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WALORY TURYSTYCZNE A ROZMIESZCZENIE
GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH NA
OBSZARZE POGÓRZA STRZYŻOWSKIEGO
I POGÓRZA PRZEMYSKIEGO
Streszczenie
Województwo podkarpackie, położone w południowo-wschodniej części Polski, posiada korzystne warunki do rozwoju różnych form turystyki, w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Tereny wiejskie województwa podkarpackiego cechuje bogactwo natury, występowanie cennych walorów przyrodniczych oraz bogata kultura ludowa.
W artykule zaprezentowano rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych na tle walorów
przyrodniczych i kulturowych wybranych obszarów pogórzy województwa podkarpackiego.
W analizie uwzględniono miejscowości leżące na Pogórzu Strzyżowskim oraz Pogórzu Przemyskim.
Słowa kluczowe: walory turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, pogórza

TOURISM VALUES AND LOCATION
OF TOURIST FARMS IN THE AREA STRZYŻOWSKIE
FOOTHILLS AND PRZEMYSKIE FOOTHILLS
Summary
Podkarpackie Province is located in the south-eastern part of Poland has favorable conditions for the development of different forms of tourism, including rural tourism and agrotourism.
Rural areas are characterized by the presence of valuable natural assets and rich folk culture.
The article presents the distribution of tourist farms on the background of natural and cultural values of selected areas of the foothills of the Podkarpackie province. The analysis included the village lying in the Strzyżowskie Foothills and Przemyskie Foothills.
Keywords: tourism values, tourist farms, foothills

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach turystyka odgrywa coraz większą rolę na obszarach uznawanych do tej pory za typowo rolnicze. Z roku na rok można zauważyć rosnące zainteresowanie turystów wypoczynkiem na obszarach wiejskich. Z drugiej strony rosnąca
konkurencja i wzrost wymagań potencjalnych klientów wymuszają ciągłe poszerzanie
oferty turystycznej, podnoszenie jakości i standardu oferowanych usług.
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Na rozwój turystyki na obszarach wiejskich wpływ ma szereg czynników: społecznych, politycznych, ekonomicznych. Jednym z bardzo ważnych aspektów turystyki
wiejskiej w Polsce jest stopień jej atrakcyjności. Na poziom atrakcyjności składają się
takie czynniki, jak: walory turystyczne, infrastruktura, dostępność komunikacyjna.
Ważna jest również miejscowa społeczność, jej gościnność, życzliwość i przygotowane
przez nią atrakcje1.
Podstawowym warunkiem rozwoju agroturystyki są walory krajobrazowe wsi
i okolicy. Malowniczo położone tereny z ciekawą florą i fauną, bliskość obszarów
chronionych (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz różnorodne obiekty zabytkowe stanowią podstawę zainteresowania potencjalnych turystów
przyjeżdżających na wieś.
Obecnie poza zakwaterowaniem i wyżywieniem gospodarstwo powinno umożliwić
turystom ciekawy i aktywny sposób spędzania czasu wolnego w oparciu o istniejące
w okolicy zasoby przyrodnicze i kulturowe.
Na obszarze województwa podkarpackiego turystyka na obszarach wiejskich,
w tym agroturystyka rozwija się szczególnie w atrakcyjnym turystycznie regionie
Beskidu Niskiego i Bieszczadów, zaś najsłabiej zjawisko to kształtuje się w północnej
części obejmującej Kotlinę Sandomierską.
W pracy przeanalizowano walory turystyczne będące jednym z czynników
wpływających na atrakcyjność turystyczną. Dokonano ich charakterystyki i sposobu
wykorzystania w kreowaniu oferty turystycznej na obszarze Pogórza Strzyżowskiego
i Pogórza Przemyskiego.

2. Cel i metody badań
Celem podjętych badań jest określenie wykorzystania walorów turystycznych
w kreowaniu oferty agroturystycznej na obszarze wybranych pogórzy województwa
podkarpackiego. Do analizy wybrano Pogórze Strzyżowskie i Pogórze Przemyskie.
Dla realizacji powyższego celu uwzględniono w procedurze badawczej następujące zadania:
charakterystykę położenia wybranych pogórzy,
inwentaryzację i analizę rozmieszczenia walorów turystycznych na obszarze
Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Przemyskiego,
analizę rozmieszczenia bazy agroturystycznej na tle walorów turystycznych na
charakteryzowanym obszarze,
określenie możliwych kierunków wykorzystania walorów turystycznych w ofercie
agroturystycznej.






Dla realizacji postawionych w pracy celów wykorzystano wyniki badań własnych
uzyskanych z inwentaryzacji oraz informacji zgromadzonych w oparciu o analizę
danych archiwalnych, literatury naukowej i popularnonaukowej, opracowań kartograficznych. Analizie poddano także materiały zamieszczone na stronach interne-

1

D. Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 84–85.
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towych, m.in. Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz poszczególnych
obiektów agroturystycznych.

3. Walory turystyczne, ich podział i znaczenie
Turystyka jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Dla wielu
państw stanowi główne źródło dochodu. Jest to także zjawisko wielowymiarowe
i interdyscyplinarne. Ze względu na swoją złożoność o jej rozwoju decyduje wiele
czynników społecznych, ekonomicznych czy politycznych.
Jednym z ważniejszych elementów składowych systemu turystyki, który decyduje
o zainteresowaniu danym regionem, są walory turystyczne. W literaturze fachowej nie
ma jednej sprecyzowanej definicji określającej to pojęcie. Baranowska–Janota (1974)
za walory turystyczne uznaje te składniki środowiska geograficznego, które potrzebne
są dla wypoczynku i regeneracji sił człowieka, te osobliwości krajoznawczo-przyrodnicze i te przejawy działalności ludzkiej, które wzbogacają wiedzę turystów o kraju;
dobrą dostępność komunikacyjną i zagospodarowanie turystyczne proporcjonalne do
pojemności i dostosowane do funkcji i te elementy zagospodarowania, które pozwalają
na uprawianie turystyki kwalifikowanej2. Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski (1998)
uważają, że walory turystyczne stanowią specyficzne cechy i elementy środowiska
naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów. Poza tym walor musi być czytelny w krajobrazie i umożliwiający
percepcję wzrokową i zmysłową3.
Uwzględniając motywy ruchu turystycznego, walory można podzielić na:
a) walory wypoczynkowe – służą regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Obejmują
m.in. tereny atrakcyjne krajobrazowo o niskim stopniu urbanizacji, posiadające
sprzyjające warunki klimatyczne oraz lecznicze (wody lecznicze, peloidy),
b) walory krajoznawcze – składają się na nie zespoły krajobrazowe, osobliwości
przyrody, folklor, obrzędy ludowe, zabytki budownictwa, sztuk plastycznych,
charakterystyczne obiekty i przejawy współczesnej gospodarki i techniki,
c) walory specjalistyczne – zespół cech środowiska pozwalającego na uprawianie
różnych form turystyki kwalifikowanej4.
W literaturze spotkać można podział walorów uwzględniający jego pochodzenie
(genezę).
Według tego kryterium wyróżnia się:
a) walory przyrodnicze (środowiska naturalnego),
b) walory antropogeniczne (kulturowe).
Lijewski, Mikułowski i Wyrzykowski (1998) dzielą walory przyrodnicze na:
a) utworzone bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka:
2

3

4

M. Baranowska–Janota, Wartości graniczne klas walorów turystycznych dla różnych form ruchu turystycznego,
Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1974, s. 10–11.
T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1998, s. 90.
Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2008, s. 8.
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osobliwości flory i fauny,
skałki i grupy skał,
wąwozy, doliny, przełomy rzeczne,
jaskinie i groty,
głazy narzutowe i głazowiska,
inne obiekty geologiczne.

b) utworzone przez człowieka:








parki zabytkowe,
muzea i zbiory przyrodnicze,
ogrody botaniczne,
ogrody zoologiczne,
punkty widokowe,
parki narodowe,
parki krajobrazowe.













Do walorów antropogenicznych (kulturowych) zaliczają:
muzea i rezerwaty archeologiczne,
muzea etnograficzne, skanseny, ośrodki twórczości ludowej,
zabytki architektury i budownictwa,
muzea sztuki i zbiory artystyczne,
muzea biograficzne,
muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe,
obiekty historyczno-wojskowe,
miejsca i muzea martyrologii,
zabytki działalności gospodarczej i techniki,
współczesne imprezy kulturalne,
miejsca pielgrzymkowe.

4. Środowisko geograficzne Pogórza Strzyżowskiego
i Pogórza Przemyskiego
Na potrzeby niniejszego opracowania granice pogórzy przyjęto za Kondrackim
(2009). Analizowany obszar Pogórza Strzyżowskiego (513.63) oraz Pogórza Przemyskiego (513.65) leży w obrębie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem (51),
podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513). Jest częścią makroregionu
Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6).
Pogórze Strzyżowskie (513.63) leży pomiędzy dolinami rzek: Wisłoki na zachodzie
oraz Wisłoka na wschodzie. Granicę północną stanowi nasunięcie fliszu karpackiego
na utwory mioceńskie Podkarpacia, a południową Kotlina Jasielsko-Krośnieńska.
Granica północna ma ponad 40 km długości, natomiast południowa niewiele ponad
14 km. Takie zróżnicowanie jest wynikiem przebiegu doliny Wisłoka, który w tym
regionie zmienia swój bieg. Rozciągłość z północy na południe przekracza 25 km. Na
południu mezoregion graniczy z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską, na północy z Pradoliną
Podkarpacką, na zachodzie z Pogórzem Ciężkowickim, a na wschodzie z Pogórzem
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Dynowskim. Powierzchnia pogórza w tak wyznaczonych granicach wynosi 900 km2
(ryc. 1).
Ryc. 1. Położenie Pogórza Strzyżowskiego

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Strzy%C5%BCowskie

Wierzchowina Pogórza Strzyżowskiego jest mało zróżnicowana. W części środkowej
wyodrębnia się górujące nad otoczeniem pasmo Chełmu (528 m n.p.m.)5.
Obszar pogórza można podzielić na dwie części – północną o dobrych glebach
sprzyjających rozwojowi rolnictwa i gęściej zaludnioną oraz południową – z większym
udziałem lasów i słabiej zaludnioną. Jedynym większym miastem jest Strzyżów
(8,2 tys. ludności).
Pogórze Przemyskie (513.65) stanowi ostatni człon pogórzy, charakterystycznych
dla Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Granicę południową pomiędzy pogórzem a Górami Sanocko-Turczańskimi stanowi równoleżnikowy odcinek doliny Wiaru. Granicę
północną i zachodnią tworzy dolina Sanu. Pomiędzy górnym biegiem Wiaru a doliną
Sanu granica prowadzi doliną Roztoki i Tyrawki. Na zachodzie region graniczy z Pogórzem Dynowskim, na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi, a na wschodzie
z Płaskowyżem Sańsko-Dniestrzańskim. W tak określonych granicach powierzchnia
Pogórza Przemyskiego wynosi około 640 km2 (ryc. 2).

5

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, s. 339–340.
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Ryc. 2. Położenie Pogórza Przemyskiego

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Przemyskie

Najwyższym wzniesieniem jest Kopystańka (541 m n.p.m.). Główne rzeki mezoregionu to Wiar, Stupnica, Jawornik, Olszanica. Na całym obszarze dominują
lasy mieszane jodłowo-bukowe. Zalesienie wynosi ok. 50%. Największym miastem
położonym w północno-wschodnim krańcu pogórza jest Przemyśl (70 tys. ludności)6.

5. Przegląd walorów turystycznych Pogórza Strzyżowskiego
i Pogórza Przemyskiego
Analizowane mezoregiony wyróżniają się różnorodnymi walorami przyrodniczymi
i kulturowymi. Bogata przeszłość historyczna, zróżnicowanie kulturowe sprawiły, że
zachowały się tutaj cenne obiekty zabytkowe, tj. kościoły, cerkwie, synagogi, dwory,
pałce czy pozostałości starej zabudowy pogórzańskiej.
Walory przyrodnicze obu analizowanych pogórzy skupiają się w parkach krajobrazowych. Na terenie Pogórza Strzyżowskiego położony jest fragment Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zaś na Pogórzu Przemyskim leży Park
Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Dodatkową atrakcją są liczne rezerwaty przyrody
chroniące cenne i unikatowe murawy kserotermiczne, zespoły florystyczno-leśne,
wychodnie skalne. W wielu miejscowościach występują pomniki przyrody najczęściej
w postaci drzew pomnikowych – dębów, lip, cisów, jesionów (tab. 1).

6

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski…, op. cit., s. 341; Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Oficyna
Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2007, s. 9–10.
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Tab. 1. Przegląd walorów przyrodniczych na obszarze Pogórza Strzyżowskiego
i Pogórza Przemyskiego
Parki
Krajobrazowe
Rezerwaty
przyrody
(wybrane)

Pomniki
przyrody
(wybrane)

Pogórze Strzyżowskie
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
(część) – rok powstania 1993;
powierzchnia 25 784 ha
- Herby – rezerwat geologiczny; powierzchnia
145,85 ha; chroni oryginalne wychodnie skalne
- Góra Chełm – rezerwat leśny; powierzchnia
155,40 ha; chroni enklawy lasów bukowych oraz
zespoły źródliskowe
- Kamera – rezerwat leśno-florystyczny;
powierzchnia 38,01 ha; chroni rzadki krzew
kłokoczki południowej
- Golesz – rezerwat geologiczny; powierzchnia
27,45 ha; chroni wychodnie skał piaskowca
ciężkowickiego z lasem grądowym
- Rezerwat Przyrody „Wielki Las” - rezerwat
leśny; powierzchnia 70,75 ha; chroni drzewostan
bukowy
Januszkowice – 600-letni dąb szypułkowy
Chrześcijanin
Strzyżów – dęby
Babica – najstarsza lipa na Podkarpaciu
Kozłówek – lipy

Pogórze Przemyskie
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
(część) – rok powstania 1991;
powierzchnia 61 862 ha
- Leoncina – rezerwat florystyczny; powierzchnia
9,55 ha, chroni zbiorowisko kłokoczki
południowej
- Krępak – rezerwat leśny; powierzchnia
138,46 ha; chroni starodrzew bukowo-jodłowy
- Kopystańka – rezerwat krajobrazowy,
powierzchnia 188,67; chroni zbiorowiska
kserotermiczne, zespół buczyny
- Reberce – rezerwat leśno-krajobrazowy;
powierzchnia 190,96 ha; chroni naturalne lasy
jodłowe
- Kalwaria Pacławska – rezerwat krajobrazowy;
powierzchnia 173,18 ha; chroni drzewostan
jodłowo-bukowy
Rakowa – 150-leni jesion; 4 buki 150–200-letnie,
Huwniki – dąb szypułkowy
Kalwaria Pacławska – jesiony wyniosłe, lipy
szerokolistne, cis pospolity
Kopysno – dąb szypułkowy
Nowosiółki Dydyńskie – dąb szypułkowy, lipa
drobnolistna
Brzuska – dęby szypułkowe, sosny zwyczajne

Źródło: Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2007;
http://www.parkikrosno.pl/; http://www.zpkprzemysl.pl

Ze względu na zróżnicowanie kulturowe na obszarze obu analizowanych pogórzy spotkać można zabytki materialne pochodzące z różnych epok i stylów. Zestawienie najważniejszych obiektów przedstawia
tab. 2.
Na Pogórzu Strzyżowskim wśród walorów antropogenicznych wyróżniają się świątynie i kapliczki. Są to kościoły rzymskokatolickie datowane od XV do XIX w. oraz
kapliczki cmentarne i przydrożne. Do miejsc
licznie odwiedzanych przez turystów –
pielgrzymów należą: Sanktuarium Maryjne
w Zawadzie pochodzące z XV w. z cudownym obrazem Matki Bożej Zawadzkiej oraz
Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu. Wiele tajemniczych legend i podań wiąże się z zabytkową
kapliczką na Górze Chełm. Dzisiaj jest to
miejsce kultu religijnego, gdzie dwa razy do
roku odprawiane są msze święte (fot. 1).

Fot. 1. Kapliczka na Górze Chełm
Źródło: fot. M. Buczek-Kowalik
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Atrakcją turystyczną jest niewątpliwie pomnik Chrystusa Króla w Małej przypominający słynny posąg z Rio de Janeiro. Figura została wykonana przez miejscowego
artystę Wojciecha Durka w latach 1935–1936.
Tab. 2. Wybrane walory antropogeniczne na obszarze Pogórza Strzyżowskiego
Walory
antropogeniczne
Zabytkowe
świątynie/kapliczki

Cmentarze

Zespoły pałacowodworskie

Miejscowość

Brzostek

Kościół pw. św. Grzegorza papieża i Przemienienia Pańskiego z XVIII w.,
przebudowany w XIX w.
Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego z XIX w., neoklasycystyczny

Gogołów

Kościół pw. św. Katarzyny z XVII w.

Stępina

Zabytkowa kapliczka na szczycie Góry Chełm o konstrukcji słupowo-zrębowej

Wiśniowa

Kaplica grobowa Mycielskich, neoromańska

Gorzejowa

Kalembina

Kapliczka przydrożna z I poł. XIX w.

Kożuchów

Kapliczka przydrożna z XIX w., z krucyfiksem i figurą św. Jana Nepomucena

Dobrzechów

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z XIX w.

Strzyżów

Zespół kościoła pw. MB Niepokalanie Poczętej i Bożego Ciała z II poł. XV w.,
kaplica Matki Bożej Bolesnej z początku XX w., synagoga żydowska (obecnie
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. J. Przybosia)

Brzeziny Górne

Kościół pw. św. Mikołaja z II poł. XV w.

Wielopole
Skrzyńskie

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVII w.

Zawada

Sanktuarium Maryjne z XVII w.

Bystrzyca

Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu z pocz. XX w.

Nockowa

Kościół pw. św. Michała Archanioła z XIX w.

Mała

Kościół pw. św. Michała Archanioła z XVI w.

Łączki
Kucharskie

Kościół pw. św. Bartłomieja z XIX w.

Niechobrz

Sanktuarium Maryjne NMP Nieustającej Pomocy

Zgłobień

Kościół pw. św. Andrzeja z XVIII w.

Czudec

Kościół pw. św. Trójcy z XVIII w.

Gorzejowa,
Zawadka
Brzostecka

Cmentarze wojenne nr 277, 226

Frysztak

Cmentarz żydowski z II poł. XVII w.

Strzyżów

Cmentarz żydowski z XIX w.

Gorzejowa

Dwór Boguszów z XVIII–XIX w.

Zawadka
Brzostecka

Dwór Długoszewskich z XVIII w.

Opacionka

„Nowy Dwór” z XVIII w.

Wiśniowa

Zespół pałacowo-parkowy Mycielskich z przełomu XVII–XVIII w.
Zespół dworsko-pałacowy Wołkowickich-Konopków z XIX w. dwór
Dydyńskich z II poł. XVIII w.
Dwór Obazowskich z XIX w.

Strzyżów
Głobikowa

Obiekty militarne
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Charakterystyka

Iwierzyce

Pałac Lubienieckich i Michałowskich z XVIII w.

Sielec

Dwór F.K. Preka z XIX w.

Zawada

Zespół pałacowo-parkowy z XIX w.

Zgłobień

Dworek szlachecki z przełomu XVIII i XIX w., dwór obronny z XVI w.

Czudec
Nowa Wieś
Czudecka
Stępina –
Cieszyna

Zespół dworsko-parkowy z XVIII w.
Dwór z XIX w.
Zespół schronu kolejowego tzw. kwatera Hitlera, bunkry
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Walory
antropogeniczne
Inne

Miejscowość

Charakterystyka

Strzyżów
Frysztak

Niemiecki kolejowy tunel schronowy
Zabytkowa apteka z lat 60. XIX w.

Szufnarowa

Izba Regionalna „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”

Różanka

Wiatraki do mielenia zboża z połowy XX w.

Strzyżów
Wielopole
Skrzyńskie
Zawada

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Z. Leśniaka

Góra Ropczycka
Czudec,
Niedźwiada
Mała

Ośrodek Dokumentacji Historii Regionu im. Tadeusza Kantora
Karczma przydrożna z przełomu XVIII–XIX w.
Ruiny koszar z XIX w.
Zespół drewnianej zabudowy
Pomnik Chrystusa Króla

Źródło: http://www.partnerstwo5gmin.pl/turystyka/zabytki; W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki. Aktywna
Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem. Szlak atrakcji turystycznych obszaru Stowarzyszeń LGD „Subregion Magurski – Szanse na Rozwój, LGD Liwocz, Czarnorzecko-Strzyżowskie LGD, Wydawnictwo Compass, Kraków 2013; J. Rut, P. Rut, Waloryzacja potencjału turystycznego inspiracją dla turystyki kulturowej
w województwie podkarpackim, KORAW, Rzeszów 2010; H. Lawera, A. Bata, W Strzyżowie
i na Pogórzu, P.U.W. Roksana, Krosno 1997

W kilku miejscowościach spotkać można kirkuty – cmentarze żydowskie oraz
cmentarze z okresu I wojny światowej. W miejscowościach, takich jak: Wiśniowa,
Strzyżów, Czudec, Gorzejowa zachowały się zespoły dworsko-pałacowe.
Wśród obiektów militarnych na analizowanym obszarze wymienić trzeba żelbetowy tunel tzw. kwatera Hitlera znajdująca się w Stępinie-Cieszynie oraz niemiecki
kolejowy tunel schronowy pod Górą Żarnowską. O randze żelbetowego schronu
tunelowego dla pociągu o długości prawie 400 m świadczy fakt, że w 1941 r. doszło
tutaj do spotkania Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim.
W kilku miejscowościach, m.in. w Niedźwiadzie, Czudcu i Wielopolu Skrzyńskim
zachowały się stare chałupy pogórzańskie. Wielopole Skrzyńskie to miejscowość,
z którą związani byli m.in. wybitny polski malarz, teatrolog i dramaturg Tadeusz
Kantor oraz satyryk Marcin Daniec.
Poznawanie i zwiedzanie wymienionych obiektów jest możliwe dzięki licznym
szlakom turystycznym. Przez obszar Pogórza Strzyżowskiego przebiegają szlaki lub
fragmenty szlaków: niebieski, zielony, czarny i czerwony (tab. 3).
Na obszarze Pogórza Przemyskiego bardziej niż na Pogórzu Strzyżowskim widoczne są ślady wielokulturowości. Na przestrzeni wieków region ten ulegał wpływom
zarówno kultury wschodniej, jak i zachodniej. Do dzisiaj w krajobrazie zachowały się
liczne świątynie różnych obrządków potwierdzające mieszanie i wzajemne przenikanie
kulturowe. Miastem kilku wyznań i obrządków jest Przemyśl – położony na skraju
Pogórza Przemyskiego, niedaleko granicy z Ukrainą. To jedno z najstarszych polskich
miast, którego historia sięga X w. Tutaj znajdują się siedziby władz duchownych
rzymskokatolickich, grekokatolickich, prawosławnych i protestanckich. W krajobrazie
miasta wyróżniają się kościoły m.in. Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP
i św. Jana Chrzciciela, sobór pw. św. Jana Chrzciciela, cerkiew i klasztor pw. Matki
Bożej Bolesnej o.o Bazylianów czy Nowa Synagoga (tab. 4).
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Tab. 3. Przebieg szlaków na obszarze Pogórza Strzyżowskiego
Niebieski

Przełęcz nad Brzezinami – Bardo – Chełm – Wiśniowa – Czarnówka – Rzepnik

30,0 km

Zielony

Frysztak – Stępina – Przełęcz Bardo – Brzeziny – Ropczyce

40,5 km

Czarny

Czudec – Babica – Połomia – Godowa – Brzeżanka

24,0 km

Żółty

Kołaczyce – Gogołów – Chełm – Niewodna – Tropie – Łętownia – Nowa Wieś – Czudec

54,0 km

Czarny

Czudec – Babica – Połomia – Godowa – Brzeżanka (477 m)

22 km

Niebieski

Dębica – Grudna Górna – Klonowa Góra (523 m) – Wiśniowa – Jazowa – Czarnówka (491 m) – Rzepnik – Królewska Góra (554 m)

42 km

Zielony

Dębica – Wolica – Gumniska – Braciejowa – Połomia – Jaworze Dolne

16 km

Zielony

Ropczyce – Broniszów – Brzeziny – Klonowa Góra (523 m)

20 km

Żółty

Kołaczyce – Gogołów – Klonowa Góra (523 m) – Czudec – Połomia – Wilcze – Patria (506 m) – Ujazdy
81 km
– Łubno – Dynów

Żółty

Siedliska n. Biała – Jodłówka – pasmo Brzanki – Brzanka (534 m) – Ostry Kamień (527 m) – Gilowa
Góra (503 m) – Rysowany Kamień (427 m) – Liwocz (562 m) - Ujazd – Kołaczyce

42 km

Źródło: http://epodkarpacie.com/index.php?page=guide&main_guide_id=30&usection_id=54

Tab. 4. Wybrane walory antropogeniczne na obszarze Pogórza Przemyskiego
Walory
antropogeniczne
Zabytkowe
świątynie/kapliczki

Miejscowość

Charakterystyka

Krasiczyn

Kościół pw. św. Barbary i Marcina z XVIII w.

Pikulice

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusowego z XX w.

Rokszyce

Kościół pw. NMP i św. Józefa z XIX w.

Sufczyna

Kościół pw. św. Jadwigi z XIX w.

Tyrawa Wołoska

Kościół pw. św. Mikołaja z XVIII w.

Nowe Sady

Cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika z XVIII w.

Kalwaria Pacławska

Sanktuarium Męki Pańskiej i MB Kalwaryjskiej z XVIII w.

Ulucz

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z XVI w.

Brylińce

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Wasyla Wielkiego z XX w.

Hołuczków

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii z XIX w.

Huwniki

Cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z XIX w.

Kopyśno

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP z XIX w.

Kuźmina

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z XIX w.

Posada Rybotycka

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Onufrego z XV w.

Kruhel Wielki

Cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z XVII w.

Leszczyny

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja z XIX w.

Chyrzynka

Cerkiew pw. św. Szymona Słupnika z XIX w.

Rudawka

Brylińce

Cerkiew pw. św. Sawy z XVIII w.
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela
z XV w., kościół pw. św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej
(Franciszkanie) z XIV w., klasztor Karmelitów Bosych z XVII w., sobór
pw. św. Jana Chrzciciela z XVII w., cerkiew i klasztor pw. Matki Bożej
Bolesnej oo. Bazylianów, Nowa Synagoga z XX w.
Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Rybotycze

Cmentarz żydowski

Bircza

Cmentarz z kaplicą cmentarną Kowalskich

Przemyśl

Cmentarze
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Huwniki

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Przemyśl

Nowy cmentarz żydowski z XIX w.
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Walory
antropogeniczne
Zespoły pałacowodworskie

Miejscowość
Bircza

Pałac Humnickich z I poł. XIX w.

Krasiczyn

Zespół zamkowo-parkowy z XVI i XVII w.
Zamek Kazimierzowski z XIV w., pałac Lubomirskich z XIX w., pałac
Biskupów Grekokatolickich z XIX w.

Przemyśl
Obiekty militarne

Inne

Charakterystyka

Dobra Szlachecka,
Ulucz, Krasiczyn,
Dybawka, Przemyśl
Krasiczyn, Prałkowce,
Kruhel Wielki,
Przemyśl

Szlak Nadsańskich Umocnień

Forty Twierdzy Przemyśl

Bircza

Fragmenty zabudowy małomiasteczkowej

Kalwaria Pacławska

Fragmenty zabudowy małomiasteczkowej

Huwniki

Chałupy o konstrukcji przysłupowej

Kopyśno

Chałupy o konstrukcji przysłupowej, wczesnośredniowieczne grodzisko z X–XX w.

Leszczawa Dolna

Chałupy o konstrukcji zrębowej

Brylińce

Chałupy o konstrukcji przysłupowej

Krajna

Dawny pas startowy

Przemyśl

Kopiec Tatarski, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum
Dzwonów i Fajek

Źródło: http://www.exploreprzemyskie.com/; Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2007; J. Rut, P. Rut, Waloryzacja potencjału turystycznego inspiracją dla turystyki
kulturowej w województwie podkarpackim, KORAW, Rzeszów 2010; Podkarpacie Południowe, Mapa
turystyczno-krajoznawcza 1: 100 000, Wydawnictwo Compass, Kraków 2010

Najważniejszym miejscem pielgrzymkowym, znanym nie tylko w województwie
podkarpackim, jest Kalwaria Pacławska z Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej
Kalwaryjskiej z XVIII w. Pątnicy wędrują także po rozsianych po okolicy kaplicach
kalwaryjskich obejmujących – Dróżki Pana Jezusa (28 stacji), Dróżki Matki Bożej (16
stacji) oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (14 stacji).
Cerkwie grekokatolickie spotkać można jeszcze m.in. w Hołuczkowie, Kopyśnie,
Kuźminie oraz Kruhelu Wielkim. Spośród wszystkich obiektów na uwagę zasługują
cerkwie w Posadzie Rybotyckiej – najstarsza zachowana, a zarazem obronna i Uluczu
– jedna z najpiękniejszych w Polsce, obecnie filia Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku7.
Przy świątyniach często zachowały się pozostałości cmentarzy rzymskokatolickich,
grekokatolickich czy żydowskich.
Poza obiektami sakralnymi na Pogórzu Przemyskim turystów przyciąga XVI-wieczny zespół zamkowy Krasickich w Krasiczynie. Uznawany jest on za perłę renesansu
polskiego. Zbudowany na planie czworoboku z czteroma charakterystycznymi basztami po bokach – Papieską, Królewską, Szlachecką, Boską oraz bogatymi zdobieniami
wykonanymi techniką sgrafitto8.
Do najciekawszych obiektów militarnych należą radzieckie i niemieckie zabytki
sztuki fortyfikacji z okresu II wojny światowej (schrony, bunkry) oraz pozostałości
7
8

Przemyśl i Pogórze Przemyskie…, op. cit., s. 352.
Ibidem, s. 253–258.
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trzeciej co wielkości Twierdzy Przemyśl. Budowę twierdzy rozpoczęto w połowie
XIX w. Głównym celem jej budowy była obrona strategicznego miejsca, jakim była
Brama Przemyska. Po I wojnie światowej twierdza utraciła swoje znaczenie. Obecnie
jest ważnym obiektem turystycznym, który można zwiedzać dzięki wytyczonym
trasom pieszym lub rowerowym.
W kilku miejscowościach pogórza zachowały się do tej pory stare zabudowania
o konstrukcji zrębowej i przysłupowej (Kalwaria Pacławska, Huwniki, Leszczawa
Dolna) (fot. 2).
Muzea zlokalizowane są przede wszystkim w Przemyślu. Wśród turystów szczególnie
popularne są: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Muzeum Dzwonów i Fajek.
Podobnie jak na Pogórzu Strzyżowskim, tak i na Pogórzu Przemyskim wytyczono
szereg szlaków dzięki, którym można dotrzeć do opisywanych walorów i atrakcji. Są
one różnej długości i o różnym stopniu trudności (tab. 5).

Tab. 5. Przebieg szlaków na obszarze Pogórza Przemyskiego
Czarny

Przemyśl – szlak wzdłuż fortów Odcinek II: Łapajówka – Siedliska – Jaksmanice – Łuczyce –
Optyń – Grochowce – Iwanowa Góra (407 m – Helicha) – Wapielnia – Prałkowce – Dybawka

28 km

Czerwony

Przemyśl – Wapielnia – Brylince – Kopysno – Łodzinka – Bircza – Leszczawa Górna – Roztoka –
Rakowa – Słonny (667 m) – Liszna – Orli Kamień (554 m) – Sanok

76 km

Zielony

Przemyśl – Lipowica – Łętownia – Bukowy Garb (426 m) – Helusz – Bachórz – Dynów

52 km

Żółty

Posada Rybotycka – Rybotycze – Kanasin (555 m) – Makowa – Suchy Obycz (617 m)

14 km

Niebieski

Dynów – Piątkowa – Sufczyna – Olszany – Krasiczyn – Dybawka – Kruhel Wielki – Huwniki – Kalwaria Pacławska – Suchy Obycz (617 m) – Arłamów – Wojtkówka – Kamienna Laworta (768 m)
– Ustrzyki Dolne

107 km

Niebieski

Sanok – Międzybrodzie – Orli Kamień (554 m) – Liszna – Tyrawa Solna – Mrzygłód – Łodzina
– Witryłów – Ulucz – Dobra – Kreców – Siemuszowa – Holuczków – Słonna (638 m) – Wujskie –
Olchowce – Sanok

52 km

Zielony

Bircza – Trójca – Arłamów

20 km

Źródło: http://epodkarpacie.com/index.php?page=guide&main_guide_id=30&usection_id=46

Fot. 2. Zachowane chałupy o konstrukcji przysłupowej w Kalwarii Pacławskiej
Źródło: fot. M. Buczek-Kowalik
276

Walory turystyczne a rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych…

6. Rozmieszczenie i oferta gospodarstw agroturystycznych
na Pogórzu Strzyżowskim i Pogórzu Przemyskim
Poza charakterystyką walorów turystycznych w pracy przeanalizowano rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych i wykorzystanie w ich ofercie walorów
turystycznych. Ze względu na niejednolite dane dotyczące liczby gospodarstw wzięto
pod uwagę obiekty współpracujące z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale.
Według danych z 2013 r. na obszarze Pogórza Strzyżowskiego funkcjonowało
34 gospodarstwa agroturystyczne. Cechą charakterystyczną było ich nierównomierne
rozłożenie. Najwięcej gospodarstw było w miejscowości Stępina (7), Brzeziny (5)
oraz Gogołów (4) (tab. 6).
Tab. 6. Liczba gospodarstw współpracujących z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale na obszarze Pogórza Strzyżowskiego w 2013 r.
Gmina
Brzostek

Dębica
Wielopole Skrzyńskie
Wiśniowa

Miejscowość
Klecie

Liczba gospodarstw
1

Uwagi o uwzględnieniu walorów
Brak informacji
Brak informacji

Gorzejowa

1

Grudna Górna

1

Brak informacji

Przeczyca

1

Brak informacji

Skurowa

1

Brak informacji

Stasiówka

1

Brak informacji

Zawada

2

Uwzględnienie informacji

Brzeziny

5

W 3 uwzględnienie informacji
Brak informacji

Nawsie

1

Pstrągówka

2

Brak informacji

Szufnarowa

2

Brak informacji

Czudec

Pstrągowa

2

Brak informacji

Frysztak

Stępina

7

Brak informacji

Łętownia

1

Uwzględnienie informacji

Gogołów

4

Brak informacji

Glinik Górny

1

Brak informacji

1

Brak informacji

34

6 (17,6%)

Glinik Dolny
RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Analizując informacje umieszczone na stronie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, stronach internetowych oraz materiałach informacyjnych stwierdzono,
że jedynie w 6 gospodarstwach (17,6% ogółu gospodarstw na pogórzu) przy opisie
profilu działalności i oferty wskazano na występujące w okolicy walory przyrodnicze
i kulturowe. Były to obiekty działające w: Zawadzie, Łętowni, Brzezinach. Najpełniejszy opis atrakcji znaleźć można w ofercie właścicieli Starej Zagrody z Zawady i 3
gospodarstw z Brzezin. Poza charakterystyką gospodarstwa, profilem jego działalności
zarządcy opisują, co ciekawego można zobaczyć w niedalekim sąsiedztwie. Wspominają m.in. o sanktuarium w Zawadzie, posiadłości Raczyńskich, tunelu i schronach
w Stępinie-Cieszynie, Górze Chełm, Muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.
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W pozostałych obiektach, stanowiących ponad 80%, opis dotyczył jedynie liczby
miejsc, sezonowości, rodzaju serwowanych posiłków, odległości do restauracji, lasu
czy kąpieliska.
W analizowanym okresie na obszarze Pogórza Przemyskiego działało 24 gospodarstwa agroturystyczne. Najwięcej obiektów funkcjonowało w Dybawce (4), Birczy (3)
oraz Nozdrzcu (2) i Nowosiółkach Dydyńskich (2). Po analizie oferty zamieszczonej
w różnych źródłach okazało się, podobnie jak w przypadku Pogórza Strzyżowskiego,
że niewiele gospodarstw (5) uwzględniło walory przyrodnicze i kulturowe w charakterystyce swojej działalności (tab. 7).
Tab. 7. Liczba gospodarstw współpracujących z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale na obszarze Pogórza Przemyskiego w 2013 r.
Gmina
Nozdrzec

Bircza

Fredropol

Krasiczyn

Przemyśl
RAZEM

Miejscowość

Liczba gospodarstw

Siedliska

1

Uwagi o uwzględnieniu walorów
Brak informacji

Nozdrzec

2

Brak informacji

Kuźmina

1

Brak informacji

Leszczawka

1

Brak informacji

Leszczawka Dolna

1

Brak informacji

Stara Bircza

1

Brak informacji

Rudawka

1

Brak informacji
Brak informacji

Bircza

3

Nowa Wieś

1

Brak informacji

Nowosiółki Dydyńskie

2

W 1 uwzględnienie informacji

Makowa

1

Brak informacji

Rybotycze

1

Uwzględnienie informacji

Dybawka

4

W 2 uwzględnienie informacji

Prałkowce

1

Brak informacji

Rokszyce

1

Brak informacji

Tarnawce

1

Brak informacji

1

Uwzględnienie informacji

24

5 (20,8%)

Pikulice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

To ośrodki działające w Dybawce, Nowosiółkach oraz Pikulicach. Opis obiektów
z Nowosiółek Dydyńskich zawierał informacje o bliskim sąsiedztwie sanktuarium
maryjnego w Kalwarii Pacławskiej, gospodarze dwóch obiektów z Dybawki wspominali o fortach Twierdzy Przemyśl. Najpełniejszą charakterystykę okolicznych atrakcji
można znaleźć w gospodarstwie działającym w Pikulicach. Gospodarze piszą m.in.
o wielokulturowym Przemyślu, zamku w Krasiczynie, Arboretum w Bolestraszycach,
sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.
Opis działalności pozostałych gospodarstw zawierał informacje o liczbie pokoi,
miejsc noclegowych, odległości do obiektów gastronomicznych, kąpielisk, stoków
narciarskich czy do lasu. Pisano także o znajomości języków obcych w gospodarstwie,
formie wyżywienia, możliwości przyjazdu ze zwierzętami czy dostępnymi na terenie
posesji atrakcji dla dzieci (huśtawki, piaskownica).
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7. Podsumowanie
Agroturystyka jest jedną z form turystyki, która może rozwijać się na obszarach
wiejskich. Na jej rozwój wpływ ma szereg różnych czynników.
Obecnie agroturystyka obejmuje nie tylko bazę noclegową i gastronomiczną,
ale także wszelakie możliwości wypoczynku, poprawy kondycji, obcowania z czystą
i nieskażoną przyrodą, poznania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Gestorzy
obiektów agroturystycznych, aby być konkurencyjnymi na ciągle zmieniającym się
rynku turystycznym i sprostać rosnącym wymaganiom klientów, powinni w kształtowaniu oferty turystycznej uwzględnić istniejące zasoby przyrodnicze i kulturowe.
Potencjalni goście przy wyszukiwaniu odpowiedniej oferty powinni mieć podany
szeroki zakres informacji nie tylko na temat samego gospodarstwa, ale także walorów
okolicy. Współczesny turysta coraz częściej zainteresowany jest nie tylko samym
wypoczynkiem na łonie przyrody, ale także poznaniem dziedzictwa materialnego
i niematerialnego miejsca, które odwiedza.
Na podstawie przeprowadzonych analiz okazało się, że gospodarstwa agroturystyczne na Pogórzu Strzyżowskim i Pogórzu Przemyskim w niewielkim stopniu
w swojej ofercie podkreślają walory okolicy. Zaledwie kilka obiektów wspomniało
o tym, co interesującego można zobaczyć w niedalekim sąsiedztwie.
Oba opisywane regiony posiadają bogatą przeszłość historyczną, co uwidacznia
się w licznych cennych obiektach zabytkowych (świątynie różnych wyznań, cmentarze, obiekty militarne, muzea, zabudowania dworskie, pałacowe) występujących
na tym terenie. Równie interesujące jest dziedzictwo przyrodnicze, które objęte jest
ochroną w postaci parków narodowych, rezerwatów przyrody i pomników przyrody.
Poznanie tych miejsc jest możliwe dzięki licznym szlakom turystycznym, które biegną
przez pogórza.
Zasadne zatem wydaje się, aby właściciele gospodarstw na Pogórzu Strzyżowskim
i Pogórzu Przemyskim większy nacisk położyli na podkreślenie swojego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, co niewątpliwie wzmocniłoby jakość ich oferty.
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