordowanych Żydów i kilka 
zachowanych nagrobków17.

Ciekawostką jest fakt, że Pinchas Pamp, pochodzący z ortodoksyjnej jerozolimskiej 
Mea Szearim, będący chasydem o polskich korzeniach (dziad pochodził z Hrubieszo-
wa), zbudował hotel w Dynowie dla chasydów pielgrzymujących do grobu cadyka Cwi 
Elimelecha Szapiro, by mogli zatrzymywać się na dłużej, korzystać z koszernej kuchni, 
z mykwy, obchodzić szabat, modlić się razem i dla Polaków, by poznali chasydów bliżej.

Dynów to nie jedyny jednak punkt w Polsce, do którego pielgrzymują chasydzi 
z całego świata. najsłynniejszym miejscem, które raz w roku zapełnia się tańczącymi, 
śpiewającymi i rozmodlonymi Żydami, jest Leżajsk. w mieście znajduje się ohel cadyka 
Elimelecha, wielkiego twórcy ruchu chasydzkiego na ziemiach polskich, do którego dziś 
rok rocznie przybywa około 10 tysięcy chasydów.

w poddynowskiej wsi Pawłokoma w okresie II wojny światowej dochodziło do szeregu 
akcji odwetowych, dokonywanych przez zbrojne oddziały partyzantki polskiej i ukra-
ińskiej. Punktem kulminacyjnym były wydarzenia z 3 marca 1945 r., kiedy dokonano 
rozstrzelania, na nieczynnym greckokatolickim cmentarzu, licznej grupy mężczyzn 
(Ukraińców), w odwecie za uprowadzenie kilku Polaków. w 2005 r. dla upamiętnienia 
tych wydarzeń Polacy wyrazili zgodę na postawienie pomnika pamięci, natomiast 
uroczystego odsłonięcia i jego poświęcenia dokonano 13 maja 2006 r. w obecności pre-
zydentów Polski i Ukrainy, którzy wygłosili przemówienia o przebaczeniu i współpracy 
pomiędzy sąsiadującymi narodami18.

Z kolei w czerwcu 1943 r. w odwecie za działalność konspiracyjną oddziały hitlerowskie 
dokonały pacyfikacji wsi Lubenia. w jej wyniku na placu przykościelnym rozstrzelane 

15. Ohel (hebr. לֶהֹא namiot) to rodzaj niewielkiego żydowskiego grobowca murowanego (kaplicy), posiadającego 
najczęściej prosty kształt prostopadłościanu, wyposażonego w drzwiczki i okienka. Ohele wznoszono nad jednym 
lub kilkoma grobami, często dodatkowo z ustawionymi wewnątrz grobowca macewami. najczęściej ohele nie są 
w jakikolwiek sposób zdobione, posiadają tylko tabliczki, na których widnieją dane zmarłego. Ohele budowane 
są dla uczczenia pamięci ważniejszych osób dla danej wspólnoty (na ogół religijnej) – rabinów, cadyków, za: 
http://encyklopedia.servis.pl/wiki/Cwi_Elimelech_z_Dynowa (dostęp: 29.07.2013).

16. Cwi Elimelech Szapiro z Błażowej, zwany Tzvi Latzaddik (1841–1924), rabin, cadyk, wnuk Cwi Elimelecha 
z Dynowa. Był rabinem w Błażowej od 1900 do 1914 r. Od wybuchu I wojny światowej przebywał w Budapeszcie. 
Po zakończeniu wojny powrócił do Polski. Założył dom modlitwy w Rzeszowie przy ul. Kopernika. Zmarł 
w Rzeszowie, za: http://encyklopedia.servis.pl/wiki/Cwi_Elimelech_z_Dynowa (dostęp: 29.07.2013).

17. http://www.dynow.pl/lf-3,ls-11,lp-114.html (dostęp: 29.07.2013).
18. http://www.wprost.pl/ar/90024/Pawlokoma-pojednania/?pg=2 (dostęp: 30.07.2013).
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zostało małżeństwo z warszawy oraz czterech innych mieszkańców parafii. w miejscu 
tym na małym kopczyku stoi obecnie betonowy krzyż ze stosowną tablicą (fot. 3)19.

Fot. 3. Miejsce pamięci w Lubeni
Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/pictures/original/298387.jpg

Do miejsc istotnych dla tanatoturystyki na Pogórzu Dynowskim dodać można 
jeszcze cmentarze w Dubiecku: rzymskokatolicki z początku XIX w. wraz z kaplicą 
z 1829 r. oraz cmentarz żydowski z II połowy XIX w.

niektóre z bunkrów wojennych z okresu II wojny światowej, jak też fortyfikacji 
z okresu I wojny światowej stanowią dużą atrakcję turystyczną i kulturową regionu, 
jak również są grobami ich obrońców. w Dynowie przy ul. Bartkówka znajdują się 
dwa schrony bojowe tzw. „Linia Mołotowa”. Pierwszy jednostrzelnicowy, wbudowany 
w zbocze góry winnica, schron od ognia czołowego. wraz z sąsiednim schronem w Paw-
łokomie bronił szerokiej doliny Sanu. Drugi jednostrzelnicowy, tradytorowy schron 
bojowy ukryty jest w zboczu wzgórza i miał za zadanie bronić mostu na Sanie. Schrony 
położone są na Szlaku Umocnień nadsańskich, stanowiąc składową kulturowego szlaku 
rowerowego. Szlak biegnie od Soliny do Krasiczyna i prezentuje radzieckie i niemieckie 
zabytki fortyfikacyjne z okresu II wojny światowej.

w niedalekiej odległości od Pogórza Dynowskiego znajduje się Twierdza Przemyśl 
– potężny zespół obiektów obronnych, jedna z 200 wielkich fortyfikacji stałych istnieją-
19.  http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/32737,lubenia-miejsce-pamieci-narodowej.html (dostęp: 30.07.2013).
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cych w Europie w 1914 r. oraz trzecia co do wielkości twierdza po Antwerpii i Verdun20. 
Obiekty forteczne „Twierdzy Przemyśl” należą do zabytków klasy „ponadkrajowej” 
i mają zostać wpisane na listę Dziedzictwa Światowego UnESCO. Powołany do życia 
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl ma za zadanie zagospodarowanie ze-
społu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej.

6. Zainteresowanie oraz motywy uprawiania tanatoturystyki w świetle 
przeprowadzonych badań

Materiał i metody badań

w badaniach wzięło udział 97 studentów jednej z rzeszowskich wyższych uczelni, 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Badania, którymi objęto grupę studentów 
w przedziale wiekowym od 20–53 lat, przeprowadzono w październiku 2011 r. Kwe-
stionariusz ankiety zawierał 15 pytań zamkniętych dotyczących m.in.: zaintereso-
wania miejscami związanymi ze śmiercią, szans rozwoju tanatoturystyki, motywów 
uprawiania tej formy turystyki oraz miejsc, które respondenci już odwiedzili i które 
chcieliby zobaczyć w najbliższym czasie. Ponadto ankieta zawierała 1 pytanie otwarte 
umożliwiające udzielenie dodatkowej informacji na temat chęci odwiedzenia cmentarzy 
znajdujących się poza granicami Polski. w kwestionariuszu umieszczono metryczkę 
dotyczącą ogólnej charakterystyki respondentów. Z uwagi na ograniczone możliwości 
wydawnicze niniejsze opracowanie obejmuje analizę wybranych pytań (i odpowiedzi).

wśród respondentów przeważały kobiety, stanowiły one 59% badanych, nato-
miast mężczyźni 41%. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, największą grupę stanowili 
respondenci w wieku 20–25 lat (57%), następnie w wieku 26–31 lat (15%), natomiast 
w wieku 48–53 lat (4%). 

Wyniki badań i ich omówienie

Celem przeprowadzonej ankiety było uzyskanie informacji z zakresu turystyki 
kulturowej dotyczącej miejsc związanych „ze śmiercią”. na pytanie z czym kojarzy się 
respondentom turystyka kulturowa, 67% badanych uznało za prawidłową definicję 
turystyki kulturowej tę mówiącą, że są to wszelkie podróże, których głównym motywem 
jest odwiedzanie i poznawanie miejsc, ich wartości historycznej, artystycznej i kultu-
rowej. Z kolei 28,9% uważa, że są to podróże mające na celu poznanie i nawiązanie 
kontaktu z ludnością odmienną kulturowo. najmniej, bo tylko 4,1% stwierdziło, iż ta 
forma turystyki popularyzuje, wzbogaca i chroni dobra kulturowe.

w pytaniu dotyczącym oceny możliwości rozwoju turystyki kulturowej w Polsce 
większość respondentów wyraziła opinię, że ma ona duże perspektywy dalszego roz-
woju, m.in. z uwagi na bogate dziedzictwo kulturowe naszego kraju, bogatą i tragiczną 
historię narodu, a Podkarpacie posiada specyficzne walory turystyczne oraz warunki 
dla uprawiania różnych jej form. 

20. J. Bator, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, 
„Księgarnia Odkrywcy”, Kraków 2005.
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w pytaniu dotyczącym znajomości terminu z zakresu uprawiania „turystyki do 
miejsc związanych ze śmiercią” (tab. 1) najwięcej ankietowanych (63,9%) trafnie za-
znaczyło prawidłową odpowiedź. Z kolei 25,8% stwierdziło, że jest to enoturystyka, 
czyli termin związany z podróżami w regiony winiarskie, natomiast 10,3% badanych 
uważało, iż jest to ekoturystyka. 

Tab. 1. Znajomość terminu z zakresu uprawiania turystyki do miejsc związanych ze śmiercią

Termin dotyczący turystyki do miejsc związanych 
ze śmiercią Liczba respondentów (N) Udział w %

Enoturystyka 25 25,8

Tanatoturystyka 62 63,9

Ekoturystyka 10 10,3

Agroturystyka – –

Razem 97 100

Źródło: Opracowanie własne

Kolejne pytanie dotyczyło bezpośredniego zainteresowania ze strony responden-
tów miejscami związanymi ze śmiercią (tab. 2). największy udział (25,8%) stanowili 
respondenci, którzy okazjonalnie (sporadycznie) planują wyjazd związany ze zwiedza-
niem tych miejsc, 20,6% uważa je za główny cel wyjazdu, również 20,6% twierdzi, iż 
interesuje się poznawaniem tych miejsc wyłącznie przy okazji ważniejszych rocznic. 
Z kolei 19,6% respondentów nie jest w ogóle zainteresowana odwiedzaniem tego ro-
dzaju miejsc, a najmniej (13,4%) badanych ogląda te miejsca tylko podczas wyjazdów 
zorganizowanych grupowych.

Tab. 2. Zainteresowanie odwiedzaniem miejsc związanych ze śmiercią

Zainteresowanie miejscami związanymi 
ze śmiercią Liczba respondentów (N) Udział w %

Główny cel wyjazdu 20 20,6

Sporadycznie 25 25,8

Przy okazji rocznic 20 20,6

Przy okazji wyjazdów zorganizowanych 13 13,4

Brak zainteresowania 19 19,6

Razem 97 100

Źródło: Opracowanie własne

w pytaniu dotyczącym oceny rozwoju tanatoturystyki na obszarze naszego kraju, 
jak również związanej z wyjazdami poza granice Polski (tab. 3), najwięcej osób (35) 
stwierdziło, że ten rodzaj wyjazdów rozwija się dość wolno choć systematycznie, na-
tomiast 27 osób wyraziło opinię, że nie ma on zbyt dużych szans na szybki rozwój. 
Jedynie 15 osób jest zdania przeciwnego i uważa, że w niedalekiej przyszłości nastąpi 
szybki rozwój tej formy turystyki zarówno w Polsce, jak również na świecie. 
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Tab. 3. Ocena rozwoju tanatoturystyki

Szanse rozwoju
tanatoturystyki Liczba respondentów (N) Udział w %

Rozwój dynamiczny 15 15,5

wolny, systematyczny 35 36,1

Szanse rozwoju niewielkie 27 27,8

nie wiem 20 20,6

Razem 97 100

Źródło: Opracowanie własne

Kolejne pytanie dotyczyło zwiedzania miejsc związanych z tematyką śmierci (tab. 4). 
wśród odpowiedzi największa część respondentów wskazała cmentarze (nekropolie) 
– 55,7%, niewiele mniejsza (51,5%) groby (mogiły), kolejno zwiedzanie muzeów, np. 
w Oświęcimiu (42,2%) oraz krypt (w kościołach i zamkach) – 41,2%. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się również pomniki (39,2%) oraz miejsca mordów (34%). najmniej 
zainteresowanych jest zwiedzaniem miejsc katastrof – 5,1%. Można zatem stwierdzić, 
że do najpopularniejszych miejsc związanych z tematyką śmierci należą: cmentarze, 
groby oraz muzea pamięci, natomiast miejsca katastrof, wystawy i miejsca bitew hi-
storycznych są niezbyt popularne i niechętnie odwiedzane.

Tab. 4. Miejsca odwiedzin

Obiekty Liczba respondentów (N) Udział w %

Muzea (np. w Oświęcimiu) 41 42,2

Cmentarze (nekropolie) 54 55,7

Groby (mogiły) 50 51,5

Pomniki 38 39,2

wystawy 13 13,4

Obozy 25 25,8

Miejsca katastrof 5 5,1

Miejsca mordów 33 34,0

Miejsca bitew historycznych 17 17,5

Krypty (w kościołach i zamkach) 40 41,2

* wartości nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

w odpowiedzi na pytanie dotyczące motywów uprawiania tanatoturystyki (można 
było wybrać maksymalnie 3 motywy), największa grupa (46,4%) uznała, że głównym 
motywem jest „dobry przykład historii”, kolejno (45%) tradycja i kultywowanie pamięci 
oraz względy wewnętrznej (duchowej) potrzeby odwiedzenia danego miejsca (39,2% 
respondentów). Pozostałe motywy to: ciekawość (34%), poznawcze (33%), chęć od-
wiedzenia miejsca (26,2%), martyrologia (12,4%) oraz fascynacja śmiercią i wzrost 
adrenaliny (po 5,1%), (tab. 5).
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Tab. 5. Motywy uprawiania tanatoturystyki

Motywy Liczba respondentów (N) Udział w %*

Zwykła ciekawość 33 34

Poznawcze 32 33

Chęć odwiedzenia 26 26,8

wewnętrzne (duchowe) 38 39,2

Martyrologia 12 12,4

Dobry („żywy”) przykład historii 45 46,4

Tradycja 44 45

Fascynacja śmiercią 5 5,1

wzrost adrenaliny 5 5,1

* wartości procentowe nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wyboru kilku odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Analiza wyników badań wykazała trzy podstawowe motywy uprawiania tana-
toturystyki (powyżej 39% odpowiedzi), które mogą potwierdzać duże przywiązanie 
respondentów do tradycji – dobry („żywy”) przykład historii, tradycja oraz potrzeba 
wewnętrznego przeżycia w miejscu związanym z konkretnym wydarzeniem. 

niniejsze badania wykazały specyficzny stosunek respondentów do tworzenia przez 
biura podróży ofert wycieczek do miejsc związanych ze śmiercią (tab. 6).

Tab. 6. Tworzenie ofert wyjazdów do miejsc związanych ze śmiercią

Oferta wycieczki do miejsc  
związanych ze śmiercią Liczba respondentów (N) Udział w %

właściwa (pożądana) 35 36,1

niewłaściwa (niepożądana) 10 10,3

wynikająca z potrzeb klientów 45 46,4

nie mam zdania 7 7,2

Razem 97 100

Źródło: Opracowanie własne

największa liczba respondentów (45 osób) stwierdziła, że tworzenie tego typu 
oferty wynika z potrzeb (popytu) zgłaszanych przez klientów (46,4%), kolejno (36,1%) 
uważa tego typu ofertę za właściwą, czyli pożądaną przez turystów. Jedynie 10,3% 
twierdzi, że jest to niewłaściwa (niepożądana) oferta, natomiast 7,2% osób nie ma na 
ten temat zdania.

w kolejnym pytaniu ankietowani mieli za zadanie ocenić w skali od 0 do 5 pomysł 
organizowania wycieczek do Smoleńska (miejsca katastrofy prezydenckiego samolotu 
TU-154M z 10.04.2010 r.). największy udział odpowiedzi (26,8%) dotyczył noty punk-
towej o wartości 3 oraz o wartości 4 (21,6%). najwyższą notę, tj. 5 punktów przyznało 
15,5% respondentów, natomiast 6,2% osób przyznało notę 0 punktów, co oznaczałoby, 
że tego typu wyjazdów nie powinno się organizować.

w nawiązaniu do poprzedniego pytania kolejne dotyczyło oceny wpływu tego wyda-
rzenia na pamięć o tragedii w Katyniu. Z odpowiedzi wynika, że 92,8% respondentów 
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uważa, że katastrofa samolotu wywarła wpływ na pamięć o Katyniu, jedynie 4,1% jest 
przeciwnego zdania, a 3,1% osób nie ma zdania na ten temat.

Kolejne pytanie posiadało charakter „otwartych” wypowiedzi i dotyczyło miejsc, 
które ankietowani chcieliby odwiedzić poza granicami Polski (tab. 7).

Tab. 7. Cmentarze poza granicami Polski, które respondenci chcieliby odwiedzić

Cmentarze poza granicami Polski Liczba respondentów (N) Udział w %

Cmentarz w Katyniu 25 25,8

Cmentarz Orląt Lwowskich 20 20,6

Smoleńsk 15 15,5

Monte Cassino 11 11,3

Grób Jana Pawła II (przyjęty do kategorii 
jako miejsce często odwiedzane przez 
pielgrzymów z Polski)

18 18,6

Cmentarz Łyczakowski 5 5,1

Cmentarze z I wojny światowej 3 3,1

Razem 97 100

Źródło: Opracowanie własne

wśród najczęściej wymienianych miejsc był cmentarz w Katyniu (25,8%), następnie 
cmentarz Orląt Lwowskich (20,6%), grób Jana Pawła II (18,6%) oraz Smoleńsk (15,5%), 
kolejno wzgórze i cmentarz na Monte Cassino (11,3%), natomiast najmniejszy udział 
w odpowiedziach stanowił cmentarz Łyczakowski (5,1%) oraz cmentarze z czasów 
I wojny światowej (3,1%).

w odpowiedzi na pytanie dotyczące obiektów i miejsc, które respondenci do tej pory 
zwiedzili (tab. 8), największa grupa wskazała grobowce polskich królów w Katedrze 
wawelskiej (49,5%), następnie Muzeum w Oświęcimiu (42,3%) oraz sarkofag Pary 
Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich (38,1%).

Tab. 8. Obiekty/miejsca odwiedzane przez respondentów

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi (N) Udział w %*

Muzeum w Oświęcimiu 41 42,3

Muzeum Powstania warszawskiego 16 16,5

Cmentarz Łyczakowski 15 15,5

Cmentarz w Katyniu 15 15,5

Smoleńsk 9 9,3

Cmentarz Orląt Lwowskich 19 19,6

Cmentarze z I wojny światowej 29 29,9

Sarkofag Marszałka Piłsudskiego 24 24,7

Sarkofag pary prezydenckiej 37 38,1

Sarkofagi w Katedrze wawelskiej 48 49,5

Grób Jana Pawła II 20 20,6

* wartości procentowe nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wyboru kilku odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne
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7. Wnioski

na podstawie badań można sformułować kilka głównych wniosków:
1. w opinii studentów możliwości rozwoju turystyki kulturowej w Polsce są duże.
2. Zainteresowanie studentów odwiedzaniem miejsc związanych z tematyką śmierci 

nie jest wielkie. wyjazdy takie odbywają się raczej sporadycznie lub w związku 
z rocznicami. 

3. Tanatoturystyka będzie rozwijać się wolno, ale z upływem czasu systematycznie.
4. Do najpopularniejszych miejsc związanych z tematyką śmierci należą: cmentarze, 

groby oraz muzea pamięci. Z kolei miejsca katastrof, wystawy i miejsca bitew hi-
storycznych są niezbyt popularne.

5. wśród motywów uprawiania turystyki największe znaczenie mają kwestie histo-
ryczne i związane z tradycją, a także sprawy duchowe.

6. Organizowanie wyjazdów do miejsc związanych ze śmiercią dla większej liczby 
badanych jest pożądane, ale zależne od potrzeb klientów.

7. wśród obiektów znajdujących się poza granicami Polski najwięcej studentów pragnie 
zobaczyć cmentarz w Katyniu, cmentarz Orląt Lwowskich oraz grób Jana Pawła II.

8. Podsumowanie

w artykule przedstawiono krótką charakterystykę zjawiska, jakim jest tanatotu-
rystyka oraz główne motywy, jakimi kierują się respondenci (studenci). Turystyka do 
miejsc związanych ze śmiercią wydaje się zjawiskiem nowym, aczkolwiek w istocie jest 
mocno ugruntowanym historycznie, ma swoje miejsce zarówno w kulturze dawnych 
czasów, jak też we współczesnej kulturze. Stanowi ona przedmiot dość częstych badań 
nad ruchem turystycznym w aspekcie zagadnień turystyki poznawczej oraz kulturowej. 
Tanatoturystyka na pewno jeszcze długo będzie budziła kontrowersje, tak jak kontro-
wersje budzi zainteresowanie katastrofą, tragedią oraz śmiercią. Poprzez prawidłową 
oraz moralnie słuszną interpretację miejsc upamiętniających, a także dokumentujących 
śmierć, tanatoturystyka winna pełnić istotną funkcję edukacyjno-wychowawczą, kreując 
rozumnych oraz świadomych turystów i etyczne, moralne zachowania. Jednocześnie 
powinna wychowywać przez poznanie, doświadczenie, przeżycie i dialog.

walory turystyczne (antropogeniczne) Polski są często związane z miejscami pamięci, 
tragedią narodu czy śmiercią jednostek. wiele obiektów oraz miejsc dokumentujących 
śmierć jest ważnym dzisiaj elementem „atrakcyjności turystycznej”. Są to głównie mu-
zea czy miejsca pamięci kreowane na potrzeby turystyki, specjalnie przygotowywane 
tak, by odpowiadały oczekiwaniom turystów oraz przynosiły zysk. Równie istotna jest 
towarzysząca temu infrastruktura mająca zapewnić wygodne i bezstresowe zwiedza-
nie. Poprzez uatrakcyjnienie tych miejsc zaspokajana zostaje turystyczna potrzeba 
autentyczności, przeżycia silnych wrażeń oraz pozyskania informacji. nieodłącznym 
elementem krajobrazu i dziedzictwa kulturowego są cmentarze będące świadectwem 
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kultury i historii danego miejsca21. w Polsce, choć w przeważającej większości uległy 
zniszczeniu podczas wojen oraz wskutek upływu czasu, to jednak nadal imponują ory-
ginalnością zarówno architektury, jak i położenia. Cmentarze niewątpliwie są istotnym 
celem wycieczek krajoznawczych i obiektami godnymi zwiedzenia22.

Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że rozwój tanatoturystyki będzie wol-
ny, ale z czasem systematyczny, jednak zainteresowanie tą formą turystyki jest wśród 
badanej grupy studentów raczej niewielkie. w dużej mierze przestrzeń turystyczna 
nekropolii kreowana jest przez kulturę popularną, głównie przez mass media nadające 
status niezwykłości wielu zjawiskom, w wyniku czego m.in. miejsca śmierci stają się 
obszarem tanatoturystycznych pielgrzymek.
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NAD BŁĘKITNYM SANEM I... NAD SYNYM SJANOM. 
I TAK TEŻ BYŁO W RELACJACH  

POLSKO-UKRAIŃSKICH DO 1947 R.

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki koegzystencji ludności polskiej i ukraińskiej w dorzeczu Sanu, 

głównie na terenie dawnego powiatu brzozowskiego. Była to koegzystencja niekiedy trudna, nie-
kiedy nawet krwawa. nie jest to nowe zagadnienie dla historyków najnowszej historii Polski, 
ale w historiografii przeważa prezentowanie tej kwestii z akcentowaniem optyki ukraińskiej, po-
mijającej albo marginalizującej optykę polską, wbrew starożytnej zasadzie dochodzenia prawdy 
audiatur et altera pars. Podtytuł artykułu jest parafrazą tytułu jednej z publikacji poświęconych 
kwestiom polsko-ukraińskim i ukraińsko-polskim w dorzeczu Sanu. wystawiane przez ducho-
wieństwo rzymskokatolickie, za wiedzą, a nawet za poleceniem władzy diecezjalnej obrządku ła-
cińskiego, dokumenty potwierdzające przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, uratowa-
ły przed deportacją ze swoich domostw setki ukraińskich mieszkańców powiatu brzozowskiego. 
Bazę źródłową stanowią materiały archiwalne, głównie z Archiwum Państwowego w Przemyślu 
– akta starostwa brzozowskiego.

Słowa kluczowe: San, powiat brzozowski, Polacy, Ukraińcy, banderowcy, rzezie, ludobójstwo, 
grekokatolicy, zmiana obrządku

ON THE BLUE SAN RIVER. SO IT WAS  
IN POLISH-UKRAINIAN RELATIONS UNTIL 1947

Summary
The article touches the issue of coexistence of Polish and Ukrainian people in the basin of the San 

River, mainly in the Brzozow county. It was coexistence sometimes difficult, sometimes even bloody.
This is a new issue for historians of the newest Polish history. In historiography, prevalent 

presenting this issue whit emphasis on Ukrainian options, they skip or marginalize the polish 
option. This was against the ancient way of searching for the audiatur et altera pars. The subtitle 
of this of this article is a paraphrase of the one publication dedicated to the Polish-Ukrainian and 
Ukrainian-Polish in the basin of the San River.

The clergy of the Roman Catholic Church with knowledge and even by command of the dio-
cese Latin rite authorized the documents which approved of the affiliation to the Roman Catho-
lic Church, saved from deportation from their farms hundreds of Ukrainian inhabitants of the 
county Brzozow.

They base their source on the archives materials especially the nation Archive in Przemysl – 
the acts of county records.

Keywords: river San, Brzozów county, Poles, Ukrainians, Bandera, slaughters, genocide, Greek 
Catholics, change of rite
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1. Wprowadzenie

Utworzony w 1859 r. przez władze austriackie powiat brzozowski1 z dniem 
22 VI 1941 r. znalazł się w całości pod okupacją niemiecką. w wyniku zmian admini-
stracyjnych dokonanych przez niemców od 15 XI 1941 r. powiat brzozowski przestał 
istnieć, a jego obszar znalazł się w granicach powiatu krośnieńskiego2. Po przejściu 
frontu w 1944 r. przywrócono istnienie powiatu, który po II wojnie światowej wszedł 
w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego.

Cechą charakterystyczną powiatu było zróżnicowanie narodowościowe jego miesz-
kańców3. w 1931 r. Polaków – głównie rzymskokatolicy – było 65 813, co stanowiło 
prawie 79% populacji powiatu, Ukraińców – zaliczano tu także, Łemków i Starorusinów, 
głównie obrządku greckokatolickiego – było 12 711, co stanowiło ponad 15% ogółu 
mieszkańców, a Żydów – 4316 osób, czyli ok. 5% mieszkańców powiatu4. Podczas 
II wojny światowej ubyło mieszkańców ze względu na straty wojenne i wysiedlenia. 
1 I 1945 r. powiat zamieszkiwało 68 152 Polaków (86%), 10 417 Ukraińców (13%), 
13 Żydów (0,01%) i 19 obywateli innych państw (0,024 %)5.

większość Polaków zamieszkiwała głównie w miejscowościach położonych w po-
łudniowej, zachodniej i środkowej części powiatu. większość Ukraińców zamieszki-
wała gromady położone we wschodniej części powiatu po obu stronach rzeki San oraz 
w miejscowościach leżących w jego pobliżu, choć były wyjątki6. Żydzi z kolei mieszkali 
głównie w Brzozowie i Dynowie oraz w Jasienicy Rosielnej, choć praktycznie w każdej 
gromadzie byli obecni w niewielkiej liczbie.

2. Koegzystencja ludności polskiej i ukraińskiej w dorzeczu Sanu

Przed II wojną światową miał miejsce wzrost zachowań antypolskich, ukraińsko-
-nacjonalistycznych ze strony części mieszkańców pochodzenia ukraińskiego. Do 
wzrostu świadomości narodowej wśród Ukraińców, korzystających ze znacznej wolności 
w okresie II Rzeczpospolitej przyczyniły się głównie ukraińskie elity intelektualne (le-
karze, prawnicy, nauczyciele) oraz część hierarchii i niższego duchowieństwa Kościoła 
greckokatolickiego7.

władze polskie postrzegały te nastroje. Starosta brzozowski dr Jan Pomianowski 
19 II 1938 r. pisał do proboszczów rzymskokatolickich w powiecie, że „Jednym z do-
niosłych zadań polskiej polityki państwowej jest utrzymanie i wzmocnienie polskiego 

1. J. Rąb, Z dziejów Brzozowa w XIV–XVIII w., [w:] Brzozów. Zarys monograficzny, (red.) J. F. Adamski, J. Czajkowski, 
B. Jaśkiewicz, M. Rudnicka, R. Terlecki, wydawnictwo Muzeum Regionalnego PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, 
Brzozów 1990, s. 65.

2. w. Jaśkiewicz, Powiat brzozowski w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] Brzozów. Zarys monograficzny, (red.) J. F. 
Adamski, J. Czajkowski, B. Jaśkiewicz, M. Rudnicka, R. Terlecki, wydawnictwo Muzeum Regionalnego PTTK 
im. A. Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 1990, s. 127.

3. K. Tkacz, Zarys monograficzny powiatu brzozowskiego. Opis miejscowości letniskowo-turystycznych, Lwów 1939, s. 12.
4. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. 

Województwo lwowskie bez miasta Lwowa, warszawa 1938, z. 68, s. 36.
5. Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Starostwo Powiatowe w Brzozowie (dalej: SPB) w latach 

1945–1950. Sprawy narodowościowe na terenie powiatu brzozowskiego w latach 1944–1945. Spis ludności 
powiatu brzozowskiego na dzień 1.01.1945, zespół nr 793, sygn. 90, s. 2.

6. Ibidem, s. 1–2.
7. G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, warszawa 

1999, s. 51–53.
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stanu posiadania w powiatach o ludności mieszanej. Od szeregu lat można zaobserwo-
wać w poszczególnych gromadach stałe wchłanianie liczebnie słabszego żywiołu przez 
silniejszy ukraiński, drogą naturalnej asymilacji oraz przez celowo zorganizowaną akcję 
na czele z gr.-kat. duchowieństwem. Jednym ze znanych sposobów wynaradawiania, 
jakim się posługuje gr.-kat. duchowieństwo, jest tak zwana „kradzież dusz”. Stosunki 
narodowościowe i wyznaniowe znakomicie sprzyjają tej szkodliwej dla polskiego stanu 
posiadania akcji gr.-kat. księży, jeśli się zważy, że typowym przykładem tych stosunków 
jest wieś o ludności narodowościowo mieszanej, w których to wsiach Polacy żyją często 
w małżeństwach mieszanych. najczęściej cerkiew jest albo na miejscu, albo też bliżej 
od kościoła. w takich warunkach ludność polska, miejscowa korzysta chętnie z usług 
religijnych cerkwi, co stwarza dla gr.-kat. duchowieństwa sposobność do nadużyć na 
tle wyznaniowym przy chrzczeniu dzieci małżeństw mieszanych, a nawet małżeństw 
rzym.-kat. Przypominając okólnik tut. Starostwa z dnia 5 VI 1936 r. L.A.IV 2/7/26, 
proszę księży proboszczów o zwrócenie uwagi na zastępcze wykonywanie chrztu przez 
gr.- kat. księdza, w wypadku nienadesłania przez odnośnego księdza gr.-kat. dosłownego 
wyciągu z dokonanego przez się wpisu metrykalnego, o zawiadomienie bezzwłoczne 
Starostwa. Równocześnie proszę o nadsyłanie wykazów tych osób, które idąc za religią 
ojca względnie matki, są członkami kościoła rzym.-kat., a które wbrew przepisom ustawy 
z dnia 25 V 1868 r. o uregulowaniu stosunków międzywyznaniowych sz.p.u. nr. 19 
objęte zostały księgami metrykalnymi gr.-kat. Urzędów metrykalnych”8.

Jako przykład może posłużyć tu parafia Izdebki, gdzie następował proces rutenizacji, 
szczególnie w Hłudnie. Od XVII w., kiedy popadł w ruinę kościół dojazdowy w Hłudnie, 
duża grupa dotychczasowych łacinników przeszła do cerkwi unickiej. Dokonywało się 
to przez udzielanie sakramentów przez księży greckokatolickich, przez posługi dusz-
pasterskie (np. pogrzeby), odwiedziny kolędowe, bezpośrednie spotkania z ludźmi 
i nabożeństwa w miejscowej cerkwi. Co prawda, sprawę tę tzw. Konkordia z 1853 r., 
uściślona w 1863 r. po porozumieniu biskupów obydwu obrządków, regulowała zacho-
wanie obrządku9, ale w praktyce przez długi czas w Hłudnie nie była stosowana przez 
tamtejszych proboszczów unickich. w związku z tym wielokrotnie łacińscy proboszczo-
wie izdebscy skarżyli się na to w kuriach biskupich obydwu obrządków w Przemyślu, 
w starostwie w Brzozowie, a nawet w Ministerstwie wyznań i Oświaty10. nie przynosiło 
to jednak zamierzonych efektów. Ksiądz Ignacy Antoniewski (1907–1914) z Izdebek 
sporządził nawet listę imienną osób, które przeszły do cerkwi, a która obejmowała 
79 nazwisk11. Sprawa zakończyła się wraz z wybudowaniem kościoła dojazdowego 
w Hłudnie. Od wybuchu I wojny światowej sytuacja zaczęła się odwracać. na obrządek 

8. Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Łubnie, b. sygn., b. pag.
9. Archiwum Akt nowych, (dalej: AAn) zespół 14, MwR i OP, sygn. 647, Akta stanu cywilnego – nadzór nad 

urzędami stanu cywilnego – prowadzenie ksiąg przez greckokatolickich księży i tzw. „kradzież dusz”; Ibidem, 
zespół 14, MwR i OP, sygn. 435, Dekret watykan a sprawy ruskie „Konkordia”; A. Krochmal, Regulacje prawne 
między kościołem łacińskim a cerkwią greckokatolicką w metropolii lwowskiej w okresie autonomii galicyjskiej, „Rocznik 
Historyczno-Archiwalny”, T. 10:1995, s. 172. Za nieprawne przejęcie osoby innego obrządku groziły duchownemu 
surowe kary, a w wyjątkowych wypadkach, po sprawie sądowej, nawet pozbawienie go beneficjum.

10. Archiwum Parafii w Izdebkach (dalej: API), Księga czynności z lat 1847–1891, b. sygn.; Ibidem, Księga czynności 
parafii Izdebki z lat 1891–1913, b. sygn.

11. Ibidem, Księga czynności z lat 1891–1913, poz. 107/10; Ibidem, Teczka dokumentów luźnych (dalej: TDL), Lista 
parafian izdebskich z Hłudna, którzy przeszli do cerkwi, Izdebki 1910.
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łaciński zaczęli przechodzić grekokatolicy. Początkowo przyczyną przechodzenia była 
sprawa dążenia do jednorodności małżeństw dotąd mieszanych czy jednorodności 
obrządku dzieci w nich przychodzących na świat. w latach 30. przyczyną był wyższy 
status społeczny łacinników w państwie polskim12. natomiast po II wojnie światowej 
przeszli na obrządek łaciński ci, którzy nie chcieli być deportowani przez władzę radziec-
ką na Ukrainę lub kilka lat później być przesiedleni na Ziemie Zachodnie i Północne. 
Pomimo oficjalnego zakazu ze strony władz państwowych, dotyczącego przyjmowania 
grekokatolików na obrządek łaciński, Starostwo w Brzozowie do 1948 r. wystawiało 
zaświadczenia o zgodzie na zmianę obrządku, a proboszczowie izdebscy decydowali się 
na ten krok13. w 1945 r. obrządek łaciński przyjęło w Izdebkach 429 osób, a w 1957 r. 
kolejne 27714. w I połowie XX w. obrządek z greckiego na łaciński oficjalnie zmieniło 
w Izdebkach 858 osób. Liczbę osób przechodzących oficjalnie na obrządek łaciński 
z greckiego w poszczególnych latach obrazuje tabela 1.

Tab. 1. Zmiana obrządku greckiego na łaciński w izdebskiej parafii w latach 1915–195715

Rok Liczba osób zmieniających 
obrządek z greckiego na łaciński 

1915 17

1916 16

1917 1

1918 6

1919 1

1921 2

1922 2

1925 3

1926 3

1927 4

1928 3

1935 2

1936 2

1938 6

1939 84

1945–1946 429

1957 277

Ogółem 858

w wyniku porozumień niemiecko-sowieckich z 28 IX 1939 r. powiat brzozowski 
został przedzielony granicą między mocarstwami zaborczymi niemcami i Związkiem 
Sowieckim16. Miejscowości położne po wschodniej stronie Sanu przyłączono do Związku 

12. Relacja S. Kuńcio.
13. APP, zespół 793, SPB, sygn. 98, Zmiana wyznania. Pismo starosty brzozowskiego do proboszczów parafii rzym.-

kat. w powiecie z 30.12.1944 r., pag. 1.
14. API, Zmiany obrządku greckiego na łaciński w parafii Izdebki 1910–1957; Ibidem, TDL, Pismo Kurii Biskupiej 

w Przemyślu z 4.05.1951 r.
15. Tabelę opracowano na podstawie: API, Teczka: Zmiany obrządku; Ibidem, TDL, Informacje SPB do Urzędu 

Parafialnego w Izdebkach o zmianie obrządku z lat 1918–1939.
16. w. Roszkowski, Najnowsza Historia Polski 1914–1945, t. 1, wydawnictwo „Świat Książki”, warszawa 2003, s. 359.
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Sowieckiego17, a po zachodniej do III Rzeszy18. Część Ukraińców po wkroczeniu niemców 
na teren powiatu wiązało nadzieje, że pomogą oni im zbudować państwo ukraińskie. 
niektórzy z nich zaangażowali się w akcje dywersyjne i w zwalczanie żołnierzy polskich. 
Do takiego wydarzenia doszło w pierwszych dniach września 1939 r. pod Jawornikiem 
Ruskim. Tam także witano wkraczające wojska niemieckie kwiatami, nabiałem i hoł-
dami19. w kilku innych wsiach powiatu urządzono specjalne uroczystości nazywane 
„pogrzebem Polski”, składające się z przemarszów, przemówień, śpiewów i usypania 
z ziemi „grobów Polski”. w Łubnie, np. Ukraińcy na powitanie niemców wykonali 
specjalną bramę powitalną, a następnie w asyście żołnierzy niemieckich pozrywali 
wszystkie symbole i napisy urzędowe w języku polskim20.

Pod patronatem niemieckim prężnie zaczęła rozwijać się policja ukraińska. Policja 
ta zapisała się w polskiej świadomości licznymi mordami na Polakach. Takie zachowa-
nie Ukraińców spowodowało ogólną niechęć Polaków do nich. Zaczęto uważać ich za 
zdrajców i sprzymierzeńców niemieckich okupantów.

Okupanci sowieccy zaczęli prowadzić politykę ukrainizacyjną. Powołano nowe, 
ukraińskie władze lokalne, wprowadzono język ukraiński do szkół i instytucji państwo-
wych, zastąpiono urzędników polskich ukraińskimi. Ogłoszono powstanie Zachodniej 
Ukrainy, a mieszkańcom sowieckiej strefy okupacyjnej narzucono obywatelstwo so-
wieckie21. Część Ukraińców poszła na współpracę z Sowietami. Dzięki kolaboracji części 
Ukraińców z oboma okupantami ogółowi ludności ukraińskiej żyło się lepiej zarówno 
na terenie niemieckiej, jak i sowieckiej strefy okupacyjnej powiatu22. Przychylność ze 
strony niemiec skłoniła stronę ukraińską do dalszych poczynań. 18 IV 1941 r. na ręce 
Hansa Franka złożyli petycję o otworzeniu terytorium etnicznie ukraińskiego, z którego 
miała być wysiedlona ludność polska. Domagali się, by granica Łemkowszczyzny biegła 
wzdłuż linii Dukla – Brzozów – Dynów – Przeworsk aż po Chełmszczyznę23.

Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. Ukraińcy z jeszcze większą 
nadzieją czekali na powstanie niezależnego państwa ukraińskiego. Dynów stał się ośrod-
kiem ruchu nacjonalistycznego w powiecie, promieniującym na sąsiednie miejscowości. 
Już wtedy rozpoczęły się pierwsze poważniejsze konflikty ukraińsko-polskie na terenie 
powiatu, a za nimi poszły i pierwsze zbrodnie, szczególnie ze strony nacjonalistów ukra-
ińskich, choć przyznać należy, że i Polacy nie powstrzymywali się od pojedynczych akcji 
odwetowych. Z początkowego okresu wojny, a więc po zajęciu całego powiatu najpierw 
przez niemców, oddaniu jego części Sowietom, a później znów zaanektowaniu całego 
powiatu przez niemców (czerwiec 1941 r.) wymienić można pierwsze, poważniejsze 

17. Do sowieckiej strefy okupacyjnej należały: Bartkówka, Pawłokoma, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Poręby, 
Siedliska, wołodź, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Ulucz.

18. Do niemieckiej strefy okupacyjnej należały: Bachórz, Dynów, Harta, Laskówka, Łubno, Przedmieście Dynowskie, 
Ulanica, Hłudno, nozdrzec, wara, wesoła, Dydnia, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, niewistka, 
Obarzym, Temeszów, witryłów, wydrna, Górki, Grabownica Starzeńska, Grabówka, Humniska, niebocko, Turze 
Pole, Buków, Haczów, Jabłonica Polska, Jasionów, Malinówka, Trześniów, wzdów, Zmiennica, Barycz, Blizne, 
Domaradz, Golcowa, Jasienica Rosielna, Orzechówka, wola Jasienicka, Izdebki, Przysietnica, Stara wieś.

19. Archiwum Parafii w Borownicy, Kronika Parafii, rękopis, s. 25, 27.
20. M. Krasnopolski, Organizacja i działalność Placówki Armii Krajowej w Dynowie, rękopis, s. 57.
21. S. Śliwa, Dekanat dynowski, [w:] Kościół katolicki w Brzozowskiem i Sanockiem 1939–1945, (red.) J. F. Adamski, M. Lignowski, 

F. Oberc, S. Śliwa, Muzeum Regionalne PTTK im. A. Fastnachta w Brzozowie, Brzozów–Przemyśl 1992, s. 99.
22. w. Jaśkiewicz, Powiat brzozowski…, op. cit., s. 129.
23. G. Motyka, Tak było w Bieszczadach…, op. cit., s. 85.
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działania nacjonalistów ukraińskich na tym terenie. Po klęsce wrześniowej 1939 r. 
przez ponad dwa tygodnie w Pawłokomie, jak większości miejscowości zajętych przez 
niemców, stacjonowały wojska niemieckie. Miejscowy nauczyciel ukraiński Mikołaj 
Lewicki (znany już przed wojną z antypolskich wystąpień) złożył donos na 12 Polaków, 
że posiadają broń i że w nocy ostrzeliwali żołnierzy niemieckich. w wyniku tego donosu 
niemcy aresztowali pięciu Polaków: Andrzeja Burka, Jana Diaczyńskiego, władysława 
Kowala, Jana nowaka i walentego Sarnickiego24. Pozostałych siedmiu zdążyło się ukryć 
i uniknęło aresztowania. Aresztowanych skierowano do wojskowego sądu wojennego 
w Rzeszowie. Groziła im kara śmierci. Przypadek zrządził, że oficer prowadzący śledztwo 
był z pochodzenia Austriakiem, który znał osobiście jednego z aresztowanych, ponieważ 
razem z nim służył w wojsku podczas I wojny światowej. Zarządził dokładne śledztwo 
w tej sprawie i nie znajdując żadnych dowodów na potwierdzenie donosu, kazał zwolnić 
aresztowanych. w 1940 r., podczas okupacji sowieckiej, komitet ukraiński w Pawłokomie 
sporządził fałszywe doniesienie na miejscowych Polaków do nKwD, w rezultacie którego 
siedem polskich rodzin zostało 11 II 1940 r. zesłanych na Sybir25. Byli to: Piotr Banaś 
z żoną Józefą i pięciorgiem dzieci, wincenty Banaś z żoną i trójką dzieci, Jakub Chrapek 
z żoną Anielą i dwójką dzieci, Mikołaj Łach z żoną Karoliną i czwórką dzieci, wawrzyniec 
Pyrda z żoną Apolonią i dwójką dzieci, Andrzej Radoń z żoną Antoniną i pięciorgiem 
dzieci, Henryk wrotniak z żoną wiktorią i pięciorgiem dzieci. Z całej grupy zesłanych 
na Sybir ocalało tylko 10 osób26. Z kolei w czasie okupacji niemieckiej wskutek dalszej 
antypolskiej aktywności nauczyciela Lewickiego i policji ukraińskiej zginęło 14 miesz-
kańców Pawłokomy (wśród nich także jedna Ukrainka)27. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Dydni, gdzie jeden z Ukraińców z witryłowa złożył w lipcu 1940 r. donos na gestapo, 
że dziewięciu mieszkańców Dydni założyło antyniemiecką organizację. Policja niemiecka 
aresztowała te osoby. wśród nich byli: proboszcz parafii w Dydni ks. Kazimierz Lach, 
kierownik szkoły Józef Górecki, wójt gminy Józef Kocaj i sześć innych osób. Spośród 
aresztowanych siedem osób zginęło w obozach koncentracyjnych28.

Z kolei kierownik szkoły w Obarzymie Anton Suriwka doniósł na początku 1940 r. 
do gestapo na nauczyciela z wydrnej, władysława Kochanka, że ten przewozi przez 
granicę broń. w wyniku donosu Kochanek trafił do obozu w Oświęcimiu i Buchenwal-
dzie, gdzie zginął w 1945 r.29

Od 1943 r. stosunki polsko-ukraińskie w powiecie uległy dalszemu pogorszeniu. 
Przyczyniły się do tego wzmożone ataki posterunków policji ukraińskiej przeciw lud-
ności polskiej. Szczególnie aktywny w tym rejonie był posterunek w Jaworniku Ruskim. 
Równocześnie w wioskach za Sanem rozpoczęło się szkolenie bojowe tajnych oddziałów 
ukraińskich mających zasilić Ukraińską Powstańczą Armię. Do powiatu brzozowskiego 
wraz z uchodźcami powrócili m.in. wysiedleni mieszkańcy Bartkówki – docierały informacje 
o zbrodniach dokonywanych masowo przez UPA na wołyniu i we wschodniej Małopolsce. 

24. Z. Konieczny, Był taki czas. U źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie, wydawnictwo Archiwum Państwowego 
w Przemyślu, Przemyśl 2005, s. 30–31.

25. Ibidem, s. 32–33.
26. S. Śliwa, Dekanat dynowski…, op. cit., s. 100.
27. Z. Konieczny, Był taki czas…, op. cit., s. 35.
28. J. F. Adamski, Dekanat jaćmierski…, op. cit., s. 148.
29. Ibidem, s. 149.



209

Nad błękitnym Sanem i... Nad synym Sjanom…

Rok 1943 przyniósł pierwsze, większe napady na ludność polską w sąsiednim powiecie 
dobromilskim30.

Od początku 1944 r. na teren powiatu zaczęli napływać nacjonalistyczni emisariu-
sze, których zadaniem było dalsze poróżnienie Polaków i Ukraińców. Miało to stworzyć 
podstawę do niezbędności formowania ukraińskich oddziałów militarnych na tym tere-
nie. w tym samym czasie zaczęły przybywać ze wschodu kilku- lub kilkunastoosobowe 
grupy uzbrojonych Ukraińców, w oparciu o które z częścią miejscowej ludności tworzono 
pododdziały. na terenie tzw. Zakerzonia, aż po Jasło, Rzeszów, włodawę i Białą Pod-
laską, Organizacja Ukraińskich nacjonalistów (UOn) tworzyła ośrodki zbrojnych na 
bazie tzw. kuszczowych widiłłów – oddziały obrony ukraińskich wsi ukraińskich, oraz 
we wsi mieszanych ukraińsko-polskich powstających nie tylko dla utrzymania terenu 
w rękach ukraińskich, ale także w celu kontynuowania, wspólnie z przybyłymi tu zza 
Buga sotniami UPA, polityki oczyszczającej Zakerzonie z ludności polskiej, z zamiarem 
oderwania go od Polski. w powiecie brzozowskim istniała struktura OUn i jej zbrojne 
przybudówki: UPA, Służba Bezpieki (SB) i Samoobronni Kuszczowi widdiły (SKw). 
Działania te spowodowały reakcję ze strony polskiego podziemia. Zarówno Armia Kra-
jowa, jak i działające na terenie powiatu Bataliony Chłopskie zaczęły bronić Polaków, 
prowadzić zbrojne potyczki z bojówkami UPA, wykonywać wyroki śmierci na najbardziej 
niebezpiecznych Ukraińcach. Egzekucje dokonywane przez grupy likwidacyjne objęły 
m.in. aktywnych działaczy nacjonalistycznych z Pawłokomy. Zastrzelono tam m.in. 
14 X 1942 r. nauczyciela Mikołaja Lewickiego, w maju 1943 r. Iwana Karpę, 28 V 1943 r. 
Atanazego Fedaka oraz w 1944 r. Iwana Szpaka i Eugeniusza Trojana31. wyroki te miały 
być ostrzeżeniem, że współpraca z okupantem i działalność na szkodę narodu polskiego 
będzie karana z największą surowością. Przy dość licznych tego typu wcześniejszych 
akcjach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w marcu 1943 r. policja ukraińska 
złożyła kolejny donos do gestapo. w jego wyniku czterech mieszkańców Pawłokomy 
zostało aresztowanych i osadzonych w Oświęcimiu, gdzie zginęli. Byli to: Franciszek Guc, 
Jan Kosztowski, Andrzej Łach oraz Anna Szpak – Ukrainka sympatyzująca z Polakami.

wzrost napięcia w powiecie nastąpił w 1944 r. Dowodzący rejonem UPA „Zachód” 
Mirosław Onyszkiewicz ps. „Orest” wydał obwieszczenie, by do 6 IV 1944 r. wszyscy 
Polacy bez wyjątków, opuścili opanowane przez UPA zachodnie części województw: 
lwowskiego i lubelskiego, gdyż: „Ukraina bude, no bez Lachiw”. Być może w związku 
z tą odezwą na początku kwietnia policja ukraińska z Jawornika Ruskiego aresztowała, 
pod zarzutem przynależności do Armii Krajowej i posiadania broni, pięciu Polaków 
z Pawłokomy i jednego z Dylągowej32. Byli to: Katarzyna Kocyło, Jan Kuś, Jan Radoń, 
Maria Ulanowska i Jan Ulanowski. Torturami wydobyto od nich informację o siatce 
partyzanckiej na Pogórzu Dynowskim oraz o składzie broni w Jaworniku. Chcąc uniknąć 
całkowitej dekonspiracji, miejscowy oddział AK pod dowództwem Aleksandra Gruby 
zaatakował 25 kwietnia rano posterunek w Jaworniku Ruskim. Akcja jednak nie powiodła 

30. G. Motyka, Tak było w Bieszczadach…, op. cit., s. 144.
31. M. Krasnopolski, Placówka Armii Krajowej Dynów, [w:] Brzozów. Zarys monograficzny, (red.) J. F. Adamski, 

J. Czajkowski, B. Jaśkiewicz, M. Rudnicka, R. Terlecki, wydawnictwo Muzeum Regionalnego PTTK im. A. Fastnachta 
w Brzozowie, Brzozów 1990, s. 146; Z. Konieczny, Był taki czas…, s. 36–37.

32. Z. Konieczny, Był taki czas…, op. cit., s. 38–39.
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się, gdyż jeńców już tam nie było. Zostali przypuszczalnie skrytobójczo zamordowani. 
Podczas akcji na posterunek w Jaworniku zginął jeden akowiec i jeden policjant ukraiń-
ski, dwóch innych zostało rannych. Akowcy zabili też kilku Ukraińców działających na 
szkodę Polaków, w tym ukraińskiego sołtysa wsi oraz spalili kilka domów w Jaworniku 
Ruskim, należących do zagorzałych nacjonalistów ukraińskich33. Również w odwecie, 
w tym samym dniu, oddziały partyzanckie zabiły w Dynowie Stefana Prokopa, zastępcę 
wójta Dynowa, a w Hłudnem Józefa nogawicę. 25 IV 1944 r. w południe, w rewanżu za 
akcję AK w Jaworniku Ruskim policja ukraińska i cywile z bronią otoczyli wieś Dylągowa, 
spędzili pracującą ludność z pól do domów. Zamordowali jednego mężczyznę z górnej 
Dylągowej, a drugiego ranili34. Pozostałych mężczyzn zgromadzili na tzw. Karasiów-
ce – łącznie 150 ludzi. Udało się ich uratować jedynie dzięki mediacjom miejscowego 
proboszcza ks. Franciszka Paściaka i komendanta policji granatowej w Krośnie mjr. 
Kazimierza Mięsowicza, podjętym u oficera wehrmachtu35.

Również niektórzy duchowni greckokatoliccy na terenie powiatu brzozowskiego 
byli nacjonalistami ukraińskimi, m.in.: ks. Józef Krysa z Końskiego, ks. Dymitr ni-
myłowicz z Grabówki i ks. Michał Hajduk z Hłudnego. Proboszcz z Grabówki polecał 
modlić się o zwycięstwo niemców i otwarcie namawiał do mordowania Polaków. Za 
swoją działalność AK wykonała na nim wyrok śmierci we wrześniu 1943 r.36 na ks. 
Michała Hajduka z Hłudnego, ze względu na jego współpracę z niemcami i UPA oraz 
podburzanie miejscowych Ukraińców do mordowania Polaków, podziemie akowskie 
wydało wyrok śmierci, który wykonano w lipcu 1944 r. na drodze pod lasem „Żurawiec”, 
pomiędzy Karolówką a nozdrzcem37. w odwecie nacjonaliści ukraińscy wydali wyrok 
śmierci na trzech polskich duchownych: ks. Jana Mazura z Tarnawki k. nienadowej, ks. 
Józefa Kopcia z Borownicy i ks. Franciszka Paściaka z Dylągowej. Pierwsi dwaj zostali 
zamordowani 11 i 12 VII 1944 r. Ksiądz Paściak, ostrzeżony przez życzliwą mu osobę 
z Piątkowej Ruskiej, zdołał zbiec do Dynowa38.

13 VII 1944 r. rozpoczął ofensywę I Front Ukraiński, który do połowy sierpnia zajął 
teren powiatu brzozowskiego. Tymczasem 21 lipca ogłoszony został manifest PKwn, 
który zmieniał całkowicie sytuację polityczną w Polsce. Po wkroczeniu na teren powiatu 
oddziały sowieckie dokonywały aresztowań i wywoziły w nieznanym kierunku człon-
ków AK oraz zlikwidowały policję granatową. Miejscowi dowódcy AK wydawali więc 
rozkazy o rozwiązywaniu struktur AK. Struktury UPA na terenie powiatu nie ujawniły 
się Sowietom i nie zostały zdelegalizowane39. niechęć Polaków do Ukraińców wzmagały 
dobre relacje Ukraińców z komendantami sowieckimi, kwaterującymi na terenie każdej 
gminy. Ukraińcy ci często dostarczali Sowietom informacje o Polakach oraz na temat 
AK. Zdarzało się, że rozbrajane były nawet posterunki Milicji Obywatelskiej składające 
się z byłych żołnierzy AK. na skutek tego, na terenie powiatu pozostała tylko jedna siła 

33. M. Krasnopolski, Placówka Armii…, op. cit., s. 146.
34. Z. Konieczny, Był taki czas…, op. cit., s. 41.
35. B. Jaśkiewicz, Powiat brzozowski…, op. cit., s. 149–150.
36. J. F. Adamski, Dekanat jaćmierski…, op. cit., s. 172–173.
37. S. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach 

w województwie lwowskim 1939–1947, wrocław 2006, s. 76 i 79.
38. Archiwum Parafii w Dylągowej, Kronika parafii, s. 92–93.
39. J. Łukaszów, Walki polsko-ukraińskie 1943–1947, „Zeszyty Historyczne”, nr 90:1989, s. 188–189.
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– Ukraińska Powstańcza Armia. Ludność polska została po rozwiązaniu AK bezbronna, 
zdana na pastwę nacjonalistów ukraińskich i sowieckich sołdatów.

nowa władza chciała też z czasem rozwiązać kwestię ukraińską w Polsce przez 
wysiedlenie z niej Ukraińców. 9 IX 1944 r. zawarła umowę z Ukraińską Socjalistyczną 
Republiką Sowiecką o wzajemnej ewakuacji obywateli obydwu państw, co spowodowało 
wzrost napięcia w powiecie i wzmogło działania nacjonalistów ukraińskich wobec Polaków.

Odrobinę bezpieczeństwa dawały polskim mieszkańcom wsi nad Sanem oddziały 
AK przybyłe na ten teren po akcji „Burza” w II połowie 1944 r. z Kresów, które stacjo-
nowały w rejonie Borownicy – oddział Jana Kotwickiego ps. „Ślepy” liczący około 80 
ludzi, w rejonie wsi: Dylągowa, Sielnica i Dynów – oddziały Józefa Bissa ps. „wacław” 
o sile ok. 100 ludzi, w rejonie wsi: Bircza, Huta Brzuska i Jasienica – Ryszarda Kra-
skiego ps. „Pirat” liczący ok. 70 ludzi, w rejonie: Drohobyczki, Krzywczy, nienadowej, 
Dubiecka – Franciszka Dorosza ps. „Dąb” (z Batalionów Chłopskich) liczący ok. 150 
ludzi, na pograniczu powiatów: brzozowskiego, łańcuckiego i rzeszowskiego, oddział 
Onufrego Kuźniera ps. „Popiel” – ok. 60 ludzi, a także oddział z południowej części 
powiatu przemyskiego Aleksandra Łaby ps. „Groźny”. niestety, nie dawały one pełnego 
bezpieczeństwa mieszkającym tutaj Polakom. 

Zatem nacjonaliści ukraińscy w okresie od przejścia frontu przez powiat brzozowski 
do tzw. operacji „wisła” w 1947 r. dokonali co najmniej kilkudziesięciu akcji zbrojnych 
i zbrodni na terenie powiatu, w których zginęło ponad sto osób, wiele raniono oraz 
zniszczono mienie o ogromnej wartości:

 � w lipcu 1944 r. w Laskówce w wyniku donosu ze strony miejscowych Ukraińców 
gestapo zastrzeliło pięciu Polaków podejrzanych o przynależność do Armii Krajowej;

 � w sierpniu 1944 r. banderowcy zamordowali mieszkańca Ulucza, Kozłowskiego;
 � 4 X 1944 r. banderowcy ostrzelali, bez ofiar, patrol Milicji Obywatelskiej z poste-

runku w Grabownicy Starzeńskiej, podczas wyjazdu do Grabówki40;
 � 13 X 1944 r. ok. godz. 2130 banderowcy podpalili zabudowania gospodarcze sołtysa 

wsi Krzywe Adolfa Kocyły, za wysługiwanie się nowej władzy w Polsce41;
 � 25 X 1944 r. przypuszczalnie banderowcy zastrzelili przebywającego w polu miesz-

kańca nozdrzca Stanisława Toczka42;
 � 27 X 1944 r. ok. godz. 1900 kilkunastu banderowców ubranych w mundury niemiec-

kie i sowieckie zastrzeliło w domu, strzałem w serce, Mikołaja Polańskiego, sołtysa 
Ulucza43. Również w Uluczu 27 X 1944 r. banderowcy zabili niejakiego Krowiaka;

 � Jesienią 1944 r. upowcy zamordowali ukraińskiego nauczyciela w wołodży Juliana 
Tymczenko za odmowę przystąpienia do UPA;

 � 12 XI 1944 r. wyszedł z domu do pracy i nie powrócił gajowy z Jabłonicy Ruskiej 
Franciszek Milczanowski, który został zamordowany przez UPA. Teza ta jest o tyle 

40. APP, zespół nr 793, SPB w latach 1945–1950, sygn. 88, Sprawozdania z działalności społeczno-politycznej Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Brzozowie (dalej: KPMO w Brzozowie) z lat 1944–45, Sprawozdanie Komendanta 
Powiatowego MO w Brzozowie do Komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie za okres 1–15.10.1944, s. 2.

41. Ibidem, s. 5.
42. Ibidem, Sprawozdanie Komendanta Powiatowego MO w Brzozowie do Komendanta wojewódzkiego MO 

w Rzeszowie za okres 16–31.10.1944, s. 3.
43. Ibidem.
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prawdziwa, że już wcześniej był napadany przez banderowców i ci wielokrotnie mu 
grozili44. Jego ciało zostało odnalezione 30 XII 1944 r. na terenie gromady Siedliska45;

 � 21 XI 1944 r. został ostrzelany z broni maszynowej patrol MO z nozdrzca w Sie-
dliskach – w wyniku ostrzału nikt nie zginął46;

 � 23 XI 1944 r. banderowcy oblali ropą i podpalili budynki mieszkalne i gospodarcze 
w folwarku Gdyczyna k. Siedlisk. Miejscową ludność, która chciała gasić pożar, ban-
derowcy ostrzelali z broni automatycznej. Spłonął pałac i budynki gospodarcze47;

 � 30 XI 1944 r. ok. godz. 1800 banderowcy ostrzelali w Porębach i wołodżu milicjantów 
będących na służbie. nikt nie zginął. Komendant powiatowy MO w Brzozowie, 
starszy sierżant Piotr Kuzio, informował komendanta wojewódzkiego MO w Rze-
szowie, że „za Sanem bandy ukraińskie dokonują kradzieży i rozbojów na polskich 
mieszkańcach tych wiosek”48;

 � w listopadzie 1944 r. banderowcy zamordowali w Obarzymie Sylwestra Kocana, 
niejakiego Różańskiego i Zdzisława Rybczaka, w witryłowie zaś Jana Pelczarskiego 
i Antoniego Przystasza;

 � 14 XII 1944 r. został napadnięty przez UPA na granicy wsi Siedliska i Poręby 18-letni 
Feliks Śliniak. Związanego chłopaka banderowcy uprowadzili do Malawy k. Birczy, 
gdzie w bestialski sposób zamordowali, wydłubując mu wcześniej oczy i łamiąc 
ręce. Ciało chłopca wrzucili do rzeki, gdzie po kilku dniach zostało odnalezione49;

 � 16 XII 1944 r. grupa banderowców przyszła do domu Franciszka Brewczyka w Jabło-
nicy Ruskiej w celu jego uprowadzenia. Pomimo że ten ukrył się na strychu w sianie, 
został odnaleziony. Banderowcy związali mu ręce i uprowadzili. następnego dnia 
zmasakrowane ciało znaleziono w Sanie50;

 � 21 XII 1944 r. ok. godz. 1800 kilkunastu banderowców przyszło do domu rodziny 
Syczów w Siedliskach. Uprowadzili z niego do pobliskiego lasu, a następnie do woli 
wołodzkiej władysława Sycza (35 lat), jego żonę Anielę (która była w ciąży) i troje 
dzieci – córkę 6 lat i dwóch synów w wieku 5 i 3 lat. Po okrutnych torturach, łama-
niu rąk, wydłubaniu oczu, zostali zamordowani. Ich ciała ukryto pod gałęziami. 
następnego dnia sołtys Siedlisk odnalazł je w okolicy woli wołodzkiej51;

 � w nocy z 21 na 22 XII 1944 r. w Porębach ok. 50 banderowców napadło od strony 
Jawornika Ruskiego na dom Michała Dudycza. Dudycz wraz z synem zdołali się ukryć 
w schowku znajdującym się pod stodołą. w domu została żona, którą w okrutny 
sposób pobito, aż do utraty przytomności, chcąc uzyskać wiadomości, gdzie ukrył 

44. Ibidem, Sprawozdanie Komendanta Powiatowego MO w Brzozowie do Komendanta wojewódzkiego MO 
w Rzeszowie za okres 16–30.11.1944, s. 4.

45. Ibidem, sygn. 89, Sprawozdania sytuacyjne Starosty Brzozowskiego do wojewody Rzeszowskiego z lat 1944–45, 
Sprawozdanie sytuacyjne za okres 15–31.12.1944, s. 2.

46. Ibidem, zespół nr 793, SPB w latach 1945–1950, sygn. 88, Sprawozdanie Komendanta Powiatowego MO 
w Brzozowie do Komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie za okres 16–30.11.1944, s. 1.

47. Ibidem, s. 3.
48. Ibidem, s. 4.
49. Ibidem, Sprawozdanie Komendanta Powiatowego MO w Brzozowie do Komendanta wojewódzkiego MO 

w Rzeszowie za okres 16–31.12.1944, s. 2.
50. Ibidem.
51. APP, zespół nr 793, SPB w latach 1945–1950, sygn. 25, s. 1; zespół nr 793, SPB w latach 1945–1950, sygn. 88, 

Sprawozdanie… za okres 16–31.12.1944, s. 2.
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się mąż z synem. Ta jednak mimo okrutnego pobicia ich nie wydała. wtedy Ukraińcy 
oblali dom ropą i podpalili go. Kobieta, nie odzyskawszy przytomności, zmarła52;

 � w nocy z 29 na 30 XII 1944 r. w Harcie został uprowadzony przez ośmiu bande-
rowców mieszkający tam tymczasowo władysław Mnich. Od tego czasu ślad po 
nim zaginął. Przypuszczalnie został zamordowany53;

 � na przełomie roku 1944 i 1945 zostali zamordowani przez Ukraińców w Uluczu 
niejaki Dziuba, niejaka Michalicka i jej dwie córki oraz Jadwiga Urban;

 � 23 I 1945 r. ok. godz. 2000 grupa ok. 50 banderowców uprowadziła sołtysa Pawłokomy 
Kacpra Radonia i siedmiu innych mężczyzn (Stanisława Banasia, Marka Diablika, 
Antoniego Trojana, Ignacego wilka, Jana Gądeckiego i Aleksandra Gerulę z Dyno-
wa). Ich los pozostawał nieznany. Z czasem okazało się, że zostali zamordowani54.
w odpowiedzi na tę zbrodnię rodziny uprowadzonych, terenowe kierownictwo sa-

moobrony i dawni żołnierze AK z Pawłokomy i Dynowa, wystosowali apel z wezwaniem 
do kierownictwa UPA, aby zwolniło uprowadzonych lub wskazało miejsce pochówku. 
na apel Ukraińcy nie dali żadnej odpowiedzi. w związku z tym strona polska podjęła 
działania mające wymusić wskazanie miejsca pochówku uprowadzonych Polaków. 
w nocy z 1 na 2 III 1945 r. w rejonie plebanii w Dylągowej dokonano koncentracji 
oddziału AK „wacława” oraz członków polskiej samoobrony z Dynowa, Bartkówki i in-
nych miejscowości. 3 III 1945 r. wczesnym rankiem oddział „wacława”, wsparty przez 
liczną grupę mężczyzn – Polaków z okolicznych samoobron, otoczył wszystkie domy 
ukraińskie w Pawłokomie, mieszkańcom nakazał zgromadzić się w cerkwi. Oddzielono 
wszystkich mężczyzn w wieku od 17 do 75 lat. natomiast wszystkie kobiety z dziećmi 
pod eskortą wyprowadzono ze wsi w kierunku Piątkowej, tam zwolniono i kazano im 
iść na Ukrainę. Zatrzymanych mężczyzn poddano przesłuchaniu na temat uprowadzo-
nych 23 stycznia. Brak pozytywnych odpowiedzi na zadane pytania spowodował, że 
dowództwo akcji odwetowej podjęło decyzję rozstrzelania wszystkich zatrzymanych 
mężczyzn – Ukraińców. wydzielona grupa wyprowadziła ich na cmentarz, gdzie wyko-
pano dwa doły i nad nimi rozstrzelano ok. 150 Ukraińców i tam ich pochowano. wśród 
rozstrzelanych był miejscowy ksiądz greckokatolicki włodzimierz Łemcio. Akcja ta 
jednak nie wstrzymała represji banderowców na Polakach.

na dalsze zbrodnie banderowców nie trzeba było długo czekać. Tak więc:
 � 28 I 1945 r. upowcy napadli na Kazimierza Kijowskiego, sołtysa z Poręb. Pobili go 

dotkliwie, grożąc na przyszłość śmiercią, jeżeli będzie pomagał w ściąganiu kon-
tyngentu dla nowej władzy55;

 � 2 II 1945 r. wyjechał z domu w kierunku pobliskich Poręb mieszkaniec Siedlisk Piotr 
Cichocki, który do celu swej podróży nie dotarł. Został w drodze zamordowany 
przez banderowców56;

52. Ibidem, zespół nr 793, SPB w latach 1945–1950, sygn. 25, s. 1.
53. Ibidem, sygn. 88, Sprawozdanie… za okres 16–31.12.1944, s. 3.
54. Ibidem, Sprawozdanie… za okres 15–31.01.1945, s. 1; sygn. 89, Sprawozdania sytuacyjne Starosty Brzozowskiego 

do wojewody Rzeszowskiego z lat 1944–45, Sprawozdanie sytuacyjne za okres 15–31.01.1945, s. 2; Z. Konieczny, 
Był taki czas…, op. cit., s. 50.

55. Ibidem, s. 2.
56. Ibidem, Sprawozdanie… za okres 1–15.02.1945, s. 1.
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 � 3 II 1945 r. banderowcy napadli na Eugeniusza Kolasińskiego, kierownika szkoły 
w Uluczu, grożąc mu, że jeżeli nie zaprzestanie uczenia po polsku, zostanie za-
mordowany57;

 � 9 II 1945 r. banderowcy napadli na folwark w Końskiem. Zrabowali świnie, schwytali, 
uprowadzili i zamordowali pilnującego folwarku milicjanta Stanisława Wójcika58;

 � 5 II 1945 r. duża grupa banderowców napadła na przysiółek Poręb – Huty, rabując 
tam dużą ilość bydła i świń, co spowodowało ogromny lęk u mieszkańców Huty 
przed UPA i ich ucieczkę na lewy brzeg Sanu59;

 � 17 II 1944 r. 12 banderowców wtargnęło do domu Jana Fedorczaka w Niewistce. 
Związanego uprowadzili i ślad po nim zaginął60;

 � 23 II 1945 r. w nocy kilkudziesięcioosobowa grupa banderowców dokonała napadu 
na Dylągową. Napad został na szczęście udaremniony dzięki czujnej straży warty 
gromadzkiej61;

 � 1 III 1945 r. zostali uprowadzeni z Poręb przez banderowców Władysław Cichocki 
wraz z synem. Cichoccy zostali zamordowani 6 marca w okolicy Jawornika Ruskiego, 
gdzie odnaleziono ich ciała62;

 � 2 III 1945 r. nad ranem został zastrzelony, przypuszczalnie przez banderowców, 
Tadeusz Kędzierski z Dynowa63;

 � 4 III 1945 r. ok. godz. 2000 banderowcy w liczbie ok. 60 napadli na dom Szczepana 
Szula w Jabłonicy Ruskiej, rabując mu jałówkę i grożąc, że jeżeli Polacy z gromady 
nie wyprowadzą się, to zostaną wszyscy wymordowani. Ci sami sprawcy grozili 
zgwałceniem Paulinie Pawlukiewicz, ale ta zdołała zbiec i ukryć się przed nimi64;

 � 5 III 1945 r. został uprowadzony przez banderowców milicjant – plutonowy Adam 
Dykas z posterunku MO w Dynowie. Dokonało się to podczas pełnienia służby 
w Łubnej65;

 � 6 III 1945 r. zostało odnalezione ciało zamordowanego strzałem w głowę, przypusz-
czalnie przez banderowców, Konstantego Hukiewicza – naczelnika sądu w Dynowie. 
Jego ciało znaleziono w rzece między Obarzymem a Łubnem66;

 � 22 III 1945 r. kilku banderowców wtargnęło do domu Jana Kłodowskiego w Hro-
szówce, którego uprowadziło w nieznanym kierunku i ślad po nim zaginął67.

Przedstawiając wiosną 1945 r. sytuację w miejscowościach za Sanem, komendant 
powiatowy MO w Brzozowie sierżant Edward Suwała napisał w sprawozdaniu do 
komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie, że „uzbrojone oddziały UPA dokonują 
demonstracyjnych przemarszów, chcąc całkowicie przestraszyć Polaków. Bardzo często 
dokonują napadów na domy, nie tylko po wschodniej stronie Sanu, ale też po zachodniej. 

57. Ibidem, s. 2.
58. Ibidem, sygn. 88, Sprawozdanie…, za okres 1–15.02.1945, s. 2.
59. Ibidem.
60. Ibidem, Sprawozdanie… za okres 16–28.02.1945, s. 2.
61. Ibidem, s. 3.
62. Ibidem, Sprawozdanie… za okres 1–15.03.1945, s. 2.
63. Ibidem, s. 1.
64. Ibidem.
65. Ibidem.
66. Ibidem, s. 2.
67. Ibidem, Sprawozdanie… za okres 16–31.03.1945, s. 1.
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nie mają zamiaru wyjeżdżać na Ukrainę. Jeżeli już to tylko osoby starsze – młodzież 
wstępuje masowo do band UPA”68.

27 III 1945 r. ok. godz. 2100 oddział banderowców liczący ok. 40 osób, uzbrojony 
w różnorodną broń palną, wkroczył do Ulucza od strony woli wołodzkiej. Przy pomocy 
ukraińskich mieszkańców dokonał rabunku wśród mieszkających tam Polaków. UPA 
uprowadziła z Ulucza sześciu Polaków: władysława Polańskiego (lat 24), władysława 
Kłopotowskiego (lat 30), Jana Kozłowskiego (lat 47), Michała Krowiaka (lat 72), Piotra 
Krowiaka (lat 40), Franciszka Pelczarskiego (lat 55), którzy nie zdołali przed nimi uciec. 
Banderowcy schwytanych powiązali powrozami, a następnie pobili do nieprzytomności. 
Pobito również do nieprzytomności Annę Sikorską z Ulucza. Po tym wydarzeniu ban-
derowcy odeszli w kierunku woli wołodzkiej. Po drodze w Horoszówce UPA spośród 
sześciu uprowadzonych Polaków trzech w bestialski sposób zamordowała. Ich ciała 
wrzucono do Sanu. Trzech pozostałych uprowadzono dalej i ślad po nich zaginął. na 
czele bandy mieli stać byli policjanci policji ukraińskiej niejaki Rabko i wołk. Mieszkający 
w Uluczu Polacy, widząc istniejące niebezpieczeństwo, uciekli z Ulucza do witryłowa, 
pozostawiając na miejscu swój dobytek69.

Również 27 III 1945 r. w nocy 10 uzbrojonych banderowców dokonało napadu 
na dom Józefa wojnara w Krzemiennej, rabując z niego żywność. Tej samej nocy zo-
stali napadnięci przez banderowców furmani z Łubnej, którzy odwozili wysiedlanych 
Ukraińców Tomasza Śwista i Stanisława Skibę do stacji kolejowej w Sanoku. Tomasz 
Świst został przez banderowców zamordowany, a Skiba ciężko zraniony70. 31 III 1945 r. 
w Jabłonicy Ruskiej UPA zamordowała cztery osoby narodowości polskiej71.

1 IV 1945 r. oddział UPA liczący ok. 60 osób napadł na dom Szczepana Szula w Ja-
worniku Ruskim, terroryzując domowników bronią, zabrał z gospodarstwa jałówkę72.

4 IV 1945 r. ok. godz. 600 wyłowiono z Sanu w nozdrzcu zwłoki nieznanej kobie-
ty. Zamordowana miała związane ręce i zakneblowane usta, co dobitnie świadczyło 
o zbrodni dokonanej na niej przez banderowców73.

w okresie od 1 do 15 kwietnia zdarzyło się kilkakrotnie, że we wsiach położonych 
za Sanem banderowcy strzelali z lasów do ludzi wychodzących do prac polowych. 
Powodowało to popłoch i ucieczki mieszkańców tych wsi na zachodnią stronę Sanu74.

17 IV 1945 r. banderowcy zza Sanu dokonali morderstwa na Karolinie Kośmider 
i jej córce wiktorii Chrobak, mieszkających na Przedmieściu Dynowskim75.

Sytuacja na terenie powiatu brzozowskiego uspokoiła się nieco pod koniec kwietnia 
1945 r. pod wpływem czynników zewnętrznych. Otóż na terenie Pogórza Przemyskiego 
pojawił się kapitan Dragan Sotirovič „Dražka” (oficer armii jugosłowiańskiej, który 
w 1944 r. uciekł z obozu w Rawie Ruskiej i przyłączył się do AK, gdzie został dowódcą 

68. Ibidem. 
69. Ibidem.
70. Ibidem.
71. Ibidem, s. 2.
72. Ibidem, sygn. 89, Sprawozdania sytuacyjne Starosty Brzozowskiego do wojewody Rzeszowskiego z lat 1944–45, 

Sprawozdanie sytuacyjne za okres 1–15.04.1945, s. 1.
73. Ibidem, sygn. 88, Sprawozdanie… za okres 1–15.04.1945, s. 1.
74. Ibidem, sygn. 89, Sprawozdanie sytuacyjne za okres 1–15.04.1945, s. 2.
75. Ibidem, sygn. 88, Sprawozdanie… za okres 16–30.04.1945, s. 1.
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jednego z oddziałów), który postanowił przerwać krwawe walki między Ukraińcami 
i Polakami. wysłał on list do lokalnych działaczy OUn na terenie Pogórza, którzy po 
konsultacjach odpowiedzieli pozytywnie na propozycję rozmów. Do spotkania doszło 
29 IV 1945 r. w Siedliskach. Uczestniczyli w nim ze strony polskiej „Dražka” oraz Ryszard 
Krasek „Pirat”. Ze strony ukraińskiej udział wzięli w nim włodzimierz Seredocha ps. 
„Borys” i nieznani z nazwiska dowódcy oddziałów „Piastun”, „Zenowi”, „Bis” i „wołos”. 
w trakcie rozmów postanowiono, że obie strony zaprzestaną ataków zaczepnych wobec 
siebie, a główne siły skierują do walki z wojskiem sowieckim. Zapewniono pełne bez-
pieczeństwo miejscowej ludności cywilnej. Porozumienie miało objąć tereny Pogórza 
Przemyskiego i przyległe. Powstała na nich nieformalna granica polsko-ukraińska. 
Porozumienie to jednak przetrwało jedynie do jesieni 194576.

Jednak mimo zawartego porozumienia z 29 IV 1945 r., dnia 7 VII 1945 r. banderowcy 
zamordowali Polkę z Pawłokomy Karolinę Kaszycką, powracającą z przymusowych robót 
z niemiec. napady na powracających po zakończeniu wojny z przymusowych robót 
w III Rzeszy w okolicach Dynowa były dość częste. Ich sprawcami byli zarówno Polacy 
(np. Kocaj z Pawłokomy, który został za to rozstrzelany przez żołnierzy AK w Dynowie 
koło stacji kolejowej), jak i Ukraińcy. wiele napadów dokonywano na drodze pod lasem 
Żurawiec, w okolicy przeprawy promowej przez San w Bartkówce oraz w Dąbrówce 
Starzeńskiej na folwarku77.

22 VIII 1945 r. na tereny nowo powstałego województwa rzeszowskiego przybyła 
9 Dywizja Piechoty, która miała zająć się wysiedleniami ludności ukraińskiej, zgodnie 
z wcześniej zawartą umową z Ukraińską SRR z 9 IX 1944 r. Akcja przesiedleńcza wzmo-
gła działania oddziałów UPA i zerwała kwietniową umowę z Siedlisk między AK i UPA. 
Ataki banderowców wznowione zostały jesienią 1945 r. w nocy z 3 na 4 X 1945 r. sotnie 
„Burłaka” i „Lastiwki” spaliły Dylągową. Z 270 gospodarstw pozostały niespalone trzy 
domy i kilkanaście stodół. Jednocześnie wymordowano znaczną część ludności polskiej. 
Dumny z tej akcji Burłaka opowiadał: „Spaliliśmy całą wioskę – ludzi, którzy nie uciekli, 
wystrzelaliśmy”78. Pozostali przy życiu mieszkańcy Dylągowej (ok. 160 osób) odbudowali 
prowizorycznie swe domy, by przetrwać zimę. Jednak w nocy z 31 XII 1945 r. na 1 I 1946 r. 
nacjonaliści ukraińscy znów przyszli do wsi, zamordowali ośmiu mieszkańców spośród 
ocalałych z wcześniejszej rzezi. 156 mieszkańców bez ubrań, w pośpiechu uciekło przez 
San. Spalono też 87 budynków. Przerażeni wydarzeniami w Dylągowej z 1 I 1946 r. miesz-
kańcy pobliskich wsi Dąbrówka i Siedliska79 uciekli ze swych domów na zachód, za San.

76. G. Motyka, R. wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947, wydawnictwo Volumen, warszawa 
1997, s. 131.

77. w. Piętowski, Stosunki polsko-ukraińskie po wybuchu II wojny światowej. Zarys, Czarna k. Łańcuta, 1988, maszynopis 
(kopia w posiadaniu ks. S. nabywańca), s. 193.

78. A. B. Szcześniak, w. Z. Szota, Droga donikąd, wydawnictwo Ministerstwa Obrony narodowej, warszawa 1973, s. 310.
79. APP, zespół nr 793, SPB w latach 1945–1950, sygn. 300, Sprawozdawczość opieki społecznej 1946, Pismo 

Zarządu Gminy nozdrzec do SPB z 4.01.1946; Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku (dalej: 
APROS), zespół 145, Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Brzozowie (dalej: PKOS), sygn. 7, Sprawozdanie 
PKOS w Brzozowie za styczeń 1946 r. z 31.01.1946, s. 9; Ibidem, sygn. 28, Udzielanie pomocy dla mieszkańców 
wsi zniszczonych przez banderowców w latach 1945–1946, Pismo PKOS w Brzozowie do Centralnego Komitetu 
Opieki Społecznej w warszawie z 6.10.1945, s. 1; Ibidem, Odezwa PKOS w Brzozowie do Gminnych Komitetów 
Opieki Społecznej w powiecie brzozowskim z 15.10.1945, s. 1; Ibidem, Udzielanie pomocy dla mieszkańców 
wsi zniszczonych przez banderowców w l. 1945–1946, Odezwa PKOS w Brzozowie do Urzędów Parafialnych 
w powiecie brzozowskim z 15.10.1945, s. 1.
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w nocy z 4 na 5 X 1945 r. bojówki UPA dokonały napadu na Pawłokomę. Spaliły 
większość budynków polskich i poukraińskich oraz zamordowały pięcioro napotkanych 
Polaków: m.in. Katarzynę Trojan, 12-letniego Zbigniewa Bielca i 12-letniego Józefa Łacha.

nie był to koniec tragicznych wydarzeń związanych z działalnością banderowców 
w powiecie brzozowskim. Choć ostatnie sotnie ukraińskie na terenie powiatu zostały 
rozbite pod koniec stycznia 1946 r. w bitwach pod Hroszówką i Uluczem przez 28 Pułk 
Piechoty wchodzący w skład 9 Dywizji Piechoty, jednak mniejsze grupy banderowców 
dokonywały nadal napadów na Polaków.

na początku 1946 r. banderowcy zabili w Uluczu 18-letnią Marię Milczanowską80. 
7 II 1946 r. został zamordowany w Krzywem przez banderowców Antoni Dobrzański.

12 II 1946 r. w nocy banda UPA uprowadziła z Pawłokomy 13 osób. Z grupy tej 
zwolniła czteroosobową rodzinę Fedzugów, a jednej osobie, Emilowi Michalikowi, udało 
się wytłumaczyć, że jego ojciec był Ukraińcem i dzięki temu ocalał. Pozostałych osiem 
osób: Jan Marszałek (37 lat), Józef Pantoł (25 lat), władysław Ulanowski (24 lata), 
Andrzej Żańczak (lat 45) oraz cztery osoby o nieustalonej tożsamości zostały zamor-
dowane w rejonie woli wołodzkiej. Po ucieczce banderowców Emil Michalik zeznał, że 
„powiązano ich sznurami i popędzono razem przez las dylągowski do przysiółka Huty 
w sołectwie Poręby, po drodze ich kopano butami i bito kolbami karabinów. Po przybyciu 
do przysiółka Huty czteroosobowa rodzina Fedzugów została zwolniona. Pozostałych 
dziewięciu mężczyzn popędzono dalej aż do wołodża i tam związanych trzymano pod 
strażą przez cały dzień. wieczorem odprowadzono do woli wołodzkiej, gdzie dokonano 
przesłuchań z zastosowaniem różnych tortur, jak np. nożami kaleczono ciało i posypy-
wano solą. Po przesłuchaniu wszystkich ośmiu mężczyzn półżywych wyprowadzono 
na pole i tam zamordowano. Jego przesłuchiwano jako ostatniego, a gdy powiedział, 
że jego ojciec był Ukraińcem, zwolniono go, mówiąc, by cały czas pozostawał w domu, 
ponieważ gdy nadejdzie odpowiedni czas, to powołają go do służby w UPA”. Ten jednak 
po przesłuchaniu zbiegł i schronił się na Przedmieściu Dynowskim.

13 II 1946 r. banderowcy zamordowali w Siedliskach Józefa Dziwika, a 18 II w Bart-
kówce 40-letniego Stanisława Budnika. w marcu 1946 r. zostało zamordowanych trzech 
mieszkańców Pawłokomy, którzy wybrali się po ziemniaki do swoich gospodarstw 
w Pawłokomie, a mieszkali czasowo po zachodniej stronie Sanu. 18 III zostali zamor-
dowani w witryłowie przez banderowców Piotr i Jan Pelcowie.

Kolejna akcja banderowców miała miejsce 21 III 1946 r., kiedy 21 oddział UPA, pod 
dowództwem Burłaki, urządził w Uluczu zasadzkę na oddział wojska Polskiego z Tyra-
wy Solnej, który patrolował okoliczne wsie ukraińskie. Zginęło wówczas 14 żołnierzy 
wojska Polskiego, natomiast kilku rannych utopiło się w Sanie81.

w nocy z 27 na 28 V 1946 r. bandy ukraińskie napadły na Temeszów i spaliły go. 
Od strzałów padło kilka osób, a kilka innych znalazło śmierć w płomieniach. Setki 
osób zostało bez dachu nad głową82. w czasie tego napadu zostali zamordowani: rodak 
temeszowski kapłan z archidiecezji lwowskiej obrz. łac. ks. Józef Skrabalak, Franciszek 

80. Z. Morajko, Z rzeźbą w życiorysie. O Adolfie Milczanowskim opowieść, „nasza Gmina Dydnia”, nr 4(9):2006, s. 10.
81. E. Misiło, Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USSR 1944–1946, t. 1, Dokumenty, 

warszawa 1996, s. 89.
82. S. nabywaniec, Kartki z przeszłości wsi Krzywe, Rzeszów 2005, s. 88–89.
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Skrabalak, Jadwiga Kułak, Franciszek Dziamba, Bronisław Kawałek, Jan Kociszewski, 
Józef Bluj i kolega z wojska Franciszka Skrabalaka – Hezbulewicz83.

G. Motyka pisze, iż 29 V 1946 r. wojsko Polskie wraz z cywilami zaatakowało wsie 
Ulucz i Jabłonica Ruska. Obie wsie, według autora, opierającego się na meldunku UPA, 
zostały doszczętnie spalone. Zamordowano wówczas czterech mężczyzn, a dwie kobiety 
spaliły się. wielu mieszkańcom połamano ręce, ograbili ludność, dzieciom wyjmowano 
oczy, 180 osób uprowadzono do witryłowa. Motyka zdaje się jednak sam nie wierzyć 
w autentyczność tej informacji, pisząc: „nawet jeśli cytowany meldunek w części jest 
prawdziwy…”84.

w nocy z 26 na 27 VI 1946 r. dwie sotnie UPA przeprowadziły akcję na komisję 
wyborczą w Uluczu, ochranianą przez 40 żołnierzy wojska Polskiego, podczas akcji 
zginęło czterech polskich żołnierzy85. Również w czerwcu 1946 r. banderowcy zamor-
dowali w Dylągowej Anastazję i Stanisława Radoniów.

Z kolei 10 IX 1946 r. sotnia Kryłacza napadła na witryłów86. Pomimo obrony ze 
strony polskiej samoobrony banderowcy spalili 56 gospodarstw i dwór należący do 
Dwernickich. Zamordowali także siedem osób: Franciszkę Baran, Kazimierę Dzik, An-
toniego Kozłowskiego, Adama Kurzacza, Tadeusza Pelca, Józefa Skrzypskiego i Marię 
wituszyńską, a kilkanaście osób zostało rannych87.

Jeszcze w listopadzie 1946 r. banderowcy zamordowali w Chodorówce k. Bachórza 
Jana Domino, a w Bachórzu sołtysa wsi Jana Sikorę.

warto też wspomnieć o nielicznych, ale zaistniałych sytuacjach mordowania przez 
banderowców nawet swoich rodaków, którzy mieli dobre relacje z Polakami. należeli do 
nich: rodzina Syczów z Poręb, która została zamordowana w lipcu 1945 r. za przejście 
na obrządek łaciński, niejaki Dziuba z Ulucza w 1945 r. za ożenek z Polką, Szlachtycz 
za zbyt bliską przyjaźń z Polakiem, Jan Kic z żoną z niewistki za ostrzeżenie polskich 
sąsiadów o planowanym na nich napadzie UPA.

Kres napadom i zabójstwom położyła dopiero zapoczątkowana 28 VII 1947 r. tzw. 
akcja „wisła”, w wyniku której przesiedlono z powiatu na ziemie zachodnie i północne 
Polski niemal wszystkich jej ukraińskich, łemkowskich i bojkowskich mieszkańców.

3. Podsumowanie

Tragicznych wydarzeń związanych z działalnością nacjonalistów ukraińskich na tere-
nie powiatu brzozowskiego w okresie wojennym i powojennym było więcej, niestety, nie 

83. APROS, zespół 145, PKOS w Brzozowie, sygn. 7, Sprawozdanie PKOS w Brzozowie z 1946 r., Sprawozdanie 
za okres 1.04–31.07.1946, s. 3; Ibidem, sygn. 28, Udzielanie pomocy dla mieszkańców wsi zniszczonych przez 
banderowców w l. 1945–1946, Pismo PKOS w Brzozowie do wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej 
w Rzeszowie z 29.05.1946 r., s. 1.

84. G. Motyka, Tak było w Bieszczadach…, op. cit., s. 332–333.
85. S. Kryciński, P. Antoniak, Przemyśl i Pogórze Przemyskie, Oficyna wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2007, s. 

350–351.
86. wydarzeniom tym naoczny świadek Stanisław wolan poświęcił swoje wspomnienia: S. wolan, Witryłów i okolice 

w latach 1939–1946, Rzeszów 2006. Całkowitym milczeniem zbywa to wydarzenie G. Motyka w publikacji Tak 
było w Bieszczadach…, op. cit.

87. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu w Rzeszowie, Śledztwo w sprawie zbrodni 
popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1945–1946 na szkodę ludności polskiej zamieszkałej 
na terenie Temeszowa, Ulucza, witryłowa pow. Brzozów, czyli przestępstwa z art. 148 § 2 pkt 1, 2, i 4 oraz § 3 
kk w zw. z art. 1 pkt 1 lit., podjęte 8.11.2000.
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wszystkie zostały udokumentowane i zapisane. należy mieć nadzieję, że prokuratorzy 
Instytutu Pamięci narodowej dotrą do wielu nieznanych faktów i w imię prawdy, ocenią, 
odkłamią historię, co pozwoli na rzeczywiste pojednanie polsko-ukraińskie. niech ten 
referat o tym, jak było przed operacją „wisła” w powiecie brzozowskim będzie również 
drobnym przyczynkiem ku temu.

ważnym epilogiem dotyczącym poruszanej kwestii jest pomoc udzielana przez 
polskich księży rzymskokatolickich Ukraińcom i Łemkom zagrożonym koniecznością 
opuszczenia swoich domostw i wsi w ramach wysiedleń do Związku Sowieckiego i na 
Ziemie Zachodnie. Kwestia ta jest nieczęsto poruszana w historiografii tak polskiej, jak 
i ukraińskiej, a porównywalna w swej wymowie z ratowaniem Żydów w czasie okupacji 
niemieckiej przez Polaków, w tym także przez instytucje Kościoła katolickiego. nie jest 
zadaniem niniejszego artykułu całościowo omówić to zagadnienie, ale też nie sposób 
pominąć go dla terenu powiatu brzozowskiego i panujących na jego terenie relacji polsko-
-ukraińskich. Polscy duchowni wykorzystywali możliwość zastosowania tu obowiązującego 
jeszcze w II Rzeczypospolitej prawa austriackiego o zmianie obrządków. Pod względem 
kanonicznym stosowali się zaś do rozporządzenia władz kościelnych. Polscy księża rzym-
skokatoliccy, mimo iż mieli świadomość doznanych, niekiedy i osobiście, krzywd, jakich 
doznali Polacy i polscy katolicy ze strony greckokatolickich konfratrów i wiernych, to 
jednak nie odmawiali pomocy zagrożonym wysiedleniom, ale masowo wydawali zaświad-
czenia o przyjęciu wielu grekokatolików do Kościoła rzymskokatolickiego. Bezzasadne 
jest więc twierdzenie, że bp F. Barda milczał, gdy władze sowieckie i działające pod ich 
dyktando polskie władze komunistyczne aresztowały bp. J. Kocyłowskiego i wysiedlały 
masowo Ukraińców i Łemków, i grekokatolików. Ułatwienie tym, którzy chcieli uniknąć 
wysiedlenia przez przyjęcie do Kościoła rzymskokatolickiego, było nadto wymowną od-
powiedzią, zważywszy, że tak bp Barda, jak i księża polscy nie działali w komfortowych 
warunkach, ale w sytuacji kiedy i sami mogli spodziewać się wielu represji ze strony nowej 
władzy. Takie działania polskiego duchowieństwa nie spotkało się ze sprzeciwem ani 
polskich sąsiadów, ani organizacji i zbrojnego podziemia niepodległościowego. Ukraińscy 
i łemkowscy sąsiedzi mogli żyć spokojnie obok swych polskich sąsiadów!

władze powiatowe w Brzozowie na podstawie wspomnianego prawodawstwa 
austriackiego wystawiały następującej, lub niekiedy podobnej, treści dokument: „na 
podstawie rozporządzenia ministerialnego z dnia 18 stycznia 1869 r. ust. Dz. P.P. nr. 13, 
Starostwo Powiatowe przyjmuje do wiadomości złożone tu po myśli art. VI. ustawy 
z dnia 25 maja 1868 r. ust. Dz. P.P. nr. 49, pisemne dobrowolne wystąpienie z kościoła 
grecko-katolickiego […] i zawiadamia, równocześnie grecko-katolicki Urząd parafialny 
w Łubnie. Zarazem zaznaczam, iż w myśl art. 6. powołanej ustawy wstąpienie do kościoła 
rzym. katol. winien Pan [Pani] osobiście zakomunikować odnośnemu duszpasterzowi. 
wolne od opłaty na zasadzie art. 142. u.o. łącznie z art. 160. pkt 1 tejże ustawy”.

Biskup przemyski obrządku łacińskiego udzielił natomiast na mocy uzyskanych 
uprawnień następujące zezwolenie dla podległego mu duchowieństwa: „na mocy władzy, 
której w imieniu Stolicy Apostolskiej udzielił nam Jego Eminencja Kardynał Prymas Polski 
reskryptem z daty Poznań 7 listopada 1945 r. n. 288, pozwalamy przyjąć na obrządek 
łaciński […], z tym że w przyszłości dla ważnego powrotu do dawnego albo dla przyjęcia 
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innego obrządku byłby potrzebny specjalny indult Stolicy Apostolskiej. Przejście na 
obrządek łaciński dokonane będzie z chwilą, gdy dana osoba na terytorium tamtejszej 
parafii wobec wielebności Twojej (lub wobec kapłana delegowanego) i wobec dwóch 
świadków wyrazi swą wolę przyjęcia obrządku łacińskiego. Przed wpisaniem w metry-
ki powinna osoba zainteresowana zgłosić zmianę obrządku w Starostwie i przedłożyć 
otrzymane stamtąd zaświadczenie. wyciągów metrykalnych wydawać nie wolno, aż dana 
osoba uzyska ze Starostwa pisemne zezwolenie na zmianę obrządku. + Fr. Barda Bp”.

Dla zobrazowania skali dokonywanych zmian obrządku nich posłużą dane z dwóch 
parafii powiatu brzozowskiego (tab. 2), w których dokonywano masowego wydawania 
dokumentów o zmianie obrządku i tym samym dawano szanse Ukraińcom na pozostanie 
w swych wsiach i domostwach.

Tab. 2. Statystyka zmian obrządku greckokatolickiego na łaciński odnotowanych  
w rzymskokatolickiej parafii Izdebki w latach 1915–193988

Rok Liczba osób zmieniających obrządek 
z greckiego na łaciński 

1945–1946 429

1957 277

Ogółem: 706

Podobne zjawisko można zaobserwować w parafii greckokatolickiej w Łubnie. 
Ilustruje to tabela 3.

Tab. 3. Zmiany obrządku greckokatolickiego na łaciński odnotowane  
w rzymskokatolickiej parafii Łubno w latach 1938–1948

Lp. Nazwisko i imię Data opuszczenia cerkwi 
greckokatolickiej

Data opuszczenia Kościoła 
rzymskokatolickiego

1. 23 osoby wg wykazu z 26 IV 1948 r. 21 VI 1939 r.

2. 33 osoby wg wykazu z 10 III 1948 r. 21 VI 1939 r.

3. 7 osób wg wykazu z 6 X 1947 r. 21 VI 1939 r.

4. 70 osób wg wykazu z 1 IV 1948 r. 23 VII 1938 r.

5. 78 osób wg wykazu z 6 IV 1948 r. 25 III 1939 r.

6. 8 osób wg wykazu z 19 I 1948 r. 25 III 1939 r.

7. Andrus Bazyli 8 X 1938 r.

8. Andrus Józef 4 VIII 1938 r.

9. Bilska Ludwika 22 II 1919 r.

10. Bogusz Emilia ur. 1938 r. 24 X 1945 r.

11. Bogusz Eugenia ur. 1919 r. 24 X 1945 r.

12. Bogusz Joanna ur. 1926 r. 25 X 1945 r.

13. Bogusz Maria ur. 1915 r. 30 XI 1945 r.

14. Bogusz Tacjana 30 XI 1945 r.

15. Bogusz Tekla ur. 1895 r. 24 X 1945 r.

16. Brewka Andrzej 29 XI 1945 r.

17. Brewka Michał 29 XI 1945 r.

18. Brewka wasyl 30 XI 1945 r.

88. Tabelę opracowano na podstawie: API, Teczka: Zmiany obrządku; Ibidem, TDL, Informacje SPB do Urzędu 
Parafialnego w Izdebkach o zmianie obrządku z lat 1918–1939.
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Lp. Nazwisko i imię Data opuszczenia cerkwi 
greckokatolickiej

Data opuszczenia Kościoła 
rzymskokatolickiego

19. Brewka władysław 30 XI 1945 r.

20. Bułdak Janina ur. 1925 r. 30 XI 1945 r.

21. Bułdak Justyna ur. 1895 r. 31 X 1945 r.

22. Bułdak Zofia ur. 1945 r. 9 I 1946 r.

23. Chałupnik Emilian 26 X 1945 r.

24. Chałupnik Michał 26 X 1945 r.

25. Chromiak Melania ur. 1893 r. 9 I 1946 r.

26. Cupak Julia ur. 1912 r. 9 I 1946 r.

27. Czucz Jan 24 X 1945 r.

28. Czucz Michał s. Jana 31 X 1945 r.

29. Dudek Andrzej ur. 1921 r. 26 X 1945 r.

30. Dudek Tekla ur. 1888 r. 21 VI 1939 r.

31. Dymczak Zofia ur. 1939 r. 18 V 1945 r.

32. Dzimira Maria ur. 1924 r. 3 IV 1946 r.

33. Dzimira Tekla ur. 1900 r. 3 IV 1946 r.

34. Fuksa Katarzyna 2 IV 1946 r.

35. Gdyczyńska Andrzej ur. 1917 r. 2 IV 1946 r.

36. Gdyczyńska Ksenia ur. 1916 r. 29 XI 1945 r.

37. Gołąb Joanna ur. 1930 r. 29 XI 1945 r.

38. Gołąb Maria 29 XI 1945 r.

39. Gołąb Maria ur. 1886 r. 29 XI 1945 r.

40. Gołąb Zofia ur. 1927 r. 6 VI 1946 r.

41. Gołomb Maria 30 XI 1945 r.

42. Haryza Katarzyna ur. 1900 r. 30 XI 1945 r.

43. Horniak Helena ur. 1925 r. 11 VI 1939 r.

44. Horniak Maria ur. 1921 r. z domu Tucka 29 IX 1945 r.

45. Horniak Stefan ur. 1925 r. 24 X 1945 r.

46. Kalendarz Bazyli ur. 1900 r. 1 X 1945 r.

47. Kamińska Julia 1 X 1945 r.

48. Kamińska Katarzyna 21 IX 1945 r.

49. Kamińska Katarzyna ur. 1903 r. 24 X 1945 r.

50. Kamińska Melania ur. 1930 r. 24 X 1945 r.

51. Kamińska Olga 21 IX 1945 r.

52. Kamińska wira 21 IX 1945 r.

53. Kądziołka Franciszka 1 X 1945 r.

54. Kądziołka Katarzyna 4 I 1946 r.

55. Kądziołka władysława ur. 1930 r. 29 XI 1945 r.

56. Kiełbasa Anna ur. 1935 r. 16 VIII 1945 r.

57. Kiełbasa Joanna 1928 r. 29 XI 1945 r.

58. Kiełbasa Julia ur. 1907 r. 29 XI 1945 r.

59. Kiełbasa Julia ur. 1916 r. 29 XI 1945 r.

60. Kiełbasa Katarzyna ur. 1984 r. 7 XI 1945 r.

61. Kiełbasa Zofia ur. 1924 r. 29 XI 1945 r.

62. Kiełbasa Zofia ur. 1944 r. 7 XI 1945 r.

63. Knysz Józefa ur. 1935 r. 25 X 1945 r.

64. Knysz Michał ur. 1906 r. 25 X 1945 r.

65. Kociełko Dymitr s. Konstantyna ur. 1894 r. 30 XI 1945 r.

66. Kocur Aleksander 25 X 1945 r.

67. Kos Janina ur. 1940 r. 25 X 1945 r.

68. Kos Józefa ur. 1915 r. 26 X 1945 r.
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Lp. Nazwisko i imię Data opuszczenia cerkwi 
greckokatolickiej

Data opuszczenia Kościoła 
rzymskokatolickiego

69. Kos Piotr ur. 1874 r. 30 XI 1945 r.

70. Kos włodzimierz ur. 1945 r. 29 XI 1945 r.

71. Kozak władysława 1928 r. 30 XI 1945 r.

72. Kozdroń Zenobia ur. 1926 r. 29 XI 1945 r.

73. Kruczek Janina ur. 1929 r. 15 X 1945 r.

74. Kustra ?, c. Franciszka 18 IX 1945 r.

75. Kustra Adela ur. 1934 r. 6 XI 1945 r.

76. Kustra Anna ur. 1903 r. 6 XI 1945 r.

77. Kustra Anna ur. 1911 r. 6 XI 1945 r.

78. Kustra Chrystyna [!] ur. 1901 r. 6 XI 1945 r.

79. Kustra Janina ur. 1928 r. 28 IX 1945 r.

80. Kustra Janina ur. 1940 r. 28 IX 1945 r.

81. Kustra Katarzyna ur. 1885 r. 28 IX 1945 r.

82. Kustra Katarzyna ur. 1905 r. 28 IX 1945 r.

83. Kustra Katarzyna ur. 1909 r. 28 IX 1945 r.

84. Kustra Ksenia ur. 1893 r. 28 IX 1945 r.

85. Kustra Maria ur. 1933 r. 12 X 1945 r.

86. Kustra Olga ur. 1929 r. 28 IX 1945 r.

87. Kustra Olga ur. 1935 r. 24 X 1945 r.

88. Kustra Paulina ur. 1924 r. 24 X 1945 r.

89. Kustra Paulina ur. 1938 r. 5 I 1948 r.

90. Kustra Stanisława ur. 1897 22 I 1948 r.

91. Kustra Stefania ur. 1918 r. 5 V 1948 r.

92. Kustra Zofia ur. 1916 r. 1 III 1948 r.

93. Lazor Stefan ur. 1928 r. 15 III 1948 r.

94. Łazor Andrzej ur. 1921 r. 3 IV 1948 r.

95. Łazor Anna ur. 1911 r. 3 VI 1948 r.

96. Łazor Anna ur. 1929 r. 3 VI 1948 r.

97. Łazor Chrystyna [!] ur. 1893 r. 9 X 1947 r.

98. Łazor Eugenia ur. 1939 r. 12 IV 1948 r.

99. Łazor Katarzyna ur. 1921 r. 7 IX 1945 r.

100. Łazor Michał 21 IX 1947 r.

101. Łazor Michał s. Symeona ur. 1923 r. 21 IX 1947 r.

102. Łazor Michał ur. 1908 r. 24 X 1945 r.

103. Łazor Paulina ur. 1930 r. 30 XI 1945 r.

104. Łazor Piotr ur. 1926 r. 24 X 1945 r.

105. Łazor Piotr ur. 1945 r. 24 X 1945 r.

106. Łazor Romana ur. 1942 r. 24 X 1945 r.

107. Łazor Stefania ur. 1927 r. 24 X 1945 r.

108. Łazor Symeon ur. 1891 r. 28 IX 1945 r.

109. Łazor włodzimierz ur. 1932 r. 28 IX 1945 r.

110. Łazor Zenobiusz ur. 1932 r. 28 IX 1945 r.

111. Mycka Maria 24 X 1945 r.

112. Myćka Anna 25 X 1945 r.

113. Myćka Pelagia 26 X 1945 r.

114. Myćka Zofia ur. 1918 r. 24 X 1945 r.

115. Myćko Zofia 24 X 1945 r.

116. nicpoń Ewa ur. 1905 r. 28 IX 1945 r.

117. niedzielska Julia ur. 1904 r. 28 IX 1945 r.

118. niedzielska Maria Zofia ur. 1935 r. 9 IV 1945 r.
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Lp. Nazwisko i imię Data opuszczenia cerkwi 
greckokatolickiej

Data opuszczenia Kościoła 
rzymskokatolickiego

119. Osinko Andrzej 28 VI 1938 r.

120. Osinko Domina 28 VI 1938 r.

121. Osinko Michał ur. 1906 r. 23 VIII 1916 r.

122. Pacuła Julia ur. 1909 r. 28 VI 1938 r.

123. Paszkowski włodzimierz ur. 1911 r. 12 VIII 1941 r.

124. Pawłowski Antoni ur. 1901 r. 12 VIII 1941 r.

125. Peszkowski włodzimierz 12 VIII 1941 r.

126. Pudlik Maksym ur. 1895 r. 24 X 1945 r.

127. Pudlik Piotr ur. 1931 r. 10 XII 1946 r.

128. Pudłyk Józef 3 IV 1946 r.

129. Salisz Helena 24 X 1945 r.

130. Sieńko Julia c. Tomasza ur. 1892 r. 24 X 1945 r.

131. Siwulec Maria ur. 1894 r. 21 XI 1946 r.

132. Socha Emilia ur. 1932 r. 26 X 1945 r.

133. Socha Melania ur. 1900 r. 25 X 1945 r.

134. Szewczyk Bazyli ur. 1907 r. 1 VII 1946 r.

135. Trojan Bazyli 12 VIII 1947 r.

136. Tućka Stefan 12 VIII 1947 r.

137. wasilkowski Piotr ur. 1924 r. 29 VIII 1946 r.

138. wasylowska Anna ur. 1921 r. 21 XI 1946 r.

139. wasylowska Eufrozyna ur. 1894 r. 10 XII 1946 r.

140. wasylowska Jan 10 XII 1946 r.

141. wasylowska Julia ur. 1922 r. 10 XII 1946 r.

142. wasylowski Stefan 24 X 1945 r.

143. wielgos Krystyna 28 V 1946 r.

144. wołowiak Stefania ur. 1922 r. 21 V 1948 r.

145. wołownyk Stanisław ur. 1923 r. 30 III 1946 r.

146. Żaczek Julia z domu Myćka 7 IX 1947 r.

warty odnotowania jest przypadek kilku osób, które w 1941 r. powróciły z Kościoła 
rzymskokatolickiego do obrządku greckokatolickiego. Statystyki wyraźnie wskazują 
na skalę dokonywanych zmian po II wojnie światowej obrządku z greckokatolickiego 
na łaciński.
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OD PRZEMYŚLA DO DYNOWA – WSPÓLNE 
DZIEDZICTWO KULTUROWE TRZECH NARODÓW

Streszczenie
Fragment szlaku turystycznego, a także komunikacyjnego, biegnący doliną Sanu od Przemyśla 

do Dynowa, oprócz wyjątkowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, posiada nieocenioną 
wartość historyczną, zabytkoznawczą i kulturotwórczą. na terenie tym od wieków współegzy-
stowały z sobą trzy kultury: rzymskokatolicka, greckokatolicka oraz judaistyczna. Szczególny ich 
rozwój w Galicji, przejawiający się w organizacji własnego szkolnictwa, działalności wydawniczej 
oraz wszelkich sferach życia społecznego, politycznego i kulturalnego, trwał do chwili wybuchu 
II wojny światowej. 

Tragiczne wydarzenia dziejowe w sposób okrutny obeszły się z mieszkańcami tych ziem, nisz-
cząc w sposób nieodwracalny również obiekty materialne tych kultur, w tym kościoły katolickie, 
cerkwie oraz synagogi, jak również wytwory sztuki użytkowej i rzemiosła. 

Te, które ocalały, stanowią cenne świadectwo rozwoju kultury materialnej tych ziem, będąc 
jednocześnie kolejnym czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w tej części Polski. warto i na-
leży wykorzystać ten potencjał, zwłaszcza że dla wielu stanowi on źródło wiedzy historycznej czy 
kulturoznawczej, innych urzeka swoją tajemniczością, by nie powiedzieć egzotyką.

Słowa kluczowe: architektura, cerkiew greckokatolicka, kościół katolicki, synagoga, kultura 
żydowska, oświata, szkolnictwo, wielokulturowość

FROM PRZEMYŚL TO DYNÓW – THE COMMON 
HERITAGE OF THE THREE NATIONS

Summary
A part of the tourist and transport trail, running through the San valley from Przemyśl to 

Dynów, apart from its unique landscape and nature qualities, preserves priceless historic, monu-
mental and culture creating values. Roman Catholic, Orthodox and Jewish cultures have coex-
isted in this area for centuries. Their particular development in Galicia, manifesting itself in the 
organization of own educational system, publishing and in other areas of social, political and 
cultural life lasted until the outbreak of world war II.

The various tragic events have viciously affected the inhabitants of these lands, also irrevers-
ibly destroying material facilities of these cultures, including Roman Catholic churches, Ortho-
dox churches and synagogues as well as works of applied art and craft. 

Those that have been preserved are a valuable evidence of the development of the material cul-
ture of these lands, at the same time being a stimulus for the development of tourism in this part 
of Poland. This potential is definitely worth being used especially that for a number of people it 
is a source of historical or cultural knowledge and it fascinates others with its mysteriousness or 
even exoticism.



228

Mirosław Rymar
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1. Wprowadzenie

współczesna Europa staje się coraz bardziej otwarta i dostępna nie tylko w sferze 
wymiany gospodarczej i politycznej, ale także na płaszczyźnie kultury, sztuki, co de-
terminuje rozwój nowej gałęzi nauki, jaką jest turystyka w różnych formach. Obszar 
doliny Sanu jest enklawą, w której napotykamy ślady współistnienia kilku kultur. Jest 
to zrozumiałe, ponieważ „Brama Przemyska” i rzeka San od wieków stanowiła natu-
ralną granicę pomiędzy wschodem a zachodem, a zarazem była naturalnym szlakiem 
kupieckim o znaczącym wpływie na rozwój gospodarczy i kulturalny tych terenów. 

nie sposób zrozumieć sztuki ani kultury danego narodu, państwa bez elementarnej 
znajomości jego dziejów. O ile kultura chrześcijańska obrządku rzymskiego jest nam 
raczej znana, gdyż związana jest z historią powstania i rozwoju polskiej państwowości, 
to judaizm, którego wyznawcy stanowili bodaj drugą najliczniejszą wspólnotę wy-
znaniową w granicach dawnej Rzeczypospolitej, pozostaje na ogół poza sferą wiedzy 
powszechnej, podobnie jak w przypadku katolików obrządku greckiego i wyznawców 
prawosławia. nie bez znaczenia dla rozwoju badań pozostają funkcjonujące dotychczas 
w części społeczeństwa negatywne stereotypy dotyczące obywateli polskich innej naro-
dowości, przy czym problem ten dotyczy zarówno Żydów, jak i Ukraińców, czy szerzej: 
Rusinów. Również dostępna literatura w tym zakresie bywa niejednoznaczna, niekiedy 
wycinkowa, nietłumacząca w przejrzysty sposób wielu kwestii. 

Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienia, niniejszy artykuł w mniejszym stopniu 
dotyczy kultury polskiej, jako ogólnie znanej, a skupia się głównie na sprawach doty-
czących kultury ukraińskiej i żydowskiej, jako wspólnego dziedzictwa, stanowiącego 
o charakterze i atrakcyjności turystycznej tych terenów.

2. Wielokulturowość Galicji

Profesor Kazimierz Zarzycki w czerwcu 2004 r., opisując wystawę: „Galicja”, napisał: 
…kulturowe odbicie obszarów zamieszkiwanych przez społeczności wielonarodowościowe jest 
zwykle odbiciem specyficznych relacji międzyludzkich, jakie się na takich terenach kształtują. 
Wspólne przebywanie ludzi o odmiennym pochodzeniu, wyznaniu, tradycjach i zwyczajach. 
W sąsiednich lub takich samych miejscowościach, przy tych samych ulicach, a nawet domach 
stworzą możliwość współdziałania i przenikania się odmiennych kultur i powstania śladów 
nie tylko w lokalnej architekturze, sztuce, literaturze, nauce, ale także w dokumentach1.

Inny cytat, doskonale charakteryzujący wzajemne relacje pomiędzy dawnymi 
mieszkańcami Galicji, pochodzi z listu od profesora Szewaha weissa, odczytanego 
w Dubiecku podczas uroczystości 24.06.2010 r.:

…Urodziłem się w Borysławiu – to całkiem niedaleko od Dubiecka. Przed wojną pano-
wała tam atmosfera zupełnie multikulturowa. Było barwnie, różnorodnie, ciekawie. Żyliśmy 

1. K. Zarzycki, Wielokulturowość Galicji w dokumencie archiwalnym [w:] Wielokulturowy festiwal Galicja, 13–22 czerwca 
2004, katalog wystawy, Przemyśl 2004.
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razem, wspólnie – nie jeden obok drugiego. Żydzi, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy i kilku 
Austriaków – razem pracowaliśmy, bawiliśmy się, kłóciliśmy się, ale też wspieraliśmy, kiedy 
było ciężko – to było prawdziwe życie! Borysław, Dubiecko, Drohobycz, Przemyśl, Truskawiec, 
Białystok i wiele innych wschodnich miast i miasteczek – to były miejsca tętniące życiem! 
Pamiętam te rozmowy, zapach potraw, brzmienie różnych języków, akcentów – to była nie-
zwykle kreatywna atmosfera, taki zaczarowany świat... I nagle to wszystko zgasło, wydawać 
by się mogło, że na zawsze…2

Jak podaje Tadeusz Dąbkowski, w 1910 r. w Galicji wschodniej mieszkało 3791 
tysięcy Rusinów (71,1%), 770 tysięcy Polaków (14,4%), 660 tysięcy Żydów (12,4%), 65 
tysięcy niemców/Austriaków (1,2%). według wyznania było to 61,7% grekokatolików, 
25,3% rzymskich katolików, 12,4% Żydów. Są to dane ogólne, proporcje te przedstawiały 
się różnie, w zależności od miejscowości: dla przykładu w Dynowie w 1900 r. mieszkało 
674 rzymskich katolików, 102 grekokatolików i 976 Żydów, a 1921 r. odpowiednio: 
703, 113, 9773.

Już wyłącznie statystyczne dane pokazują, jak wielka różnorodność etniczna, 
wyznaniowa i kulturowa występowała na wschodnich krańcach późniejszej II Rzeczy-
pospolitej. wielu mieszkańców tych ziem posługiwało się ponadto więcej niż jednym 
językiem – na co dzień posługiwanie się językiem ruskim deklarowało blisko 59% 
mieszkańców, językiem polskim – prawie 40%, przy czym należy zwrócić uwagę na 
fakt, że Żydzi w ankietach deklarowali posługiwanie się językiem polskim, gdyż jidysz 
w tamtym czasie uznawany był za gwarę języka niemieckiego4. w miastach większość 
stanowili Polacy i Żydzi. wsie najczęściej zamieszkiwali Ukraińcy. Życie codzienne toczyło 
się przy wzajemnym poszanowaniu dla tradycji i kultury innych obrządków, w wielu 
miejscowościach, np. w Dubiecku, Polacy, Żydzi i Ukraińcy mieszkali przemieszani, gdyż 
nie było w nich osobnych dzielnic narodowościowych5. w Dubiecku istniał ponadto 
piękny zwyczaj zapraszania przez kahał (gminę żydowską) w dniu świąt państwowych 
delegacji złożonej z dubieckich mieszczan na wspólną modlitwę do bożnicy, a w czasie 
wizytacji parafii łacińskiej przez biskupa przemyskiego delegacja żydowska wraz z ra-
binem tworzyła rodzaj komitetu powitalnego, przy czym honorem dla Żydów było, aby 
być pierwszymi pośród witających6. Dodać należy, że również wspólne nabożeństwa 
Polaków i Ukraińców w tych stronach nie były odosobnione. we wsiach, w których nie 
było kościoła, Polacy uczestniczyli w nabożeństwach w cerkwi.

3. Szkolnictwo 

Społeczność żydowska, przykładająca dużą wagę do wykształcenia, posiadała własny 
system szkolnictwa. w większych miastach tworzono jesziwy, czyli szkoły talmudycz-

2. List od Pana Profesora Szewaha Weissa, który został odczytany w Dubiecku podczas uroczystości 24.06.2010 r., „Dubiecko.
blogspot.com”, 27 czerwca 2010 r., http://dubiecko.blogspot.com/2010/06/list.html (dostęp: 18.07.2013).

3. K. Chłapowski, Dzieje Dubiecka, Krajowa Agencja wydawnicza, Rzeszów 1983, s. 53, 73.
4. T. Dąbkowski, Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912–1923, s. 28–29, 71 (na podstawie spisu ludności 

z 1910 r.).
5. K. Chłapowski, Dzieje…, op. cit., s. 53.
6. Ibidem, s. 70–71.
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ne, na czele których stali rabini7. w Przemyślu działały m.in. tzw. wysoka Jesziwa, 
szkoła Żydowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Tarbut”, w mniejszych 
miejscowościach, jak np. w Dubiecku, dzieci żydowskie, z braku innych możliwości, 
uczęszczały do polskiej szkoły powszechnej8.

Spośród szkół żydowskich, funkcjonujących w różnych latach w samym tylko 
Przemyślu wymienić należy m.in. utworzone w 1919 r. Żydowskie Towarzystwo Szkoły 
Ludowej i Średniej, Bursę Żydowskiej Młodzieży Rękodzielniczej, Towarzystwo Zawo-
dowe Młodzieży Żydowskiej, będącego szkołą zawodową dla kobiet żydowskich, oraz 
zakłady wychowawcze o charakterze religijnym dla młodzieży. 

Z zagadnieniem szkolnictwa ukraińskiego w tej części Rzeczypospolitej wiąże 
się zwłaszcza działalność ukraińskiej organizacji kulturalno-oświatowej „Proświta”, 
założonej we Lwowie w 1868 r. Ta prężnie działająca organizacja w 1929 r. posiadała 
w Galicji wschodniej 84 filie i 2916 czytelni9. w znakomitej większości były to oddziały 
terenowe, biblioteki i czytelnie. Organizacja czynnie brała udział w przygotowywaniu 
obchodów świąt i uroczystości narodowych, ponadto – zgodnie z misją oświatową – 
organizowała kursy dla analfabetów. wydawała również własne czasopismo: „Pyśmo 
Proświty”, które w 1922 r. zmieniło nazwę na „narodnia Proświta”.

Innym znaczącym organem było założone w 1873 r. naukowe Towarzystwo im. 
Tarasa Szewczenki, dokładające ogromnych starań na rzecz utworzenia uniwersytetu 
ukraińskiego, wydające książki, pisma i periodyki. 

ważnymi instytucjami były: Grekokatolicka Duchowna Akademia we Lwowie, 
Ukraińskie Towarzystwo Pedagogiczne „Ridna Szkoła”, stowarzyszenie kulturalno 
oświatowe „Ridna Chata” oraz organizacje o charakterze sportowym: „Sokił”, towa-
rzystwo gimnastyczno-przeciwpożarnicze „Łuh” i wiele innych10.

4. Prasa i reklama prasowa

Znaczącymi ośrodkami wydawniczymi przed wojną były warszawa i Lwów. Gazety 
i czasopisma wydawane były głównie w językach: niemieckim, polskim, rosyjskim. Prasa 
mniejszości narodowych w Polsce, wydawana w latach 1918–1939, liczyła ponad 3500 
tytułów, z czego najliczniejszą grupę stanowiła prasa żydowska i ukraińska11. warto 
przy tym nadmienić, że pewna część z nich redagowana była w języku polskim. 

Tytuły gazet żydowskich dostępnych w Przemyślu to m.in. syjonistyczny „Volsk-
freund”, „Der Przemysler yid” – pismo ultraortodoksyjnej organizacji Agudat Izrael, 
„Der jüdischer weg”, „Das judische wort” i inne.

największa ilość czasopism ukraińskich drukowana była we Lwowie (402 tytuły), 
lecz gazety wydawane były również w mniejszych miastach, w tym m.in. w Przemyślu 

7. M. Horn, Szkolnictwo [w:] Żydzi polscy – dzieje i kultura, red. M. Fuks, Z. Hoffman, M. Horn, J. Tomaszewski, 
Interpress, warszawa 1982, s. 28.

8. K. Chłapowski, Dzieje…, op. cit., s. 70.
9. M. Feliński [Rajmund Różycki], Ukraińcy w Polsce odrodzonej, warszawa 1931, s. 108–110.
10. M. Kurek, Mniejszość ukraińska w II Rzeczypospolitej. Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, 

organizacje, „Rosjapl.info”, http://www.rosjapl.info/ukraina/ukraincy_w_ii_rp.php#sdendnote25sym (dostęp: 
4.07.2013). 

11. w. M. Kolasa, Kierunki badań nad prasą mniejszości narodowych 1918–1939 [w:] Klio, t. 22 (3), Kraków 2012, 
s. 59–60.
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(16 tytułów)12. według Edwarda Misiły liczyły się zwłaszcza trzy tytuły: dziennik 
„Diło”, „nowyj czas” i „Ukrajińśki wisti”13, chociaż poczytny był również wydawany 
we Lwowie proukraiński „nasz Łemko” i krynicki „Łemko”, dofinansowywany przez 
władze państwowe.

Prasa w okresie międzywojennym wywierała znaczący wpływ na życie, sztukę, 
ale także handel, przemysł, rzemiosło i spółdzielczość, będąc głównym nośnikiem 
informacji, w tym reklamy. Korespondenci z innych małych miast i miasteczek za-
poznawali czytelników pism z działalnością towarzyską, położeniem materialnym 
różnych grup społecznych, pisali o wyglądzie swoich miast. Bardzo dobrze orientowali 
się w zagadnieniach i czynnikach sprzyjających rozwojowi kulturalnemu i gospodar-
czemu, wpływających na pozytywne przeobrażenia w tym zakresie. Cytując jednego 
z korespondentów gazety „San” z 1879 r., opisującego Mościska: …miasteczko nasze nie 
odgrywające żadnej politycznej roli, ani też większej społecznej, znane dotychczas w kraju 
tylko ze sławnych jarmarków na konie14, stwierdzić należy, że mieszkańcy potrafili również 
krytycznie ocenić własny udział w życiu politycznym i społecznym kraju. ważną rolę 
spełniały także wszelkiego rodzaju afisze i obwieszczenia uliczne, stanowiące źródło 
szybkiej i bezpośredniej informacji.

Pomimo funkcjonujących na rynku tytułów prasowych, ważną formą informacji 
w tym czasie były obwieszczenia odczytywane z ambon kościołów lub w domach 
modlitwy. Pewną wiedzę wnosiła prasa lokalna o charakterze religijnym lub w formie 
praktycznych poradników. 

5. Sztuka

Obecność Żydów polskich w sztuce, a szczególnie w malarstwie odnotowana zo-
stała stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej połowie XIX w. wynikało to z zakazu 
kanonicznego zwartego z pięcioksięgu Mojżesza, który zabraniał Żydom tworzenia 
figuratywnych dzieł: Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest 
na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Żydzi 
nader rzadko naruszali zakaz biblijny, a wyobraźnia artystyczna i talent plastyków ży-
dowskich wypowiadać się miały jedynie w postaci zdobnictwa roślinnego i symbolach 
wyrażonych w drewnie, metalu, haftach i kamiennych płaskorzeźbach (fot. 1). wyjąt-
kiem były przedstawienia lwów i saren na starych przedmiotach związanych z kultem15. 

Spośród dzieł sztuki ukraińskiej, na omawianym obszarze, prócz cerkwi, do na-
szych czasów zachowały się stosunkowo nieliczne elementy wyposażenia świątyń, 
w tym ikonostasy, ikony, przedmioty i szaty liturgiczne. niestety, działania wojenne, 
polityka powojenna władz PRL, a często po prostu zwykłe zaniedbanie i brak wiedzy 
spowodowały, że spora ich część uległa zniszczeniu. To, co pozostało, można obecnie 
obejrzeć, podążając Szlakiem Ikon Doliny Sanu, cenna jest zwłaszcza licząca ok. 700 
sztuk kolekcja ikon eksponowana w Muzeum Historycznym w Sanoku (fot. 2). warte 

12. M.w. Kolasa, Kierunki badań nad prasą…, op. cit., s. 72.
13. Ibidem, s. 73, za: E. Misiło.
14. Ibidem, s. 97.
15. M. Horn, Szkolnictwo [w:] Żydzi polscy…, op. cit., s. 71.
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uwagi jest również Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu czy Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które nie leży co prawda w dolinie Sanu, ale można 
tam obejrzeć tradycyjną łemkowską chyżę wraz z wyposażeniem, budynki gospodarcze 
oraz zbiór sprzętów codziennego użytku i przedmiotów liturgicznych zachowanych ze 
starej cerkwi, rozebranej w 1962 r.

Fot. 1. Fragmenty ekspozycji judaików w Muzeum 
Ziemi Przemyskiej. Fot. Dariusz Delmanowicz 

Źródło: www.biznesistyl.pl

Fot. 2. Fragment ekspozycji ikon w Muzeum 
Historycznym w Sanoku. Fot. Jacek Karczmarz

Źródło: commons.wikomedia.org

6. Architektura

Małe miasta galicyjskie w ostatnim 25-leciu XIX w. liczyły przeciętnie od trzystu 
do ponad czterystu domów przy liczbie ludności wynoszącej od 2 tys. do około 5 tys. 
mieszkańców. Liczba 2 tys. mieszkańców uważana była za granicę, od której zaczynał 
się miejski charakter miejscowości16. W obrębie rynku i przyległych uliczek przewa-
żały gęsto ustawione domy drewniane. Na peryferiach występowała luźna zabudowa. 
Dominującymi w krajobrazie budowlami były kościoły rzymskokatolickie, cerkwie 
greckokatolickie i synagogi. Często występowały także budowle świeckie, jak ratusz, 
pałac, zamek lub zabudowania dworskie. Rzadkością do końca XIX w. były murowane 
domy mieszkalne. Wyjątek stanowi miasto Przemyśl, które jako twierdza miało nieco 
inny układ urbanistyczny.

Małe miasta galicyjskie cechowały ciasne uliczki, place rynkowe – rzadko w całości 
brukowane – i ogólnie niski stan sanitarny, co ma odzwierciedlenie w opisach litera-
turowych oraz prasowych tamtego okresu. Dopiero w początkach XX w. małe miasta 
zaczęły nabierać cech miejskich. 

A. Czechowicz przedstawia następujący opis miasteczka galicyjskiego: …przybysz 
ze wsi po przekroczeniu rogatek widział przede wszystkim mury, na całym mieście kamień, 
elektrykę, wodę co sama leci z wodociągu. Błota nie ma, woda po największym deszczu nie stoi17. 

16. J. Hoff, Wygląd małych miast galicyjskich w XIX i na początku XX wieku [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich 
położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Studiów 
i Ochrony Środowiska Kulturowego, Jasło–Rzeszów 2001, s. 98–99.

17. A. Czechowicz, Droga do szkoły [w:] Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Szkice historyczne, 
sylwetki, wspomnienia, pod red. Stefana Inglota, Warszawa 1965, s. 241.
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7. Z biegiem Sanu – od Przemyśla do Dynowa

7.1. Przemyśl 

Do ciekawych zabytków architektury żydowskiej należy Synagoga Zasańska w Przemy-
ślu, zbudowana w latach 1890–1892 przez architekta wojciecha wituszyńskiego (fot. 3). 
Budynek został wzniesiony na planie prostokąta, we wschodniej części znajdowała się 
główna sala modlitewna, a w zachodniej przedsionek z babińcem na piętrze. w narożniku 
południowo-zachodnim posadowiona została przybudówka kryjąca schody na babiniec. 
Podczas II wojny światowej wnętrze synagogi zostało zdemolowane, po wojnie siedzibę 
miały tam instytucje: PKS i MPK. w latach 1962–1963 przeprowadzono gruntowny 
remont, niszcząc ostatnie polichromie. w 1994 r. trwały próby urządzenia tutaj gale-
rii sztuki oraz sali wystawowej sztuki żydowskiej, niestety, bez powodzenia. Obecnie 
budynek jest opuszczony i zaniedbany. w lepszym stanie zachowała się wybudowana 
w latach 1919–1918 nowa Synagoga w Przemyślu, (Scheinbacha), mieszcząca obecnie 
bibliotekę. Przemyśl jest miastem licznych zabytków, spośród wielu warte zwiedzenia 
są również Archikatedra Przemyska, kościół oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magda-
leny i Matki Bożej niepokalanej (fot. 4), cerkiew i klasztor pw. Matki Bożej Bolesnej 
oo. Bazylianów (fot. 5) oraz stary i nowy cmentarz żydowski (fot. 6).

7.2. Krzywcza

Przed 1939 r. w Krzywczy funkcjonowało ok. 30 sklepów, kilka piekarni, cukiernia, 
masarnia oraz dwa zajazdy prowadzone przez ludność pochodzenia żydowskiego. w okre-
sie międzywojennym Żydzi zakupili drewniany dom podcieniowy z przeznaczeniem na 
mieszkanie dla rabina18. Budynek ten zachował się do dzisiaj. Po wojnie działała tam 
restauracja, istniało także kółko Towarzystwa Rolniczego. 

Prócz Żydów Krzywczę zamieszkiwali również grekokatolicy. Parafia należała do 
greckokatolickiego dekanatu pruchnickiego. Miejscem kultu była cerkiew narodzenia 
najświętszej Maryi Panny w Krzywczy w stylu eklektycznym, oddana do użytku w 1911 r., 
zbudowana na miejscu starej drewnianej z 1841 r., która spłonęła w 1906 r. (fot. 7). 
w tym okresie, tj. w 1921 r., Krzywczę zamieszkiwało 323 grekokatolików19. Od czasu 
wysiedlenia ludności ukraińskiej w 1947 r., cerkiew jest opuszczona i zdewastowana, 
w latach 60. XX w. była częściowo wykorzystywana jako magazyn. w Krzywczy warto 
zobaczyć ponadto barokowy kościół narodzenia nMP oraz zespół dworski z XVII–XX w. 
(fot. 8).

7.3. Dubiecko

Miejscowość notowana jest w dokumentach od 1358 r. w 1921 r. ludność żydowska 
liczyła 977 osób. w tym okresie były tu 2 bożnice. nie było osobnej dzielnicy żydowskiej. 

18. P. Haszczyn, Żydzi w Krzywczy, „Krzywcza.eu”, http://www.krzywcza.eu/historia-zydzi-w-krzywczy.html (dostęp: 
18.07.2013).

19. S. Kryciński, Słownik miejscowości [w:] Pogórze Przemyskie (przewodnik), Oficyna wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 
2007, s. 266.
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według spisu z 1921 r. liczba mieszkańców miasteczka wynosiła 1794, w tym 977 osób 
wyznania mojżeszowego, 703 rzymskokatolickiego oraz 113 greckokatolickiego. wśród 
ludności żydowskiej wielu było rzemieślników: stolarzy, szklarzy, blacharzy, krawców 
zrzeszonych w cechach. w dniach świąt państwowych odbywane nabożeństwa miały 
często charakter wspólnotowy20.

najpiękniejszym zabytkiem Dubiecka jest niewątpliwie zespół zamkowo-parkowy, 
w którym obecnie mieści się hotel, centrum konferencyjne i restauracja. Parafia rzym-
skokatolicka przechodziła burzliwe dzieje. Obecna świątynia pochodzi z lat 1934–1952. 
warta zobaczenia jest cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowana w 1927 r. 
na miejscu wcześniejszej drewnianej z 1774 r. (fot. 9). w latach 90. XX w. została ona 
odzyskana przez cerkiew greckokatolicką i użyczona na lokalną galerię sztuki. Obiekt 
bożnicy nie istnieje. Został rozebrany w 1939 r. nakazem władz okupacyjnych21.

7.4. Bachórz

Bachórz leży na północnym brzegu Sanu koło Dynowa. według spisu z 1921 r. wieś 
ta liczyła 149 domów i 853 mieszkańców (829 rzymskich katolików, 12 grekokatolików 
i 12 izraelitów). Obecny murowany kościół w stylu neoromańskim wzniesiony został 
w 1871 r., natomiast murowana cerkiew greckokatolicka, pochodząca z 1846 r., została 
rozebrana po II wojnie światowej. Ocalała jedynie greckokatolicka plebania z połowy 
XIX w., a także zabytkowy zespół dworski z tego samego okresu. Świątyń wyznania 
mojżeszowego w Bachórzu nie było22. 

7.5. Dynów

Jak podaje serwis internetowy „Polin”, w XIX w. Żydzi stanowili blisko połowę 
mieszkańców miasta, natomiast w okresie międzywojennym do gminy żydowskiej 
należało kilka synagog, domów modlitwy, mykwa, kilka szkół religijnych oraz dwa 
cmentarze23. Do obecnych czasów na tzw. nowym cmentarzu żydowskim zachowały się 
cztery macewy, warto zobaczyć ponadto pozostałości dworu Trzecieskich oraz kościół 
z I połowy XVII w. pw. św. wawrzyńca (fot. 10).

20. S. Kryciński, Słownik miejscowości…, op. cit., s. 190–192.
21. M. Kuźma, Dubiecko, historia, „Sztetl.org.pl” http://www.sztetl.org.pl/pl/city/dubiecko/?print=1 (dostęp: 

18.07.2013).
22. S. Kryciński, Słownik miejscowości…, op. cit., s. 150–152.
23. Dynów, „Polin.org.pl”, http://www.polin.org.pl/cities/26/info/ (dostęp: 18.07.2013).
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Fot. 3. Przemyśl, Synagoga Zasańska, stan na 2013 r.
Źródło: fot. M. Rymar

Fot. 4. Przemyśl, kościół oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej
Źródło: fot. M. Rymar
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Fot. 5. Przemyśl, cerkiew pw. Matki Bożej Bolesnej w Przemyślu oo. Bazylianów
Źródło: fot. M. Rymar

Fot. 6. Przemyśl, macewa na nowym cmentarzu żydowskim
Źródło: fot. M. Rymar
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Fot. 7. Krzywcza, cerkiew pw. Narodzenia NMP
 Źródło: fot. M. Rymar

Fot. 8. Dwór w Krzywczy, obecnie siedziba NFZ
 Źródło: fot. M. Rymar
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Fot. 9. Dubiecko, cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Źródło: fot. M. Rymar

Fot. 10. Dynów, kościół parafialny pw. św. wawrzyńca
Źródło: fot. M. Rymar
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8. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę względy historyczne i kulturowe, współczesne tendencje w rozwoju 
i formowaniu nowoczesnej tkanki osadniczej i gospodarczej powinny wszędzie tam, 
gdzie to jest możliwe, starać się związać przeszłość z teraźniejszością, uwzględniając 
rys urbanistyczny, architektoniczny, sztukę i kulturę we wszystkich jej odmianach. To 
właśnie różnorodność i tolerancja jest najlepszym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego.

Obecnie o zachowanie spuścizny kulturowej, w tym niematerialnej, dbają liczne 
związki i stowarzyszenia, m.in. Związek Ukraińców w Polsce (w latach 1956–1990 
Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne), Stowarzyszenie Ukraiński Dom naro-
dowy, Towarzystwo Ukraińców Podkarpacia w Zapałowie i szereg innych. Organizacje 
te promują kulturę ukraińską w Polsce poprzez organizację imprez, festiwali, projekcji 
filmów, obecne są w prasie, telewizji i rozgłośniach radiowych. 

Szczególna w charakterze jest działalność Stowarzyszenia Ukraiński Dom naro-
dowy, powstałego w 1900 r. pod nazwą Towarzystwo Narodnyj Dim (ukr. Товариство 
Нарoдний Дім) i będącego jedną z czołowych instytucji ukraińskiego życia narodowe-
go i kulturalnego w Przemyślu. Towarzystwo to w latach 1945–1989 zawiesiło swoje 
funkcjonowanie, zasługą jego jest zwłaszcza oddanie do użytku w 1904 r. budynku przy 
ul. Kościuszki 5, będący do dziś symbolem znaczenia społeczności ukraińskiej Przemyśla. 

Mówiąc o kulturze i sztuce judaistycznej, wydaje się, że obecnie jednym z większych 
problemów w kwestii poznawczej jest brak znajomości języka jidysz i hebrajskiego, co 
ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku słowa pisanego. Problem potęguje fakt, że 
dawni żydowscy mieszkańcy tych ziem podczas okupacji zostali eksterminowani i jako 
społeczność na tym terenie praktycznie przestali istnieć.

Język ukraiński na wschodzie Polski jest względnie obecny i jako język słowiański 
fonetycznie bliższy jest polskiemu, stąd też w tym obszarze problem wydaje się mniej-
szy, zwłaszcza w obliczu działalności szkół ukraińskich czy też licznych stowarzyszeń 
propagujących kulturę ukraińską.

niniejszy zarys kultur osadniczych na przełomie XIX i XX w., chociaż niepełny 
i bardzo skrótowy, ma na celu sprowokowanie do próby spojrzenia na współczesną 
rzeczywistość przez pryzmat spuścizny kulturowej zamieszkałych tu niegdyś naro-
dów i analizy procesu przekształceń społecznych minionego okresu w świetle różnych 
uwarunkowań: religijnych, własnościowych, historycznych i gospodarczych. Fakt tej 
ogromnej różnorodności jest niewątpliwie wielkim atutem dla promowania walorów 
turystycznych doliny Sanu.
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ROZWÓJ TURYSTYKI KULTUROWEJ W OPARCIU 
O ZASOBY DZIEDZICTWA MATERIALNEGO NA 

TERENIE GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Streszczenie
Jednym z najprężniej rozwijających się rodzajów turystyki w dobie XXI w. jest turystyka kul-

turowa. wyznacznikiem tego jest zarówno ilość turystów korzystających z wielu proponowanych 
form turystyki kulturowej, jak i  wzrastające dochody tego sektora gospodarki. Uwarunkowa-
nia geograficzne i historyczne wpłynęły na krajobraz kulturowy województwa podkarpackiego, 
w tym Pogórza Dynowskiego. wielokulturowość jest widoczna w postaci obiektów kulturowych 
materialnych i niematerialnych. Świątynie reprezentujące różnorodne religie, a także zachowane 
obrządki i zwyczaje to cenne dziedzictwo, które odpowiednio zagospodarowane, może stanowić 
znaczący potencjał tego obszaru.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, dziedzictwo, zabytki, Pogórze Dynowskie 

CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT BASED 
ON MATERIAL HERITAGE RESOURCES IN 

MUNICIPALITIES DYNOWSKIE FOOTHILLS

Summary
One of the fastest growing types of tourism in the twenty-first century is the era of cultural 

tourism. Determinant of both the number of tourists enjoying the many proposed forms of cul-
tural tourism and increasing revenues in this sector of the economy. Geographical and historical 
influenced the cultural landscape Podkarpackie, including the Foothills Dynowskie. Multicultur-
alism is seen as an object of cultural tangible and intangible assets. Temples representing dif-
ferent religions and rites and customs preserved a precious heritage that properly developed is 
a significant potential in this area.

Keywords: cultural tourism, heritage, monuments, Dynowskie Foothills

1. Wprowadzenie

Jednym z głównych czynników uprawiania turystyki jest chęć poznania świata. 
Motywy, którymi kierują się ludzie, uprawiając turystykę, są różnorodne. Jednakże 
jako motyw główny wymienia się chęć poznania miejsc nieznanych i kontaktu z inny-
mi kulturami1. Podróże związane z motywacjami poznawczymi, w tym o charakterze 

1. J. Czerwiński, Podstawy turystyki, wydawnictwo PwSZ, Legnica 2007, s. 45.
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kulturowym, odbywane były już w czasach starożytnych i średniowiecza (m.in. w sta-
rożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie)2.

w ostatnich latach w turystyce krajowej i międzynarodowej zauważalne jest stale 
rosnące zainteresowanie podróżami podjętymi z motywów kulturowych. wyjazdy o cha-
rakterze typowo wypoczynkowym tzw. 3xS (Sun – słońce, Sand – piasek, Sea – morze) 
są wypierane lub uzupełniane w oparciu o turystykę aktywną i poznawczą, czyli tzw. 3xE 
(Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja)3. Turyści 
poszukują możliwości uprawiania nowych rodzajów i form turystyki. Ogólnodostępne 
media dodatkowo rozbudzają zainteresowania względem innych kultur i religii, a także 
zwracają uwagę mieszkańców na kulturę oraz historię zamieszkiwanego regionu i kraju. 
Także Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na rozwój turystyki kulturowej z uwagi 
na związany z nią czynnik integracji narodów4.

Zdefiniowanie turystyki kulturowej jest trudne z uwagi na szerokie rozumienie 
terminów „kultura” i „turystyka”, jak i zmieniającą się rolę tej turystyki. Jednym 
z najkrótszych ujęć, lecz w bardzo szerokim rozumieniu słowa „kultura”, jest definicja 
francuskiego geografa B. Barbiera (2005) „turystyka kulturowa to taki rodzaj turystyki, 
w którym jedynym lub dominującym motywem jest kultura”. Definicja amerykańska 
natomiast podkreśla znaczenie dziedzictwa kulturowego: „turystyka kulturowa, znana 
także jako turystyka związana z dziedzictwem kulturowym, jest podróżą skierowaną na 
doświadczanie sztuki, dziedzictwa oraz specyficznego charakteru unikatowych miejsc”. 
Także pozostałe ujęcia i definicje podkreślają znaczenie tzw. atrakcji kulturowych lub 
też poznanie danej przestrzeni poprzez jej kulturę5.

Turystyka kulturowa jest rodzajem turystyki, który może być uprawiany, jako przy-
gotowany wcześniej odrębny produkt turystyczny. Jednakże jej elementy przejawiają 
się również w wielu innych rodzajach, np. w turystyce krajoznawczej, etnicznej itp. 
Zróżnicowanie form tej turystyki pozwala na opracowanie produktu turystycznego 
dostosowanego do dostępnych walorów kulturowych, jak i popytu turystycznego cha-
rakteryzującego dany region (ryc. 1).

2. M. Lewan, Zarys dziejów turystyki w Polsce, wydawnictwo Proksenia, Kraków 2004, s. 7.
3. I. Jędrzejczyk, w. Mynarski (red.), Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku 

światowego, wydawnictwo AwF, Katowice 2003, s. 32–46.
4. I. Jędrzejczyk, w. Mynarski (red.), Turystyka w Polsce…, op. cit., s. 32–46.
5. K. Buczkowska, Turystyka kulturowa, wydawnictwo AwF, Poznań 2008, s. 17–26.
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Ryc. 1. Podstawowe rodzaje i formy turystyki kulturowej 

Źródło: A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy,  
Wydawnictwo KMB Druk, Gniezno 2008, s. 52.

Dla potrzeb uprawiania poszczególnych form turystyki kulturowej wytycza się 
szlaki, których głównym celem jest prezentacja zasobów danego regionu lub też kraju, 
a także danej kultury lub religii. Główne rodzaje szlaków turystyczno-kulturowych to:

 � szlaki historyczne (m.in. archeologiczne, militarne, biograficzne, pielgrzymkowe);
 � historyczne szlaki handlowe;
 � szlaki kultury archeologicznej i budowlanej;
 � szlaki etnograficzne;
 � szlaki techniki i przemysłu;
 � szlaki dawnych rzemiosł;
 � szlaki kulinarne;
 � inne (o tematyce odpowiadającej poszczególnym typom wypraw turystyki kulturowej).
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Obszar Pogórza Dynowskiego posiada bogate walory kulturowe, które nie są w pełni 
wykorzystane i odpowiednio zagospodarowane dla potrzeb turystyki. Jednym z istotnych 
czynników, który warto podkreślić, tworząc ofertę turystyczną, jest wielokulturowy 
charakter tych zasobów.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istniejących produktów, a także 
propozycja nowych w postaci, m.in. szlaków turystyczno-kulturowych prezentujących 
zasoby dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego.

2. Dziedzictwo kulturowe Polski i jego funkcja w rozwoju turystyki 
kulturowej

Potencjał turystyczny Polski, pomimo wpływu negatywnych czynników historycz-
nych, społecznych i ekonomicznych (m.in. zniszczenia w wyniku działań wojennych, 
powojenne zaniedbania względem obiektów, brak środków na konserwację zabytków), 
jest nadal znaczący. według rankingu z 2011 r. konkurencyjności krajów pod względem 
turystycznym Polska, z uwagi na dziedzictwo, w tym zasoby kulturowe i naturalne, uzy-
skała 30. miejsce na 139 analizowanych państw6. Jednym z czynników, który wpłynął na 
osiągnięte miejsce, są właśnie zasoby dziedzictwa kulturowego w Polsce, ponieważ pod 
tym względem nasz kraj znalazł się na wysokiej, bo aż 17 pozycji w rankingu. Badania 
prowadzone przez Instytut Turystyki wykazują, że aż 45% turystów zagranicznych 
deklaruje kulturowe motywy przyjazdu do Polski. 

Dziedzictwo kulturowe Polski to przede wszystkim obiekty mieszkalne (m.in. wille, 
kamienice itp.), które stanowią około 26%, a następnie obiekty sakralne (około 19%) 
obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (tab. 1).

Tab. 1. Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków na podstawie danych nID  
(stan na 31.12.2012 r.)
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dolnośląskie 137 1425 112 619 99 481 191 847 817 206 2165 348 332 394 8173

kujawsko-pomorskie 22 501 74 176 25 92 238 409 397 107 491 102 153 137 2924

lubelskie 52 816 56 169 13 106 159 399 309 90 527 67 468 300 3531

lubuskie 34 542 95 147 23 130 84 201 316 80 1950 93 66 109 3870

łódzkie 33 570 15 154 19 59 212 388 121 92 573 117 150 110 2613

małopolskie 57 998 63 327 32 69 217 415 283 233 1462 72 409 408 5045

mazowieckie 127 1032 55 583 14 155 345 936 372 139 1763 261 351 354 6487

opolskie 37 658 54 144 28 75 81 222 190 82 1051 86 143 147 2998

podkarpackie 50 1022 87 245 19 49 153 307 283 113 886 70 367 255 3906

podlaskie 68 519 9 191 4 15 58 115 86 117 553 74 342 121 2272

pomorskie 62 511 109 228 14 69 157 275 222 182 849 104 143 158 3083

6. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, world Economic Forum 2011, s. 310.
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śląskie 69 598 16 325 36 81 93 202 166 221 1575 195 109 127 3813

świętokrzyskie 47 447 18 57 19 28 71 230 88 18 203 72 188 126 1612

warmińsko-ma-
zurskie 67 898 128 293 28 97 189 426 518 222 1921 214 524 143 5668

wielkopolskie 143 1120 39 473 22 335 449 1002 918 173 1453 259 370 265 7021

zachodniopomorskie 58 854 67 266 23 163 105 715 159 108 356 122 274 138 3408

RAZEM 1063 12 511 997 4397 418 2004 2802 7089 5245 2183 17 778 2256 4389 3292 66 424

Źródło: Dane z rejestru NID

w oparciu o powyższy potencjał, a także z uwagi na zainteresowania turystów, 
tworzy się szlaki kulturowe, które prezentują dziedzictwo kulturowe naszego kraju. 
Spośród najbardziej znanych wymienia się tzw. Europejskie Szlaki Kulturowe, mające 
na celu podkreślenie istnienia więzi pomiędzy krajami europejskimi, które wynikają 
ze wspólnego dziedzictwa cywilizacji łacińskiej. Jako jeden z pierwszych powstał Euro-
pejski Szlak Pielgrzymkowy (1987 r.) nawiązujący do średniowiecznej drogi pątników 
do Santiago de Compostela – Droga św. Jakuba7. Obecnie istnieje 20 zatwierdzonych 
przez Radę Europy szlaków, z których kilka przebiega przez Polskę, m.in. wspomniana 
powyżej Droga św. Jakuba, Szlak Hanzeatycki, Szlak Gotyku Ceglanego, Szlak Cysterski.

natomiast wśród najpopularniejszych szlaków turystyczno-kulturowych o zasięgu 
krajowym są te, które prezentują historię i architekturę, m.in. Szlak Piastowski, Szlak 
Orlich Gniazd, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Zamków Piastowskich czy też Szlak 
Architektury Drewnianej.

większa część obiektów znajdujących się na trasach poszczególnych wymienionych 
szlaków to właśnie obiekty zabytkowe, które prezentują szeroko rozumiane dziedzictwo 
kulturowe Polski.

na obszarze województwa podkarpackiego, w granicach którego położone jest 
Pogórze Dynowskie, najliczniejszą grupę stanowią obiekty sakralne (26%), a następnie 
dopiero obiekty mieszkalne (23%). Dlatego też oferta turystyczna, w tym tworzone 
szlaki turystyczno-kulturowe, powinny podkreślać charakter tego regionu, czyli wie-
lokulturowość, której dowodem są zachowane świątynie reprezentujące istniejące na 
tym obszarze kultury i religie.

na terenie województwa podkarpackiego w ostatnich latach wytyczono wiele 
szlaków turystyczno-kulturowych. Dzięki temu pozyskiwane są fundusze na renowację 
i zagospodarowanie obiektów znajdujących się na danym szlaku. ważnym czynnikiem 
utworzenia tych szlaków był element edukacyjny i kulturotwórczy8. Obecnie jest to 12 
szlaków o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Są to: 

7. The Council of Europe Cultural Router, wydawnictwo Council of Europe (EICR), Luxemburg 2004, s. 2.
8. K. Orzechowska-Kowalska, Zasady tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych, [w:] „Turyzm” 2003 (13/2), 

wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 75.
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1. Szlak Architektury Drewnianej (na obszarze woj. podkarpackiego 1202 km, w tym 
9 tras).

2. Szlak Ikon (Szlak Ikon Doliny Osławy i Szlak Ikon Doliny Sanu – 70 km).
3. Szlak wodny „Błękitny San” (173,3 km).
4. Szlak Chasydzki (799 km). 
5. Szlak Papieski (ok. 100 km).
6. Szlak Garncarski (45 km).
7. Międzynarodowy Szlak Dobrego wojaka Szwejka (na obszarze Polski 180 km).
8. Międzynarodowy Szlak naftowy (na obszarze Polski 120 km).
9. Międzynarodowy Szlak Rodowy Gniazd Lubomirskich (na obszarze Polski 478 km). 
10. Międzynarodowy Szlak „Śladami Aleksandra Fredry” (na obszarze Polski 350 km).
11. Międzynarodowy Szlak Architektury art déco (Stalowa wola, Lwów).
12. Szlak Frontu wschodniego I wojny Światowej (327,5 km).

Znaczenie powstających szlaków ma charakter wielowymiarowy: gospodarczy, 
ekonomiczny, edukacyjny i przede wszystkim kulturotwórczy. Dzięki tworzeniu tych 
szlaków możliwe jest wyznaczanie nowych obszarów aktywności turystycznej, a co za 
tym idzie deglomerację ruchu turystycznego9. 

Jednakże należy pamiętać, że obiekt – zabytek będący punktem na szlaku, aby był 
atrakcyjny, powinien być przede wszystkim dostępny dla turystów, a także odpowiednio 
zagospodarowany. Zamknięty i niszczejący obiekt nie jest odpowiednią „wizytówką” 
turystyczną regionu.

Jako przykład można podać cerkiew w Miękiszu Starym, która od lat czeka na wpis 
do rejestru zabytków. niestety, może nie doczekać. Turysta, który dotrze w tak odległy 
rejon Podkarpacia, może czuć zawód, oglądając ten obiekt, który z każdym rokiem „po-
chyla” się pod ciężarem spróchniałych desek, a także padającego do wnętrza deszczu 
i śniegu. Przed obiektem dumnie stoi tablica informująca, że cerkiew znajduje się na 
Szlaku Architektury Drewnianej trasa, V przemyska (fot. 1).

9. K. Orzechowska-Kowalska, R. Kowalski, Wybrane aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście turystyki, 
[w:] (red.) J. Krupa, K. Biliński, Turystyka w badaniach naukowych: Prace humanistyczne i przyrodnicze, wydawnictwo 
wSIiZ, Rzeszów 2006, s. 109–125.
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Fot. 1. Cerkiew z XVII w. w Miękiszu Starym
Źródło: fot. M. Skulimowska

3. Potencjał turystyczno-kulturowy Pogórza Dynowskiego, a możliwości 
rozwoju turystyki kulturowej – propozycje szlaków

Obszar Pogórza Dynowskiego posiada bogate walory naturalne i kulturowe sprzy-
jające uprawianiu różnorodnych rodzajów i form turystyki. Związane jest to z uwarun-
kowaniami przyrodniczymi, krajobrazowymi, a także historycznymi. Pod względem 
kulturowym teren jest niezwykle zróżnicowany. wiele miejsc kryje w sobie pamiątki 
po burzliwej przeszłości, m.in.: tajemnicze kurhany z początków osadnictwa, ślady 
najazdów i wojen, dawne cmentarze itp.

Pogórze Dynowskie wyróżnia się spośród pozostałych Pogórzy Karpackich także pod 
względem etnograficznym. na tym terenie ludność zaliczana do Pogórzan wschodnich 
sąsiadowała z enklawą ludności Rusińskiej zw. Zamieszańcami, zamieszkującymi 10 
wsi skupionych w południowej, najbardziej niedostępnej części pogórza (Czarnorzeki, 
węglówka, Krasna, Oparówka, Rzepnik, Pietrusza wola, Bonarówka, wólka Bratkow-
ska, Gwoździanka i Blizianka).

według powszechnego spisu ludności z 1921 r. przykładowo na terenie miasta 
Dubiecko zamieszkiwało łącznie 1793 osoby, w tym jako narodowość polską podało 
894, żydowską 845, natomiast rusińską 54. w przypadku kolejnego z ówczesnych miast 
– Dynowa sytuacja ludnościowa prezentowała się podobnie: na 2727 mieszkańców 
1803 stanowiła ludność narodowości polskiej, 888 żydowska, a tylko 36 deklarowało 
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narodowość rusińską. Jednakże w przypadku wsi leżących na terenie pogórza znacznie 
zmieniał się rozkład narodowości. Przykładowo w Skopowie na 980 mieszkańców 427 
było narodowości polskiej, 544 rusińskiej, a tylko 9 żydowskiej10.

Powyższe czynniki wpłynęły na charakter i zasoby dziedzictwa kulturowego na 
terenie Pogórza Dynowskiego. największą część zabytków stanowią właśnie obiekty 
sakralne (42%) i cmentarze (17,9%) świadczące o wielokulturowości (tab. 2).

Tab. 2. wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nID (stan na 31.03.2013 r.)
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Dubiecko 3 1 2 1 6 1 14

Dydnia 12 4 1 2 19

Dynów gm. miejska 3 1 1 1 1 1 1 3 12

Dynów gm. wiejska 3 1 1 1 1 2 9

Krzywcza 11 1 2 1 4 1 20

nozdrzec 4 1 1 2 1 1 10

Ogółem 36 1 1 2 1 9 5 1 3 2 2 15 6 84

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru NID

na terenie gmin wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego (ZGTPD) przebiegają cztery szlaki turystyczno-kulturowe, w tym jeden 
o zasięgu międzynarodowym: 

 � Międzynarodowy Szlak „Śladami Aleksandra Fredry”.
 � Szlak Architektury Drewnianej.
 � Szlak Chasydzki.
 � Szlak wodny „Błękitny San”.

Jak już wspomniano powyżej, samo utworzenie szlaku nie powinno być głównym 
celem. w ślad za tym powinny iść działania ukierunkowane na promocję, informację 
i przede wszystkim zagospodarowanie obiektów. Przykłady takiego „istnienia” obiektów 
tylko jako punkt na szlaku i trwania w stanie „agonalnym” znajdują się także na terenie 
ZGTPD, to m.in. cerkiew w Babicach (fot. 2).

10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. XIII, województwo Lwowskie, nakładem Głównego Urzędu 
Statystycznego, warszawa 1924.
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Fot. 2. wnętrze cerkwi z XIX w. w Babicach
Źródło: fot. M. Skulimowska

Główne kierunki przedsięwzięć, jakie są podejmowane na świecie i od niedawna 
także w Polsce, a które wpływają na podniesienie efektywności turystycznej obiektów 
kulturalnych, to11:

 � współpraca pomiędzy zarządzającymi obiektami kulturalnymi;
 � współpraca z touroperatorami;
 � współpraca z koordynatorami pakietów turystycznych;
 � współpraca z innymi oferentami produktów;
 � włączanie oferty obiektów do szlaków turystyczno-kulturowych;
 � oznaczanie obiektów jako atrakcji turystycznych;
 � polityka cenowa placówek kulturalnych;
 � punkty sprzedaży w obiektach zabytkowych (pamiątki, informatory, albumy itp.).

Jak już nadmieniono na wstępie, w ostatnich latach zauważalna jest moda na aktywny 
wypoczynek połączony z elementem poznawczym (3xE). Z powyższych względów, aby 
oferta turystyki kulturowej była atrakcyjna, musi uwzględniać wiodący trend łączenia 
tych komponentów, czyli edukacji, przeżycia i rozrywki. Element edukacyjny, który po-
winien być uwzględniony przy włączaniu obiektów zabytkowych do oferty turystycznej, 
to przede wszystkim tzw. tematyzacja. Oznacza to konsekwentną specjalizację oferty, 
która odpowiada na zmieniające się zainteresowania turystów12. Szansą dla rozwoju 

11. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, wydawnictwo KMB Druk, 
Gniezno 2008, s. 354–359.

12.  Ibidem, s. 326.



250

Małgorzata Skulimowska

tego regionu jest podkreślenie specyficznego wielokulturowego charakteru. Atrakcyj-
nym tematem może być na przykład turystyka religijno-kulturowa, w tym przypadku 
ukazująca religię i kulturę rzymskokatolicką, greckokatolicką i judaistyczną.

Turyści chcą obcować z kulturą, nie tylko ją „oglądając”, ale też czynnie w niej 
uczestnicząc (element przeżycia i rozrywki). Dlatego obiekty zaadaptowane dla tury-
styki coraz częściej w swojej ofercie proponują modną ostatnio turystykę eventową. 
Jako przykład można podać zamek w Dubiecku. w swojej ofercie zawiera usługi nocle-
gowe, gastronomiczne i kulturowe (minimuzeum Krasickiego), ale także w ciągu roku 
organizuje wiele imprez o charakterze kulturalnym, m.in. Ogólnopolskie Prezentacje 
Kulinarne Regionów, Manewry Podkarpackie.

Przykładowy szlak prezentujący wielokulturowość Pogórza Dynowskiego mógłby 
prowadzić trasą: Krzywcza (kościół, cerkiew) – Babice (kościół) – Dubiecko (cerkiew, 
cmentarz żydowski) – Piątkowa (cerkiew) – Jawornik Ruski (cerkiew) – Dynów (cmentarze 
żydowskie) – Izdebki (kościół) – Obarzym (cerkiew) – Krzemienna (cerkiew) – Jabłon-
ka (kościół) – Grabówka (pozostałości po spalonym w 2007 r. zabytkowym kościele, 
cerkiew) – Końskie (cerkiew) – Ulucz (cerkiew). Główne obiekty reprezentujące na tym 
szlaku trzy kultury i religie to m.in. zabytkowe kościoły, cerkwie, cmentarze. niestety, 
nie zachowała się żadna z synagog istniejących przed II wojną światową na tym terenie.

Znaczna ilość zabytkowych obiektów świeckich znajdujących się na obszarze woje-
wództwa podkarpackiego, które można włączyć do tras poszczególnych szlaków, stwarza 
także ogromny potencjał turystyczny. Przykładowo biorąc pod uwagę zachowane zamki, 
które z uwagi na charakter obronny w większości położone są w dolinie Sanu, można 
przygotować atrakcyjną turystycznie ofertę dla tych, którzy lubią łączyć element ak-
tywny z poznawczym. wykorzystując istotny walor przyrodniczy dla potrzeb turystyki 
kwalifikowanej, jakim jest San, można zaproponować turystom aktywne zwiedzanie 
tych obiektów poprzez uczestnictwo w spływie kajakowym. na trasie szlaku głównymi 
punktami (przystaniami) byłyby właśnie zamki zlokalizowane w: Lesku, Monastercu, 
Sanoku, Dąbrówce Starzeńskiej, Dubiecku, Krasiczynie, Przemyślu i Sośnicy. Jest to 
jedna z propozycji uwzględniająca nowy model turystyki wraz z jego trzema kompo-
nentami, czyli 3xE.

Istniejący Szlak Architektury Drewnianej jest jednym z działań mających za zadanie 
prezentować różnorodną architekturę drewnianą. Są to m.in. Międzynarodowy Szlak 
Architektury art déco, cerkwie i kościoły, ale też zabytkowe drewniane dwory (np. dwór 
w Trześniowie). niestety, powyższy szlak i jego trasy (trasa II, IIa) przebiegające przez 
teren gmin ZGTPD, z uwagi na przewodni temat, a mianowicie architekturę drewnianą, 
nie prezentują w pełnym zakresie wielokulturowości tego regionu opartej także na bu-
dowlach murowanych, które chociaż może nie urzekają na tyle pięknem co drewniane, 
jednakże częstokroć swoją wielkością i bogactwem zdobień nie ustępują budowlom 
drewnianym (przykładowo nieużywana cerkiew w Krzywczy, fot. 3).
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Fot. 3. Cerkiew z XIX w. w Krzywczy
Źródło: fot. M. Skulimowska

Jedną z modnych w ostatnich latach form turystyki kulturowej jest turystyka 
kulinarna, w tym enoturystyka. Po włączeniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił 
gwałtowny wzrost liczby zakładanych winnic. warunki klimatyczne panujące na terenie 
Pogórza Dynowskiego, w tym szczególnie dobrze nasłonecznione zbocza o nachyleniu 
południowym i południowo-zachodnim, sprzyjają zakładaniu winnic na tym obszarze. 
Enoturystom, czyli turystom podróżującym w regiony winiarskie, winiarze oferują, m.in. 
zwiedzanie winnic, opowieści o uprawie winorośli, produkcji win oraz ich degustację. 
niektórzy gospodarze obok winnic prowadzą także gospodarstwo agroturystyczne, 
więc turyści na miejscu mogą skorzystać również z noclegu i wyżywienia. 

Jest to także jedna z możliwości rozwoju turystyki kulturowej na terenie Pogórza 
Dynowskiego. Enoturyści oprócz głównego celu, jakim jest zwiedzanie winnic, mogą 
również zapoznać się z historią i kulturą tego regionu. Dobrym przykładem takiego 
działania marketingowego jest wydany przez Stowarzyszenie winiarzy Podkarpacia 
przewodnik pt. „winnice Podkarpacia”. Ze 150 winnic zaprezentowanych w tym wydaw-
nictwie, prawie połowę można zwiedzać. wydawnictwo oprócz informacji o plantacjach 
winogron zawiera także krótką notkę dotyczącą okolicznych atrakcji turystycznych, 
które można zwiedzać przy okazji degustacji win.
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4. Podsumowanie

Problematyka zagospodarowania obiektów zabytkowych dla potrzeb kulturowych 
i turystycznych, jest jednym z działań podejmowanych zarówno w Unii Europejskiej, jak 
i wielu krajach na całym świecie, które posiadają znaczne zasoby dziedzictwa kulturo-
wego. włączanie obiektów zabytkowych do sieci szlaków i ścieżek turystycznych o cha-
rakterze krajowym, jak i międzynarodowym, jest istotnym magnesem przyciągającym 
turystów. Jeśli włączy się do tego także inne działania o charakterze kulturowym, np. 
festyny, imprezy plenerowe, warsztaty itp. obiekty te w sposób „żywy” będą uświada-
miać o kulturowej tożsamości, poszerzać wiedzę o zachowaniu wspólnego dziedzictwa 
kulturowego, a przede wszystkim służyć ochronie i ich utrzymaniu. 

O atrakcyjności Pogórza Dynowskiego decyduje przede wszystkim wielokulturowy 
charakter zachowanych obiektów zabytkowych. Jednakże walory turystyczne, w tym 
kulturowe, aby spełniały swoje zadanie, muszą być połączone z dobrami i usługami 
w jednolity produkt turystyczny. Główny cel przyjazdu do danej miejscowości, regionu 
stanowi rdzeń produktu, np. zamek w Dubiecku. natomiast infrastruktura turystyczna 
tworzy wraz z głównym celem przyjazdu podstawę do określenia skali atrakcyjności 
turystycznej danej miejscowości. 
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BUDOWNICTWO WIEJSKIE DOLINY SANU 
NA PRZEŁOMIE XIX I XX W.

Streszczenie
Obszar doliny Sanu w przeciągu swych dziejów odznaczał się wieloma różnorodnymi zjawiska-

mi i historią wynikającą z kresowego położenia tych ziem, wielokulturowości osadniczej, które 
wytworzyły niespotykaną nigdzie indziej kulturę materialną. w artykule w sposób syntetyczny, 
aczkolwiek uproszczony przedstawiony został rys historyczny osadnictwa doliny Sanu, skupia-
jąc się głównie na budownictwie wiejskim (mieszkalnym), a także częściowo na charakterystyce 
budynków inwentarskich oraz infrastrukturze towarzyszącej, typu: piwnice, studnie, ogrodze-
nia itp. Zwrócono uwagę na główne aspekty budownictwa drewnianego, stosowane materiały 
budowlane, rodzaje obróbki tych materiałów. w podsumowaniu zaznaczono, że celem artykułu 
nie jest wnikliwe studium badań etnograficzno-architektonicznych, ale przybliżenie i wywołanie 
ciekawości u potencjalnego turysty oraz zrozumienie współczesnej przestrzeni osadniczej w od-
niesieniu do epok poprzednich.

Słowa kluczowe: budownictwo wiejskie, drewniane chałupy, konstrukcja ścian, ganki, piece 
gliniane

RURAL ARCHITECTURE IN THE SAN VALLEY 
BETWEEN 19TH AND 20TH CENTURY

Summary
The area of the river San during its history presented various historical facts which derive 

from the fact that the territory is a borderland and it had multicultural settlers. That all created 
a unique material culture. The article presents synthetic historical outline of the settlement in 
the San valley. However, it is focused mainly on the rural architecture (habitable). It describes 
partly characteristics of farm buildings and additional infrastructure, such as basements, wells, 
fences etc. The main attention was drawn to a wooden architecture, building materials and kinds 
of material treatment. In the summary it was stated that the aim of the article is not the exact 
ethnographic and architectural research but arousing curiosity in a tourist and understanding 
the nowadays settlement style in comparison to previous periods. 

Keywords: rural architecture, wooden huts, wall construction, porches, clay furmances

1. Wprowadzenie

w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci na całym obszarze Polski gwałtownie zaczęły 
znikać dawne budynki wiejskie, zwykle drewniane. Dla jednych z nas były świadectwem 
przeszłości, sentymentalnym elementem krajobrazu, a dla innych przeżytkiem i przeja-
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wem zacofania, którego szybko należało się pozbyć. Prawie zupełnie zniknęły wiatraki, 
młyny wodne, kuźnie i karczmy. Coraz rzadziej w małych miasteczkach i wsiach spotkać 
można drewniany budynek, a jak podają statystyki z 1938 r. dwie trzecie stanowiły 
budynki drewniane. Były to budowle różne typologicznie, od mieszkań zaczynając na 
obiektach sakralnych różnych wyznań kończąc (kościoły, cerkwie, synagogi). Do tego 
dodać należy budownictwo usługowe i przemysłowe. Szpitale, remizy strażackie, kina, 
młyny wodne, wiatraki, folusze itp. Drewniane były dwory, zaścianki, chałupy.

2. Budownictwo wiejskie doliny Sanu na przełomie XIX i XX w.

Przystępując do opracowań nawet fragmentarycznych pod kątem ich przydatności 
dla odbiorcy, jakim jest potencjalny turysta, czyli każdy z nas, nie sposób nie sięgnąć do 
przeglądu literatury w ujęciu historycznym. Studia i zainteresowanie etnografów bu-
downictwem Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny i Huculszczyzny są w literaturze znane 
od dawna. wiele opisów zawdzięczamy wincentemu Polowi, dotyczyły one początków 
XVIII w. Zainteresowanie kulturą ludową Karpat w dzisiejszym ujęciu datuje się od prze-
łomu XIX i XX w. na czoło wysuwają się tutaj znaczące ówcześnie ośrodki badawcze, tj. 
Lwów, Kraków i Czerniowce. Przodującą rolę w tym zakresie spełniał ośrodek lwowski. 
nadmienić należy, że wiele inspiracji, być może pomysłów architektonicznych czerpał 
z tego źródła znany architekt lwowski Jan Sas-Zubrzycki, twórca obiektów sakralnych, 
ale również obiektów użyteczności publicznej czy wreszcie prywatnych willi. 

Ukraińscy badacze tego tematu byli skupieni we Lwowie wokół Towarzystwa na-
ukowego im. T. Szewczenki. wśród nich sylwetką najbardziej znaczącą był człowiek 
o wszechstronnych zainteresowaniach – Iwan Franko. Po 1956 r. na czoło wśród badaczy 
etnograficznych związanych z budownictwem ludowym w obrębie doliny Sanu wysuwa 
się postać Stefana Lwa – wnikliwego badacza, który swoją działalność rozpoczął już po 
1956 r., a zakończył w 1992 r. Zebrany przez niego materiał dokumentacyjny stanowi 
wartość wyjątkową i zasługuje na szerszą publikację. Również sama sylwetka autora 
może być przykładem badacza o wszechstronnej wnikliwości. Zebrany przez autora 
materiał został opublikowany w dziele Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX 
wieku i wydany w Rzeszowie w 2003 r. Jak zaznaczono wyżej, powinien być przybli-
żony szerszej społeczności, stąd w artykule w znacznej mierze będą odniesienia do 
cytowanego wyżej dzieła.

3. Rys historyczny osadnictwa doliny Sanu

Pojęcie doliny Sanu stanowi dość umowne określenie. Źródła Sanu znajdują się 
w Bieszczadach u podnórza Przełęczy Użockiej. Rzeka przepływa przez kilka regionów 
geograficznych. Główne dopływy to lewobrzeżny wisłok oraz wiar, wisznia, Szkło, 
Lubaczówka i Tanew ze strony prawej. Cały ten obszar stanowi swoistą dolinę nie tylko 
geograficzną, ale również kulturową. Przyjmując określony jednopunkt odniesienia 
w kwestii badań nad budownictwem wiejskim, szybko dochodzimy do wniosku, że 
problem jest bardzo złożony. Okazuje się bowiem, że systemy osadnicze miały swoje 
uwarunkowania nie tylko geograficzne, ale również etniczne, historyczne (ryc. 1).
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Ryc. 1. Regiony etnograficzne dorzecza Sanu

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.

na przełomie XIX i XX w. zaczynają pojawiać się pierwsze monografie o budownic-
twie, o charakterze porównawczym. Obejmują one stosunkowo duże obszary terytorium 
europejskiego w odniesieniu do Słowiańszczyzny. Są to prace reprezentujące kierunek 
ewolucyjny, jak również kierunek historyczny – reprezentowany w XIX-wiecznej my-
śli etnologicznej.

Jak wyjaśnia te pojęcia Stefan Lew w książce Budownictwo ludowe dorzecza Sanu 
w XIX i XX wieku, przemiana ewolucyjna w budownictwie ludowym dokonywała się 
wskutek zmian gospodarki chłopskiej.

Przytoczmy tutaj cytat: Chłop wolny, myśliwy i „zbójnik” rybołówca, bartnik i właściciel 
dobytku w bydle, owcach i koniach przerabia się na rolnika. Lasy niszczeją ścięte siekierą ku-
piecką [mowa o obszarach rolniczych], wytworzył się najczystszy typ budownictwa rolniczego 
opartego na naturalnych warunkach przyrodniczych1.

Rozwój budownictwa wiejskiego był również rozpatrywany z pozycji historyków 
sztuki. Silny wpływ na wyłonienie kierunku określonego jako historyczny miały prace 
Jana Sas Zubrzyckiego. Przytoczyć tu można opracowania pt. Polskie budownictwo 
drewniane jako pierwowzór dla stylu nadwiślańskiego, Kraków 1916 r., wcześniejsze 
Cieśla polski, Kraków 1906 r., Cieślictwo polskie – uzupełnienie polskiego budownictwa 
drewnianego – Lwów 1930 r. Opracowania te wywarły znaczące piętno na publikacjach 
późniejszych autorów. Dolina Sanu to swoiste pogranicze, gdzie widać ścieranie się 

1. S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003, s. 9.
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i przenikanie dwóch zasadniczych obszarów kulturowych – polskiego i ukraińskiego. 
Stąd też na tym obszarze wytworzył się swoisty konstruktywizm, który w połączeniu 
z badaniami etnicznymi stanowił podstawę do opracowań po 1945 r. Przy kartogra-
ficznym podziale nikt nie jest w stanie określić, gdzie tak naprawdę zaczyna się jedna 
granica architektoniczna, a gdzie druga.

w tym kontekście musimy przytoczyć słowa wincentego Pola „Prace etnografa 
i historyka zejdą się kiedyś ze sobą, objaśnią się nawzajem i utworzą wtedy rzetelną 
całość”2.

Badając, opisując, fotografując obiekty architektury miejskiej w czasie współczesnym, 
nie wnikając w ich sens historyczny, być może najlepiej sięgnąć do starych sposobów 
inżynierskich, tj. datowania obiektu, gdyż tego typu wytworzona dokumentacja może 
okazać się najbardziej wiarygodna.

4. Budownictwo wiejskie 

nawiązując do tradycji budowlanych w każdym regionie oraz w wytypowanym cza-
sie historycznym, należy stwierdzić, że głównym tworzywem budowlanym był zawsze 
materiał pochodzenia miejscowego. Również obszar doliny Sanu, jak zresztą prawie 
całego Pogórza Karpackiego, odznaczał się w tym zakresie jednolitością. Podstawowym 
budulcem było drewno, kamień polny stosowany w zasadzie do wykonywania podmu-
rówek domów, rzadziej glina w postaci surowej, niewypalonej cegły. Struktura ta uległa 
zmianie dopiero po II wojnie światowej. Przytoczone przez Stefana Lwa statystyki 
z 1921 r. wskazują udział procentowy materiałów budowlanych w powiecie przemyskim. 
Kształtował się następująco: drewno 95%, mur 3%, glina i inne 2%. Trzeba stwierdzić, 
że w owym czasie w 19 powiatach lwowsko-krakowskich udział był podobny i wynosił 
97,2% – resztę stanowiły budynki murowane z cegły, rzadziej z kamienia3. Sytuacja 
taka panuje właściwie do wybuchu II wojny światowej, gdyż wieś odbudowując się po 
zniszczeniach I wojny światowej, nadal stosuje tradycyjne drewno.

Podobnie wygląda sytuacja z materiałami pokryciowymi. według statystyk [źródło 
wspomniane wyżej] w 1921 r. w 19 powiatach lwowsko-krakowskich słoma stanowiła 
77%, drewno (gonty 3,6%) oraz materiały ogniotrwałe 19,4% (głównie dachówka i blacha).

Ze statystyk późniejszych wynika, że w 1960 r. udział materiałów ściennych do 
wznoszenia domów wynosił odpowiednio 85% drewno i 15% mur. Sytuacja zmienia 
się gwałtownie po 1960 r., kiedy to nakazem władz nie wydaje się zgody na wznoszenie 
domów drewnianych. Podobnie sytuacja wygląda z materiałami pokryciowymi. Z później-
szych danych (1969 r.) wynika, że w powiecie przemyskim pokrycia słomiane stanowiły 
23%, drewno (gont) 3% oraz materiały ogniotrwałe 74%4. na zmianę struktury pokryć 
wpływ miały głównie zalecenia władz zmierzające do wymiany pokryć słomianych na 
niepalne (głównie eternit), deklarowaną pomoc finansową w tym zakresie, jak również 
zakaz krycia nowych budynków materiałami nieogniotrwałymi.

2. S. Lew, Budownictwo ludowe…, op. cit., s. 17.
3. Ibidem, s. 36–38.
4. Ibidem, s. 17.
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4.1. Ciesielka

Architektura wiejska była ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym, procesami 
osadniczymi i społeczno-gospodarczymi. Śledząc historię architektury na ziemiach 
środkowego biegu Sanu, możemy stwierdzić, że przeważała zabudowa frontowa, 
domy frontem do „gościńca” (ulicy). Często spotkać można było tzw. okólniki, czyli 
zagrody czworoboczne.

Tworzywem architektury było drewno, ale także słoma, glina, kamień, wapień. 
Powszechne wykorzystanie surowca naturalnego zespalało budynki z otoczeniem. Jej 
harmonijność przejawiała się w proporcjach i kolorycie (wieże dzwonnic kościelnych 
nigdy nie przewyższały wierzchołków drzew).

w drzewie i budynkach z niego wykonanych drzemała ukryta magia i symbolika. 
nie bez powodu do budowy domu nie używano nigdy drzew porażonych piorunem, 
bliźniaczych, bartnych. nie bez znaczenia pozostawała ogromna ludowa wiedza o drze-
wie i rzemiośle ciesielskim.

Używano drewna iglastego sosny, jodły, świerku i modrzewia. Często łączono ze 
sobą różne gatunki, np. modrzew i jodłę. Drewna liściastego można było używać jedy-
nie do konstrukcji słupowych. Obróbka była ręczna, polegała na ociosywaniu, tarciu, 
łupaniu i cięciu. Powszechne były dwa typy ciesiołki: ludowa i cechowa, (wykonywana 
przez mistrza cechowego). Do często stosowanych zwyczajów ciesielskich zaliczano 
znakowanie przez majstra stawianych budynków.

Trzy najczęściej spotykane konstrukcje ścian tzw. zrębowe to:
 � „na obłap” (przykład A, B),
 � „na rybi ogon” (na jaskółczy ogon) (przykład D),
 � „na zamki” (przykład C, E, G), (ryc. 2).

Ryc. 2. Konstrukcje ścian

      
 D (łączenie na rybi ogon)  A (łączenie na obłap)

Źródło: Zbiory własne autora
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4.2. Budynki – sztuka mieszkania 

Rozwarstwienie społeczne, jakie występowało na wsi polskiej, uwidaczniało się w bu-
dowie zagród dwu- lub jednobudynkowych. Różne rodzaje zagród wiejskich, typowych 
dla obszaru Pogórza Karpackiego, w tym również Dynowskiego, przedstawiają ryciny 
4 i 5. Zagrody zawsze musiały być dostosowane do warunków geograficznych, miały 
one również wpływ na kształt i rozmiar siedlisk, widać to szczególnie we wsiach nad-
rzecznych.

najstarszym układem pomieszczeń był tzw. układ trójwewnętrzny tzn. sień, 
izba i komora. występował on zarówno w domach wąsko- i szerokofrontowych. Gdy 
pomieszczenia zajmowały całą szerokość budynku, określa się je jako jednotraktowe. 
Domy dwutraktowe to takie, w których wzdłużne ścianki dzielące dom na dwie części 
przebiegały przez środek (ryc. 3).

Ryc. 3. Schemat chałupy dwutraktowej

Źródło: Zbiory własne autora

Odmiennie na Podkarpaciu. Tutaj dostawiano komory za izbami do ścian wzdłuż-
nych, powiększając tym samym szerokość budynku i rozpiętość dachu.

Konstrukcje dachowe najczęściej spotykane na terenie, o którym mowa w artykule, 
to konstrukcje krokwiowe – inne występujące na terenie Polski to slegowe (Podhale) 
i sochowe (wielkopolska).

w konstrukcjach krokwiowych przez rozmaite ustawianie i skracanie krokwi można 
było uzyskać kilka kształtów dachów, m.in. najpopularniejsze cztero- i dwuspadowe. 
Krokwie poszywano słomą, tworząc schodkowe uskoki. Różnorodnie formowano kale-
nice, czyli grzbiet dachu. Rzadko spotykano na Podkarpaciu pokrycia gontowe (fot . 1). 
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 Schodkowe poszywanie słomą  Poszywanie słomą zakończone gontem

widok od wewnętrznej strony
Fot. 1. Pokrycia dachowe słomiane

Źródło: fot. J. Kubit

Ryc. 4. Zagrody jednobudynkowe w zabudowie zwartej, nowosiółki Dydyńskie, pow. Przemyśl

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.
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Ryc. 5. Przykłady budownictwa drewnianego z terenu Pogórza Dynowskiego: u góry od lewej: podgór-
ska ziemianka, obok zachodniołemkowski sypaniec nakryty stropem ślegowym i odsłonięty dachem, 

poniżej dwuizbowa kurna chata z komórką i obórką

Źródło: I. Tłoczek, Dom mieszkalny na polskiej wsi, PWN, Warszawa 1985.

Okna i drzwi często zdobiono, najczęstszym modelem drzwi były tzw. drzwi sza-
lowane. na przełomie XVIII i XIX w. bardzo modnym zabiegiem stało się szalowanie 
ścian. Szalunek polegał na obijaniu całego zrębu, od podwaliny do opaski. Układ desek 
był pionowy. 

najpóźniejszym zjawiskiem architektonicznym są dostawiane do chałup ganki 
(zapewne zapożyczone od dworów szlacheckich). „Tymczasem na folwarku nie uszło 
baczności, że przed ganek zajechał któryś z nowych gości” pisał A. Mickiewicz.

4.3. Ganki

Typowy ganek miał 4 kolumienki, na których oparty był dwuspadowy daszek. Ga-
nek stanowił osłonę „wschodów” schodów prowadzących do budynku. Mógł być wkoło 
obwiedziony tzw. galeryjką (tu na ławeczkach ustawionych naprzeciw siebie można 
było swobodnie porozmawiać, obserwując krajobraz) (ryc. 6 i 7). 
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Ryc. 6. Ganek, rys. wiktor Zin

Źródło: https://www. wiktorzin.com (dostęp: 4.04.2013)

Ryc. 7. Chałupa z gankiem

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.
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4.4. Barwienie zewnętrznych ścian

naukowcy nie potrafią określić, od kiedy rozpowszechniło się malowanie zrębów 
i ścian. wiadomo bezsprzecznie, że zabieg ten miał spełniać funkcję ochronną i este-
tyczną. Używano różnych barwników o pochodzeniu naturalnym, np. wapna i glinek. 
wapno z domieszką ultramaryny dawało kolor „siwy” (niebieski). Glinki barwiły się na 
jasnożółto, jasnobrązowo. Odcienie terakoty uzyskiwano z połączenia palonej glinki 
z olejem lnianym. na terenach roponośnych nacierano drewno ropą naftową. w XIX w. 
powszechnie wprowadzono chemiczne kleje i farby.

4.5. Wnętrze. Paleniska i piece – sercem domu jest piec

Piece zajmowały czasami nawet 1/3 izby. Składały się z trzonu kuchennego, przy-
krytego ceglano-glinianą lub kamienno-glinianą kapą, zwężający się ku dymnikowi. 
Do trzonu kuchennego przylegał piec chlebowy, który obudowywano tak, by można 
było nad nim urządzić posłanie. Do tego miejsca prowadziły schodki. Rozmieszczano 
tam zwykle legowisko dla starszych. Stąd wzięło się to powiedzenie, że „na wsiach 
nad Sanem to nawet piece gadają”. Dopiero w XIX w. nastała ogromna fala przeróbek 
pieców. Trzony kuchenne zastąpiła żeliwna płyta z dwiema lub czterema fajerkami. 
Powszechnie znanym było zagadnienie, że inne drzewo służyło do grzania, inne do 
pieczenia, a inne do świecenia (ryc. 8). 

Ryc. 8. Piec gliniany

Źródło: S. Lew, Budownictwo ludowe dorzecza Sanu w XIX i XX wieku, MITEL, Rzeszów 2003.
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5. Podsumowanie

Obszar zwany doliną Sanu, piękny pod względem krajobrazu, wielokulturowy, ulega 
dynamicznym przemianom. Dynamika zmian dotyczy również budownictwa miesz-
kalnego. Do niedawna, zaledwie 50 lat wstecz, większość budynków mieszkalnych była 
wykonywana z drewna. warto wspomnieć nie tylko o urodzie i funkcjonalności tych 
budowli, jak i o kunszcie rzemiosła ciesielskiego, które ze wznoszeniem drewnianych 
budynków łączyło się nierozerwalnie. Dawne wznoszenia budynków mieszkalnych 
odbywały się z wykorzystaniem magii, wierzeń ludowych, ale i wiedzy o elementach 
krajobrazu, z którym stanowiły spójną całość. Tradycyjna architektura drewniana 
zanika. Można wyliczyć kilka przyczyn takiego stanu rzeczy:

 � naturalne niszczenie drewna i wyparcie go przez materiały bardziej trwałe;
 � utożsamienie architektury drewnianej ze znakiem biedy czy nawet zacofania;
 � stosunek lokalnej administracji i użytkowników;
 � zmiany cywilizacyjne i nastające mody.

warto zatem ocalić od zapomnienia to, co jeszcze pozostało. Dostrzegać piękno 
i kunszt zaklęte w drewnie, nie tylko na Podhalu, gdzie udało się zachować ten natu-
ralny budulec, zarówno w konstrukcji budynków, jak i zdobnictwie. niepowtarzalna 
wartość budownictwa drewnianego na terenie doliny Sanu jest wyjątkowa ze względu 
na wielokulturowy charakter tego regionu, połączenie elementów napływających ze 
wschodu i z zachodu. 
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ROLA TURYSTYKI EDUKACYJNEJ W REALIZACJI 
KONCEPCJI TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ 

NA POGÓRZU DYNOWSKIM

Streszczenie
Koncepcja turystyki zrównoważonej znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwoju tych form tu-

rystyki, które realizowane są z poszanowaniem przyrodniczych, kulturowych i społecznych war-
tości obszaru recepcji. Turystyka edukacyjna, będąca segmentem turystyki kulturowej, doskona-
le wpisuje się w ideę rozwoju zrównoważonego. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pogórza 
Dynowskiego stanowi istotną determinantę kreacji produktów regionalnej turystyki edukacyj-
nej, szczególnie w zakresie podróży studyjnych, tematycznych i seminaryjnych. wymagałoby to 
jednak wsparcia ze strony regionalnych organizacji turystycznych oraz bezpośrednich inicjatyw 
lokalnych władz samorządowych, ich związków i stowarzyszeń, a także współpracy z przedstawi-
cielami sektora edukacji i szkolnictwa wyższego. niniejsze opracowanie zawiera analizę uwarun-
kowań rozwoju turystyki edukacyjnej na obszarze Pogórza Dynowskiego.

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, turystyka edukacyjna, podróże studyjne, podróże 
tematyczne

THE ROLE OF THE EDUCATIONAL TOURISM 
IN REALIZATION OF SUSTAINABLE TOURISM 
CONCEPT OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS

Summary
The concept of sustainable tourism is reflected in the development of these forms of tour-

ism, which are carried out with respect for the natural, cultural and social values of an area of 
reception. Educational tourism, which is a section of cultural tourism, fits perfectly in the idea 
of sustainable development. Cultural heritage and natural history of the Dynowskie Foothills 
area is an important determinant of regional products creation, especially in the range of study 
tours, thematic and seminars trips. However, it would require the support of the regional tourist 
organization and direct local initiatives of local authorities and their associations as well as coop-
eration with representatives of the education and higher education sectors. This study contains 
an analysis of the educational tourism development in the area of the Dynowskie Foothills. 

Keywords: sustainable tourism, educational tourism, study tours, themed trips

1. Wprowadzenie 

Zrównoważony rozwój turystyki winien umożliwiać realizację potrzeb współcze-
snych turystów i regionów turystycznych z uwzględnieniem ochrony możliwości przy-
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szłych konsumentów i producentów. Konieczna jest kreacja produktu turystycznego, 
odpowiadającego potrzebom społeczno-gospodarczym i równocześnie zachowującego 
tożsamość kulturową, ekosystem oraz różnorodność biologiczną obszaru recepcji.

Zrównoważony rozwój turystyki na danym obszarze recepcji musi być zaplanowany. 
wymaga to opracowania oraz wdrożenia regionalnych i lokalnych programów rozwoju 
turystyki, dostosowanych do specyfiki naturalnych i antropogenicznych walorów obszaru 
oraz kształtowania infrastruktury turystycznej w sposób niezagrażający dziedzictwu 
przyrodniczemu i kulturowemu. Szczególnie wspierany powinien być rozwój tych form 
turystyki, które pozostają w zgodzie z ideą rozwoju zrównoważonego. należy do nich 
turystyka edukacyjna, stanowiąca jeden z segmentów turystyki kulturowej. Różne 
produkty tego rodzaju turystyki posiadają nie tylko element poznawczy, ale kształtują 
poszanowanie odrębności kulturowej zwiedzanych obszarów oraz ich materialnego 
dziedzictwa i środowiska przyrodniczego.

Pogórze Dynowskie to wciąż mało znany obszar recepcji turystycznej, posiadający 
bogate walory przyrodnicze i antropogeniczne, które należy równocześnie chronić i po-
pularyzować. Sprzyjać temu może rozwój turystyki edukacyjnej, spełniającej postulaty 
turystyki zrównoważonej. 

Celem opracowania jest dokonanie analizy uwarunkowań oraz próba wskazania 
działań, które sprzyjałyby kształtowaniu produktu turystyki edukacyjnej na obszarze 
Pogórza Dynowskiego.

2. Produkty turystyki edukacyjnej a koncepcja turystyki 
zrównoważonej

Koncepcja turystyki zrównoważonej stanowi efekt poszukiwań rozwiązań alter-
natywnych dla typowej turystyki masowej, przy czym za szczególnie istotny problem 
należałoby uznać regulację rozmiarów i form ruchu turystycznego oraz odpowiednie 
zarządzanie gospodarką turystyczną na obszarze recepcji1. Definicje turystyki zrów-
noważonej uwzględniają ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju 
zrównoważonego2. Turystyka zrównoważona to każda forma rozwoju turystycznego, 
zarządzania turystyką czy aktywności turystycznej, zachowująca ekologiczną, spo-
łeczną i ekonomiczną integralność terenów oraz ich zasoby naturalne i kulturowe3. 
Koncepcja turystyki zrównoważonej znajduje odzwierciedlenie w różnych produktach 
turystycznych, kreowanych na bazie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowe-
go4. należałoby jednak zauważyć, że znaczny stopień zróżnicowania obszarów recepcji 
pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz potencjału zasobów 
przyrodniczych i kulturowych, powoduje niekiedy trudności w realizacji tej koncepcji5. 
Dlatego też szczególnie ważne jest kształtowanie takich postaw turystów i organiza-
torów turystyki, które byłyby etycznie i społecznie korzystne dla obszarów recepcji 

1. A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2010, s. 26–27.
2. A. niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 67.
3. D. Zaręba, Ekoturystyka, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2006, s. 45.
4. A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona…, op. cit., s. 34.
5. w. Kurek (red.), Turystyka, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2007, s. 435.
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turystycznej, stwarzając warunki ich zrównoważonego rozwoju6. Założenia koncepcji 
turystyki zrównoważonej mogą być wykorzystane w stymulowaniu rozwoju turystyki 
edukacyjnej oraz w procesie kreacji jej produktów.

Turystyka edukacyjna obejmuje podróże ukierunkowane na poszerzenie wiedzy 
uczestników w określonej dziedzinie lub temacie. Podróże te mogą mieć charakter 
przedsięwzięć samodzielnych, niezależnych od innych działań edukacyjnych lub wspierać 
proces kształcenia uczestników odbywający się w miejscu ich zamieszkania. Klasycznymi 
produktami turystyki edukacyjnej są podróże studyjne, tematyczne, językowe i semi-
naryjne7. Ponadto, można wyróżnić quasi-edukacyjne produkty turystyczne, takie jak: 
wycieczki objazdowe, wyprawy hobbystyczne czy podróże medialne8. 

Charakterystykę produktów turystyki edukacyjnej przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Produkty turystyki edukacyjnej 

Rodzaj produktu Charakterystyka produktu

Podróż studyjna wyprawa o charakterze kulturowo-edukacyjnym o ściśle określonym programie, z niewielką liczbą 
uczestników, kierowana przez wykwalifikowanego pilota-przewodnika.

Podróż tematyczna Zaplanowana wyprawa turystyczna, której program zbudowany jest głównie wokół wiodącego 
tematu z zakresu szeroko rozumianej kultury.

Podróż językowa wielodniowy wyjazd, którego celem jest uzyskanie lub pogłębienie, w sposób zorganizowany, 
znajomości języka obcego.

Podróż seminaryjna wyprawa edukacyjna organizowana dla uczestników, zaplanowanego szerzej, programu edukacyj-
nego na poziomie akademickim.

wycieczka objazdowa wielodniowa wyprawa ukierunkowana na zwiedzanie atrakcyjnego turystycznie obszaru z fakul-
tatywnymi elementami programu.

wyprawa hobbystyczna wyprawa dla ograniczonej liczby uczestników z programem skoncentrowanym na zasobach 
zwiedzanego obszaru, dobranych zgodnie z wąsko pojętym hobby danej grupy.

Podróż medialna wyjazd promocyjny, którego celem jest zapoznanie przedstawicieli mass mediów i touroperatorów 
konkretną destynacją turystyczną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, op. cit., s. 78, 
83, 88, 92; A. Mikos von Rohrscheidt, Podróże studyjne…, op. cit., s. 125–126.

Analizując przedstawioną klasyfikację turystyki edukacyjnej, nie sposób nie za-
uważyć, że granice pomiędzy poszczególnymi produktami są dość płynne. Możliwość 
kształtowania rozbudowanej obszarowej oferty tych produktów uzależniona jest od 
stopnia koncentracji na danym terenie atrakcyjnych i rozpoznawalnych walorów tu-
rystycznych. w przypadku obszarów o ograniczonej liczbie takich zasobów, za celową 
należałoby uznać kreację regionalnych produktów zintegrowanych w postaci podróży 
tematycznych, których podstawą mogą być istniejące szlaki turystyczne. Budowanie 
pozycji rynkowej produktów turystyki edukacyjnej wymaga odpowiednich działań pro-
mujących destynacje turystyczne, co jest istotne nie tylko z uwagi na komercjalizację tych 
produktów, ale również ze względu na realizację koncepcji turystyki zrównoważonej.

6. G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2002, s. 370.
7. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, GwSHM Milenium, Gniezno 

2008, s. 77.
8. A. Mikos von Rohrscheidt, Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej, [w:] Współczesne formy 

turystyki kulturowej, (red.) K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, wydawnictwo AwF w Poznaniu, Poznań 
2009, s. 125–126.



268

Grażyna Dyrda

3. Uwarunkowania kreacji produktu turystyki edukacyjnej  
na Pogórzu Dynowskim

Pogórze Dynowskie to obszar, na którym podejmowane są działania służące 
ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a tym samym sprzyjające rozwo-
jowi turystyki zrównoważonej. Do takich przedsięwzięć należy wdrażanie programu 
Błękitny San. Program, którego celem jest ochrona wód środkowego Sanu, zainicjowany 
został w 2003 roku przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Efek-
ty realizacji programu mają zarówno zasięg lokalny, jak i globalny. A są nimi: czyste 
wody Sanu i jego dorzecza, czyste środowisko, rozwój turystyki w dolinie Sanu, mniej 
zanieczyszczeń w wiśle i w Bałtyku, zachowanie walorów przyrodniczych oraz licznych 
gatunków flory i fauny9.

Zrównoważony rozwój turystyki na Pogórzu Dynowskim uwarunkowany jest kre-
acją odpowiednich produktów turystycznych, wśród których szczególnie pożądane są 
edukacyjne produkty turystyczne. Oceniając możliwości rozwoju turystyki edukacyjnej 
na tym obszarze recepcji, należałoby wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: 

 � charakter walorów turystycznych oraz ich atrakcyjność,
 � rozpoznawalność tego obszaru recepcji w kraju i w regionie,
 � historyczne, kulturowe oraz funkcjonalne powiązania Pogórza Dynowskiego z in-

nymi obszarami recepcji turystycznej.
walory turystyczne Pogórza Dynowskiego – rzeźba terenu, urozmaicony krajobraz, 

różnorodna flora i fauna, bogaty folklor oraz zabytki kultury materialnej – mogą sta-
nowić podstawę kreacji regionalnych produktów turystyki edukacyjnej. Atrakcyjność 
turystyczna parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody predestynuje ten obszar do 
organizacji przyrodniczych podróży tematycznych obejmujących Przemysko-Dynowski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków nATURA 2000 
czy też ścieżkę przyrodniczą „Kopaniny” w Dąbrówce Starzeńskiej10. Rozwój turystyki 
edukacyjnej może bazować na materialnych obiektach dziedzictwa kulturowego oraz 
na jego sferze niematerialnej. 

na obszarze Pogórza Dynowskiego występuje wiele zabytków architektonicznych. 
Są to przede wszystkim budowle sakralne, pozostałości dawnych zamków, pałaców 
i zabudowań wiejskich oraz obiektów przemysłowych, a wśród nich: wpisane na listę 
światowego dziedzictwa kultury UnESCO drewniane kościoły w Haczowie (XIV w.) i w 
Bliznem (XV w.), drewniana XVIII-wieczna cerkiew w Czerteżu, ślady grodziska wiślan, 
ruiny XV-wiecznego zamku Kamieniec w Odrzykoniu, XVI-wieczny zamek w Dubiecku, 
a także XIX-wieczna, wciąż czynna kopalnia ropy naftowej w węglówce11. 

Przez Pogórze Dynowskie przebiegają również dwa, rozpoznawalne w kraju i za 
granicą, szlaki turystyczno-kulturowe: Szlak Architektury Drewnianej oraz Szlak naf-
towy12. Rozwojowi turystyki edukacyjnej sprzyja realizacja programu „Błękitny San”, ukie-
runkowanego na przyjazne środowisku zagospodarowanie obszaru recepcji. Rozbudowa 

9. www.pogorzedynowskie.pl (dostęp 6.05.2013).
10. Ibidem.
11. www.epodkarpacie.com, www.pogorza.pl, www.pogorzedynowskie.pl (dostęp 6.05.2013). 
12. Potencjał i gradacja wartości produktów turystycznych województw, Polska Organizacja Turystyczna, warszawa 2008.
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infrastruktury turystycznej w ramach tego programu jest czynnikiem stymulującym kreację 
regionalnych i lokalnych produktów turystyki edukacyjnej. Przykładem takich działań jest 
wytyczenie rowerowej trasy przyrodniczo-edukacyjno-turystycznej „Doliną Sanu”, wypo-
sażonej w terenowe tablice główne, tablice edukacyjne, regulaminowe oraz kierunkowe13.

Kształtując produkt turystyki edukacyjnej, należy mieć na uwadze jego uplaso-
wanie rynkowe, czyli określenie docelowego segmentu nabywców. wymaga to m.in. 
oceny stopnia popularności obszaru recepcji turystycznej. wyniki badań sondażowych 
prowadzą do wniosku, że Pogórze Dynowskie oraz walory turystyczne tego obszaru są 
relatywnie słabo rozpoznawalne i sytuacja ta nie ulega poprawie. Badania ankietowe, 
których celem była ocena identyfikowalności i popularności walorów turystycznych 
Pogórza Dynowskiego, zrealizowano w dwóch etapach – w latach 201014 i 2013 techniką 
kwestionariuszową, a próby badawcze dobierane były metodą snowball and network 
sampling15. Utworzone w ten sposób struktury sieciowe respondentów liczyły w każdym 
z etapów badania 200 osób, w tym 100 mieszkańców województwa podkarpackiego 
oraz 100 mieszkańców innych regionów Polski. Metoda doboru próby nie gwarantuje 
pełnej reprezentatywności, niemniej w obydwu etapach badania uzyskano istotne 
zróżnicowanie grupy ankietowanych. Równocześnie struktury obydwu prób okazały 
się porównywalne w stopniu upoważniającym do dokonania analizy wyników badania 
z lat 2010 i 2013. Charakterystykę respondentów przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Charakterystyka respondentów

Cechy respondentów Warianty cech

Udział respondentów – mieszkańców (w %)

Podkarpacia innych regionów

Wyniki badań z lat:

2010 2013 2010 2013

Płeć
kobieta 52,0 49,0 41,0 44,0

mężczyzna 48,0 51,0 59,0 56,0

Wiek

do 25 lat 27,0 24,0 24,0 22,0

26–35 lat 17,0 19,0 21,0 20,0

36–45 lat 15,0 16,0 9,0 12,0

46–55 lat 19,0 20,0 26,0 27,0

powyżej 55 lat 22,0 21,0 20,0 19,0

Miejsce  
zamieszkania

miasto 74,0 69,0 62,0 66,0

wieś 26,0 31,0 38,0 34,0

Wykształcenie

podstawowe, gimnazjalne 9,0 8,0 7,0 10,0

zawodowe 16,0 13,0 14,0 6,0

średnie, ponadgimnazjalne 58,0 59,0 55,0 58,0

wyższe 17,0 20,0 24,0 26,0

Źródło: Badania własne

13. G. Dyrda, T. Maciałek, Uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Pogórza Dynowskiego w świetle 
założeń polityki turystycznej Unii Europejskiej, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa, T. Soliński, wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2012, s. 50–51.

14. wyniki pierwszego etapu badań zostały zaprezentowane w: G. Dyrda, T. Maciałek, Przesłanki kształtowania profilu 
turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego, [w:] Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza 
Dynowskiego, (red.) J. Krupa, T. Soliński, wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2011, s. 21–22.

15. J. Kowal, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 1998, 
s. 33–34.
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Analizując wyniki obydwu etapów badania (tab. 3), można stwierdzić, że Pogórze 
Dynowskie wciąż pozostaje słabo rozpoznawalnym obszarem geograficznym i tury-
stycznym – jego położenia nie potrafiło wskazać 16% ankietowanych mieszkańców 
Podkarpacia i prawie połowa respondentów z innych województw. Mało popularne, 
szczególnie wśród mieszkańców innych województw, są walory turystyczne Pogórza 
Dynowskiego – najczęściej wymieniane są rzeki i rzeźba terenu, natomiast ponad 1/4 
respondentów z województwa podkarpackiego oraz niewiele mniej niż połowa z innych 
regionów nie wskazała żadnego typu walorów występujących na tym obszarze.

Tab. 3. Rozpoznawalność walorów turystycznych Pogórza Dynowskiego

Kryteria rozpoznawalności 
walorów

Warianty odpowiedzi  
respondentów

Wskazania respondentów – mieszkańców 
(w %)

Podkarpacia innych regionów

Wyniki badań z lat:

2010 2013 2010 2013

Znajomość położenia 
geograficznego Pogórza 
Dynowskiego

województwo podkarpackie 89,0 84,0 53,0 51,0

inne regiony Polski 2,0 5,0 19,0 21,0

brak odpowiedzi 9,0 11,0 28,0 31,0

Znajomość walorów 
i atrakcji  
turystycznych  
Pogórza Dynowskiego

rzeki, rzeźba terenu 72,0 74,0 53,0 51,0

łowiska rybne 38,0 33,0 21,0 20,0

lasy 51,0 48,0 28,0 34,0

unikatowa przyroda 27,0 25,0 19,0 18,0

kolejka wąskotorowa 34,0 39,0 12,0 11,0

zabytki 19,0 18,0 13,0 16,0

folklor 9,0 11,0 5,0 3,0

brak skojarzeń 28,0 26,0 47,0 49,0

Źródło: Badania własne

Relatywnie słaba rozpoznawalność walorów turystycznych Pogórza Dynowskie-
go implikuje ograniczone możliwości kreacji konkurencyjnego produktu turystyki 
edukacyjnej. Pożądane byłoby więc wykorzystanie historycznych i kulturowych więzi 
tego obszaru recepcji turystycznej z lepiej rozpoznawalnymi regionalnymi destyna-
cjami – z Łańcutem, Przemyślem i Bieszczadami. Regionalnymi produktami turystyki 
edukacyjnej mogłyby być podróże studyjne i tematyczne, kreowane jako produkty 
liniowe lub sieciowe, zintegrowane z bardziej znanymi i atrakcyjnymi terenami oraz 
miejscowościami lub ze znanymi szlakami turystycznymi. Ocena uwarunkowań kreacji 
regionalnego, edukacyjnego produktu turystycznego Pogórza Dynowskiego, prowadzi 
do wniosku, że pozycję konkurencyjną tego produktu należałoby budować poprzez 
przestrzenną i funkcjonalną integrację liniowych szlaków turystycznych16. 

na terenie Pogórza Dynowskiego wytyczono pewną liczbę szlaków turystycznych, 
ale przekształcenie ich w zintegrowane produkty turystyki edukacyjnej wymaga odpo-
wiedniego zagospodarowania obszaru recepcji oraz uruchomienia spójnego systemu 
informacji turystycznej. Tematyczne szlaki turystyczne, bazując na istniejących lub 

16. G. Dyrda, S. Dyrda-Maciałek, Uwarunkowania kreacji lokalnych produktów turystycznych na Pogórzu Dynowskim, 
[w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, (red.) J. Krupa, 
wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2013, s. 194–195.
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tworzonych szlakach, trasach rowerowych lub ścieżkach dydaktycznych, mogłyby stać 
się integralną częścią podróży tematycznych i studyjnych, łączących obszarowy produkt 
turystyczny Pogórza Dynowskiego z innymi regionalnymi i ponadregionalnymi pro-
duktami turystycznymi, takimi jak: Samochodowy turystyczno-historyczno-kulturowy 
szlak miast byłej Ordynacji Łańcuckiej, Szlak naftowy, Szlak Architektury Drewnianej 
i wiele innych. Oferta tego typu produktów winna być skierowana przede wszystkim 
do młodzieży szkolnej i akademickiej, do nauczycieli oraz do turystów weekendowych, 
zainteresowanych nie tylko wypoczynkiem, ale również dziedzictwem przyrodniczym 
i kulturowym Pogórza Dynowskiego. 

4. Projekt podróży tematycznej: Śladami Monachomachii i jej Autora

na Pogórzu Dynowskim można odnaleźć ślady związków tego obszaru z polską 
literaturą i jej twórcami. Dotyczy to szczególnie Dubiecka, będącego nie tylko miejscem 
urodzenia Ignacego Krasickiego. w Dubiecku spędził bowiem dzieciństwo Aleksander 
Fredro, powstały tu również dwa utwory Franciszka Karpińskiego – pieśń Kiedy ranne 
wstają zorze i kolęda Bóg się rodzi. Odnosząc się do tych faktów, można byłoby zaplano-
wać literackie podróże tematyczne, obejmujące Pogórze Dynowskie oraz inne obszary 
recepcji turystycznej, łączące się z miejscem akcji utworów literackich lub epizodami 
z życia ich autorów.

Takim produktem turystyki edukacyjnej mogłaby być podróż tematyczna zatytuło-
wana Śladami Monachomachii i jej Autora. Byłby to regionalny produkt liniowy Pogórza 
Przemysko-Dynowskiego, wzdłuż szlaku łączącego Dubiecko z Przemyślem – być może 
miejscem akcji Monachomachii, pozycjonowany w segmencie rynkowym młodzieży 
szkolnej i studentów oraz w niszy miłośników kulturowych podróży literackich, których 
tematem wiodącym jest osoba i dzieło twórcy literatury pięknej.

Do Dubiecka, miejsca swego urodzenia w 1735 r., Ignacy Krasicki miał sentyment 
przez całe życie. Pisał: „O miejsce słodkie, gdzie się urodziłem! w tobie los zrządził 
pierwszy wątek życia…” Krasicki wspominał Dubiecko w kilku swoich utworach: w Mo-
nachomachii, Panu Podstolim oraz w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach. Podobno 
o Dubiecku opowiadał często Fryderykowi II, królowi pruskiemu, którego poddanym 
stał się po I rozbiorze Polski. 

Ignacy Krasicki opuścił Dubiecko dość szybko – uczył się w kolegium jezuickim we 
Lwowie oraz w seminarium duchownym w warszawie, studiował teologię w Rzymie. 
Jako kapelan Stanisława Augusta przebywał na dworze królewskim w warszawie. 
Będąc najpierw biskupem warmińskim, a następnie gnieźnieńskim, mieszkał w Lidz-
barku warmińskim i w Gnieźnie. Zmarł w 1801 r. w Berlinie i tam został pochowany. 
Z inicjatywy Juliana Ursyna niemcewicza w 1829 r. jego prochy zostały sprowadzone 
do Gniezna i spoczęły w katedrze gnieźnieńskiej17.

Projektowana podróż tematyczna ma zasięg regionalny, nie obejmuje więc tych 
wszystkich miejsc, w których żył i tworzył Ignacy Krasicki. w Dubiecku i okolicach, czyli 
ziemiach pozostających pod zaborem austriackim, Krasicki – poddany króla pruskiego 

17. S. Achremczyk, Ignacy Krasicki nie tylko poeta, wydawnictwo Littera, Olsztyn 2006.
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bywał bardzo rzadko, i brak jest trwałych pamiątek tych pobytów. Dlatego też dalsza 
część planowanej podróży tematycznej mogłyby się odbywać w Przemyślu – w mieście 
uważanym przez niektórych badaczy literatury za miejsce akcji Monachomachii. Ignacy 
Krasicki pisał w swoim poemacie heroikomicznym Monachomachia, czyli wojna mnichów: 
„…w mieście, którego nazwiska nie powiem (…), Było trzy karczmy, bram cztery ułomki, 
klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki…” nigdzie nie pada nazwa miasta, ale mógłby 
to być znany Krasickiemu Przemyśl – miasto wielu klasztorów, m.in. uwiecznionych 
w Monachomachii – oo. Karmelitów (wciąż funkcjonujący) i oo. Dominikanów (obecnie 
siedziba Starostwa Powiatowego). Jeżeli nawet Krasicki nie pisał o Przemyślu, to opisywał 
miasto, takie jak Przemyśl, i klasztory, takie jak dawne klasztory przemyskie, których 
mury wciąż stoją, pełniąc funkcje sakralne lub będąc siedzibami instytucji świeckich. 
warto więc zaplanować podróż tematyczną, która pozwoli jej uczestnikom znaleźć 
się w przestrzeni noszącej ślady przeszłości opisanej przez księcia poetów, którego 
twórczość nie traci aktualności. 

5. Podsumowanie

Kreacja produktów turystyki edukacyjnej stanowi jedną z form realizacji koncepcji 
turystyki zrównoważonej na Pogórzu Dynowskim. Słaba rozpoznawalność tego obsza-
ru recepcji turystycznej powoduje konieczność poszukiwania takich form produktów 
turystyki edukacyjnej, które byłyby konkurencyjne na rynku regionalnym i krajowym. 
wymaga to tworzenia regionalnych produktów zintegrowanych, łączących Pogórze 
Dynowskie z atrakcyjnymi destynacjami turystycznymi Podkarpacia. 

wśród możliwych do zaoferowania produktów turystycznych znaczącą pozycję 
konkurencyjną mogłyby osiągnąć regionalne podróże tematyczne, plasowane w seg-
mencie turystyki dzieci i młodzieży. warto również podjąć starania o wkomponowanie 
zwiedzania Pogórza Dynowskiego w program ponadregionalnych podróży studyjnych. 
wymagałoby to jednak bezpośrednich inicjatyw lokalnych władz samorządowych i ich 
związków, wsparcia ze strony organizacji turystycznych, a także współpracy z tourope-
ratorami oraz przedstawicielami sektora edukacji i szkolnictwa wyższego.
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GEOINFORMACJA PRZESTRZENNA 
W DOKUMENTOWANIU ROZWOJU OSADNICTWA 

WIEJSKIEGO DOLINY SANU W POCZĄTKACH XX W. 

Streszczenie
w artykule zwarte zostały zagadnienia badawcze osiedli wiejskich dorzecza Sanu w aspekcie 

wpływu rzek na geograficzne położenie domostw wiejskich, a także innych czynników determi-
nujących skupienia lub rozproszenia zabudowy. Dokonano krótkiej analizy zabudowy dorzecza 
Sanu w początkach XX w. Artykuł porusza także współczesne aspekty zastosowania geoinforma-
tyki oraz zastosowania systemu GIS, na poziomie przydatności wspomagającej działania decy-
zyjne na różnych szczeblach zarządzania i sterowania, a także kreowania rozwoju gospodarczego 
danego regionu.

Słowa kluczowe: geoinformacja, system GIS, geologia, hydrologia, ekwidystanty

SPATIAL GEOINFORMATION IN DOCUMENTING 
THE DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENT  

IN THE BASIN OF THE SAN

Summary
The article describes research issues of rural settlements located in the basin of the San River, 

taking into consideration the influence of rivers on the geographical location of rural homesteads 
as well as other factors determining concentration or dispersion of buildings. The article contains 
a short analysis of the buildings of the San River basin at the beginning of the 20th century. It 
also elaborates on the contemporary application of geoinformation and geographic information 
system (GIS) for managing and controlling the economic development of a particular region.

Keywords: geoinformation, geographic information system (GIS), geology, hydrology, equi-
distant

1. Wprowadzenie

Geoinformacja przestrzenna, w dzisiejszym zrozumieniu tego słowa, była obiektem 
zainteresowań i studiów badawczych od czasów biblijnych. Teorię i etapy rozwoju geo-
informacji o terenach biblijnych od trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem do czasów 
współczesnych rozwinął i opracował Adam Linsenbarth w oparciu o źródła biblijne 
i pozabiblijne. w swoim opracowaniu „Stages of geoinformation evolution related to 
the territories described in the bible – from the 3rd millennium B.C. to modern times” 
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zamieszczonym w Geoinformatica Polonica1 autor podaje, że najstarszym źródłem geo-
informacji są starożytne dokumenty odnalezione na terenach Egiptu i Mezopotamii, 
pochodzące z trzeciego millennium przed Chrystusem. Kolejne źródła informacji to 
dzienniki podróży pisane przez podróżników i pielgrzymów do Ziemi Świętej. według 
wyżej wymienionego autora szybki rozwój kartografii biblijnej nastąpił w wieku XVI, 
kiedy opracowano wiele map Palestyny. w ciągu minionych stuleci kartografowie z wielu 
krajów Europy opracowali ponad 6 tysięcy map biblijnych2. współczesne mapy oparte 
na pomiarach topograficznych zaczęto wydawać w drugiej połowie XIX w., a ich rozwój 
w Polsce od wieku XX zawdzięczamy twórcy polskiej kartografii profesorowi Eugeniu-
szowi Romerowi oraz założonej przez niego Książnicy – Atlas we Lwowie.

Z tych najstarszych zachowanych map można czerpać informację, że tereny okre-
ślone dzisiaj mianem doliny Sanu były znaczącymi ośrodkami osadniczymi. 

Forma graficzna map, oznaczenia, skale, wielorakość umieszczanych informacji 
również była różna, ale informacje podawane w formie opisów słownych, np. nazwy 
miejscowości i miast, świadczą o ich wielkości (ryc. 1 i 2).

Ryc. 1. Fragment dawnej mapy z przełomu XVIII i XIX w. 

Źródło: Ze zbiorów autora

1. Geoinformatica Polonica nr 11, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2012, s. 18.
2. Ibidem, s. 18.
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Ryc. 2. Fragment mapy Europy z atlasu von F. Frieda (1866 r.)

Źródło: Ze zbiorów autora

2. Zarys rozwoju badań fizjograficznych osadnictwa w dorzeczu Sanu

Zagadnienia związane z badaniem struktury fizjografii danego terenu mogą mieć 
różnoraki kierunek. najczęstszymi działaniami w zakresie badania osadnictwa jest 
udzielenie odpowiedzi na trzy podstawowe problemy, a mianowicie:

 � wpływu rzek na położenie geograficzne domostw wiejskich,
 � wpływu zmian wysokościowych na lokalizację budownictwa,
 � ustalenie czynników decydujących o charakterze zabudowy, tj. mającej charakter 

domostw skupionych lub rozproszonych.
Tego typu działania rozpoczęte zostały w dorzeczu Sanu stosunkowo wcześnie, 

gdyż teren ten powiązany z tzw. Bramą Przemyską stanowił nie tylko szlak kupiecki 
ze wschodu na Zachód, ale również ciekawy teren osadniczy.

Pierwsze prace fizjograficzne w tym zakresie datowane na początek XX w. zostały 
oparte głównie o „Atlas Geologiczny Galicji” opracowany przez w. Szajnochę i wydany 
w Krakowie w 1901 r.3 Opierając się na opracowaniach geologicznych z tego okresu 
również innych autorów przytoczonych w publikacji dotyczących zarysu historii badań 
geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego, m.in. „Zarys historii badań geologicznych 
obszaru Pogórza Karpackiego” (autor: Stanisław Rymar)4, należy przybliżyć charakte-
rystykę geologiczną obszaru, mającą zdecydowanie większy wpływ na osiedleńczość 
każdego regionu.
3. w. Szajnocha, Atlas Geologiczny Galicji, Kraków 1901.
4. S. Rymar, Zarys historii badań geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego [w:] Ochrona środowiska w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa i T. Soliński, wydawnictwo 
ZGTPD, Dynów 2012, s. 181.
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3. Charakterystyka geologiczna i morfologiczna dorzecza Sanu według 
stanu badań z początku XX w.

Pod względem geologicznym dorzecza Sanu dzieli się zasadniczo na dwa różne 
obszary: południowy, czyli karpacki, silnie sfałdowany, oraz północny, w którym znane 
z odkrywek utwory zalegają raczej poziomo (ryc. 3).

Karpaty osiągają w dorzeczu Sanu największą szerokość i wyginają się ku północy 
wzdłuż linii Dobromil – Kańczuga – Rzeszów – Dębica. Fałdy karpackie dorzecza Sanu 
biegną w kierunku nw–SE i taki jest też kierunek wielu grzbietów i dolin5. 

Ryc. 3. Mapka schematyczna przebiegu grzbietów górskich między Dunajcem a Sanem (fragment)

Źródło: Regionalna Geologia Polski, t. I – Karpaty, praca zbiorowa, Kraków 1951–1953.

w budowie geologicznej obszaru podkarpackiego biorą udział utwory mioceńskie, 
dyluwialne i aluwialne. w miocenie najstarszymi utworami są iły. Obejmują one prawie 
cały obszar zapadliska w dorzeczu Sanu i wisłoka. Ponadto występują piaski, piaskowce, 
wapienie i gniazda gipsów. Miocen przykryty jest znaczną powłoką dyluwialną i aluwialną 
i jest widoczny w nielicznych odkrywkach. Utwory dyluwialne składają się z piasków, 
glin i żwirów morenowych, czasem z głazów narzutowych. w części południowej 
przeważa less (czyli glina nawiewna). Doliny rzeczne są różnej szerokości, wypełnione 

5. I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich w dorzeczu Sanu [w:] Prace geograficzne wydawane przez prof. E. Romera, z. XVI, 
Lwów 1934, s. 3.
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utworami dyluwialnymi. w starszym podłożu występują piaski, torfy, gliny rzeczne, 
ruda bagienna, w młodszym żwirowiska, piaski i namuły.

O ile badania geologiczne tego obszaru były prowadzone przez wielu geologów6, to 
podziału morfologicznego dokonali E. Romer i T. Szumański7. według tego podziału 
w dorzeczu Sanu wyróżniono trzy główne obszary naturalne:

 � górski, 500–1000 m wysokości bezwzględnej,
 � wyżynny o charakterze górzystym, 300–500 m wysokości bezwzględnej,
 � nizinny, poniżej 300 m wysokości bezwzględnej.

Słuszność powyższego podziału potwierdzała J. Ochocka w opracowanej „mapie 
wysokości względnych” wydanej w 1931 r.8 (ryc. 4).

Ryc. 4. Mapa wysokości względnych

Źródło: Ze zbiorów autora

w opracowaniach tych wszystkie pomiary i obliczenia dotyczące osiedli miejskich 
oparto o siatkę wyodrębnionych pól o powierzchni wynoszącej przeciętnie około 62 km2. 
w związku z tym średnie wzniesienia obliczono dla tej samej wielkości pól, tj. 62 km2. 
Przenoszono je później na mapy o skali 1:25 000, wyodrębniając pola o wymiarach 
3’45” x 7’30”9 (ryc. 5).
6. S. Rymar, Zarys historii badań geologicznych…, op. cit., s. 181.
7. E. Romer, T. Szumański, Mapa województwa lwowskiego 1:200 000 [w:] Atlas ścienny Polski II, b.r.
8. J. Ochocka, Krajobraz Polski w świetle wysokości względnych [w:] Prace Geograficzne, z. XIII, Lwów 1931.
9. I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich…, op. cit., s. 5. 
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Ryc. 5. Średnie wzniesienia

Źródło: I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich…, op. cit.

Za średnie wzniesienie przyjęto średnią arytmetyczną najwyższego i najniższego 
punktu każdego pola, co w konsekwencji dało czytelny i obarczony małymi błędami 
obraz ukształtowania morfologicznego całego terenu.

4. Wpływ rzek na położenie geograficzne domostw wiejskich

Analizując wpływ rzek na położenie geograficzne domostw wiejskich, należałoby 
dokonać dość szczegółowych obserwacji meteorologicznych, które umożliwiłyby śle-
dzenie związków między klimatem a osadnictwem. Pierwsze tego typu opracowania 
pojawiają się około 1900 r. w opracowaniach E.w. i S. Pawłowskich. na podstawie ich 
wyliczeń przyjęto, że średnia wielkość opadu atmosferycznego w dorzeczu Sanu wynosi 
740 mm10. Pierwsze opracowania dotyczące lokalizacji osiedli, uwzględniające odległość 
od wody, znajdujemy w opracowaniach geografów niemieckich, takich jak: Ratzel, 
Brunhes, Hettner i inni, znanych z rozpraw poświęconych geografii osiedli wiejskich 
w północno-wschodniej Turyngii i wirtembergii. w polskiej literaturze geograficznej 
te fakty są odnotowywane w opracowaniach w. Pola z 1876 r.11 oraz w. Łozińskiego 
z 1910 r.12 wyżej wymienione opracowania miały charakter wycinkowy i nie obejmowały 
większego obszaru. Pierwszego większego opracowania dokonano na ziemiach polskich, 

10. E.w. i S. Pawłowscy, Mapa opadów atmosferycznych w dorzeczu Sanu, Lwów 1925.
11. w. Pol, Północny wschód Europy. Hydrologia Polski, Lwów 1876.
12. w. Łoziński, Przyczynki do antropogeografii krainy jarowej Podola, Kraków 1910.
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badając dorzecze Sanu. Prace kartograficzne oparto o mapy austriackie w skali 1:25 000; 
mapy części dorzecza, wchodzącego w skład byłej Kongresówki, oparto o mapy pruskie 
przez powiększenie 1:25 000 rosyjskiej mapy wykonanej w skali 1:42 000.

Metodyka badań była bardzo żmudna. Pod pojęciem grupy zabudowań przyjęto 
zarówno domy mieszkalne, jak i zabudowania gospodarcze. następnie każdą sekcję 
mapy dzielono na 4 pola o wymiarach 3’45” x 7’30”. w obrębie każdego pola kreślono 
linie odległości od wszystkich strug wodnych dłuższych aniżeli 2 km. Linie odległości 
(zwane ekwidystanty) wykreślono w sposób następujący: pierwszą w odległości 1,5 km, 
a dalsze co 1 km. następnie policzono, jaki procent domów przypada w kwadratach 
wyodrębnionych przez poszczególne ekwidystanty. Procentową liczbę domów uzyskaną 
dzięki tak żmudnej metodyce przedstawia rycina 6. 

Ryc. 6. Procent domów nadrzecznych z geograficznych osiedli wiejskich w dorzeczu Sanu

Źródło: Ze zbiorów autora

Z ogólnej analizy mapy wynika, że w początkach XX w. obszar dorzecza Sanu 
był nierównomiernie zabudowany. w obszarze górskim zabudowa wynosiła od 1 do 
5 domów na 1 km2. Bardzo rzadko było zabudowane dorzecze w obrębie Roztocza. 
w pozostałych obszarach gęstość zabudowy wynosiła 10–20 domów na 1 km2 13. Dość 
ciekawie wyglądają analizy dotyczące odległości od rzek. w tym samym czasie obszar, 
na którym ponad 50% ogólnej liczby domostw pozostaje w odległości mniejszej aniżeli 
13. I. Albert, Z geografii osiedli wiejskich…, op. cit., s. 7.
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1,5 km, stanowi 3/4 powierzchni dorzecza Sanu. Tylko 1/3 powierzchni całego dorze-
cza odznacza się małą gęstością zabudowań, tj. mniej niż 5 domów na 1 km2 (ryc. 7).

Ryc. 7. Gęstość zabudowania w dorzeczu Sanu

Źródło: Ze zbiorów autora

Z przeprowadzonych badań wynika, że siła atrakcyjna wód płynących w dorzeczu 
Sanu jest tak duża, że 3/4 jego powierzchni, o różnej gęstości zabudowy, skupia się nad 
rzekami. Gęstość zabudowy do dzisiaj jest zjawiskiem regionalnym. nie pokrywa się 
całkowicie z obszarami morfologicznymi.

Już w początkach XX w. próbowano zestawiać i analizować te dane w postaci 
materiału cyfrowego i kartograficznego. Tabela 1 ilustruje, jak przedstawiają wartości 
średniej gęstości zabudowy w Karpatach, na Pogórzu i na niżu oraz określa stosunki 
zabudowy obszarów międzyrzecznych do obszarów nadrzecznych (przez obszary 
nadrzeczne rozumie się odległość od rzeki do 0,5 km). na podstawie tych danych oraz 
map obrazujących gęstość zaludnienia, nawet w chwili obecnej można przeprowadzić 
wybrane analizy, porównując stan obecny do początków XX w., także w odniesieniu do 
zabudowy od Przemyśla, poprzez Dubiecko, Dynów, nozdrzec i dalej.
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Tab. 1. Średnia gęstość zabudowy w Karpatach, na Pogórzu i na niżu oraz stosunki zabudowy obsza-
rów międzyrzecznych do obszarów nadrzecznych (w odległości 0,5 km od rzeki)

Źródło: Ze zbiorów autora

5. Kartografia współczesna w kształtowaniu infrastruktury informacji 
przestrzennej

Przedstawione w poprzednich rozdziałach w sposób ogólny zagadnienia i metodyka 
badawcza dają wyobrażenie, jak bardzo skomplikowana i czasochłonna była metodyka 
badań nad wieloma zagadnieniami wchodzącymi w skład infrastruktury przestrzennej. 
Technika pomiarów geodezyjnych, sposób wykonywania map, technika badań geo-
logicznych wymagały dużej wiedzy z obszaru nauk matematycznych, geologicznych 
i przyrodniczych. wymagały także znacznego czasu na przeprowadzenie obserwacji, 
zebranie danych (gromadzonych czasem przez kilkanaście lat) w ówczesnych warunkach 
podróży i sposobu przekazu danych było bardzo kosztowne, czasochłonne i niekiedy 
zabierało badaczom znaczne okresy ich życiowej działalności twórczej. Można z małym 
prawdopodobieństwem błędu stwierdzić, że taki stan i metody badań terenowych oraz 
opracowań kartograficznych utrzymywał się u nas do lat 80. ubiegłego wieku. Silny roz-
wój gospodarczy wielu państw w drugiej połowie XX w. wymusił jednakże opracowanie 
takiego systemu działań, który by umożliwił połączenie wiedzy ogólnej ze szczegółową 
informacją. Rozwiązanie wielu problemów przestrzennych wymaga zawsze uwzględnia-
nie różnych celów, często trudnych do ilościowego opisu. w ten sposób powstał system 
określony w skrócie GIS. Skrót ten przypisywany jest wielu terminom i zawiera wiele 
niejednoznaczności (skrót pochodzi od słów Geographic Information Systems, czyli 
geograficzny system informacji). Ogólnie można powiedzieć, że systemy geoinforma-
cyjne służą do opisu, wyjaśnienia i przewidywania rozkładu przestrzennego zjawisk 
geograficznych. System GIS umacnia bardzo szybko swoją pozycję dzięki rosnącemu 
znaczeniu danych przestrzennych i wypracowanym metodom ich analizy. współczesny 
system GIS stanowi narzędzie do przetrwania danych przestrzennych w przypadkach, 
gdy tradycyjne metody analizy są kosztowne lub niedokładne.

Pierwszy system GIS powstał w połowie lat 60. XX w. pod nazwą Kanadyjski System 
Informacji Przestrzennej jako skomputeryzowany system pomiarów na mapach14. Został 

14. P. A. Longby, M. F. Goodehild, D. J. Maguire, D. w. Rhind, GIS Teoria i praktyka, wydawnictwo naukowe Pwn, 
warszawa 2008, s. 209.
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on wykonany na zlecenie rządu federalnego Kanady, Kanadyjskiej Agencji Inwentaryzacji 
Gruntów. Cel był określony jednoznacznie. Określenie krajowych zasobów naturalnych 
pod kątem przestrzennym, jak również przyszłego ich wykorzystania.

w drugiej połowie lat 60. XX w. przedsiębiorstwa kartograficzne podjęły próbę ada-
ptacji programów GIS do opracowania map. Celem było obniżenie kosztów i skrócenie 
czasu opracowania. Eksperymentalna Jednostka Kartograficzna (ang. UK Experimen-
tal Cartography Unit – ECU) we współpracy z Brytyjską Służbą Geologiczną wydały 
pierwsze seryjne mapy komputerowe (ryc. 8).

Ryc. 8. Fragment mapy Abingdonu w skali 1:63 360. Pierwszy znany przykład mapy stworzonej  
komputerowo i opublikowanej jako mapa seryjna

Źródło: P. A. Longby, M. F. Goodehild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS Teoria i praktyka,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Jednakże, pierwsza mapa cyfrowa, obejmująca cały kraj, powstała w wielkiej Bry-
tanii dopiero w 1995 r.

Rozwój systemów geoinformacyjnych wiąże się z rozwojem jednolitego systemu 
lokalizacji przestrzennej, tworzonych dla dokładnego określenia badanych obiektów. 
System ten określony jest w skrócie GPS.

System nawigacyjny GPS obsługują 24 satelity, dodatkowo w przestrzeni kosmicz-
nej umieszczono kilka zapasowych. Satelity krążą na wysokości 20 200 km, a okres ich 
obiegu wynosi 12 godzin. Satelitarne systemy radionawigacyjne, takie jak GPS (Global 
Positioning System), wprowadziły istotną rewolucję w pomiarach położenia (ryc. 9).
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Ryc. 9. Zasada działania systemu

Źródło: http://www.asgeupos.pl

Systemy geoinformacyjne są wyposażone w procedury przeliczania współrzędnych 
między różnymi układami odniesienia przestrzennego, natomiast precyzja pomiaru 
i jego dokładność zależą od liczby satelit nad horyzontem oraz klasy odbiornika GPS 
(fot. 1 i 2). 

Fot. 1. Satelitarne pomiary geodezyjne prowadzone przez studentów PwSZ im. S. Pigonia w Krośnie
Źródło: Ze zbiorów autora
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Fot. 2. Pomiary geodezyjne. W głębi obiekty kampusu technicznego PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, 
mieszczącego m.in. pracownię GIS

Źródło: Ze zbiorów autora

6. Bazy danych i ich analiza

Gromadzenie danych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie czasochłonnych 
i kosztownych zadań systemów geoinformacyjnych (fot. 3). Dwie podstawowe metody 
to pozyskiwanie i transfer danych. Tabela nr 2 obrazuje klasyfikację i pozyskiwanie 
danych pod kątem ich gromadzenia. 

Tab. 2. Klasyfikacja danych przestrzennych pod kątem ich gromadzenia

Źródło: P. A. Longby, M. F. Goodehild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS Teoria i praktyka,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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Po zebraniu wszystkich potrzebnych danych, prace w ramach projektu koncentrują 
się na zarządzaniu danymi – kolejne etapy procesu gromadzenia danych.

na podstawie dotychczasowych doświadczeń wynika, że zarządzanie danymi może 
okazać się procesem bardzo złożonym i kosztownym. wynika to z aktualizacji danych. 
w przypadku aktualizacji map katastralnych są to zmiany właścicieli działek, zmiana 
konfiguracji dróg, ścieżek itp. Ocenia się, że koszty pozyskiwania danych mogą stanowić 
do 85% kosztów całkowitych danego projektu15.

Fot. 3. Tradycyjne pomiary geodezyjne wykonywane przez studentów kierunku Inżynieria środowi-
ska w PwSZ im. S. Pigonia w Krośnie. Źródło pozyskiwania danych wektorowych

Źródło: Ze zbiorów autora

Zastosowanie pozyskanych danych może być bardzo duże. najogólniej rzecz biorąc, 
programy GIS wykonują pięć podstawowych przetworzeń: 

 � opracowanie map,
 � pomiary kartometryczne,
 � monitoring,
 � modelowanie,
 � zarządzanie (podział według źródeł jak wyżej).

15. P. A. Longby, M. F. Goodehild, D. J. Maguire, D. w. Rhind, GIS Teoria…, op. cit., s. 209.



288

Stanisław Rymar

Początek XXI w. cechuje się jednakże postawieniem na rozwój innowacji. wydaje 
się, że zastosowanie systemów GIS, szczególnie w sferze monitoringu i zarządzania, 
stanie się codziennością (ryc. 10).

Ryc. 13. GIS – schemat warstw informacyjnych

Źródło: P. A. Longby, M. F. Goodehild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS Teoria i praktyka,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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7. Podsumowanie

Każda informacja opracowana w różnej formie i w różnym czasie może być z po-
żytkiem wykorzystana dla współczesnych opracowań, w tym także związanych z jego 
rozwojem gospodarczym, kulturowym, co silnie łączy ze sobą nowa gałąź gospodarki, 
jaką jest turystyka. Istotnym jest jednakże, aby gwałtowny rozwój geoinformacji nie 
wnosił ze sobą chaosu organizacyjnego, metodycznego i dezorganizacji w sferze koncepcji 
rozwoju regionów, w tym takich jak obszar „Błękitnego Sanu”, gdyż nie wszystkie war-
tości dadzą się zebrać i przetworzyć na język geoinformacji. Częściowym rozwiązaniem 
tego problemu stało się przyjęcie i sukcesywne wdrażanie zapisów unijnej dyrektywy 
InSPIRE oraz polskiej ustawy o infrastrukturze i informacji przestrzennej. wydaje się 
jednak, że najistotniejszym elementem tego procesu nie jest działanie legislacyjne, lecz 
właściwe zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości w każdym jej wymiarze.

Zawsze po okresie gwałtownego rozwoju niezbędna jest głęboka refleksja meto-
dyczna poprzedzająca dalsze wdrożenia.
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LUDOWE TRADYCJE KULINARNE JAKO ATRAKCJA 
TURYSTYCZNA PODKARPACIA

Streszczenie
w artykule przedstawiono kulinarne dziedzictwo regionu podkarpackiego oparte na tradycyj-

nej kuchni chłopskiej, z elementami kuchni ziemiańskiej. O walorach potraw decydowała prosto-
ta wykonania i naturalność, niski stopień przetworzenia produktów, wykorzystywanie surowców 
pochodzących z własnych upraw oraz ekologiczność.

Produkty tradycyjne i regionalne stanowią współcześnie istotny element w rozwoju turysty-
ki kulinarnej i agroturystyki. w opracowaniu zaprezentowano wybrane obiekty gastronomiczne 
oraz potrawy tradycyjne i regionalne z Pogórza Dynowskiego, jak też działania marketingowe 
związane z promocją tych specyficznych produktów żywnościowych.

Słowa kluczowe: region podkarpacki, tradycje kulinarne, produkty tradycyjne i regionalne, 
Pogórze Dynowskie

FOLK TRADITIONS OF CULINARY AS A TOURIST 
ATTRACTION OF PODKARPACKIE REGION

Summary
The article presents the culinary heritage of the Podkarpackie region based on the traditional 

peasant cuisine with elements of landowners cuisine. The qualities of the dishes were determined 
mainly by simplicity of performance and naturalness, low degree of processing of products, the 
use of raw materials from the own crops as well as ecology.

Traditional and regional products are a crucial element in the culinary and agri-tourism devel-
opment today. The paper presents selection of catering facilities, traditional and regional dishes 
from the Dynowskie Foothills, as well as marketing activities related to the promotion of these 
specific food products.

Keywords: Podkarpackie region, culinary traditions, traditional and regional products, 
Dynowskie Foothills

1. Wprowadzenie

Konsumenci coraz częściej szukają żywności wysokiej jakości, która jednocześnie 
wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem i aromatem. Te kryteria spełniają produkty 
wytwarzane tradycyjnymi metodami w wielu regionach Polski. Podkarpacie to teren, 
gdzie tradycje kulinarne stanowiące część bogatych tradycji kulturowych, są żywe 
i praktykowane w sposób niekomercyjny w wielu gminach i środowiskach. naturalne 
warunki przyrodnicze dla pozyskania wysokiej jakości surowców, bogactwo receptur 
i metod wytwarzania sprzyjają produkcji szerokiej gamy wyrobów lokalnych, tradycyj-
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nych i regionalnych. Usługi gastronomiczne oparte na tradycjach lokalnych kuchni stają 
się coraz bardziej istotnym i znaczącym elementem rozwoju nie tylko gastronomii, ale 
także turystyki na obszarze recepcyjnym.

Kultywowanie bogactwa kulturowego regionu podkarpackiego łączy się z troską 
o ochronę dziedzictwa kulinarnego i zachowaniu tego dziedzictwa dla potomnych. Ro-
śnie również znaczenie przynależności lokalnej czy regionalnej, a grupy społeczne coraz 
częściej widzą korzyści płynące z dziedzictwa kulturowego swoich „małych ojczyzn”. 
Kreowanie lokalnych i regionalnych wyrobów oraz produktów tradycyjnych zaczyna 
się traktować jako inwestycję w przyszłość.

ważnym zadaniem dla władz samorządowych powinno być dążenie do zrównowa-
żonego rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia, w tym turystyki kulinarnej, 
zarówno w aspekcie ochrony środowiska, jak i działań na rzecz zachowania lokalnych 
i regionalnych tradycji, pielęgnowania dziedzictwa kulturowego oraz przeciwdziałania 
jego komercjalizacji. najlepszą reklamą są prezentacje i wystawy organizowane podczas 
imprez regionalnych. Przykładem mogą być, m.in. Festiwal „Podkarpackich Smaków” 
w Górnie, Pilzneński Festiwal Pierogów w Pilźnie, Święto Golonki Podkarpackiej z Pilzna 
czy Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „Agrobieszczady” w Lesku (fot. 1). Festiwale, 
targi i konkursy stanowią również istotny dodatkowy element promocji regionu. Bra-
kuje natomiast konkretnych działań promocyjnych, prowadzonych na szerszą skalę.

Tradycje kulinarne Podkarpacia ciągle stanowią niewykorzystane bogactwo. należy 
jednak zaznaczyć, że na rynku można spotkać wiele produktów „podszywających” się pod 
stare nazwy, co może sugerować, że mamy do czynienia z nieświadomymi fałszerstwami 
lub nadużyciami. Dotyczyć to może również niektórych produktów znajdujących się na 
tzw. Liście Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi, jak też 
produktów posiadających certyfikat unijny dla tego rodzaju wyrobów.

Fot. 1. Targi „Agrobieszczady 2013” w Lesku
Źródło: fot. J. Krupa
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Jedynie upowszechnianie rzetelnej wiedzy o tradycjach kulinarnych i wyrobach 
regionalnych, a także rygorystyczne przestrzeganie zasad rejestracji i kontroli pro-
duktu lokalnego, tradycyjnego i regionalnego, może zmienić tę sytuację. Pozwoli to 
na zachowanie szacunku dla rodzimej tradycji i wspólnego dziedzictwa kulturowego, 
w tym także kulinarnego.

Gospodarka wolnorynkowa, globalizacja, rozwój handlu międzynarodowego, spo-
wodowały znacznie większą i lepszą dostępność do żywnościowych towarów importo-
wanych. Stąd też obserwujemy coraz częściej pojawianie się okresowo nowej mody na 
kształtowanie preferencji żywieniowych – pojawiają się, m.in. chińskie i wietnamskie 
restauracje, a młodzież chętnie spędza czas w barach szybkiej obsługi, konsumując 
jedzenie typu fast food.

na szczęście świadomi konsumenci coraz częściej szukają żywności wysokiej jakości, 
która jednocześnie wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem i aromatem oraz cechami 
estetycznymi. Te kryteria spełniają produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami 
w wielu regionach Polski, w tym także na Podkarpaciu. należy jednak zaznaczyć, że 
wartość odżywcza produktów tradycyjnych nie różni się zasadniczo od wartości żywności 
konwencjonalnej, natomiast bardziej istotna różnica dotyczy jej wartości żywieniowej, 
czyli minimalnej zawartości substancji dodatkowych (lub ich nieobecność) oraz wyso-
kich walorów smakowych. Z kolei w żywności przemysłowej, wysoko przetworzonej 
obecność dodatków chemicznych jest zjawiskiem powszechnym, a niedobór witamin 
i składników mineralnych często wynika z zastosowanych procesów technologicznych. 
Stwierdza się również brak błonnika pokarmowego w konwencjonalnej żywności, co 
może niekorzystnie oddziaływać na funkcjonowanie organizmu człowieka, zwłasz-
cza młodego.

Produkty tradycyjne i regionalne oraz żywność ekologiczna stanowią zatem swoistą 
alternatywę dla produktów spożywczych o wysokim stopniu przetworzenia, zarówno 
na rynkach światowych, jak i na rynku krajowym.

Rozważając problem pożywienia, uświadamiamy sobie, że jego pozyskiwanie, prze-
twarzanie i zabezpieczanie (konserwowanie i utrwalanie), wreszcie jego konsumpcja 
z zachowaniem powszechnie obowiązującej etykiety, czy wręcz rytuału, odgrywa istotną 
rolę w bardzo wielu dziedzinach życia, w tym tzw. kultury stołu. Dość często zaczynamy 
się zastanawiać, czy aby „człowiek nie żyje po to, by jeść”?, zamiast „jeść po to, aby żyć”. 
Zauważa się ponadto wielki problem nadprodukcji i nadkonsumpcji żywności w krajach 
wysoko rozwiniętych, problem marnotrawstwa żywności w sytuacji, gdy każdego dnia 
z głodu umierają setki tysięcy ludzi, zwłaszcza dzieci.

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z tradycjami kulinar-
nymi regionu podkarpackiego, znaczeniem produktów tradycyjnych i regionalnych 
w rozwoju turystyki kulinarnej oraz z działaniami na rzecz ich promocji. w zarysie 
scharakteryzowano wybrane wyroby i potrawy kulinarne oraz obiekty gastronomiczne 
na terenie Pogórza Dynowskiego serwujące coraz częściej poszukiwane produkty żyw-
nościowe. Zwrócono uwagę na imprezy promujące tradycje kulinarne Podkarpacia oraz 
producentów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego zajmujących czołowe miejsca 
na tzw. Liście Produktów Tradycyjnych.
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2. Działania na rzecz promocji tradycyjnych i regionalnych produktów 
żywnościowych

Działania marketingowe, a zwłaszcza promocja, są formą komunikacji przedsiębior-
stwa z otoczeniem. Poprzez wykorzystanie różnych środków i działań przekazywane 
są odbiorcom informacje o produkcie, idei, koncepcji, mające na celu zwiększenie ich 
wiedzy w zakresie danej tematyki, natomiast organizacji pomagają w tworzeniu odpo-
wiedniej dla niej preferencji na rynku i tworzeniu marki. Promocja spełnia dwie ważne 
funkcje, tj. informacji i wspierania sprzedaży.

Produkty żywnościowe w turystyce województwa podkarpackiego mają duże zna-
czenie, m.in. z uwagi na bogate tradycje kulinarne tego regionu, wynikające z uwarun-
kowań przyrodniczo-geograficznych oraz zróżnicowania kulturowego społeczeństwa. 
Produkty tradycyjne i regionalne stały się w ostatnich latach nieodzownym elementem 
promującym miasta, regiony i państwa. Dają świadectwo historii, kultury i walorów 
przyrodniczych. Ponadto są wyrazem tożsamości regionalnej i zarazem ją kształtują, 
a także są elementem wzbogacającym regiony. Turyści poszukają wyrobów tradycyjnych, 
lokalnych i regionalnych, bo one podkreślają smak i klimat regionu, do którego przybyli.

Produkt tradycyjny i regionalny jest szansą dla małych społeczności i wielką 
atrakcją dla konsumentów (turystów, mieszkańców). Ambicją władz samorządowych 
i organizacji społecznych powinno stać się zbieranie, możliwie jak najwięcej informa-
cji o tych lokalnych produktach. Mogą one stanowić wizytówkę wsi, gminy, powiatu, 
regionu czy kraju. należy jednak szczególnie promować charakterystyczne produkty 
żywnościowe z danego regionu, które jednoznacznie utożsamiane są z obszarem recepcji 
turystycznej i mogą być traktowane jako produkt żywnościowy markowy. Dla przykładu 
można wymienić kilka charakterystycznych produktów żywnościowych tradycyjnych 
i regionalnych kojarzonych z danym obszarem, np. oscypek i bryndza podhalańska (na 
Podhalu), Podkarpacki miód spadziowy i Golonka podkarpacka z Pilzna (Podkarpacie). 
Ponadto Rogal świętomarciński (wielkopolska), Obwarzanek krakowski (Małopolska) 
czy Kołacz śląski (Górny Śląsk). Produkty te posiadają, jako nieliczne, certyfikaty unijne 
i cieszą się wśród turystów dużym zainteresowaniem. Stanowią specyficzną pamiątkę 
z turystycznego pobytu w danym regionie na własny użytek bądź dla najbliższej ro-
dziny i przyjaciół. Sprzedaje się je w dużych ilościach, m.in. w centralnych punktach 
danej miejscowości lub na parkingach przy atrakcjach turystycznych regionu. na ogół 
nie trzeba turystów zachęcać do kupna tego rodzaju produktów, bowiem powszechnie 
wiadomo, że dany wyrób żywnościowy posiada pożądane i specyficzne walory smakowe, 
a nawet wyższa cena jego zakupu nie stanowi istotnej bariery w jego nabyciu1.

w wielu krajach producenci wyrobów tradycyjnych i regionalnych przemieszczają 
się między jedną miejscowością wypoczynkową a drugą w dni handlowe (które wypadają 
w różne dni, często w niedzielę i święta). Producenci nie działają na własną rękę, ale 
wspólnie – w ten sposób zostają liczącym się partnerem w transakcjach handlowych.

1. M. Perzyński, Oscypek i wiesz wszystko, „Aktualności Turystyczne”, lipiec 2013, na podstawie www. aktualnosci-
turystyczne.pl/produkt-turystyczny/oscypek-i-wiesz-wszystko/ (dostęp: 25.07.2013).
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Turyści odwiedzający Podkarpacie coraz częściej interesują się turystyką kulinarną, 
a w tym regionie istnieją liczne zakłady oferujące regionalne produkty, gospodarstwa 
agroturystyczne kultywujące tradycje kulinarne, a powstające kolejne winnice stwa-
rzają duże możliwości rozwijania tej formy turystyki oraz wyznaczania tematycznych 
szlaków kulinarnych. w województwie podkarpackim planuje się wytyczenie szlaku 
kulinarnego pt. „Smaki Podkarpacia”, przy dużym zaangażowaniu pracowników Sto-
warzyszenia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie, który obejmowałby już istniejące 
szlaki, jak. np. „Podkarpacki Szlak winnic”, „Szlak Podkarpackiego Jadła i wina”. 
należy podkreślić, że powstające nowe winnice oraz karczmy i zajazdy sprzyjają tego 
rodzaju przedsięwzięciu, a zarazem wzbogacają ofertę turystyczną regionu. niestety, 
nie wszyscy właściciele winnic czy obiektów gastronomicznych są świadomi celowości 
tworzenia szlaku i możliwości wspólnej promocji.

Działaniem sprzyjającym sprawnej organizacji tego rodzaju imprez kulinarnych jest 
zrzeszenie się producentów, np. w stowarzyszenie lub działanie w formie klastra, co 
pozwala wyłonić reprezentację producentów jako partnerów do rozmów, np. z urzędem 
marszałkowskim, instytucją okołobiznesową czy ośrodkiem naukowym w zakresie 
wspólnych badań i rozwoju (B+R).

na rynku wydawniczym pojawiło się kilka wyjątkowych pozycji, stanowiących kata-
log produktów tradycyjnych i regionalnych w województwie podkarpackim, a zarazem 
będących przewodnikami kulinarno-turystycznymi po regionie. Są to, m.in. „wędrówki 
podkarpackie. Szlakiem jadła i wina” wydane przez Podkarpacką Regionalną Organiza-
cję Turystyczną w 2012 r. w opracowaniu przedstawiono krótką historię regionu, jego 
zabytki i ludowe dziedzictwo, a przede wszystkim dokonano charakterystyki imprez 
kulinarnych odbywających się w atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsco-
wościach.

Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego, Departament Promocji i Tu-
rystyki opublikował wydawnictwo promocyjne w 2012 r. „Kulinarne opowieści, czyli 
wędrówki po smakach województwa podkarpackiego”. Zaprezentowano w nim walory 
potraw dworskich i kuchni pogranicza, tradycje wołoskie, walory potraw ekologicznych 
oraz architekturę obiektów gastronomicznych w regionie podkarpackim. Praktycznym 
dodatkiem do przewodnika jest umieszczenie kalendarium imprez kulinarnych na 
terenie województwa podkarpackiego.

Kolejną pozycją jest „Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie „Podkarpac-
kie smaki” (wydany w 2012 r.), zawierający bogaty katalog produktów tradycyjnych 
w województwie podkarpackim. Jest to kolejna „kulinarna” publikacja Stowarzysze-
nia „Pro Carpathia”, a zarazem pierwsza nie tylko w skali województwa opracowana 
na tak dużą skalę. w przewodniku opisano aż 106 obiektów gastronomicznych oraz 
111 podkarpackich produktów tradycyjnych, a całość zilustrowano blisko 400 zdję-
ciami. Dla przejrzystości informacje pogrupowano w trzech obszarach regionalnych: 
Bieszczady i Beskid niski, Pogórza oraz nizina Kolbuszowska i Roztocze2. Kulinarne 
kompendium wiedzy wzbogacono o szereg ciekawostek historycznych, etnograficznych 
oraz turystycznych. Zamieszczone zostały przydatne dla turystów dane teleadresowe 

2. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/aktualnosci/art144,podkarpackie-smaki.html (dostęp: 25.06.2013). 
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punktów informacji turystycznych, a także polecane strony internetowe o atrakcjach 
turystyczno-przyrodniczych województwa i poszczególnych jego obszarów. Publikacja 
jest elementem projektu „Alpejsko-Karpacki Most współpracy”, współfinansowanego 
przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Istotnym elementem przewodnika jest również prezentacja podkarpackich produ-
centów, którzy zarejestrowali swoje produkty na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych 
w MRiRw. na listę wpisywany jest produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i wła-
ściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji oraz jest on elementem 
tożsamości kulturowej regionu, z którego pochodzi. Podkarpacie może się poszczycić 
pierwszym miejscem, bowiem aż 154 tego typu produktów zostało umieszczonych 
na liście (ryc. 1). na drugim miejscu ex aequo znajdują się: województwo pomorskie 
i śląskie (po 136 produktów), zaś na trzecim województwo lubelskie – 114 produktów 
(dane z dnia 16.01.2014 r.). Lista Produktów Tradycyjnych jest prowadzona przez 
kooperatywę marszałków województw oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi.

Ryc. 1. Lista Produktów Tradycyjnych według województw

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-
-tradycyjnych/ (dostęp: 16.01.2014)

w rejestracji wyrobów mięsnych dominują duże i średnie zakłady, takie jak: Przed-
siębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Sp. z o.o. w Pilźnie (8 produktów mięsnych 
i 5 mącznych), Zakłady Mięsne „SMAK-GóRnO” Sp. z o.o. w Górnie (10 mięsnych) i Za-
kłady Mięsne „Jasiołka” w Dukli (5 mięsnych) i wielu innych mniejszych producentów.
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Głównym celem utworzenia listy jest promocja i rozpowszechnianie informacji 
o produktach wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie kraju, a pośrednio 
przygotowanie producentów do ochrony nazw produktów i wpisaniu do rejestru unij-
nego3. Lista promuje produkty, natomiast brak informacji o producentach powoduje, 
że muszą oni sami zadbać o reklamę swoich wyrobów i potraw. Duże i średnie zakłady 
przetwórstwa rolno-spożywczego dysponują odpowiednimi środkami na promocje, 
natomiast małe firmy rodzinne, osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich czy stowarzy-
szenia nie posiadają wystarczających środków finansowych na prowadzenie promocji, 
a nawet na uruchomienie stałej produkcji.

Opublikowane wydawnictwa oraz planowane szlaki kulinarne są odpowiedzią na 
zgłaszane potrzeby ze strony turystów. Turystyka kulinarna ciesząca się dużym zainte-
resowaniem na zachodzie, głównie we Francji, dociera także do Polski i na Podkarpacie. 
należy sądzić, że utworzenie szlaków znacząco przyczyni się do poszerzenia oferty 
turystycznej regionu, jego promocji, a także podniesienia jakości oferowanych usług 
gastronomicznych. Obiekty, znajdujące się na szlakach, zostaną poddane certyfikacji 
według określonej kategoryzacji, np. obiekt noclegowy oferujący „smaczne jadło”, im-
preza promująca „smaczne jadło”, obiekt gastronomiczny oferujący „smaczne jadło” 
inne (np. winnice)4.

Działania każdego przedsiębiorstwa, także związanego z żywnością i przemysłem 
spożywczym, muszą uwzględniać rynkowe tendencje i zachowania klientów, chroniąc 
swoją działalność przed zagrożeniami oraz wykorzystywać każdą okazję. Unia Europejska 
w swojej koncepcji dotyczącej produktu tradycyjnego i regionalnego sprzyja działaniom 
przedsiębiorstw, które nastawione są z jednej strony na zaspokajanie potrzeb klientów, 
a z drugiej na kreowanie tych potrzeb, m.in. w aspekcie zachowania tradycji kulturowych 
oraz kształtowania preferencji konsumenckich i żywieniowych.

Do głównych działań, mających na celu promocję żywnościowych produktów trady-
cyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym czy narodowym oraz zniwelowanie różnic 
występujących pomiędzy rynkiem tych specyficznych produktów w Unii Europejskiej 
i Polsce, należą, m.in.:5

1. Zinwentaryzowanie lokalnych produktów kulinarnych, tworzenie ksiąg z opisem 
historii ich powstania, procedurami wytwarzania, stosowanymi produktami i przy-
prawami, a nawet sposobem podawania.

2. Zwiększenie zaangażowania w promocję produktów kulinarnych na szczeblu lokalnym 
i regionalnym zarówno jednostek administracyjnych, jak i organizacji turystycz-
nych, izb gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i społecznych.

3. Uświadomienie lokalnym społecznościom potencjału zawartego w regionalnych 
i tradycyjnych produktach kulinarnych, tak ważnego dla rozwoju i promowania 
danego obszaru.

3. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie „Podkarpackie smaki”. Katalog produktów tradycyjnych w województwie 
podkarpackim, wyd. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2012, 
s. 91–92.

4. http://www.podkarpackie.travel.pl (dostęp: 26.07.2013).
5. J. Czachara, J. Krupa, Smaki Bieszczadów, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, (red.) H. Makała, 

wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w warszawie, warszawa 2013, s. 77–100. 
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4. włączenie gastronomii w zakres strategii rozwoju turystyki danego obszaru.
5. Organizacja imprez: targi, spotkania, warsztaty, festiwale, konferencje, wystawy, 

mających na celu promowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej poprzez bliższą moż-
liwość poznania produktów – od wytwarzania do degustacji (i zakupu), zachęcanie 
społeczeństwa do udziału w imprezach.

6. Ułatwienie klientom dostępu do produktów i potraw lokalnych i regionalnych po-
przez sprzedaż w punktach gastronomicznych, co umożliwi nie tylko ich degustację, 
ale także zaznajomienie się z szerokim asortymentem tych wyrobów.

7. Podnoszenie jakości i poziomu świadczonych usług gastronomicznych.
8. Uproszczenie procedur legislacyjnych nadawania certyfikatów i znaków jakości, 

jak też umożliwienie sprzedaży na wspólnym rynku.
9. Prowadzenie badań dotyczących problematyki kulinarnej, w tym znajomości 

lokalnych, tradycyjnych i regionalnych potraw wśród konsumentów, motywów 
zainteresowania nimi, czynników decydujących o ich wyborze.

10. Uatrakcyjnianie usług gastronomicznych poprzez elementy folkloru, kuchnie 
specjalistyczne (np. kuchnia dworska czy myśliwska danego obszaru), odtwarzanie 
lokalnych obyczajów kulinarnych.

11. Promowanie poprzez odpowiednie oznakowanie, tworzenie szlaków kulinarnych 
obiektów gastronomicznych, w których klienci mogą zapoznać się z lokalnymi, 
tradycyjnymi i regionalnymi specjałami.

12. Szkolenie przyszłych restauratorów i kucharzy w zakresie tworzenia potraw i ja-
dłospisów w oparciu o autentyczne tradycje kulinarne regionu (i kraju).

13. Osiąganie dodatkowego dochodu (ograniczenie migracji młodzieży, rozwój agro-
turystyki, przemiany na obszarach wiejskich).

14. Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu (rozwijanie pasji, sztuki i pielęgnowania 
tradycji i zwyczajów).

15. Kształtowanie racjonalnych nawyków żywieniowych, zwłaszcza wśród młodzieży 
(alternatywa dla żywności przemysłowej, wysoko przetworzonej i kalorycznej).

Powyższe działania mają zapewnić warunki dla lepszego rozwoju niszowego obecnie 
rynku produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych w Polsce oraz zwiększyć ich 
konkurencyjność na wspólnym rynku.

Przy wciąż zmieniających się trendach dotyczących kierunków wyjazdów, motywacji 
i oczekiwań turystów, Polska, poprzez swoje bogate dziedzictwo kulturowe i historycz-
ne, różnorodną kuchnię, rozwijającą się infrastrukturę hotelarską i gastronomiczną, 
piękno przyrody, ciekawe wydarzenia i imprezy kulturalne oraz podziwianą przez inne 
narody gościnność, ma szansę na zwiększenie przyjazdów do Polski gości zagranicznych, 
w tym także turystów z USA, którzy głównie zainteresowani są turystyką kulturową, 
a tym samym kulinarną6.

6. Amerykanie nad Wisłą, „Aktualności Turystyczne”, nr 11–12, 1998, s. 2–3, [w:] T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, 
Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2008, s. 113.
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Usługi gastronomiczne oparte na tradycjach lokalnych kuchni stają się coraz bardziej 
istotnym i znaczącym elementem rozwoju nie tylko gastronomii, ale także turystyki 
na obszarze recepcyjnym. warto mieć na uwadze słowa J. Purchla: „kultura, rzekomo 
nieproduktywna, pracuje w istocie na inne sektory. najlepiej to widać na przykładzie 
dziedzictwa kulturowego, które w wielu krajach, również słabiej rozwiniętych, jest 
kołem zamachowym rozwoju przemysłu turystycznego”7.

Kultywowanie tradycji kulinarnych jest bez wątpienia jedną z form ochrony dzie-
dzictwa kulturowego regionu, która przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego 
w regionie, ale także będzie stanowiła inspirację dla pozostałych podmiotów sektora 
okołoturystycznego do działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej.

3. Tradycyjne i regionalne potrawy z Podkarpacia oraz wybrane obiekty 
gastronomiczne na Pogórzu Dynowskim

województwo podkarpackie posiada bardzo bogate dziedzictwo kulinarne. Ga-
stronomia w tym regionie przeżywa prawdziwe odrodzenie, ponieważ modne stało się 
odkrywanie zapomnianych smaków oraz promowanie regionalnej sztuki kulinarnej. 
Tradycyjne potrawy powstrzymują w gastronomii globalizację, która jest „klęską dobrej 
kuchni” oraz „klęską dla narodowej kultury”8.

Popularnymi potrawami na Podkarpaciu są: zupy z jarzynami, grochem i fasolą, 
żur, kasza jęczmienna, owsianka, pierogi razowe z różnym nadzieniem, placki ziem-
niaczane, gołąbki z ziemniakami i z kaszą gryczaną, potrawy z dziczyzny i ryb (pstrąg, 
karp), ziemniaki z kwaśnym mlekiem.

Bieszczady i Beskid Niski to oczywiście kuchnia Łemków i Bojków. Ze względu na 
trudne warunki górskiego klimatu opierająca się najczęściej na wyrobach mlecznych, 
potrawach ziemniaczanych, różnych gatunkach kasz czy też na zbiorach z łąk i lasów. 
w kuchni były więc hreczanyki, knysze, kugiel, krężałki, hałuszki, małdrzyki czy szaban-
ka (fot. 2). Dziś tych specjałów można zakosztować, odwiedzając niektóre beskidzkie 
gospodarstwa agroturystyczne, zajazdy i karczmy9.

7. J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja, MCK w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, 2, s. 15–16 [za:] A. niemczyk, Dziedzictwo kulinarne jako element 
tworzący jakość produktu turystycznego, [w:] Rocznik naukowy wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. 
Orłowicza w warszawie, t. 7, warszawa 2008, s. 203.

8. J. Krupa, K. Krupa, Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] Turystyka i rekreacja szansą rozwoju 
aktywności społecznej, (red.) R. Grzywacz, wydawnictwo wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 
2008, s. 19–32.

9. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/aktualnosci/art144,podkarpackie-smaki.html (dostęp: 25.06.2013).
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Fot. 2. Hreczanyki, czyli mielone z kaszą gryczaną
Źródło: http://bibliasmakow.pl/hreczanyki-czyli-mielone-z-kasza-gryczana/

Obszar Pogórzy – najniżej położona część polskich Karpat, był zamieszkany przez 
potomków osadników polskich i niemieckich oraz ludności ruskiej. w ciągu wielu poko-
leń te grupy etniczne wzajemnie się przenikały, co można zaobserwować w ówczesnej 
kuchni. w ich codziennym pożywieniu dominowały potrawy pochodzenia roślinnego, 
których dostarczało gospodarstwo i las. na stołach królowały potrawy mączne i kasze. 
Popularna była kasza jaglana z prosa, giermuszka robiona na mące żytniej lub jęcz-
miennej, prażuch przygotowywany z pszennych otrąb, stokfist, czyli fasola ze śliwkami.

w codziennym pożywieniu dawnej wsi dominowały potrawy pochodzenia roślinnego, 
zwłaszcza mączne, jak: różnego rodzaju kluski wyrabiane z pszennej lub żytniej mąki 
i zalewane gotowanym mlekiem, kiszonym kwasem z kapusty lub rosołem10. Potrawą 
obiadową najczęściej były kluski z żurem lub grzybami czy fasolą, pierogi z serem, ka-
pustą kiszoną, jabłkami lub powidłem. Popularnymi, a zarazem pospolitymi potrawami 
były: groch z kapustą, barszcz na serwatce zabielanej śmietaną i mąką, stokfist (fot. 3).

10. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie „Podkarpackie smaki”. Katalog produktów tradycyjnych w województwie 
podkarpackim…, op. cit., s. 40–41.
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Fot. 3. Stokfist – fasola ze śliwkami
Źródło: http://www.przepis-kulinarny.pl/fasola-z-suszonymi-sliwki-id1590.html

Atrakcje turystyczne Pogórza Dynowskiego to nie tylko piękno drewnianych kościo-
łów i cerkwi, wspaniałych zamków i pałaców, ścieżek turystycznych wśród nieskażonej 
przyrody, to również obecność stylowych, drewnianych obiektów gastronomicznych 
oraz restauracji mieszczących się w historycznych budowlach.

Przykładem może być Karczma „Pod Semaforem” w Bachórzu koło Dynowa 
(fot. 4). w otoczeniu ciekawego krajobrazu przyrodniczego oraz w pomieszczeniach 
wypełnionych stuletnimi mapami kolejowymi, litografiami (nawiązującymi do historii 
kolejnictwa) oraz zabytkowymi kartami pocztowymi z najbliższych okolic i innymi 
oryginalnymi bibelotami podawane są tradycyjne dania i napoje, m.in.: żurek dynow-
ski, barszcz czerwony wiejski, kartoflanka, golonka bez kości, flaczki domowe, żeberka 
duszone w kapuście, dania mięsne i rybne z grilla, pierogi kresowe, kiełbasa z sosem 
cebulowym, szaszłyki, proziaki z masłem czosnkowym i chleb ze smalcem. w karcie dań 
można również znaleźć kwas chlebowy oraz sok z brzozy. Dobór dań uwarunkowany 
bywa sezonowością.
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Fot. 4. Karczma „Pod Semaforem”
Źródło: http://www.podsemaforem.pl/galeria/galeria.php?wo=zewnatrz&action=show&file=30#galeria

Innym godnym polecenia obiektem gastronomicznym jest Restauracja Zamkowa 
w Dubiecku (hotel, restauracja, winiarnia – fot. 5). Restauracja znajduje się w XVI-
-wiecznym zamku, będącym wcześniej własnością Stadnickich i Krasickich.

Fot. 5. Restauracja Zamkowa w Dubiecku
Źródło: http://www.google.pl/search?q=Restauracja+-Zamek+Dubiecko
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Serwowane są dania kuchni staropolskiej i myśliwskiej, m.in.: zupa borowikowa 
z cielęcymi pulpecikami, żurek, barszcz z uszkami, polędwiczki wieprzowe w cieście 
francuskim, pieczeń z jelenia z sosem z czerwonego wina, pieczony schab z dzika 
z maślakami duszonymi w śmietanie, kaczka na karmelizowanych jabłkach w miodzie, 
pierogi, sandacz w sosie grzybowym. w karcie dań można znaleźć również potrawy 
z kuchni francuskiej i włoskiej. Jak już podkreślano, istotne znaczenie dla podtrzy-
mania tradycji kulinarnej i kultywowania kultury województwa podkarpackiego mają 
wielobarwne festyny, festiwale, wystawy, konkursy oraz pokazy produktów lokalnych, 
tradycyjnych i regionalnych. Jest to forma aktywnej promocji i budowania marki 
w dłuższym okresie czasu.

na Pogórzu Dynowskim w lipcu organizowany jest Festiwal Pogórzańskich Klima-
tów. Głównymi organizatorami są Urząd Gminy Dubiecko oraz Gminne Stowarzyszenie 
Kobiet w Dubiecku założone w 2007 r. w ramach Festiwalu Pogórzańskich Klimatów 
odbywają się konkursy kulinarne na zupę, danie główne (pierogi) i przetwory Pogórza 
oraz konkurs na przygotowanie proziaków.

w działaniach ułatwiających współpracę między wytwórcami oraz promocję wyrobów 
tradycyjnych uczestniczą aktywnie, m.in.: Samorząd województwa Podkarpackiego, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, miasta 
i gminy (gospodarze imprez), domy kultury oraz koła gospodyń wiejskich.

w gminie nozdrzec (sołectwo Hłudno) działa Koło Gospodyń wiejskich założone 
w 1973 r., zrzeszające ok. 25 gospodyń, specjalizujących się w wytwarzaniu tradycyj-
nych potrawy, jak: pierogi ruskie, knedle i tarte placki oraz deserów w postaci ciasta 
z truskawkami lub szarlotki. w Izdebkach-Rudawcu aktywnie działa Stowarzyszenie 
Kobiet wiejskich zrzeszające twórców współczesnej literatury ludowej – Danutę Czaję 
i Józefa Cupaka.

4. Podsumowanie

Kuchnia to nierozerwalny element historii, kultury i tradycji każdego regionu. To jeden 
z najprostszych i najłatwiej dostrzegalnych przez turystów elementów identyfikujących 
region, a zarazem obiekt poszukiwań gości pragnących „zasmakować” klimatu danego 
miejsca i kraju. Potrawy tradycyjne i regionalne są jednym z najprostszych elementów 
do dostrzeżenia przez turystów, a zarazem niezwykle ważnym, stąd też może dziwić 
fakt dużego oporu w procesie ich wprowadzania do wielu zakładów gastronomicznych 
w regionie podkarpackim.

Tym bardziej propagowanie wprowadzania przez restauratorów potraw prawdzi-
wie regionalnych jest rzeczą niezwykłej wagi, zwłaszcza że w większości regionów 
atrakcyjnych pod względem turystycznym wzrasta zainteresowanie tą tematyką wśród 
przedstawicieli branży turystycznej, co wymuszane jest poprzez oczekiwania gości.

Dawniej główną rolę w sposobie żywienia odgrywały warunki naturalne, geogra-
ficzne i społeczno-gospodarcze, podlegające też różnym wpływom obcych kultur, religii 
i obyczajów. Podobnie było w regionie podkarpackim. Żyjący obok siebie, po sąsiedzku 
Bojkowie, Łemkowie, Żydzi czy Polacy, różnili się nie tylko kulturą i tradycjami, ale 
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także sztuką kulinarną. Z biegiem czasu różnice te się zacierały, przejmowano pewne 
zwyczaje kulinarne, sposób doprawiania i przygotowywania potraw.

Kulinarne dziedzictwo podkarpackich wsi oparte jest na tradycyjnej kuchni chłopskiej, 
z elementami kuchni ziemiańskiej, która ukształtowała się w XIX w. w czasie zaborów11. 
Potrawy podkarpackiej kuchni były proste i ubogie, na co wpływały warunki klimatyczne 
i uprawy rolne. Receptura ich przyrządzania opierała się głównie na płodach leśnych 
i rolnych. na polach siano przede wszystkim zboża: owies, w mniejszych ilościach 
żyto, pszenicę, jęczmień czy orkisz, z roślin okopowych: kapustę, buraki, ziemniaki, 
rzepę. w przydomowych ogródkach rosła marchew, groch i bób, sadzono też drzewa 
owocowe: jabłonie, grusze i śliwy. Len i konopie uprawiano głównie na własne potrzeby. 
Z dzikich płodów roślinnych wykorzystywano szczaw zwany „kwaskiem”, leśne jagody, 
grzyby, orzechy czy sok ze świerka i brzozy, które były także lekarstwem na choroby 
płuc. wiele roślin spożywano na surowo: cebulę, marchew, rzepę, czosnek, groch czy 
leśne owoce i jagody, niektóre, jak kapustę, buraki, grzyby czy ogórki kwaszono, a inne 
– groch i owoce, suszono.

Podstawą w odżywianiu było przerabiane na mąkę i kasze zboże oraz kapusta 
i ziemniaki. Mięso jadano od święta, rzadko też nabiał (głównie mleko i ser), który 
w większości przeznaczony był na sprzedaż. Powszechne było za to łowienie ryb. Dziś 
dawny sposób odżywiania uznany byłby za niewłaściwy, jadano bowiem trzy, a bywało, 
że tylko dwa razy dziennie.

Od kilku lat można zauważyć wzrost zainteresowania tradycyjnymi i regionalnymi 
wyrobami. w odróżnieniu od produktów wytwarzanych na masową skalę, kuszą one 
niepowtarzalnym smakiem, jakością, charakterem i tradycyjną recepturą. Polska jest 
bez wątpienia krajem bogatym w obrzędy, tradycje i zwyczaje, co można wykorzystać 
poprzez promowanie unikalnych produktów zarówno w kraju, jak i poza jego granica-
mi. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, uprawniona jest do korzystania 
z możliwości, jakie daje system certyfikowania i znakowania produktów spożywczych 
najwyższej jakości, które mają źródło w kulturze oraz specyfice regionu pochodzenia.

Rynek żywności tradycyjnej w polskiej rzeczywistości gospodarczej jest specyficzny 
i stosunkowo młody. Dla wielu wytwórców może stać się on głównym źródłem utrzy-
mania, ale tylko wtedy, gdy będzie wystarczająca liczba nabywców tego typu żywności. 
Pozwoli to na efektywne konkurowanie polskich produktów na arenie międzynarodowej. 
Z przedstawionych informacji wynika, że żywność tradycyjna nabiera coraz większego 
znaczenia. Dla dalszego rozwoju konieczne jest ulepszenie prawnych uwarunkowań 
produkcji i dystrybucji produktów tradycyjnych.

11. M. woźniczko, D. Orłowski, Kuchnia ludowa jako regionalny produkt agroturystyczny Podkarpacia, [w:] Marka 
wiejskiego produktu turystycznego, (red.) P. Palich, wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 140–147.
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