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WSTĘP
INTRODUCTION
Przyroda i dziedzictwo kulturowe stanowią bogactwo każdego kraju i są dobrem
publicznym, które należy nie tylko chronić i pielęgnować, ale też wykorzystać dla
rozwoju turystyki. Za sprawą ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody i dziedzictwa
kulturowego należy upowszechniać takie formy turystyki i kierunki rozwoju, które
wpłyną na ograniczenie niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a szczególnie na obszarach najcenniejszych z punktu widzenia różnorodności przyrodniczej,
jak i kulturowej1. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego w turystyce jest
zagadnieniem złożonym, ze względu na wielość i różnorodność rozwiązań prawnych,
które często jedynie w sposób pośredni regulują istotne kwestie dotyczące tej ważnej
dziedziny życia społecznego.
Zły, a nawet na niektórych obszarach tragiczny stan środowiska naturalnego, staje
się powodem do podejmowania szybkich oraz istotnych działań na rzecz ochrony
środowiska, a zwłaszcza przyrody2. Niezbędne są działania podejmowane w każdym
sektorze gospodarki, w każdym regionie naszego kraju, przez pojedynczych ludzi
i grupy społeczne, na każdej płaszczyźnie aktywności. Same technologie związane np.
z oczyszczaniem ścieków, segregowaniem odpadów czy ograniczaniem zużycia surowców wyczerpywalnych nie wystarczą już do osiągnięcia, przynajmniej zadawalających
rezultatów. Istnieje potrzeba prośrodowiskowych działań we wszystkich aspektach
funkcjonowania przedsiębiorstw i społeczeństw. Nowoczesne rozwiązania powinny
charakteryzować się proekologicznym charakterem oraz powinny być ekoinnowacyjne, m.in. w aspekcie produktowym, procesowym i technologicznym. Współczesny
produkt turystyczny, wykorzystujący walory środowiska naturalnego, musi podlegać
profesjonalnemu zarządzaniu na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.
Absolutnie niezbędne jest obecnie działanie w zakresie uzyskiwania czystej, odnawialnej energii, a przede wszystkim skutecznego pozyskiwania energii słonecznej,
wiatrowej czy z biomasy. Należy również wspierać działania w kierunku rozwoju
ekologicznego transportu oraz ekologicznej technologii produkcji i przetwórstwa
żywności. W każdym działaniu należy mieć na uwadze przede wszystkim dobro
i zdrowie człowieka, zarówno społeczności lokalnej, jak też turystów przebywających
na danym obszarze.
1. W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 446–447, 471.
2. L. Woźniak, Przyszłość ekoinnowacji, [w:] Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem
regionu, L. Woźniak, S. Dziedzic, M. Woźniak, K. Kud (red.), Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2011, s. 113.
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Produkt turystyczny uwzględniający jakość środowiska staje się obecnie czynnikiem konkurencji na rynku turystycznym, natomiast opatrzenie jakiegokolwiek
produktu symbolem, gwarancją jakości ekologicznej, wywołuje wzrost zaufania
klientów, co nie jest bez znaczenia wobec specyficznych cech tego rodzaju produktu.
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w turystyce na pewno nie jest proste i wymaga
zmian postawy i działań wśród reprezentantów przemysłu turystycznego. Sektor
zakwaterowania, usług gastronomicznych i transportowych stanowi jeden z filarów
przemysłu turystycznego. Dlatego też istotne jest kształtowanie poziomu świadomości ekologicznej usługodawców i ich gotowości do wprowadzenia w życie zasad
zrównoważonego rozwoju.
Można śmiało stwierdzić, że pomimo prowadzenia wszelkiego rodzaju działań
w kierunku kształtowania zachowań proekologicznych wśród organizatorów turystyki
i społeczeństwa oraz promocji postaw z zakresu zrównoważonego rozwoju w turystyce
nie nastąpił znaczący postęp w tej materii3. Z tego też względu celowym działaniem
jest systematyczne propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do
turystyki oraz wykorzystywanie w praktyce pomysłów, które odniosły sukces w bogatszych społeczeństwach. Należy wskazywać na korzyści zewnętrzne, jakie może osiągać
obiekt hotelowy czy gospodarstwo agroturystyczne, bowiem takie działania sprzyjają
budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w skali lokalnej, regionalnej
i szerszej oraz stanowią nieocenioną wartość dodaną dla tego typu przedsięwzięć.
Dobrze zaplanowana i prowadzona organizacja turystyki wspomaga proces edukacji szkolnej i pozaszkolnej w przekazywaniu treści edukacyjnych i uczeniu zachowań
proekologicznych. Uzupełnieniem wiedzy ekologicznej i sposobem na podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa powinna być właśnie turystyka. Turystyka
i wypoczynek, organizowane i pilotowane w proekologiczny sposób, mogą decydować
o przyjaznym stosunku turystów do środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Celem niniejszej monografii jest wskazanie na istotną rolę turystyki w kształtowaniu postaw społecznych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, z poszanowaniem
przyrodniczych elementów środowiska oraz obiektów dziedzictwa kulturowego regionu
podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem mezoregionu Pogórza Dynowskiego.
Problematyka dotycząca ochrony środowiska przyrodniczego oraz poszanowania
i wykorzystania dóbr kultury materialnej dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
została przedstawiona w części pierwszej i drugiej niniejszej monografii.
W pierwszej części przedstawiono możliwości zaopatrzenia gospodarstw agroturystycznych w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, jak też sposoby wykorzystania osadów ściekowych do celów rolniczych. Działania takie pozwalają na uzyskanie
oszczędności w ogólnych kosztach ogrzewania obiektów, jak również zachowanie
korzystniejszych parametrów jakości powietrza (ochronę czystości powietrza). W tej
części dokonano charakterystyki gatunków inwazyjnych występujących w krajobrazie
przyrodniczym Pogórza Dynowskiego oraz Zalewu Rzeszowskiego.
3. P. Geise, Turystyka zrównoważona – to się po prostu opłaca, „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, nr 2(21), 2014,
s. 8–9.
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W drugiej części monografii dokonano charakterystyki gospodarstw agroturystycznych na Pogórzu Dynowskim, Strzyżowskim i Przemyskim w zakresie ich oferty
produktowej oraz formalno-prawnych aspektów świadczenia usług hotelarskich
w turystyce wiejskiej. Przedstawiono również zagadnienia związane z aktywizacją
lokalnej przedsiębiorczości społecznej przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego
Pogórza Dynowskiego i Bieszczadów, rozwoju turystyki pielgrzymkowej i filmowej
w regionie podkarpackim, z wykorzystaniem bogactwa regionalnej kultury.
Produkcja żywności w danym kraju, a nawet w regionie charakteryzuje się
wieloma specyficznymi cechami, które mogą stanowić element atrakcyjności turystycznej obszaru. Związane jest to z naturą oraz specyficznymi cechami środowiska4.
Współcześnie jednak rolnictwo, żywność i przemysł spożywczy stały się produktem
globalnym, jednorodnym, charakteryzującym się obecnością obcych syntetycznych
dodatków, wpływających negatywnie na ich charakter jakościowy i postrzeganie
społeczne. Współczesne problemy w produkcji i przetwórstwie żywności polegają
na postępującej globalizacji, wzroście wydajności kosztem jakości i bezpieczeństwa
zdrowotnego artykułów żywnościowych.
Zauważa się jednak przeciwną tendencję związaną z lokalną i regionalną przedsiębiorczością, m.in. w zakresie produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej oraz
ekologicznej. Pojawia się również wzrastająca grupa zwolenników naturalnej żywności,
preferująca prozdrowotny styl życia, w tym także racjonalny i zdrowy sposób odżywiania.
Powyższym zagadnieniom, w dużej części poświęcone są publikacje zawarte
w trzeciej części niniejszej monografii. Traktują one, m.in. o obszarach współpracy
gospodarczej, społecznej i kulturowej w produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej,
o preferencjach konsumenckich na podkarpackim rynku żywności oraz o możliwościach wykorzystania żywności wysokiej jakości w usługach gastronomicznych na
rzecz rozwoju turystyki kulinarnej.
W imieniu Autorów wyrażam nadzieję, iż dla wszystkich Czytelników, tj. organizatorów turystyki i rekreacji, badaczy zagadnień związanych z przedsiębiorczością
w turystyce, samorządowców, studentów i młodzieży szkolnej, zgłębiających tajniki
tej dyscypliny, niniejsza monografia będzie inspiracją do działań oraz pomocna w rozwiązywaniu praktycznych problemów na rynku usług turystycznych. Mam nadzieję,
że przekazana wiedza przyczyni się do rozwoju zrównoważonej turystyki, ochrony
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu podkarpackiego oraz promocji
nowych produktów turystycznych.
Wydawcy publikacji wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona do kontynuowania
badań w zakresie podjętej problematyki, tj. wykorzystania potencjału przyrodniczego
i kulturowego Pogórza Dynowskiego dla rozwoju turystyki i rekreacji, poprawy jakości
środowiska, z korzyścią dla turystów i społeczności lokalnej.
Jan Krupa

4. S. Dziedzic, L. Woźniak, Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej – model rozwoju dla województwa podkarpackiego,
Wydawnictwo Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013, s. 7–9.
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KONCEPCJA REGIONALNYCH SYSTEMÓW
EKOZARZĄDZANIA I EKOAUDYTÓW
Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono koncepcję regionalnych systemów ekozarządzania i ekoaudytów (REMAS). Systemy te ukazano na tle hierarchii podejścia do zarządzania środowiskowego
w organizacjach. Zaprezentowano niesformalizowane systemy zarządzania środowiskowego,
jak również te sformalizowane bazujące na aktach prawnych i na normach. Takim systemem
opartym na akcie prawnym – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001
oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE – jest system EMAS. Natomiast systemem
normatywnym jest system oparty na normach ISO serii 14000, a w szczególności na normie
PN-EN ISO 14001:2004. Wykazano zalety takich systemów, ale również niską skuteczność
w skali regionu i w krótkiej perspektywie czasowej. Na tym tle wykazano zalety regionalnych
systemów ekozarządzania i ekoaudytów i przygotowano koncepcję ich wdrożenia. Zastosowanie takiego podejścia do zagadnień środowiskowych przyczynić się może do skutecznej lokalnie
ochrony środowiska naturalnego.
Słowa kluczowe: EMAS, ISO 14001, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskowe

THE CONCEPT OF REGIONAL ECO-MANAGEMENT
AND ECO-AUDIT SCHEMES
Summary
The paper presents the concept of regional eco-management and eco-audit schemes
(REMAS). These schemes are shown on the background of the hierarchy approach to environmental management in organizations. Informal environmental management systems as
well as those formalized based on legal acts and standards are presented. The EMAS system is
a system based on a legal act – Regulation (EC) no 1221/2009 of the European Parliament and
of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organizations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001
and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC. In contrast, the normative system is a system based on ISO 14000 standard and in particular on the PN-EN ISO 14001:2004.
The advantages of such systems, and also their low efficiency on the regional scale and in the
short term have been shown. Furthermore, the advantages of regional eco-management and
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eco-audits schemes have been demonstrated and a concept for their implementation has been
prepared. This approach to environmental issues may contribute to the locally effective protection of the natural environment.
Keywords: EMAS, ISO 14001, environment protection, environmental management

1. Wprowadzenie
Związek człowieka ze środowiskiem, w szczególności także z przyrodą, ma charakter
naturalny. Ta swoista symbioza liczy setki tysięcy lat. Od początku historii byt ludzi
na Ziemi ma ścisły związek z zaspokajaniem ich egzystencjalnych potrzeb. Połączony
jest on z wykorzystywaniem zasobów przyrody i dokonywaniem w niej niezbędnych
zmian. Pierwsze wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego odbywało się
w rozmiarze i przy użyciu takich sposobów, które nie budziły większego zagrożenia
utraty jej pierwotnych walorów. Obecnie wzrastająca urbanizacja i industrializacja
przywodzi myśli o wytyczaniu granic, które będą chroniły środowisko przed jego degradacją. Intensywność korzystania ze środowiska zwiększała się wraz ze wzrostem
liczby ludności i stopniem rozwoju potrzeb człowieka. Rozwój cywilizacji i społeczne
zróżnicowanie stale rosły, choć wyznaczone były różnorodnym tempem. Wzrost umiejętności człowieka w pozyskiwaniu dóbr natury sprzyjał procesowi ich eksploatacji,
powodując tym samym znaczące w nich ubytki. Szczególnie mocno obserwuje się to
na kontynencie europejskim. Skutkiem tych zjawisk jest rosnące zainteresowanie
ochroną środowiska naturalnego, co wiąże się również z rosnącym zainteresowaniem
turystyką na terenach niezdewastowanych ekologicznie, a także kreowaniem przedsiębiorczości turystycznej na takich obszarach. Takim przedsięwzięciom służyć mogą
ekologiczne strategie i systemy wprowadzane w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Mówi się tu najczęściej o idei zrównoważonego rozwoju, czystszej produkcji, jak również
systemach zgodnych z normą ISO 14001 lub Rozporządzeniem UE EMAS. Działania
te mają charakter jednostkowych wdrożeń. Dotyczą one pojedynczych organizacji
czy nawet lokalizacji przedsiębiorstw. Aby jednak w regionie zaobserwować znaczące, pozytywne zmiany, celowym wydaje się wprowadzenie regionalnych systemów
ekozarządzania i ekoaudytów, w których zdecydowana większość przedsiębiorstw
w regionie podejmie działania w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na
środowisko w konkretnym aspekcie środowiskowym. Aby jednak taki system REMAS
wprowadzić metodycznie poprawnie, powinno się wcześniej stopniowo wprowadzać
mniej zaawansowane systemy zarządzania środowiskowego, które przeanalizowano
w dalszej części opracowania.
Celem opracowania jest analiza rozwijania koncepcji ochrony środowiska z ukierunkowaniem na systemowe kreowanie przedsiębiorczości w turystyce, głównie na
terenach wiejskich. Przedsiębiorcy na tych terenach, a wśród nich w gminach Pogórza
Dynowskiego, charakteryzują się proekologicznym podejściem do swojej działalności,
stosunkowo łatwo mogą wprowadzić zarządzanie w oparciu o systemowe podejście
do środowiska naturalnego. Muszą jednak poznać jego elementy. Wprowadzenie,
a może nawet certyfikowanie (rejestrowanie w przypadku EMAS) jednego z analizowanych w opracowaniu systemów zarządzania środowiskowego bez wątpienia
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zwiększyć może konkurencyjność przedsięwzięć, również turystycznych, gdyż w wielu
krajach posiadanie wspomnianych dokumentów jest powszechnie poważane i stanowi jeden z istotniejszych elementów przyciągających turystów. Poprzez to można
prężnie rozwijać turystykę, wykorzystując dziedzictwo pięknego regionu, jakim jest
Pogórze Dynowskie.

2. Zrównoważony ekologicznie rozwój
Zrównoważony ekologicznie rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań
współczesnego świata. Dlatego też pojęcie zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable
development) jest w różnorodny sposób definiowane. Jedną z bardziej przejrzystych
i powszechnie stosowanych definicji podaje powstała w 1984 r. Światowa Komisja
Środowiska Naturalnego i Rozwoju (WCED). Pod przewodnictwem pani Gro Harlem
Brutland określiła ona w raporcie (1987) pt. „Nasza wspólna przyszłość” międzynarodowe postulaty zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), a w tym samo pojęcie
równoważonego rozwoju, jako taki sposób postępowania, w którym potrzeby obecnego
pokolenia mogą być zaspokajane bez pozbawiania możliwości zaspokojenia potrzeb
przyszłych pokoleń.
Fundamentem zrównoważonego rozwoju jest edukacja ekologiczna prowadząca
do coraz to wyższej świadomości ekologicznej. W początkowej fazie przejawia się
to różnego rodzaju działaniami, które mogą być nieuporządkowane, nie zawsze do
końca przemyślane i poprzez to mało skuteczne1. Wyższym stopniem świadomości
ekologicznej jest wdrożenie w organizacji adekwatnej strategii postępowania. Strategie, takie jak, np. 3R, 4R czy 5R są pewnego rodzaju zbiorem zasad, które stara się
praktykować w organizacji. Strategia 3R opiera się na trzech hasłach/zasadach: Reduce,
Reuse, Recycle, a znana jest w Polsce jako 3U od słów: Unikaj, Użyj powtórnie, Utylizuj.
Strategia 4R jako podstawę przyjęła zasady: Reduce (redukuj), Reuse (użyj powtórnie),
Recycle (utylizuj), Rebuy (ponowny zakup) lub Rethink (przemyśl), Reduce (redukuj),
Reuse (użyj powtórnie), Recycle (utylizuj). Natomiast strategia 5R skupia uwagę na:
Reduce (redukuj), Reuse (użyj powtórnie), Recycle (utylizuj), Repair (naprawiaj), Reject
(odrzucaj) lub w innym wydaniu: Refuse (odmawiać, odrzucać), Reduce (redukuj),
Reuse (użyj powtórnie), Reform (reformuj), Recycle (utylizuj)2.

3. Systemy niesformalizowane
Takim formalnym potwierdzeniem dojrzałości mogą być systemy zarządzania.
Często występują one jako systemy zakładowe lub takie stosowane w koncernach.
Przykładem może być system Eco-lighthouse. Ich cechą charakterystyczną jest dobre,
a niekiedy prawie doskonałe, dostosowanie się do specyfiki organizacji. Wadą jest praktycznie niemożliwe skopiowanie systemu do innej organizacji. Ten brak standaryzacji
1. W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Zrównoważona gospodarka energią w obiektach
turystycznych, [w:] J. Krupa (red.), Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa
kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014, s. 39–51.
2. W. Niemiec, A. Pacana, O. Jurgilewicz, M. Jurgilewicz, Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2012, s. 207.
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obserwowany jest również w innych, uniwersalnych (z punktu widzenia możliwości
zastosowania w różnych organizacjach) systemach – systemach czystszej produkcji.
Takie systemy oparte na zasadach minimalizowania negatywnego oddziaływania na
środowisko oraz minimalizowania zużycia surowców (czystsze technologie, czystsza
produkcja) często stają się protoplastami systemów standaryzowanych ISO 14001,
EMAS czy REMAS.

4. Idea czystszej produkcji CP
Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w zakładach przemysłowych są zazwyczaj kojarzone z budową instalacji do oczyszczania gazów, ścieków, ogólnie mówiąc
– oczyszczania powstających odpadów. Postrzega się je głównie jako źródło kosztów
związanych z proekologicznymi inwestycjami. Przeciwstawieniem takiego podejścia
jest czystsza produkcja. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń „u źródła”, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym, zamiast budowy
kolejnych, coraz to nowocześniejszych oczyszczalni „na końcu rury”. Nie oznacza to
wykluczenia oczyszczania – jest ono traktowane jednak jako rozwiązanie ostateczne,
w stosunku do tych odpadów, których powstaniu nie da się jeszcze zapobiec3.
Dla procesów produkcyjnych CP oznacza oszczędność materiałów, energii, eliminacje toksycznych surowców i redukcje ilości i toksyczności wszystkich zanieczyszczeń.
Dla produktu strategia CP koncentruje się na ograniczeniu jego oddziaływania na
środowisko w całym cyklu życia, poczynając od pozyskiwania surowca, a kończąc na
składowaniu zużytego produktu. Czystszą produkcję stosuje się poprzez zastosowanie
know-how, usprawnianie technologii, zmianę postaw ludzkich4. Czystsza produkcja,
jako docelowa strategia zarządzania środowiskiem naturalnym, czyni zbędnym kosztowne usuwanie skutków działalności produkcyjnej, a tym samym czyni produkcję
bardziej efektywną. Czystsza produkcja jest filozofią odpowiedzialnego prowadzenia
działalności produkcyjnej i usługowej, zawierającą takie aspekty, jak:
 odpowiedzialność za sposoby i rozmiary korzystania z zasobów przyrody,
 świadomość konieczności samoograniczania poprzez dążenie do zrównoważonej konsumpcji,
  ciągłe dążenie do doskonalenia własnej pracy zapewniającej zaspokajanie niezbędnych potrzeb człowieka w równowadze z wymaganiami przyrody. Te cechy
i formułowane na ich podstawie cele realizacyjne mają uniwersalny charakter,
mogący znaleźć zastosowanie: zaczynając od gospodarstwa domowego poprzez
zakłady produkcyjne, samorządy lokalne i kończąc na obszarze całego państwa.
W oparciu o filozofię CP uruchomiono w 1990 r. w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polski Program CP – jako program projektowo-szkoleniowo-wdrożeniowy5. Z filozofii CP rozwiniętej pod koniec lat 80. wywodzą
3. L. Bednárová, I. Liberko, Monitoring account system for environmental costs by ekological tools, Medzinárodná
vedecká konferencia Trendy v systémoch riadenia podnikov, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso 2007.
4. B. Ciecińska, A. Pacana, Podstawy zarządzania środowiskowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2012, s. 45.
5. A. Franczykowska, Ekonomiczne uwarunkowania programowania ochrony środowiska, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 32.
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się regulacje prawno-normatywne pozwalające na ocenę doskonałości stosowania
metodyki CP, w tym przede wszystkim:
 ISO 14001 (Międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania środowiskiem, 1996, 2004),
 EMAS (ang. Environmental Management Auditing Scheme, 1993, 2001, 2009).

5. Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z ISO 14001
Klasycznym przejawem zarządzania ekologicznego są dzisiaj systemy zarządzania
środowiskowego (inne stosowane nazwy to System Zarządzania Środowiskiem lub
System Zarządzania Ekologicznego, czy akronimy SZŚ, SZE, EMS) oparte o międzynarodową normę ISO 14001. Według tej normy system zarządzania środowiskowego
EMS (ang. Environmental Management System) jest częścią ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady
postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania,
realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej6. Jego wdrożenie
może być sposobem na realizowanie idei zrównoważonego rozwoju.
Twórcą standardu ISO 14001 była Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
(ISO). Zaangażowała się ona w zarządzanie środowiskowe, rozpoczynając intensywne
konsultacje prowadzone w ramach Strategicznej Grupy Doradczej ds. Środowiska
(SAGE). Wzięło w niej udział 20 krajów, 11 organizacji międzynarodowych oraz
ponad 100 ekspertów z dziedziny środowiska, a ich zadaniem było sprecyzowanie
podstawowych wymagań dotyczących nowego podejścia do norm środowiskowych.
Działania te prowadzone były w ramach powstałego w 1993 r. Komitetu Technicznego TC 207 ds. Zarządzania Środowiskowego. W TC 207 powołano 6 podkomitetów
(S.C.). Przyjęto zasadę, że TC 207 będzie ściśle współpracować z Komitetem TC 176
(Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości) w dziedzinie systemów zarządzania, audytowania i związanej z tymi zagadnieniami terminologii. Obecnie w pracach komitetu
uczestniczą delegacje składające się z ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa
i organizacje rządowe 55 krajów, a 16 innych krajów ma status obserwatora. W ramach
TC 207 korzystano z brytyjskich doświadczeń w obszarze systemowego zarządzania
środowiskowego, gdyż w Wielkiej Brytanii pracowano od 1990 r. nad nową normą
dotyczącą zarządzania środowiskowego – BS 7750, która została wydana w 1992 r.,
a później znowelizowana w 1994 r.7 Prace nad tą znowelizowaną normą łączyły się
z przypuszczeniem, że być może po jej wydaniu stanie się ona standardem ogólnoświatowym. Pomimo że tak się nie stało, normę tę uznać należy za pierwszą normę
z zakresu zarządzania środowiskowego8.
Opracowanie oraz wprowadzenie norm ISO serii 14000 było skutkiem sukcesu
międzynarodowych norm zarządzania jakością, a także zaangażowania Międzynaro6. A. Pacana, D. Stadnicka, Wdrażanie i audytowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 92–104.
7. A. Pacana, Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 7–12.
8. A. Pacana, Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 9.
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dowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w starania podejmowane przez ONZ z zakresu
ochrony środowiska. Spowodowało to jednocześnie wycofanie norm krajowych.
W 1996 r. opublikowano normę ISO 14001:1996 oraz pojawiły się pierwsze krajowe
wydania obejmujące wymagania systemowe na temat zarządzania środowiskowego,
czyli norma ISO 14001. W Polsce norma PN-EN ISO 14001 ukazała się dopiero
w 1998 r. Wspólnie z normą ISO 14001 opublikowano tzw. rodzinę norm ISO 14000,
która zawierała normy dotyczące doskonalenia, tj. ISO 14004, a także audytowania
systemów środowiskowych, tj. ISO 14010÷14012.
Nowelizacja normy ISO 14001 nastąpiła 15 listopada 2004 r., zaś w Polsce miała
miejsce w maju 2005 r. Celem nowelizacji było pełniejsze zrozumienie wymagań
ISO 14001:1996, a także poprawa kompatybilności ISO 14001 i ISO 9001:2000.
Nowelizacja norm dotyczących audytowania SZŚ, czyli ISO 14010÷14012, miała
miejsce w 2002 r. (pojawiła się w zamian norma ISO 19011) i w 2012 r. Organizacje
ISO oraz IAF (ang. International Accreditation Forum) ustaliły 18-miesięczny okres
przejściowy na osiągnięcie zgodności z normą ISO 14001:2004. Forum IAF opracowało
szczegółowy plan przejścia na nową normę. Od 15 maja 2005 r. podstawą audytów
musiała być już nowa norma, jednakże niezgodności z nowymi bądź zmienionymi
wymaganiami normy nie mogły być podstawą do zawieszenia czy cofnięcia certyfikatu. Okres przejściowy zakończył się 14 maja 2006 r. Po tym terminie certyfikaty
wydane na zgodność z normą ISO 14001:1996 straciły ważność. Ostatnia korekta
miała miejsce w 2005 r. Wprowadzono poprawkę ISO 14001:2005/AC zbliżającą
normę ISO 14001 do znowelizowanej normy ISO 9001:20089.
System zarządzania środowiskowego oparty na ISO 14001 wymaga, aby:
 sformułować politykę środowiskową, ustalaną przez kierownictwo, udokumentowaną, wdrożoną i skutecznie w miarę możliwości realizowaną,
 zidentyfikować dotychczasowe problemy środowiskowe oraz określić wpływ
obecnej i planowanej działalności organizacji na środowisko,
 określić wymagania prawne, które mają zastosowanie do istniejących i potencjalnych aspektów środowiskowych związanych z działalnością organizacji,
 określić znaczenie związanych z ochroną środowiska celów (ambitnych, możliwych
do osiągnięcia i w miarę możliwości mierzalnych),
 określać priorytety działań środowiskowych poprzez ocenę aspektów i tworzenie
programu środowiskowego,
 planować, stale monitorować i korygować w razie potrzeby działania związane
ze środowiskiem,
 stale się doskonalić poprzez dostosowywanie się do zmian otoczenia10.

9. A. Pacana, Ocena systemu środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2004, Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa, nr 6(701), 2008, s. 221–228.
10. T. Brzozowski, Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2003, s. 45–64.
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6. System EMAS
Troska o środowisko jest istotnym elementem marketingowym wielu organizacji,
w szczególności w zakresie kształtowania ich wizerunku w opinii społecznej. Z reguły
organizacje ekologiczne, a przede wszystkim społeczności lokalne, w sąsiedztwie których znajdują się zakłady przemysłowe, interesują się działaniami proekologicznymi
przedsiębiorstw. Coraz wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa przekłada się
na presję wywieraną na podmioty gospodarcze. Społeczeństwo wymaga od przedsiębiorców korzystania z praktyk bezpiecznych dla środowiska, a od administracji
sprawnego dozoru nad organizacjami. Klienci są coraz bardziej zainteresowani
działaniami, wyrobami i usługami charakteryzującymi się coraz wyższymi standardami środowiskowymi. Warunki te wywierają nacisk na organizacje do systemowego wyszukiwania metod zdobycia tych standardów, a na administracji zdobycia
funkcjonalnych technik ich istnienia. Z tego też powodu szereg organizacji stara się
przekonać otoczenie, że troska o środowisko jest jednym z ich priorytetowych celów
strategicznych. Z drugiej strony szereg regulacji krajowych i międzynarodowych
wymusza na przedsiębiorstwach konkretne działania na rzecz ochrony środowisk11.
Jedną z pierwszych takich inicjatyw w tym zakresie był program ekozarządzania
i audytów środowiskowych (EMAS).
EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme, pol. system ekozarządzania i ekoaudytów, system ekozarządzania i audytów) to akronim od angielskiego tytułu aktu
prawnego, jakim jest Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich (EWG) w sprawie
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytowania. Po raz
pierwszy Rozporządzenie EMAS zostało przyjęte 29 czerwca 1993 r., a 10 lipca 1993 r.
zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej – Council Regulation
(EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the
industrial sector in a Community eco-management and audit scheme12. Opublikowany
system składał się z 21 artykułów opisujących wymagania dla państw członkowskich
w zakresie ustanowienia organizacji systemu EMAS i z 5 załączników z wymaganiami
dla chętnych do rejestracji przedsiębiorstw. Ten tzw. EMAS I można było wdrażać
tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych i do tego zarejestrowanych na terenie
UE. Było to niewątpliwie znaczące ograniczenie, które mimo faktu wprowadzenia
tegoż systemu na 3 lata przed normą ISO 14001, nie pozwoliło spopularyzować
i upowszechnić tego standardu.
Pierwsza nowelizacja tego systemu miała miejsce 19 marca 2001 r. Wydano
rozporządzenie 761/2001, zwane nieformalnie EMAS II. Rozporządzenie to zostało opublikowane 24 kwietnia 2001 r. w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej
w postaci 18 artykułów i 8 załączników. W oryginale nazwa rozporządzenia brzmiała
Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March
11. U. Wąsikiewicz-Rusnak, Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS, Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 141–155.
12. A. Pacana, Diagnoza aktualnego zarządzania środowiskowego w Kruszgeo S.A. pod kątem wymagań ISO 14001
i EMAS, Surowce i maszyny budowlane, nr 2(415), 2009, s. 21–25.
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2001 allowing voluntary participation by organisation in a Community eco-management
and audit scheme (EMAS)13.
Główne proponowane zmiany dotyczyły następujących kwestii:
 udzielenie systemu EMAS wszystkim organizacjom, nie tylko przedsiębiorstwom przemysłowym,
 uznanie normy ISO 14001 jako bazy wymagań dla systemu zarządzania środowiskowego w zakresie EMAS,
 dołączenie wymagania całkowitego włączenia pracowników w procesie wdrażania EMAS,
 stworzenie mechanizmów pozwalających na szerszy udział MŚP w systemie EMAS.
25 listopada 2009 r. wydano nowe rozporządzenie, zwane Rozporządzeniem
EMAS III – dotyczące dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania
i audytu we wspólnocie (EMAS). Rozporządzenie to zostało opublikowane 22 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w postaci preambuły, 52 artykułów
w 9 rozdziałach i 8 załączników.
Zmiany wprowadzone do Rozporządzenia EMAS III dotyczyły:
1. Wprowadzenia szeregu nowych definicji, na przykład: zgodność z prawem, istotna
zmiana, klaster, rejestracja zbiorowa, walidacja, małe organizacje.
2. Pojawienia się możliwości rejestracji zbiorowej oraz rejestracji w systemie EMAS
organizacji z UE i z innych krajów.
3. Możliwości rejestracji klastrów, podejście stopniowe polegające na rejestrowaniu
każdej organizacji oddzielnie.
4. Deklaracji środowiskowej (upublicznienie w formie elektronicznej lub w postaci
wydrukowanego dokumentu w ciągu pierwszego miesiąca po rejestracji bądź odnowieniu), walidacji deklaracji (co 3 lata), audyt wewnętrzny efektów działalności
środowiskowej i zgodności z wymaganiami prawnymi (w latach pośrednich).
5. Ułatwień skierowanych do małych organizacji. Przejawia się to tym, że istnieje
możliwość przedłużenia ważności deklaracji do 4 lat i okresu deklaracji do 2 lat.
6. Wprowadzenia głównych wskaźników efektów działalności środowiskowej w sprawozdawczości w zakresie środowiska – stosowanie obowiązkowe dla organizacji
zarejestrowanej w EMAS.
7. Uproszczenia zasad stosowania logo EMAS – jeden wzór.
8. Powołania Forum organów właściwych w celu dokonywania wzajemnej oceny,
co najmniej co 4 lata, obejmująca zasady i procedury rejestracji, zawieszenia
i skreślenia organizacji.
9. Dopracowania zapisów dotyczących działań weryfikatora, m.in. weryfikacji,
walidacji oraz uwzględnienie specyfikacji małych organizacji.
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające
rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, (http://isap.sejm.
gov.pl).
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10.

11.
12.








Formularza pt. Deklaracja weryfikatora w sprawie czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych stanowiącego podstawę do potwierdzenia zrealizowanych czynności
i spełnienia przez organizacje wymogów rozporządzenia. Zawiera nr i zakres
akredytacji i zakres przeprowadzonej weryfikacji.
Rozbudowy zakresu danych wymaganych do rejestracji, takich jak: dane dla organizacji, dane dla obiektu, dane weryfikatora, wniosek o odstępstwo.
Zadań Komisji Europejskiej:
przekazywania informacji społeczeństwu (cele, główne elementy EMAS) i organizacjom (treść, wymogi rozporządzenia),
prowadzenia i udostępniania: rejestru weryfikatorów i organizacji, bazy danych:
deklaracji środowiskowych, najlepszych praktyk odnośnie promocji i technicznego wsparcia, wykazu zasobów wspólnotowych służących finansowaniu wdrożeń
EMAS, projektów i działań,
opracowywania dokumentów referencyjnych i przewodników,
opracowania przewodnika dla rejestracji organizacji poza wspólnotą,
składania sprawozdania PE i Radzie z oceną oddziaływania na środowisko oraz
tendencją, wyrażoną liczbą uczestników, co 5 lat.

Tabeli korelacji – rozporządzenie (WE) nr 761/2001, rozporządzenie EMAS III.
14. Przeprowadzania przeglądu EMAS nie później niż za 5 lat.
Aktualnie w systemie EMAS mogą rejestrować się dowolne organizacje (jak
w EMAS II) z całego świata (nie tylko z UE jak było w EMAS II).
Celem systemu EMAS III, podobnie jak poprzednio, jest wspieranie stałego doskonalenia działalności prośrodowiskowej organizacji przez ustanowienie i wdrożenie
przez organizacje systemu zarządzania środowiskowego. Z systemem tym związana
powinna być systematyczna i obiektywna ocena efektywności systemów, a także
prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami oraz aktywne zaangażowanie uświadamianych podczas szkoleń pracowników14.
System EMAS III stawia nacisk na:
 przestrzeganie przepisów prawnych i innych w obszarze środowiska naturalnego,
 prowadzenie dialogu ze społeczeństwem – przede wszystkim lokalnym,
 doskonalenie w obszarze działalności środowiskowej,
 wysokie zaangażowanie pracowników.
Udział organizacji w systemie EMAS ma charakter całkowicie dobrowolny,
jednakże podjęcie decyzji o spełnieniu wymagań systemu jest równoznaczne z konsekwentnym wypełnianiem podjętych zobowiązań. Nowa filozofia systemu EMAS
bazuje na przekonaniu, że podejście typu „nakaz i kontrola” jest już niewystarczające
i że odpowiedzialność za stan środowiska powinna być świadoma i wspólnie podjęta
przez organizacje, konsumentów, władze i społeczeństwo15.
13.

14. www.emas.mos.gov.pl (dostęp: 10.06.2014).
15. A. Graczyk, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 85–103.
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Instytucje i przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie EMAS są powszechnie
postrzegane zarówno w Europie, jak i na całym świecie, jako organizacje prowadzące
swoją działalność w sposób efektywny i przejrzysty. Rejestracja w systemie EMAS
oznacza, że organizacja posiada sprawny system zarządzania uwzględniający aspekty
środowiskowe. System ten nie tylko pozwala umiejętnie zarządzać organizacją, ale
również znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów działalności, np. związanych
z utylizacją odpadów, zmniejszeniem zużycia energii, wody, wpływając jednocześnie
na wzrost konkurencyjności takiej organizacji na rynku. System EMAS to nie tylko
ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, a także uprawnienie zarządzania ryzykiem, czego efektem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i wypadków oraz zminimalizowanie ich ewentualnych skutków (dzięki
przygotowanym wcześniej procedurom postępowania w sytuacjach awaryjnych).
Możliwość udokumentowania, że działalność prowadzona jest zgodnie z przepisami
prawa, skutkuje uzyskaniem większej wiarygodności wśród klientów, inwestorów,
a także władz administracyjnych i organów kontrolnych.
Chcąc promować system i podkreślać marketingowo fakt rejestracji w systemie,
rozporządzenie EMAS zaproponowało logo systemu EMAS. Jego głównym celem
jest przekazanie zainteresowanym stronom informacji, że organizacja przestrzega
zidentyfikowanych wymagań prawnych (i innych) w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, a także efektywnie minimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko. Logo EMAS jest symbolem urzędowym i można je stosować tylko w określonych
(w załączniku V) przypadkach. Dokonana zmiana w odniesieniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia (WE) 761/2001 dotyczy uproszczenia zasad stosowania
logo EMAS, polega ona na zwężeniu ilości wersji logo. Dotychczas istniały trzy wersje,
obecnie istnieje jeden wzór logo EMAS.
Innym charakterystycznym „symbolem” systemu EMAS jest deklaracja środowiskowa. Rozporządzenie wymaga corocznego przedkładania kompetentnym organom
zaktualizowanej, zatwierdzonej przez weryfikatora, deklaracji środowiskowej w celu
utrzymania rejestracji, oraz dokonywania okresowego odnawiania rejestracji. Ma to
motywować organizacje do ciągłej realizacji celów EMAS oraz utrzymania efektywnego
SZŚ. Zasadniczą zmianą rozpoznawalną w Rozporządzeniu EMAS III jest możliwość,
na wniosek małej organizacji, dokonania przez organ właściwy przedłużenia ważności
deklaracji do 4 lat i okresu aktualizowania deklaracji do 2 lat.
Systemy oparte na Rozporządzeniu EMAS jak i na normie ISO 14001 zachęcają
organizacje do dokonywania zmian we własnym podejściu do ochrony środowiska.
Wdrażając system zarządzania środowiskowego, organizacje mają okazję uzyskać
przewagę konkurencyjną i przekształcić się w lidera promującego nową, prośrodowiskową jakość swoich produktów.

7. Instytucje EMAS w Polsce
Aktualnie podstawę prawną systemu EMAS w Polsce stanowi Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we
24

Koncepcja regionalnych systemów ekozarządzania i ekoaudytów

Wspólnocie (EMAS) zwane również EMAS III, które zostało opublikowane 22 grudnia
2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 342 (tom 52). Rozporządzenie
EMAS III weszło w życie 11 stycznia 2010 r.
Poza samym Rozporządzeniem w naszym kraju system EMAS opiera się aktualnie na ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS) (Dz.U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), która to ustawa tworzy strukturę organizacyjną systemu EMAS, a także na aktach wykonawczych Ministra Środowiska:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru
organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS) (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 341).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru
wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 166).
System EMAS jest dla organizacji systemem o charakterze dobrowolnym. Ten
fakt nie zwalnia jednak władz państwowych z obowiązku podjęcia stosownych
działań, mających na celu stworzenie podstaw instytucjonalnych i proceduralnych
funkcjonowania systemu. Do podstawowych wymagań Rozporządzenia EMAS w tym
zakresie należy ustanowienie:
 organu właściwego rejestrującego przedsiębiorstwa deklarujące dobrowolne
uczestnictwo w systemie i rozstrzygającego kwestie funkcjonowania systemu
w danym kraju,
 jednostki (systemu) akredytującej weryfikatorów,
 publicznie dostępnych list zarejestrowanych w systemie jednostek oraz list akredytowanych weryfikatorów.

8. Koncepcja REMAS
Jak można zaobserwować, od podjęcia decyzji o chociażby minimalnym, ale sukcesywnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowiskowo, jest stosukowo
krótka droga do niesformalizowanych systemów zarządzania, a następnie do idei
czystszej produkcji, która jest często prototypem systemowego zarządzania środowiskowego. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że wdrożenie systemu zarządzania
środowiskowego (ISO 14001 czy EMAS) nie kończy prac w zakresie doskonalenia
ekologicznego. W ramach tych systemów konieczne jest ciągłe doskonalenie, ale ono
dotyczy tylko pojedynczych organizacji. Wychodząc jednak szerzej naprzeciw idei
zrównoważonego rozwoju, warto wspomnieć o Regionalnych Systemach Zarządzania Środowiskowego (REMAS). Te ostatnie systemy na dzień dzisiejszy stanowią cel
wielu organizacji proekologicznych dbających o środowisko, turystykę ekologiczną
i pośrednio ochronę dziedzictwa kulturowego. Proponowany model stopniowego
dochodzenia do systemu REMAS przedstawiono na ryc. 1.
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Ryc. 1. Etapy wdrażania idei REMAS

REMAS (Regionalny System Ekozarządzania i Ekoaudytu)

Formalny/standardowy system zarządzania EMAS
Formalny/standardowy system zarządzania ISO 14001

Czystsza Produkcja (CP)
Systemy nieformalne, np. zakładowe (Eco-lighthouse)
Strategie 3R, 4R, 5R i inne

Brak działań ekologicznych
Źródło: Opracowanie własne

Zaprezentowany model wdrażania systemu REMAS pozwolić może na zauważalne w stosunkowo krótkim czasie pozytywne skutki proekologiczne. Pomocne
w tym działaniu może być zastosowanie controllingu. Wprowadzenie controllingu
w przedsiębiorstwach daje liczne korzyści w zależności od użytych w przedsiębiorstwie rozwiązań w ośrodkach decyzyjnych. Publikowane wyniki badań zawierają
cenne informacje mogące być wskazówkami dla innych podmiotów gospodarczych,
na jakich problemach skoncentrować uwagę, w celu osiągnięcia najwyższych korzyści
przy najmniejszym nakładzie pracy i ponoszonych kosztach.

9. Podsumowanie
Ekologiczność obszarów wiejskich ściśle powiązana jest z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwach występujących głównie w obszarach zurbanizowanych.
Dlatego też koniecznym wydaje się stosowanie w przedsiębiorstwach zarządzania
ekologicznego. Zarządzanie środowiskowe jest instrumentem samokontroli w przemyśle. W latach 50. i 60. XX w. widocznym stały się efekty działalności przemysłowej
człowieka na środowisko. Zwiększające się zanieczyszczenie środowiska odbijało się
przede wszystkim na pogorszeniu jakości życia człowieka, co w połączeniu z coraz
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wyższą świadomością ekologiczną społeczeństwa przyczyniło się do wzrostu nacisku
opinii publicznej. Świadomi obywatele domagali się zmniejszenia negatywnego działania firm i instytucji na środowisko, a od władz państwowych i lokalnych oczekiwano
wprowadzenia odpowiednich praw i ustaw regulujących kwestie wpływu na środowisko. W zaistniałej sytuacji przedsiębiorstwa musiały się dostosować do narzuconych
im akt prawnych. Powstały różne sposoby niwelowania szkodliwego oddziaływania
człowieka na środowisko. Dzisiaj wyzwaniem stają się Regionalne Systemy Ekozarządzania i Ekoaudytów. Droga do nich wiedzie przez inne mniej skomplikowane
systemy zarządzania środowiskowego.
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PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA
W TURYSTYCE WIEJSKIEJ
Streszczenie
Ochrona środowiska w turystyce wiejskiej jest zagadnieniem złożonym, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, które często jedynie w sposób pośredni regulują prawne kwestie związane z potrzebą ochrony środowiska naturalnego, zachowując jednocześnie szanse
i możliwości rozwoju sektora usług turystycznych. Mając z kolei na uwadze ocenę możliwości
ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, należy stwierdzić, że niektóre uwarunkowania
prawne nabierają szczególnego znaczenia. Przedmiotowe opracowanie stanowi próbę ukazania
problematyki ochrony środowiska w turystyce wiejskiej w ramach wybranych aspektów prawnych i regulacji administracyjnych. Z uwagi na wyraźny związek prawa z innymi dziedzinami
nauki opracowanie ukazuje również inne, istotne w świetle kryteriów technicznych, uwarunkowania poruszanych zagadnień. W artykule zaprezentowano definicję turystyki wiejskiej oraz
istotne cechy agroturystyki, zdefiniowano pojęcie sanitacji, wskazując także na podstawowe
aspekty normatywne związane z sanitacją obszarów wiejskich. Poza tym opracowanie ukazuje
również przykładowe rozwiązania środków technicznych stosowanych w sanitacji obszarów
wiejskich.
Słowa kluczowe: agroturystyka, ochrona środowiska, sanitacja, turystyka

LEGAL ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN RURAL TOURISM
Summary
Protection of the environment in rural tourism is a complex issue because of the variety of
legal solutions, which are often only indirectly regulate the legal issues associated with the
need to protect the environment, while preserving the chances and opportunities for development of the tourism sector. In turn, to evaluate the possibility of protection of nature and
cultural heritage, it should be noted that some of the legal considerations are of particular
importance. The paper shows problematic aspects of the environment protection in rural tourism within a framework of the legal and administrative regulations. Because of the clear connection of the law with other scientific areas the study also shows the other, important in the
light of technical criteria of discussed issues. The article presents a definition of rural tourism
and essential character of agritourism, and also defines the concept of sanitation pointing the
basic normative aspects related to sanitation in rural areas. In addition, the paper also shows
examples of technical solutions used in sanitation in rural areas.

Keywords: agritourism, environmental protection, sanitation, tourism
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1. Wprowadzenie
Istotną zasadą w prawidłowym zarządzaniu jest zgodność podejmowanych działań
z prawem powszechnie obowiązującym, jak również normami technicznymi. Turystyka
uprawiana w środowisku wiejskim, traktowana jako alternatywne zjawisko w „przemyśle turystycznym”, powinna znajdować się pod szczególną uwagą administracji
lokalnej, ponieważ może w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, szczególnie
w obszarach produkcji żywności. Mieszkańcy zurbanizowanych obszarów prezentują
odmienny tryb życia w porównaniu z mieszkańcami środowisk wiejskich, a zatem
realizując własne potrzeby w zakresie odpoczynku lub turystyki, oczekują spełnienia
oczekiwań na wzór życia w miastach, co wymusza na organizatorach turystyki alternatywnej zwrócenia szczególnej uwagi na sferę środowiska naturalnego. Może ono być
dodatkowo obciążone oraz zagrożone ze strony turystów, zaś prawne uregulowania
organizacji turystyki alternatywnej, a także normy regulujące problematykę ochrony
środowiska nigdzie w świecie nie gwarantują pełnej ochrony obszarów poddawanych
penetracji turystycznej.
Przestrzeganie standardów w realizacji usług turystycznych przekłada się wprost
na dodatkowe obciążenie środowiska obecnością w nim zwiększonej liczby osób, często
nieświadomych skutków swych zachowań wynikających z chęci realizacji aktywnego
wypoczynku w terenie. Istotnym zatem zagadnieniem jest wskazanie podstawowych
problemów wynikających z korzystania ze środowiska obszarów wiejskich i deponowania w nim substancji odpadowych powstających w trakcie bytowania i działalności
gospodarczej w aspekcie uregulowań prawnych pod kątem ochrony środowiska. Są
to zagadnienia wysoce istotne, ponieważ znajomość uwarunkowań normatywnych
w omawianym obszarze pozwala uniknąć nie tylko wielu niebezpieczeństw, ale także stanowi pożądany kierunek zachowań poszczególnych jednostek korzystających
z tychże usług.
Opracowanie przybliża wybrane zagadnienia związane z sanitacją gospodarstw
wiejskich w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania odpadów
w aspekcie uwarunkowań prawnych.

2. Prawo a turystyka
Z uwagi na fakt, że problematyka szeroko pojętej turystyki wykazuje ścisły związek
ze swobodnym zachowaniem człowieka w ramach jego obcowania z przyrodą, istnieje
zatem wyraźna potrzeba właściwej kontroli takich zachowań, a zwłaszcza tych, które
wpływają na pogorszenie środowiska.
Pośród systemów, które wpływają na ograniczenie niewłaściwych postaw człowieka w środowisku, można wskazać, obok funkcjonujących norm społecznych
określających pożądane zachowania jednostek w danym miejscu, także normy skodyfikowane tworzące system prawny. Normy powszechnie obowiązujące znacznie
skuteczniej oddziałują na jednostki niż normy społeczne, ponieważ zabezpieczone
są przymusem państwowym.
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Prawo zatem stanowi system bardziej sformalizowany i zinstytucjonalizowany
niż inne systemy regulujące zachowania ludzkie. Powszechne obowiązywanie prawa
stwarza obowiązek jego przestrzegania przez adresatów tych norm. Dlatego też w obszarze turystyki ustawodawca, podobnie jak czyni to w przypadku innych dziedzin
życia publicznego, wprowadził stosowne regulacje normatywne.
Mówiąc o prawnych aspektach ochrony środowiska w turystyce wiejskiej,
w pierwszej kolejności należy przywołać akt normatywny w postaci ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych1. Zgodnie z treścią art. 1 tejże ustawy
przedmiotowy akt określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium RP, jak również poza jej granicą, jeżeli umowy z klientami
o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium RP. W tzw. słowniku pojęć
wskazanym w przedmiotowej ustawie prawodawca określił znaczenie poszczególnych
terminów, które zostały wykorzystane na potrzeby tego aktu. Warto przykładowo
wskazać na definicje niektórych z nich.
Po pierwsze, usługi turystyczne oznaczają usługi przewodnickie, hotelarskie oraz
wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, usługi hotelarskie
oznaczają krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi,
miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych, natomiast turysta
to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu
na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie
stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej
przez jedną noc2.
Zasadniczo, w myśl art. 35 ust. 1 ut, usługi hotelarskie mogą być świadczone
w obiektach hotelarskich, które spełniają zarówno wymagania co do wielkości
obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju
i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, jak również wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. Niemniej jednak
usługi hotelarskie mogą być świadczone także w innych obiektach, jeżeli spełniają
one minimalne wymagania co do wyposażenia określone w ustawie o usługach turystycznych. W tym przypadku za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi
hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty
te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w ustawie
o usługach turystycznych. Będą to zatem usługi świadczone w obszarze tzw. turystyki
wiejskiej, w których przypadku nazwa obiektu może być co do zasady dowolna, jednak
przedsiębiorca zajmujący się taką działalnością nie może stosować nazw obiektów
hotelarskich oraz oznaczeń kategorii, które mogą wprowadzić klientów w błąd co
do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz innych nazw niedopuszczalnych
na mocy przepisów o charakterze ogólnym3. Poza tym należy też spełnić minimalne
1.
2.
3.

Dz.U. z 2014 r., poz. 196, z późn. zm., dalej zwana ut.
Zob. art. 3 pkt 1, 8, 9 ut.
Zob. art. 43 ut.
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wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz
inne określone odrębnymi przepisami.
W przypadku szczegółowych wymogów dotyczących miejsc, w których świadczone
są usługi w obszarze turystyki wiejskiej, należy przywołać rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie4. Wskazany akt wykonawczy,
zgodnie z jego § 1 określa:
 wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do
wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych,
 minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 warunki dopuszczenia odstępstw od wymagań, o których mowa w pierwszym odnośniku,
 sposób dokumentowania spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych
i sanitarnych,
 szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych
rodzajów i kategorii,
 tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach
wymagań co do wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi
i kategorii obiektu,
 sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie.
Ponadto załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia obejmuje minimalne wymagania
co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
które obejmują obszar związany z wynajmowaniem przez rolników pokoi oraz miejsc
na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, czyli
w ramach tzw. turystyki wiejskiej. Przykładowo należy wskazać, że dla wynajmowania
miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych rolnik ma obowiązek zapewnić ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach od października do kwietnia, zaś temperatura
powinna wynosić minimum 18°C. Poza tym instalacja sanitarna musi obejmować
zimną wodę przez całą dobę oraz dostęp do ciepłej wody, zaś maksymalna liczba
osób przypadających na jeden węzeł higieniczno-sanitarny wynosi 15. W przypadku
wynajmowania pokoi samodzielnych powierzchnia mieszkalna w m2 przypadająca
na jeden pokój 1- i 2-osobowy wynosi 6 m2, zaś pokój większy niż 2-osobowy – dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę.
Obok wskazanych wyżej wymagań również inne akty normatywne rangi ustaw
wraz z aktami wykonawczymi do nich regulują problematykę ochrony środowiska
w obszarze turystyki, nie tylko wiejskiej. Przykładowo ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne5, która – w myśl jej art. 1 i 1a – reguluje gospodarowanie wodami zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów
wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, jak również sprawy
4.
5.
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własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi
składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Do przykładowych aktów
wykonawczych wydanych do tejże ustawy należą, m.in.: rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego6.
Wskazany akt wykonawczy określa, zgodnie z § 1:
1. substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane, oraz substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które
powinno być ograniczane,
2. warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
w tym najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie
należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków,
3. miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom,
4. najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków
bytowych i komunalnych oraz dla ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji.
Inny akt wykonawczy – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada
2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych7 – określa formy i sposób prowadzenia monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:
a)





dla wód powierzchniowych:
rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,
kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania,
rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania,
zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów
klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach
przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,
 zakres prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,
 metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań;

b)





dla wód podziemnych:
rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,
kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania,
kryteria wyznaczania punktów pomiarowych,
zakres i częstotliwość monitoringu,

6.
7.

Dz.U. z 2014 r., poz. 1800.
Dz.U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550, z późn. zm.
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 metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości monitoringu.
Natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych8 określa kryteria i sposób oceny
stanu wód podziemnych, w tym:
 klasyfikację elementów fizykochemicznych i ilościowych stanu wód podziemnych;
 definicje klasyfikacji stanu ilościowego oraz stanu chemicznego wód podziemnych;
 sposób interpretacji wyników badań elementów, o których mowa w pkt. 1;
 sposób prezentacji stanu wód podziemnych;
 częstotliwość dokonywania ocen jakości poszczególnych elementów oraz stanu wód.
Kolejnym przykładem aktu wykonawczego, istotnym w obszarze przedmiotowej
materii, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi9, które – w myśl § 1 – określa:
 wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym
wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne,
 sposób oceny przydatności wody,
 minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań,
 zakres badania wody,
 program monitoringu jakości wody,
 sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody,
 sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody,
 sposób informowania konsumentów o jakości wody,
 sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.
Należy podkreślić, że choć przepisy niniejszego rozporządzenia – w myśl § 2 – nie
znajdują zastosowania do: naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych spełniających wymagania określone w przepisach o bezpieczeństwie żywności
i żywienia; wód leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają
odpowiednie ustawy; wody przeznaczonej do takich celów, w stosunku do których
właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdzi, że jej jakość nie ma wpływu na
zdrowie konsumentów; czy wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę,
z pewnymi zastrzeżeniami, to jednak w przypadku wody pochodzącej z indywidualnych
ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio
10 m3 wody na dobę, jeżeli woda dostarczana jest jako część działalności handlowej
lub publicznej, czyli w związku z prowadzeniem turystyki wiejskiej, przedmiotowe
rozporządzenie jest wiążące.
Zważywszy na powyższe, mimo że wskazane regulacje prawne mają charakter
przykładowy, tym samym nie wyczerpują całości zagadnienia, już choćby ze względu
na obszerny zakres ich treści normatywnych. Niemniej jednak wskazane obszary nor8.
9.
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matywne mają istotne znaczenie w odniesieniu do problematyki turystyki wiejskiej,
co też pokazuje, jak przedmiotowe zagadnienie jest złożone.

3. Turystyka wiejska
Jeśli chodzi o ścisłą definicję turystyki wiejskiej, to na gruncie normatywnym,
a zwłaszcza w formie definicji legalnej taka nie istnieje, już choćby dlatego, że jest to
złożony obszar działalności amatorskiej oraz komercyjnej.
Najogólniej można stwierdzić, że jest to forma rekreacji realizowanej na obszarach
pozamiejskich, związanej z różnorodną aktywnością w terenie: turystyką krajoznawczą, kulturową i etniczną, rekreacją, poznawaniem przyrody, która bezpośrednio
wykorzystuje zasoby i walory środowisk wiejskich. Turystyka wiejska jest zaliczana
do turystyki alternatywnej, której charakterystyczną cechą jest kontakt turystów
i gospodarzy nieoparty na wzajemnym wyzysku i zasadzie, że ilość gości nie powinna
przekraczać ilości gospodarzy.
Aktualnie, wobec braku konstruktywnej propozycji pozyskiwania dochodów
z rolnictwa w przypadku małych gospodarstw rolnych, pewnym wyjściem jest agroturystyka rozwijająca się w całej Europie. Na ryc. 1 pokazano rejony, w których w Polsce
agroturystyka rozwija się najlepiej. Poza korzyściami, jakie daje ona wczasowiczom,
stanowi także znaczące źródło dochodów dla mieszkańców terenów wiejskich. Realizowany jest w ten sposób model wieloźródłowych dochodów bez konieczności
opuszczania miejsca zamieszkania.
Agroturystykę zalicza się do działalności gospodarczych o najwyższym współczynniku mnożnikowym – rzędu 10, w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Jest to
zjawisko pożądane z wielu powodów, tak społecznych, jak i indywidualnych korzyści
rolników – oferentów usług. Niemniej jednak z punktu widzenia ochrony środowiska
agroturystyka może stanowić lokalne zagrożenie, ponieważ mieszkańcy miast, nie
zawsze znający specyfikę życia na wsi i produkcji rolniczej, wprowadzani są w nisko
antropogenicznie przekształcone środowisko i bez odpowiedniego uprzedzenia lub
w wyniku ignorancji, mogą powodować zanieczyszczenie biotopu wsi.
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Ryc. 1. Obszary rozwoju agroturystyki w Polsce

Źródło: Opracowanie własne

Pojawiające się nowe kierunki działalności w turystyce kwalifikowanej, np. turystyka
religijna, biznesowa, jak i też rozwijane, a znane wcześniej pod inną nazwą rodzaje
wypoczynku i rekreacji (wczasy pod gruszą, obecnie agroturystyka), powiększają
możliwość spędzenia wolnego czasu według własnych upodobań i zainteresowań.
Niejednokrotnie nowelizowane prawo ochrony środowiska10 wymaga powszechnego stosowania środków technicznych służących jego ochronie w każdym obszarze
prowadzonej działalności gospodarczej. Specyfika gospodarstw agroturystycznych,
polegająca na ich zazwyczaj samodzielnym prowadzeniu, wymaga również indywidualnych rozwiązań i wykorzystywania środków technicznych służących ochronie
środowiska w związku z prowadzoną produkcją rolniczą i dodatkową działalnością
gospodarczą. Najgorzej zarządzane są obszary przyrodniczo cenne. Zmiany w prawodawstwie związanym z ochroną środowiska i ochroną przyrody oraz dostosowanie

10. Zob. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.),
dalej zwana uoś. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,
z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania: warunków ochrony
zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze
środowiska; jak również obowiązki organów administracji oraz odpowiedzialność i sankcje.
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polskiego prawa do wymogów unijnych są bardzo istotne, czego wyrazem może być,
np. NATURA 200011.
Integracja ochrony środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarki
turystycznej staje się koniecznością, która daje szansę zachowania walorów środowiska
dla przyszłych pokoleń12. Natomiast zrównoważony rozwój turystyki alternatywnej
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska może być realizowany przy odpowiednio
stosowanym marketingu społecznym.

4. Oddziaływanie turystyki na środowisko
Zaostrzając przepisy związane z ochroną środowiska, należy pamiętać, iż konsekwencją takiego postępowania są komplikacje w praktycznym wymiarze tego
oczywistego procederu. Negatywny wpływ oddziaływania turystyki na środowisko
szczególnie przyrodnicze jest zróżnicowany i bywa różnie kwalifikowany. Oddziaływania mierzone różnymi sposobami podzielono na:
 oddziaływania fizyczne powstające wskutek poruszania się ludzi i sprzętu
po gruncie. Jest to inaczej wpływ mechanicznego oddziaływania ludzi i środków technicznych,
 oddziaływanie chemiczne powstające w wyniku przedostawania się różnych
substancji chemicznych do środowiska w związku z realizacją turystyki i rekreacji,
 oddziaływanie biologiczne w wyniku wprowadzania lub eliminacji organizmów
żywych w środowisku13.
W wymienionych punktach nie wyszczególniono działań ogólnotechnicznych, do
których można zaliczyć między innymi infrastrukturę techniczną, stanowiącą bazę
materialną turystyki, jak np. budynki, urządzanie terenu. Wymienione działania
powodują straty w naturalnym środowisku o charakterze czasowym (degradacja)
lub trwałym (dewastacja). Straty mogą dotyczyć powierzchni gruntu, świata fauny
i flory. Należy pamiętać o bezwzględnie działającej zasadzie, a polegającej na prostej
zależności: im więcej wygody dla ludzi, tym więcej strat w środowisku.
Udział turystyki w degradacji środowiska szacuje się na ok. 5–7%, rolnictwa
na ok. 15%, budownictwa 20%, a przemysłu na ok. 40%14. Szkody dla środowiska
w wyniku negatywnego oddziaływania turystyki można odnotować we wszystkich
komponentach środowiska. Najczęściej wymieniane negatywne przykłady oddziaływania turystyki na środowisko pokrywają się z negatywnymi oddziaływaniami
innych sektorów gospodarki narodowej. Skoro turystyka zaliczana jest przez wielu,
z racji skali rozwoju i metod działania, do „przemysłu turystycznego”, to należy się
11. W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Zrównoważona gospodarka energią w obiektach
turystycznych, [w:] J. Krupa (red.), Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa
kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014, s. 39–51. Por.
W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Technologia wykorzystania biomasy w gospodarstwach
małoobszarowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59,
nr 283, Rzeszów 2012, s. 493–500.
12. Zob. Światowa Strategia Ochrony Przyrody. Ochrona żywych zasobów dla trwałego rozwoju, Warszawa 1985.
13. Szerzej m.in.: W. Niemiec, Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa, Nowy Sącz 2002; A. Krzymkowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN,
Warszawa 1997.
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spodziewać również podobnego zakresu oddziaływania na środowisko. Rodzaje szkód
wywołanych przez turystykę to:
 zanieczyszczenie powietrza: przez transport, obiekty hotelarskie i gastronomiczne, urządzenia turystyczne, emisję spalin,
 zanieczyszczenie wody: przez ścieki z obiektów hotelarskich, materiały pędne
i smary pochodzące ze sprzętu turystycznego o napędzie benzynowym lub olejem
napędowym, odpady deponowane przez turystów w środowisku wód,
 zabór ziemi: pod budowę obiektów turystycznych i ich infrastrukturę,
 nadmierne zużycie wody: przez obiekty turystyczne i pochodne,
 ubożenie krajobrazu: poprzez urbanizację terenów turystycznych, złą gospodarkę
odpadami, dewastowanie elementów przyrody martwej i ożywionej,
 nieumiejętne korzystanie ze środowiska: źle urządzone miejsca biwakowe,
niewłaściwe zachowanie w środowisku (płoszenie zwierząt, niszczenie roślinności
zalewy, wiatrownie),
 koszty wynikające z zasolenia i zanieczyszczenia wód w postaci zwiększonych
kosztów uzdatniania wody (ścieki z obiektów turystycznych, woda z basenów kąpielowych),
 koszty redukcji, minimalizacji oraz prewencji skażenia środowiska i jego efektów,
 koszty opieki nad zagrożoną roślinnością i zwierzętami,
 koszty ponoszone na skutek zmian klimatycznych w wyniku zniszczonych ekosystemów i występowania klęsk żywiołowych,
 koszty odbudowy zniszczonych ekosystemów.

5. Sanitacja w turystyce alternatywnej
Sanitacja to program wspólnych działań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i kulturowych, którego celem jest podniesienie jakości życia, higieny oraz standardu
sanitarnego siedliska ludzi. Sanitacja polega zatem na odpowiednim rozmieszczeniu
i zagospodarowaniu poszczególnych elementów zagrody wiejskiej w sposób zapewniający
higieniczne i komfortowe w niej przebywanie. Głównymi środkami technicznymi umożliwiającymi sanitację siedzib są instalacje służące zaopatrzeniu w wodę, kanalizacja, składowiska
odpadów pochodzenia bytowo-gospodarczego oraz z produkcji rolniczej14.
Wspomniano już o konieczności sanitacji produkcji żywności jako nieodłącznym
elemencie świadczenia na wysokim poziomie usług agroturystycznych. Podstawowym
środowiskiem produkcji zdrowej żywności jest wysokiej jakości gleba, a szczególnie jej
biologicznie czynna część. Elementarne zasady prawidłowej eksploatacji gleby to:
 racjonalizacja gospodarki biomasą w celach żywieniowych i nawozowych,
 porządkowanie gospodarki odpadami zwierzęcymi, roślinnymi i socjalnymi,
 optymalizacja nawożenia mineralnego i odkwaszania gleb,
 prawidłowe stosowanie środków chemicznych w każdym rodzaju produkcji
zwierzęcej i roślinnej,
14. M. Sikorski, Stan i zamierzenia w zakresie sanitacji wsi, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 4, 1995.
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 dostosowanie upraw i użytkowania roślin do zanieczyszczenia atmosfery i gleby
w rejonach przemysłowych oraz wzdłuż liniowych i w otoczeniu punktowych
źródeł zanieczyszczenia środowiska,
 regulacja stosunków powietrzno-hydro-geologicznych, w okresowo lub trwale
podmokłych oraz na terenach mieszkalnych i gospodarczych15.
Zasadnicze rodzaje wszechobecnych zanieczyszczeń środowiska pokazano na
ryc. 2, a na ryc. 3, podstawowe źródła zanieczyszczeń środowiska wiejskiego.
Ryc. 2. Podstawowe rodzaje zanieczyszczeń środowiska

ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
Naturalne
•
•

Zjawiska przyrodnicze
Klęski żywiołowe
Antropogeniczne

Obszarowe

Liniowe

Punktowe

 Grunty orne

 Transport: drogi, linie kolejowe

 Działalność gospodarcza

 Użytki zielone
 Sady, lasy
 Hodowla:

Linie przesyłowe:
Energetyczne napowietrzne
Rurociągi
 Rzeki (zanieczyszczone)

Zwierząt
Drobiu
Ryb

 Odpady socjalno-bytowe
 Składowiska odpadów
 Mogilniki
 Materiały pędne i smary
 Promieniowanie:
Elektromagnetyczne
Jonizujące

Źródło: Opracowanie własne

15. J. Siuta, Ekologiczno-sanitarne funkcje biologiczno czynnej powierzchni Ziemi, Higienizacja Terenów Wiejskich,
Konferencja Naukowo-Techniczna, Krynica 1988; Idem, Ochrona powierzchni Ziemi. Stan i niezbędne działania,
cz. I, Aura nr 3/2000; Idem, Kwasowa degradacja gleb, cz. II, Aura nr 4/2000; Idem, Ochrona i rekultywacja gleb,
PWRiL, Warszawa 1978.
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Ryc. 3. Podstawowe źródła zanieczyszczeń biotopu wsi

Źródło: Opracowanie własne

5.1. Zaopatrzenie w wodę
Nieprawidłowo wykonywane prace agrotechniczne związane z dawkowaniem
nawozów mineralnych i organicznych mogą być, i w praktyce najczęściej są, przyczynami zanieczyszczenia i skażenia wód środowiskowych biotopu wsi. W omawianych
przypadkach zagospodarowania turystycznego środowisk wiejskich dodatkowe zagrożenie środowiska wodnego wynika ze zwiększonej ilości ścieków produkowanych
przez przyjezdnych przebywających w gospodarstwie. Ogólne zasady postępowania
w zakresie utrzymania obejścia w należytym stanie sanitarnym ze względu na maksymalnie możliwe ograniczenie przenikania do wód zanieczyszczeń powierzchniowych to:
 konieczność utrzymania porządku w obejściu i dalszej okolicy (utwardzone
i odwodnione drogi komunikacji dla ludzi, oddzielone od dróg przemarszu
zwierząt hodowlanych),
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 podwyższony, utwardzony i uszczelniony grunt wokół studni oraz w przypadku
posługiwania się wiadrem przy pobieraniu wody ze studni, nieużywanie go w innych celach wynikających z potrzeb gospodarowania,
 przechowywanie środków produkcji w szczelnych opakowaniach i w pomieszczeniach przeznaczonych na magazynowanie (nawozy sztuczne, środki ochrony
i pielęgnacji roślin oraz leki i inne chemikalia używane w produkcji zwierzęcej),
 składowanie odpadów produkcyjnych stałych i płynnych (obornik, ścieki, opakowania itp.) w specjalnie do tego celu urządzonych miejscach.
W świetle powyższych uwag bałagan, źle zlokalizowana i urządzona studnia to
w efekcie złej jakości woda, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wykonanie studni metodą tradycyjną kopaną czy też nowszą wierconą, należy powierzyć
wyspecjalizowanym firmom, w celu „dobrego zamknięcia horyzontów wodonośnych”
i uzyskania wody o wysokich walorach użytkowych. Prawidłowe usytuowanie przestrzenne elementów gospodarstwa stanowiących jego wyposażenie ze względu na
potrzeby socjalne ludzi i wykorzystywane w produkcji jest podstawowym gwarantem
spełnienia wymogów sanitacji gospodarstwa i utrzymywania właściwej jakości wody
w studni.
Podane wcześniej ogólne warunki utrzymania porządku w obejściu muszą być
wsparte działaniami codziennymi wynikającymi z organizacji i wypełniania obowiązków przez wszystkich członków rodziny, poczynając od zamiatania podwórka
i przestrzegania zasady, że wszystko powinno znajdować się w odpowiednim dla
siebie miejscu. Kiszonki produkowane dla inwentarza powinny znajdować się w szczelnych, izolowanych silosach z kontrolowanym odprowadzeniem soku i jego dalszym
zagospodarowaniem. Odpady ciekłe i stałe, powstające w procesach przetwarzania
produktów rolnych, np. popłuczyny z naczyń używanych w produkcji mleka, wody
po praniu, pomyje, nie mogą być wylewane w dowolnym miejscu, a powinny trafiać
do szczelnych zbiorników. Obornik, cenny ze względu na wartości nawozowe odpad
w każdym gospodarstwie z obsadą zwierząt hodowlanych, musi być magazynowany
w gnojowniach wyposażonych w szczelne zbiorniki.
5.2. Zasady oczyszczania ścieków





Współczesne technologie oczyszczania ścieków obejmują cztery stopnie ich obróbki:
oczyszczanie mechaniczne, w którym usuwane są zanieczyszczenia ścieków
pływającymi ciałami stałymi i większymi cząsteczkami ciał transportowanych
wraz ze ściekami,
oczyszczanie biochemiczne, w którym usuwane są zanieczyszczenia organiczne,
usuwanie związków biogennych, głównie związków azotu, fosforu i potasu,
odnowa wody, polegająca na usunięciu zanieczyszczeń ze ścieków do poziomu
umożliwiającego ponowne wprowadzenie ich do instalacji zaopatrzenia w wodę.
Stopień ten w Polsce nie jest stosowany w praktyce, ponieważ jest kosztowny,
a ogólne zasoby i jakość wód przyrodniczych zapewniają tańsze zaspokajanie
ludności w wodę.
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W środowiskach wiejskich przeważają rozwiązania indywidualnych sposobów
utylizacji ścieków, co nie oznacza, iż wszystkie gospodarstwa spełniają stosowne wymogi ustawowe. Najczęściej spotykane odstępstwa od prawidłowych zasad utylizacji
polegają na: wykonywaniu jednokomorowych osadników gnilnych, w dodatku celowo
nieszczelnych, odprowadzanie odcieku z osadników gnilnych wprost do odbiorników
przyrodniczych, okresowe opróżnianie osadników gnilnych z osadów wprost do
otoczenia (rzeki, lasy, przydrożne rowy), stosowanie surowych osadów wprost do
gleby. Wzrastająca świadomość społeczeństwa w zakresie szkodliwości ścieków dla
środowiska oraz wzrost dyscypliny społecznej wymuszanej kontrolami wyspecjalizowanych służb w sprawach postępowania ze ściekami, w praktyce powodują wzrost
zainteresowania stosowaniem indywidualnych systemów oczyszczania16.
Stan sanitacji gospodarstw agroturystycznych oraz innych świadczących usługi
turystyczne jest zdecydowanie lepszy i nadal się poprawia. Jest to jeden z pozytywnych efektów wpływu przyjmowania wczasowiczów przyjeżdżających z ośrodków
miejskich i oczekujących standardów europejskich. Na ryc. 4 pokazano zasadnicze
elementy oczyszczalni ścieków, wymienione wcześniej.
Ryc. 4. Zasadnicze elementy oczyszczalni gruntowo-glebowo-roślinnej

Źródło: Opracowano na podstawie: J. Siuta, Ekologiczno-sanitarne funkcje biologiczno czynnej
powierzchni Ziemi, Higienizacja Terenów Wiejskich, Konferencja Naukowo-Techniczna, Krynica 1988
16. Zob. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 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 2014 r., poz. 1800); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r., poz. 81, z późn. zm.). Zob. A. Jucherski, Wybrane problemy
gospodarki ściekowej w górskich gospodarstwach rolnych, Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, Zeszyt
nr 445/1997, s. 195–204.
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5.3. Gospodarka odpadami
W świetle art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.17 odpady to: każda
substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do
których pozbycia się jest obowiązany. Gospodarka odpadami polega na wytwarzaniu
i gospodarowaniu odpadami. Natomiast gospodarowanie odpadami to: zbieranie,
transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów
oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika
w obrocie odpadami.
Hierarchia sposobów postępowania z odpadami polega na:
 zapobieganiu powstawania odpadów,
 przygotowaniu do ponownego użycia,
 recyklingu,
 innych procesach odzysku,
 unieszkodliwianiu.
Planowana gospodarka odpadami w gminie w dużym stopniu wynika z zadań
administracji samorządowej tego szczebla.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym18 wskazuje, że gmina
jest odpowiedzialna za wszystkie problemy publiczne o znaczeniu lokalnym i za
zaspokajanie potrzeb społeczności. W skład zadań własnych gmin wchodzą, m.in.:
planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i przyrody, utrzymanie czystości
i porządku, urządzeń sanitarnych i składowisk odpadów komunalnych.
Zadania i zakres odpowiedzialności w odniesieniu do utrzymania porządku i czystości zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach19.
5.4. Odpady niebezpieczne środowisk wiejskich
Specyfika nowoczesnego rolnictwa, polegająca między innymi na silnym oddziaływaniu na środowisko biotopu wsi i wszechobecny udział preparatów chemicznych
we wszystkich działach produkcji, powodują możliwość przenikania toksycznych
związków wprost do gleby, wód i powietrza wraz z odpadami. W mieszaninie odpadów
mogą się znaleźć substancje zaliczane, z mocy ustawy o odpadach, do niebezpiecznych. Ustawodawca wyszczególnił substancje i związki, które ze względu na swoje
właściwości mogą stanowić zagrożenie dla organizmów i środowiska nieożywionego. W większości gospodarstw o zwierzęcym profilu produkcji pojawiają się soki
kiszonkowe, które należy zaliczyć do niebezpiecznych, płynnych odpadów produkcji
rolniczej. Innym specyficznym dla rolnictwa niebezpiecznym odpadem są roztwory
środków ochrony roślin oraz środki chemiczne stosowane w pielęgnacji i w leczeniu
zwierząt. Wspomniana lista odpadów niebezpiecznych nie zawiera informacji o stop17. Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.
18. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.
19. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.
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niu zagrożenia wyszczególnionych substancji dla środowiska. Szczegółowych danych
w zakresie toksyczności poszczególnych związków chemicznych należy poszukiwać
w specjalistycznej literaturze z zakresu rolnictwa lub toksykologii. W Polsce ilość
składników niebezpiecznych w odpadach z rejonów wiejskich oszacowano na ok.
0,3–0,5% ogólnej masy, co daje ok. 0,3–0,7 kg/M rok.
Jak wcześniej wspomniano, problematyka związana z zagospodarowaniem odpadów towarzyszy wszystkim społeczeństwom współczesnego świata. Polska, będąc
członkiem wspólnoty państw europejskich, w pierwszym rzędzie zmuszona jest na
bieżąco dostosowywać własne prawodawstwo do obowiązującego w państwach UE.
Usuwanie odpadów oznacza zbieranie, segregowanie, przewóz oraz obróbkę
odpadów toksycznych i niebezpiecznych. Wiąże się z tym także ich magazynowanie
i składowanie nadpoziomowe lub podpoziomowe oraz operacje przekształcania odpadów dla odzysku, ponownego użycia lub recyklingu. Tryb postępowania z odpadami
nie może powodować:
 zagrożeń dla środowiska naturalnego we wszystkich składnikach: gleb, wód,
powietrza, roślin i zwierząt,
 uciążliwości wynikających z emitowanych odorów i hałasu,
 szkodliwego wpływu na tereny chronione, w tym środowisko wiejskie.
Gromadzenie, usuwanie, odzysk materiałów i inne zabiegi wykonywane przy
obróbce odpadów, wymagają uzyskania pozwoleń, które określają:
 charakterystykę jakościową i ilościową odpadów,
 opis technologii usuwania, obróbki i składowania po obróbce,
 środki bezpieczeństwa.

6. Podsumowanie
Pokazane wybrane przykłady uwarunkowań prawnych głównie w zakresie sanitacji
środowisk wiejskich, pokazują istotne znaczenie normatywne w zakresie organizacji
turystyki wiejskiej. Światowe tendencje zmierzające do likwidowania różnic ze względu
na zamieszkanie (miasto, wieś) znajdują też umocowanie w prawie krajowym, co jest
korzystnym warunkiem dalszej integracji Polski z wysoko rozwiniętymi państwami
UE. Większość wymogów obowiązujących w zakresie środków technicznych jest możliwa do spełnienia z wykorzystaniem polskich wyrobów i polskiej myśli technicznej.
Zastosowanie w praktyce nowych rozwiązań technicznych w obszarze zagospodarowania i gospodarczego wykorzystania zwłaszcza odpadów organicznych do
produkcji biomasy przeznaczonej na cele energetyczne jest przykładem możliwości
uzyskiwania dodatkowych korzyści w odniesieniu do alternatywnych źródeł energii,
zgodnie z polityką energetyczną UE do 2020 r. Odłogowane gleby i nieużytki można
przeznaczyć do produkcji roślin nawożonych niebezpieczną materią, jaką są komunalne
osady ściekowe, ponieważ technologia iniekcyjnego dawkowania osadów20, zapew20. W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Method of fertilization of energy willow plantation using sewage sludge,
Journal of Ecological Engineering, vol. 14, 2013, s. 12–16. Por. F. Stachowicz, W. Niemiec, T. Trzepieciński,
Technology of sewage sludges management in production of energy willow, Scientific Bulletin Serie C, Fascicle:
Mechanics, Machine Manufacturing Technology, vol. 10, 2013, s. 152–154.
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nia bezpieczny poziom nawożenia roślin, jak też wyłączenie z łańcucha troficznego
człowieka niebezpiecznych pierwiastków i związków zawartych w komunalnych
osadach ściekowych.
Zasygnalizowane problemy posiadają bezpośredni związek z turystyką realizowaną
w środowisku wiejskim, ponieważ umożliwiają zapewnienie standardowych warunków turystom nie tylko polskim, ale też przybywającym ze świata, dając miejscowej
ludności dodatkowe źródła dochodu, bez konieczności opuszczania swoich siedzib.
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MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ
GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH
Streszczenie
Znaczący wzrost ilości plantacji roślin energetycznych, głównie o zdrewniałych pędach, powoduje konieczność poszukiwania nowych technologii pozwalających na sprawny zbiór plonu
oraz dalsze jego docelowe przetwarzanie. Produkcja biomasy drzewnej na potrzeby własne w gospodarstwie o niewielkim areale wymaga zastosowania urządzeń agrotechnicznych dostosowanych do skali produkcji. W opracowaniu przedstawiono wybrane możliwości wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy drzewnej, do zaopatrzenia w energię gospodarstw
agroturystycznych, a także obiektów hotelarskich. Wprowadzenie w obiektach branży
turystycznej rozwiązań technicznych w aspekcie ochrony środowiska oraz ekoinnowacyjności
ma także znaczący wpływ na obniżenie kosztów ich działalności. Odnawialne źródła energii
mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do
poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.
Słowa kluczowe: agroturystyka, biomasa, energia odnawialna, turystyka

POSSIBILITIES OF ENERGY SUPPLY FOR
THE AGRITOURISM FARMS
Summary
A significant increase in the amount of energy plantations, mainly of ligneous stems causes
the need to search for new technologies allowing for efficient crop harvesting and its further
processing. Production of woody biomass for own needs of the small area farm requires the use
of agro-technical equipment adapted to the scale of production. The paper presents selected
possibilities of using renewable energy sources, including woody biomass for energy supply of
agritourism farms, as well as hotels. Introduction to the objects of the tourism industry technical solutions in terms of environmental protection and eco-innovation also has a significant
impact on reducing the cost of their economic performance. Renewable energy sources can
contribute to the increase of energy security of the region, particularly to improve the energy
supply in areas with poor developing of energy infrastructure.
Keywords: agritourism, biomass, renewable energy, tourism
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1. Wprowadzenie
Turystyka jest specyficznym sektorem gospodarki kojarzącym się głównie z wypoczynkiem i rekreacją. Wraz z poprawą zamożności społeczeństwa pojawiają się
nowe formy spędzania wolnego czasu, wśród nich znaczące miejsce zaczyna zajmować
agroturystyka. Agroturystyka jest branżą gospodarki, która w ostatnich latach notuje
duży wzrost zainteresowania, szczególnie w odniesieniu do miejsc nietkniętych przez
cywilizację1. Zmieniający się styl życia ludzi zmęczonych codziennością zmusza ich do
poszukiwania nowych form aktywnego wypoczynku, który polega m.in. na uczestnictwie w różnego rodzaju działaniach związanych z wysiłkiem fizycznym w trakcie
urlopu. Działania proekologiczne w obiektach agroturystycznych są związane z priorytetami zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i umożliwiają uaktywnienie
ludności z terenów wiejskich, która może uzupełniać budżety gospodarstw domowych
o wpływy z agroturystyki.
W przypadku pozyskiwania energii dla potrzeb gospodarstw agroturystycznych
w dotychczasowej praktyce ciepło uzyskiwane jest najczęściej w procesach spalania
drewna w piecach lub rzadziej w specjalnych piecach, ze specyficzną konstrukcją,
z wykorzystaniem procesu zgazowania, a następnie spalenia otrzymanego gazu.
Realizowana polityka gospodarki energią ze wrastającym udziałem odnawialnych
źródeł energii (OZE) dobrze wpisuje się w potrzeby i możliwości tanich sposobów
zaopatrzenia w ciepło gospodarstw indywidualnych oddalonych od możliwości zaopatrywania się w energię ze zbiorczych źródeł, jak to ma miejsce, np. w miastach.
Zdaniem autorów, pod określeniem kompleksowe wykorzystanie OZE w gospodarstwach agroturystycznych należy rozumieć sytuacje występujące w konkretnych
przypadkach w terenie, w warunkach sprzyjających do uzyskania różnych postaci
energii z kilku źródeł zaliczanych do OZE, np. biomasy, słońca, wody, wiatru, energii
termicznej otoczenia, wyjątkowych zasobów geotermalnych lub gazu wyprodukowanego w procesie fermentacji metanowej biomasy.
Współcześnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich staje się gospodarczą koniecznością, zarówno ze względów ekonomicznych,
energetycznych, jak i ekologicznych2. Zwiększone zainteresowanie w zakresie wykorzystania OZE jest związane z nakładami finansowymi, które należy ponieść na
zakup instalacji oraz wymiernymi korzyściami w postaci oszczędności i zmniejszenia
zużycia innych nośników energii. Dużym potencjałem odznacza się również sektor
produkcji i wykorzystania biomasy3.

2. Wybrane źródła energii dla gospodarstwa agroturystycznego
Z punktu widzenia możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii najciekawszy jest przypadek, wynikający z przyczyn lokalizacyjnych lub założeń ekologicz1. R. Tytko, Odnawialne źródła energii, Wydawnictwo OWG, Warszawa 2009, s. 34–37.
2. P. Sałagan, T. Dobek, Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i gminach
wiejskich, Inżynieria Rolnicza, nr 9, 2011, s. 207–213.
3. Z. Wójcicki, Metody badań i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych, Wydawnictwo PTIR,
Kraków 2009, s. 136.
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nych, braku dostępu do tradycyjnych nośników energii bezpośredniej, w szczególności
sieciowych4. Prowadzić to może do konieczności zapewnienia samowystarczalności
energetycznej tak pod względem dostaw energii elektrycznej, jak i energii cieplnej.
Obiekt agroturystyczny 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 użytkowej5.
Rozważania nad przydatnością poszczególnych rodzajów energii odnawialnej dla
potrzeb takiego gospodarstwa rozpocząć można od źródeł odnawialnych mających
postać energii termicznej: energii geotermalnej i energii termicznej otoczenia.
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
zastosowaniu pomp ciepła napędzanych dostarczoną przez inne urządzenia energią
mechaniczną lub wysokotemperaturową energią termiczną, zostanie przetworzona
w niskotemperaturową energię cieplną wykorzystywaną w systemach centralnego
ogrzewania (CO) i centralnej wody użytkowej (CWU). W Polsce jedynie 2÷3% nowo
wybudowanych obiektów posiada tego rodzaju urządzenia grzewcze (w Szwecji 95%,
a Szwajcarii 75%)6. Pomimo dużego zainteresowania inwestorów stosowanie pomp
ciepła jest ograniczone wysokimi kosztami instalacji (około 25÷35 tys. zł).
Energia geotermalna może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej,
ale jej źródło musi posiadać odpowiednio wysoką temperaturę. 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 małej skali do
produkcji energii elektrycznej jest nieuzasadnione ekonomicznie. W Polsce jak do tej
pory energię geotermalną pozyskuje się głównie w celach grzewczych i w ograniczonym zakresie do celów gospodarczych. Ciepłem z tego źródła ogrzewane są również
obiekty turystyczne9.
Równie powszechnym i nieograniczonym dostępem jak w przypadku energii termicznej 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
4. W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Wybrane możliwości wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w województwie podkarpackim, [w:] J. Krupa (red.), Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy
i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2013, s. 103–113.
5. W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Analiza możliwości kompleksowego wykorzystania
OZE w gospodarstwie agroturystycznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria
Środowiska, z. 57(271), Rzeszów 2010, s. 357–365.
6. J. Krupa, Turystyka przyjazna dla środowiska przyrodniczego, http://www.wsiz.rzeszow.pl (dostęp: 20.04.2014).
7. Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego, http://www.baza-oze.pl (dostęp:
20.05.2014).
8. J. Sokołowski, Ocena zasobów energii geotermalnej pod miastem Rzeszów i propozycja prawidłowego ich wykorzystania,
Polgeotermia sp. z o.o., Kraków–Rzeszów 2002, s. 78–81.
9. W. Niemiec, Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, Wydawnictwo PWSZ, Nowy Sącz 2002, s. 45–52.
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systemy realizujące wysokotemperaturową konwersję fototermiczną promieniowania
słonecznego w celu jej przetworzenia na energię elektryczną wymagają nasłonecznienia rocznego rzędu 2,5 kWh/m2 i to prawie w całości w postaci promieniowania
bezpośredniego. Na terenie regionu podkarpackiego takie warunki nie występują.
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.
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
odpowiedni przepływ energii niesionej przez ciek wodny. Skojarzenie małej elektrowni wodnej ze sprężarkową pompą ciepła pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb
energetycznych gospodarstwa agroturystycznego. Ograniczeniem wykorzystania
tego rozwiązania jest to, że niewiele gospodarstw posiada dostęp do odpowiedniego
cieku i warunki do jego spiętrzenia.
Dużym potencjałem odznacza się również sektor biogazu rolniczego. Według
definicji biogaz to paliwo gazowe otrzymane w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów
zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów
pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów10. Biogazownie
charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością, zwłaszcza przy dużych wartościach
zainstalowanej mocy elektrycznej i cieplnej. W krajowych indywidualnych gospodarstwach agroturystycznych szerokie zainteresowanie mogą znaleźć biogazownie
o mocy do 300 kW, jednak najekonomiczniejszym rozwiązaniem11 jest stosowanie
instalacji o mocy 500 kW i więcej. Biogaz wytworzony w procesie fermentacji metanowej odpadów rolniczych można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej
lub ciepła. Potencjał techniczny do produkcji biogazu z odchodów zwierząt w Polsce
wynosi 675 mln m3 12.
Podstawą wykorzystania jakiegokolwiek źródła energii jest jego dostępność. Trudności z dostępnością źródła energii są zdecydowanie najmniejsze w przypadku energii
biomasy13. W przypadku 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

10. Słownik podstawowych pojęć w OZE, http://www.audytoenerg.pl (dostęp: 20.05.2014).
11. W. Romaniuk, M. Łukaszuk, N. Leśniewicz, Potencjał i możliwości produkcji energii w wyniku fermentacji metanowej
substratów rolniczych, materiały konferencyjne, Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE, cz. I, Warszawa
14–15 września 2010, s. 241–249.
12. T. Solarski, Energetyczne wykorzystanie biomasy, http://www.bpp.lublin.pl (dostęp: 20.05.2014).
13. W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Postęp techniczny w produkcji, pozyskaniu i obróbce
biomasy, [w:] J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno‑gospodarczego Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2012, s. 153–160.
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pozyskiwania energii promieniowania słonecznego sprawność fotosyntezy, powoduje
konieczność zakładania specjalistycznych plantacji roślin energetycznych14,15.

3. Wykorzystanie biomasy
Cały obszar Polski posiada korzystne warunki do produkcji biomasy, a zatem każde
gospodarstwo posiadające dostateczny areał może zapewnić sobie niezbędną ilość
energii zgromadzonej w biomasie. Przykład technologii produkcji energii z biomasy
przedstawiono na ryc. 1. 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 bazujących na biomasie.
Ryc. 1. Systemy produkcji energii wykorzystujące biomasę

Źródło: Opracowanie własne

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, bezpośrednie spalanie biomasy i wykorzystanie uzyskanej energii termicznej do napędu

14. W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Technologia wykorzystania biomasy w gospodarstwach
małoobszarowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska,
z. 59(283), Rzeszów 2012, s. 493–500.
15. W. Niemiec, F. Stachowicz, M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Production technology and management of energetic
plants with lignified shoots, EconTechMod, no 1(2), 2012, s. 31–34.
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silnika zewnętrznego spalania na szczególną uwagę zasługuje ostatnie rozwiązanie16.
Charakteryzuje się ono bowiem bardzo dobrą skalowalnością szczególnie w stronę
instalacji małych, prostotą rozwiązania układu transformacji energii chemicznej na
termiczną oraz możliwością prawie całkowitej automatyzacji procesu.
Dużym zainteresowaniem w Polsce cieszy się obecnie produkcja biomasy z przeznaczeniem do bezpośredniego spalania w postaci brykietu, granulatu lub w formie
rozdrobnionej. Jest to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne
źródło energii w postaci drewna i jego odpadów, słomy, pędów wierzby energetycznej,
ślazowca pensylwańskiego, słonecznika bulwiastego, miskanta olbrzymiego, spartinii
preriowej, róży wielokwiatowej. Rośliny te uzyskują duże przyrosty biomasy w stosunkowo krótkim czasie i nadają się głównie do spalenia, wytwarzając energię cieplną. Ogrzewanie biomasą jest szczególnie opłacalne na terenach wiejskich, gdzie nie
brakuje nieużytków rolnych nadających się do zagospodarowania. Ceny zdrewniałej
biomasy są również konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych.
Biomasa spala się, emitując małą zawartość tlenków azotu i siarki, w porównaniu do innych paliw kopalnych. Natomiast emisja dwutlenku węgla z biomasy jest
równoważona przez akumulację węgla w uprawianych roślinach17. Skład chemiczny
biomasy i węgli stosowanych w energetyce jakościowo jest taki sam (tabela 1). Różnice
występują natomiast w zawartości poszczególnych pierwiastków. Biomasa zawiera
średnio około czterokrotnie więcej tlenu, dwukrotnie mniej węgla oraz mniej siarki
i azotu w porównaniu do węgla18.
Tab. 1. Porównanie właściwości biomasy i węgla
Jednostka

Materiał

Składnik

Oznaczenie

węgiel

C

44÷51

75÷85

wodór

H

5,5÷7

4,8÷5,5

Biomasa

Węgiel

tlen

O

41÷50

8,8÷10

azot

N

0,1÷0,8

1,4÷2,3

siarka

S

0,01÷0,9

0,3÷1,5

chlor

Cl

0,01÷0,7

0,04÷0,4
35÷42

%

części lotne

Vl

65÷80

zawartość popiołu

Ap

1,5÷8

5÷10

ciepło spalania

Qs

16÷20

21÷32

MJ/kg

Źródło: Badania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, www.ichpw.zabrze.pl

Cechą charakterystyczną biopaliw stałych jest duża zawartość części lotnych, czyli
substancji lotnych biomasy, które wydzielają się przy podgrzewaniu do temperatury
100°C19. Około 67% energii cieplnej doprowadzanej z paliwem wydziela się w czasie
16. M. Szewczyk, T. Trzepieciński, Application of biomass-powered stirling engines in cogenegertive systems,
EconTechMod, nr 1(2), 2012, s. 53–56.
17. J. Krupa, Turystyka przyjazna dla..., op. cit.
18. W. Rybak, Spalanie i współspalanie biopaliw stałych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
2006, s. 23–29.
19. Ibidem, s. 23–29.
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spalania części lotnych20. Efektywne spalanie tego typu paliw wymaga specjalnych
rozwiązań konstrukcyjnych komór spalania, m.in. powietrze do spalania wprowadzane
jest powyżej złoża paliwa, tam gdzie pojawiają się części lotne21. Kotły produkowane są
w szerokiej gamie wydajności cieplnej, o budowie tradycyjnej lub nowoczesnej, m.in.
paleniska fluidalne z ciśnieniowym złożem pęcherzykowym – BFCB (ang. Bubbling
Fluidized Bed Combustion), paleniska fluidyzacyjne ze złożem cyrkulacyjnym – CFBC
(ang. Circulating Fluidized Bed Combustion) oraz kotły do zgazowania materii organicznej.
W tabeli 2 przedstawiono typy palenisk do spalania biomasy, sposoby ich użytkowania oraz wymagania związane z jakością spalanego paliwa. Szczególnie kłopotliwe
jest współspalanie biomasy z węglem kamiennym. Spalanie i współspalanie biomasy
z węglem ze względu na dużą zawartość części lotnych, a małą zawartość azotu i siarki
przebiega w odmienny sposób niż samego węgla. W rezultacie udział biomasy przy
współspalaniu z węglem oddziałuje na emisję tlenków azotu, dwutlenku siarki i metali
ciężkich. Ponadto, biomasa spalana osobno czy w mieszaninie z węglem stwarza problemy wynikające z tworzenia się osadów na powierzchniach poszycia wewnętrznego
pieca, co może prowadzić do ich korozji wysokotemperaturowej22.
Tab. 2. Typy palenisk do spalania biomasy, sposoby ich użytkowania oraz wymagania
związane z jakością spalanego paliwa
Popiół
[%]

Wilgoć
[%]

Uwagi

Typ

Zakres mocy

Paliwo

dozowanie paliwa
manualne

piece

2÷10 kW

polana drzewne

<2

5÷20

kotły

5÷50 kW

polana, szczapy

<2

5÷30

granulat

piece i kotły

dozowanie paliwa
automatyczne

2÷25 kW

granulaty

<2

8÷10

paleniska
podsuwowe

20 kW÷2,5 MW

zrębki, odpady
drzewne

<2

5÷50

paleniska
z rusztem
mechanicznym

150 kW÷15 MW

wszystkie rodzaje biomasy

<5

5÷60

przedpalenisko

20 kW÷1,5 MW

drewno, trociny

<5

5÷35

palenisko
obrotowe
podsuwowe

2÷5 MW

zrębki

<5

40÷65

palenisko
cygarowe

3÷5 MW

baloty słomy

<5

20

palenisko do spalania
całych balotów

3÷5 MW

baloty słomy

<5

20

palenisko do spalania
słomy

100 kW÷5 MW

pocięta słoma

<5

20

palenisko fluidalne BFBC

5÷15 MW

palenisko fluidalne CFBC

15÷100 MW

różne rodzaje biomasy
d < 10 mm

<5

5÷60

palenisko pyłowe

5÷10 MW

różne rodzaje biomasy
d < 5 mm

<5

20

20. W. Rybak, Spalanie i współspalanie biopaliw stałych..., op. cit., s. 23–29.
21. Ibidem, s. 23–29.
22. M. Ściążko, J. Zuwała, M. Pronobis, Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle
doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową, Energetyka i Ekologia,
nr 3, 2006, s. 207–220.
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Uwagi

Zakres mocy

Paliwo

Popiół
[%]

Wilgoć
[%]

palenisko fluidalne BFBC

50÷150 MW

palenisko fluidalne CFBC

100÷300 MW

różne rodzaje biomasy
d < 10 mm

<5

5÷60

Typ

współspalanie

spalanie cygarowe

5÷20 MW

baloty słomy

<5

20

palenisko pyłowe

100 MW÷1 GW

różne rodzaje biomasy
d < 2÷5 mm

<5

<20

Źródło: T. Nussbaumer, Combustion and co-combustion of biomass: fundamentals, technologies,
and primary measures for emission reduction

Interesującym sposobem na produkcję energii cieplnej w gospodarstwie agroturystycznym jest kominek z płaszczem wodnym (ryc. 2). Moc grzewcza kominka może
być wystarczająca do ogrzania całego pensjonatu. Kominek można połączyć z instalacją
centralnego ogrzewania i zainstalować płaszcz wodny umożliwiający podgrzewanie
wody użytkowej. Na rynku można znaleźć różnorodne modele dostosowane do wielkości domu oraz do koncepcji architektonicznej i pomysłu na wykorzystanie dostępnej
przestrzeni. Moc cieplna takich kominków wynosi od kilku do 40 kW.
Ryc. 2. Schemat instalacji CO z zastosowaniem kominka z płaszczem wodnym

1 – kominek z płaszczem wodnym, 2 – naczynie wzbiorcze, 3 – centrala sterująca, 4 – pompa obiegowa,
5 – studzienka pomiarowa, 6 – rura bezpieczeństwa, 7 – zasilanie wody użytkowej, 8 – wyjście ciepłej
wody użytkowej, 9 – zawór termostatyczny, 10 – zasilanie instalacji CO, 11 – powrót instalacji CO,
12 – zawór odcinający zasilanie instalacji CO, 13 – zawór spustowy, 14 – zawór odcinający kulowy,
15 – rura przelewowa, 16 – wkład kominowy kwasoodporny, 17 – wiszący kocioł gazowy, 18 – wymiennik
płytowy, 19 – zawór zwrotny
Źródło: Opracowano na podstawie http://www.instalacjebudowlane.pl
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Rynkowym uzupełnieniem kotłów na paliwo stałe są biokominki (ryc. 3), które
charakteryzują się bezpiecznym dla zdrowia człowieka procesem spalania bezwonnego
i ekologicznego biopaliwa. Charakter spalania sprawia, że biokominek należy traktować bardziej jako element wystroju niż źródło ciepła do ogrzewania pomieszczeń.
Największą zaletą biokominków jest możliwość ich instalacji w pomieszczeniach
nieposiadających wyciągów kominowych, np. w mieszkaniu w bloku.
Ryc. 3. Biokominek

Źródło: http://www.bio-kominek.eu

Posiadanie własnych areałów upraw przy rosnących problemach związanych ze
sprzedażą plonów, a także zainteresowanie energetycznym wykorzystaniem drewna
wyprodukowanego we własnym gospodarstwie pozwala w znaczący sposób poprawić
kondycję finansową gospodarstwa agroturystycznego. 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 biomasy. Opracowana i rozwijana przez autorów technologia uprawy
roślin energetycznych, w skład której wchodzą innowacyjne maszyny wychodzi naprzeciw potrzebom gospodarstw agroturystycznych23,24.

4. Potencjał biomasy jako źródła ciepła
Na terenie województwa podkarpackiego istnieje 150 tys. ha gruntów ornych oraz
60 tys. ha użytków zielonych o niskiej klasie bonitacyjnej, które można przeznaczyć
pod uprawę roślin energetycznych. Na podstawie danych statystycznych można
stwierdzić, że obecnie tylko 19% rolników wykorzystuje wyprodukowaną biomasę
we własnym gospodarstwie. Według danych Urzędu Statystycznego na terenie województwa podkarpackiego uprawą wierzby energetycznej oraz wikliny zajmuje się
ponad 3200 rolników, którzy potencjalnie mogą spożytkować zebraną biomasę do
23. W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Rozwój technologii produkcji, zbioru i przetwarzania roślin energetycznych
o zdrewniałych pędach, Ekologia i Technika, nr 3, 2012, s. 186–191.
24. W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński, New machines for energy willow harvest in small plantations, Wisnyk
Nacionalnogo Uniwersitetu Lviwska Politechnika, Teorija i Praktuka Budiwnictwa, nr 756, 2013, s. 185–192.
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zaspokojenia w energię własnego gospodarstwa. W powiecie rzeszowskim znajduje
się około 450 ha upraw wierzby energetycznej.
Bez przeprowadzenia ankiety trudno jest stwierdzić, ile gospodarstw na terenie
Pogórza Dynowskiego zrezygnowało z kotłowni opalanych węglem kamiennym na
rzecz alternatywnych źródeł energii. Z pewnością rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców domów jednorodzinnych
doprowadzą do modernizacji kotłów centralnego ogrzewania oraz rezygnacji ze stosowania węgla kamiennego jako źródła ciepła. W przypadku własnej plantacji wierzby
lub innych roślin energetycznych wykorzystanie energii biomasy przynosi wymierne
korzyści finansowe i ekologiczne. Technologia biomasowa przynosi redukcję emisji
CO2 o około 98% w porównaniu do spalania węgla kamiennego. Impulsem do coraz
szerszego wykorzystywania biomasy mogą być coraz bardziej restrykcyjne przepisy
UE w zakresie emisji CO2.

5. Podsumowanie
W gospodarstwach indywidualnych na wsi zmienia się struktura użytkowania
surowców na cele grzewcze, co uwidacznia się zmniejszeniem zużycia węgla i koksu.
Na terenach wiejskich widoczna jest tendencja wzrostowa wykorzystania do produkcji
energii cieplnej odpadów drzewnych, zdrewniałej biomasy oraz słomy. Wobec wielu
nowych zaleceń alternatywnej polityki energetycznej i w związku z wyczerpywaniem 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 gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach turystycznych są
szczególnie istotne w lokalizacjach położonych na obszarach chronionych.
Zastosowanie proponowanego wykorzystania biomasy do zapewnienia niezależności energetycznej obiektu turystycznego wymaga przeprowadzenia specjalistycznych
badań, rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach do produkcji i przerobu
biomasy drzewnej. Uzupełnieniem artykułu jest prezentacja multimedialna przedstawiona na XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”, w której omówiono
sposób zbioru i przetwarzania biomasy w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych
gospodarstwa agroturystycznego.
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KOLEKTOR SŁONECZNY
W DOMU JEDNORODZINNYM –
ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA
Streszczenie
Systemy pozyskiwania energii odnawialnej, w tym energii słonecznej, z punktu widzenia ochrony środowiska, mają wiele zalet. Energia słoneczna nie emituje szkodliwych substancji, jej zasoby
są nieograniczone, a bilans energetyczny Ziemi pozostaje bez zmian. Oszacowano, że podczas
dwudziestoletniego użytkowania instalacji solarnej o powierzchni od 6–8 m2, która wspomaga
ogrzewanie elektryczne, efektem będzie powstrzymanie emisji 500 kg SO2 oraz 60 ton CO2.
Kolektory słoneczne to jedna z racjonalnych metod wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, dlatego w obecnych czasach wysiłek społeczny powinien dążyć w kierunku jej
doskonalenia, chroniąc tym samym nieodnawialne surowce energetyczne. Dzisiejsza, wysoko
rozwinięta technika pozwala na szerokie możliwości wykorzystania energii słonecznej, jednak
urządzenia umożliwiające jej pozyskiwanie, czyli kolektory słoneczne, są na ogół bardzo drogie
i nie każdy potencjalny użytkownik może pozwolić sobie na takie rozwiązanie. Konstrukcja
kolektora słonecznego we własnym zakresie jest o wiele tańsza niż zakup instalacji fabrycznej.
W artykule zostanie wykazane, że amatorski kolektor słoneczny, jego budowa, testowanie
i autentyczne osiągnięcia są dowodem na to, że takie urządzenie może przynosić korzyści ekonomiczne, a przy tym nie oddziaływać negatywnie na środowisko.
Słowa kluczowe: kolektory słoneczne, budowa amatorska, ochrona środowiska

SOLAR COLLECTOR IN A SINGLE FAMILY HOUSE –
TECHNICAL-ECONOMIC ANALYSIS
Summary
From the environmental point of view, renewable energy systems, including solar energy
systems, boast a number of advantages. Solar energy does not emit harmful substances, its
resources are unlimited and the Earth’s energy balance remains unchanged. It is estimated that
a 20-year use of a solar system with a surface area in the range of 6–8 m2 in order to support
electric heating will prevent emission of 500 kg SO2 and 60 tonnes of CO2.
Since solar collectors represent one of rational methods using solar energy, social efforts
should be focused on their improvement, thus protecting non-renewable energy resources.
Although today’s highly developed technology offers wide possibilities of using solar energy,
devices enabling its acquisition, i.e. solar collectors, are usually very expensive, and some of
potential users simply cannot afford such a solution. Constructing one’s own solar panels is
much less expensive than purchasing a manufactured solar panel installation.
The present paper shows that an amateur solar panel installation, its construction, testing
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and actual performance provide evidence that such a device may offer economical benefits
without adverse effects on the environment.
Keywords: solar collectors, amateur construction

1. Wprowadzenie
Energia użyteczna możliwa do uzyskania przez kolektor słoneczny jest bardzo
zmienna, jednak zależnie od rodzaju i wykonania kolektora raczej mało zróżnicowana.
Pozyskiwanie tej energii przez kolektor jest zależne od wielu elementów. Ogromny
wpływ ma między innymi: zapotrzebowanie na ciepło uzależnione od konkretnego
celu, przeznaczenie i budowa instalacji solarnej, sposób użytkowania układu oraz
dysponowanej ilości energii promieniowania słonecznego możliwej do uzyskania
na danym terenie. W Polsce napromieniowanie (ryc. 1) stanowi zależnie od miejsca
około 1000 kWh/m2 w przekroju rocznym1. Polska znajduje się w rejonie, w którym
warunki klimatyczne i naturalne pozwalają na znacznie szersze niż obecne wykorzystanie energii Słońca. W okresie od kwietnia do września można wykorzystać około
80% energii, jaka dociera do Ziemi2.
Ryc. 1. Globalne napromieniowanie roczne

Źródło: www.viessmann.pl/content/dam/internet.pl/pdf_documents/zeszyty_fachowe/
zeszytfachowysolar200907.pdf
1. www.viessmann.pl/content/dam/internet.pl/pdf_documents/zeszyty_fachowe/zeszytfachowysolar200907.
pdf (dostęp: 7.01.2014).
2. G. Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2007, s. 18–26.
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Celem artykułu jest opracowanie koncepcji projektu i wykonanie amatorskiego kolektora słonecznego dla domu jednorodzinnego, uwzględniającego możliwie
jak najniższy wkład finansowy, jak najwyższy stopień sprawności całej instalacji,
możliwość realizacji w praktyce projektu przez osoby trzecie, szybki czas wykonania
i stosunkowo łatwą możliwość pozyskania materiałów, a co najważniejsze możliwie
jak najszybszy zwrot zainwestowanych pieniędzy w postaci zysku energetycznego.

2. Założenia do projektu
Wykonanie instalacji kolektora słonecznego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego miało na celu zaspokojenie częściowych lub całkowitych potrzeb mieszkańców na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim, która wcześniej była pozyskiwana za
pomocą instalacji centralnego ogrzewania. Budynek jest mieszkalny, jednorodzinny,
podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Zimna woda doprowadzana jest do budynku
grawitacyjnie przy pomocy wodociągu wiejskiego z ujęć wodnych.
Prawidłowo zaprojektowany układ ze zharmonizowanymi elementami docelowo
miał za zadanie pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę do celów bytowych w okresie
letnim, a dokładnie od kwietnia do września. Przyjęto, że gdy instalacja solarna nie
byłaby w stanie przygotować ciepłej wody użytkowej według określonych parametrów
w okresach niskiego nasłonecznienia, układ będzie wspomagany przez instalację
centralnego ogrzewania, która zapewnia przygotowanie ciepłej wody użytkowej
nieprzerwanie przez cały rok.
Ważną kwestią, jaką należy zaznaczyć na tym etapie, jest fakt, że kolektor słoneczny jest domowej roboty. Budowa i eksploatacja takiego kolektora ma uzasadnienie
w sezonie letnim, natomiast zupełnie nie nadaje się do przygotowania ciepłej wody
użytkowej przez okres całego roku. Podstawowe parametry i dane do opracowania
instalacji solarnej przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Podstawowe parametry i dane do opracowania instalacji solarnej
Lp.

Parametr

Wartość

1.

Lokalizacja

Duląbka, woj. podkarpackie

2.

Szerokość geograficzna

49° 66’ 0”

3.

Przeznaczenie

przygotowanie ciepłej wody

4.

Ilość docierającego promieniowania dziennie na m2

5 kWh/m2

5.

Napromieniowanie roczne

1000 kWh/m2

6.

Temperatura zimnej wody

od 10–20°C

7.

Temperatura ciepłej wody w punkcie poboru

55°C

8.

Liczba osób w rodzinie

5

9.

Okres eksploatacji

IV–IX

10.

Podstawowy nośnik energii

energia elektryczna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wiśniewski i in., 2008

61

Bernadeta Rajchel, Mariola Dyląg

2.1. Rodzaj kolektora słonecznego
Przy wykorzystaniu kolektora do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynku
jednorodzinnym w okresie letnim – dobrym wyborem będą kolektory płaskie, które
w okresie letnim są w stanie pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową do
celów bytowych nawet do 100%.
Kolektor cieczowy płaski to najprostszy rodzaj kolektora słonecznego. Budowa
takiego typu kolektora jest łatwa, nie powoduje większych trudności, dlatego ten rodzaj został wybrany do projektu. Na wybór kolektora słonecznego ma również wpływ
możliwość jego montażu – trzeba się tutaj liczyć z utrudnieniami architektonicznymi
czy wielkością terenu.
Elementy składowe kolektora płaskiego:
 płaski absorber – serce kolektora, płyta wykonana najczęściej z pochłaniających
promieniowanie słoneczne ciemnych tlenków metali,
 zewnętrzne pokrycie szklane pełniące funkcję ochronną, posiadające wysoką
przepuszczalność promieniowania słonecznego,
 układ przewodów rurowych połączonych z płytą absorbera, którymi transportowane jest wytworzone ciepło, czynnik grzewczy,
 izolacja cieplna, materiał izolacyjny – najczęściej styropian lub wełna mineralna,
zmniejsza straty ciepła,
 obudowa kolektora – chroni przed wpływem czynników zewnętrznych.
Nazwa kolektora nawiązuje do kształtu jego absorbera, czyli powierzchni pochłaniającej energię oraz licznie występującymi w nim powierzchniami płaskimi.
Konstrukcja kolektorów płaskich (ryc. 2) jest na ogół stosunkowo prosta.
Ryc. 2. Budowa płaskiego kolektora słonecznego

Źródło: www.poradnik.sunage.pl/kolektory-plaskie
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Padające na kolektor płaski promienie słoneczne nagrzewają go do wysokich
temperatur, wykonany z metalu, pokryty ciemną warstwą tlenków, absorber bardzo
dobrze przewodzi ciepło i jego zadaniem jest pochłanianie promieniowania słonecznego. Z absorberem połączony jest układ przewodów rurowych, przez który przepływa
czynnik roboczy (woda, glikol), który odbiera ciepło od absorbera. Następnie czynnik
grzewczy transportowany jest do dalszej części instalacji solarnej przy pomocy systemu rurek połączonych ze sobą harfowo bądź meandrowo3. Tak działa kolektor płaski,
a właściwie cała instalacja solarna. Zasada działania jest prosta i efektywna, należy
jednak pamiętać o odpowiednim zaprojektowaniu instalacji, aby nie wymagała ona
częstych przeglądów i napraw.
2.2. Zapotrzebowanie na ciepło
Punktem wyjścia dla oszacowania zapotrzebowania na ciepło do produkcji ciepłej wody użytkowej jest liczba mieszkańców domu, w projekcie przyjęto pięć osób.
Inną, równie istotną rzeczą, jest dzienne zużycie ciepłej wody przez domowników,
ich przyzwyczajeń czy upodobań, liczba urządzeń, które wykorzystują ciepłą wodę
i innych podobnych czynników wpływających na zużycie.
Rejestrowanie ilości zużywanej wody jest proste, gdy w budynku mieszkalnym
zainstalowany jest wodomierz, jednak w wielu przypadkach posiadacze własnych
studni nie instalują wodomierzy, wówczas trudniej jest określić ilość zużytej wody.
W jednorodzinnych domach przyjmuje się zużycie w ilości 35 l ciepłej wody
użytkowej o temperaturze 55oC, a woda zimna ma temperaturę na poziomie 10oC.
W ten sposób czteroosobowa rodzina zużywa 140 l ciepłej wody użytkowej w ciągu
dnia. Takie są założenia metodyki obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej.
Celem obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się poniższe wzory4.
Qw = 6583,5 . n [kJ]
Qw = 1,827 . n [kWh]
gdzie:
Qw – zapotrzebowanie na ciepło do produkcji ciepłej wody użytkowej
n – liczba mieszkańców
W opracowaniu przyjęto zużycie ciepłej wody użytkowej rzędu 35 l na osobę, co
stanowi 175 l na rodzinę pięcioosobową w ciągu doby.
Qw = 6583,5 . 5 = 32917,5 [kJ] = 32,9 [MJ]
Qw = 1,827 . 5 = 9,135 [kWh]
Po dokonaniu szczegółowej analizy i przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń,
zapotrzebowanie na ciepło do produkcji ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym zamieszkałym przez pięcioosobową rodzinę zużywającą 175 l wody na dobę
wyniosło 32 MJ (9,135 kWh).
3. www.poradnik.sunage.pl/kolektory-plaskie (dostęp: 7.01.2014).
4. K. Lis, Jak tanio zbudować kolektor słoneczny?, Energia słoneczna dla każdego, Wydawnictwo Escape Magazine,
Toruń 2010, s. 1–20.
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2.3. Wymiary kolektora
Zapotrzebowanie na ciepło odnosi się do ilości energii, jaka dociera do 1 m2 kolektora słonecznego. W związku z tym, im więcej energii promieniowania słonecznego
ma pozyskać kolektor, tym większa musi być jego powierzchnia.
Trudno jest jednoznacznie i odpowiednio dobrać powierzchnię absorbera, aby
jego praca była efektywna. Aspekt ten mogą ułatwić niżej zapisane wzory5. Są one
przybliżone i uproszczone, jednak dla takiego typu kolektora zupełnie wystarczą.

gdzie:
A – powierzchnia absorbera [m2]
Qw – ilość zużywanego dziennie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
wyrażona w [kWh]
a – ilość docierającego dziennie promieniowania słonecznego do powierzchni
kolektora ustawionego pod odpowiednim kątem, wyrażona w [kWh/m2]
ŋ – sprawność kolektora słonecznego, 0,4 – wiosna i jesień, 0,6 – sezon letni

Z obliczeń wynika, że powierzchnia absorbera powinna wynosić minimum 3,045 m2.
Składowa Qw została obliczona wcześniej, pod uwagę wzięto miesiąc czerwiec i kąt
nachylenia 45o. Sprawność przyjęto 0,6, gdyż jest to sprawność zalecana dla instalacji
sezonu letniego, w którym instalacja będzie używana. Zaprojektowano cztery kolektory słoneczne połączone szeregowo, o wymiarach absorbera 1,05/0,75 m, o łącznej
powierzchni 3,15 m2, po 0,7875 m2 każdy.
2.4. Wymiennik ciepła i absorber w jednym, z przepływem harfowym
Zdecydowanie najważniejszym etapem budowy kolektora słonecznego jest wymiennik ciepła i absorber. Płyta pochłaniająca, czyli absorber, jest podstawowym
elementem każdego kolektora słonecznego. Promieniowanie jest absorbowane na jego
powierzchni, dzięki czemu następuje termiczna konwersja energii tego promieniowania6. Absorber to element odpowiedzialny za pochłanianie energii i wytwarzanie
ciepła, które następnie przekazuje do czynnika grzewczego.
Absorber powinien być wykonany z materiału, który dobrze przewodzi ciepło.
Popularnym i łatwo dostępnym materiałem jest stalowa blacha. Aby blacha nie traciła
ciepła na drodze promieniowania i była w stanie go pochłaniać, należy pomalować ją
czarną farbą. Odpowiednio dobrana duża grubość blachy będzie ułatwiać przekazywanie do wymiennika ciepła oraz jego przepływ przez absorber.
5. K. Lis, Jak tanio zbudować kolektor słoneczny…, op. cit., s. 1–20.
6. K. Neupauer, J. Magiera, Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnych typów, Czasopismo Techniczne
Chemia, z. 4, r. 106, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009, s. 57–65.
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Równie ważnym elementem kolektora słonecznego jak absorber jest wymiennik ciepła. Jego zadaniem jest przekazanie ciepła do czynnika roboczego, które to
ciepło uprzednio odbiera od absorbera. Konieczne jest, aby wymiennik był dobrze
przytwierdzony do absorbera i zapewniał jak największą powierzchnię do wymiany
ciepła. Istnieje wiele rodzajów łączeń wymiennika z absorberem. Metody te są jednak
pracochłonne, dlatego w tym przypadku zdecydowano się na absorber i wymiennik
w jednym. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie starego typu stalowego grzejnika panelowego (fot. 1).

Fot. 1. Grzejniki panelowe używane do budowy kolektora słonecznego
Źródło: fot. M. Dyląg

Grzejniki panelowe zbudowane są z równoległych kanalików, strukturą przypominające tekturę falistą lub poliwęglanowe płyty kanalikowe. Przez kanaliki w takim
grzejniku panelowym przepuszcza się czynnik roboczy, w tym przypadku wodę (gdyż
jest to instalacja na sezon letni) i wówczas otrzymuje się wymiennik ciepła z przepływem równoległym. Jednocześnie oświetlona przez Słońce strona panelu grzejnika
stanowić będzie absorber. Wykonanie obydwu części kolektora słonecznego, zarówno
absorbera, jak i wymiennika ciepła, w formie jednego, będącego całością, elementu
ułatwi zadanie, umożliwi przepływ czynnika grzewczego oraz pozwoli na dobry odbiór
ciepła z nagrzanej powierzchni panelu7.
Absorber i wymiennik odgrywają dużą rolę również ze względu na przepływ
czynnika roboczego. Istnieją dwa główne rozwiązania: przepływ harfowy lub wężownicowy (meandrowy). W omawianym przypadku problem zostaje rozwiązany,
ponieważ budowa grzejnika sama narzuca przepływ harfowy.
7. K. Lis, Jak tanio zbudować kolektor słoneczny…, op. cit., s. 1–20.
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2.5. Czynnik grzewczy
Czynnik grzewczy (roboczy) jest kolejnym elementem, bez którego instalacja
solarna nie mogłaby działać. Jego status można porównać do absorbera. Zadaniem
czynnika jest odbieranie ciepła z płyty absorbera. Ogrzana ciecz spływa do zasobnika,
a następnie za pomocą wymiennika ciepła oddaje ciepło, najczęściej wodzie użytkowej, po czym wraca z powrotem do kolektora już ochłodzona. Czynnik grzewczy
płynie w układzie zintegrowanym z absorberem w rurociągu, którym najczęściej są
rurki ułożone w określony sposób. Podczas jednego obiegu temperatura czynnika
roboczego wzrasta średnio o kilka, kilkanaście stopni Celsjusza. Przyrost ten zależy
od prędkości przepływu czynnika przez kanały w absorberze oraz od natężenia
promieni Słońca, jakie dociera do absorbera. Rola czynnika roboczego jest bardzo
ważna, dlatego powinien się on odznaczać wysoką temperaturą parowania oraz jak
najmniejszą lepkością, najlepiej zbliżoną do wody. Większa lepkość zwiększa opory
dla pompy i utrudnia grawitacyjne działanie kolektora. Niezależnie od tego, w jakim
typie kolektora pracuje, czynnik grzewczy jest zazwyczaj taki sam.
Istnieją dwa główne rodzaje czynników, jakie stosuje się do wypełnienia instalacji
solarnych. Jest to zwykła woda oraz niezamarzające płyny, m.in.: wodny roztwór glikolu
etylenowego, wodny roztwór glikolu propylenowego. Według badań SPF Rapperswil,
Szwajcarskiego Instytutu prowadzącego badania w zakresie energii słonecznej, zastosowanie wody jako czynnika roboczego może zwiększyć o 2% sprawność kolektora
słonecznego, a natężenie przepływu o 1%8.
Analizując wszystkie wady i zalety możliwych do zastosowania rozwiązań, jako
czynnik roboczy do wypełnienia projektowanej instalacji solarnej wybrano wodę.
Brak możliwości stosowania wody jako czynnika w okresie zimowym i konieczność
jej usuwania z instalacji przed wystąpieniem przymrozków nie stanowi w tym
przypadku żadnego utrudnienia, gdyż od samego początku ustalono przeznaczenie
instalacji kolektorów słonecznych. Wodę wybrano również ze względu na to, że jest
cieczą łatwo dostępną i tanią, nie zagraża uszkodzeniu istniejącej już instalacji ciepłej
wody użytkowej, a co ważniejsze ułatwi połączenie z nią kolektora. Podgrzewaną
wodę można naturalnie przepuścić przez kolektor słoneczny, a następnie skierować
ją do zasobnika ciepłej wody. Zastosowany w instalacji czynnik roboczy powinien być
biodegradalny i spełniać wszystkie polskie wytyczne i normy bezpieczeństwa. Woda
spełnia obydwa te warunki.
2.6. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stan przegrzania występuje często w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na
wodę jest mniejsze niż ilość wody, jaką można podgrzać kolektorem słonecznym.
W omawianym przypadku, jeśli zaistnieje taka sytuacja, dobrym wyjściem będzie
odłączenie jednego z kolektorów z układu szeregowego, co zmniejszy powierzchnię

8. I. Jeleń, Sprawność kolektora słonecznego w badaniach i praktyce, Czasopismo Techniczne Instal Reporter, nr 03,
2013, s. 50–53.
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absorbowania promieni słonecznych albo zmniejszenie ilości produkowanej energii
przez przysłonięcie części kolektorów.

3. Opis techniczny instalacji
3.1. Obudowa, oszklenie i izolacja cieplna
Wytrzymałość to główna cecha prawidłowo wykonanej obudowy. Obudowę
przytwierdza się do ściany, montuje na dachu lub ustawia na gruncie jako wolno
stojący kolektor. W związku z tym cała konstrukcja powinna być solidna i sztywna,
a jednocześnie lekka i poręczna, odporna na działanie wiatru, deszczu czy gradu.
Opady nie mogą doprowadzić do zamakania i rozklejania obudowy, a w konsekwencji
do uszkodzeń, które wpływają na pracę kolektora. Konstrukcja obudowy kolektorów
płaskich jest wszędzie taka sama, różni się jedynie wymiarami i materiałami, z jakich
została wykonana.
Materiałem wykorzystanym do konstrukcji obudowy jest drewno, głównie dlatego,
że jest łatwo dostępne, stosunkowo wytrzymałe, tanie, a jego obróbka nie stanowi
większych problemów. W tym celu, aby zredukować czas i nakład finansowy, skorzystano z już nieużywanego okna drewnianego (fot. 2). Wybór ten pozwolił zaoszczędzić
czas, który byłby potrzebny na budowę ramy z osobnych elementów oraz pieniądze,
ponieważ niezdatne do użytku stare okna można zakupić za bardzo przystępną cenę.

Fot. 2. Rama z okna drewnianego
Źródło: fot. M. Dyląg
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Fabrycznie zrobione okno spełnia warunki odporności na czynniki atmosferyczne.
Wilgoć jest niebezpieczna dla kolektora, obudowa musi zapobiegać wnikaniu jej do
środka, z tego względu powinna być dobrze wentylowana, aby wilgoć absorbowaną
przez izolację cieplną można było bezpośrednio usunąć poza obudowę. Aby kolektor
mógł osiągnąć zamierzoną moc, wymiary obudowy powinny być dopasowane do
absorbera i wymiennika, dlatego zazwyczaj montaż obudowy jest ostatnim z elementów budowy samego kolektora. Do obudowy montowane są bardzo często różnego
rodzaju uchwyty i stojaki. Jest to kolejny element, na który należy zwrócić uwagę
podczas montażu obudowy.
Szkło, jakie wykorzystuje się w kolektorach słonecznych, powinno być wytrzymałe i odporne na czynniki atmosferyczne. Szkło powinno powstrzymywać wymianę
ciepła z rozgrzanej powierzchni absorbera na drodze konwersji. Przez szkło powinno
również przenikać jak najwięcej energii do wnętrza kolektora, aby mogła zostać zaabsorbowana. Możliwe jest zastosowanie jednej lub dwóch warstw szkła. Jedna warstwa
wystarczy, dlatego że warunki klimatyczne w Polsce są zdecydowanie łagodniejsze
niż w innych częściach świata. Z uwagi na to, że w projekcie wykorzystane zostało
używane okno do wykonania obudowy, w którym znajduje się już szyba, to nie ma
potrzeby zmiany oszklenia. Istnieje jednak zawsze możliwość wymiany szyby czy
montażu dodatkowej tafli.
Izolacja cieplna powinna być odporna na wysokie temperatury, ponieważ temperatura nagrzanego przez promieniowanie słoneczne kolektora może być bardzo wysoka.
Grubość warstwy izolacyjnej zależy głównie od tego, jaką ilością miejsca dysponuje
obudowa, jednak im grubsza warstwa izolacyjna, tym lepiej dla kolektora. Im grubsza będzie izolacja, tym więcej ciepła pozwoli ona zatrzymać we wnętrzu kolektora
(mniejsze straty cieplne). Powszechnie stosowanym materiałem izolacyjnym jest
wełna mineralna. To materiał o stabilnym kształcie, niepalny i paroprzepuszczalny.
Do izolacji stosuje się też styropian – jest sztywny i wodoodporny. Projektowany
kolektor słoneczny zaizolowano wełną mineralną, wyłożono nią tył i boki obudowy,
w środku umieszczono absorber i wymiennik w postaci grzejnika panelowego. Grubość
warstwy izolacyjnej została dopasowana do ilości dostępnego miejsca w obudowie.
Elementy zostały ułożone tak, aby z każdej strony wolna przestrzeń została zapełniona materiałem izolacyjnym, co pozwoli na jak największe zmniejszenie ryzyka
występowania dużych strat ciepła. Wykonując poszczególne etapy, autorzy mają
jednak przez cały czas świadomość, że jest to kolektor robiony sposobem gospodarczym i mimo największych starań jego wydajność nigdy nie dorówna standardom
kolektorów fabrycznych.
3.2. Lokalizacja i system solar track
W kontekście prawidłowej i efektywnej pracy całej instalacji solarnej umiejscowienie kolektora słonecznego jest bardzo istotne, ponieważ to ile wyprodukuje on
energii, zależeć będzie od tego, jaka ilość promieniowania do niego dotrze. Na etapie konstrukcji obudowy należy dostosować jej budowę tak, aby istniała możliwość
montażu całego kolektora w wybranym miejscu. Kolektor powinien być tak usytu68
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owany, aby mógł korzystać z jak największej ilości energii słonecznej, zatem miejsce
montażu nie powinno być zacienione przez sąsiadujące budynki, drzewa, okoliczne
wzniesienia czy inne elementy krajobrazu naturalnego przez cały dzień oraz przez
okres użytkowania instalacji.
Rozpatrując usytuowanie kolektora, do wyboru jest kilka opcji: montaż na dachu
budynku, na budynku sąsiadującym z budynkiem zasilanym, bezpośrednio na gruncie,
tarasie lub ścianie. W przypadku lokalizacji na gruncie, a taka opcja została wybrana
do projektu, zasobnik może znajdować się wyżej niż kolektor, co pozwala na budowę
pasywnej instalacji wodnej. Problemu nie stanowi w tym przypadku również miejsce
na działce, gdyż ma ona dużą nieużytkowaną powierzchnię. Miejsce ustawienia znajduje się z dala od zabudowań, wzniesień i dużych drzew. Kolektor ustawiony jest na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Do ustawienia służy metalowy stojak
(fot. 3) – element ten jest niezbędny do stabilnego ustawienia kolektora na gruncie.

Fot. 3. Metalowy stojak na kolektor słoneczny
Źródło: fot. M. Dyląg

Przyłącza do kolektorów są krótkie z uwagi na to, że kolektory znajdują się w odległości 1,5 m od pomieszczenia piwnicznego, gdzie zamontowano pozostałą część
instalacji, tak więc ewentualne straty na przesyle również będą niewielkie.
W warunkach klimatycznych Polski, według obserwacji prowadzonych przez
IMGW, optymalny kąt nachylenia kolektora powinien wynosić 40°, przy czym może
on być różny w poszczególnych okresach wykorzystania, w zakresach od <30° do 45°.
Kąt nachylenia projektowanego kolektora wynosi 43° i jest on zmieniany w różnych
okresach: w kwietniu – kiedy Słońce jest jeszcze nisko na niebie, kąt jest zwiększany,
w lipcu i sierpniu – Słońce jest bardzo wysoko, więc kąt jest zmniejszany, we wrześniu,
podobnie jak w kwietniu, kąt ulega zwiększeniu.
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Projektowana instalacja solarna została wzbogacona o system solar track (fot. 4).
W języku polskim nie ma odpowiednika dla systemu solar track, czyli urządzenia, które
podąża za Słońcem, a dokładniej – śledzi jego położenie na nieboskłonie i ukierunkowuje kolektor tak, aby promienie słoneczne padały bezpośrednio na niego. Sieć składa
się tylko z jednego wzmacniacza operacyjnego, dlatego jej działanie jest proste. Dwie
fotokomórki przekazują sygnał do wzmacniacza, w zależności od oświetlenia zmienia
się ich oporność. System obraca się w kierunku źródła światła. Sygnały docierające do
wzmacniacza równoważą się, gdy na obydwie fotokomórki światło pada jednakowo.
Równowagę tę zaburza ruch Słońca. Sygnał z jednej fotokomórki jest silniejszy niż
sygnał przekazywany przez drugą fotokomórkę, wtedy wzmacniacz uruchamia silnik,
którego zadaniem jest przywrócenie właściwego położenia obu fotokomórek9. Układ
śledzi ruch Słońca, a jego zadaniem jest utrzymanie jednakowego oświetlenia obydwu
fotokomórek, zacienienie powoduje obrót.
Kolektor za pomocą urządzenia obraca się pod kątem 180°. Kąt jego pochylenia
jest uzasadniony tym, że jest to instalacja służąca tylko do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej w okresie letnim. Kąty pochylenia kolektora dla tych warunków zawierają
się w przedziale 30°–45°.

Fot. 4. System solar track zamontowany na stojaku do kolektora słonecznego
Źródło: fot. M. Dyląg

3.3. Materiały i elementy użyte do budowy kolektora słonecznego
W kolektorach słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w których powierzchnia styku czynnika roboczego z powierzchnią absorbera
9. www.darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/prad/elektr/neuron.html (dostęp: 9.01.2014).
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jest mniejsza niż powierzchnia samego absorbera, szczególne znaczenie ma dobre
przewodnictwo cieplne materiału absorbera. Z tego powodu absorbery kolektorów
słonecznych cieczowych wykonywane są bardzo często z różnego rodzaju metali, które
bardzo dobrze przewodzą ciepło, natomiast rzadko stosowane są tworzywa sztuczne.
W projektowanym kolektorze zastosowano stal z uwagi na łatwą dostępność. Pod
uwagę wzięte zostały również koszty, zastosowanie miedzi wiązałoby się z większym
nakładem finansowym. Gdy jako czynnik roboczy używana jest zwykła woda, duże
znaczenie ma również odporność materiału na korozję, którą powoduje kontakt materiału z przepływającą wodą. Materiał, z którego zrobiony jest absorber, powinien
być również odporny na działanie wysokich temperatur. Powinien być stosunkowo
łatwy w obróbce mechanicznej oraz mieć możliwie małą gęstość.
Dużą rolę w kolektorach odgrywają także powłoki absorberów. Ich przyczepność
do absorbera powinna być bardzo duża. Powinny charakteryzować się wysokim
współczynnikiem absorpcji α oraz małym współczynnikiem emisji ε10. W projektowanym modelu zastosowano czarną farbę – nie jest to najnowsza technologia, ale
z powodzeniem sprawdza się w kolektorach gospodarczych.
Elementy, które zostały użyte do budowy kolektora, to: grzejnik panelowy, rama
z używanego okna domowego, gumowe węże ogrodowe trzywarstwowe odporne na
promieniowanie UV (odporne na pracę w temperaturze od -10oC do +60oC, ciśnienie
robocze 4 bary, rozrywające 8 bar, średnica ½ cala) oraz panele podłogowe (fot. 5)
mocowane na wkrętach stanowiące zabezpieczenie tylnej części kolektora.

Fot. 5. Zabezpieczenia tylnej części kolektora słonecznego
Źródło: fot. M. Dyląg
10. G. Wiśniewski, S. Gołębiowski, M. Gryciuk, K. Kurowski, A. Więcka, Kolektory słoneczne. Energia słoneczna
w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2008, s. 31.
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4. Analiza techniczna
4.1. Metoda połączenia kolektora z układem cwu
Zbudowany i ustawiony w odpowiednim miejscu kolektor słoneczny, aby spełniał
swoje zadanie, musi zostać podłączony do istniejącej już w budynku mieszkalnym
instalacji ciepłej wody użytkowej.
Kolektor ustawiony został na gruncie powyżej zasobnika ciepłej wody użytkowej
w niewielkiej odległości od pomieszczenia piwnicznego, gdzie znajduje się domowa
instalacja ciepłej wody użytkowej, w celu zmniejszenia strat ciepła na drodze kolektor – zasobnik. Zaprojektowany kolektor słoneczny pracuje w układzie otwartym, ale
przy obiegu wymuszonym z uwagi na umieszczenie zasobnika ciepłej wody użytkowej
w miejscu wyższym niż miejsce ustawienia kolektora słonecznego. Przepływ wody
przez kolektor słoneczny w takiego rodzaju otwartym układzie jest wymuszany przez
pracę zainstalowanej do układu pompy obiegowej, która uruchamiana jest przez
układ sterowania.
Układ otwarty o obiegu wymuszonym składa się z dwóch termometrów i kilku
prostych elementów elektronicznych w układzie sterowania. Zadaniem termometrów
jest pomiar temperatury wody, jaka wychodzi z kolektora słonecznego oraz temperatury
wody, jaka znajduje się na dnie zasobnika. W przypadku, gdy temperatura wody na
dnie zasobnika jest niższa od temperatury wody, jaka wychodzi z kolektora, wówczas
kolektor produkuje ciepłą wodę użytkową. Natomiast jeżeli temperatura wody na dnie
zasobnika jest wyższa niż ta na wyjściu z kolektora – jest to wtedy chłodnica wody,
a nie zamierzony kolektor słoneczny.
W tego typu sytuacjach, gdy woda w zasobniku ciepłej wody użytkowej jest cieplejsza niż woda w kolektorze słonecznym, zainstalowana w instalacji pompa obiegowa
jest wyłączana z pracy. Z takimi okolicznościami bardzo często można się spotkać
w nocy. Układ ten jest podobny do układu otwartego grawitacyjnego.
Kolektor słoneczny z zasobnikiem i całością instalacji do przygotowania ciepłej
wody użytkowej został połączony wężem ogrodowym (fot. 6), który pełnił rolę
przewodów przesyłowych. Przewód poprowadzony został przez okno pomieszczenia
piwnicznego i podłączony do zasobnika. Pozostała część instalacji, jak wspomniano
powyżej, znajduje się w pomieszczeniu piwnicznym (fot. 7) w odległości około 5 m
od miejsca ustawienia kolektora.
Cała instalacja solarna jest zabezpieczona przed nadmiernym i niepożądanym
wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu ciśnieniowego ustawionego na zakres 5 barów.
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Fot. 6. Przewody przesyłowe łączące kolektor z całością instalacji
Źródło: fot. M. Dyląg

Fot. 7. Fragment instalacji usytuowanej w pomieszczeniu piwnicznym
Źródło: fot. M. Dyląg
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4.2. Test sprawności kolektora
Po skompletowaniu wszystkich elementów kolektora słonecznego i przygotowaniu reszty instalacji solarnej tak, aby możliwe było jej wykorzystywanie do produkcji ciepłej wody użytkowej, dla potwierdzenia sprawnie działającej instalacji oraz
poszczególnych szeregowo połączonych kolektorów słonecznych przeprowadzono
prosty test sprawności. Test ten przeprowadzono z użyciem pompki od używanej
pralki automatycznej i zwężki zmniejszającej przepływ wody.
Oprócz pompki potrzebna była również miska wypełniona wodą. Wąż ogrodowy
zasilający został zanurzony w misce z wodą, wyjście z pompki zostało przyłączone
na dolne wejście do kolektora, natomiast górne wyjście z kolektora zanurzono z powrotem w misce z wodą. Jeśli kolektor działa prawidłowo po upływie około godziny
powinno się zaobserwować znaczny wzrost temperatury, pod warunkiem że test
przeprowadzany był gdy świeciło Słońce, ponieważ kolektory robione sposobem
gospodarczym mają mniejszą sprawność w dni pochmurne.
Wyniki przeprowadzonego testu potwierdziły poprawne wykonanie i prawidłowe
działanie każdego kolektora. Taki prosty test pozwala na sprawdzenie urządzenia
przed podłączeniem go do reszty instalacji, wychwycenie ewentualnych mankamentów i dokonanie poprawek.

5. Wyniki obserwacji pracy kolektora
5.1. Odczyty z czujników i średnie temperatury
Wszystkie wyniki i odczyty z zainstalowanych czujników były prowadzone
i zapisywane w notatniku oraz programie komputerowym Lämpömittari Copright I.
Sara-aho 2001–2003, wersja 1.16.9.112. Program wykorzystuje notatnik, w którym
zapisywane są wyniki z wszystkich czujników, z każdego dnia oraz każdego miesiąca
działania kolektora słonecznego. Wyniki pomiarów temperatur z zainstalowanych
czujników zapisywane były numerycznie (fot. 8) oraz za pomocą wykresów (fot. 9).
Obserwacje prowadzone były przez okres sześciu miesięcy: od kwietnia do
września. Przez ten okres zapisywano również wyniki z czujników, każdego dnia
o określonych godzinach.
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Fot. 8. Zapisy numeryczne temperatury z czujników
Źródło: fot. M. Dyląg

Fot. 9. Wykres temperatury ciepłej wody
Źródło: fot. M. Dyląg

Tabela 2 przedstawia wybrane odczyty z czujników temperatury ciepłej wody
użytkowej oraz temperatury powietrza. Czujnik temperatury wody znajduje się w zasobniku ciepłej wody użytkowej wyprodukowanej w wyniku prawidłowego funkcjonowania instalacji solarnej, co wcześniej zostało udowodnione przez przeprowadzenie
testu sprawności kolektora słonecznego oraz wynik pomiaru temperatury powietrza
atmosferycznego, którego czujnik został umieszczony przy kolektorze słonecznym.
Tab. 2. Wybrane odczyty z czujników temperatury
Miesiąc

Kwiecień

Data

20.04.2013 r.

Godzina

Czujnik temperatury ciepłej
wody w zasobniku [°C]

Czujnik temperatury powietrza
przy kolektorze [°C]

13:53:20

33,81

18,16

13:58:50

34,52

18,21

14:03:14

35,16

18,20

14:08:35

36,49

17,63
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Miesiąc

Maj

Data

18.05.2013 r.

Czerwiec

Lipiec

17.06.2013 r.

3.07.2013 r.

Sierpień

Wrzesień

25.08.2013 r.

15.09.2013 r.

Godzina

Czujnik temperatury ciepłej
wody w zasobniku [°C]

Czujnik temperatury powietrza
przy kolektorze [°C]

15:03:03

47,01

33,64

15:06:26

48,09

34,13

15:09:49

48,71

34,59

15:13:01

47,15

31,76

14:57:54

34,60

35,50

15:01:48

42,33

36,84

15:05:24

50,39

37,05

15:08:34

58,35

36,04

14:58:13

57,75

35,69

15:01:16

57,46

36,52

15:04:19

56,44

36,11

15:07:23

54,17

35,92

15:37:12

47,39

31,74

15:40:06

47,15

32,04

15:42:59

46,84

32,11

15:45:53

45,83

32,21

14:24:40

39,06

21,14

14:27:32

39,84

22,50

14:30:25

40,67

22,92

14:33:18

41,41

23,11

Źródło: Opracowanie własne

Zebrane dane z całego okresu eksploatacji zaprojektowanej instalacji solarnej są
bardzo obszerne. Temperatury były zapisywane średnio co trzy minuty, co pozwoliło
na dość dokładne obliczenie wszystkich średnich miesięcznych temperatur (tab. 3).
Na uzyskanie takich wyników duży wpływ miało urządzenie samodzielnie ukierunkowujące kolektor w stronę Słońca.
Tab. 3. Skrócone zestawienie miesięczne pomiarów temperatur wody użytkowej
w zasobniku kolektora
Temperatura ciepłej wody w zasobniku [°C]
Lp.

Miesiąc
Minimalna

Maksymalna

Średnia

1.

Kwiecień

33,08

36,51

35,02

2.

Maj

46,27

48,75

47,16

3.

Czerwiec

34,60

49,95

48,19

4.

Lipiec

54,17

57,25

56,47

5.

Sierpień

45,69

47,65

46,82

6.

Wrzesień

39,01

41,63

40,22

Źródło: Opracowanie własne

Zapisy temperatur powietrza atmosferycznego z czujnika zamieszczonego przy
kolektorze słonecznym były porównywane z pomiarami temperatur powietrza ze stacji
pogodowej zlokalizowanej w Jaśle przy ulicy Sikorskiego, gdyż stacja ta znajduje się
najbliżej budynku, w którym zainstalowany jest omawiany kolektor.
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5.2. Stopień pokrycia zapotrzebowania
Jeden m2 powierzchni kolektora słonecznego może nagrzać 60 l wody użytkowej w zakresie od 10oC do 60oC każdego dnia użytkowania, co odpowiada 3,5 kWh
ilości produkowanej energii11. Zapotrzebowanie na ciepło do produkcji ciepłej wody
użytkowej wyniosło 9,135 kWh.
W myśl powyższej zasady:
1 m2 kolektora ogrzewa 60 l wody do 60oC, produkując energię w ilości 3,5 kWh
Aby ogrzać 60 l wody do 55oC potrzeba:
3500 W : 60 = 58,3 W – ilość produkowanej energii potrzebnej do ogrzania wody o 1oC
58,3 W . 5 = 291,5 W
3500 W – 291,5 W = 3208,5 W = 3,2 kWh
1 m2 kolektora ogrzewa 60 l wody do 55oC, produkując energię w ilości 3,2 kWh
Z wcześniej przeprowadzonych obliczeń wynika, że minimalna powierzchnia absorbera powinna wynosić 3,045 m2, więc:
3,045 . 3,2 = 9,744 kWh
Uwzględniając wymiary rzeczywiste:
3,15 . 3,2 = 10,08 kWh
3,15 . 60 l = 189 l
3,15 m2 kolektora ogrzewa 189 l wody do 55oC, produkując energię w ilości 10,08 kWh.
Podsumowując wyniki, należy stwierdzić, że zainstalowane kolektory słoneczne
o łącznej powierzchni 3,15 m2 produkują energię, która wystarcza na ogrzanie 189 l
wody w ciągu całego dnia, przy czym zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową
w rozpatrywanym przypadku – dla pięcioosobowej rodziny – wynosiło jedyne 175 l,
co jest dowodem na całkowite pokrycie zapotrzebowania.

6. Analiza ekonomiczna
6.1. Koszty budowy kolektora słonecznego
Do budowy kolektora słonecznego posłużyły różnego rodzaju elementy, materiały
i narzędzia. Jednak wiele zastosowanych elementów całej konstrukcji znajdowało
się na wyposażeniu domowego warsztatu, dzięki czemu koszty wykonania kolektora
zostały znacząco obniżone.
11. K. Lis, Jak tanio zbudować kolektor słoneczny..., op. cit., s. 1–20.
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Łączny koszt materiałów i części składowych potrzebnych do budowy kolektora
wyniósł 277,92 zł (tab. 4). Część materiałów została zakupiona w skupach po cenie
złomowej, co zdecydowanie zmniejszyło koszty. Wydatki na pozostałe elementy również nie są wysokie, ponieważ priorytetem była oszczędność, lecz nie za cenę jakości.
Tab. 4. Koszt materiałów wykorzystanych do budowy kolektora słonecznego
Lp.

Element/materiał

Cena

Suma [zł]

1.

Czarna farba 0,9 l/szt.

23,40 zł/szt.

23,40

2.

Drewnochron

18,20 zł/szt.

18,20

3.

Wąż ogrodowy 25 m.b.

32,52 zł/25 m.b.

32,52

4.

Kątownik 14 m.b.

2,00 zł/m.b./cena złomowa

28,00

5.

Ceownik 4 m.b.

2,50 zł/m.b./cena złomowa

10,00

6.

Rura stalowa φ 50 2 m.b.

1,50 zł/m.b./cena złomowa

3,00

7.

Wkręty do drewna

6,50 zł/100 szt.

6,50

8.

Silikon uszczelniający

7,50 zł/szt.

7,50

9.

Wełna mineralna 50/100 5 m2

5,20 zł/m2

26,00

10.

Panele podłogowe 3,5 m2

13,00 zł/m2

45,00

11.

Pompka

30,00 zł/cena złomowa

30,00

12.

Zawór zwrotny

5,50 zł/szt.

5,50

13.

Dwa zawory kulowe

6,15 zł/szt.

12,30

14.

Sześć końcówek do węża

1,50 zł/szt.

9,00

15.

Sześć złączek do węża

16.

3,50 zł/szt.
Razem

21,00
277,92 zł

Źródło: Opracowanie własne

6.2. Oszczędności wynikające z eksploatacji
Nabywca energii korzysta z usług PGE Obrót Spółka Akcyjna, grupa taryfowa
G11. Podczas użytkowania kolektora słonecznego otrzymał trzy faktury za energię. Pierwszy rachunek (ryc. 3) za okres od 26.03.2013 r. do 27.05.2013 r. wyniósł
513,06 zł za zużycie 818 kWh. Następny za okres od 27.05.2013 r. do 25.07.2013 r.
stanowił 411,54 zł za zużycie 656 kWh. Trzeci rachunek za okres od 25.07.2013 r.
do 28.09.2013 r. wyniósł 521,07 zł za zużycie 852 kWh energii.
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Ryc. 3. Faktura za energię za okres od 26.03.2013 r. do 27.05.2013 r.

Źródło: M. Dyląg

Dzięki zastosowaniu kolektora słonecznego uzyskano następujące oszczędności
finansowe z poszczególnych okresów:
Okres od 26.03.2013 r. do 27.05.2013 r.: 63 dni . 10,08 kWh . 0,6272 = 398,29 zł
Okres od 27.05.2013 r. do 25.07.2013 r.: 59 dni . 10,08 kWh . 0,6273 = 373,06 zł
Okres od 25.07.2013 r. do 28.09.2013 r.: 65 dni . 10,08 kWh . 0,6116 = 400,72 zł
gdzie: 10,08 kWh – ilość energii wytwarzana przez kolektor (wg wcześniejszych analiz)
Przez okres, w którym korzystano z kolektora słonecznego do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w 2013 r., czyli łącznie przez 187 dni, zaoszczędzono 1172,07 zł.
W przypadku niestosowania kolektora słonecznego do podgrzewania wody rachunki
za prąd za poszczególne okresy byłyby odpowiednio wyższe, to jest:
Okres 26.03.2013 r. – 27.05.2013 r.: 513,06 zł + 398,29 zł = 911,35 zł
Okres 27.05.2013 r. – 25.07.2013 r.: 411,54 zł + 373,06 zł = 784,60 zł
Okres 25.07.2013 r. – 28.09.2013 r.: 521,07 zł + 400,72 zł = 921,79 zł
Wykorzystanie instalacji solarnej pozwoliło zaoszczędzić około 400 zł przez okres
użytkowania. Dla porównania na ryc. 4 przedstawiono fakturę za energię z 2012 r.,
gdy nie było jeszcze zainstalowanego kolektora słonecznego.
W wyniku korzystania z instalacji kolektorów słonecznych zaoszczędzono
1172,07 zł. Jest to bardzo duża kwota w porównaniu do kosztów, jakie poniesiono
na jej budowę, tj. 277,92 zł. Niewielki nakład finansowy włożony w budowę kolektora
zwróci się po okresie około 45 dni użytkowania:
1172,07 zł : 187 dni = 6,26 zł
277,92 zł : 6,26 zł = 44,39 dni
79

Bernadeta Rajchel, Mariola Dyląg
Ryc. 4. Faktura za energię za okres od 19.10.2011 r. do 13.08.2012 r.

Źródło: M. Dyląg

7. Podsumowanie
Kolektory słoneczne to jedna z racjonalnych metod wykorzystujących energię
promieniowania słonecznego, dlatego w obecnych czasach wysiłek społeczny
powinien dążyć w kierunku jej doskonalenia, chroniąc tym samym nieodnawialne
surowce energetyczne.
2. Dzisiejsza, wysoko rozwinięta technika pozwala na szerokie możliwości wykorzystania energii słonecznej, jednak urządzenia umożliwiające jej pozyskiwanie, czyli
kolektory słoneczne, są na ogół bardzo drogie i nie każdy potencjalny użytkownik
może pozwolić sobie na takie rozwiązanie.
1.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

Konstrukcja kolektora słonecznego we własnym zakresie jest o wiele tańsza,
kosztuje około 300 zł, podczas gdy zakup instalacji fabrycznej to koszt rzędu
nawet 8000 zł, co ważniejsze, jak wykazano w niniejszej pracy, porównywalnie
efektywna. Istotna jest koncepcja i odpowiednia realizacja zamierzonego celu.
Większość materiałów (ramy okienne, grzejniki panelowe, kątowniki, pompki
obiegowe, ceowniki) potrzebnych do budowy kolektora można pozyskać w prosty
sposób – z surowców wtórnych, oszczędzając czas i pieniądze.
Efektywność kolektora słonecznego budowanego sposobem gospodarczym zależna jest od wielu różnych czynników, m.in. miejsce usytuowania, połączenie,
odległość kolektora od reszty instalacji, przeznaczenie kolektora czy rodzaj układu,
w jakim pracuje, niemniej jednak można wspomóc jego działanie dodatkowymi
systemami, tj. urządzenie ukierunkowujące kolektor w stronę Słońca, alarm
dźwiękowy w przypadkach zagrożenia przegrzaniem.
Prosty kolektor słoneczny, jak wynika z przeprowadzonych badań i obserwacji, może
zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w domu jednorodzinnym.
Dzięki wykorzystaniu kolektora słonecznego znacznemu zmniejszeniu uległy
opłaty za energię. Oszczędności, w porównaniu do okresu przed użyciem kolektora, wyniosły około 1100 zł.
Konserwacja kolektora gospodarczego nie sprawia większych trudności. Przede
wszystkim należy pamiętać o wypuszczeniu wody z zasobnika kolektora na
czas zimowy, pomalowaniu obudowy farbą ochronną czy nasmarowaniu części
ruchomych kolektora. Problemu nie stanowią również ewentualne awarie, gdyż
obsługa i demontaż takich kolektorów jest bardzo prosta.
Projekt komercyjnego kolektora słonecznego, jego budowa, testowanie i autentyczne
osiągnięcia są dowodem na to, że nawet tak amatorskie i mało skomplikowane
urządzenie może znacznie ułatwić życie, przynosić korzyści i nie oddziaływać
negatywnie na środowisko.
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PROBLEMATYKA GOSPODARKI ODPADAMI
NA POGÓRZU DYNOWSKIM
Streszczenie
Z niemal 10 mln ton zebranych w Polsce w 2013 r. odpadów komunalnych aż 81,9% poddano
składowaniu, najpowszechniej stosowanej zarówno na świecie, jak i w Polsce metodzie unieszkodliwiania odpadów. Składowanie powinno odbywać się w specjalnie w tym celu wybudowanych obiektach, niestety, pewna część odpadów trafia na nielegalne wysypiska.
W pracy przeanalizowano ilość powstających odpadów komunalnych i surowców wtórnych
w gminach Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Obszar badań obejmował
gminy: Nozdrzec, Dubiecko, Dydnia, Dynów, miasto Dynów i Krzywcza.
Na terenie objętym analizą powstaje w sumie 12 418,84 Mg odpadów komunalnych rocznie.
Stwierdzono, że spośród wszystkich grup morfologicznych odpadów najwięcej produkowanych
jest odpadów spożywczych (28%).
Słowa kluczowe: odpady komunalne, segregacja, odcieki składowiskowe, składowanie odpadów, gospodarka odpadami

THE WASTE MANAGEMENT ISSUES
OF POGÓRZE DYNOWSKIE
Summary
With nearly 10 million tonnes of municipal waste collected in Poland in 2013, 81.9%
were dumped, what is the most widely used method of waste disposal, both as worldwide
and in Poland. Waste should be dumped in installations specially designed for this purpose, unfortunatelly a certain portion of the waste goes to illegal landfills.
In the study there was calculated the amount of municipal waste and recyclables generated in the area of municipalities associated in Union of Tourist Municipalities of the
Dynowskie Highlands. The study area included the municipalities of: Nozdrzec, Dubiecko,
Dydnia, Dynów, Town of Dynów and Krzywcza.
In the analyzed area, a total of 12,418.84 Mg per year of municipal waste has been
generated. It was found that among all of the morphological groups, the largest was food
waste (28%).
Keywords: municipal waste, segregation, landfill leachate, waste dumping, waste management

1. Wprowadzenie
Jedną z negatywnych konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego jest generowanie
odpadów, czyli wszelkich substancji i przedmiotów nieznajdujących zastosowania
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w czasie lub miejscu wytworzenia. Odpady, ze względu na swój skład, miejsce lub sytuację, w jakiej powstały, oraz sposób dalszego postępowania z nimi, mogą w różnym
stopniu zagrażać środowisku1. Odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.2 to takie, które powstają w gospodarstwach
domowych, ale również takie, które pochodzą od innych wytwórców, a ze względu
na swój skład lub charakter są podobne do odpadów z gospodarstw domowych i nie
zawierają odpadów niebezpiecznych.
Najpowszechniej stosowaną zarówno na świecie, jak i w Polsce, metodą unieszkodliwiania odpadów jest wciąż ich składowanie3. Pomimo iż większość obywateli
zdaje sobie sprawę, gdzie trafiają wytwarzane przez nich odpady, społeczna akceptacja
sąsiedztwa składowisk odpadów jest niska. Może to wynikać z obaw o niekorzystny
wpływ składowisk na środowisko, taki jak: emisje do atmosfery odorów i pyłów,
ryzyko pożarów, możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych4.
Odpady komunalne stanowiły niespełna 9% całkowitej masy wytwarzanych
w Polsce w 2013 r. odpadów. Z niemal 10 mln ton zebranych odpadów komunalnych
najwięcej (81,9%) składowano, jedynie 4,3% unieszkodliwiono biologicznie, a 1,1%
– termicznie5.
Z Raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r. wynika, że odpady zebrane na terenach wiejskich stanowiły 31% ogólnej puli zebranych
odpadów komunalnych (ryc. 1)6.
Ryc. 1. Procentowy udział odpadów komunalnych zebranych
w województwie podkarpackim

31%

69%

odpady komunalne zebrane
na terenach wiejskich
odpady komunalne zebrane
na terenach miejskich

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2013

1. Ł. Jurczyk, J. Koc-Jurczyk, Zmiany podejścia do składowania odpadów a generowanie odcieków składowiskowych,
Archiwum Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, nr 16(1), 2014, s. 31–40.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21).
3. L. Paoli, A. Corsini, V. Bigagli, J. Vannini, C. Bruscoli, S. Loppi, Long-term biological monitoring of environmental
quality around a solid waste landfill assessed with lichens, Environmental Pollution, nr 161, 2012, s. 70–75.
4. M. El-Fadel, E. Bou-Zeid, W. Chahine, B. Alayli, Temporal variation of leachate quality from pre-sorted and baled
municipal solid waste with high organic and moisture content, Waste Management, nr. 22, 2002, s. 269–282.
5. Ochrona Środowiska 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
6. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Rzeszów 2013.
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Jak wskazują dane WIOŚ7 w Rzeszowie, w 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego zebrano ogółem 411,6 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym 82,6%
(339,8 tys. Mg) stanowiły odpady zmieszane, a 17,4% (71,8 tys. Mg) odpady zebrane
selektywnie. Strukturę odpadów zebranych selektywnie przedstawiono na ryc. 2.

udział w odpadach zebranych selektywnie
[%]

Ryc. 2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie
w województwie podkarpackim
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Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku,
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2013

Odpady komunalne od momentu wytworzenia w sposób istotny zagrażają zarówno
środowisku, jak i zdrowiu ludzi, dlatego też konieczne jest ich bezpieczne usuwanie
i unieszkodliwianie.
Substancje organiczne pochodzenia naturalnego, czyli odpady spożywcze (roślinne i zwierzęce) oraz tzw. odpady zielone (z porządkowania parków, zieleńców
itp.), które są podatne na procesy biochemicznego rozkładu, powinny zostać zebrane
w sposób selektywny, a następnie poddane procesowi unieszkodliwiania poprzez
stabilizację tlenową. Kiedy odpady należące do tej grupy trafiają na składowisko,
ulegają niekontrolowanym procesom biochemicznym, czego efektem jest emisja
do atmosfery substancji gazowych o charakterze toksycznym oraz palnym (a nawet
wybuchowym), a także substancji odoroczynnych, których próg wyczuwalności dla
człowieka jest bardzo niski, rzędu 10-4 mg/m3 8. Dodatkowo odpady spożywcze są
traktowane przez zwierzęta, a szczególnie gryzonie oraz wiele gatunków dzikich
ptaków, jako pożywienie, żerując na składowiskach odpadów, roznoszących je często
na znaczne odległości, co powoduje wtórne zanieczyszczenie. Odpady komunalne
7. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Rzeszów 2013.
8. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
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są także źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych, przez co stwarzają zagrożenie
epidemiologiczne9.
Pomimo prowadzenia selekcji, w strumieniu odpadów komunalnych znajdują się
często odpady niebezpieczne, których unieszkodliwienie stanowi poważny problem.
Zaliczamy do nich, m.in. baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, przeterminowane leki,
stosowane w gospodarstwach domowych środki owadobójcze i dezynfekcyjne wraz
z opakowaniami i wiele innych10. Odpady komunalne, do których zaliczamy tworzywa
sztuczne, papier i tekturę, tekstylia, szkło i metale, stanowią surowce wtórne, które
mogą być odzyskiwane i zawracane do obiegu materiałowego. Nie stwarzają one
większych zagrożeń dla środowiska, jednak przyczyniają się do degradacji terenów,
na których są składowane.
Prawidłowe gospodarowanie odpadami powinno polegać na11:
 stosowaniu wszelkich możliwych form zapobiegania albo możliwie największego
ograniczenia powstawania odpadów,
 składowaniu odpadów w sposób maksymalnie umożliwiający pozyskanie tych
składników, które można zawrócić do obiegu wtórnego,
 gromadzeniu odpadów w wydzielonym i bezpiecznym terenie, w pobliżu miejsca ich powstawania, w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach
lub kontenerach,
 regularnym i częstym zabieraniu odpadów z miejsca składowania do zakładu unieszkodliwiania.
Każdy system gospodarowania odpadami obejmuje trzy podstawowe elementy,
czyli gromadzenie odpadów w pobliżu miejsca powstawania, a następnie ich usuwanie
i unieszkodliwianie.
Zagadnienia związane z planami gospodarki odpadami zostały uregulowane
w dziale III ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach12. Plany są opracowywane
na poziomie centralnym i wojewódzkim i mają na celu osiągnięcie celów założonych
w polityce ekologicznej państwa. Dodatkowo służą tworzeniu i utrzymaniu w kraju
zintegrowanej oraz wystarczająco wydajnej sieci instalacji gospodarowania odpadami,
spełniających wymagania ochrony środowiska. Ich zawartość uregulowano w art. 35
powyższej ustawy13.
„Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014”, przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2010 r.14, oraz na podstawie art. 14, ust. 4, ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach15 obowiązuje do końca 2014 r. Najważniejszymi zobowiązaniami
ujętymi w „Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku
9. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, Analiza pracy składowiska odpadów z punktu widzenia inżynierii bioreaktorowej,
Biotechnologia, nr 2, 2005, s. 69–87.
10. A. Listwan, I. Baic, A. Łuksa, Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, Wydawnictwo Politechniki
Radomskiej, Radom 2009.
11. http://trzebiez.w.interia.pl/wypracowania/gospodarowanie_odpadami.htm (dostęp: 27.06.2014).
12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21).
13. Z. Bukowski, Plan na recykling, Recykling, nr. 7, 2014, s. 10–15.
14. Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
2014” (Monitor Polski z 2010 r., nr 101, poz. 1183).
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628).
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2016” jest osiągnięcie do 31 grudnia 2014 r. odzysku na poziomie minimum 60% oraz
recyklingu na poziomie minimum 55% odpadów opakowaniowych, oraz sukcesywne
ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
począwszy od 75% w 2010 r., poprzez 50% w 2013 r., aż do osiągnięcia w 2020 r.
poziomu 35% w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 r. Ponadto
przyjęto, że od 2012 r., kiedy zbierane będzie 25% zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych, do 2016 r. osiągnięty zostanie poziom 45%. Według tych wytycznych
w ciągu roku powinno się zbierać średnio 4 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na jednego członka gospodarstwa domowego16.
Skład i ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na danym terenie różnią się
w zależności od bardzo wielu czynników, choćby takich jak preferencje konsumpcyjne
mieszkańców. Zróżnicowanie składu i właściwości odpadów komunalnych, zmiany
ich struktury w kolejnych latach, a także różnorodność miejsc ich powstawania oraz
sposobu gromadzenia powodują, że uzyskanie informacji dotyczących charakterystyki
odpadów jest możliwe jedynie na podstawie przeprowadzonych w sposób systemowy
badań. Przy wyborze metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz projektowaniu obiektów przeznaczonych do tego celu, powinno się opierać na możliwie
pełnych informacjach o właściwościach technologicznych odpadów, a nie na z góry
założonych wartościach, często przyjętych na podstawie informacji pochodzących
z zagranicy17.
Pomimo wciąż rosnącej świadomości ludzi odnośnie gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów ważnym problemem wciąż są „dzikie” (nielegalne) wysypiska
odpadów. Według Ichinose i Yamamoto18 spośród wielu różnych powodów istnienia
nielegalnych wysypisk odpadów jednym z głównych jest niedobór miejsc zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Największym zagrożeniem wynikającym
z nielegalnego składowania odpadów jest przypadkowy wybór miejsca. Odpady nie są
oddzielone od podłoża warstwą izolującą, nie posiadają uszczelnienia hydroizolującego
oraz wydzielonej strefy ochronnej. Odpady składowane w ten sposób są penetrowane
przez dzikie zwierzęta, odłamki szkła i metali mogą je kaleczyć, sznurki, żyłki i opakowania foliowe powodują splątanie i poranienie nóg, zwłaszcza ptaków, a zjadane
związki toksyczne mogą prowadzić nawet do ich śmierci. Nie należy też zapominać,
że obecne na obrzeżach dróg, nieużytkach czy w lasach odpady, obniżają walory estetyczne krajobrazu, co jest szczególnie istotne na terenach objętych różnymi formami
ochrony krajobrazu. W miejscach nielegalnych składowisk odpadów wprowadzone
zostają do środowiska gatunki roślinności ruderalnej (również inwazyjne), co może
być powodem ginięcia naturalnych i mniej odpornych gatunków19.
Celem badań było teoretyczne określenie nagromadzenia odpadów na terenie gmin:
Nozdrzec, Dubiecko, Dydnia, Dynów, miasto Dynów, Krzywcza, wyrażonego przez
masowe i objętościowe wskaźniki nagromadzenia oraz ciężar nasypowy. W niniejszej
16. Z. Bukowski, Plan na…, op. cit., s. 10–15.
17. http://trzebiez.w.interia.pl/wypracowania/gospodarowanie_odpadami.htm (dostęp: 27.06.2014).
18. D. Ichinose, M. Yamamoto, On the relationship between the provision of waste management service and illegal
dumping, Resource and Energy Economics, nr 33, 2011, s. 79–93.
19. http://gwe24.pl/Dzikie-wysypiska-zagrozeniem-srodowiska,3279.html (dostęp: 10.07.2014).
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pracy przybliżono również problematykę powstających na składowiskach odpadów
komunalnych odcieków, stanowiących największe zagrożenia środowiskowe.

2. Odcieki składowiskowe
Konsekwencją unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez składowanie
jest powstawanie odcieków20,21. Dopływ zanieczyszczeń w postaci odcieków składowiskowych zakłóca naturalne procesy kształtujące skład wód podziemnych, do
których możemy zaliczyć: zasilanie infiltracyjne; wpływ roślinności i ewapotranspiracji; procesy zachodzące w glebie i strefie aeracji, m.in. wietrzenie chemiczne minerałów, rozpuszczanie, biodegradację, utlenianie, redukcję, wymianę jonowa; procesy
zachodzące w strefie saturacji, m.in. utlenianie, redukcję czy sorpcję. Spośród wód
występujących w strefie saturacji na zanieczyszczenie odciekami najbardziej narażone
są wody przypowierzchniowe i wody gruntowe22.
Ze względu na charakter lokalizacji, składowiska odpadów komunalnych stanowią
tzw. punktowe źródło zanieczyszczeń. Do najczęstszych objawów zanieczyszczeń wód
podziemnych przez składowiska odpadów komunalnych możemy zaliczyć: wzrost
mineralizacji, twardości i utlenialności wody, zmiany organoleptyczne, obecność
ditlenku węgla, metanu, siarkowodoru, amoniaku, jonów siarkowych, chlorkowych
i żelaza (II), kwasów organicznych, aldehydów, alkoholi, związków fosforu, wzrost
wartości substancji organicznych wyrażonych jako ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) i BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) oraz obecność licznych
bakterii. Do mikroskładników pochodzących z rozkładu substancji organicznych
oraz domieszek odpadów i ścieków przemysłowych można zaliczyć: bor, kadm,
kobalt, chrom, miedź, rtęć, nikiel, ołów, selen, cynk oraz srebro, złoto, bar, beryl,
bizmut, brom, fluor, german, ind, lantanowce, molibden i tal. W wyniku długiego
przebywania odpadów w złożu składowiska, zanieczyszczenia podlegają częściowej
degradacji, w konsekwencji pewna ilość związków, potencjalnie szkodliwych, pojawia
się w odciekach. Znaczna część tych zanieczyszczeń ma charakter ksenobiotyczny23,24.

3. Obszar badań i metody
Udział w projekcie „Błękitny San”, realizowanym przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, biorą gminy z trzech sąsiadujących ze sobą powiatów, tj.
rzeszowskiego, brzozowskiego i przemyskiego. Projektem objętych jest sześć gmin:
Nozdrzec, Dubiecko, Dydnia, Dynów, miasto Dynów, Krzywcza. Liczbę ludności
i powierzchnię oraz gęstość zaludnienia w 2013 r. przedstawiono w tabeli 1.
20. L. Paoli, A. Corsini, V. Bigagli, J. Vannini, C. Bruscoli, S. Loppi, Long-term biological monitoring…, op. cit.,
s. 70–75.
21. M. El-Fadel, E. Bou-Zeid, W. Chahine, B. Alayli, Temporal variation of leachate quality…, op. cit., s. 269–282.
22. J. Koc-Jurczyk, Ł. Jurczyk, The influence of waste landfills on ground and water environment, [w:] K. Skibniewska
(ed.), Some aspects of environmental impact of waste dumps, Olsztyn 2011, s. 29–40.
23. A. Szymańska-Pulikowska, Jakość wód podziemnych w obszarze potencjalnego oddziaływania składowisk odpadów
komunalnych, Monografie Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
24. S.Q. Aziz, H.A. Aziz, M.S. Yusoff, M.J.K. Bashir, M. Umar, Leachate characterization in semi-aerobic and anaerobic
sanitary landfills: A comparative study, Journal of Environmental Management, nr 91, 2010, s. 2608–2614.

88

Problematyka gospodarki odpadami na Pogórzu Dynowskim

Wskaźnik masowy nagromadzenia odpadów jest to ilość odpadów stałych nagromadzonych w jednostce czasu, wyrażona w jednostkach masy w odniesieniu do jednostki przeliczeniowej, np. jednego mieszkańca lub metra kwadratowego powierzchni.
Wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów jest to objętość nagromadzonych
odpadów (luźno usypanych w pojemnikach) w jednostce czasu, wyrażona w jednostkach objętości w odniesieniu do jednostki przeliczeniowej, np. jednego mieszkańca
lub metra kwadratowego powierzchni25.
Tab. 1. Charakterystyka analizowanego terenu
Gmina/miasto

Ludność

Powierzchnia [km2]

Gęstość zaludnienia
[M/km2]

Dynów (gmina miejska)

6195

24,55

253,4

Dubiecko

9521

154,25

61,8

Dydnia

8185

130,29

63,0

Dynów (gmina wiejska)

7042

119,02

59,7

Krzywcza

4950

94,95

51,9

Nozdrzec

8460

120,77

70,3

Razem

44 353

643,83

–

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analizę danych wykonano zgodnie z normą BN-87/9103-0426. Roczną masę
morfologiczną odpadów liczono ze wzoru:
			(1)
gdzie:
Qa – roczna masa odpadów komunalnych [Mg/a]
Vj – jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów (przyjęto 280 kg.M/a)
M – liczba mieszkańców
Dobową masę powstających odpadów liczono według równania:
			(2)
gdzie:
Qd – dobowa masa powstających odpadów komunalnych [Mg/d]
kn – współczynnik nierównomierności dobowej (przyjęto 1,3)

25. A. Generowicz, K. Gąska, Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community, Archives
of Waste Management and Environmental Protection, nr 16(2), 2014, s. 67–74.
26. BN-87/9103-04 Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Metody oznaczania wskaźnika nagromadzenia.
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Roczną masę powstających poszczególnych grup morfologicznych odpadów
komunalnych obliczono według wzoru:
		

(3)

gdzie:
Qga – roczna masa poszczególnych grup morfologicznych odpadów komunalnych
[Mg/a]
%Ug – udział poszczególnych grup morfologicznych w masie odpadów komunalnych
[% ww.]
Przyjęto następujący udział grup w strumieniu odpadów:
odpady spożywcze		
28%
papier i tektura		
13,5%
tworzywa sztuczne		
10%
szkło			8%
metale			2,1%
frakcja Ø 10 mm		
30%
Roczną masę poszczególnych grup morfologicznych odpadów komunalnych
przeznaczoną do selektywnej zbiórki obliczono według wzoru:
			 (4)
gdzie:
%O – przewidywany poziom odzysku poszczególnych grup morfologicznych [% ww.]
Przyjęto następujący udział grup w strumieniu odpadów:
odpady spożywcze		
10%
papier i tektura		
25%
tworzywa sztuczne		
15%
szkło			15%
metale			10%

4. Wyniki badań i ich omówienie
Roczną masę powstających odpadów komunalnych przedstawiono na ryc. 3.
Masa ta zależy bezpośrednio od liczby ludności zamieszkującej dany teren. W sumie
na terenie objętym programem Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
powstaje 12 418,84 Mg odpadów rocznie.

90

Problematyka gospodarki odpadami na Pogórzu Dynowskim

Ryc. 3. Roczna masa odpadów komunalnych powstających w poszczególnych gminach
3000
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Źródło: Opracowanie własne

Analiza morfologiczna odpadów, czyli ich skład grupowy stanowi najistotniejsze źródło informacji o odpadach komunalnych. Wyodrębnienie i oznaczenie jak
największej liczby składników odpadów daje odpowiedź o przydatności odpadów
do poszczególnych technik przerobu, wtórnego ich wykorzystania czy unieszkodliwiania. Odpady organiczne mogą zostać przekształcone w procesach biologicznych
(jak kompostowanie czy fermentacja) i termicznych (również z odzyskaniem energii).
Odpady posegregowane mogą zostać następnie poddane odzyskowi i recyklingowi
materiałowemu, odpady niebezpieczne – unieszkodliwianiu, a nieaktywne, takie jak:
gruz, stłuczka ceramiczna czy popiół – odzyskowi. Skład morfologiczny odpadów
komunalnych zależy od stopnia rozwoju gospodarczego, stylu życia oraz struktury
zabudowy27. Innego składu odpadów należy się więc spodziewać na terenach z przewagą gospodarstw wiejskich, innego w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Roczną masę powstających poszczególnych grup morfologicznych odpadów na badanym terenie przedstawiono w tabeli 2.
Na terenie objętym programem Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego najwięcej powstaje odpadów spożywczych. W gospodarstwach wiejskich tego
typu odpady są utylizowane u źródła powstania (karmienie zwierząt, kompostowanie,
mieszanie z nawozami naturalnymi), należy jednak zauważyć, że zmiany w strukturze społecznej współczesnej wsi (praca w sektorze usług, turystyce) coraz bardziej
zbliżają styl życia do miejskiego, czego konsekwencją mogą być zmiany składu powstających odpadów. Również w przypadku innych grup morfologicznych odpadów,
ich ilość praktyczna może kształtować się inaczej niż w wyliczeniach teoretycznych.
Dotyczy to głównie papieru i tektury, które można spalać w przydomowych piecach,
27. A. Jędrczak, R. Szpadt, Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów
komunalnych, 2006, www.mos.gov.pl (dostęp: 1.07.2014).
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szkła wykorzystywanego w tradycyjnych gospodarstwach domowych czy tworzyw
sztucznych, które niestety również często są spalane w piecach.
Tab. 2. Roczna masa powstających grup morfologicznych odpadów [Mg/a]
Odpady
spożywcze

Papier
i tektura

Tworzywa
sztuczne

Szkło

Metale

Frakcja
< 10 mm

Pozostałe

Dynów
(gmina miejska)

485,68

234,17

173,46

138,76

36,42

520,38

145,69

Gmina/miasto

Dubiecko

746,44

359,89

266,58

213,27

55,98

799,76

223,92

Dydnia

641,7

309,39

229,18

183,34

48,12

687,54

192,5

Dynów
(gmina wiejska)

552,09

266,18

197,17

157,74

41,4

591,52

165,62

Krzywcza

388,08

187,11

138,6

110,88

29,1

415,8

116,42

Nozdrzec
Razem

663,26

319,78

236,88

189,5

49,74

710,64

198,97

3477,27

1676,54

1241,88

993,5

260,79

3725,65

1043,17

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi28 docelowy poziom odzysku odpadów opakowaniowych
powinien wynosić 61%. Odpady powinny być selektywnie zbierane w danym strumieniu, w celu ułatwienia określonego sposobu ich przetwarzania, obejmującego
jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami. W przypadku
selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości29.
Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach30,31 za selektywny odbiór odpadów odpowiedzialne są
gminy, należy przez to rozumieć zorganizowanie przez nie systemu efektywnego
selekcjonowania odpadów lub stworzenie warunków do tego niezbędnych.
Art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy stanowi, że selektywne zbieranie odpadów komunalnych musi obejmować przynajmniej następujące frakcje: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające
biodegradacji (w tym ulegające biodegradacji odpady opakowaniowe). Selektywna
zbiórka wymienionych frakcji związana jest m.in. z koniecznością osiągnięcia na
poziomie gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 3b, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy)
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (art. 3c).
W tabeli 3 przedstawiono prognozowaną roczną masę poszczególnych grup
morfologicznych odpadów komunalnych przeznaczoną do selektywnej zbiórki na
terenie objętym programem Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
28. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 888).
29. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008).
30. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132,
poz. 622).
31. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399).
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Tab. 3. Roczna masa grup morfologicznych odpadów komunalnych przeznaczonych
do selektywnej zbiórki [Mg/a]
Odpady spożywcze

Papier
i tektura

Tworzywa
sztuczne

Szkło

Metale

Dynów
(gmina miejska)

48,56

58,54

26,01

20,81

3,64

Dubiecko

74,64

89,97

39,98

31,99

5,59

Dydnia

64,17

77,34

34,37

27,5

4,81

Dynów
(gmina wiejska)

55,2

66,54

29,57

23,66

4,14

Gmina/miasto

Krzywcza

38,8

46,77

20,79

16,63

2,91

Nozdrzec

66,32

79,94

35,53

28,42

4,97

347,72

419,13

186,28

149,02

26,07

Razem

Źródło: Opracowanie własne

Z tabel 2 i 3 wynika, że masa odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki
jest 10–25-krotnie niższa od masy powstających odpadów. Powstaje w ten sposób
furtka usprawiedliwiająca inne wykorzystanie odpadów. Odpady powstające na terenie
objętym programem Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego są zbierane
przez przedsiębiorstwa wyznaczone w drodze konkursu, a następnie powinny być
wywożone do najbliższej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK – takie instalacje znajdują się m.in. w Krośnie lub Kozodrzy). Odpady, które
znalazły się na nielegalnych „dzikich” wysypiskach odpadów, najczęściej trafiają tam
bezpośrednio ze źródła (od wytwórcy), z pominięciem systemu zbiórki. Niezależnie od
miejsca składowania odpadów efektem ubocznym tego sposobu postępowania z nimi
są powstające na skutek rozkładu materii emisje, w tym odcieki. O ile składowiska
zorganizowane funkcjonują na zasadach obowiązującego prawa32,33,34 to składowiska
nielegalne nie są objęte żadną ewidencją czy badaniami. W przypadku składowisk
odpadów komunalnych odcieki są zbierane systemem drenażowym do zbiorników bezodpływowych lub odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji, a następnie oczyszczane
w zbiorczych oczyszczalniach ścieków. Dodatkowo w pobieranych regularnie próbkach
odcieków muszą być oznaczane następujące parametry: wartość pH, przewodność
elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych
metali ciężkich, w tym miedzi (Cu), cynku (Zn), ołowiu (Pb), kadmu (Cd), chromu
(Cr+6) i rtęci (Hg) oraz suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA). W fazie eksploatacji składowiska objętość powstających odcieków powinno
się określać co 1 miesiąc, a skład odcieków co 3 miesiące. Po zamknięciu składowiska,
w fazie poeksploatacyjnej, parametry te powinny być oznaczane co 6 miesięcy.
Skład i ilość odcieków może być bardzo zróżnicowana, w zależności od wieku
składowiska, sposobu eksploatacji hałdy odpadów, sposobu przygotowania odpadów,
32. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.
z 2013 r., poz. 523).
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1052).
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budowy i warunków operacyjnych składowiska. Ponadto nie bez wpływu pozostają
również procesy zachodzące w złożu składowiska związane ze stopniem rozkładu
materii organicznej, efektywnością wydzielania gazu czy jego osiadaniem35,36,37.
Rozkład odpadów komunalnych w składowisku przebiega w kilku etapach (ryc. 4).
W każdym z tych etapów zachodzą charakterystyczne dla nich zmiany liczebności
populacji określonych grup bakterii oraz tworzenie i utylizacja ich produktów metabolicznych, przy czym różne fragmenty składowiska (nawet znajdujące się blisko
siebie) mogą znajdować się w różnych fazach procesów rozkładu.
Odcieki pochodzące z młodych składowisk, będących w fazie kwasogennej charakteryzują się niskim pH, średnimi stężeniami azotu amonowego (500–2000 mg/l)
wysokimi stężeniami substancji organicznych wyrażonych jako BZT (4000–13 000 mg/l)
i ChZT (30 000–60 000 mg/l), w związku z czym wartość współczynnika BZT/ChZT
jest wysoka i waha się w zakresie 0,4–0,7. W czasie fazy metanogennej w odciekach
pojawiają się trudno rozkładalne substancje organiczne, zachodzi degradacja lotnych
kwasów tłuszczowych (VFA), a pH wzrasta do około 7. Wraz z czasem składowania
odpadów i przewagą procesów beztlenowych zachodzących w złożu, w odciekach
pojawia się w wysokich stężeniach azot amonowy (3000–5000 mg/l), wartość ChZT
wynosi 5000–20 000 mg/l, a BZT/ChZT jest niższe niż 0,1 (tab. 4).
Ryc. 4. Etapy procesu rozkładu związków organicznych w składowisku odpadów

Źródło: K. Kaczorek, S. Ledakowicz, Analiza pracy składowiska odpadów z punktu widzenia
inżynierii bioreaktorowej. Biotechnologia, nr 2, 2005, s. 69–87
35. J.S. Guo, A.A. Abbas, Y.P. Chen, Z.P. Liu, F. Fang, P. Chen, Treatment of landfill leachate using a combined stripping,
Fenton, SBR, and coagulation process, Journal of Hazardous Materials, nr 178, 2010, s. 699–705.
36. W.G. Shima, J.M. Abdul, T. Mohammad, S. Vigneswaran, H.H. Ngo, J. Kandasamy, Biofilter in leachate treatment
processes, Desalination and Water Treatment, nr 41, 2012, s. 249–257.
37. M. Afsharnia, A. Torabian, G.R. Mousavi, M.A. Abduli, Landfill Leachate treatment by sono-evaporation.
Desalination and Water Treatment, nr 48, 2012, s. 344–348.
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Oczyszczanie i usuwanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych stanowi
obecnie poważny problem. W Polsce jako główną metodę unieszkodliwiania odcieków
stosuje się wywożenie wód odciekowych specjalnie do tego celu przeznaczonymi wozami asenizacyjnymi do lokalnych oczyszczalni ścieków, gdzie oczyszcza się je wraz ze
ściekami komunalno-przemysłowymi. W uprzemysłowionych krajach Unii Europejskiej
oczyszczanie odcieków w oczyszczalniach komunalnych nie jest stosowane, gdyż metoda
ta nie jest zgodna z aktualnym stanem techniki oraz wymogów ochrony środowiska.
Odcieki zawierające szkodliwe zanieczyszczenia oczyszcza się natomiast nowoczesnymi metodami w specjalistycznych oczyszczalniach zlokalizowanych w obrębie
składowiska. Kraje Unii Europejskiej przy oczyszczaniu odcieków wykorzystują głównie
metody biologiczne lub też kombinację tych metod, łącząc je z metodami chemiczno-fizycznymi38,39,40. Metody biologiczne polecane są do oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk eksploatowanych do 5 lat. Odcieki ze składowisk starszych
zawierają dużo związków organicznych trudno rozkładalnych (stosunek BZT/ChZT
wynosi średnio 0,2). Z tego powodu do unieszkodliwiania tych odcieków polecane
są metody fizykochemiczne. Jest to uzasadnione zarówno ze względów ekonomicznych, jak i praktycznych. Procesy te są często łączone z procesami mechanicznymi
oraz biologicznymi. Do oczyszczania odcieków wykorzystywane są takie procesy, jak:
wymiana jonowa, strącanie metali, adsorpcja, koagulacja, filtracja ciśnieniowa, elektroliza, odwrócona osmoza, odparowanie, spopielanie, zestalenie oraz utlenianie41,42.
Tab. 4. Skład odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w zależności od wieku składowiska
Parametr

Młode

Średnie

Wiek [lata]

<5

5–10

Ustabilizowane
> 10

pH

< 6,5

6,5–7,5

> 7,5

ChZT [mg/l]

> 10 000

4000–10 000

< 4000

BZT/ChZT

0,5–1,0

0,1–0,5

< 0,1

Substancje organiczne

80% (VFA)

5–30% VFA + kwasy humusowe
i fulwowe

kwasy humusowe
i fulwowe

N-NH4 [mg/l]

< 400

n.b.

> 400

OWO/ChZT

< 0,3

0,3–0,5

> 0,5

Metale ciężkie [mg/l]

Stężenie niskie
lub średnie

Stężenie niskie

Stężenie niskie

Biodegradowalność

Wysoka

Średnia

Niska

n.b. – nie badano
Źródło: F.N. Ahmed, C.Q. Lan, Treatment of landfill leachate using membrane bioreactors: A review. Desalination, 2012, nr. 287, s. 41–54 oraz K.Y. Foo, B.H. Hameed, An overview of landfill leachate treatment via
activated carbon adsorption process. Journal of Hazardous Materials, 2009, nr 171, s. 54–60
38. J. Koc-Jurczyk, Removal of Refractory Pollutants from Landfill Leachate Using Two-Phase System, Water
Environment Research, nr 86, 2014, s. 74–80.
39. J. Koc-Jurczyk, Ł. Jurczyk, The influence of waste landfills…, op. cit., s. 29–40.
40. S. Stępniak, Metody oczyszczania odcieków z naziemnych składowisk odpadów, Gaz, Woda i Technika sanitarna,
nr 8, 2000, s. 326–328.
41. M. Umar, H.A. Aziz, M.S. Yusoff, Trends in the use of Fenton, electro-Fenton and photo-Fenton for the treatment
of landfill leachate, Waste Management, nr 30, 2010, s. 2113–2121.
42. Y. Wang, X. Li, L. Zhena, H. Zhang, Y. Zhang, Ch. Wang, Electro-Fenton treatment of concentrates generated in
nanofiltration of biologically pretreated landfill leachate, Journal of Hazardous Materials, nr 229–230, 2012,
s. 115–121.
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5. Podsumowanie
Zgodnie z zastosowaną w pracy metodyką obliczeń na terenie objętym programem
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego powstaje rocznie nawet ponad
12 tysięcy ton odpadów komunalnych, a spośród wszystkich grup morfologicznych
najwięcej produkowanych jest odpadów spożywczych (28%).
Gospodarka odpadami na terenach o tak wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych powinna być jednym z priorytetowych zadań, jakie stawiają przed
sobą gminy i ich stowarzyszenia. Gminy powinny się stowarzyszać również w celu
usprawnienia gospodarki odpadami. Ważnym zadaniem jest wykrywanie, zwalczanie
nielegalnych wysypisk śmieci, które zakłócają harmonię krajobrazu, ale też stanowią
istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, do którego dostają się produkty ich
rozkładu. Badania natężenia strumienia i morfologii odpadów powinny być przeprowadzane regularnie, ponieważ zmiany w stylu życia mieszkańców uwidaczniają się
w pierwszej kolejności w ilości i składzie śmieci.
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Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

OCENA EFEKTYWNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Streszczenie
Z uwagi na coraz wyższe wymagania i standardy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oczyszczanie ścieków pozostaje aktualnie ważnym problemem na wielu obszarach naszego
kraju. Szczególnie jest to istotne na terenach wiejskich, o rozproszonej zabudowie oraz zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, gdzie zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej wymagają
podjęcia wielu działań. Poza budową nowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
konieczna jest prawidłowa i niezawodna eksploatacja istniejących obiektów komunalnych.
Wysoka oraz stabilna skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemawia za tym, że
oczyszczalnia spełnia swoją rolę i zapewnia właściwą ochronę środowiska przyrodniczego.
Celem pracy jest ocena efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych
na terenie Pogórza Dynowskiego w obrębie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Przedmiotem badań były mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Krzywcza, Nienadowa, Dynów, Nozdrzec, Huta Poręby, Witryłów, Krzemienna i Jabłonka. Opisano zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz dokonano analizy
efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w odniesieniu do obowiązujących norm.
Aktualny stan oczyszczalni ścieków Pogórza Dynowskiego pozwala na uzyskanie zadawalającej efektywności technologicznej, dzięki czemu jakość oczyszczonych ścieków w analizowanych
obiektach odpowiadała warunkom określonym w poszczególnych pozwoleniach wodnoprawnych.
Słowa kluczowe: ścieki, gospodarka ściekowa, oczyszczalnie ścieków

THE EVALUATION OF WASTEWATER
TREATMENT PLANTS EFFECTIVENESS
OF THE DYNÓW FOOTHILLS
Summary
Currently a major problem in the field of environmental protection in many areas of our
country is wastewater treatment. This is particularly important in rural areas with dispersed
buildings and diverse terrain where issues relating to water and wastewater management requires a number of actions. Besides the construction of new drainage systems and sewage
treatment is needed correct and reliable operation of existing municipal facilities. High and
stable efficiency of removing contaminants from wastewater speaks for the fact that the treatment does its job and provides adequate protection of the natural environment.
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of technological wastewater treatment
plant located in the Dynów Foothills within the Association of Tourism Municipalities of the
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Dynów Foothills. The subject of the study were mechanical-biological treatment plants in
Krzywcza, Nienadowa, Dynów, Nozdrzec, Huta Poręby, Witryłów, Krzemienna and Jabłonka.
Described applied technological solutions and an analysis of the effectiveness of removing contaminants from wastewater in relation to the standards.
Current status of the WWTP of the Dynów Foothills allows to obtain satisfactory technological efficiency, so that the quality of treated wastewater in the analyzed objects meet the
conditions specified in the individual water-legal permit.

Keywords: wastewater, wastewater management, wastewater treatment plant

1. Wprowadzenie
Przez Pogórze Dynowskie i cały obszar Związku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego przepływa rzeka San, która jest najdłuższą rzeką w południowo-wschodniej Polsce. Tereny te charakteryzują się znaczącymi walorami turystycznymi i krajobrazowymi. Na przestrzeni tej znajduje się duża ilość miejsc cennych
przyrodniczo, które ze względu na swój unikalny charakter zostały objęte różnymi
formami ochrony przyrody. Wśród nich są rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy
Pogórza Przemyskiego, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki
ekologiczne czy obszary Natura 2000. Te formy ochrony przyrody podkreślają wyjątkowy charakter obszaru, bogatego pod względem walorów przyrodniczych, który
niewątpliwie trzeba pielęgnować i chronić1.
Ochrona ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami komunalnymi, których
źródłem są przede wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze, jest jednym z głównych
problemów ochrony środowiska Pogórza Dynowskiego. Systemowa gospodarka
wodno-ściekowa w obrębie Pogórza Dynowskiego stanowi więc spore wyzwanie,
a fundamentalnym elementem jej infrastruktury komunalnej są oczyszczalnie ścieków2,3. Z uwagi na coraz wyższe wymagania i standardy w zakresie ochrony środowiska
naturalnego oczyszczanie ścieków pozostaje aktualnie ważnym problemem nie tylko
Pogórza Dynowskiego, lecz także na wielu obszarach naszego kraju.
Zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej wymagają podjęcia wielu działań.
Samorządy gminne zamierzające poprawić gospodarkę wodno-ściekową, w szczególności zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym
systemów kanalizacji sieciowej i zagrodowej, powinny szukać wsparcia ze strony
funduszy unijnych i ze źródeł zewnętrznych. We wszystkich gminach Związku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego następuje porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z budową nowych bądź
modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków4,5. Ze względu na szczególne walory
1. Przewodnik turystyczny. Aktywnie na Pogórzu Dynowskim i w regionie Szarysz, Wydawnictwo Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2014.
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. A. Masłoń A, J.A. Tomaszek, Możliwość stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie
uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim, [w:] J. Krupa (red.), Zrównoważona turystyka szansą
ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego,
Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014, s. 17–28.
4. M. Dżoń, Rusza największa inwestycja w Gminie Dydnia, Nasza Gmina Dydnia, 2009, nr 2 (19), s. 3–4.
5. E. Boroń, Kładka, kanalizacja i złotozielone image, Brzozowska Gazeta Powiatowa, nr 7(84), 2010, s. 16.
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przyrodnicze Pogórza Dynowskiego oraz bezpośrednie sąsiedztwo największej rzeki
regionu – Sanu – realizacja tych inwestycji jest jednym z pilniejszych zadań wszystkich gmin ZGTPD. Dodatkowo obiekty infrastruktury komunalnej – oczyszczalnie
ścieków są czynnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, więc ich obecność
może stymulować, np. poziom przedsiębiorczości Pogórza Dynowskiego.
Poza budową nowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków konieczna
jest przede wszystkim prawidłowa i niezawodna eksploatacja istniejących obiektów
komunalnych. Wysoka oraz stabilna skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków
przemawia za tym, że oczyszczalnia spełnia swoją rolę i zapewnia właściwą ochronę
środowiska przyrodniczego.
Celem pracy jest ocena efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Pogórza Dynowskiego w obrębie Związku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego. Przedmiotem badań są mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie
ścieków w miejscowościach: Krzywcza, Nienadowa, Dynów, Nozdrzec, Huta Poręby,
Witryłów, Krzemienna i Jabłonka. Scharakteryzowano zastosowane rozwiązania
techniczne i technologiczne oraz dokonano analizy efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w odniesieniu do obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych.

2. Charakterystyka ogólna oczyszczalni ścieków Pogórza Dynowskiego
Przedmiotowe oczyszczalnie ścieków komunalnych zlokalizowane w obrębie
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego usytuowane są w zlewni rzeki
San na terenie powiatu przemyskiego, rzeszowskiego i brzozowskiego w województwie podkarpackim (ryc. 1).
Ryc. 1. Lokalizacja analizowanych oczyszczalni ścieków

Źródło: Opracowanie własne
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Wielkość analizowanych oczyszczalni kształtuje się na poziomie od 24,0÷963,5 m3/d
i RLM=63÷5003. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z przedmiotowych obiektów
jest rzeka San bądź jej dopływy (tab. 1). Większość oczyszczalni ścieków zlokalizowana
jest w lewobrzeżnej zlewni Sanu.
Tab. 1. Charakterystyka ogólna analizowanych obiektów
Lokalizacja oczyszczalni

Gmina

Projektowana przepustowość Qśrd [m3/d]

Obciążenie
oczyszczalni [RLM]

Odbiornik ścieków
San

Krzywcza

Krzywcza

396,0

2493

Nienadowa

Dubiecko

963,5

5003

San

Dynów

Dynów miasto

2200

6136

San

Nozdrzec

Nozdrzec

50,0

250

San

Huta Poręby

Nozdrzec

24,0

160

Potok Jaworka

Krzemienna

Dydnia

500,0

<2000

Potok Obarzymka

Witryłów

Dydnia

115,56

1032

Potok Witryłówka

Jabłonka

Dydnia

192

1115

Potok Świnka

Źródło: Opracowanie własne

Oczyszczalnia ścieków w Krzywczy została oddana do eksploatacji w 1997 r.
i posiadała przepustowość nominalną na poziomie Qśrd=152 m3/d i RLM=1442.
W latach 2007–2009 obiekt został poddany modernizacji do wielkości 2493 RLM
oraz Qśrd=396,0 m3/d i Qmaxd=487,95 m3/d. Obecnie obciążenie oczyszczalni kształtuje
się na poziomie 400 RLM i Qśrd=90,3±12,2 m3/d. Do oczyszczalni dopływają ścieki
z miejscowości Krzywcza, Ruszelczyce i Wola Krzywiecka (ryc. 2).
Ryc. 2. Oczyszczalnia ścieków w Krzywczy

Źródło: www.geoportal.gov.pl
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Technologia oczyszczania ścieków opiera się na dwustopniowym oczyszczaniu
z wykorzystaniem komory osadu czynnego wysoko obciążonego oraz złoża biologicznego. Oczyszczalnia ścieków składa się z sita spiralnego, zbiornika uśredniającego,
dwóch komór osadu czynnego, osadnika wtórnego pionowego oraz dwóch złóż biologicznych BIOCLERE® i mikrofiltra. Ciąg technologiczny przeróbki osadów ściekowych
opiera się na tlenowej stabilizacji, zagęszczaniu i odwadnianiu na prasie ślimakowo-taśmowej MONOBELT® z dozownikiem polielektrolitu firmy EKOFINN-POL. Odwodniony osad higienizowany jest wapnem. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych
jest rzeka San w km 195+3006,7. Na obszarze gminy Krzywcza została wyznaczona
aglomeracja Krzywcza o równoważnej liczbie mieszkańców 2856, zlokalizowana na
terenie miejscowości Krzywcza, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka i Babice z oczyszczalnią
ścieków w Krzywczy8.
Oczyszczalnia ścieków w Nienadowej została wybudowana w 1999 r. o nominalnej przepustowości 258 m3/d i RLM=2364 i zlokalizowana jest w południowej części
miejscowości Nienadowa. W latach 2010–2011 w ramach projektu „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków oraz zakup wozu asenizacyjnego w Nienadowej” oczyszczalnia
została rozbudowana do wielkości docelowej Qśrd=963,5 m3/d i 5003 RLM (ryc. 3).
Ścieki komunalne do oczyszczalni dopływają kanalizacją z miejscowości: Dubiecko,
Nienadowa, Przedmieście Dubieckie oraz ścieki sanitarne z Zespołu Szkół Rolniczych,
natomiast z pozostałych miejscowości: Wybrzeże, Winne Podbukowina, Słonne,
Śliwnica, Drohobyczka, Kosztowa, Bachórzec i Hucisko Nienadowskie, wskutek
braku istnienia na ich terenie sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki dowożone są wozem
asenizacyjnym.
Aktualnie wielkość obiektu określana jest na poziomie 1650 RLM i Qśrd=450 m3/d
i stanowi ok. 50% obciążenia nominalnego. Po modernizacji węzeł mechanicznego
oczyszczania ścieków składa się z kraty koszowej o prześwicie 15 mm, sita spiralnego, pompowni ścieków oraz piaskownika pionowego. Pozbawione skratek i piasku
ścieki retencjonowane są w komorze uśredniającej o objętości 56 m3. Biologiczne
oczyszczanie ścieków odbywa się w trzech równolegle pracujących bioreaktorach,
składających się z komory beztlenowej (V=23 m3), anoksycznej (V=40 m3) i tlenowej
(V=126 m3). Recyrkulacja osadu czynnego zapewnia usuwanie związków biogennych
na drodze nitryfikacji/denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji. Separacja osadu
czynnego i ścieków oczyszczonych odbywa się w osadnikach wtórnych. Oczyszczone ścieki odprowadzone są kanałem do rzeki San w km 212+800. Część osadowa
oczyszczalni składa się z zagęszczacza grawitacyjnego, prasy filtracyjnej MONOBELT®
firmy EKOFINN-POL oraz stacji higienizacji osadu. Odwoniony osad kierowany jest
do rolniczego wykorzystania9.
6. Materiały informacyjne udostępnione przez Urząd Gminy Krzywcza.
7. Decyzja Starosty Przemyskiego nr ROś.II.6223-23/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. o udzieleniu gminie Krzywcza
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w miejscowości Krzywcza.
8. Uchwała nr XLV/945/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji
dotychczasowej aglomeracji Krzywcza oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krzywcza.
9. Materiały informacyjne udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku.
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Ryc. 3. Oczyszczalnia ścieków w Nienadowej

Źródło: www.geoportal.gov.pl

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Dynowa, położona w północno-wschodniej jego części, została oddana do użytkowania w 1993 r.
Projektowa docelowa przepustowość wynosi Qśrd=2400 m3/d, a jej wielkość została
określona na poziomie 8572 RLM. W okresie 20 lat eksploatacji obiektu tak wysokich
przepływów oraz obciążenia nie odnotowano. W chwili obecnej średnia przepustowość
oczyszczalni wynosi ok. 700 m3/d przy RLM=613610. Ustalone według pozwolenia
wodnoprawnego przepływy oczyszczalni wynoszą odpowiednio: Qśrd=958 m3/d
i Qmaxd=1586 m3/d dla okresu bezdeszczowego oraz Qśrd=1283 m3/d i Qmaxd=3441 m3/d
dla okresu deszczowego11. Z kolei obciążenie oczyszczalni według Rozporządzenia
Wojewody Podkarpackiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dynów zostało określone na poziomie 6767 RLM12.
W skład ciągu technologicznego dynowskiej oczyszczalni wchodzą:
 pompownia ścieków (V=525 m3) z kratą łukową typu KŁ-400-13-20 produkcji
„Powogaz” Poznań,
 dwa osadniki Imhoffa typu O.I.-9,0II zunifikowane według katalogu Centrum
Techniki Komunalnej w Warszawie,
 dwie komory osadu czynnego typu KNAP-9/3.0-I-A o pojemności 2 x 216 m3
wykonane według systemu typizacyjnego „UNIKLAR-77”, przy czym aktualnie
10. Materiały informacyjne udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
11. Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr ROś. 6223-3/13/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków
w Dynowie do rzeki San.
12. Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 26/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Dynów.
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eksploatowana jest naprzemiennie jedna komora (każda komora pracuje przez
okres około 2 lat, następnie wyłączana jest do remontu), pod względem konstrukcyjnym komory stanowią zbiorniki żelbetowe, monolityczne, kwadratowe,
jednokomorowe o wymiarach 9 x 9 m, z dnem w postaci niecki pryzmatycznej,
h=3,9 m, komory są częściowo obsypane ziemią, każda komora jest wyposażona
w aerator powierzchniowy typu AP-1100,
 dwa osadniki wtórne pionowe, kołowe, zaprojektowane i wykonane według
systemu unifikacji oczyszczalni ścieków „UNIKLAR-77” typ OPiK-7,5 wersja XI
(objętość czynna V=140,5 m3),
 pompownia osadu recyrkulowanego i poletka osadowe.
W chwili obecnej, z wykonanych dwóch ciągów technologicznych oczyszczalni
oba pracują naprzemiennie. Usytuowanie i połączenia międzyobiektowe oczyszczalni
wykonano w sposób zapewniający pracę dwóch niezależnych ciągów technologicznych,
z możliwością przełączenia poszczególnych obiektów sąsiedniego ciągu technologicznego (ryc. 4). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka San w km 232+10013,14.
Ryc. 4. Oczyszczalnia ścieków w Dynowie

1 – budynek administracyjno-biurowy; 2 – punkt zlewny; 3 – urządzenie pomiarowe na odpływie ścieków
oczyszczonych; 4 – pompownia ścieków surowych z halą krat; 5 – budynek warsztatowo-magazynowy
z przepompownią osadu; 6 – poletka osadowe; 7 – osadniki Imhoffa; 8 – komory osadu czynnego;
9 – osadniki wtórne; 10 – wylot kolektora do rzeki San
Źródło: A. Kojder, Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków
w Dynowie do wód rzeki San w km 232+100, Zakład Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR”, Rzeszów,
grudzień 2013 r.
13. Materiały informacyjne udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
14. A. Kojder, Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dynowie do wód
rzeki San w km 232+100, Zakład Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR”, Rzeszów, grudzień 2013 r.
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Oczyszczalnia ścieków w Nozdrzcu została oddana do eksploatacji w latach
2002–2003 i jest przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w ilości
50,0 m3/d i 250 RLM. Obecnie obciążenie oczyszczalni kształtuje się na ok. 100 RLM
i Qśrd=40 m3/d. Układ technologiczny stanowi kontenerowa oczyszczalnia ścieków
typu BIOBLOK Mu-50a, w skład której wchodzą: krata łukowa, dwie komory osadu
czynnego z aeratorami powierzchniowymi oraz jeden osadnik wtórny. Do recyrkulacji
osadu z osadnika do KOCz zastosowano podnośnik powietrzny. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka San w km 252+450. Gospodarka osadami ściekowymi
polega na ich odwanianiu, higienizacji wapnem i suszeniu na poletkach15,16.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Huta Poręby została
wybudowana w latach 2002–2003. Przepustowość projektowa wynosi Qśrd=24 m3/d,
Qmaxd=26,4 m3/d oraz RLM=160. Oczyszczalnia obsługuje obecnie 113 mieszkańców.
Układ technologiczny obiektu składa się z osadnika trzykomorowego o objętości
24,3 m3, złoża biologicznego typu Eco-Line 3N oraz obrotowego filtra bębnowego
typu Hydrotech. Oczyszczalnia posiada wygląd kontenera i składa się z laminowanego zbiornika poliestrowego, w którym na ramach z stali nierdzewnej umieszczone
są moduły złóż biologicznych. Złoża biologiczne są poddawane procesowi ciągłego
napowietrzania. Dmuchawa umieszczona w części technicznej zbiornika dostarcza
powietrze do dyfuzorów, umieszczonych w części dolnej złóż. Zbiorniki są wyposażone w dwustronnie otwierane pokrywy z zamkami. Proces sedymentacji wtórnej
przebiega w obrotowym filtrze bębnowym, znajdującym się w części technicznej
zbiornika. Całość procesu technologicznego sterowana jest automatycznie. Osadnik
wstępny jest średnio 2 razy w roku czyszczony, a osad wywożony. Ścieki oczyszczone
odprowadzane są do potoku Jaworka w km 0+550, prawego dopływu rzeki San17,18.
W ramach „Propozycji planu Aglomeracji Nozdrzec” planowana jest budowa
gminnej oczyszczalni ścieków typu BIO-TECH w miejscowości Nozdrzec. Wielkość
oczyszczalni została określona na poziomie RLM=11360 i Qśrd=1400 m3/d. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych planowane jest do potoku Łubienka w km 0+180
i dalej wraz z wodami potoku Łubienka do rzeki San w km 251+273. Analizowana
oczyszczalnia ścieków BIOBLOK Mu-50a w Nozdrzcu zostanie zdemontowana. Również
oczyszczalnia w miejscowości Huta Poręby zostanie zlikwidowana, natomiast ścieki
z tej miejscowości będą kierowane za pomocą przepompowni do sieci kanalizacyjnej
w Siedliskach i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu19,20.
Oczyszczalnia ścieków w Krzemiennej została oddana do eksploatacji w 2010 r.21
Przepustowość docelowa wynosi Qśrd=2 x 250=500 m3/d i 4400 RLM. Ścieki do
15. Materiały informacyjne udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu.
16. Decyzja Starosty Brzozowskiego nr SR.6223-6/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w miejscowości Nozdrzec.
17. Materiały informacyjne udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu.
18. Decyzja Starosty Brzozowskiego nr SR.6223-17/09 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w miejscowości Huta Poręby.
19. Uchwała Nr XXXVIII/754/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie
zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Nozdrzec.
20. Uchwała Nr XLI/824/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Nozdrzec.
21. M. Dżoń, Inwestycje w gminie Dydnia, Nasza Gmina Dydnia, nr 3 (24), 2010, s. 20–21.
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oczyszczalni dopływają kanalizacją z miejscowości Dydnia i Krzemienna. Obecnie
wielkość obiektu szacowana jest na poziomie <2000 RLM, a według pozwolenia wodnoprawnego jej przepływy wynoszą odpowiednio Qśrd=250 m3/d oraz Qmaxd=300 m3/d.
Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków składa się z kraty koszowej umieszczonej
w pompowni ścieków surowych, sita oraz 2 reaktorów BIO-PAK typu KBA-120-150.
Reaktor BIO-PAK składa się ze zintegrowanych obiektów – piaskownika pionowego,
selektora beztlenowego o objętości 20 m3, strefy tlenowej (nitryfikacji) i strefy anoksycznej (denitryfikacji) o objętości ok. 560 m3 oraz umieszczonego w wewnętrznej
części reaktora osadnika wtórnego. Osad z osadnika recyrkulowany jest do komory
denitryfikacji. Zbiornik reaktora przykryty jest płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym zamocowanym na konstrukcji stalowej. Całkowita objętość
reaktora wynosi 645 m3. Uzupełnieniem układu technologicznego oczyszczalni jest
ciąg osadowy, w skład którego wchodzą następujące obiekty i urządzenia: zagęszczacz
osadu wyposażony w tlenową stabilizację osadu, prasa taśmowa. Ścieki oczyszczone
odprowadzane są kolektorem do odbiornika – potoku Obarzymka, lewego dopływu
rzeki San w km 248+95022.
Oczyszczalnia ścieków w Witryłowie została wybudowana w 2005 r., a w latach
2010–2011 nastąpiła jej rozbudowa i modernizacja. Według pozwolenia wodnoprawnego przepustowość obiektu wynosi Qśrd=115,56 m3/d oraz Qmaxd=138,66 m3/d, a jej
wielkość określana jest na 1032 RLM. Do podstawowych urządzeń oczyszczalni należą:
pompownia ścieków surowych, punkt zlewny ścieków dowożonych, sito, zbiornik
uśredniająco-retencyjny oraz 2 sekwencyjne reaktory porcjowe SBR. Cyklogram reaktorów porcjowych zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków. Odbiornikiem
ścieków oczyszczonych jest potok Witryłówka, dopływ rzeki San. Osad nadmierny
kierowany jest do zbiorników stabilizacji tlenowej osadu. Uwodniony płynny osad
transportowany jest do oczyszczalni w Krzemiennej celem odwadniania, a następnie
kierowany do przyrodniczego wykorzystania23.
Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce powstała w 2003 r. Projektowana przepustowość obiektu wynosi Qśrd=192,0 m3/d, a wielkość 1115 RLM. W 2013 r. obiekt został
zmodernizowany. Układ technologiczny składa się z sita szczelinowego, komory
rozdziału ścieków oraz dwóch sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR. Oczyszczone ścieki odpływają kanałem do potoku Świnka (Jabłonka), lewego dopływu rzeki
San. Osad nadmierny kierowany jest do zbiorników stabilizacji tlenowej osadu, skąd
następnie w postaci płynnej transportowany jest do oczyszczalni w Krzemiennej do
odwadniania, a następnie przekazany do przyrodniczego wykorzystania24.

3. Metodyka oceny efektywności oczyszczalni ścieków
Ocenę efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków przeprowadzono dla
okresu 2011–2013 na podstawie danych udostępnionych przez administratorów poszczególnych obiektów komunalnych. W okresie tym kontrolowano zgodnie z indywi22. Materiały informacyjne udostępnione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni.
23. Ibidem.
24. Ibidem.

107

Adam Masłoń

dualnymi pozwoleniami wodnoprawnymi dla każdej oczyszczalni zawartość substancji
organicznych wyrażoną wskaźnikami BZT5 i ChZT oraz zawiesiny ogólnej w ściekach
oczyszczonych. Z uwagi na wielkość przedmiotowych obiektów i brak konieczności
usuwania związków biogennych ze ścieków nie analizowano zawartości azotu i fosforu
ogólnego. Eksploatacja oczyszczalni ścieków zobowiązuje do zachowania wymagań
prawnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków
z oczyszczalni (tab. 2). Obowiązujące dla przedmiotowych oczyszczalni wymagania
są zbieżne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dla
systemów o wielkości odpowiednio RLM<2000 oraz RLM=2000÷9999 .
Tab. 2. Wymagane stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych według pozwoleń
wodnoprawnych dla poszczególnych oczyszczalni
Wskaźnik zanieczyszczeń
Oczyszczalnia ścieków

BZT5
[mg O2 /dm3]

ChZT
[mg O2 /dm3]

Zawiesina ogólna [mg/dm3]

Krzywcza25

25,0

125,0

35,0

Nienadowa26

25,0

125,0

35,0

Dynów27

25,0

125,0

35,0

Nozdrzec28

40,0

150,0

50,0

Huta Poręby29

40,0

150,0

50,0

Jabłonka30

40,0

150,0

50,0

Krzemienna31

25,0

125,0

35,0

Witryłów32

40,0

150,0

50,0

Źródło: Opracowanie własne

Większość analizowanych obiektów nie posiada obowiązkowego monitoringu
jakości ścieków surowych, wobec czego brak możliwości oszacowania ładunków
zanieczyszczeń i obciążenia substratowego poszczególnych obiektów.
25. Decyzja Starosty Przemyskiego nr ROś.II.6223-23/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. o udzieleniu Gminie Krzywcza
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w miejscowości Krzywcza.
26. Decyzja Starosty Przemyskiego nr Roś.II.6223-31/09 z dnia 28 października 2009 r. udzielającej Gminie
Dubiecko pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej w miejscowości Nienadowa.
27. Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr ROś. 6223-3/13/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków
w Dynowie do rzeki San.
28. Decyzja Starosty Brzozowskiego nr SR.6223-6/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w miejscowości Nozdrzec.
29. Decyzja Starosty Brzozowskiego nr SR.6223-17/09 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w miejscowości Huta Poręby.
30. Decyzja Starosty Brzozowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Jabłonka.
31. Decyzja Starosty Brzozowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Krzemienna.
32. Decyzja Starosty Brzozowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Witryłów.
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Kryterium oceny efektywności oczyszczalni ścieków w niniejszej pracy stanowi
jakość ścieków oczyszczonych w odniesieniu do pozwolenia wodnoprawnego dla danej
oczyszczalni ścieków (tab. 2). Wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych zostały
poddane analizie statystycznej. Obliczono podstawowe charakterystyki statystyczne:
wartość średnią, minimum, maksimum, medianę, współczynnik zmienności, odchylenie standardowe, rozstęp, percentyl 15% oraz percentyl 85%. Obliczenia wykonano
w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Pomocniczym kryterium oceny efektywności
oczyszczania ścieków jest także niezawodność pracy oraz technologiczna sprawność
oczyszczalni ścieków.
Analizę efektywności oczyszczania ścieków dla oczyszczalni w Dynowie i Krzywczy
wykonano na podstawie analizy porównawczej ścieków surowych i oczyszczonych,
określając wskaźnik procentowej efektywności pracy oczyszczalni ścieków33,34 (1).
					(1)
gdzie:
Cpx – stężenie x-wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach surowych [mg/dm3]
Cx – stężenie x-wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [mg/dm3]
Niezawodność pracy oczyszczalni ścieków określono w oparciu o wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych oraz oczyszczonych według wzoru35,36 (2)
							(2)
gdzie:
μx – średnia wartość wskaźnika x-zanieczyszczenia w ściekach oczyszczonych,
[mg/dm3]
xdop – wartość dopuszczalna danego wskaźnika x-zanieczyszczenia w ściekach
oczyszczonych według pozwolenia wodnoprawnego, [mg/dm3]
Wskaźnik określający technologiczną sprawność oczyszczalni ścieków określono
na podstawie zależności37 (3):
						(3)
gdzie:
ms – liczba wyników badań x-wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych
spośród ns, która jest zgodna z wartością xdop wymaganą w pozwoleniu wodnoprawnym
33. J. Rak, A. Wieczysty, Funkcjonowanie systemu oczyszczalnia-odbiornik ścieków w świetle teorii niezawodności,
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach
rolniczo-przemysłowych”, Rajgród 1997, s. 16–24.
34. A. Wałęga, Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków metodami statystycznymi, Forum Eksploatatora, nr 5,
2009, s. 30–34.
35. D. Andraka, Modelowanie pracy oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, Inżynieria
Ekologiczna, nr 24, 2011, s. 7–16.
36. A. Wałęga, Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków metodami statystycznymi…, op. cit., s. 30–34.
37. J. Rak, A. Wieczysty, Funkcjonowanie systemu oczyszczalnia-odbiornik ścieków…, op. cit., s. 16–24.
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ns – liczba wszystkich wyników badań x-wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych ze względu na dany wskaźnik x-zanieczyszczeń

4. Ocena efektywności oczyszczalni ścieków
Jakość oraz ilość ścieków dopływających do oczyszczalni determinuje efekt końcowy
pracy oczyszczalni, czyli jakość odpływu do odbiornika. Analiza obciążenia hydraulicznego przedmiotowych oczyszczalni wskazuje, że ich rzeczywista przepustowość
określana jako Qśrd w latach 2011–2013 była niższa od wartości projektowanych –
nominalnych (tab. 3). Rzeczywiste obciążenie hydrauliczne wszystkich oczyszczalni
kształtowało się na poziomie od 20,3% (Krzywcza) do 81,8% (Nozdrzec) wydajności
nominalnej. Największe rezerwy hydrauliczne posiadają oczyszczalnie w Krzywczy
i Dynowie, z kolei mniejsze w Nozdrzcu. Wszystkie obiekty funkcjonowały w zmiennych warunkach hydraulicznych i w konsekwencji pracowały przy zróżnicowanym
obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. Jakość ścieków surowych dopływających do
przedmiotowych oczyszczalni była bardzo zbliżona (tab. 4) i dodatkowo charakterystyczna dla wiejskich systemów kanalizacyjnych38,39,40. Ścieki surowe z terenów
wiejskich charakteryzują się wysokim zakresem zmienności wskaźników zanieczyszczeń, a przy dodatkowym niskim poziomie zużycia i wykorzystania wody obserwuje
się duże zatężenie zanieczyszczeń41.
Tab. 3. Przepływ średniodobowy Qśrd [m3/d] w analizowanych oczyszczalniach ścieków
w latach 2011–2013
Wartość średnia dla lat
2011–2013

Obiekt

2011

2012

2013

Krzywcza

86,5

80,4

104,0

90,3

Nienadowa

508,0

395,0

415,0

439,3

Dynów

728,3

659,1

684,9

690,77

Nozdrzec

40,9

39,6

37,8

39,43

Huta Poręby

7,4

7,5

7,2

7,37

Jabłonka

91,6

113,4

82,8

95,93

Krzemienna

187,8

213,4

221,1

207,43

Witryłów

18,2*

81,4

73,5

55,7

* w roku 2011 nastąpiła modernizacja oczyszczalni
Źródło: Opracowanie własne

38. G. Kaczor, Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa
małopolskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 9, 2009, s. 97–104.
39. A. Masłoń, Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w południowo-wschodniej Polsce, Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 58, nr 4, 2011, s. 203–214.
40. A. Masłoń, J.A. Tomaszek, Sekwencyjne reaktory porcjowe w oczyszczaniu ścieków, [w:] J. Krupa (red.), Ochrona
środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, Wydawnictwo ZGTPD,
Dynów 2013, s. 43–61.
41. A. Masłoń, J.A. Tomaszek, Możliwość stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie
uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim…, op. cit., s. 17–28.
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Tab. 4. Jakość ścieków surowych dopływających do wybranych oczyszczalni w latach 2011–2013
BZT5 [mg O2/dm3]

Obiekt

ChZT [mg O2/dm3]

Zawiesina og. [mg/m3]

min.

max.

średnia

min.

max.

średnia

min.

max.

średnia

Krzywcza

110,0

420,0

220,0

213,0

919,0

451,2

66,0

97,6

71,6

Dynów

100,0

386,0

189,5

342,0

1192,0

551,1

132,0

636,0

224,3

Nienadowa

–

–

224,0

–

–

500,0

–

–

293,0

Nozdrzec

–

–

109,0

–

–

223,0

–

–

188,0

Huta Poręby

–

–

106,0

–

–

369,0

–

–

920,0

Źródło: Opracowanie własne

W rozpatrywanym okresie we wszystkich badanych obiektach stężenia rozpatrywanych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w odpływie do
odbiornika były znacznie niższe od określonych w pozwoleniach wodnoprawnych (tab.
5–7, ryc. 5). Stwierdzono jedynie incydentalne przekroczenie wskaźników BZT5, ChZT
i zawiesiny ogólnej w oczyszczalni ścieków w Witryłowie w kwietniu 2012 r. Najczęściej obserwowanymi wartościami w odpływie z rozpatrywanych oczyszczalni były:
BZT5=3,0÷15,0 mg O2/dm3, ChZT=30,0÷60,0 mg O2/dm3 oraz Zog=10,0÷16,0 mg/dm3.
Średnia jakość wskaźników zanieczyszczeń dla wszystkich obiektów wyniosła 10,6 mg
O2/dm3, 58,0 mg O2/dm3 oraz 14,3 mg/dm3, odpowiednio dla BZT5, ChZT i zawiesiny
ogólnej. Wyniki wskazują na prawidłową pracę obiektów i znaczny zapas w zakresie
osiągnięcia parametrów z pozwolenia wodnoprawnego. Świadczy to o poprawnym
prowadzeniu procesów biologicznego oczyszczania ścieków przez eksploatatorów
poszczególnych obiektów. Obserwowane są nieliczne przypadki wartości wskaźników zanieczyszczeń na granicy pozwolenia wodnoprawnego. Najwyższą stabilność
utrzymywania wymaganych wartości BZT5 w ściekach oczyszczonych odnotowano
w przypadku oczyszczalni w Krzemiennej i Huta Poręby, a najniższą w Jabłonce i Witryłowie. W przypadku wskaźnika ChZT najwyższą stabilnością odpływu charakteryzowały się obiekty w Nozdrzcu, Nienadowej i Krzemiennej, a najniższą w Witryłowie.
Z kolei w odniesieniu do utrzymywania odpowiedniego stężenia zawiesiny ogólnej
w odpływie oczyszczalnie w Krzywczy i Dynowie wykazały najwyższą stabilność,
a w Jabłonce i Witryłowie najniższą (ryc. 5).

Wartość średnia

Mediana

Odchyl. Stand.

Percentyl 15%

10,0

25,0

16,7

15,5

4,75

13,0

22,7
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Tab. 5. Zestawienie statystyk opisowych wartości BZT5 [mg O2/dm3]
w ściekach oczyszczonych w latach 2011–2013

Dynów

3,6

24,0

15,5
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Tab. 6. Zestawienie statystyk opisowych wartości ChZT [mg O2/dm3]
w ściekach oczyszczonych w latach 2011–2013

Dynów

33,0

89,0

53,9

52,0

19,0

36,0

76,0

0,35

56,0

Nozdrzec

44,0

76,0

61,5

65,0

11,5

50,0

69,3

0,19

32,0

Huta Poręby

31,0

67,0

49,2
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12,5

38,5

58,8

0,25

36,0

Jabłonka

30,0

101,0

54,6

44,0

30,2

30,0

81,2

0,55

71,0

Krzemienna

30,0

63,0

45,8

44,0

11,56

32,4

58,8

0,25

33,0

Witryłów

30,0

198,0

67,4

33,0

55,63

30,0

103,8

0,83

168,0
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29,0

11,0

9,2

10,8

3,0

18,2

0,98

27,0

Krzemienna

2,0

12,0

6,9

6,4

4,1

2,2

11,0

0,59

10,0

Witryłów

2,0
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10,1
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Tab. 7. Zestawienie statystyk opisowych stężeń zawiesiny ogólnej [mg/dm3]
w ściekach oczyszczonych w latach 2011–2013

Ocena efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków Pogórza Dynowskiego
Ryc. 5. Jakość ścieków oczyszczonych w latach 2011–2013 w rozpatrywanych obiektach
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Przeprowadzona analiza wskaźnika niezawodności wykazała wysoką niezawodność
pracy wszystkich oczyszczalni pod względem usuwania ze ścieków zanieczyszczeń
organicznych i zawiesiny ogólnej (ryc. 6). W żadnym przypadku nie odnotowano
wartości wskaźnika niezawodności na poziomie powyżej 1,0. Średnia wartość WN
w odniesieniu do BZT5 w rozpatrywanym okresie wynosiła dla każdej oczyszczalni
odpowiednio: Krzywcza – 0,667; Nienadowa – 0,378; Dynów – 0,621; Nozdrzec
– 0,278; Huta Poręby – 0,212; Krzemienna – 0,121; Jabłonka – 0,195; Witryłów –
0,326. W zakresie ChZT wskaźnik niezawodności osiągnął średnio wartość: 0,654
w Krzywczy; 0,396 w Nienadowej; 0,431 w Dynowie; 0,410 w Nozdrzcu; 0,328
w Hucie Poręby; 0,366 w Krzemiennej; 0,364 w Jabłonce oraz 0,449 w Witryłowie.
Z kolei wskaźnik WN dla zawiesiny ogólnej kształtował się średnio w całym trzyleciu
na poziomie, odpowiednio: Krzywcza – 0,912; Nienadowa – 0,382; Dynów – 0,395;
Nozdrzec – 0,337; Huta Poręby – 0,207; Krzemienna – 0,197; Jabłonka – 0,219;
Witryłów – 0,202. Określone wskaźniki niezawodności dla oczyszczalni ścieków
z obszaru ZGTPD potwierdzają ich poprawną oraz niezawodną pracę.
Ryc. 6. Wskaźnik niezawodności technologicznej oczyszczalni ścieków,
a – BZT5, b – ChZT, c – zawiesina ogólna
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Analiza danych eksploatacyjnych wykazała, że technologiczna sprawność oczyszczalni przedmiotowych ścieków w latach 2011–2013 oscylowała w przedziale od
81,8% do 92,3% w zakresie usuwania związków organicznych i zawiesiny ogólnej
ze ścieków (ryc. 7). Najwyższą sprawność technologiczną uzyskano w oczyszczalni
ścieków w Krzywczy i Nienadowej, z kolei najniższą, wynikającą z incydentalnego
przekroczenia pozwolenia wodnoprawnego, w Witryłowie.
Ryc. 7. Średnia technologiczna sprawność oczyszczalni ścieków
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W oparciu o monitoring jakości ścieków surowych możliwe było oszacowanie
procentowej efektywności oczyszczania ścieków dla obiektów w Dynowie i Krzywczy.
W rozpatrywanych oczyszczalniach osiągnięto efektywność usuwania substancji organicznych określoną wskaźnikami BZT5 i ChZT w zakresie, odpowiednio 80,6÷98,6%
i 59,6÷96,9% oraz zawiesiny ogólnej na poziomie 48,5÷98,4%. Wyższą sprawność
oczyszczania ścieków odnotowano w 2013 r. aniżeli w latach poprzednich, zarówno
w oczyszczalni w Krzywczy, jak i w Dynowie. Średnia efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w analizowanym trzyleciu w oczyszczalni w Krzywczy wyniosła
odpowiednio: BZT5 – 91,1±4,3%; ChZT – 78,9±10,7% oraz Zog – 79,6±12,2%. Z kolei
w odniesieniu do oczyszczalni w Dynowie, jej efektywność usuwania zanieczyszczeń
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osiągnęła w latach 2011–2013 poziom: BZT5 – 90,2±5,5%; ChZT – 89,2±4,3% oraz
Zog – 92,5±2,7%. Efektywność zmniejszania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalni
w Dynowie utrzymuje się na stabilnym poziomie od wielu lat. Chmielowski (2012)
wykazał, że w latach 2007–2010 sprawność usuwania zanieczyszczeń w dynowskiej
oczyszczalni oscylowała w przedziale: BZT5 – 91,8÷98,7%; ChZT – 78,2÷99,1% i Zog
– 79,8÷98,7%, przy średnich wartościach 96,4% (BZT5), 91,5% (ChZT) i 92,9% (Zog).
W okresie tym tak wysoka efektywność usuwania zanieczyszczeń pozwoliła uzyskać
jakość ścieków oczyszczonych w zakresie 2,3÷9,9 mg O2/dm3 (BZT5), 5,5÷56,0 mg
O2/dm3 (ChZT) i 2,0÷14,8 mg/dm3 (Zog)42.
W analizowanym okresie przedmiotowe oczyszczalnie ścieków odprowadzały do
wód powierzchniowych średnio w ciągu roku sumarycznie ładunek zanieczyszczeń
na poziomie: BZT5 – 6532 kg O2/rok, ChZT – 30590 kg O2/rok, zawiesiny ogólnej –
8135 kg/rok. Przyczyniło się to oczywiście do poprawy środowiska przyrodniczego
nie tylko Pogórza Dynowskiego, ale i całej zlewni Sanu i Wisły. Dla porównania
z terenu ZGTPD o powierzchni 643,83 km2 odprowadza się z nieoczyszczonych
ścieków komunalnych do wód powierzchniowych ładunek związków organicznych
wyrażony wskaźnikami BZT5 i ChZT na poziomie nawet 840 ton/rok i 1744 ton/
rok! W przypadku zawiesiny ogólnej jest to ilość zanieczyszczeń ponad 900 ton/rok,
która może kumulować się w osadach ekosystemów wodnych. Z nieoczyszczonych
ścieków komunalnych z kolei dopływa do Sanu blisko 153 ton N/rok i ponad 25 ton
P/rok związków biogennych43,44. Prawidłowa praca oczyszczalni ścieków na terenie
ZGTPD oraz budowa nowych obiektów komunalnych zapewniać będzie w przyszłości
ochronę zlewni Sanu przed tak dużymi ilościami zanieczyszczeń.
Mimo że analizowane obiekty nie posiadają ustawowego obowiązku usuwania
związków biogennych ze ścieków, to obserwuje się w ciągu technologicznym oczyszczalni
znaczną eliminacją azotu i fosforu ogólnego. Przykładowo w oczyszczalni w Krzywczy w latach 2011–2013 odnotowano w ściekach oczyszczonych stężenie związków
biogennych na poziomie 25,5÷45,7 mg N/dm3 oraz 2,1÷4,8 mg P/dm3 przy dopływie
w ściekach surowych równym 49,2÷97,6 mg N/dm3 i 5,1÷11,6 mg P/dm3. Poprawna
eksploatacja biologicznego węzła oczyszczalni ścieków (komory osadu czynnego
i złoża biologicznego) w tym obiekcie pozwoliła na drodze nitryfikacji/denitryfikacji
oraz częściowo w procesie biologicznej defosfatacji osiągnąć poziom eliminacji azotu
i fosforu ogólnego na poziomie odpowiednio 31,3÷73,9% oraz 45,1÷70,2%, przy
czym wyższe skuteczności odnotowano w okresach letnich, a mniejsze w okresach
zimowo-wiosennych. Niewielka modyfikacja parametrów technologicznych osadu
czynnego (zmiana wieku osadu i/lub obciążenia osadu czynnego) oraz wprowadzenie
chemicznego strącania fosforu może pozwolić w niedalekiej przyszłości na uzyskiwanie
jakości odpływu na poziomie nawet <15 mg N/dm3 i <2 mg P/dm3.
42. K. Chmielowski, Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dynowie, [w:] J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona
środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo
ZGTPD, Dynów 2012, s. 231–237.
43. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Monitor Polski, Nr 49, poz. 549, 2011.
44. A. Masłoń, J.A. Tomaszek, Możliwość stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie
uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim…, op. cit., s. 17–28.
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5. Podsumowanie
Aktualny stan gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim w obrębie ZGTPD
można ocenić jako typowy dla zdecydowanej większości gmin wiejskich w naszym
kraju45. W ostatnim czasie obserwuje się jednak znaczące porządkowanie gospodarki
ściekowej na Pogórzu Dynowskim, czego rezultaty są zauważalne w postaci narastającej
długości kanalizacji sanitarnej oraz budowy bądź rozbudowy oczyszczalni ścieków.
W obrębie ZGTPD wyznaczono aglomeracje, dla których w najbliższym czasie będą
prowadzone inwestycje proekologiczne z budową komunalnych systemów doprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Ocena efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków Pogórza Dynowskiego
pozwala stwierdzić, że w analizowanym okresie 2011–2013 uzyskiwane usuwanie
zanieczyszczeń ze ścieków jest zadowalające. W rozpatrywanych obiektach jakość
ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom określonym w poszczególnych
pozwoleniach wodnoprawnych. Spostrzeżone zostało jednak marginalne przekroczenie dopuszczalnych stężeń w oczyszczalni w Witryłowie. Obserwowane wartości wskaźników zanieczyszczeń były poniżej wymaganych stężeń w pozwoleniach
wodnoprawnych, wobec czego oczyszczalnie posiadają znaczny „zapas” względem
górnej granicy dopuszczalnych parametrów. Wyznaczone wskaźniki niezawodności
potwierdzają sprawne i niezawodne funkcjonowanie analizowanych oczyszczalni.
W żadnym przypadku nie odnotowano wartości wskaźnika niezawodności na poziomie
powyżej 1,0 wskazującego na konieczność usprawnienia systemu bądź modernizacji
technologii i obiektu. Natomiast określone wskaźniki technologicznej sprawności
wskazują, że wszystkie obiekty funkcjonują poprawnie z wysoką efektywnością,
która gwarantuje spełnienie wymagań określonych w obowiązujących pozwoleniach
wodnoprawnych. Efektywność technologiczna oczyszczalni ścieków zlokalizowanych
na obszarze ZGTPD jest porównywalna do efektywności innych obiektów w naszym
kraju o podobnej wielkości RLM i wydajności hydraulicznej46,47.
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Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

ANALIZA POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA
ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH
NA WODY POWIERZCHNIOWE
Streszczenie
Ochrona wód powierzchniowych przed dopływem zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego
ma kluczowe znaczenie ze względu na znaczące ładunki związków biogennych dostarczanych
z tego źródła. Przyczyny tych niekorzystnych zmian wiążą się między innymi z niewłaściwą
agrotechniką, nieodpowiednim przechowywaniem i stosowaniem nawozów mineralnych
i naturalnych. W aspekcie ich wykorzystania jako źródło nawozu w rolnictwie istotnym problemem jest brak świadomości i wiedzy na temat ilości poszczególnych substancji zawartych
w stosowanych odpadach, dlatego w tym celu opracowano kodeks dobrej praktyki rolniczej.
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę dotyczącą wpływu rolniczych zanieczyszczeń
na wody powierzchniowe oraz możliwości ich ograniczania poprzez przestrzeganie odpowiednich zasad.
Słowa kluczowe: związki biogenne, zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, ochrona wód
powierzchniowych

ANALYSIS OF THE POTENTIAL IMPACT OF
POLLUTION FROM AGRICULTURAL SOURCES
TO SURFACE WATER DYNÓW FOOTHILLS
Summary
Surface water protection from agricultural pollutant is of great importance because of the
amount of nutrients produced by agricultural activity. The reason for this is incorrect agriculture, inappropriate storage and use of mineral and natural fertilizers. Another problem is
the lack of knowledge about the amount of nutrients in the applied waste. This work aims to
describe briefly the influence of agricultural pollutant on surface waters and the ways to eliminate it by following appropriate principles.
Keywords: nutrients, agricultural pollutant, surface water protection

1. Wprowadzenie
Rolnictwo stanowi dział gospodarki bardzo ściśle związany ze środowiskiem,
samo korzysta z jego zasobów, jednocześnie na nie oddziałując. Wpływ ten może być
pozytywny, służyć ulepszaniu środowiska, ale również może mieć charakter negatyw121
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ny, prowadzić do jego zanieczyszczenia i degradacji1. Podstawowym zagrożeniem dla
środowiska wodnego wynikającym z działalności rolniczej jest intensyfikacja produkcji
rolniczej i związana z nią modernizacja gospodarstw rolnych. Zjawisko to wiąże się
z upowszechnieniem stosowania nawozów naturalnych i sztucznych, oraz środków
ochrony roślin, powodujących m.in. zanieczyszczenie wód. W ostatnich latach do wód
naturalnych przedostaje się coraz więcej substancji organicznych i nieorganicznych,
pochodzących przede wszystkim z działalności rolniczej, która stanowi najpoważniejszą ingerencję człowieka w środowisko przyrodnicze2.
Celem pracy jest wykazanie problematyki zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych
na wody powierzchniowe, bowiem nieuporządkowana gospodarka odpadami rolniczymi i niewłaściwe nawożenie nimi stanowią ogromne zagrożenie dla atrakcyjności
turystycznej, walorów i jakości przyrodniczej tych terenów.

2. Wody powierzchniowe Pogórza Dynowskiego
Problematyka wpływu zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa na wody powierzchniowe oraz możliwości ich ograniczania mogą być odniesione do obszaru
Pogórza Dynowskiego, które wraz ze swoją unikalną przyrodą oraz naturalnymi
krajobrazami należy do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zajmującego powierzchnię 25 784 ha. Od zachodu granice wyznacza rzeka Wisłok, od
wschodu – rzeka San, od południa – obniżenie Dołów Jasielsko-Sanockich, natomiast
od północy – Przedgórze Rzeszowskie. Warunki naturalne, zarówno gleby, jak i klimat
sprzyjają rozwojowi rolnictwa, które dominuje na tym obszarze. Przykładem może być
tutaj gmina Nozdrzec, o powierzchni 12 169 ha, gdzie użytki rolne stanowią ponad
połowę tego obszaru – 7575 ha, z kolei lasy 3613 ha, grunty zabudowane – 302 ha,
wody – 156 ha, nieużytki – 45 ha3.
Warunki hydrogeologiczne na Pogórzu Dynowskim są bardzo zróżnicowane,
co wynika ze skomplikowanej budowy tektonicznej, litologicznego wykształcenia
utworów skalnych, a także osadów czwartorzędowych. Przez obszar Pogórza Dynowskiego przepływa rzeka San. Utwory piaszczysto-żwirowe w dolinach rzecznych
powodują główne zawodnienie. W obrębie wzniesień występują wody szczelinowe
śródwarstwowe, wydostające się lokalnie na powierzchnię terenu w miejscu zluźnień utworów czwartorzędowych4. Duża stoczystość zlewni Sanu wraz z rolniczym
zagospodarowaniem jej znaczniej powierzchni, jak również gęsta zabudowa w obrębie jednostek osadniczych skutkują dużym prawdopodobieństwem bezpośrednich
spływów zanieczyszczeń biogennych i organicznych do wód rzeki.
Na jakość wody w rzece ma wpływ wiele czynników, m.in. uwarunkowania naturalne, czyli zdolność samooczyszczania się wód, warunki hydrologiczne oraz presje
1. K. Rószczka, Prawna ochrona wód w procesie produkcji rolnej, Przegląd Prawa Rolnego, nr 2, 2007, s. 77–92.
2. T. Durkowski, P. Burczyk, B. Królak, Ocena odpływu składników nawozowych ze zlewni rolniczych Jeziora Miedwie
w okresie restrukturyzacji rolnictwa, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 6, z. 2 (18), Falenty 2006,
s. 51–63.
3. http://www.nozdrzec.pl/strona,Polozenie,23 (dostęp: 5.07.2014).
4. T. Solovey, Ocena potencjalnej eutrofizacji wód płynących w zlewni środkowej Wisły, Woda – Środowisko – Obszary
Wiejskie, t. 8, z. 1 (22), Falenty 2008, s. 323–336.
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antropogeniczne. Rzeki są systemami otwartymi, których funkcjonowanie w głównej
mierze zależy od dopływu materii ze zlewni. W konsekwencji tego duże znaczenie
ma również rozmieszczenie źródeł zanieczyszczeń wraz z biegiem cieku wodnego,
gdyż obecność ich w górnych partiach zlewni rzutuje na stan czystości całej rzeki.
Wzbogacanie wody w substancje biogenne powoduje przyspieszony wzrost wyższych
form roślinnych oraz glonów. W odniesieniu do stanu jakości wód Sanu to w ostatnich latach uległ nieznacznej poprawie, jednak dynamika zmian jakości ciągle jest
niezadawalająca5,6.

3. Rolnicze źródła zanieczyszczenia wód
Wynikające z rolnictwa niebezpieczeństwo pogorszenia się stanu jakości środowiska, a przede wszystkim wód, jest rezultatem współdziałania czynników naturalnych
i antropogenicznych. Niektóre z nich, szczególnie antropogeniczne, powinny być
monitorowane i odpowiednio modyfikowane, gdyż w niewłaściwie zorganizowanym
obejściu gospodarskim może powstać wiele punktów, gdzie dochodzi do niekontrolowanego rozproszenia zanieczyszczeń do gleb i wód gruntowych (ryc. 1)7,8.
Ryc. 1. Rolnicze źródła zanieczyszczeń wód

Źródło: Opracowanie własne

5.
6.
7.
8.

http://www.nozdrzec.pl/strona,Polozenie,23 (dostęp: 5.07.2014).
T. Solovey, Ocena potencjalnej eutrofizacji wód płynących w zlewni środkowej Wisły…, op. cit., s. 323–336.
T. Durkowski, P. Burczyk, B. Królak, Stężenie wybranych składników chemicznych w wodach…, op. cit., s. 5–15.
S. Szymczyk, I.J. Świtajska, Wpływ użytku ekologicznego na ograniczenie odpływu zanieczyszczeń z zagrody
wiejskiej, Inżynieria Rolnicza, nr 34, 2013, s. 214–221.
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Podstawowe zanieczyszczenia wynikają z niewłaściwej agrotechniki, nieodpowiedniego przechowywania i stosowania nawozów mineralnych oraz naturalnych (fot. 1, 2).

Fot. 1. Niewłaściwe składowanie nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych
Źródło: Zbiory autorów

Fot. 2. Niewłaściwe składowanie nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych
Źródło: Zbiory autorów

Nawozy naturalne stanowią odpady pochodzące z hodowli i produkcji rolnej,
w których zawarte są znaczne ilości zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych.
Wytwarzane są m.in. specyficzne ścieki przy chowie zwierząt (gnojowica, gnojówka),
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obornik, odcieki z obornika. Obornik składa się z odchodów zwierząt gospodarskich
i ściółki. W zależności od rodzaju zwierząt, od których pochodzi, ilości używanej ściółki,
sposobu przechowywania (tzw. płytka lub głęboka ściółka) oraz stopnia przefermentowania, może on znacznie się różnić składem. Z kolei gnojówka to odcieki, które powstają
w budynkach inwentarskich przy ściółkowym systemie utrzymania zwierząt (na tzw.
płytkiej ściółce). Natomiast gnojowica powstaje w wyniku zmieszania kału, moczu
oraz wody, którą spłukiwane są stanowiska w bezściółkowym chowie zwierząt. Płynne
nawozy naturalne są silnie zanieczyszczone domieszkami organicznymi. Typowy skład
chemiczny gnojowicy jest zróżnicowany. Przykładowo wartość wskaźnika BZT5, którą
szacuje się w granicach od 55 000 do 16 000 mg O2 dm3, przy średniej jego wartości na
poziomie 11 000 mg O2/dm3. W stosunku do BZT5 ścieków bytowo-gospodarczych
wartość ta wynosi 37:1. Gnojowica jest przede wszystkim ważnym źródłem wielu
cennych składników odżywczych potrzebnych do rozwoju roślin, a także odgrywa
istotną rolę w procesie kształtowania struktury gleby. W konsekwencji tego nieprawidłowe postępowanie z płynnymi odchodami zwierzęcymi może doprowadzić nie
tylko do utraty emitowanego azotu, lokalnych skażeń gruntów, wody gruntowej oraz
powierzchniowej, ale także do zanieczyszczenia powietrza w wyniku emisji szkodliwych gazów i pyłów. Gazy wentylacyjne pochodzące z pomieszczeń inwentarskich
mają bardzo szkodliwy wpływ na jakość powietrza. Jednak emisja wtórna gazów
ze składowisk obornika, zbiorników na gnojowicę oraz nawożonych pól ma o wiele
większy udział w jego zanieczyszczeniu. Dodatkowo zaobserwowano, że u ludności
zamieszkałej w pobliżu niewłaściwie przechowywanych odchodów płynnych występują bóle głowy, kończyn, alergie, napięcie mięśni, podrażnienie śluzówki oczu oraz
dróg oddechowych9,10,11.
Nieodpowiednie składowanie odchodów zwierzęcych stanowi również zagrożenie
higieniczne oraz sanitarne w zagrodzie, fermie, gdzie problemem jest magazynowanie dużej masy odchodów, a zawarte w nich bakterie kałowe stwarzają ogromne
niebezpieczeństwo skażenia środowiska. W praktyce zazwyczaj obserwuje się luźne
pryzmy obornika rozrzucone bezpośrednio na gruncie przed budynkiem inwentarskim, natomiast odcieki wokół miejsca składowania obornika tworzą cuchnące kałuże.
W najbliższym otoczeniu takiego składowiska zostaje zahamowany rozwój roślin12,13.
Wprowadzenie składników nawozowych do obiegu wody w większości przypadków prowadzi do ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się w tym ekosystemie.
Na wielkość tego ładunku wprowadzanego do zlewni istotny wpływ ma sposób
użytkowania ziemi – ekstensywne, intensywne użytkowanie rolnicze lub całkowity
brak użytkowania rolniczego. W największych ilościach przenika azot, a zwłaszcza
9. E. Hutnik, E. Mulica, Techniczne aspekty racjonalnego przechowywania nawozów naturalnych, Inżynieria Rolnicza,
nr 4 (102), 2008, s. 315–321.
10. K. Pałkowski, Prawne aspekty przechowywania i stosowania nawozów naturalnych, Pomorskie Wieści Rolnicze,
nr 1, 2011. http://www.piagro.pl/artykuly-rolnicze/produkcja-roslinna/nawozy-i-srodki-ochrony-roslin/
prawne-aspekty-przechowywania-i-stosowania-nawozow-naturalnych.html (dostęp: 5.07.2014).
11. D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program działań na OSN, Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2013.
12. E. Hutnik, E. Mulica, Techniczne aspekty racjonalnego przechowywania nawozów…, op. cit., s. 315–321.
13. A. Kiryluk, M. Rauba, Zmienność stężenia związków azotu w różnie użytkowanej zlewni rolniczej rzeki Ślina,
Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 9, z. 4 (28), Falenty 2009, s. 71–86.
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jego forma azotanowa, które są przemieszczane ze spływem powierzchniowym przy
jednoczesnym unoszeniu lekkiego materiału organicznego (resztki roślinne i pozostałości nawozów organicznych). Wody z terenów użytkowanych rolniczo charakteryzują się od 2 do 4,5 razy większą zawartością azotu ogólnego w porównaniu do wód
terenów seminaturalnych. Natomiast w przypadku fosforu to ulega on rozpuszczeniu
i szczególnie łatwo przemieszcza się w środowisku kwaśnym, z kolei w środowisku
zasadowym ma tendencję do występowania w formie trwałej, trudno dostępnej dla
roślin, jako fosforan żelaza, wapnia lub manganu. Aktualne bilanse wskazują, że
udziały azotu i fosforu pochodzenia rolniczego przekraczają odpowiednio 60 i 50%
całkowitej dostawy tych pierwiastków do wód powierzchniowych. Niebezpieczeństwo
wymywania z gleby do wód azotanów jest największe w porze jesiennej ze względu
na występujące w tym okresie opady atmosferyczne, które powodują przemywanie
profilu glebowego. Z gleb wymywane są też w znacznym stopniu inne składniki rozpuszczalne (np. potas, sód, chlor, magnez i wapno)14,15,16,17.
Następstwem wzbogacenia ekosystemów wodnych w azot i fosfor jest obserwowany proces eutrofizacji oraz zachwianie równowagi tlenowej. Dlatego konsekwencją
złej gospodarki nawozami, zarówno naturalnymi, jak i mineralnymi, jest przyspieszenie tempa eutrofizacji zbiorników wodnych, a także zanieczyszczenie azotanami
wód podziemnych. Eutrofizacja uważana jest za najpoważniejsze zagrożenie jakości
wód powierzchniowych i przybrzeżnych. Objawia się zwiększoną produkcją biomasy
glonów oraz wodnych roślin wyższych, mikroorganizmów i zwierząt. W wyniku tego
następuje naruszenie równowagi pomiędzy poszczególnymi grupami organizmów.
W powierzchniowych warstwach wód gromadzą się substancje toksyczne, rozwój roślin
zielonych ulega zahamowaniu. Środki ochrony roślin dodatkowo naruszają procesy
samooczyszczania się, działają toksycznie i, niestety, mają zdolność do akumulowania
się w środowisku. Jednak postępująca chemizacja rolnictwa jest niezbędna w celu
ochrony upraw przed szkodnikami, chorobami, stratami w trakcie magazynowania,
które mają duży wpływ na jakość i ilość uzyskiwanych plonów. W związku z tym
istnieje potrzeba ciągłego monitorowania i badania stanu czystości wód. Ważnym
elementem jest tutaj zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczeń, które ze względu na
charakter ich występowania można podzielić na punktowe i obszarowe18.
Zanieczyszczenia punktowe powstają w gospodarstwie na niewielkiej powierzchni. Są one stosunkowo łatwe do wykrycia i występują wtedy, gdy odcieki, ścieki
bezpośrednio dostają się do cieku wodnego. Natomiast obszarowe źródła pochodzą
z dużej powierzchni użytków rolnych. Powstają w wyniku nadmiernego nawożenia
14. J. Igras, T. Jadczyszyn, Zawartość azotanów i fosforanów w płytkich wodach gruntowych w Polsce, Problemy
Inżynierii Rolniczej, nr 2, 2008, s. 91–101.
15. A. Kiryluk, M. Rauba, Wpływ rolnictwa na stężenie fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych zlewni rzeki
Śliny, Inżynieria Rolnicza, nr 26, 2011, s. 122–132.
16. M. Kopacz, S. Twardy, Azotany w wodach gruntowych dorzecza górnej Wisły – próba oceny ich stężenia w świetle
wytycznych Dyrektywy Azotanowej, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 9, z. 4 (28), Falenty 2009,
s. 87–101.
17. S. Smoroń, Zagrożenie eutrofizacją wód powierzchniowych wyżyn lessowych Małopolski, Woda – Środowisko –
Obszary Wiejskie, t. 12, z. 1 (37), Falenty 2012, s. 181–191.
18. A. Kiryluk, M. Rauba, Zmienność stężenia związków azotu w różnie użytkowanej zlewni…, op. cit., s. 71–86.
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nawozami naturalnymi i mineralnymi, stosowania środków ochrony roślin oraz przy
niewłaściwym dawkowaniu nawozów i nieodpowiednim terminie aplikowania19.
Wśród kilku tysięcy związków organicznych, zidentyfikowanych jako zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego, ważną grupę stanowią także środki ochrony
roślin. Do zbiorników wodnych przedostają się one w wyniku wymywania z gleby,
spłukiwania opylonych lub opryskanych wcześniej roślin lub w trakcie wykonywania
czynności rolniczych podczas niebezpiecznych zdarzeń, takich jak: przecieki w urządzeniach, przelewanie się cieczy podczas napełniania opryskiwaczy oraz w wyniku
zanieczyszczeń wewnętrznych i zewnętrznych opryskiwaczy20,21,22. Nierozpoznanym
jak dotąd zanieczyszczeniem mogą być również pozostałości farmakologiczne i weterynaryjne z chowu zwierząt gospodarskich. Lekarstwa i preparaty hormonalne
wykorzystywane przez rolników w gospodarce hodowlanej podawane są zwierzętom
prewencyjnie, w celu zabezpieczenia ich przed ewentualnymi chorobami. Mogą one
przedostawać się do środowiska wodnego wraz ze spływem powierzchniowym z pól
uprawnych lub poprzez bezpośrednią aplikację antybiotyków do wody (jak w przypadku stawów rybnych)23. Środki farmaceutyczne i hormonalne nie ulegają całkowitej
redukcji w procesach biologicznych24,25. Powoduje to odprowadzanie do odbiorników
podczyszczonych ścieków z różnymi dawkami niezidentyfikowanych leków, które nie
pozostają obojętne dla środowiska wodnego.

4. Wdrażanie standardów dobrej praktyki rolniczej
Pierwszym krokiem do ograniczenia negatywnego wpływu działalności rolniczej
na środowisko oraz zapobiegania stratom składników nawozowych jest prawidłowe
przechowywanie odchodów zwierzęcych i racjonalne ich wykorzystanie. Wytycznymi
dla zapewnienia odpowiedniej ochrony i jakości wody są przede wszystkim informacje
zawarte w wielu aktach prawnych, z których podstawą jest Dyrektywa nr 91/676/EEC
z dnia 12 grudnia 1991 r. (zwana potocznie Dyrektywą Azotanową) o ochronie wód
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi z działalności rolniczej. Pierwszorzędnym celem wdrożenia tej dyrektywy jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami wprowadzanymi ze źródeł rolniczych, co wymaga wyznaczenia na terenie
Polski obszarów, które są szczególnie narażone na zanieczyszczenia (pochodzących
ze źródeł rolniczych), związkami azotu (OSN). Przestrzeganie zasad określonych
w tym dokumencie nakłada również zachęcania do stosowania zasad dobrej praktyki
rolniczej. Rolników, którzy gospodarują na obszarach szczególnie narażonych, obo19. D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program…, op. cit.
20. S. Jurczuk, A. Łempicka, M. Rydałowski, Poziom świadomości rolników ze zlewni Utraty w zakresie zanieczyszczenia
wód środkami ochrony roślin na tle wybranych zlewni w krajach UE, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 8,
z. 2a, (23), Falenty 2008, s. 45–62.
21. J. Igras, T. Jadczyszyn, Zawartość azotanów i fosforanów w płytkich wodach gruntowych…, op. cit., s. 91–101.
22. T. Solovey, Ocena potencjalnej eutrofizacji wód płynących w zlewni środkowej Wisły…, op. cit., s. 323–336.
23. I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, A. Zając, J. Zembrzuska, Problematyka obecności farmaceutyków
w ściekach, Wodociągi i Kanalizacja, nr 5, 2012, s. 96–99.
24. E. Felis, K. Miksch, J. Sikora, Występowanie i możliwości usuwania farmaceutyków w Polsce, materiały konferencyjne
VII Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej ,,Środowisko a zdrowie – 2005”, Częstochowa 2005.
25. C.-P. Yu, K.-H. Chu, Occurrence of pharmaceutical and personal care products along the West Prong Little Pigeon
River in east Tenessee, USA, „Chemosphere” 10/2009.
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wiązuje także posiadanie odpowiedniej dokumentacji oraz udział w organizowanych
szkoleniach26,27,28,29,30,31.
W kategoriach ekonomicznych oraz środowiskowych nawozy naturalne są najlepszą dostępną i najbardziej efektywną metodą nawożenia. Dlatego ważną kwestią
w gospodarce nawozami naturalnymi jest oszacowanie ilości produkowanych odchodów zwierzęcych w ciągu roku. W literaturze zamieszczony jest szereg wskaźników
produkcji nawozów naturalnych powstających przez poszczególne rodzaje zwierząt
(tab. 1). Ilość składników odżywczych w nawozach zależy także od zastosowanego
rodzaju paszy i ściółki. W celu zachowania optymalnej ilości tych składników zaleca się
zintegrowane działania w sposobie gromadzenia, przechowywania oraz rozrzucania
nawozów naturalnych32.
Tab. 1. Średnia roczna wielkość produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich
azotu, w zależności od systemu utrzymania zwierząt33
System utrzymania
Głęboka ściółka

Płytka ściółka

Rodzaj zwierząt

Zawartość azotu
(kg/tonę obornika)

Produkcja gnojówki
(m3/rok)

Zawartość azotu
(kg/m3 gnojówki)

Produkcja gnojówki
(m3/rok)

Zawartość azotu
(kg/m3 gnojówki)

Gnojowica

Produkcja obornika
(tona/rok)

Gnojówka

Zawartość azotu
(kg/tonę obornika)

Obornik

Produkcja obornika
(tona/rok)

Obornik

Bezściołowo

Buhaje

19,0

3,1

10,5

3,3

5,8

3,4

22,0

3,5

Krowy mleczne

18,8

2,6

10,0

2,8

6,2

2,7

17,6

3,4

Knury

5,5

3,1

3,2

3,1

1,9

3,3

4,6

3,6

Tuczniki

2,0

4,2

1,5

4,4

1,0

4,6

1,9

Ogiery

8,5

5,0

5,0

1,7

2,0

1,9

Klacze

8,5

5,2

5,5

1,9

2,4

2,1

Kury

0,046

8,5

–

Indyki

0,067

15,4

–

Kozy

1,2

8,4

4,6
–
–

0,04

12,1

0,06

19,0

–

Źródło: D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program działań
na OSN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2013
26. F. Czyżyk, Jakość wody gruntowej i powierzchniowej na obszarze wieloletniego racjonalnego nawożenia gnojowicą,
Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, 2006, s. 125–134.
27. F. Czyżyk, M. Strzelczyk, Zanieczyszczenie środowiska wodnego pod wpływem stosowania gnojowicy na glebie
lekkiej i ciężkiej, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 8, z. 1 (22), Falenty 2008, s. 61–68.
28. T. Durkowski, P. Burczyk, B. Królak, Stężenie wybranych składników chemicznych w wodach gruntowych i roztworze
glebowym w małej zlewni rolniczej, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 7, z. 1 (19), Falenty 2007, s. 5–15.
29. A. Kowalewska, E. Pręgowska, W. Rzepiński, Analiza funkcjonowania gospodarstw rolnych na obszarach szczególnie
narażonych w zlewni Sony w aspekcie ich wpływu na jakość wód, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 9,
z. 1 (25), Falenty 2009, s. 5–19.
30. S. Smoroń, Zagrożenie eutrofizacją wód powierzchniowych wyżyn lessowych Małopolski…, op. cit., s. 181–191.
31. A. Kiryluk, M. Rauba, Zmienność stężenia związków azotu w różnie użytkowanej zlewni…, op. cit., s. 71–86.
32. K. Pałkowski, Prawne aspekty przechowywania i stosowania nawozów naturalnych…, op. cit.
33. D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program…, op. cit.
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Kodeks dobrej praktyki rolniczej określa, że ze względów środowiskowych roczna
dawka nawozu naturalnego, pochodzącego od zwierząt gospodarskich, nie powinna
przekraczać ilości zawierającej 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych,
a obsada zwierząt gospodarskich nie może być większa niż 1,5 DJP·ha-1. Jeżeli całkowita ilość azotu przekracza jednak 170 kg N·ha-1, wskazuje to na nadmierną obsadę
inwentarza. Wówczas należy przedsięwziąć odpowiednie działania albo zmniejszyć
obsadę zwierząt, albo podpisać umowę z sąsiadami, którzy będą zobowiązani do
odbioru nadwyżkowych ilości nawozów naturalnych. Dawki nawozów naturalnych
należy określać według zawartości w nich azotu działającego oraz na podstawie potrzeb nawozowych roślin (tab. 2), co bezpośrednio pozwoli uniknąć nadmiernego ich
stosowania, mając tym samym wymierne skutki finansowe, zwłaszcza dla rolników
indywidualnych34.
Tab. 2. Maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw
w plonie głównym N w kg/ha składnika działającego
Rodzaj uprawy

Max. dawki azotu ze wszystkich źródeł
(N kg/ha)

Pszenica ozima

200

Pszenica jara

160

Jęczmień

140

Żyto

120

Owies

120

Pszenżyto

180

Ziemniaki wczesne

100

Ziemniaki późne

250

Lucerna

30

Trawy

300

Źródło: D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program działań
na OSN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2013

Azot działający oblicza się jako azot całkowity pomnożony przez równoważnik
nawozowy (tab. 3). Wykazuje on identyczne działanie nawozowe jak azot nawozów
mineralnych. Szczegółową metodykę obliczania wielkości nawożenia nawozami
naturalnymi zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich35.
Ważne jest, aby stosować nawóz pod najbardziej odpowiednie dla danego typu
uprawy, ale równie istotny jest termin stosowania nawozu. Podczas ich rozprzestrzeniania należy zwrócić również uwagę na przestrzeganie odpowiednich zasad
nawożenia użytków rolnych.
34. K. Pałkowski, Prawne aspekty przechowywania i stosowania nawozów naturalnych…, op. cit.
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Tab. 3. Zawartość azotu działającego w nawozach naturalnych
w oparciu o równoważnik nawozowy

Rodzaj nawozu

Wartość równoważnika nawozowego dla różnych terminów stosowania nawozów
jesienny

wiosenny

Obornik

0,3

0,3

Gnojowica

0,5

0,6

Gnojówka

0,5

0,8

Środki do użyźniania
gleby

0,3

0,2

Źródło: D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program działań
na OSN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2013

Nawozy stosuje się:
 na glebach niezamarzniętych powierzchniowo, ale nie dotyczy to pierwszej
wiosennej dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych na glebach
zamarzniętych powierzchniowo, jeżeli uzasadniają to względy agrotechniczne,
 w okresach, gdy nie istnieje zagrożenie, że zawarte w nich składniki mineralne,
a w szczególności związki azotu, będą wymywane do wód gruntowych albo
zmywane do wód powierzchniowych, powodując zagrożenie zanieczyszczeniem.
Natomiast zabrania się stosowania nawozów:
 naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej,
położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,
 naturalnych w postaci płynnej w trakcie wegetacji roślin, które przeznaczone są do
bezpośredniego spożycia przez ludzi, przy czym na łąkach trwałych i pastwiskach
można je stosować jedynie w terminie od 1 marca do 15 sierpnia,
 na glebach, które są zalane wodą, przykryte śniegiem, zamarznięte do głębokości
30 cm, a także podczas opadów deszczu,
 na glebach nieuprawianych, w tym na ugorach35.
Zgodnie z polskim prawem wody powierzchniowe powinny być chronione przed
przypadkowym wpływem związków biogennych pochodzenia rolniczego poprzez
zachowanie odpowiednich odległości. W konsekwencji tego nawozy, z wyłączeniem
gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:
 jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
 kanałów,
 cieków wodnych,
 rowów (nie dotyczy jednak rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości
górnej krawędzi brzegu rowu).
Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:
 jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,
 kanałów,
35. D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program…, op. cit.
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cieków wodnych,
rowów (nie dotyczy jednak rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości
górnej krawędzi brzegu rowu).

Natomiast należy zachować odległości co najmniej 20 m od:
 brzegów jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha,
 stref ochronnych ujęć wody36,37.
Dobra praktyka rolnicza i wymogi ochrony środowiska stanowią również o konieczności odpowiedniego magazynowania nawozów naturalnych (ryc. 2). W naszym
kraju racjonalnemu przechowywaniu oraz zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych
sprzyja unijny program budowy zbiorników na odchody płynne i gnojowni. Obiekty te
powinny być odpowiednio wykonane, zlokalizowane oraz muszą posiadać wymaganą
powierzchnię lub kubaturę38.
Wymagana pojemność i powierzchnia urządzeń do przechowywania odchodów
zwierzęcych powinna umożliwiać ich składowanie przez okres 4 miesięcy. Natomiast
w przypadku gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN) pojemność zbiorników
na gnojówkę i gnojowicę oraz wielkość płyty gnojowej musi zapewniać gromadzenie
i przechowywanie przez co najmniej 6 miesięcy39,40,41.
Ryc. 2. Możliwości magazynowania nawozów naturalnych

Źródło: Opracowanie własne

36.
37.
38.
39.
40.
41.

D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program…, op. cit.
S. Jurczuk, A. Łempicka, M. Rydałowski, Poziom świadomości rolników ze zlewni Utraty…, op. cit., s. 45–62.
E. Hutnik, E. Mulica, Techniczne aspekty racjonalnego przechowywania nawozów…, op. cit., s. 315–321.
K. Pałkowski, Prawne aspekty przechowywania i stosowania nawozów naturalnych…, op. cit.
E. Hutnik, E. Mulica, Techniczne aspekty racjonalnego przechowywania nawozów…, op. cit., s. 315–321.
D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program…, op. cit.
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Przechowywanie obornika powinno odbywać się w sposób zabezpieczający przed
przenikaniem odcieków do gruntów lub do wód. Dopuszczalne jest składowanie go
na pryzmie bezpośrednio na gruncie, ale tylko w okresie od 1 marca do 31 października i nie dłużej niż przez 12 tygodni, przy czym w kolejnym sezonie wegetacyjnym
muszą być lokalizowane w innym miejscu (fot. 3). W przypadku gdy obornik, który
został rozrzucony na polu, ale jeszcze niezaorany, 50–60% łatwo zasymilowanego
azotu z niego ulatnia się do atmosfery w postaci amoniaku. Stopień, w jakim amoniak
ulatnia się z gnojowicy, w głównej mierze zależy od zawartości suchej masy40,41,42.

Fot. 3. Składowanie nawozów naturalnych w pryzmie na gruncie
Źródło: Zbiory autorów

Bardzo istotne jest nałożenie pewnych ograniczeń na minimalne odległości
magazynów przechowujących odchody zwierzęce od innych budowli i urządzeń
w gospodarstwie (tab. 4). Zbiorniki zamknięte są wykonywane z betonu albo żelbetu,
elementów żelbetowych prefabrykowanych lub z tworzyw sztucznych, natomiast
otwarte najczęściej z wymienionych wcześniej materiałów, a także dodatkowo z betonu
sprężonego lub stali. Jednak przepisy różnicują gospodarstwa oraz terminy, w jakich
należy wyposażyć gospodarstwa rolne w odpowiednie urządzenia42,43.

42. E. Hutnik, E. Mulica, Techniczne aspekty racjonalnego przechowywania nawozów…, op. cit., s. 315–321.
43. D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program…, op. cit.
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Tab. 4. Wymagane odległości zbiorników i płyt obornikowych od innych urządzeń i obiektów
Odległość [m]
Wyszczególnienie

Od zbiorników zamkniętych na
płynne odchody

Od zbiorników otwartych o pojemności
do 200 m3 oraz płyt obornikowych

Od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na
działkach sąsiednich

15

30

Od granicy działki sąsiedniej

4

4

Od studni

5

15

Od silosów na zboże i pasze

5

5

Od budynków magazynowych ogólnych

5

10

Źródło: D. Nowak, Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej. Nowy program działań
na OSN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2013

W trakcie użytkowania nawozów naturalnych należy wziąć pod uwagę to, że
odchody zwierzęce nie są uważane za odpady jako produkt uboczny w trakcie produkcji rolniczej, ale za bardzo cenny nawóz naturalny. Dlatego przy rolniczym zagospodarowaniu ich nie mają zastosowania przepisy ustawy o odpadach, to znaczy,
że obornik, gnojówka i gnojowica wykorzystywane w celach nawozowych, pomimo
określonego kodu odpadów (02 01 06 – odchody zwierzęce), nie są odpadami. Przykładem gospodarstw rolnych, w których nawozy naturalne są odpadami, określanymi
kodem 02 01 06, mogą być fermy drobiu, nieposiadające gruntów rolnych, w których
wytwarzane odchody są przekazywane do procesów odzysku. W takich sytuacjach
mają zastosowanie przepisy ustawy o odpadach oraz rozporządzenia wykonawcze
do tej ustawy44.

5. Podsumowanie
W obecnym stanie prawnym określono wiele norm prawnych w zakresie przechowywania i zastosowania nawozów naturalnych, których podstawowym celem
jest ograniczanie negatywnego ich oddziaływania na środowisko naturalne, a w
szczególności zdrowie i życie ludzi. Odchody zwierzęce w każdej postaci są cennymi
nawozami naturalnymi i mają duże znaczenie zarówno w żywieniu roślin, jak również
w kształtowaniu struktury gleb.
Istotnym z punktu widzenia ochrony ekosystemów wód powierzchniowych jest
zatem odpowiednie przechowywanie nawozów oraz racjonalne i prawidłowe ich
stosowanie, bowiem ich nadmiar w glebie powoduje nie tylko straty składników nawozowych, ale również znaczny dopływ ładunku zanieczyszczeń odpowiedzialnych
za eutrofizację.

44. K. Pałkowski, Prawne aspekty przechowywania i stosowania nawozów naturalnych…, op. cit.
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MOŻLIWOŚCI ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA
OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Z WYBRANYCH OCZYSZCZALNI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Streszczenie
W ostatnich latach wymogi dotyczące jakości ścieków odprowadzanych do środowiska uległy
znacznemu zaostrzeniu, co spowodowało znaczny wzrost ilości osadów ściekowych powstałych
w procesie oczyszczania ścieków. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych reguluje ustawa o odpadach oraz inne akty prawne, które określają sposób powstawania, przeróbki
oraz skali zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dodatkowo ograniczenia możliwości składowania osadów ściekowych sprawiają, że gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi stała
się poważnym problem. Dla małych i średnich oczyszczalni, dla których obowiązujące przepisy
są bardzo kłopotliwe, zalecane jest rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, aczkolwiek tylko niewielki procent osadów jest w ten sposób zagospodarowywany.
W opracowaniu zaprezentowano problematykę rolniczego wykorzystania osadów ściekowych pochodzących z wybranych oczyszczalni województwa podkarpackiego. Biorąc pod
uwagę właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne, rozważono rozwiązanie problemu
poprzez zastosowanie osadów ściekowych dla celów rolniczych lub rekultywacyjnych. W pracy zestawiono wyniki analiz osadów ściekowych z badanych oczyszczalni oraz przedstawiono
korzyści wynikające z stosowania osadów ściekowych na gruntach rolnych, ogrodach sadowniczych oraz w celach rekultywacyjnych.
Słowa kluczowe: osad ściekowy, metale ciężkie, nawożenie

POSSIBILITIES OF AGRICULTURAL USE OF SEWAGE
SLUDGE FROM SELECTED TREATMENT
PODKARPACKIE PROVINCE
Summary
In recent years, the requirements for the quality of wastewater discharged into the environment have tightened significantly as lean to a substantial increase in the amount of sludge
produced during wastewater treatment. Management of municipal sewage sludge subject to
the Law on Waste and other legal acts that define the way of creation, processing and scale of
the threat to the environment. In addition, reducing the possibility of sewage sludge disposal,
make the economy of municipal sewage sludge has become a serious problem. For small and
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medium-treatment plant, for which the current provisions are very troublesome, it is recommended that agricultural use of sewage sludge, although only a small percentage of deposits is
managed in this way.
The paper presents the problem of land application of sewage sludge from sewage selected
Podkarpackie Province. Given the physico-chemical and microbiological considered solution
to the problem through the use of sewage sludge for agricultural purposes or reclamation.
This paper summarizes the results of analyzes of sewage sludge from wastewater analyzed and
presented the benefits of the use of sewage sludge on agricultural land, gardens, orchards and
reclamation purposes.
Keywords: sludge, heavy metals, fertilization

1. Wprowadzenie
Wzrost masy generowanych osadów ściekowych obserwowany przez ostatnie lata
oraz ograniczenia w ich składowaniu po 1 stycznia 2013 r. sprawia, że zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stało się ważnym problemem ekologicznym.
Szacuje się, że w Polsce corocznie powstaje blisko 1 mln ton osadów ściekowych, które
stanowią 1÷3% objętości oczyszczanych ścieków i zawierają ponad połowę całego
ładunku zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni w ściekach surowych. Wobec
tego osady ściekowe stanowią istotny problem w gospodarce ściekowej. Głównym
i najbardziej pożądanym kierunkiem zagospodarowania osadów ściekowych, przede
wszystkim z małych i średnich oczyszczalni ścieków, jest wykorzystanie ich w tzw.
kierunku przyrodniczym. Jednakże ilość osadów wykorzystywanych w tej dziedzinie
w Polsce jest niewielka, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej1.
Problem składowania osadów ściekowych jest najbardziej dotkliwy w przypadku
małych i średnich oczyszczalni. Koszt unieszkodliwiania i składowania osadu na
terenie oczyszczalni jest stosunkowo wysoki w porównaniu do ogólnych kosztów
funkcjonowania obiektu.
Gospodarowanie osadami w oczyszczalniach ścieków na dzień dzisiejszy obejmuje
przeróbkę otrzymywanych osadów, ich właściwe zagospodarowanie lub utylizację.
Zagospodarowanie na cele przyrodnicze jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem.
Jedynymi czynnikami ograniczającymi takie postępowanie są przekroczenia limitów
zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych oraz występowanie organizmów
pasożytniczych i chorobotwórczych2.
W wielu przypadkach osad ściekowy uzyskiwany w małych i średnich oczyszczalniach jest zasobny w materię organiczną, mikro- i makroelementy oraz znaczną
florę glebotwórczą. Takie właściwości osadów ściekowych przemawiają o zasadności
wykorzystania ich jako składnika nawozowego w celach rolniczych.
Celem opracowania jest analiza jakościowa osadów ściekowych pochodzących
z wybranych oczyszczalni ścieków z województwa podkarpackiego, w aspekcie ich
rolniczego wykorzystania, również w odniesieniu do terenów, takich jak Pogórze Dynowskie.
1. J. Bień, Osady ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
2. A. Korzekwa-Wojtal, L. Wolny, T. Kamizela, Gospodarka osadowa w wybranych oczyszczalniach ścieków typu
SBR, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”, Bystre, 21–23
września 2006 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 197–204.
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2. Uwarunkowania zagospodarowania osadów ściekowych
Osady ściekowe to organiczno-mineralna materia wydzielona ze ścieków w procesie ich oczyszczania. Ich ilość wzrasta w zależności od efektywności procesu technologicznego oczyszczania ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Biorąc pod
uwagę właściwości fizyko-chemiczne osadów oraz zagrożenia, jakie mogą stwarzać
dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego, muszą być poddawane odpowiedniej
przeróbce, a następnie unieszkodliwianiu3,4.
Do niedawna końcowym etapem przeróbki osadów ściekowych w oczyszczalniach
było ich mechaniczne odwadnianie, a następnie składowanie. Obecnie aspekty prawne, praktyczne oraz ekologiczne determinują taki sposób ich unieszkodliwiania, by
mogły powrócić do środowiska naturalnego. W małych i średnich oczyszczalniach
jest to możliwe ze względu na odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne osadów
ściekowych. Higienizację odwodnionych osadów zapewnia mieszanie ich z tlenkiem
wapna, w trakcie którego następuje również zmniejszenie się zawartości występujących w osadzie metali ciężkich.
Do rolniczego wykorzystania przydatne stają się komunalne osady ściekowe,
w których zawartość metali ciężkich, obecność pasożytów oraz bakterii z rodzaju
Salmonella nie przekraczają norm ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (tab. 1). Dodatkowo wartość odczynu gleby, na której mają być stosowane, jest wyższa niż pH 5,6.
Stosowanie osadów nie może pogarszać jakości gleby, jakości wód oraz powodować
zagrożenia dla zdrowia ludzi5.
Właściwości osadu ściekowego i jego wpływ na środowisko naturalne silnie
uzależnione są od metod zastosowanych w procesie stabilizacji oraz higienizacji
osadu. Jedna z najpopularniejszych metod przeróbki osadu polega na wymieszaniu
odwodnionych osadów ściekowych z tlenkiem wapna w ilości od 0,15 do 0,25 kg
tlenku wapna na 1 kg suchej masy osadów. Końcowym produktem przemian jest
odpad o zróżnicowanej konsystencji, uzależnionej od skuteczności procesu technologicznego oczyszczania ścieków. W dobrze pracujących oczyszczalniach powstaje
osad, który łatwo się odwadnia i bardziej równomiernie miesza z tlenkiem wapna.
W trakcie magazynowania wydziela się odór. Istotny jest również stopień uwodnienia
osadów. Większy utrudnia przyjmowanie osadu i sprawia, że zajmuje on znacznie
więcej miejsca na ograniczonej powierzchni składowania w oczyszczalni ścieków.
Istotną rolę odgrywają tu również koszty transportu i zabiegów agrotechnicznych,
duże w przypadku większego uwodnienia osadów6,7.
3. J. Bień, E. Neczaj, M. Worwag, A. Grosser, D. Nowak, M. Milczarek, M. Janik, Kierunki zagospodarowania
osadów w Polce po roku 2013, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 14, nr 4, Częstochowa 2011, s. 375–384.
4. W. Niemiec, M. Zdeb, Nawożenie plantacji roślin energetycznych osadami ściekowymi w postaci stałej – zagrożenia
i nowe rozwiązania, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXI, z. 61 (1/14), Rzeszów
2014, s. 163–172.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924).
6. J. Siuta, Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych, Inżynieria Ekologiczna, nr 9,
Warszawa 2003, s. 7–42.
7. J. Długosz, J. Gawdzik, Zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych kondycjonowanych CaO, Archiwum
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 16, Gliwice 2014, s. 49–56.
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Tab. 1. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych
przeznaczonych do wykorzystania według obowiązującego prawa

Metal ciężki

Zawartość metali ciężkich w mg/kg s.m. nie większa niż przy stosowaniu komunalnych
osadów ściekowych
w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne

do rekultywacji gruntów
na cele nierolne

przy dostosowaniu gruntów
do określonych potrzeb*

Kadm [mg Cd/kg s.m.]

20

25

50

Miedź [mg Cu/kg s.m.]

1000

1200

2000

Nikiel [mg Ni/kg s.m.]

300

400

500

Ołów [mg Pb/kg s.m.]

750

1000

1500

Cynk [mg Zn/kg s.m.]

2500

3500

5000

Rtęć [mg Hg/kg s.m.]

16

20

25

Chrom [mg Cr/kg s.m.]

500

1000

2500

*wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji
kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924)

Osady w postaci mazistej trudno mieszają się z glebą, przez co dawka osadów
wniesiona na pole jest nierównomierna. W miejscach nienawożonych rośliny niżej
plonują. Uzdatniony w procesie higienizacji tlenkiem wapna osad nadaje się do
przyrodniczego zagospodarowania. Zatem poszukuje się gleb, na których można
z odpowiednią częstotliwością stosować dawki osadów bezpieczne dla środowiska
naturalnego i zgodne z przepisami prawnymi8,9. Warunkiem stosowania osadów ściekowych jako nawozu jest nie tylko jego odpowiedni skład, ale również agrotechnika
prawidłowego wprowadzania do gruntu10,11.
Do największych trudności w przyrodniczym wykorzystaniu wapnowanych
osadów ściekowych należą:
 znalezienie użytków rolnych o odpowiednio dużej powierzchni,
 niechęć władających gruntami do przyjmowania i zagospodarowania tak przygotowanych osadów ściekowych.
Odwodnione, zwapnowane osady ściekowe posiadają wysokie walory nawozowe.
Wprowadzone do środowiska glebowego poprawiają jego próchniczność. W glebach
rejonu podkarpackiego o niskiej zawartości azotu i fosforu korzystnie podnoszą zawartość makroelementów. Dla roślin uprawianych na nawożonych glebach są cennym
źródłem składników pokarmowych potrzebnych do ich wzrostu i rozwoju.
Warunkiem stosowania ustabilizowanych osadów do celów przyrodniczych jest
poddanie ich badaniom w zakresie zawartości w suchej masie osadów: makroelemen8. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924).
10. W. Niemiec, M. Zdeb, Nawożenie plantacji roślin energetycznych osadami ściekowymi…, op. cit., s. 163–172.
11. F. Stachowicz, W. Niemiec, T. Trzepieciński, W. Ślenzak, Innowacyjne urządzenia do aplikacji doglebowej osadów
ściekowych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 576, Warszawa 2014, s. 131–139.
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tów, mikroelementów, metali ciężkich oraz obecności organizmów chorobotwórczych.
Badaniu należy poddać również glebę, na której zwapnowane osady ściekowe będą
stosowane.
W świetle obowiązujących przepisów pod pojęciem przyrodniczego wykorzystania
brane są pod uwagę następujące cele:
 rekultywacji obszarów o zniszczonej pokrywie glebowej, w tym na cele rolne,
 melioracyjnego użyźniania gleb słabej jakości,
 rekultywacji biologicznej gleb zdegradowanych chemicznie oraz przez niewłaściwe użytkowanie,
 uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
Rolnicze programy wykorzystania osadów ściekowych wymagają spełnienia
określonych warunków. Jednym z nich jest obliczenie nawozowej dawki osadów
ściekowych na jednostkę powierzchni. Wartość ta limitowana jest przez:
 zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe,
 zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych,
 zawartość metali ciężkich w glebie,
 stan sanitarny osadów ściekowych.
Przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach, dawkę osadu
ustala się oddzielnie dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego,
na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek pobranych do analizy. Wyniki badań konfrontowane są z aktualnym stanem gruntu, którego monitoringiem
zajmuje się dostawca osadu ściekowego. Na podstawie wyżej wymienionych badań
ustalana jest dawka osadu ściekowego w przeliczeniu suchej masy na jednostkę
powierzchni. Dopuszczalna dawka osadu ściekowego uzależniona jest od rodzaju
gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby
oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot.
Przy ustalaniu dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego wykorzystywanego na cele rolnicze oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne uwzględnia się
zasady dobrej praktyki rolniczej, stosowane na danym gruncie nawozy oraz środki
ochrony roślin.
O wartości nawozowej decyduje zawartość głównych składników pokarmowych
dla roślin (N, K, P, Mg, Ca) oraz mikroelementów. Zawartość azotu w osadzie ściekowym zależy w dużej mierze od sposobu i stopnia stabilizacji. W osadach surowych
nadmierny azot stanowi zwykle 4–8% s.m., a w surowych wstępnych nawet powyżej
8% s.m. W osadach stabilizowanych fermentacją metanową ilość azotu jest mniejsza
i wynosi zwykle 2,5–4% s.m. Komunalne osady ściekowe charakteryzują się wysoką
zawartością fosforu. Ilość fosforu w przeliczeniu na tlenek waha się najczęściej w granicach 2–8% s.m., a niekiedy dochodzi do kilkunastu procent12,13.
12. M. Nowak, M. Kacprzak, A. Grobelak, Osady ściekowe jako substytut glebowy w procesach remediacji i rekultywacji
terenów skażonych metalami ciężkimi, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 13, nr 2, Częstochowa 2010, s. 121–131.
13. E. Stańczyk-Mazanek, M. Piątek, U. Kępa, Wpływ następczy osadów ściekowych stosowanych na glebach piaszczystych
na właściwości kompleksu sorpcyjnego, Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, Koszalin 2013, s. 2437–2451.
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Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się dużymi kompleksami rolnymi
i leśnymi. Znaczna część terenu tego mezoregionu objęta jest różnymi formami
ochrony środowiska, do których zaliczane są parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, rezerwaty przyrody, a także część Pogórza zaliczana jest do Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na terenie Pogórza znajduje się wiele niewielkich
oczyszczalni ścieków, do których doprowadzane są przeważnie ścieki z gospodarstw
domowych lub małych zakładów przemysłowych. Pozwala to stwierdzić, że osad
ściekowy otrzymywany w takich oczyszczalniach charakteryzuje się niską zawartością metali ciężkich. Zastosowanie osadu pochodzącego z tych obiektów na terenach
zdegradowanych oraz ubogich w składniki mineralne znacznie może poprawiać jakość
gleby. Mimo dużej atrakcyjności turystycznej i znaczących walorów przyrodniczych
Pogórza Dynowskiego możliwe jest na jego obszarze zakładanie plantacji roślin
przemysłowych, np. energetycznych, na których może być stosowany osad ściekowy
do nawożenia.

3. Nawozowe właściwości osadów ściekowych z wybranych
podkarpackich oczyszczalni ścieków
Materiał badawczy stanowił osad ściekowy pochodzący z komunalnych oczyszczalni ścieków nazwanych A, B, C, D, E, F, G, zlokalizowanych w województwie podkarpackim w powiatach: łańcuckim, rzeszowskim, strzyżowskim oraz przemyskim.
Zebrane wyniki odnoszą się do osadów ściekowych analizowanych w latach 2010–2013.
Wybrane obiekty komunalne charakteryzują się wielkością wyrażoną równoważną
liczbą mieszkańców na poziomie od 900 do 6000 RLM. Oczyszczanie ścieków w przedmiotowych obiektach polega na zastosowaniu mechanicznego oczyszczania (krata,
piaskownik, osadnik) oraz technologii niskoobciążonego osadu czynnego w układach
przepływowych. Przeróbka osadu ściekowego z kolei opiera się na stabilizacji tlenowej,
odwadnianiu (prasa filtracyjna lub wirówki) i higienizacji wapnem.
Charakterystyka osadów ściekowych z wybranych obiektów pod względem zawartości składników pokarmowych wykazuje, że osady charakteryzują się pewnym
zróżnicowaniem (tab. 2). Dla porównania zawartość poszczególnych składników
nawozowych obornika wynosi: 1,2% (Pog), 2,0 (Nog), 2,0% (Ca), 0,8% (Mg), oraz 88% –
substancja organiczna14. W przypadku zawartości fosforu, azotu ogólnego i magnezu
nie odbiegają znacznie od wartości charakterystycznych dla obornika.

14. A. Korzekwa-Wojtal, L. Wolny, T. Kamizela, Gospodarka osadowa w wybranych…, op. cit., s. 197–204.
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Tab. 2. Zawartość składników pokarmowych oraz substancji organicznej
w osadzie ściekowym w analizowanych oczyszczalniach
SKŁADNIK [%]
Oczyszczalnia

Fosfor ogólny

Azot ogólny

Azot amonowy

Wapń

Magnez

Substancja
organiczna

A

0,26

1,0

0,1

43,8

0,22

46,1

B

3,75

6,6

2,55

6,95

3,35

56,1

C

4,1

0,53

0,08

5,1

0,9

63

D

1,6

2,3

0,19

3,87

0,26

22,68

E

6,56

3,3

0,32

10,13

0,47

52,2

F

3,17

4,78

0,28

13,7

0,96

32,97

G

0,95

1,45

0,18

0,85

0,85

41,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych wyników

Zawartość substancji organicznej w osadach ściekowych jest stosunkowo niska,
w porównaniu z obornikiem, jednakże dokładna interpretacja powinna uwzględnić
fakt, że w osadach ściekowych stosunek wagowy wapna do substancji organicznej
często przekracza proporcję 1:5. Za taki stan odpowiada często stosowanie tlenku
wapna w procesie higienizacji w znacznym nadmiarze. Analiza przedstawionych wyników pozwala stwierdzić, iż osady ściekowe z wybranych podkarpackich oczyszczalni
charakteryzują się zawartością podstawowych składników pokarmowych zbliżoną
do nawozów naturalnych.
Właściwości glebotwórcze analizowanych osadów są znaczne, a wynikają one
z obecności w osadach dużej ilości substancji organicznych, stanowiących bogate
środowisko dla działalności mikroorganizmów oraz substancji podatnych na tworzenie humusu. Wśród bardzo bogatej w osadach mikroflory są obecne również
gatunki typowo glebowe pochodzące ze spływów powierzchniowych. Osady te są
w stanie poprawić warunki glebowe wierzchnich warstw gruntu, powodując rozwój
życia biologicznego oraz przyczyniając się do stabilizacji gruntów bezglebowych15,16.
Dodatkowo należy podkreślić, że w żadnym z osadów ściekowych nie stwierdzono
obecności organizmów pasożytniczych i chorobotwórczych, co pozwala je zakwalifikować jako potencjalny materiał nawozowy lub glebotwórczy przeznaczony na jedne
z wymienionych wcześniej celów przyrodniczych.
Kolejnym kryterium ograniczającym ilość użytego osadu ściekowego w celach
przyrodniczych są maksymalne całkowite dawki osadu określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska, które wynoszą odpowiednio:
 3 tony s.m./ha/rok – w przypadku gruntów rolnych oraz do rekultywacji gruntów
na cele rolne,
15. C. Maćkowiak, J. Igras, Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu
nawozowym, Inżynieria Ekologiczna, nr 10, Lublin 2005.
16. Z. Mazur, G. Markiewicz, P. Krajewski, W. Klaus, Agrochemiczna wartość osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków
w Olecku, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”, Bystre, 21–23
września 2006 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
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 15 ton s.m./ha/rok – do rekultywacji terenów na cele nierolne, do uprawy roślin
przeznaczonych do produkcji kompostu lub upraw roślin nie konsumpcyjnych.
Istotnym czynnikiem ograniczającym lub całkowicie eliminującym stosowanie
osadu ściekowego na cele rolne jest zawartość metali ciężkich w suchej masie osadu.
Na podstawie zawartości metali ciężkich określa się dopuszczalną dawkę komunalnego osadu ściekowego w taki sposób, aby jej zastosowanie na danym gruncie nie
spowodowało przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu (0–25 cm) wartości
dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych przez rozporządzenie17 (tab. 3).
Tab. 3. Zawartość metali ciężkich w analizowanych oczyszczalniach

Oczyszczalnia

Średnia zawartość metali ciężkich [mg/kg s.m.]
Miedź

Cynk

Chrom

Kadm

Nikiel

Rtęć

Ołów

A

54,8

181,0

26,90

7,20

14,70

0,06

5,76

B

56,0

289,0

14,45

0,50

10,45

0,45

10,35

C

210,0

4300,0

80,00

5,40

26,00

0,10

53,00

D

76,3

776,3

36,30

1,67

17,60

0,15

62,70

E

105,5

735,0

16,70

0,84

8,15

0,90

14,65

F

65,3

513,6

23,90

0,68

15,86

0,26

18,67

G

66,6

765,0

27,30

1,92

27,20

0,43

40,50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych wyników

Analiza wyników zawartości metali ciężkich w suchej masie osadu, przedstawiona w tabeli 3, pozwala wykluczyć w przyrodniczym stosowaniu osad pochodzący
z oczyszczalni C, ponieważ zawartość cynku została znacznie przekroczona i pomimo
niskiego udziału pozostałych metali ciężkich w masie całkowitej przekroczony limit
nie pozwala zastosować osadu do celów przyrodniczych.
Miedź jest ważnym składnikiem pokarmowym dla roślin, jej niedobór uniemożliwia
normalny rozwój, lecz jej nadmiar może prowadzić do zahamowania fotosyntezy18.
Zawartość miedzi w analizowanych osadach ściekowych nie przekracza 25% dopuszczalnego limitu, najczęściej był to udział od 54,8 do 210,0 mg Cu/kg s.m. osadu. Jest
to stosunkowo niewielka zawartość tego pierwiastka, w porównaniu z dopuszczalnym limitem określonego przez rozporządzenie, wynoszącego 1000 mg Cu/kg s.m.
Siuta19 wskazuje na obecność miedzi w osadach ściekowych na poziomie od 0,3 do
1340 mg Cu/kg s.m., w tym dla osadów ściekowych z województwa podkarpackiego
w przedziale od 49 do 149 mg Cu/kg s.m. Dane literaturowe pozwalają stwierdzić,
że zawartość miedzi w osadach ściekowych z analizowanych oczyszczalni zawiera się
w normie, należy podkreślić jednak, że jest to dolna granica otrzymywanych wyników.
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924).
18. A. Kabata-Pendias, A.B. Mukherjee, Trace elements from soil to human, Sprinter.Verl., Berlin–Heidelberg 2007,
s. 550.
19. J. Siuta, Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych…, op. cit., s. 7–42.
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Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym dla życia roślin, ale nadmierne jego koncentracje są niepożądane20. Zawartość tego pierwiastka w osadzie ściekowym oscyluje
w granicach od 83 do 5124 mg Zn/kg s.m., przy czym najczęściej wynosi od 1000 do
2000 mg Zn/kg s.m. Podkarpackie oczyszczalnie określają stężenie cynku w osadzie
na poziomie od 530 do 3000 mg Zn/kg s.m.21 W analizowanych oczyszczalniach
zawartość cynku zawierała się w granicach od 181,0 do 4300 mg Zn/kg s.m., przy
odrzuceniu wyników z oczyszczalni oznaczonej jako C, zakres ten zmniejsza się do
wartości od 181,0 do 776,3 mg Zn/kg s.m. Przedstawione dane pozwalają zaliczyć
osad ściekowy z oczyszczalni A, B, D, E, F i G jako osad nadający się do rolniczego
wykorzystania o zawartości cynku niższej niż średnia krajowa i województwa.
W przypadku oczyszczalni C przekroczenie zawartości cynku o 1800 mg Zn/kg s.m.
(ustawodawca dopuszcza stężenie 2500 mg Zn/kg s.m.) powoduje niedopuszczenie
osadu do wykorzystania na cele przyrodnicze, osad należy odpowiednio zutylizować.
Umiarkowane dawki chromu wpływają stymulacyjnie na rozwój organizmów
roślinnych. Rośliny w bardzo niewielkim stopniu kumulują ten pierwiastek. Metal ten w postaci Cr(VI) ma jednak silne właściwości trujące, zaburza metabolizm
i gospodarkę wodną roślin, powoduje chlorozę liści. Na terenie kraju odnotowuje
się udział chromu w osadzie ściekowym na poziomie od 5 do 1380 mg Cr/kg s.m.,
przy czym na terenie regionu podkarpackiego na o wiele niższym poziomie, tj. od
18 do 540 mg Cr/kg s.m.22 Pod względem zanieczyszczenia chromem osady ściekowe
z analizowanych oczyszczalni zawierają się w dolnym zakresie zarówno w przypadku
średniej krajowej, jak i średniej dla województwa podkarpackiego, zakres ten wynosi
od 14,45 do 80,0 mg Cr/kg s.m. Zawartość ta jest znacznie niższa niż dopuszcza ustawodawca, czyli 500 mg Cr/kg s.m., co pozwala zastosować osad na cele przyrodnicze.
Kadm przedostaje się do wód podziemnych i gruntowych, stanowi on w związku
z tym bardzo duże zagrożenie toksykologiczne. Rośliny pobierają kadm proporcjonalnie do jego zawartości w glebie, magazynują go głównie w korzeniach i liściach.
Już niewielki nadmiar tego pierwiastka powoduje chlorozę i brunatnienie liści23.
W osadach ściekowych z terenu kraju stężenie kadmu zawiera się w przedziale 0,3 do
83,8 mg Cd/s.m., przy czym jeśli brane są pod uwagę oczyszczalnie małe i średnie,
wyniki ograniczają się od 0,2 do 12,8 mg Cd/s.m. W osadach z oczyszczalni województwa podkarpackiego stężenie kadmu waha się w granicach 0,79–8,60 mg Cd/s.m.24
Analizowane osady ściekowe w przypadku kadmu nie odbiegają od średnich dla
podkarpacia i kraju i zawarte są w granicach od 0,5 do 5,4 mg Cd/s.m. Stężenie metalu w tym zakresie pozwala zakwalifikować osady za zdatne do użytkowania na cele
przyrodnicze, w tym rolne.
Zanieczyszczenie środowiska niklem jest szczególnie niebezpieczne dla roślin.
Przyswajalność tego pierwiastka wzrasta wraz z obniżeniem pH gleby. Nadmiar w or20. M. Wilk, B. Gworek, Metale ciężkie w osadach ściekowych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 39,
Warszawa 2009, s. 40–59.
21. J. Siuta, Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych…, op. cit., s. 7–42.
22. Ibidem, s. 7–42.
23. M. Wilk, B. Gworek, Metale ciężkie w osadach ściekowych…, op. cit., s. 40–59.
24. J. Siuta, Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych…, op. cit., s. 7–42.
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ganizmach roślinnych wpływa niekorzystnie na metabolizm, powoduje chlorozę liści
oraz zahamowanie wzrostu korzenia roślin25. Zawartość niklu w osadach ściekowych
na terenie kraju waha się w granicach od 2,2 do 358 mg Ni/kg s.m. W przypadku
województwa podkarpackiego wyniki zawierają się w przedziale od 9,7 do 300 mg
Ni/kg s.m.26 W przypadku osadów ściekowych analizowanych w opracowaniu granice
zawartości niklu są znacznie mniejsze niż w skali województwa i kraju, a mianowicie
zawartość niklu określana jest stężeniami od 8,15 do 27,20 mg Ni/kg s.m. Wyniki
te pozwalają stwierdzić, że osady ściekowe w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych mogą być
stosowane w celach przyrodniczych, gdyż są znacznie poniżej maksymalnej wartości
300 mg Ni/kg s.m.
Rtęć obok kadmu i ołowiu jest pierwiastkiem niemającym funkcji życiowych
dla roślin, ale pomimo to dostaje się do ich tkanek. W tkankach roślinnych rtęć
podlega silnemu wiązaniu przez białka. Może to stwarzać wiele zagrożeń dla tych
organizmów, tj. powodować zaburzenie procesów oddychania komórkowego, w tym
przemian enzymatycznych27. W literaturze niewiele jest danych dotyczących zawartości tego pierwiastka w osadzie ściekowym, dlatego nie ma możliwości porównania
z wynikami ogólnokrajowymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
maksymalna zawartość rtęci w osadzie ściekowym nie powinna przekraczać 16 mg
Hg/kg s.m., w analizowanych osadach wartość ta mieściła się w granicach 0,06 do
0,9 mg Hg/kg s.m. Wyniki te pozwalają zaliczyć osad ściekowy jako możliwy do wykorzystania na cele przyrodnicze.
Ołów ma wpływ na zaburzenia procesu fotosyntezy, podziałów komórkowych
oraz zaburzenia gospodarki wodnej u roślin28. Zawartość ołowiu w osadach ściekowych jest bardzo zróżnicowana i waha się w granicach od 3 do 372 mg Pb/kg s.m.
W przypadku danych z obiektów województwa podkarpackiego zakres ten wynosi
od 33 do 120 mg Pb/kg s.m.29 W analizowanych oczyszczalniach zawartość ołowiu
mieściła się w zakresie od 5,76 do 62,70 mg Pb/kg s.m., wartości te są niższe niż
średnie dla kraju i województwa oraz znacznie niższe od limitu ministerialnego,
który wynosi 750 mg Pb/kg s.m. Jednocześnie osady można uznać za nadające się
do wykorzystania na cele przyrodnicze.
Osady z pozostałych oczyszczalni charakteryzowały się poziomem znacznie poniżej maksymalnych zawartości. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż podane wyniki
to całkowite zawartości metali, nie zostały wykonane badania specjalne pozwalające
określić, jaki udział wyżej wymienionych pierwiastków jest biodostępny, czyli występuje
w formie przyswajalnej dla organizmów żywych. Wyniki tych badań odzwierciedlałyby
rzeczywisty wpływ zanieczyszczeń metali ciężkich na środowisko naturalne.

25. M. Wilk, B. Gworek, Metale ciężkie w osadach ściekowych…, op. cit., s. 40–59.
26. J. Siuta, Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych…, op. cit., s. 7–42.
27. B. Gworek, J. Rateńska, Migracja rtęci w układzie powietrze – gleba – roślina, Ochrona Środowiska i Zasobów
Naturalnych, nr 41, Warszawa 2009, s. 614–623.
28. M. Wilk, B. Gworek, Metale ciężkie w osadach ściekowych…, op. cit., s. 40–59.
29. J. Siuta, Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych…, op. cit., s. 7–42.
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4. Podsumowanie
Zagospodarowanie powstających co roku tysięcy ton osadów ściekowych jest wysoce
problematyczne. Wybór metody ich unieszkodliwiania w dużej mierze uzależniony
jest od jakości otrzymywanych osadów ściekowych, a w szczególności zawartości
substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich.
Zaprezentowane w artykule wyniki poświadczają, że osady ściekowe z wybranych
podkarpackich oczyszczalni ścieków charakteryzują się, poza wyjątkami, niewielką
ilością metali ciężkich oraz znaczną zawartością składników pokarmowych niezbędnych
do prawidłowego rozwoju organizmów roślinnych. Jednocześnie należy podkreślić,
że zakwalifikowanie osadu ściekowego do użytku na cele przyrodnicze, w tym rolne,
niesie ze sobą duże wymagania zarówno jeśli chodzi o jakość osadu, jak i gruntu, na
którym osad ma być stosowany. Nieodzownym warunkiem stosowania osadów jako
środka nawozowego i glebotwórczego jest odpowiednia przeróbka osadu ściekowego,
w celu minimalizacji jego wpływu na środowisko naturalne oraz nieustanny monitoring
zarówno osadu ściekowego, jak i terenów, na których jest stosowany.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż sumaryczna zawartość metali ciężkich w osadzie
ściekowym nie jest równoważna z możliwością uwolnienia ich do obiegu przyrodniczego. Wysoce istotna jest forma występowania metali ciężkich w osadzie, ponieważ
niejednokrotnie metale ciężkie występują w dużej mierze w postaci niedostępnej dla
organizmów żywych, a co za tym idzie, ich wpływ na środowisko jest znacznie mniej
szkodliwy, niż sugeruje to zawartość całkowita metalu w ogólnej masie osadu.
Osady ściekowe z analizowanych w artykule obiektów, z wyjątkiem jednej oczyszczalni, charakteryzują się wysokimi zawartościami substancji odżywczych i najlepszym
sposobem zagospodarowania jest ich wykorzystanie na cele przyrodnicze, np. na
plantacjach roślin energetycznych. Niskie zawartości substancji szkodliwej klasyfikują
osad ściekowy jako bardzo dobry materiał nawozowy i glebotwórczy. Wskazane są
badania mobilności metali ciężkich w celu precyzyjnej oceny rzeczywistego wpływu na
środowisko. Jednocześnie wskazane byłoby prowadzenie szkoleń dla samorządowców
i rolników w celu popularyzacji tej metody unieszkodliwiania osadów ściekowych
w rejonie Pogórza Dynowskiego.
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WYBRANE GATUNKI INWAZYJNE WYSTĘPUJĄCE
NA POGÓRZU DYNOWSKIM
Streszczenie
Gatunki obcego pochodzenia od wielu wieków sprowadzane były na teren Polski w celu uprawy, jako rośliny ozdobne czy pastewne. Większość z tych gatunków ogranicza swoje miejsce
występowania do obszaru, w którym zostały wprowadzone. Jest to spowodowane niekorzystnym oddziaływaniem czynników środowiskowych i biologią danego gatunku. Istnieją jednak
gatunki, które bardzo szybko aklimatyzują się do nowych warunków i intensywnie rozprzestrzeniają, zajmując coraz większe obszary. Są to gatunki szczególnie ekspansywne, które
w niekorzystny sposób wpływają na kondycję gatunków rodzimych występujących na tym terenie. Przedstawione poniżej gatunki wykazują się wyjątkową zdolnością do adaptacji w nowych
warunkach, co przekłada się na ich sukces w zajmowaniu nowych siedlisk.
Słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, flora rodzima, rośliny naczyniowe, Pogórze Dynowskie

SELECTED INVASIVE SPECIES OCCURRING
DYNÓW FOOTHILLS
Summary
Foreign plant species over many centuries were imported into Poland for cultivation as ornamental plants or forage. Most of these species limit their place of occurrence for the area,
where they were introduced. This is due to the adverse effects of environmental factors and
biology of the species. However, there are species with great ability of fast acclimatization to
the new environment, which spread intensively and occupy more and more areas. These are
particularly expansive species that adversely affect the health of native species occurring in the
area. These so called invasive species have a unique ability to adapt to new conditions, which
translates into their success in addressing new habitats.
Keywords: invasive species, native flora, vascular plants, Dynów Foothills

1. Wprowadzenie
Inwazja gatunków to masowe, gwałtowne wkraczanie gatunku na niezdobyte
stanowiska i nowe terytoria. Proces ten najczęściej jest efektem świadomego lub
przypadkowego przenoszenia diaspor gatunków przez człowieka lub też innymi
drogami, np. poprzez wodę, wiatr, zwierzęta.
Gatunki synantropijne są to rośliny obcego pochodzenia, które wprowadzone
do naturalnego środowiska zasiedlają się w nim z łatwością, po czym w dość szybkim tempie rozprzestrzeniają, opanowując coraz większe obszary. Część z nich była
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sprowadzona celowo jako rośliny uprawne, część jako gatunki ozdobne, pozostałe
natomiast migrowały przypadkowo różnymi drogami. W grupie gatunków synantropijnych występują zarówno archeofity, czyli taksony przybyłe przed XV w., a także
kenofity – taksony przybyłe po XV w.1 Wśród kenofitów szczególną ekspansywnością
wykazują się gatunki zaklasyfikowane jako holoagriofity, które rozprzestrzeniają się
głównie na siedliskach naturalnych, takich jak: lasy, zarośla, brzegi rzek i potoków oraz
zbiorniki wodne. Nieco mniej ekspansywne są hemiagriofity i epekofity zajmujące
przede wszystkim siedliska półnaturalne, a także przydroża i siedliska ruderalne.
Gatunki te tworzą często zwarte agregacje, zajmując siedliska gatunków rodzimych.
W opracowaniu zostaną przedstawione wybrane gatunki inwazyjne, które występują na terenie Pogórza Dynowskiego. Rośliny inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla flory rodzimej, głównie z powodu dużej konkurencyjności. Konieczne jest
monitorowanie ich występowania oraz rozwoju, a także podejmowanie doraźnych
środków ograniczających rozprzestrzenianie się tych gatunków.

2. Teren badań
Pogórze Dynowskie jest największym mezoregionem wśród zewnętrznych Pogórzy
Karpackich2, jego powierzchnia wynosi 1840 km2. Jest położone między dolinami
Wisłoka i Sanu. Pogórze Dynowskie graniczy od północnego wschodu z Przedgórzem
Rzeszowskim, od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską (Doły Jasielsko-Sanockie),
od wschodu z Pogórzem Przemyskim, a od zachodu z Pogórzem Strzyżowskim (ryc. 1).
Ryc. 1. Granice Pogórza Dynowskiego na tle siatki ATPOL

Źródło: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(zmienione – opracowanie własne)

1. J. Kornaś, A. Medwecka-Kornaś, Geografia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 505–538.
2. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 314–341.
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3. Metodyka badań
W badaniach zastosowano metodę kartogramu zgodną z założeniami „Atlasu
rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”3,4. W wykazie stanowisk podana jest
lokalizacja w siatce ATPOL o boku 2 x 2 km. Nomenklatura gatunków została przyjęta
na podstawie pracy Mirka i in.5 Przy opisie gatunków zastosowano skróty: S część –
część południowa, E część – część wschodnia, W część – część zachodnia, NW część
– część północno-zachodnia. Badania na obszarze Pogórza Dynowskiego prowadzone
były w latach 2000–2013, co umożliwiło zaobserwowanie przemian zachodzących we
florze tego regionu. Przy gatunkach posiadających więcej niż 10 stanowisk podano
wybrane stanowiska z jednostek kartogramu o boku 10 km, natomiast w przypadku
gatunków posiadających mniej niż 10 stanowisk podano wszystkie stanowiska.

4. Wyniki badań
W wyniku prowadzonych badań na obszarze Pogórza Dynowskiego została stwierdzona duża grupa gatunków synantropijnych, wśród których zostały wyodrębnione
gatunki charakteryzujące się dużą ekspansywnością. Drogą migracji tych gatunków
są najczęściej doliny rzeczne i cieki wodne, a także większe szlaki komunikacyjne.
Znaczącym wektorem rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych są również ptaki
i zwierzęta leśne.
Poniżej przedstawiono wybrane gatunki inwazyjne, które wykazują się największą ekspansywnością i znacząco wpływają na florę rodzimą Pogórza Dynowskiego.
Acer negundo L. (klon jesionolistny) – takson pochodzenia północnoamerykańskiego, ma blaszkę liściową podobną do liści jesionu6. Drzewo do 10–15 m wysokie,
o jednym lub kilku pochylonych pniach, często z naroślami. Korona szeroka, często
asymetryczna. Liście nieparzystopierzaste, złożone z 5–7 listków (fot. 1). Kwiaty
pozbawione okwiatu i dysku miodnikowego. Gatunek dwupienny. Owocem jest rozłupnia rozpadająca się na 2 orzeszki ze skrzydełkami7. Sprowadzony na przełomie
XVIII i XIX w. do Ogrodu Botanicznego w Krakowie jako drzewo dekoracyjne8, po
II wojnie światowej był już obserwowany na stanowiskach naturalnych9,10. Gatunek
3. A. Zając, M. Zając, red. (Eds.), Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. – Distribution Atlas of the
Vascular Plants in Poland, Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2001, s. 1–18.
4. A. Zając, Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”, Wiadomości Botaniczne
22 (3), Kraków 1978, s. 145–155.
5. Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, A. Zając, M. Zając et al. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist.
– Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski, Biodiversity of Poland, Kraków 2002, s. 1–188.
6. D. Chmura, Inwazyjne gatunki drzew mokradeł Polski: klon jesionolistny Acer negundo i jesion pensylwański Fraxinus
pennsylvanica, [w:] Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski,
Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2009, s. 119–122.
7. B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa 2011, s. 302–318.
8. J. Hereźniak, Amerykańskie drzewa i krzewy na ziemiach polskich, [w:] M. Ławrynowicz, A.U. Warcholińska
(red.), Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce, Łódzkie Towarzystwo Naukowe „Szlakami
Nauki” 19, Łódź 1992, s. 97–150.
9. B. Tokarska-Guzik, The expansion of some alien plants species (neophytes) in Poland, [w:] L. Child, J.H. Brock,
K. Prach, P. Pyšek, P.M. Wade & M. Williamson (red.), Plant Invasion – ecological threats and management
solution, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands 2003, s. 147–167.
10. B. Tokarska-Guzik, The establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland, Prace
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 1–192.
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pospolity w południowej i środkowej Polsce, rzadziej występuje na Kujawach, Warmii
i Mazurach oraz na Pomorzu11.
Takson ten rozprzestrzenia się wzdłuż rzek, wchodzi w skład łęgów wierzbowo-topolowych, porasta również przydroża, ugory, nasypy kolejowe oraz nieużytki.
Gatunek wykazuje tendencję do szybkiego opanowywania terenu, zagrożenie może
stwarzać głównie w ekosystemach leśnych, hemiagriofit.

Fot. 1. Klon jesionolistny (Acer negundo L.)
Źródło: fot. B. Gutkowska

Miejsca występowania tego gatunku klonu na Pogórzu Dynowskim przedstawia
się następująco: 22 stanowiska FF: 65 – Wola Rafałowska, 73 – Zawisłocze, 74 – Hermanowa, 75 – Obszary, 75 – Hyżne, 76 – Dylągówka, 81 – Kobyle, 82 – Grodeczna,
83 – Żarnowa, 84 – Sołonka, 85 – Piątkowa WN część, 88 – Ruszelczyce S część,
93 – Przy Górze, 93 – Korczyna, FG: 03 – Budy Komborskie.
Echinocystis lobata (F. MICHX.) TORR. & A. GRAY (kolczurka klapowana) – jest
gatunkiem występującym na brzegach cieków wodnych oraz w zaroślach, często jest
również sadzony w ogródkach przydomowych oraz na działkach jako roślina okrywowa.
Roślina wytwarza długie pędy do (6–8 m długości, wyposażone w elementy czepne
w postaci wąsów, pędy rosną bardzo szybko i tworzą zwartą, splątaną warstwę, którą
oplatają inne gatunki roślin lub podpory typu siatki, płoty. Liście dłoniasto-klapowane,
owocem jest jajowata torebka, pokryta miękkimi kolcami (fot. 2). W torebce znajdują
się najczęściej 4 nasiona. Ścianki owocu są mięsiste, wypełnione wodą i powietrzem,

11. D. Chmura, Inwazyjne gatunki drzew mokradeł Polski: klon jesionolistny Acer negundo i jesion pensylwański Fraxinus
pennsylvanica, [w:] Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…,
op. cit., s. 119–122.
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co umożliwia unoszenie się na powierzchni wody12. Wyschnięte owoce i fragmenty
rośliny są również z łatwością przenoszone przez wiatr. Gatunek wykazuje dużą
tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się, hemiagriofit.

Fot. 2. Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata (F. MICHX.) TORR. & A. GRAY)
Źródło: fot. J. Niedźwiecka

W Polsce najczęściej jest spotykana w części południowo-wschodniej, głównie
wzdłuż rzek i cieków wodnych.
Na Pogórzu Dynowskim występuje bardzo licznie – występowanie stwierdzono
w 207 jednostkach kartogramu, m.in. FF: 64 – Matysówka S część, 65 – Święty Roch,
66 – Husów, 73 – Zawisłocze, 74 – Hermanowa, 75 – Błędowa Tyczyńska, 76 – Pułanki – leśnictwo Tarnawka, 77 – Łopuszka S część, 78 – Korzenie W część, 81 – Kobyle, 82 – Wysoka Strzyżowska, 83 – Godowa, 84 – Wilczak E część, 85 – Piątkowa,
86 – Siódmówka, 87 – Przedmieście Dubieckie, 88 – Babice, 89 – Bełwin, 92 – Łęki
Strzyżowskie, 93 – Węglówka, 94 – Domaradz, 95 – Hłudno, 96 – Niewistka, 97 –
Krążki Bachowskie W część, 98 – Karczma, 99 – Korytniki. 59 stan: FG: 04 – Brzozów,
05 – Jabłonka, 06 – Hłomcza, 15 – Srogów Dolny, 16 – Mrzygłód.
Helianthus tuberosus L. (słonecznik bulwiasty) – okazała bylina z podziemnym
kłączem i podłużnymi bulwami. Osiąga wysokość do 200 cm, łodyga bruzdowana, kwiatostany typu koszyczek, kwiaty barwy żółtej (fot. 3), owocem są bocznie spłaszczone
niełupki, nagie lub owłosione. Cała roślina szorstka w dotyku. Takson północnoamerykański sprowadzony do Polski jako roślina uprawna, cechuje się dużymi właściwościami
12. K. Grodzińska, Rząd Cucurbitales, Dyniowce, [w:] B. Pawłowski (red.), Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski
i ziem ościennych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nr 11, Warszawa–Kraków 1976, s. 271–279.
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regeneracyjnymi, może odrastać z kłączy, bulw i pędów nadziemnych13. Słonecznik
bulwiasty zajmuje siedliska wilgotne, porasta brzegi wód, zarośla, występuje też na
siedliskach ruderalnych, na przydrożach, nieużytkach, wysypiskach śmieci i gruzu.
Jest rośliną mało wymagającą, odporną na wysokie temperatury, suszę i mróz (bulwy
zawierają inulinę, która umożliwia zimowanie w glebie). W większej części kraju ma
status epekofita, miejscami jest agriofitem14.

Fot. 3. Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.)
Źródło: foodunderfoot.com/fall-newsletter-has-been-mailed-out-andsunchokes

Na terenie Polski występuje na rozproszonych stanowiskach.
Na obszarze Pogórza Dynowskiego występuje łanowo, tworząc często zwarte
agregacje i wypierając gatunki rodzime. Spotykany jest wzdłuż dolin rzek i potoków,
również na wilgotnych terenach na obrzeżach lasów i przydrożach. Stwierdzony na
49 stanowiskach, FF: 65 – Malawa, 85 – Łubno, 86 – Szklary W część, 87 – Łazy
Nienadowskie, 88 – Ruszelczyce S część, 89 – Resztówka, 97 – Słonne, 93 – Krasna,
96 – Nozdrzec, 98 – Krzywcza S część, FG: 04 – Stara Wieś, 05 – Grabownica Starzeńska, 06 – Krzemienna, 15 – Falejówka, 16 – Międzybrodzie.
Heracleum sosnowskyi MANDEN. (barszcz Sosnowskiego) – bylina do 3 m wysoka,
liście dolne ponad 1 m długie, górne nieco mniejsze, 2–3-krotnie pierzastodzielne.
Kwiaty zebrane w okazałe baldachy średnicy do 50 cm (fot. 4). Owoce do 12 cm długie,
rozpadające się na 2 rozłupki oskrzydlone na brzegu. Barszcz Sosnowskiego został
celowo wprowadzony na obszarze północno-wschodniej i południowo-wschodniej
Polski, jako roślina pastewna. Po zaniechaniu upraw nadal rozprzestrzenia się głównie
13. K. Bzdęga, T. Nowak, B. Tokarska-Guzik, Gatunki z rodzaju słonecznik Helianthus spp., [w:] Z. Dajdok, P. Pawlaczyk
(red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 100–104.
14. B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318.
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wzdłuż dróg, rowów, kanałów i miedz15. W Polsce ma status epekofita, a lokalnie hemiagriofita.

Fot. 4. Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi MANDEN.)
Źródło: http://beth-zza-okularow.blogspot.com/2012/06/barszcz-sosnowskiego.html

Barszcz Sosnowskiego zawiera duże ilości związków kumarynowych, które powodują uczulenia i trudno gojące się oparzenia skóry (nasilenie działania tych związków
jest szczególnie duże w słoneczne, upalne dni).
Występowanie na terenie Polski – rozproszony na całym terenie, największa liczba
stanowisk notowana jest w południowej części kraju16.
Na Pogórzu Dynowskim stanowiska Heracleum sosnowskyi zostały stwierdzone
w południowej części obszaru. Na większości stanowisk występowały nieliczne okazy,
jedynie na dwóch stanowiskach znajdowała się duża liczba okazów, zwłaszcza młodych. Obecnie podejmowane są działania mające na celu monitorowanie i likwidację
stwierdzonych stanowisk tego gatunku na obszarze całego kraju. Barszcz Sosnowskiego
jest rośliną monokarpiczną, która zakwita tylko raz, w związku z czym najskuteczniejszą metodą zwalczania jest mechaniczne niszczenie roślin przed zakwitnięciem
i dojrzeniem owoców.
15. B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318.
16. M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from
the northern Polish Carpathians, [w:] G. Brundu, J. Brock, I. Camara, L. Child, M. Wade (red.), Plant Invasions:
Species Ecology and Ecosystem Management, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands 2001, s. 271–280.
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Gatunek ten został odnotowany na Pogórzu Dynowskim na 9 stanowiskach:
FF: 82 – Grodeczna, 82 – Brzeżanka, 92 – Wojkówka, 94 – Golcowa, Jasna Góra, 96
– Nozdrzec, FG: 06 – Krzemienna, 06 – Krzemienna, 06 – Łodzina, 06 – Hłomcza.
Impatiens glandulifera ROYLE (niecierpek gruczołowaty) – roślina dorastająca
do 2,5 m wysokości, o podługowatych liściach brzegiem ząbkowanych i grzbiecistych
kwiatach wielkości do 4 cm (fot. 5), zapylana przez pszczoły. Ma charakterystyczną
budowę owoców (torebek), których klapy otwierają się przy lekkim nawet dotknięciu,
co powoduje wyrzucanie nasion na odległość 5–6 metrów17. Sprzyja to szybkiemu
rozprzestrzenianiu się rośliny. Gatunek porasta brzegi rzek, rowy, występuje także
w zaroślach oraz w lasach, hemiagriofit.

Fot. 5. Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera ROYLE)
Źródło: fot. B. Gutkowska

Występuje na terenie całej Polski, najwięcej stanowisk posiada na południu kraju18.
Na Pogórzu Dynowskim gatunek bardzo pospolity, występuje na 381 stanowiskach,
np.: FF: 64 – Matysówka S część, 65 – Lisi Kąt, 66 – Handzlówka, 73 – Zawisłocze,
74 – Królka, 75 – Stary Borek, 76 – Husów, 77 – Łopuszka S część, 78 – Korzenie E
część, 81 – Kobyle, 82 – Grodeczna, 83 – Żyznów, 84 – Lecka, 85 – Harta – Berlin,
86 – Miasteczko, 87 – Nienadowa, 88 – Ruszelczyce, 89 – Maćkowice, 92 – Łęki
Strzyżowskie, 93 – Wiśnia Góra, 94 – Orzechówka, 95 – Łubno, 96 – Niewistka, 97
– Krążki Bachowskie W część, 98 – Krzywcza S część, 99 – Korytniki, FG: 03 – Górna
17. Z. Dajdok, Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, [w:] Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki
roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 42–45.
18. M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the
northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280.
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Wieś, 04 – Wola Orzechowska, 05 – Ksawerów, 06 – Łodzina, 15 – między Trepczą
a Srogowem Górnym, 16 – Międzybrodzie.
Padus serotina (EHRH.) BORKH. (czeremcha amerykańska) – krzew lub drzewo
do 15 m wysokie, liście jajowate, na górnej powierzchni ciemnozielone, błyszczące.
Kwiaty czeremchy są drobne, białe, zebrane w grona do 14 cm długie. Owocem jest
kulisty pestkowiec (10 mm) o barwie ciemnopurpurowej do czarnej (fot. 6). Gatunek
o niewielkich wymaganiach siedliskowych. Wprowadzony został do uprawy w lasach
i jako drzewo ozdobne. Rozprzestrzeniana głównie przez ptaki, występuje w lasach,
nad potokami, na przydrożach i na trwałych nieużytkach. Gatunek sklasyfikowany
jako holoagriofit.

Fot. 6. Czeremcha amerykańska (Padus serotina (EHRH) BORKH)
Źródło: fot. B. Gutkowska

Występuje na terenie całego kraju poza częścią północno-wschodnią i południowo-wschodnią Polski19.
Na Pogórzu Dynowskim stwierdzono występowanie tego gatunku na 6 stanowiskach: FF: 73 – Zaborów, 74 – Czerwonki, 74 – Lubenia, 74 – Obręczna, 82 – Kozłówek, 92 – Draby. Na wymienionych stanowiskach liczebność populacji tego gatunku
jest duża i są to okazy obficie owocujące, w związku z czym w najbliższych latach
liczebność stanowisk prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu.
Quercus rubra L. (dąb czerwony) – wysokie drzewo od 25–50 m wysokości, liście
jesienią przebarwiają się na czerwono. Roślina jednopienna, o kwiatach rozdzielnopł19. M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the
northern Polish Carpathians…, op. cit.
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ciowych. Owoce (żołędzie) szerokoowalne, do 3 cm długie. Gatunek sadzony w parkach
i jako drzewo ozdobne, wprowadzony również do upraw leśnych (fot. 7). Odporny na
warunki klimatyczne i siedliskowe. Jest konkurencyjny względem rodzimych gatunków dębów, ponieważ szybciej rośnie i wcześniej owocuje. Owoce dębu czerwonego są
mniej chętnie zjadane przez dzikie zwierzęta niż owoce dębów rodzimych, co również
ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności. Obecnie w Polsce gatunek ma status
dość ekspansywnego epekofita, a na znacznym obszarze agriofita20.

Fot. 7. Dąb czerwony (Quercus rubra L.)
Źródło: wisplants.uwsp.edu

Na Pogórzu Dynowskim Quercus rubra został odnotowany na 168 stanowiskach:
FF: 73 – Wyżne, 74 – Lubenia, 81 – Kobyle Zagórze, 83 – Jawornik Niebylecki, 84
– Sołonka, 85 – Ulanica, 92 – Wólka Bratkowska, 93 – Czarnorzeki, 94 – Zakarczma, 95 – Doboszówka, FG: 04 – Turze Pole, 05 – Jabłonka, 06 – między Raczkową
a Końskim, 15 – Falejówka, 16 – Międzybrodzie.
Reynoutria japonica HOUTT. (rdestowiec ostrokończysty) – gatunek pochodzący z Azji21. Wprowadzony został jako roślina miododajna22. Występuje w dolinach
rzecznych, nad strumieniami, na brzegach lasów i zarośli, na nieużytkach miejskich
i przydrożach, również często w pobliżu cmentarzy – stąd lokalna nazwa „trupie ziele”.
Jest rośliną bardzo ekspansywną, osiąga duże rozmiary (3–4 metry wysokości), tworzy
20. B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318.
21. B. Tokarska-Guzik, K. Bzdęga, S. Tarłowska, K. Koszela, Gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp., [w:]
Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 87–99.
22. B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, C. Hołdyński, Rośliny obcego
pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, Warszawa 2012.
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zwarte skupiska, zagłuszając wzrost i rozwój roślin zielnych oraz form krzewiastych
(fot. 8). Po skoszeniu bardzo szybko odrasta. W Polsce ma status epekofita.

Fot. 8. Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica HOUTT)
Źródło: fot. J. Niedźwiecka

Rozpowszechniony na całej powierzchni kraju, największą koncentrację stanowisk
spotyka się w Polsce południowej23.
Na terenie Pogórza Dynowskiego stwierdzono 217 stanowisk, np.: FF: 65 – Lisi
Kąt, 66 – Handzlówka, 73 – Babica, 74 – Debrza, 75 – Hyżne, 76 – Husów, 77 – Nowa
Wieś, 82 – Kozłówek, 83 – Godowa Dolna, 84 – Wilczak W część, 85 – Piątkowa, 86
– Siódmówka, 87 – Nienadowa Górna, 88 – leśnictwo Tuligłowy, 89 – Pod Łętownią,
92 – Bratkówka, 93 – Czarnorzeki, 94 – Jasienica Rosielna, 95 – Przysietnica, 96 –
Karolówka, 97 – Krążki Bachowskie W część, 98 – Bachów W część, FG: 04 – Jasionów,
05 – Dydnia Wola, 06 – Hłomcza, 15 – Falejówka, 16 – Międzybrodzie.
Robinia pseudoacaccia L. (robinia akacjowa) – drzewo do 25 m wysokie, o niezbyt
zwartej koronie i licznych odroślach korzeniowych. Gałęzie z cierniami pochodzenia
przylistkowego. Liście do 25 cm długie, złożone, nieparzystopierzaste. Kwiatostany
groniaste, do 20 cm długie. Kwiaty białe, wonne. Owocem jest brunatny, nagi strąk
długości 10–14 cm, płaski, wąsko oskrzydlony wzdłuż szwu brzusznego (fot. 9).
Gatunek północnoamerykański, często sadzony i dziczejący. Obecnie intensywnie
rozprzestrzenia się, występuje na przydrożach, nieużytkach, w lasach i zaroślach.
Gatunek ten szczególnie zagraża murawom kserotermicznym, ponieważ dzięki
bakteriom symbiotycznym wiążącym wolny azot z powietrza, zasadniczo zmienia
skład podłoża i powoduje wypieranie gatunków kserotermicznych i wkraczanie na
ich miejsce pospolitych roślin azotolubnych24.
23. A. Zając, M. Zając, red. (Eds.), Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce..., op. cit., s. 448.
24. B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318.
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Fot. 9. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacaccia L.)
Źródło: fot. B. Gutkowska

Gatunek rozpowszechniony na terenie całej Polski, z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju25.
Na Pogórzu Dynowskim stwierdzono robinię na 361 stanowiskach: FF: 65 – Wola
Rafałowska, 66 – Handzlówka, 73 – Piekarówka, 74 – Lubenia, 75 – Jarząbki, 76 –
Jawornik Polski, 77 – Jodłówka, 78 – Pruchnik Górny, 81 – Kobyle, 82 – Grodeczna,
83 – Gąsiorówki, 84 – Gwoźnica Górna, 85 – Wyręby Mokre, 86 – Dynów, 87 – Pasieka,
88 – Kramarzówka, 89 – Łętownia, 92 – Wojkówka, 93 – Węglówka, 94 – Płosina
Górna, 95 – Wygoda, 96 – Nozdrzec, 97 – Krążki Bachowskie W część, 98 – Krzywcza
S część, 99 – Korytniki, FG: 03 – Kombornia, Granice Dolne, 04 – Wola Orzechowska,
04 – Jasionów, 05 – Brzozów, 06 – Witryłów, 15 – Pakoszówka, 16 – Międzybrodzie.
Solidago gigantea AITON (nawłoć późna) – osiąga wysokość do 230 cm, ma
lancetowate, zaostrzone liście o piłkowanym brzegu, wiechowate kwiatostany, dość
długie do 20 cm. Kwiaty są żółte (fot. 10). Owocem jest owłosiona niełupka opatrzona
puchem kielichowym, co znacznie ułatwia przenoszenie przez wiatr. Nawłoć została
wprowadzona w XIX w. na tereny Dolnego Śląska jako roślina ozdobna, a po 50 latach
zanotowano już 5,3 tysiąca lokalizacji tego taksonu26. Nawłoć występuje na stanowiskach naturalnych i półnaturalnych, preferuje siedliska wilgotne, zasiedla tereny
podmokłe, brzegi rzek, wilgotne lasy, zarośla, okrajki, groble, łąki oraz przydroża. Duże
powierzchnie zajmuje również na trwałych nieużytkach. Jest to roślina miododajna.
25. M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the
northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280.
26. B. Tokarska-Guzik, The establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland…,
op. cit., s. 1–192.
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Obecnie jest jednym z najbardziej agresywnych i najczęściej występujących gatunków
obcego pochodzenia27. Gatunek klasyfikowany jest jako holoagriofit.

Fot. 10. Nawłoć późna (Solidago gigantea AITON)
Źródło: fot. B. Gutkowska

W Polsce występuje na całym obszarze kraju, najwięcej stanowisk odnotowano
w południowo-zachodniej i zachodniej części kraju28.
Na terenie Pogórza Dynowskiego występuje licznie, zajmując duże powierzchnie
wzdłuż dolin rzecznych, w otoczeniu zbiorników wodnych i na nieużytkach. Przyczyną
powiększającej się liczby stanowisk jest między innymi zaniechanie upraw rolnych
i odłogowanie pól. Gatunek ten występuje w 283 jednostkach kartogramu, m.in.: FF:
64 – Matysówka S część, 65 – Święty Roch, 66 – Husów, 73 – Piekarówka, 74 – Hermanowa, 75 – Błędowa Tyczyńska, 76 – Pułanki – leśnictwo Tarnawka, 77 – Łopuszka
S część, 78 – Korzenie W część, 81 – Kobyle, 82 – Gbiska, 83 – Żyznów, 84 – Wilczak
E część, 85 – Piątkowa, 86 – Siódmówka, 87 – Przedmieście Dubieckie, 88 – Babice,
89 – Bełwin, 92 – Łęki Strzyżowskie, 93 – Bonarówka, 94 – Domaradz, 95 – Hłudno,
96 – Niewistka, 97 – Krążki Bachowskie W część, 98 – Karczma, 99 – Korytniki, FG:
04 – Malinówka Łazy, 05 – Jabłonka, 06 – Malówki, 15 – Falejówka, 16 – Dębna.
Rudbeckia laciniata L. (rudbekia naga) – okazała roślina, niekiedy uprawiana dla
celów dekoracyjnych, ma duże pierzaste liście i okazałe żółte kwiaty (fot. 11). Rośnie
nad ciekami wodnymi, na brzegach lasów i w zaroślach nadrzecznych, w dolinach
strumieni, na nieużytkach, na siedliskach ruderalnych, w rowach i na wilgotnych
łąkach, hemiagriofit.
27. B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne…, op. cit., s. 302–318.
28. M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the
northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280.
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Fot. 11. Rudbekia naga (Rudbeckia laciniata L.)
Źródło: fot. B. Gutkowska

Takson występujący na terenie całego kraju z wyraźną koncentracją stanowisk
w południowej części Polski oraz z niewielką w północno-wschodniej29.
Na Pogórzu Dynowskim stwierdzono występowanie tego gatunku na 165 stanowiskach, np.: FF: 65 – Magdalenka, 66 – Husów, 73 – Zaborów 74 – Hermanowa,
75 – Brzezówka, 76 – leśnictwo Lipnik, 77 – leśnictwo Rączyna, 78 – Pruchnik Górny,
82 – Oparówka, 83 – Baryczka, 84 – Barycz, 85 – Benedyktówka, 86 – Szklary, 87 –
Pułanki, 88 – Średnia, 89 – Pod Łętownią, 92 – Łęki Strzyżowskie, 93 – Węglówka,
94 – Podmagierówka, 95 – Nozdrzec, 96 – Niewistka, 97 – Krążki Bachowskie W część,
98 – Przedcholowice, 99 – Korytniki E część, FG: 03 – Kombornia, Granice Dolne,
04 – Malinówka, 05 – Potoki, 06 – Obarzym, 16 – Mrzygłód.

5. Podsumowanie
Gatunki przedstawione w niniejszym opracowaniu to taksony obcego pochodzenia,
które charakteryzują się bardzo dużą ekspansywnością. Gatunki te należą do kenofitów i miały stosunkowo krótki czas na specjalizację w zajmowaniu odpowiednich
siedlisk. Jednakże z uwagi na to, że wykazują się dużą inwazyjnością, zdążyły trwale
zająć wiele siedlisk naturalnych i półnaturalnych, zwiększając swój zasięg występowania. Wymienione taksony stanowią duże zagrożenie dla bioróżnorodności flory
rodzimej, ponieważ tworzą rozległe zbiorowiska, eliminując tym samym występujące
gatunki rodzime.
29. M. Zając, A. Zając, Success Factors enabling the penetration of Mountain areas by kenophytes: an exemple from the
northern Polish Carpathians…, op. cit., s. 271–280.
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OBCE GATUNKI ROŚLIN ZALEWU RZESZOWSKIEGO
Streszczenie
Największe zagrożenie dla przyrody i różnorodności biologicznej zaraz po niszczeniu siedlisk
stanowią obce gatunki roślin, a zwłaszcza inwazyjne. Doliny rzeczne należą do ekosystemów
szczególnie podatnych na inwazję i rozprzestrzenianie się niepożądanych gatunków roślin.
Proces ten znacznie ułatwiają antropogeniczne przemiany środowiska. Stąd też szczególnie
ważne jest poznanie rozmieszczenia i monitoring tych gatunków, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu oraz wypracować skuteczne metody przeciwdziałania ekspansji obcych przybyszów. Celem podjętych badań było sporządzenie listy obcych gatunków roślin Zalewu Rzeszowskiego, analiza flory oraz wyszczególnienie gatunków inwazyjnych.
Słowa kluczowe: Zalew Rzeszowski, województwo podkarpackie, gatunki obce, antropofity,
gatunki inwazyjne

ALIEN PLANTS IN RZESZOW RESERVOIR
Summary
The greatest threat to nature and biodiversity are habitat destruction and alien plant species, particularly invasive. River valleys are among the ecosystems particularly vulnerable to
invasion and spread of undesirable plant species. Particulary antropogenic changes in the environment make it easy this process. It is important to know the distribution and monitoring
of these species to prevent further spread, as well as to develop effective methods of counteracting the expansion of alien plants. The aim of the study was to present a list of alien plant
species of Rzeszow reservoir, analysis of the flora and specification of invasive species.
Keywords: Rzeszów reservoir, Podkarpackie voivodeship, alien species, antropophytes, invasive species

1. Wprowadzenie
Duże zagrożenie dla równowagi ekologicznej ekosystemu stanowią obce gatunki
roślin, które nie posiadają naturalnych wrogów. Niekiedy mogą one być lepiej przystosowane do nowych siedlisk, przez co skutecznie konkurują z gatunkami rodzimymi,
wypierając je z ich naturalnych stanowisk. Pojawienie się gatunków inwazyjnych
powoduje, poza ubożeniem ekosystemów, duże straty ekonomiczne i jest jednym
z trzech głównych czynników zagrażających bioróżnorodności1.

1. B. Tokarska-Guzik, The Establishment and Spreading of Alien Plant Species (kenophytes) in the Flora of Poland,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 192.
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Obce gatunki początkowo wnikają do uprzednio przekształconego zbiorowiska,
aby osiągnąć etap trwałego zadomowienia w naturalnym zbiorowisku roślinnym2.
Gatunek, który dokonał inwazji, zaczyna zwiększać swój areał i powoli wypiera rodzime gatunki3. Obcy gatunek, którego rozprzestrzenianie zagraża różnorodności
biologicznej, nosi nazwę inwazyjnego gatunku obcego (IAS – invasiv alien species)4.
Niektóre gatunki roślin były przenoszone i wprowadzane do środowiska przyrodniczego świadomie i celowo (np. obce gatunki drzew sadzone w lasach, niektóre
rośliny użytkowe) lub sprowadzone zostały do uprawy, np. w celach ozdobnych lub
użytkowych, lecz następnie zdziczały. Odrębną grupę stanowią gatunki zawleczone
przypadkowo różnymi drogami, jednak niezależnie od drogi przybycia, obecność
gatunków obcych w naturalnych ekosystemach jest poważnym problemem ochrony
środowiska przyrodniczego5.
Doliny rzeczne to jedne z najbardziej dynamicznych ekosystemów, gdzie wiele
czynników wpływa na warunki siedliskowe, a tym samym rozprzestrzenianie się
obcych gatunków. Dodatkowo czynniki antropogeniczne (tj. regulacja odcinków rzek,
zabudowa, przecięcia rzek liniami komunikacyjnymi) umożliwiają migrację gatunków
zarówno wzdłuż, jak i w poprzek doliny rzecznej6,7,8.
Siedliska nadrzeczne, na których zaobserwowano pojawianie się i zadomowienie
gatunków obcych, są wyjątkowo podatne na inwazję i mogą odgrywać rolę przyczółków
wykorzystywanych do późniejszego rozprzestrzeniania się na sąsiadujące obszary.
Migracje gatunków inwazyjnych wzdłuż rzek zadecydowanie ułatwiają antropogeniczne przemiany środowiska ich dolin, związane z urbanizacją, powstawaniem wałów
przeciwpowodziowych, grobli i innych budowli hydrotechnicznych9.
Wypieranie ze środowiska gatunków rodzimych prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności na skutek rozprzestrzeniania się gatunków neofitycznych. Pojawienie
się nowych gatunków tylko pozornie zwiększa bioróżnorodność siedliska. Flora danego obszaru tylko na początku procesu wzbogacona jest w nowe gatunki – później
gatunki rodzime mogą wycofywać się ze zbiorowisk w wyniku konkurencji z lepiej
przystosowanymi gatunkami obcymi.
Gatunki obce cechuje, m.in. duża zdolność do aklimatyzacji na terenach półnaturalnych i naturalnych, w związku z czym przyczyniają się do eliminacji niektórych
gatunków rodzimych i wpływają na kształt całych ekosystemów, a w konsekwencji
także całych krajobrazów. Stąd też inwazje gatunków obcych uznano za znaczny
2. J. Kornaś, Analiza flor synantropijnych, Wiadomości Botaniczne, nr 21(2), Polskie Towarzystwo Botaniczne,
Kraków 1977, s. 85–90.
3. J.B. Faliński, Synantropizacja szaty roślinnej – próba określenia istoty procesu i głównych kierunków badań,
Phytocoenosis, 1(3), Warszawa–Białowieża 1972, s. 157–170.
4. K. Miklaszewska, E. Pągowska, Problem roślinnych gatunków inwazyjnych w Polsce, Progress In Plant Protection/
Postępy w Ochronie Roślin, 47 (1), 2007, s. 84–87.
5. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, Wydawnictwo Klubu
Przyrodników, Świebodzin 2009, s. 1–167.
6. J.B. Faliński, Rzeczne wędrówki roślin, [w:] J. Kołtuniak (red.), Rzeki. Kultura, Cywilizacja, Historia, t. 9,
Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2000, s. 143–186.
7. B. Tokarska-Guzik, The Establishment and Spreading of Alien Plant Species (kenophytes)…, op. cit., s. 192.
8. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 1–167.
9. Z. Dajdok, Z. Kącki, Kenophytes of the Odra riversides. Phytogeographical problems of synantropie plants, Institute
of Botany Jagiellonian University, Kraków 2003, s. 131–136.
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problem ochrony przyrody, a straty związane z gatunkami ekspansywnymi szacuje
się na miliardy euro, co świadczy o dużej skali tego problemu10.
Najważniejszym celem ochrony przyrody jest, m.in. przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się roślin inwazyjnych. Do istotnych działań należy identyfikacja tych
gatunków, stały monitoring oraz próby ograniczenia inwazji. Podjęcie odpowiednich
działań zaradczych wymaga zebrania wiedzy o gatunkach obcego pochodzenia w skali
poszczególnych regionów oraz identyfikacji i kategoryzacji zagrożeń11,12.
W międzynarodowej Konwencji o Różnorodności Biologicznej z 1992 r. został
zawarty zapis nawołujący do zwalczania obcych gatunków inwazyjnych, zagrażających
naturalnym siedliskom, zbiorowiskom lub gatunkom13.
W niektórych krajach podejmuje się działania odnośnie walki i ograniczenia inwazyjnych gatunków, zaś kraje członkowskie UE zobligowane są do przygotowania
„strategii dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych” (EU Startegy on Invasive Alien
Species). Ograniczenie inwazji biologicznych jest jednocześnie jednym z 6 kluczowych celów „Europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej” (EU 2020
Biodiversity Strategy)14.
Celem pracy było sporządzenie listy gatunków obcych roślinności wodnej i nadwodnej Zalewu Rzeszowskiego oraz analiza flory synantropijnej w kontekście form
życiowych, elementów historyczno-geograficznych, pochodzenia oraz czasu przybycia
do Polski, jak również wyszczególnienie gatunków inwazyjnych.

2. Materiał i metody
Badania terenowe przeprowadzono wzdłuż Zalewu Rzeszowskiego w latach
2011–2014. Nazwy gatunków podano według opracowania Mirka i in.15 Zastosowano również kategorie form życiowych Raunkiaera: G – geofit, H – hemikryptofity,
Hy – hydrofit, M – megafanerofit, N – nanofanerofit, T – terofit16. Klasyfikację geograficzno-historyczną flory oparto na pracach Kornasia17 i Sudnik-Wójcikowskiej18.
Przynależność do grup geograficzno-historycznych oraz pochodzenie roślin określono

10. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 1–167.
11. B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego
pochodzenia jako podstawa działań praktycznych, [w:] Z. Kącki, E. Stefańska-Krzaczek (red.), Synantropizacja w dobie
zmian różnorodności biologicznej, Acta Botanica Silesiaca, nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2011, s. 23–53.
12. B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, C. Hołdyński, Rośliny obcego
pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, Warszawa 2012, s. 197.
13. B. Tokarska-Guzik, The Establishment and Spreading of Alien Plant Species (kenophytes)…, op. cit., s. 192.
14. B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego
pochodzenia jako podstawa działań praktycznych…, op. cit., s. 23–53.
15. Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, A. Zając, M. Zając, Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checlist, [w:]
Z. Mirek (red.), Biodiversity of Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 2002,
s. 442.
16. K. Zarzycki, H. Trzcińska-Tacik, W. Różański, Z. Szelag, J. Wołek, U. Korzeniak, Ecological indicator values
of vascular plants of Poland, Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, W. Szafer Institute of
Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 2002, s. 183.
17. J. Kornaś, Analiza flor synantropijnych…, op. cit., s. 85–90.
18. B. Sudnik-Wójcikowska, Rośliny synantropijne, Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa 2011, s. 336.
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na podstawie opracowań: Kornasia19, Zająca20, Zająca i in.21, Tokarskiej-Guzik22. Za
gatunki inwazyjne uznano taksony w ujęciu Tokarskiej-Guzik23.

3. Charakterystyka terenu badań
Zalew Rzeszowski to obszar położony w granicach administracyjnych miasta
Rzeszowa. Pod względem fizyczno-geograficznym Kondrackiego24 leży w mezoregionie Podgórze Rzeszowskie, które sąsiaduje od południa z Pogórzem Dynowskim.
Zalew powstał przez przegrodzenie rzeki Wisłok zaporą na 64 km jej biegu. Oddano go do eksploatacji w 1973 r. jako zbiornik retencyjny o walorach rekreacyjnych.
Pierwotnie zbiornik miał powierzchnię 68 ha i pojemność 1,8 mln m3, zaś obecnie
wskutek zamulenia powierzchnia zmalała do 42 ha. Nanoszone przez rzekę osady
stopniowo wypłycały zbiornik, doprowadzając do utworzenia wielu wysp oraz licznych płytkich odnóg i zatok. Zalew jest zbiornikiem argillotroficznym (gliniastym)
zawierającym duże ilości zawieszonych cząstek mineralnych, które powodują wyraźne
zmętnienie wody. Znaczna żyzność jego wód spowodowana jest również obecnością
dużej ilości biogenów i substancji organicznych25,26,27 (fot. 1).
Zalew Rzeszowski wchodzi w skład proponowanego obszaru Natura 2000 pod
nazwą „Wisłok Środkowy z dopływami” (PLH 180030). Obszar o powierzchni 1064,6 ha
zaczyna się za zaporą w Besku, gdzie kończy się odcinek górski rzeki, a następnie
przepływa przez płaską Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórze Strzyżowskie oraz
Dynowskie i kończy na Zalewie Rzeszowskim. Obszar został wyznaczony głównie dla
ochrony cennych gatunków ryb, gdzie stwierdzono ponad 30 gatunków ichtiofauny,
w tym dziesięć objętych ochroną28,29.
Teren ten znajduje się pod silną presją człowieka, związaną przede wszystkim
z rekreacją mieszkańców Rzeszowa. Równolegle do Zalewu po obu stronach w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są trasy rowerowe i spacerowe.
Badany obszar jest częstym miejscem odpoczynku mieszkańców Rzeszowa, co skutkuje
wzmożonymi antropogenicznymi przekształceniami szaty roślinnej. Ponadto koryto
19. J. Kornaś, Prowizoryczna lista nowszych przybyszów synantropijnych (kenofitów) zadomowianych w Polsce, [w:]
J.B. Faliński (red.), Synantropizacja szaty roślinnej. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski, Materiały
Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, nr 25, 1968, s. 43–53.
20. A. Zając, Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Rozprawa Habilitacyjna, nr 29, 1979, s. 1–213.
21. A. Zając, M. Zając, B. Tokarska-Guzik, Kenophytes in the flora of Poland: list, status and original, Phytocoenosis
10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. Nr 9, 1998, s. 107–116.
22. B. Tokarska-Guzik, The Establishment and Spreading of Alien Plant Species (kenophytes)…, op. cit., s. 192.
23. Ibidem, s. 192.
24. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 441.
25. M. Suchy, A. Zawada (red.), Raport o stanie środowiska województwa rzeszowskiego w roku 1996, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 1997.
26. M. Ziaja, Flora roślin naczyniowych Zalewu Rzeszowskiego, Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego
i Zdrowotnego WSP, z. 1, t. 2, Rzeszów 1998, s. 65–68.
27. J.R. Mroczek, J. Kostecka, Rola Zalewu Rzeszowskiego w zrównoważonym rozwoju miasta, Inżynieria Ekologiczna,
nr 20, 2008, s. 50–56.
28. K. Kukuła, A. Bylak, Specjalny obszar ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami, [w:] D. Rogała, A. Marcela
(red.), Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rzeszów 2011,
s. 320–325.
29. M. Ziaja, T. Wójcik, Występowanie Leersia oryzoides (l.) sw. w zbiorowiskach szuwarowych Zalewu Rzeszowskiego,
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 21 (1), 2014, s. 123–132.
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Zalewu jest częściowo wybetonowane. Wszystkie te czynniki sprzyjają ekspansji
obcych gatunków30,31.

Fot. 1. Zalew Rzeszowski
Źródło: fot. M. Ziaja

4. Wyniki badań
Dotychczas na terenie badań zanotowano łącznie 326 gatunki roślin naczyniowych. Gatunki obcego pochodzenia (antropofity) stanowią 15,6% (51 gat.) całej
badanej flory (ryc. 1). W grupie taksonów obcych geograficznie przeważają kenofity
(tzw. nowsi przybysze) 56,9% (29 gat.), czyli gatunki, które przywędrowały po XV w.
(umownie po odkryciu Ameryki). Znaczny udział mają archeofity 41,2% (21 gat.),
są to gatunki, które przywędrowały do XV w. wraz z roślinami uprawnymi, głównie
z basenu Morza Śródziemnego, zaś najmniejszy diafity 1,9% (1 gat.), czyli gatunki
niezadomowione trwale, pojawiające się efemerycznie.

30. Z. Wnuk, M. Ziaja, W. Ziaja, Z. Czerniakowski, Ścieżka przyrodnicza im. Prof. dra Władysława Szafera w Rzeszowie,
Liga Ochrony Przyrody, Rzeszów 1998, s. 1–96.
31. M. Ziaja, T. Wójcik, Zalew Rzeszowski jako potencjalny obszar Natura 2000 pod nazwą „Wisłok Środkowy
z dopływami” (PLH 180030) – możliwości wykorzystania turystycznego, [w:] J. Rak (red.), Wybrane aspekty
ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie, Wydawnictwo Muzeum
Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2013, s. 147–159.
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Ryc. 1. Udział poszczególnych grup antropofitów

Źródło: Opracowanie własne

Spośród gatunków obcych najliczniejszą grupę stanowią taksony należące do
następujących rodzin: astrowate (Asteraceae) – 11 gat., bobowate (Fabaceae) i różowate (Rosaceae) – po 6 gat., wiechlinowate (Poaceae) – 4 gat., mniejszy udział mają:
kapustowate (Brassicaceae), dyniowate (Cucurbitaceae), niecierpkowate (Balsaminaceae), orzechowate (Juglandaceae) i jasnotowate (Lamiaceae), zaś 13 rodzin ma tylko
po 1 przedstawicielu (tab. 1).
Tab. 1. Udział rodzin gatunków obcych Zalewu Rzeszowskiego
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Lp.

Rodzina

1.

Astrowate (Asteraceae)

Liczba gatunków
11

2.

Bobowate (Fabaceae)

6

3.

Różowate (Rosaceae)

6

4.

Wiechlinowate (Poaceae)

4

5.

Kapustowate (Brassicaceae)

3

6.

Dyniowate (Cucurbitaceae)

2

7.

Niecierpkowate (Balsaminaceae)

2

8.

Orzechowate (Juglandaceae)

2

9.

Jasnotowate (Lamiaceae)

2

10.

Trędownikowate (Scrophulariaceae)

1

11.

Selerowate (Apiaceae)

1

12.

Jesionowate (Aceraceae)

1

13.

Dereniowate (Cornaceae)

1

14.

Żabiściekowate (Hydrocharitaceae)

1

15.

Oliwkowate (Oleaceae)

1

16.

Szczawikowate (Oxalidaceae)

1

17.

Makowate (Papaveraceae)

1

18.

Obrazkowate (Araceae)

1

Obce gatunki roślin Zalewu Rzeszowskiego
Lp.

Rodzina

19.

Bukowate (Fabaceae)

Liczba gatunków
1

20.

Rdestowate (Polygonaceae)

1

21.

Nanerczowate (Anacardiaceae)

1

22.

Werbenowate (Verbenaceae)

1

Łącznie

51

Źródło: Opracowanie własne

Spektrum biologiczne wskazuje na dominację terofitów – 19 gat. (37,3%) i hemikryptofitów – 13 gat. (25,5%). We florze licznie reprezentowane są również megafanerofity (drzewa) – 8 gat. (15,7%) i nanofanerofity (krzewy) – 6 gat. (11,8%), natomiast
udział geofitów – 4 gat. (7,8%) i hydrofitów – 1 gat. (1,9%) jest niewielki (tab. 2).
Tab. 2. Udział form życiowych gatunków obcych Zalewu Rzeszowskiego
Lp.

Forma życiowa

Liczba gatunków

%

1.

Terofity (jednoroczne)

19

37,3

2.

Hemikryptofity

13

25,5

3.

Megafanerofity (drzewa)

8

15,7

4.

Nanofanerofity (krzewy)

6

11,8

5.

Geofity

4

7,8

6.

Hydrofity

1

1,9

51

100

Łącznie

Źródło: Opracowanie własne

Wśród archeofitów (starszych przybyszów) przeważają gatunki pochodzenia śródziemnomorsko-iranoturańskiego – 6 gat. i śródziemnomorskiego – 5 gat., natomiast
mniej licznie przywędrowały z regionu atlantyckiego, eurosyberyjskiego, pontyjsko-pannońskiego, azjatyckiego. W grupie kenofitów (młodszych przybyszów), które są
bardziej zróżnicowane pod względem pochodzenia, zdecydowanie dominują gatunki
pochodzące z Ameryki Północnej (14 gat.), zaś pojedynczo z Europy wschodniej i południowo-zachodniej, Azji zachodniej, centralnej i wschodniej oraz Himalajów. Na
uwagę zasługuje również gatunek niezadomowiony trwale, pochodzący z tropikalnej
Afryki – pistia rozetkowata Pistia stratioides, który w Europie jest hodowany głównie
w akwariach. Jego obecność ma charakter efemeryczny, gdyż został stwierdzony tylko w jednym sezonie badań, stąd przypuszczenie, iż został jednorazowo wyrzucony
z akwarium (tab. 3).

171

Maria Ziaja, Tomasz Wójcik
Tab. 3. Pochodzenie gatunków obcych Zalewu Rzeszowskiego
Antropofity

Archeofity

Kenofity

Diafity

Pochodzenie

Liczba gat.

śródziemnomorsko-iranoturańskie

6

śródziemnomorskie

5

śródziemnomorsko-atlantyckie

2

Azja południowa i płd.-wsch.

2

środkowoeuropejskie

1

iranoturańsko-eurosyberyjskie

1

pontyjsko-pannońskie

1

atlantycko-eurosyberyjskie

1

środkowo-iranoturańsko-atlantycko-eurosyberyjskie

1

Ameryka Północna

14

Europa płd.-zach., Azja płd.-zach. i Azja centr.

3

Europa wsch., Azja zach.

2

Azja płd.-zach., centr., wsch.

2

Azja wsch.

2

Europa wsch., Azja centr. i wsch.

1

Azja centralna (Himalaje)

1

Azja centr. i wsch.

1

tropikalna Afryka

1

Źródło: Opracowanie własne

Spośród gatunków obcych badanego terenu 17 taksonów zaliczono do inwazyjnych kenofitów32,33 (tab. 4). Gatunki te koncentrowały się na brzegach Zalewu
oraz na wyspach, gdzie powstają ziołorośla i inicjalne płaty łęgu. Należy do nich
niecierpek gruczołowaty (himalajski) Impatiens glandulifera (fot. 2), który występuje
w postaci dużych zwartych płatów na wyspach oraz na obrzeżach. Z kolei rdestowiec
ostrokończysty Reynoutria japonica tworzy wzdłuż rzeki Strug (dopływ Zalewu)
nieduże powierzchniowo, choć zwarte kępy. Okrajkowe zbiorowiska ziół i pnączy
na brzegach Zalewu były miejscem występowania kolczurki klapowanej Echinocystis
lobata, przestępu białego Bryonia alba, przymiotna kanadyjskiego Conyza canadensis
i przymiotna białego Erigeron annuus. Natomiast użytki zielone bezpośrednio przylegające do Zalewu podlegają ekspansji przez nawłoć późną Solidago gigantea, co ma
związek z brakiem użytkowania.

32. B. Tokarska-Guzik, The Establishment and Spreading of Alien Plant Species (kenophytes)…, op. cit., s. 192.
33. B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, C. Hołdyński, Rośliny obcego
pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych…, op. cit., s. 197.
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Tab. 4. Rośliny obcego pochodzenia
Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Rodzina

Forma
życiowa

Przynależność
geograficznohistoryczna

Pochodzenie

Czas
przybycia
do Polski

1.

Aethusa cynapium

Blekot pospolity

Selerowate
Apiaceae

T

Archeofit

–

–

2.

Acer negundo*

Klon jesionolistny

Jesionowate
Aceraceae

M

Kenofit Agriofit

Ameryka Północna

XIX

Chrzan pospolity

Kapustowate
Brassicaceae

G

Archeofit

Środkowoeuropejskie

–

H

Kenofit Epekofit

Europa wsch.,
Azja zach.

XVII

3.

Armoracia rusticana

4.

Bryonia alba*

Przestęp biały

Dyniowate
Cucurbitaceae

5.

Capsella bursa-pastoris

Tasznik pospolity

Kapustowate
Brassicaceae

H

Archeofit

Śródziemnomorskoiranoturańskoatlantyckoeurosyberyjskie

–

6.

Carduus acanthoides

Oset nastroszony

Astrowate
Asteraceae

H

Archeofit

Śródziemnomorskie

–

7.

Chamomilla recutita

Rumianek
pospolity

Astrowate
Asteraceae

T

Archeofit

Śródziemnomorskie

–

8.

Chamomilla suaveolens*

Rumianek
bezpromieniowy

Astrowate
Asteraceae

T

Kenofit Epekofit

Ameryka Północna,
Azja wsch.

XIX

9.

Cichorium intybus

Cykoria
podróżnik

Astrowate
Asteraceae

H

Archeofit

Śródziemnomorskoiranoturańskie

–

10.

Conyza canadensis*

Przymiotno
kanadyjskie

Astrowate
Asteraceae

T

Kenofit Epekofit

Ameryka Północna

XVIII

N

Kenofit Agriofit

Europa wsch., Azja
centr. i wsch.

XVIII

T

Archeofit

Azja płd. i płd.-wsch.

–

11.

Cornus alba

Dereń biały

Dereniowate
Cornaceae

12.

Echinochloa crus-galli

Chwastnica
jednostronna

Wiechlinowate
Poaceae

Echinocystis lobata*

Kolczurka
klapowana

Dyniowate
Cucurbitaceae

T

Kenofit Agriofit

Ameryka Północna

XX

14.

Elodea canadensis*

Moczarka
kanadyjska

Żabiściekowate
Hydrocharitaceae

Hy

Kenofit Agriofit

Ameryka Północna

XIX

15.

Erigeron annuus*

Przymiotno białe

Astrowate
Asteraceae

H

Kenofit Epekofit

Ameryka Północna

XIX

Jesion
pensylwański

Oliwkowate
Oleaceae

M

Kenofit Agriofit

Ameryka Północna

XIX

Jęczmień płonny

Wiechlinowate
Poaceae

T

Archeofit

Śródziemnomorskoiranoturańskie

–

Niecierpek
gruczołowaty

Niecierpkowate
Balsaminaceae

T

Kenofit Agriofit

Azja centr.
(Himalaje)

XIX

Niecierpkowate
Balsaminaceae

T

Kenofit Agriofit

Azja centr. i wsch.

XIX

M

Kenofit Agriofit

Ameryka Północna

–

M

Kenofit Agriofit

Azja płd.-zach.,
centr., wsch.

XVIII
–

13.

16. Fraxinus pennsylvanica*
17.

Hordeum murinum

18. Impatiens glandulifera*
19.

Impatiens parviflora*

Niecierpek
drobnokwiatowy

20.

Juglans aliantifolia

Orzech
ajlantolistny

Orzechowate
Juglandaceae

Juglans regia

Orzech włoski

Orzechowate
Juglandaceae

22.

Lactuca serriola

Sałata
kompasowa

Astrowate
Asteraceae

H

Archeofit

Śródziemnomorskoiranoturańskie

23.

Lamium album

Jasnota biała

Jasnotowate
Lamiaceae

H

Archeofit

Iranoturańskoeurosyberyjskie

–

Lamium purpureum

Jasnota
purpurowa

Jasnotowate
Lamiaceae

T

Archeofit

Śródziemnomorskie

–

25.

Lathyrus tuberosus

Groszek
bulwiasty

Bobowate
Fabaceae

H

Archeofit

PontyjskoPannońskie

–

26.

Malus domestica

Jabłoń domowa

Różowate
Rosaceae

M

Kenofit Agriofit

–

–

27.

Matricaria maritima
ssp. inodora

Maruna
bezwonna

Astrowate
Asteraceae

H

Archeofit

Atlantyckoeurosyberyjskie

–

28.

Medicago sativa

Lucerna siewna

Bobowate
Fabaceae

H

Kenofit Epekofit

Azja płd.-zach.

XIX

21.

24.
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Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Rodzina

Forma
życiowa

Przynależność
geograficznohistoryczna

Pochodzenie

Czas
przybycia
do Polski

29.

Medicago x varia

Lucerna
pośrednia

Bobowate
Fabaceae

H

Kenofit Epekofit

Europa wsch.,
Kazachstan

XIX

30.

Oxalis fontana*

Szczawik żółty

Szczawikowate
Oxalidaceae

G

Kenofit Epekofit

Ameryka Północna
lub Azja wsch.

XIX

31.

Padus serotina*

Czeremcha
amerykańska

Różowate
Rosaceae

N

Epekofit Agriofit

Ameryka Północna,
Ameryka Południowa

XIX / XX

T

Archeofit

Śródziemnomorskoiranoturańskie

–

32.

Papaver rhoeas

Mak polny

Makowate
Papaveraceae

33.

Pistia stratioides

Pistia rozetkowa
(Sałata wodna)

Obrazkowate
Araceae

T

Diafit

Tropikalna Afryka
Europa- roślina
akwariowa

–

34.

Prunus cerasifera

Śliwa wiśniowa

Różowate
Rosaceae

N

Kenofit Agriofit

Europa płd.-zach.,
Azja płd.-zach.
i centr.

XIX

35.

Prunus domestica

Śliwa domowa

Różowate
Rosaceae

N

Kenofit Agriofit

–

XVI

Grusza pospolita

Różowate
Rosaceae

M

Kenofit Agriofit

–

XVI

M

Kenofit Epekofit

Ameryka Północna

XIX

36.

Pyrus communis

37.

Quercus rubra

Dąb czerwony

Bukowate
Fagaceae

38.

Raphanus raphanistrum

Rzodkiew
świrzepa

Kapustowate
Brasicaceae

T

Archeofit

Śródziemnomorskie

–

39.

Reynoutria japonica*

Rdestowiec
ostrokończysty

Rdestowate
Polygonaceae

G

Kenofit Agriofit

Azja wsch.

XIX

40.

Rhus typhina

Sumak octowiec

Nanerczowate
Anacardiaceae

N

Kenofit Epekofit

Ameryka Północna

XIX

41.

Robinia pseudoacacia*

Robinia akacjowa

Bobowate
Fabaceae

M

Kenofit Agriofit

Ameryka Północna

XVIII

42.

Rosa multiflora

Róża
wielokwiatowa

Różowate
Rosaceae

N

Kenofit Agriofit

Azja wsch.

XX

43.

Setaria pumila

Włośnica sina

Wiechlinowate
Poaceae

T

Archeofit

Azja płd. i płd.-wsch.

–

Włośnica zielona

Wiechlinowate
Poaceae

T

Archeofit

Śródziemnomorskoiranoturańskie

–

G

Kenofit Agriofit

Ameryka Północna

XIX

T

Archeofit

Śródziemnomorskie

–

Archeofit

Śródziemnomorskoatlantyckie

–

Śródziemnomorskoiranoturańskie

–

44.

Setaria viridis

45.

Solidago gigantea*

Nawłoć późna

Astrowate
Asteraceae

46.

Sonchus asper

Mlecz kolczasty

Astrowate
Asteraceae

Sonchus oleraceus

Mlecz zwyczajny

Astrowate
Asteraceae

48.

Verbena officinalis

Werbena
pospolita

Werbenowate
Verbenaceae

H

Archeofit

49.

Veronica persica*

Przetacznik
perski

Trędownikowate
Scrophulariaceae

T

Kenofit Epekofit

Azja płd.-zach.

XIX

50.

Vicia grandiflora*

Wyka
brudnożółta

Bobowate
Fabaceae

T

Kenofit Epekofit

Europa płd., Azja
płd.-zach.

XX

51.

Vicia hirsuta

Wyka
drobnokwiatowa

Bobowate
Fabaceae

T

Archeofit

Śródziemnomorskoatlantyckie

–

47.

H

Objaśnienia: Forma życiowa: M – megafanerofity (drzewa), N – nanofanerofity (krzewy), H – hemikryptofity, G – geofity, T – terofity (jednoroczne), Hy – hydrofity. * – gatunki inwazyjne według
Tokarskiej-Guzik (2005)
Źródło: Opracowanie własne
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Fot. 2. Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
Źródło: fot. M. Ziaja

Spośród inwazyjnych gatunków drzew sporadycznie i pojedynczo występowały:
klon jesionolistny Acer negundo, jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica, czeremcha
amerykańska Padus serotina oraz robinia akacjowa Robinia pseudoacacia. Największe
zagrożenie dla flory Zalewu Rzeszowskiego stanowią 4 spośród badanych gatunków
roślin inwazyjnych, są to: niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, przymiotno
kanadyjskie Erigeron canadensis, kolczurka klapowana Echinocystis lobata i nawłoć
późna Solidago gigantea.

5. Podsumowanie
Badania i obserwacje potwierdzają tezę, że siedliska nadrzeczne uważane są
współcześnie za jedne z najsilniej zagrożonych i jednocześnie podatnych na inwazje
obcych gatunków34,35,36,37,38. Na natężenie ekspansji ma wpływ między innymi forma
i zakres działalności człowieka w dolinie rzeki. Do inwazyjnych neofitów, opanowujących ten typ siedlisk często na skalę masową, zalicza się gatunki z rodzaju: nawłoć

34. J.B. Faliński, Rzeczne wędrówki roślin…, op. cit., s. 143–186.
35. M. Kucharczyk, R. Krawczyk, Kenophytes as river corridor plants in the Vistula River and the San River Valley,
Teka Komisji Ochrony Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, I/2004, PAN oddział w Lublinie, Lublin
2004, s. 110–115.
36. B. Tokarska-Guzik, The Establishment and Spreading of Alien Plant Species (kenophytes)…, op. cit., s. 192.
37. H. Więcław, P. Pieńkowski, Inwazje gatunków obcych jako element zagrożenia małych dolin rzecznych, [w:] U. Myga‑Piątek (red.), Doliny rzeczne: Przyroda – Krajobraz – Człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2007,
s. 159–166.
38. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 1–167.
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Solidago, rdestowiec Reynoutria, niecierpek Impatiens39, które jednocześnie stanowią
poważne zagrożenie dla terenów nadrzecznych, a zwłaszcza zalewowych40.
Doliny rzeczne są korytarzami migracyjnymi wykorzystywanymi przez obcych
przybyszów41,42,43. Współcześnie w dolinach rzek rozprzestrzeniają się gatunki, takie
jak: niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, uczep amerykański Bidens frondosa, kolczurka klapowana Echinocystis lobata czy rzepień włoski Xanthium albinum.
Również w swoich ojczyznach są one związane z siedliskami nadrzecznymi44.
Inwazja obcych gatunków jest uważana za jeden z trzech głównych czynników
zagrażających bioróżnorodności na skalę globalną, obok fragmentacji i degradacji
naturalnych siedlisk45. Przekształcenia środowiska naturalnego spowodowane działalnością człowieka, nasilające się w ostatnich dziesięcioleciach, przybierają coraz
większe rozmiary, co prowadzi do procesu synantropizacji46. Ekspansja gatunków
obcych może prowadzić do ograniczenia różnorodności biologicznej, krzyżowania się
gatunków rodzimych z neofitami, zaburzenia procesów ekologicznych oraz zaniku
lokalnej specyfiki ekosystemów, a także ograniczenia atrakcyjności turystycznej47.
Dla zachowania naturalnych krajobrazów dolin małych rzek celowe jest ograniczenie ekspansji obcych gatunków roślin, stąd istotne jest monitorowanie populacji
gatunków już występujących w dolinach oraz ograniczenie takich form aktywności
człowieka, które prowadzą do introdukcji nowych gatunków.
Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają inwazje obcych gatunków roślin w skali
różnych regionów, od dawna podejmowane są liczne badania zmierzające do uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. Są one niezbędne dla wskazania przyczyn i skutków
zjawiska, a także mają kluczowe znaczenie dla oceny stanu i ochrony różnorodności
biologicznej.
Zalew Rzeszowski należy do obszarów, gdzie wykształciły się ekosystemy o naturalnym i półnaturalnym charakterze, które reprezentują różne typy zbiorowisk
roślinnych (wodne, nadwodne, szuwarowe, łąkowe, leśne)48,49. We florze nadal
przeważają gatunki rodzime, zaś gatunki obcego pochodzenia nie stanowią istotnego zagrożenia, jak ma to miejsce w innych regionach kraju. Tereny sąsiadujące ze
zbiornikiem są coraz częściej porządkowane i zagospodarowywane, zaś w samym
Zalewie dominują gatunki rodzime (pałka szerokolistna i wąskolistna Typha latifolia
39. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 1–167.
40. M. Śliwiński, Wybrane antropofity brzegów Bystrzycy na odcinku Krasków–Jarnołtów, Acta Botanica Silesiaca,
nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 121–136.
41. Z. Dajdok, Z. Kącki, Kenophytes of the Odra riversides, Phytogeographical problems of synantropie plants, Institute
of Botany Jagiellonian University, Kraków 2003, s. 131–136.
42. M. Kucharczyk, R. Krawczyk, Kenophytes as river corridor plants in the Vistula River and the San River Valley…,
op. cit., s. 110–115.
43. B. Tokarska-Guzik, The Establishment and Spreading of Alien Plant Species (kenophytes)…, op. cit., s. 192.
44. Ibidem, s. 192.
45. Ibidem, s. 192.
46. B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego
pochodzenia jako podstawa działań praktycznych…, op. cit., s. 23–53.
47. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski…, op. cit., s. 1–167.
48. M. Kwiatkowska, Roślinność wodna i nadbrzeżna Zalewu Rzeszowskiego, Annales, Sectio C, Vol. 50 (8), 1995,
s. 145–171.
49. M. Ziaja, T. Wójcik, Występowanie Leersia oryzoides (l.) sw. w zbiorowiskach szuwarowych Zalewu Rzeszowskiego,
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 21 (1), 2014, s. 123–132.
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i T. angustifolia, trzcina pospolita Phragmites australis, mozga trzcinowata Phalaris
arundinacea, jeżogłówka pojedyncza i gałęzista Sparganium emersum i S. erectum oraz
manna mielec Glyceria maxima), które tworzą zwarte i stabilne fitocenozy roślinne.
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AKTYWIZACJA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPOŁECZNEJ JAKO CZYNNIK ROZWOJU
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ
NA POGÓRZU DYNOWSKIM
Streszczenie
Przedsiębiorczość społeczna odgrywa coraz większą rolę w rozwoju lokalnym, uzyskując finansowe oraz instytucjonalne wsparcie Unii Europejskiej. Turystyka stwarza szerokie możliwości działania różnym formom przedsiębiorstw społecznych. Pogórze Dynowskie to atrakcyjny, ale niezbyt popularny obszar recepcji turystycznej, co ogranicza zainteresowanie inwestorów rozbudową infrastruktury turystycznej oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przedsiębiorczość społeczna, ukierunkowana nie na maksymalizację zysku, ale na realizację
celów społecznych – głównie na aktywizację lokalnego rynku pracy, mogłaby stać się jednym
ze stymulatorów rozwoju gospodarki turystycznej na tym obszarze, zwiększając równocześnie
tempo rozwoju lokalnego. Powodzenie przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej
uwarunkowane jest jednak udzieleniem wsparcia przez władze samorządowe oraz pozyskaniem środków funduszy unijnych.
Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna, przedsiębiorczość społeczna, spółdzielnia socjalna

ACTIVATION OF LOCAL SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF THE
DEVELOPMENT OF TOURISM ECONOMY
IN POGÓRZE DYNOWSKIE
Summary
Social entrepreneurship plays an increasingly important role in local development, obtaining financial and institutional support of the European Union. Tourism provides a wide range
of action of various forms of social enterprises. Pogórze Dynowskie is an attractive, but not
very popular tourist reception area, that reduces a business interest of investors in development of tourist infrastructure and economic activity. Social entrepreneurship which is not focused on maximizing profit, but on the implementation of the social objectives – mainly on
the economic activity of the local labour market, could become one of the stimulant of tourist
economy development in this area, increasing at the same time, the pace of local development.
The success of the projects of social entrepreneurship is caused by the granting of local authorities assistance and the acquisition of EU funds.
Keywords: tourism economy, social entrepreneurship, social cooperative
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1. Wprowadzenie
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pogórza Dynowskiego, zróżnicowane walory
naturalne i antropogeniczne, atrakcyjny krajobraz, bogaty folklor i tradycje kulinarne
stwarzają możliwość uprawiania różnych form turystyki, takich jak: turystyka aktywna, poznawcza, wypoczynkowa, kulturowa, regionalna, kulinarna czy ekoturystyka.
Analiza natężenia ruchu turystycznego na tym obszarze recepcji prowadzi jednak do
wniosku, że potencjał Pogórza Dynowskiego jest relatywnie słabo wykorzystany. Jest
to w pewnym stopniu uwarunkowane niezadawalającym stanem bazy turystycznej,
zarówno noclegowej, jak i gastronomicznej czy uzupełniającej. Z kolei brak większego
zainteresowania inwestorów rozbudową atrakcyjnej infrastruktury oraz rozwojem
gospodarki turystycznej determinowany jest słabą popularnością Pogórza Dynowskiego, co ogranicza perspektywy generowania zysków z działalności lokowanej na
tym obszarze. Ponadto występują tu typowe bariery rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, do których należą: brak kapitału na rozpoczęcie działalności
oraz rozłożony w czasie jego zwrot, niewystarczający do realizacji inwestycji poziom
wiedzy i kompetencji, brak znajomości rynku oraz trudności w oszacowaniu ryzyka.
W tej sytuacji szansą na rozwój gospodarki turystycznej na Pogórzu Dynowskim
wydaje się być zaangażowanie władz samorządowych oraz społeczności lokalnych
w działania z zakresu ekonomii społecznej. Należałoby się skoncentrować na stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi turystycznych przedsiębiorstw społecznych, które w przeciwieństwie do podmiotów komercyjnych, nie są nastawione na
maksymalizację zysku, ale na realizację określonych celów społecznych.
Celem opracowania uczyniono analizę przesłanek rozwoju przedsiębiorczości
społecznej na obszarze Pogórza Dynowskiego oraz wskazanie działań aktywizujących
lokalną gospodarkę turystyczną w oparciu o popularne podmioty ekonomii społecznej,
jakimi są spółdzielnie socjalne.

2. Istota, formy i podmioty przedsiębiorczości społecznej
Przedsiębiorczość społeczna, pomimo że stanowi jedną z form gospodarki rynkowej, pozycjonuje swoją misję i cele poza rynkiem1. W ramach przedsiębiorczości
społecznej prowadzone są działania z zakresu dostarczania dóbr i usług publicznych
oraz aktywizacji rynku pracy2, a jej podmiotami są przedsiębiorstwa prowadzące
działalność o głównie społecznych cechach, przy czym nie występuje dążenie do
maksymalizacji zysku lub powiększania dochodu właścicieli czy udziałowców, a zyski
są reinwestowane w realizację celów przedsiębiorstwa3.
W dokumentach unijnych zdefiniowano przedsiębiorstwa społeczne jako te,
„dla których leżący we wspólnym interesie cel socjalny lub społeczny jest racją bytu
działalności komercyjnej, charakteryzującej się często wysokim poziomem innowa1. J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, UE w Krakowie, MSAP, Kraków 2008,
s. 9.
2. A. Grzybowska, J. Ruszewski, Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat,
Suwałki 2010, s. 24.
3. www.ekonomiaspoleczna.pl (dostęp: 30.04.2014).
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cyjności społecznej, których zyski są w większości reinwestowane w realizację tego
celu społecznego i których sposób organizacji lub system własności odzwierciedla ich
misję, opierając się na demokratycznych lub partycypacyjnych zasadach lub mając na
celu sprawiedliwość społeczną”4.
Unia Europejska podejmuje coraz liczniejsze działania wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wśród takich inicjatyw unijnych na szczególną uwagę zasługuje5:
 wprowadzenie od 2014 r. priorytetu inwestycyjnego „przedsiębiorstwa społeczne”
do rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 umocowanie prawne europejskiego instrumentu finansowego, ułatwiającego
przedsiębiorstwom społecznym finansowanie przedsięwzięć z zakresu rozpoczynania i rozwoju działalności,
 promowanie wzajemnego uczenia się oraz zwiększania kompetencji pracowników
administracji krajowej i regionalnej w zakresie wdrażania strategii wspierania,
promocji i finansowania przedsiębiorstw społecznych.
Przedsiębiorstwa społeczne posiadają określone cechy o charakterze społecznym
i ekonomicznym. Rynkowy charakter tych podmiotów determinuje cechy ekonomiczne, wśród których można wymienić: ciągłą, regularną działalność, suwerenność
i niezależność od instytucji publicznych, występowanie ryzyka ekonomicznego, a także
obowiązek zatrudniania płatnego personelu. Według kryterium społecznego można
wyróżnić takie cechy przedsiębiorstw społecznych, jak: orientacja na społeczne cele
działalności, oddolny, obywatelski charakter inicjatyw, demokratyczny system zarządzania, wspólnotowy charakter działania oraz ograniczona dystrybucja zysków.
Pomimo że w Polsce od wielu lat nie udało się uchwalić ustawy o przedsiębiorstwie
społecznym, podmioty ekonomii społecznej działają na podstawie innych przepisów,
przyjmując różne formy organizacyjno-prawne (tab. 1).
Tab. 1. Klasyfikacja rodzajowa przedsiębiorstw społecznych działających w Polsce
Formy organizacyjno-prawne

Podstawa działalności

Spółdzielnie socjalne

ustawa o spółdzielniach socjalnych, prawo spółdzielcze

Organizacje pozarządowe

ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, ustawa o fundacjach

Centra integracji społecznej – CIS

ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Zakłady aktywności zawodowej – ZAZ

ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów

prawo spółdzielcze

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Spółki z o.o. i spółki akcyjne działające
w celach społecznych

prawo gospodarcze

Źródło: Opracowanie własne
4. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym
w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2011)682 final, Bruksela
25.10.2011.
5. Ibidem.
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Spośród podmiotów ekonomii społecznej szczególną rolę odgrywają spółdzielnie
socjalne działające na podstawie ustawy z 2006 r.6 Nowelizacja tej ustawy w 2009 r.
rozszerzyła krąg potencjalnych założycieli7. Obecnie spółdzielnię socjalną mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a w szczególności:
 osoby fizyczne w liczbie od 5 do 50, przy czym przynajmniej 50% liczby założycieli
musi posiadać status osoby bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy
lub wykluczeniem społecznym,
 dwie osoby prawne, a wśród nich organizacje pozarządowe, samorządy lokalne,
powiatowe urzędy pracy i kościelne osoby prawne.
Działalność spółdzielni socjalnych wymaga pomocy ze strony różnych podmiotów,
przy czym szczególnie znaczące są takie formy wsparcia, jak8:
 korzystanie ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez starostów, za
pośrednictwem powiatowych urzędów pracy,
 zwolnienie z opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
 częściowe finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy,
 zwolnienie z podatku od dochodów wydatkowanych na cele związane z reintegracją zawodową członków spółdzielni,
 wsparcie ze strony władz samorządowych w formie dotacji, pożyczek, poręczeń,
doradztwa w zakresie finansowo-księgowym, prawnym i marketingowym,
 zlecanie wykonywania usług lub dostarczania towarów w ramach zamówień
publicznych z możliwością wykorzystania klauzul społecznych, wspierających
reintegrację osób wykluczonych.

3. Rola władz samorządowych w stymulowaniu
lokalnej przedsiębiorczości społecznej
Realizując zadania własne, władze samorządowe powinny uwzględniać możliwość
wspierania przedsiębiorczości społecznej, odgrywającej istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym miast i gmin oraz w równoważeniu lokalnych rynków pracy.
Podmioty ekonomii społecznej mogą wspomagać działania samorządu gminnego
w zakresie: aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych, przedłużania aktywności zawodowej osób starszych, poszerzania integracji
społecznej, tworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych, przeciwdziałania niezaradności
życiowej i uzależnieniu od pomocy społecznej, pozyskiwania środków zewnętrznych
i uzupełniania rosnących wydatków budżetowych na cele społeczne9.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651).
7. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742).
8. I. Gosk, M. Huszcza, E. Rościszewska, C. Miżejewski, K. Cibor, Współpraca samorządu z ekonomią społeczną –
jak to robić?, www.ekonomiaspoleczna.pl (dostęp: 30.04.2014).
9. A. Sobolewski, P. Klimek, J. Piekutowski, Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów,
Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009, s. 10.
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Sukces podmiotów ekonomii społecznej uzależniony jest od wielu czynników,
wśród których za najistotniejsze należałoby uznać10:
 sprzyjające środowisko lokalne,
 wsparcie ze strony lokalnych władz samorządowych,
 dobry pomysł na działalność,
 kompetencje i umiejętności lidera w zakresie założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa, mobilizowania do pracy, lobbowania na rzecz przedsiębiorczości
społecznej w środowisku oraz efektywnej współpracy z lokalnym samorządem,
biznesem i mediami,
 przeszkolenie zespołu i przygotowanie go do pracy w grupie,
 pozyskanie do współpracy opiekuna biznesowego, wspomagającego przedsiębiorstwo społeczne w zakresie analizy lokalnego rynku, marketingu czy sporządzenia biznesplanu.
Władze samorządowe, planując działania wspierające lokalną przedsiębiorczość
społeczną, winny koncentrować się na dwóch obszarach, jakimi są: kreacja nowych
podmiotów ekonomii społecznej oraz wykorzystanie ich potencjału w lokalnym
rozwoju społeczno-gospodarczym.
Dlatego też w dokumentach strategicznych jednostek samorządowych należałoby
uwzględnić przedsięwzięcia ukierunkowane na11:
 kształtowanie polityki wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych z wykorzystaniem takich instrumentów, jak udostępnianie lokali i gruntów na warunkach
preferencyjnych czy preferencje w zamówieniach publicznych,
 tworzenie partnerstwa publiczno-prawnego z podmiotami ekonomii społecznej
w celu realizacji określonych przedsięwzięć lub inwestycji,
 wdrażanie aktywnych form reintegracji społecznej i zawodowej poprzez tworzenie
i wspieranie przedsiębiorstw społecznych,
 prowadzenie akcji informacyjnej promującej przedsiębiorczość społeczną,
 propagowanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych,
 pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów z zakresu ekonomii społecznej.
Szczególne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej ma współpraca
władz samorządowych z powiatowymi urzędami pracy. Podmioty te mają możliwość
zakładania spółdzielni socjalnych, w których tworzone byłyby nowe miejsca pracy
dla osób długotrwale bezrobotnych bądź wykluczonych z rynku pracy. Przedmiot
działalności tych spółdzielni to najczęściej proste, niewymagające wysokich kwalifikacji prace społecznie użyteczne, umożliwiające zaangażowanie znacznej liczby osób
bezrobotnych. Działalność takich podmiotów ekonomii społecznej służy nie tylko
równoważeniu lokalnego rynku pracy, ale stanowi również determinantę rozwoju
społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego.
10. T. Gołąb, T. Ochinowski, W. Szpringer, Przedsiębiorczość społeczna. Nowe spojrzenie na rozwój społeczności
lokalnych, Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym, Warszawa 2010, s. 18.
11. A. Sobolewski, P. Klimek, J. Piekutowski, Ekonomia społeczna…, op. cit., s. 13–14.
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4. Koncepcja działania turystycznych spółdzielni
socjalnych na obszarze Pogórza Dynowskiego
Podstawą rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej jest występowanie walorów turystycznych – naturalnych i kulturowych oraz odpowiedniej
infrastruktury turystycznej i technicznej. Pogórze Dynowskie posiada atrakcyjne
walory krajobrazowo-przyrodnicze i antropogeniczne, ale słaba rozpoznawalność
i popularność tego obszaru recepcji zniechęca przedsiębiorców branży turystycznej do
inwestowania w infrastrukturę i pozycjonowania działalności gospodarczej. Dlatego
też za celowe należałoby uznać poszukiwanie alternatywnej formy przedsiębiorczości
ukierunkowanej na rozwój lokalnej gospodarki turystycznej i zainicjować działania
z zakresu ekonomii społecznej.
Za wykorzystaniem takiej ścieżki rozwoju gospodarki turystycznej na Pogórzu
Dynowskim dodatkowo przemawia zaangażowanie władz samorządowych w podejmowanie działań wspierających rozwój turystyki, a tym samym stymulujących lokalny
rozwój społeczno-gospodarczy. Świadczy o tym chociażby działalność Związku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego czy realizacja programu Błękitny San. Lokalne
władze samorządowe inwestują w rozwój infrastruktury technicznej, turystycznej
i okołoturystycznej, inicjują przedsięwzięcia ukierunkowane na ochronę dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, a także potrafią pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki funduszy unijnych. Wszystkie te działania zmierzają do stworzenia
korzystnych warunków rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej, której podmiotami
mogą być przedsiębiorstwa społeczne. Ponadto wśród osób w wieku produkcyjnym,
zamieszkujących gminy Pogórza Dynowskiego, występuje ponadprzeciętny, zarówno w skali kraju, jak i województwa podkarpackiego udział osób bezrobotnych12. Te
niewykorzystane zasoby pracy, mogłyby zostać częściowo zagospodarowane w turystycznych przedsiębiorstwach społecznych.
Zakres działań aktywizujących lokalną przedsiębiorczość społeczną, ukierunkowaną na rozwój gospodarki turystycznej na Pogórzu Dynowskim, winien obejmować:
 zainicjowanie współpracy lokalnych samorządów, ich związków, powiatowych
urzędów pracy oraz lokalnych organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznych przedsiębiorstw społecznych,
 opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorczości społecznej
branży turystycznej na obszarze Pogórza Dynowskiego,
 nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz z Ośrodkiem Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej,
 intensywną promocję idei tworzenia przedsiębiorstw społecznych, a w szczególności spółdzielni socjalnych branży turystycznej,
 organizowanie spotkań z osobami spełniającymi warunki członkostwa w spółdzielniach socjalnych, poszukiwanie potencjalnych liderów,
12. G. Dyrda, T. Maciałek, Przesłanki kształtowania profilu turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego, [w:] J. Krupa,
T. Soliński (red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo
ZGTPD, Dynów 2011, s. 13–20.
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 dokonanie przeglądu bazy materialnej, która mogłaby zostać dostosowana i wykorzystana przez przedsiębiorstwa społeczne branży turystycznej,
 organizowanie szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej i współdziałania w przedsiębiorstwie społecznym,
 bezpośrednie zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych
urzędów pracy oraz lokalnych instytucji świeckich i kościelnych w powoływanie
podmiotów ekonomii społecznej przez uprawnione osoby prawne,
 opracowanie planów działania oraz konkretnych projektów umożliwiających pozyskiwanie wsparcia finansowego dla turystycznych przedsiębiorstw społecznych
z funduszy unijnych.
Podmioty ekonomii społecznej przyjmują różne formy organizacyjno-prawne,
ale analiza uwarunkowań rozwoju turystyki oraz sytuacji społeczno-gospodarczej
gmin Pogórza Dynowskiego prowadzi do wniosku, że najkorzystniejsze, przynajmniej
w pierwszej fazie tworzenia turystycznych przedsiębiorstw społecznych, byłoby
zakładanie przez osoby prawne i fizyczne spółdzielni socjalnych. Proces tworzenia
takiej spółdzielni i jego poszczególne elementy przedstawiono w tabeli 2.
Tab. 2. Proces tworzenia spółdzielni socjalnej branży turystycznej na Pogórzu Dynowskim
Etapy procesu

Charakterystyka

Podmioty realizujące

Inicjatywa powołania spółdzielni

inicjatywa 2 osób prawnych lub od 5 do 50 osób
fizycznych

np. samorządy gmin lub powiatów
z obszaru Pogórza Dynowskiego, osoby
bezrobotne

Opracowanie statutu spółdzielni

nazwa i siedziba spółdzielni, cel i okres działania, prawa i obowiązki członków, tryb przyjmowania nowych członków, wysokość wpisowego
i udziałów, zasady powoływania organów
decyzyjnych, zasady wykorzystania dochodów

członkowie założyciele

Decyzja o powołaniu spółdzielni

uchwały: o powołaniu spółdzielni, o przyjęciu
statutu, o powołaniu Zarządu**, o powołaniu
Rady Nadzorczej***

Walne Zgromadzenie* założycieli

Rejestracja spółdzielni w Krajowym
Sądzie Rejestrowym

w ciągu 7 dni od zebrania założycielskiego

Zarząd spółdzielni

Formalności związane z uzyskaniem
osobowości prawnej

wystąpienie o nadanie numeru REGON do
urzędu statystycznego, założenie rachunku
bankowego, wystąpienie do urzędu skarbowego
o nadanie NIP, rejestracja w ZUS, zgłoszenie do
Państwowej Inspekcji Pracy i do Sanepidu

Zarząd spółdzielni

Lustracja

zgodnie z ustawą z 16 września 1982 r. Prawo
Spółdzielcze, co najmniej raz na 3 lata

właściwy związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza

*najważniejszy organ decyzyjny spółdzielni, **organ wykonawczy, ***organ kontrolny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Kazior, A. Jastrzębska, O. Gałek (red.), Firma społeczna
w rozwoju lokalnym, Biblioteka Partnerstwa, Kraków 2008, s. 27–38

Założenie spółdzielni socjalnej winno zostać poprzedzone kompleksową analizą
otoczenia, merytoryczną oceną przedmiotu działalności oraz sporządzeniem biznesplanu (tab. 3). Ma to szczególne znaczenie w branży turystycznej ze względu na
zjawisko sezonowości popytu. Z jednej strony należałoby szukać sposobów ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska poprzez modyfikowanie oferty i kreowanie
produktów posezonowych, takich jak: usługi noclegowe i gastronomiczne dla „zielonych” lub „białych” szkół, dla turystów weekendowych czy dla emerytów i rencistów.
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Niezbędne byłoby również zaplanowanie posezonowej działalności alternatywnej lub
uzupełniającej, np. rękodzielnictwa, pamiątkarstwa, wyrobu regionalnych kulinariów
czy cateringu. Ponadto założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej wymaga fachowej obsługi w zakresie organizacyjno-prawnym czy finansowym oraz intensywnej
działalności marketingowej. Wszystko to może okazać się zbyt trudne dla członków
spółdzielni rekrutujących się często spośród osób wykluczonych zawodowo lub
społecznie. Czasem niewystarczające mogą okazać się również kompetencje lidera.
Dlatego bardzo ważne byłoby zatrudnienie odpowiednich osób na stanowiskach
wymagających fachowej wiedzy i umiejętności.
Tab. 3. Struktura biznesplanu turystycznej spółdzielni społecznej
Elementy biznesplanu

Opis

Informacje na temat spółdzielni socjalnej

pełna nazwa, adres, siedziba spółdzielni i lokalizacja działalności

Przedmiot i zakres działalności

np. prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, prowadzenie pensjonatu,
świadczenie usług gastronomicznych, usług przewodnickich, prowadzenie
wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego itp.

Plan marketingowy

produkt, cena, dystrybucja, promocja, analiza potrzeb klientów, sytuacja
konkurencyjna na lokalnym rynku turystycznym, prognoza sprzedaży, przewidywane przychody ze sprzedaży

Zatrudnienie i personel

stan i struktura zatrudnienia, przewidywane zmiany, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności kadry kierowniczej

Planowana inwestycja

zakres inwestycji, np. remont, adaptacja budynku, wyposażenie pokoi hotelowych, kuchni, stołówki itp., kosztorys

Harmonogram

przewidywane terminy realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Kryjom, Biznesplan dla spółdzielni socjalnej, Warszawa 2007,
PDF, www.pfron.pl (dostęp: 12.05.2014)

Szczególną rolę w rozwoju turystycznej spółdzielczości socjalnej na Pogórzu
Dynowskim winny odegrać samorządy gminne i powiatowe, stając się współzałożycielami takich spółdzielni bądź wspierając je merytorycznie i finansowo. Tym bardziej
że na realizację projektów turystycznych oraz na cele przedsiębiorczości społecznej
możliwe jest uzyskanie dotacji z funduszy unijnych.

5. Podsumowanie
Pogórze Dynowskie, pomimo atrakcyjności walorów turystycznych i wieloletnich
starań lokalnych samorządów, nie stało się do tej pory szczególnie popularnym obszarem
recepcji, co wpływa negatywnie na tempo rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej.
Relatywnie słaba rozpoznawalność Pogórza Dynowskiego wśród turystów skutkuje
brakiem zainteresowania tym obszarem ze strony inwestorów i przedsiębiorców
z branży turystycznej. W tej sytuacji lokalną gospodarkę turystyczną można byłoby
uaktywnić poprzez kreacje lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, dla których
maksymalizacja zysku nie stanowi podstawowej determinanty działania. Tym bardziej
że istnieją podstawy prawne finansowego wsparcia przedsiębiorczości społecznej, tak
ze środków krajowych, jak i z funduszy unijnych.
Sukces turystycznych spółdzielni socjalnych, funkcjonujących na terenie Pogórza
Dynowskiego, mógłby stać się impulsem dla rozwoju gospodarki turystycznej na tym
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obszarze recepcji. Promocja Pogórza Dynowskiego jako destynacji atrakcyjnej turystycznie winna przynieść efekty w postaci większej aktywności inwestorów i przedsiębiorców branży turystycznej, a utworzone nowe miejsca pracy dawałyby szansę na
reintegrację zawodową osób bezrobotnych. Rozwój gospodarki turystycznej, opartej
zarówno na przedsiębiorczości społecznej, jak i komercyjnej, oznaczałby więc szansę
na poprawę społeczno-gospodarczych perspektyw rozwojowych Pogórza Dynowskiego.
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FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY
ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH
NA OBSZARACH WIEJSKICH
Streszczenie
Działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług turystycznych, w tym hotelarskich, mieści się w kategorii działalności usługowej. Tego rodzaju działalność może być realizowana również na obszarach wiejskich. Realizowane są tam usługi hotelarskie zarówno w obiektach hotelarskich, jak i w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie.
Celem niniejszego artykułu jest więc przedstawienie od strony formalno-prawnej możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich na obszarach wiejskich.
Artykuł składa się z trzech części poprzedzonych wstępem, w którym został przedstawiony
cel opracowania. Część pierwsza przybliża pojęcie działalności gospodarczej oraz najważniejsze
zasady jej świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
W części drugiej dokonano analizy przepisów dotyczących świadczenia usług hotelarskich
w obiektach hotelarskich. Położono tu nacisk na wymagania stawiane obiektom hotelarskim,
formy organizacyjno-prawne prowadzenia takiej działalności oraz procedury związane z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich.
W części trzeciej przedstawiono możliwości prowadzenia na obszarach wiejskich działalności polegającej na świadczeniu usług noclegowych w tzw. innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Publikację kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski nasuwające się w związku z realizacją tematu. Przy opracowywaniu niniejszego artykułu wykorzystano dostępną literaturę tematyczną oraz dokonano analizy związanych z tematem aktów prawnych.
Słowa kluczowe: obszary wiejskie, usługi hotelarskie, aspekty prawne

FORMAL AND LEGAL ASPECTS OF PROVIDING
HOTEL SERVICES IN RURAL AREAS
Summary
Business activity consisting in providing tourist services, including hotel services, belongs to
the category of services. Business activity of this type can be also performed in the rural areas.
Hotel services are carried out there both in hotel facilities and in other facilities offering hotel
services.
The aim of this article is thus to present the possibilities of conducting a business activity in
the sphere of hotel services in rural areas from the formal and legal point of view.
The article consists of three chapters preceded by the introduction, which presents the aim
of the work. Chapter one introduces the concept of business activity and the most important
rules of its performance, resulting from the binding legal regulations.
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In the second chapter, the analysis of the laws governing the provision of hotel services in
hotel facilities is made. The emphasis is put on the requirements faced by hotel facilities, on
the organisational and legal rules of performing such an activity as well as on the procedures
related to the classification of hotel facilities.
Chapter three presents possibilities of conducting the activity consisting in providing accommodation services in, so called, other facilities, offering hotel services in rural areas.
The work ends with a summary, containing the conclusions drawn during the discussion of
the topic.
During the preparation of this work, the available literature of the subject was used, and the
analysis of the legal acts related to the topic was made.
Keywords: rural areas, hotel services, legal aspects

1. Wprowadzenie
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza
to działalność wytwórcza, handlowa, usługowa, budowlana, rozpoznawanie, poszukiwanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż oraz działalność zawodowa. Działalność
taka musi być zarobkowa, prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły1. Działalność
gospodarcza polegająca na świadczeniu usług turystycznych, w tym hotelarskich,
mieści się w kategorii działalności usługowej. Takie usługi mogą być realizowane
również na obszarach wiejskich, zarówno w obiektach hotelarskich, jak i innych obiektach nieuznawanych za obiekty hotelarskie. Obszary wiejskie dają duże możliwości
świadczenia usług hotelarskich między innymi ze względu na walory przyrodnicze
i inne atrakcje przyciągające tam turystów.
Celem opracowania jest więc ukazanie od strony formalno-prawnej możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich
na obszarach wiejskich.
Opracowanie składa się z trzech części. Wstęp zawiera krótkie wprowadzenie oraz
określa jej cel. W kolejnej części przedstawiono pojęcie działalności gospodarczej oraz
pojęcie przedsiębiorcy. Następnie zwrócono uwagę na procedurę wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.
W dalszej kolejności przybliżono formy organizacyjno-prawne, w których mogą być
świadczone usługi hotelarskie.
Kolejne przedstawione zagadnienie to wymagania stawiane obiektom hotelarskim
oraz procedura zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii. W następnej części przybliżono wymagania stawiane tzw. innym obiektom,
w których świadczone są usługi hotelarskie. Zwrócono tu również uwagę na obowiązek
zgłoszenia ich do odpowiedniej ewidencji oraz zasady jej prowadzenia.
Na końcu znajduje się podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski nasuwające się w związku z realizacją tematu.
Aby zrealizować cel opracowania, dokonano analizy przepisów prawnych związanych z działalnością polegającą na świadczeniu usług hotelarskich oraz wykorzystano
dostępną literaturę tematyczną.
1. Art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807,
z późn. zm.).
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2. Działalność gospodarcza w świetle obowiązujących przepisów
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, handlowa, usługowa, budowlana, zawodowa oraz
rozpoznawanie, poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Taka działalność musi
być podejmowana zarobkowo w sposób zorganizowany i ciągły. Z pierwszą cechą
działalności mamy do czynienia, gdy działalność przedsiębiorcy nastawiona jest na
zysk, nie jest działalnością non profit. Druga cecha ma miejsce, gdy przedsiębiorca
prowadzi działalność w wybranej przez siebie, dopuszczalnej prawnie formie organizacyjno-prawnej, podejmuje różne czynności organizatorskie, jak np. wpis do rejestru
przedsiębiorców, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Te formy to spółki prawa
handlowego, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa państwowe. Działalność ma charakter
ciągły, gdy przedsiębiorca zamierza ją prowadzić przez dłuższy okres czasu, w jej ramach wykonuje podobne okresowo powtarzające się czynności. Trzeba tu zaznaczyć,
że działalność sezonowa posiada również cechy ciągłości2.
Z kolei za przedsiębiorcę w Polsce uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną oraz
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Przedsiębiorcy w świetle ustawy to także wspólnicy spółki cywilnej3. Osoba fizyczna to każdy człowiek od
momentu urodzenia aż do śmierci. Działalność gospodarczą może jednak prowadzić
osoba pełnoletnia, a więc posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Działalność gospodarcza w Polsce może być podejmowana w dwojaki sposób.
W przypadku osób fizycznych pragnących prowadzić działalność indywidualną
konieczne jest uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przy ministrze właściwym do spraw gospodarki. Z kolei
pozostałe podmioty, aby podjąć działalność gospodarczą, muszą uzyskać wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy powszechne. W ramach KRS
prowadzony jest rejestr przedsiębiorstw4. Jeżeli chodzi o wpis do CEIDG, konieczne
jest wypełnienie wniosku formularza CEIDG – 1, który zawiera oprócz wniosku o wpis
do ewidencji także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wpisowi podlegają informacje dotyczące między innymi:
 imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 PESEL, REGON, NIP,
 adres zameldowania,
 nazwa firmy,
 adres, pod którym wykonywana będzie działalność gospodarcza, rodzaj działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,
 planowana data rozpoczęcia działalności,
 numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej5.
2. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 46–47.
3. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.
1807, z późn. zm.).
4. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173,
poz. 1807, z późn. zm.).
5. Art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.
1807, z późn. zm.).
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Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, jest złożenie wniosku. Można tego dokonać
na dwa sposoby:
 wysyłając wniosek w wersji elektronicznej do CEIDG. Pewnym utrudnieniem jest
tu konieczność posiadania podpisu elektronicznego lub przynajmniej dysponowanie tzw. profilem zaufanym,
 za pośrednictwem urzędu gminy, składając w nim wypełniony i podpisany formularz. Możemy go również wysłać pocztą tradycyjną, jednak konieczne jest
wówczas notarialne potwierdzenie podpisu.
CEIDG dokonuje wpisu niezwłocznie bez żadnych opłat. Kolejne kroki to wyrobienie pieczątki firmowej oraz założenie konta bankowego.
W przypadku usług hotelarskich konieczna jest również pozytywna opinia państwowej straży pożarnej oraz inspekcji sanitarnej. W przypadku zatrudnienia pracowników
o fakcie rozpoczęcia działalności należy poinformować również inspekcję pracy6.
W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi konieczne jest
uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zasady oraz tryb wpisu zostały
określone w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r.7 W ramach KRS prowadzony jest
rejestr przedsiębiorców. Rejestr prowadzą właściwe miejscowo sądy rejonowe (gospodarcze). Wpisowi podlegają między innymi: spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych czy
europejskie spółki akcyjne8.
Przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się jednak
do „wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów”9.
Zapis ten będzie więc dotyczył osób świadczących usługi hotelarskie w kwaterach
agroturystycznych czy pokojach gościnnych.
Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach organizacyjno-prawnych.
Należą do nich:
 spółki prawa handlowego,
 działalność indywidualna,
 spółdzielnia,
 spółki cywilne,
 przedsiębiorstwo państwowe.
W wymienionych formach może być prowadzona działalność polegająca na
świadczeniu usług hotelarskich.
Jedną z najpopularniejszych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej są spółki prawa handlowego. Wśród nich możemy wymienić
spółki osobowe i kapitałowe. Do osobowych należą spółki: jawne, komandytowe
6.
7.
8.
9.

www.firma.gov.pl (dostęp: 24.07.2014).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 r. Nr 121, poz. 769, z późn. zm.).
J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji…, op. cit., s. 56–57.
Art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807,
z późn. zm.).
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czy komandytowo-akcyjne. Natomiast do spółek kapitałowych zaliczymy spółki:
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Spółki możemy określić jako
połączenie osób i kapitału mające na celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółki osobowe opierają się na osobistym wkładzie pracy wspólników. W spółkach
osobowych wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania
spółki. Odpowiedzialność obejmuje zarówno majątek spółki, jak i prywatny majątek
wspólników. W formie spółki osobowej prowadzone są niewielkie przedsiębiorstwa
świadczące usługi hotelarskie.
Jeżeli chodzi o spółki kapitałowe, to posiadają one osobowość prawną. Skutkuje
to oddzieleniem majątku i odpowiedzialności wspólników. Wspólnicy spółek kapitałowych odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób ograniczony tzn. do wysokości
wniesionych wkładów, udziałów10. Do tego rodzaju spółek należą: spółka z o.o. oraz
spółka akcyjna. W tych formach prowadzone są przede wszystkim duże hotele.
Najpopularniejszą jednak formą prowadzenia działalności gospodarczej jest
działalność indywidualna. Tego rodzaju działalność prowadzi przedsiębiorca będący
osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W takiej sytuacji
przedsiębiorstwo indywidualne jest reprezentowane i zarządzane przez osobę fizyczną,
która jest właścicielem przedsiębiorstwa i odpowiada za jego zobowiązania w pełnym
zakresie. Bardzo często we wskazanej formie prowadzone są kwatery prywatne,
pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne.
Do zalet takiej formy należą: łatwość rozpoczęcia i zakończenia działalności,
niskie koszty, jednoosobowe zarządzanie i odpowiedzialność. Z kolei do wad zaliczymy: powiązanie kapitału przedsiębiorstwa z majątkiem prywatnym jego właściciela,
ograniczone możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału, konieczność opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne, nawet gdy działalność przynosi stratę, duża ilość
czasu poświęcanego na pracę11.
Kolejną formą prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych jest spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej winna być sporządzona na
piśmie. Porozumienie to zawierają przedsiębiorcy, którzy wcześniej zarejestrowali
swoją działalność gospodarczą w celu prowadzenia wspólnie działalności gospodarczej
określonego rodzaju. Każdy ze wspólników odpowiada solidarnie za zobowiązania
spółki majątkiem spółki oraz majątkiem własnym. Każdy wspólnik jest uprawniony do
równego udziału w zyskach i stratach spółki, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.
Umowa może inaczej określać udział wspólników w zyskach i stratach. Spółka taka
może zostać rozwiązana z następujących przyczyn:
 gdy pozostanie w niej tylko jeden wspólnik,
 zostanie podjęta jednomyślna uchwała o rozwiązaniu spółki,
 spółka zostanie rozwiązana przez sąd,
 zostanie ogłoszona upadłość wspólnika12.
10. J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
2007, s. 14–15.
11. Ibidem, s. 14.
12. M. Kucharczyk, E. Mitura, Ekonomia i prawo w hotelarstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 70–71.
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Z kolei spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie co najmniej dziesięciu osób
fizycznych i trzech osób prawnych. Są to zrzeszenia nieograniczonej liczby osób,
posiadające osobowość prawną i wykonujące działalność gospodarczą w interesie
swoich członków. Spółdzielnia posiada zmienny skład osobowy i zmienny fundusz
udziałowy. Majątek spółdzielni jest własnością jej członków. Organami spółdzielni
są: walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza i zarząd13.
Ostatnią z wymienionych form, w których może być prowadzona działalność
gospodarcza polegająca na świadczeniu usług hotelarskich, to przedsiębiorstwo państwowe. Jest to samodzielny, samorządny i samofinansujący się podmiot posiadający
osobowość prawną. Właścicielem takiego przedsiębiorstwa może być Skarb Państwa
lub jednostka samorządu terytorialnego. Organ założycielski wyposaża ten podmiot
w odpowiednie środki finansowe i rzeczowe, konieczne do podjęcia działalności. Mają
one już niewielkie znaczenie w działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem
usług hotelarskich14.

3. Świadczenie usług w obiektach hotelarskich
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych podmioty świadczące usługi hotelarskie można podzielić na obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone
usługi hotelarskie. Zarówno jedna, jak i druga forma świadczenia usług hotelarskich
występuje na obszarach wiejskich. Do obiektów hotelarskich zaliczymy: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska
i pola biwakowe15. Z kolei inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie,
to dla przykładu: ośrodki wczasowe, szkoleniowe, zakłady uzdrowiskowe, hostele,
zajazdy, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne.
W niniejszej części zostanie poruszona problematyka dotycząca obiektów hotelarskich, natomiast zagadnienia związane z podmiotami świadczącymi usługi hotelarskie,
niebędącymi obiektami hotelarskimi, będą przedmiotem analiz w kolejnej części.
Niektóre obiekty hotelarskie podlegają kategoryzacji. Są to hotele, motele i pensjonaty, którym przyznaje się pięć kategorii oznaczanych gwiazdkami czy kempingi,
którym przyznaje się cztery kategorie oznaczane gwiazdkami. Oprócz tego kategorie
nadaje się dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – trzy kategorie
oznaczane cyframi rzymskimi16.
Prowadzący obiekty hotelarskie muszą spełnić wymagania określone przepisami
prawnymi. Są to wymagania do wyposażenia, zakresu świadczonych usług, wymagania
przeciwpożarowe i sanitarne oraz inne określone w odrębnych przepisach17. Wymagania sanitarne wynikają głównie z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z nią użytkownicy
13. R. Walczak, Prawo turystyczne, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007, s. 145.
14. J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym…, op. cit., s. 19.
15. Art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884, z późn.
zm.).
16. Art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884, z późn.
zm.).
17. Art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884, z późn.
zm.).
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nieruchomości są zobowiązani utrzymać ją w stanie sanitarnym, nienaruszającym
wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym niestwarzających zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń18.
Z kolei wymagania przeciwpożarowe wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej19 oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów20.
Do najważniejszych wymagań przeciwpożarowych należą:
 przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych,
 wyznaczenie dróg ewakuacji,
 instrukcje postępowania na wypadek pożaru,
 wykaz telefonów alarmowych,
 instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 sprzęt gaśniczy, czujniki dymu,
 alarm przeciwpożarowy,
 instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa21.
Inne wymagania stawiane obiektom hotelarskim to wymagania budowlane.
Wynikają one głównie z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane22. Określa
ona zasady uzyskania pozwolenia na budowę, zgody na użytkowanie obiektu czy
prowadzenia książki obiektu. Pozostałe akty prawne, które mogą mieć zastosowanie
do wymagań stawianych obiektom hotelarskim, to ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony środowiska23 oraz ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami24.
Po spełnieniu wyżej określonych wymagań przedsiębiorcy pozostaje wystąpienie
z wnioskiem o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie25 wniosek powinien zawierać:
 nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,
 Numer Identyfikacji Podatkowej, numer wpisu, pod którym przedsiębiorca został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego albo numer wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej,
18. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.
z 2008 r. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.).
19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351, z późn. zm.).
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
21. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji…, op. cit., s. 124–125.
22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
24. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, z późn. zm.).
25. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2011 r. Nr 259,
poz. 1553).
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 nazwę obiektu,
 określenie położenia obiektu (adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty
elektronicznej, adres strony internetowej),
 liczbę miejsc noclegowych,
 opis obiektu co do spełnienia wymagań,
 wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania,
 wskazanie zaszeregowania.
Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
 potwierdzenie spełnienia wymagań budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę),
 potwierdzenie spełnienia wymagań przeciwpożarowych (opinia komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej),
 potwierdzenie spełnienia wymagań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, jak również odpis z KRS
albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
 dowód wniesienia opłaty za spełnienie wymagań26.
Po spełnieniu wyżej przedstawionych wymagań i dostarczeniu dokumentów
marszałek województwa dokonuje zaszeregowania do określonego rodzaju czy
kategorii. Dokonuje tego w formie decyzji administracyjnej. Decyzja powinna być
wydana w terminie 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku decyzji odmownej
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw turystyki,
którym jest obecnie minister sportu i turystyki. Wnosi się je w terminie 14 dni,
licząc od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu, który ją wydał.
Wyjątek stanowią jednak pola biwakowe. W ich przypadku decyzję o zaszeregowaniu
podejmuje właściwy ze względu na położenie wójt, burmistrz czy prezydent miasta.
Dokonują tego w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie
do samorządowego kolegium odwoławczego27.

4. Świadczenie usług hotelarskich przez pozostałe podmioty
Podobnie jak obiekty hotelarskie pozostałe podmioty świadczące usługi hotelarskie muszą spełnić określone wymagania. Minimalne wymagania co do wyposażenia
określone zostały w załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie28. Oprócz tego wskazane podmioty muszą spełnić
wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz budowlane29.
26. Art. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2011 r.
Nr 259, poz. 1553).
27. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji…, op. cit., s. 104.
28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2004 r. Nr 188, poz. 1945).
29. H. Zawistowska, Nowe zasady świadczenia usług hotelarskich, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005,
s. 76–77.
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Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych30 inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego ze względu na
ich położenie31.
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów obejmuje:
 określenie podmiotu świadczącego usługi hotelarskie,
 nazwę i adres obiektu,
 liczbę miejsc noclegowych,
 informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.
Do wymienionej ewidencji zgłasza się również informacje dotyczące zmian
w prowadzonej działalności, w tym w szczególności dotyczących zaprzestania prowadzonej działalności.
Organ gminy nie wydaje decyzji w sprawie wpisu, ale potwierdza wniosek o wpis
złożony przez przedsiębiorcę lub rolnika. Na żądanie rolnika organ gminy może wydać
również zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Organ ewidencyjny nie może odmówić
przyjęcia zgłoszenia z powodu niespełnienia wymagań. Jeżeli natomiast w czasie
kontroli zostaną stwierdzone uchybienia, z których wynika, że podmiot nie spełnia
wymagań co do wyposażenia, wymagań sanitarnych czy przeciwpożarowych, wójt,
burmistrz czy prezydent miasta może wydać decyzję nakazującą wstrzymanie usług
w obiekcie do czasu usunięcia nieprawidłowości. Zespół kontrolujący może zażądać od
rolnika lub przedsiębiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie
wyżej wymienionych wymagań32.
Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie prowadzona jest w formie kartoteki
składającej się z kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów. Podstawą jej założenia
jest zgłoszenie przedsiębiorcy lub rolnika. Taka karta powinna zawierać następujące informacje:
 określenie przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie,
 nazwę i adres obiektu,
 informację o liczbie miejsc noclegowych,
 informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.
Taka ewidencja jest jawna. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłaszania do niej
istotnych informacji, takich jak:
 zaprzestanie świadczenia usług,
 zmiana działalności z sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 zmiana liczby miejsc noclegowych,
 ewentualne przeklasyfikowanie obiektu na hotelarski,
 zakończenie świadczenia usług hotelarskich.

30. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884, z późn. zm.).
31. Art. 39, ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884,
z późn. zm.).
32. Zobowiązania formalno-prawne w agroturystyce, Podlaskie Forum Agroturystyczne, Białystok 2012, s. 3–4.
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Potwierdzeniem wpisu do ewidencji jest zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z kolei odmowa wpisu czy wykreślenie z ewidencji
następuje na podstawie decyzji administracyjnej wspomnianych wyżej organów33.
W przypadku niespełnienia obowiązku zgłoszenia do ewidencji mamy do czynienia z wykroczeniem przewidzianym w art. 60 par. 4 pkt. 3 kodeksu wykroczeń – kto
wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, popełnia wykroczenie, za które grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny34.
Podmioty świadczące usługi hotelarskie nieuznane za obiekty hotelarskie muszą
spełnić minimalne wymagania co do wyposażenia. Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (załącznik
nr 7)35. Dla przykładu, wymagania co do wyposażenia dla wynajmowania miejsc
w budynkach stałych przedstawiają się następująco:
 ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X–IV, temperatura minimalna 18°C,
 zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody (po 2 godz. rano i wieczorem),
 maksymalna liczba osób przypadająca na jeden węzeł higieniczno-sanitarny
wynosi 15,
 wyposażenie podstawowe węzła higieniczno-sanitarnego obejmuje:
1. natrysk lub wannę,
2. umywalkę z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik,
3. WC,
4. lustro z górnym lub bocznym oświetleniem,
5. uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną,
6. pojemnik na śmieci,
7. dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe36.
Jak już wspomniano, również na prowadzących inne obiekty, w których są świadczone usługi turystyczne, spoczywa konieczność spełnienia wymagań sanitarnych,
przeciwpożarowych czy budowlanych.
Jeżeli chodzi o wymagania sanitarne, dokumentuje się je opinią właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego. W przypadku kontroli jako równorzędny
traktuje się protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli
prowadzący ewidencję wójt ma wątpliwości co do spełnienia wymagań sanitarnych,
może wezwać do udokumentowania ich spełnienia. Do najważniejszych elementów
podlegających kontroli zaliczymy między innymi:
 badanie przydatności wody do spożycia, jeżeli gospodarstwo korzysta z własnego
ujęcia,
33. J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji…, op. cit., s. 128–129.
34. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.).
35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2004 r. Nr 188, poz. 1945).
36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2004 r. Nr 188, poz. 1945).
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prawidłowość usuwania ścieków,
prawidłowość gromadzenia oraz usuwania odpadów komunalnych,
ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu,
stan węzłów sanitarno-higienicznych,
dokumentacja zdrowotna osób obsługujących gości.
Jeżeli chodzi o spełnienie wymagań przeciwpożarowych, konieczne jest uzyskanie opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku kontroli za równorzędny uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku wymagań budowlanych mogą one zostać sprawdzone podczas
kontroli. Podstawowym wymaganym dokumentem jest decyzja o pozwoleniu na
budowę lub użytkowanie obiektu37.

5. Podsumowanie
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie od strony formalno-prawnej
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich na
obszarach wiejskich. W związku z tym dokonano analizy aktów prawnych związanych
z tego rodzaju działalnością usługową. Pomocne były również naukowe opracowania
oraz najważniejsze pozycje książkowe dotyczące problematyki prawnej związanej
z usługami hotelarskimi.
W związku z realizacją tematu pracy nasuwają się następujące wnioski podsumowujące:
1. Świadczenie usług hotelarskich na obszarach wiejskich może być realizowane
zarówno przez obiekty hotelarskie, jak i inne obiekty, w których świadczone
są usługi hotelarskie; Świadczenie usług hotelarskich w obiektach hotelarskich
wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest więc spełnienie wymagań określonych przepisami prawa, w tym przede wszystkim ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej. Wymaga się więc uzyskania wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne)
czy też Krajowego Rejestru Sądowego (pozostałe podmioty).
2. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług hotelarskich musi być
realizowana w określonych formach organizacyjno-prawnych, do których należą:
działalność indywidualna, spółki prawa handlowego, spółka cywilna, spółdzielnia,
przedsiębiorstwo państwowe.
3. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach niebędących
obiektami hotelarskimi. Należą do nich między innymi: hostele, ośrodki wczasowe,
ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne,
zajazdy, gospody. Co do zasady podmioty prowadzące taką działalność muszą
„zarejestrować” działalność gospodarczą z wyjątkiem wynajmowania przez rol37. Zobowiązania formalno-prawne w agroturystyce, Polskie Forum Agroturystyczne (materiały informacyjne),
Białystok 2012, s. 9–10, 14.
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ników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
4. Ze świadczeniem usług hotelarskich wiąże się konieczność spełnienia wymagań
co do wyposażenia, zakresu świadczonych usług (nie dotyczy innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelarskie), sanitarnych, przeciwpożarowych,
budowlanych.
5. Istotną kwestią jest również wpis do odpowiedniej ewidencji podmiotów świadczących usługi hotelarskie. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych taki
wpis jest obowiązkowy. W razie jego braku grożą konsekwencje przewidziane
w kodeksie wykroczeń. W przypadku obiektów hotelarskich wpisu dokonuje
marszałek województwa właściwy ze względu na położenie obiektu, natomiast
w przypadku innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie organem prowadzącym ewidencję jest wójt, burmistrz czy prezydent miasta właściwy
ze względu na położenie obiektu.
Reasumując, można stwierdzić, że świadczenie usług hotelarskich wymaga spełnienia szeregu warunków formalno-prawnych przewidzianych przez obowiązujące
przepisy prawne. Dlatego też, aby ta forma działalności usługowej rozwijała się na
obszarach wiejskich, konieczne jest przekazywanie informacji dotyczących możliwości świadczenia usług hotelarskich oraz konsekwencji prawnych z tym związanych.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE
A OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
NA PRZYKŁADZIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
ZAGOSPODAROWANYCH DLA POTRZEB
TURYSTYKI NA TERENIE GMIN
POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Streszczenie
Zachowane na obszarze gmin Pogórza Dynowskiego obiekty zabytkowe stanowią duży potencjał. Może to być istotnym czynnikiem rozwoju regionalnej turystki, a także stać się markowym produktem turystycznym. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie obiektami zabytkowymi, pojawia się na całym świecie coraz większa liczba ofert turystycznych opartych na
usługach świadczonych w obiektach zabytkowych. Najliczniej odwiedzane kraje europejskie,
a mianowicie Francja, Włochy i Hiszpania, swoją ofertę turystyczną promują właśnie dzięki
cennym zabytkom architektonicznym. W związku z rozwojem turystki kulturowej także w Polsce zauważalne jest zainteresowanie wypoczynkiem w zabytkowych wnętrzach. Warto więc regionalną ofertę turystyczną opierać właśnie na połączeniu zaspokajania potrzeb wypoczynku
z potrzebami kulturowymi, ponieważ bardzo często w ofercie usług obiektu zabytkowego, poza
noclegiem i wyżywieniem, są także różnego rodzaju imprezy kulturowe nawiązujące do historii. Stwarza to szansę na ratowanie narodowego dziedzictwa, jak i możliwość rozwoju ruchu
turystycznego na terenach mało atrakcyjnych z uwagi na walory naturalne.
Słowa kluczowe: dziedzictwo, zabytki, turystyka kulturowa, przedsiębiorczość

THE ENTREPRENEURSHIP IN THE TOURISM BUT
THE PROTECTION OF THE CULTURAL LEGACY
OF COMMUNES ON THE EXAMPLE OF HISTORIC
BUILDINGS DEVELOPED FOR THE PURPOSES
OF THE TOURISM ON THE AREA
OF DYNÓW FOOTHILLS
Summary
Historic buildings kept in the area of communes of Dynów Foothills constitute the great
potential. It can be a significant development factor of the regional tourist, as well as become
tourist brand-name products. Due to an growing interest in historic buildings, appears world205
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wide more and more substantial amount of tourist offers based on supplied services in historic
buildings. European countries in large most numbers visited, that is France, Italy and Spain,
are promoting their tourist offer exactly thanks to treasured architectural monuments. In relation to the development of the cultural tourist in Poland an interest in rest is also noticeable
in historic interiors. It is worthwhile so basing the regional tourist offer exactly on connecting
of catering rest with cultural needs, since very often in stock of services of a historic building,
outside the board and lodging, there are also cultural parties of different kind referring to the
story. This creates an opportunity to rescue the national heritage, as well as the possibility of
the development of tourism in areas less attractive due to the natural values.
Keywords: heritage, monuments, cultural tourism, enterprise

1. Wprowadzenie
Turystyka jest wytworem kultury, natomiast kultura jest w znacznym stopniu
kreowana i kształtowana właśnie przez turystykę. Zarówno kultura, jak i turystyka z tej
wzajemnej relacji czerpią korzyści1. Turystyka nie istnieje bez kultury, jak już przed
laty dowodził Hunziker i Krapf. Od XX w. kultura stała się jednym z celów turystyki,
co spowodowało rozwój tego rodzaju turystyki w XXI w. Turystyka kulturowa opiera
się głównie o szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe, a jedną z głównych atrakcji
są obiekty zabytkowe. Szczególnie atrakcyjne są obiekty, które zagospodarowano
i udostępniono dla turystów. Jednakże nie dla wszystkich zachowanych obiektów
można zawsze znaleźć funkcję użytkową połączoną z turystyką.
Na obszarze Polski część obiektów, które służyły dawniej jako rezydencje, a następnie zostały odebrane prawowitym właścicielom po II wojnie światowej, z uwagi
na braki lokalowe zaadaptowano dla celów tzw. użyteczności publicznej (urzędy,
szkoły, ośrodki zdrowia itp.). Dzięki temu zachowały się one do obecnych czasów.
Niestety, liczne przebudowy i adaptacje, na przykład dla celów biurowych lub szkolnych, spowodowały zniszczenie ich walorów estetycznych. Często trudno doszukać
się stylu, w jakim zostały zaprojektowane. Jednakże warto podkreślić, że użytkowane
dotrwały… Niestety, znaczna liczba tych obiektów, po odebraniu prawowitym właścicielom, została przekazana na użytek Państwowych Gospodarstw Rolnych, które
zabytkowe rezydencje przekształcały m.in. w mieszkania dla pracowników lub biura,
lub też w najgorszych przypadkach przeznaczały na magazyny, stajnie, chlewy itp. Po
upadku PGR w latach 80. ubiegłego wieku większość z nich pozostała nieużytkowana
i ulega stopniowej dewastacji lub też popadła w ruinę. Podobny jest los niektórych
obiektów zaadaptowanych po II wojnie na potrzeby szkół. Obecnie te zabytkowe
dwory i pałace nie spełniają wymogów architektonicznych albo po prostu stają się
za małe. Także w tych przypadkach często szkoła, po wybudowaniu obok nowego
budynku, pozostawia taki stary, zabytkowy obiekt nieużytkowany.
Ogółem do rejestru zabytków w 2014 r. w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (w
skrócie NID) wpisanych jest 68 022 zabytków nieruchomych2. Są one pogrupowane
m.in. jako urbanistyczne, sakralne, obronne – łącznie 13 grup. Jednymi z najatrak1. K. Buczkowska, Turystyka kulturowa, Wydawnictwo AWF, Poznań 2008, s. 10.
2. Rejestr zabytków nieruchomych, w: Narodowy Instytut Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/
Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych (dostęp: 15.05.2014).
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cyjniejszych dla turystów jest grupa właśnie zamków i rezydencji (w tym m.in. dwory
i pałace). Według danych z bazy NID na obszarze Polski zachowało się 418 zamków
i 4838 rezydencji, w tym na obszarze województwa podkarpackiego 19 zamków
i 205 rezydencji.
Obszarem badań objęto teren Pogórza Dynowskiego, w tym gminy: Dubiecko,
Dydnia, Dynów (miejska i wiejska), Krzywcza i Nozdrzec.
Do celów badawczych wykorzystano wybraną grupę zabytków nieruchomych
(zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.)
zachowanych na terenie wspomnianych powyżej gmin Pogórza Dynowskiego, które
zostały pogrupowane według poniższego zestawienia:
 zamki, zespoły zamkowe,
 pałace, zespoły pałacowe,
 dwory, zespoły dworskie.
Podczas badań terenowych, przeprowadzonych w okresie od kwietnia 2012 r.
do kwietnia 2014 r., dokonano analizy stanu zachowania, struktury własnościowej,
określenia rodzaju pełnionych funkcji, w tym zagospodarowania dla celów turystycznych (obiekty noclegowe, gastronomiczne, muzea, galerie sztuki itp.).

2. Rozmieszczenie i diagnoza obecnego stanu
zagospodarowania badanych obiektów zabytkowych
Jak już wspomniano we wstępie, na obszarze województwa podkarpackiego znajduje
się łącznie 19 zamków i 205 rezydencji (w tym 50 zespołów pałacowych i 165 zespołów
dworskich). Rodzaj i rozmieszczenie tych obiektów jest bardzo zróżnicowane i wynika
z uwarunkowań geograficznych (m.in. ukształtowanie powierzchni wpłynęło na małą
ilość badanych obiektów w powiatach bieszczadzkim i leskim), a także historycznych
(przygraniczne położenie, częste zmiany przynależności, wielokulturowość itp.).
Obecny stan zachowania badanych obiektów jest związany z funkcjami, a także
sposobem użytkowania po II wojnie światowej. W wyniku wywłaszczenia prawowitych właścicieli po II wojnie światowej większość zabytkowych rezydencji została
przejęta przez Skarb Państwa i przekazana na potrzeby szkół, urzędów, przychodni
itp. Niestety, część zespołów dworskich i pałacowych trafiło pod zarząd Państwowych
Gospodarstw Rolnych, gdzie ulegały stopniowemu unicestwieniu w wyniku użytkowania jako biura i magazyny. Część opuszczonych i nieużytkowanych zespołów
dworskich już nie istnieje. Jedynie poprzez zachowany jeszcze drzewostan (np. aleje
lipowe) i pozostałe zabudowania dworskie można odnaleźć ślady dawnych majątków.
Obecny stan i funkcje badanych obiektów zabytkowych prezentuje tab. 1.
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Tab. 1. Stan i funkcje zabytkowych obiektów rezydencjonalnych
OBIEKTY

STAN I FUNKCJA

ZAMKI

PAŁACE

DWORY

OGÓŁEM

PIERWOTNA – MIESZKALNA

1

34

35

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1

20

40

61

KULTUROWA

9

6

6

21

1

6

7

4

9

15

3

3

6

GASTRONOMICZNA
NOCLEGOWA

2

ZDROWOTNA
MAGAZYNOWA
SAKRALNA

4

1

5

NIEUŻYTKOWANY

11

50

61

RUINA

6

1

16

23

OGÓŁEM

19

50

165

234

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Jak zauważono podczas przeprowadzonych badań, większość obiektów pełni
funkcję użyteczności publicznej, czyli jest zaadaptowana m.in. dla potrzeb urzędów,
szkół, domów pomocy społecznej lub domów dziecka (26%). Taką samą grupę stanowią
również obiekty nieużytkowane, które pozostawione bez opieki przez kolejne lata,
mogą popaść w stan ruiny, tak jak pewna już ilość rezydencji na terenie województwa
podkarpackiego (10%). Kolejną pod względem wielkości grupę stanowią obiekty
użytkowane jako mieszkania prywatne i są to głównie dwory (15%).
Jednakże biorąc pod uwagę obiekty zagospodarowane dla potrzeb związanych
z usługami turystycznymi, z całości grupy stanowią one tylko 18%, w tym: funkcję
noclegową pełni 15 obiektów, gastronomiczną 7, natomiast kulturową 21. Jest to
niewielka grupa spośród wszystkich zabytkowych rezydencji. Najczęściej to właśnie
obiekty zaadaptowane dla potrzeb kulturowych, noclegowych czy też gastronomicznych są w pełni udostępniane turystom. Dwór użytkowany jako mieszkanie prywatne
jest wprawdzie użytkowany, remontowany, ale z uwagi na fakt własności prywatnej
nie jest udostępniany potencjalnym turystom. Oprócz albumów i przewodników
trudno w pełni zobaczyć taką prywatną posiadłość, która najczęściej otoczona wysokim ogrodzeniem utrudnia dostęp i możliwość zobaczenia jej chociaż z zewnątrz.
Na obszarze gmin Pogórza Dynowskiego zachowało się łącznie 84 obiekty zabytkowe wpisane do rejestru NID, w tym 13 znajdujących się w badanej grupie zespołów
rezydencjonalnych, a mianowicie zamków, pałaców i dworów (tab. 2).
Największą grupę stanowią zespoły dworskie, których jest dziewięć (tab. 3). Niestety,
część z nich jest nieużytkowana. Tylko dwa zespoły dworskie są zagospodarowane dla
potrzeb noclegowo-gastronomicznych. Są to obiekty znajdujące się w Jabłonce i Wybrzeżu Dubieckim. Pozostałe dwa zespoły dworskie, a mianowicie w Końskiem oraz
w Krzemiennej są użytkowane jako mieszkania prywatne. Warto jednak nadmienić,
że dwór i cały zespół obiektów podworskich wraz z przyległym parkiem w Końskiem
znajduje się w rękach prywatnego właściciela, który sukcesywnie remontuje cały zespół, przywracając mu dawny blask. Niestety, dwór w Krzemiennej może podzielić los
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innych obiektów użytkowanych jako mieszkania gminne. Połowa dworu jest obecnie
nieużytkowana od momentu, kiedy zlikwidowano tu ośrodek zdrowia.

Dynów (wiejska)

3

Krzywcza

11

Nozdrzec

4

Ogółem

36

1

1

1

1

1

1
1

2

1

1

1

9

PRZEMYSŁOWE

1

MIESZKALNE

1

GOSPODARCZE

1

FOLWARCZNE

PAŁACE

ZAMKI

PUBLICZNE
1

1

4

2

1

14
19

2

1

3

2

3

12

4

1

20

1

10

15

6

84

1

1

1

2

1
1

6
2
1

5

OGÓŁEM

3

2

INNE

Dynów (miejska)

1

CMENTARZE

12

ZIELEŃ

3

Dydnia

DWORY

Dubiecko

OBRONNE

SAKRALNE

GMINA

URBANISTYCZNE

Tab. 2. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków NID
(stan na 31 marca 2014 r.)

2

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NID

Tab. 3. Stan i funkcje zabytkowych obiektów
OBIEKTY

STAN I FUNKCJA

ZAMKI

DWORY
2

2

1

1

2

2

3

1

4

5

2

9

13

PIERWOTNA – MIESZKALNA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OGÓŁEM

PAŁACE

KULTUROWA
GASTRONOMICZNO-NOCLEGOWA

1

ZDROWOTNA
MAGAZYNOWA
SAKRALNA
NIEUŻYTKOWANY
RUINA

1

OGÓŁEM

2

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Kolejna grupa to obiekty pałacowe, których zachowało się na terenie Pogórza
Dynowskiego tylko dwa. Są to: przepięknie wyremontowany i zagospodarowany
dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej pałac w Izdebkach oraz nieużytkowany od
2009 r. zespół pałacowy w Nozdrzcu.
Ostatnią grupę stanowią zamki, których także zachowało się tylko dwa, a mianowicie w Dubiecku i Dąbrówce Starzeńskiej. O ile zamek w Dubiecku jest budowlą
zachowaną prawie w całości, pomimo wielokrotnych przekształceń i zawirowań
historycznych, tak zamek w Dąbrówce Starzeńskiej jest w stanie ruiny, którą lokalne
władze oraz odpowiednie służby konserwatorskie starają się zachować i zabezpieczyć,
tak aby turyści mogli bezpiecznie zwiedzać pozostałości fortyfikacji.
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3. Przykłady przedsiębiorczości w wybranych obiektach zabytkowych
Dla potrzeb turystyki i z uwagi na dostępność najatrakcyjniejsze są zabytki udostępniane jako obiekty noclegowe, gastronomiczne lub też zaspakajające potrzeby
niematerialne – kulturowe, udostępnione jako galerie, muzea itp.
Pośród grupy obiektów świadczących usługi noclegowe znajduje się otwarty
w 2009 r. hotel ulokowany w zamku w Dubiecku, który nabył w ostatnich latach
prywatny inwestor (fot. 1).
Dubiecko kolejno należało do rodu Kmitów, Stadnickich, Krasickich i Konarskich.
W I połowie XVI w. wybudowano nad Sanem zamek otoczony murem z basztami.
W 1735 r. urodził się w nim późniejszy biskup i najwybitniejszy pisarz polskiego
oświecenia „książę poetów” Ignacy Krasicki. O miejscu swych urodzin Krasicki napisał: „O miejsce słodkie, gdzie się urodziłem! W tobie los zrządził pierwszy wątek
życia; Wyszedłem na świat, co zdarza, użyłem; A czas długiego wśród ludzi przebycia
to zdziałał: gdyby się można odrodzić, lepiej by było z ciebie nie wychodzić...”3. Pod
koniec XVIII w. Krasiccy na miejscu dawnego drewnianego zamku wybudowali istniejący do dzisiaj zamek. W ówczesnych latach była to okazała rezydencja magnacka
i ważny ośrodek życia towarzyskiego. Do końca XIX w. przechowywano tu archiwum
Krasickich i rodzin z nimi spokrewnionych. Większość tych cennych zabytków została skradziona lub zniszczona podczas I wojny światowej. W pierwszych latach
powojennych zamek został zaadaptowany jako ośrodek kolonijno-wypoczynkowy. Po
przeprowadzonym w 1968 r. remoncie na zamku utworzono Muzeum Biograficzne
Ignacego Krasickiego (przeniesione obecnie do Przemyśla). Zamek przez wieki był
wielokrotnie przebudowywany. W tej chwili zamkiem jest tylko z nazwy. Obecny
wygląd klasycystycznego pałacu nadano mu w XIX i XX w.4
Od 2006 r. obiekt jest własnością prywatną. Warto nadmienić, że dzięki zagospodarowaniu dla potrzeb usług turystycznych (w tym gastronomicznych i noclegowych)
zamek przeszedł gruntowny remont i odzyskał dawne piękno. Część komnat została
przeznaczona na hotel. Natomiast w pozostałych salach, a także w piwnicach zamkowych, urządzono sale restauracyjne. W najstarszej części obiektu, w której zachowały
się zabytkowe polichromie, urządzono Mini Muzeum5.
Wokół zamku zachował się park krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX w. Najstarsze
okazy dębów liczą blisko 400 lat, ponieważ przy zakładaniu parku skorzystano ze
starego drzewostanu. Zachowały się także częściowo wały obronne oraz kamienny
most nad fosą6.
Kolejny z obiektów zagospodarowany dla potrzeb usług turystycznych to dwór
w Jabłonce (fot. 2). Budowla wzniesiona na przełomie XVIII i XIX w., następnie przebudowana w 1890 r. (powiększona od frontu o balkon wsparty na kolumnach). Dwór był
własnością Jaruntowskich, Słoneckich, a następnie Kraińskich. Po II wojnie światowej
obiekt użytkowany był m.in. na cele mieszkalne, a sale na parterze pełniły funkcję
3. Zamek Dubiecko, http://www.zamek.dubiecko.com/ignacy-krasicki1 (dostęp: 30.05.2014).
4. M. Michałowicz-Kubal, Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Arete, Krosno 2008,
s. 22–24.
5. J. Stachiewicz, Siedziba Kmitów, Stadnickich i Krasickich, [w:] Skarby Podkarpackie, nr 6 (13) 2008, s. 11–14.
6. S. Mendelowski (red.), Pałace i Dworki Podkarpacia, cz. 1, Wydawnictwo P.U.W. Roksana, Krosno 2005, s. 13–17.
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Fot. 1. Zamek w Dubiecku z XVIII w. – obecnie hotel i restauracja
Źródło: fot. M. Skulimowska

świetlic. Natomiast piwnice dworu wykorzystywano jako stajnie i magazyny. Takie
użytkowanie doprowadziło do dewastacji obiektu jak również otoczenia. Z pięknego
wystroju wnętrz zachowały się tylko dwa XIX-wieczne kominki7. W 1967 r. dokonano
adaptacji obiektu na potrzeby szkoły i mieszkań dla nauczycieli. Szkoła użytkowała
dwór w latach 1971–2001 do momentu wybudowania nieopodal nowego budynku.
Przez kilka kolejnych lat budynek pozostawał nieużytkowany. Po gruntownym remoncie dworu w latach 2005–2008 utworzono tu Centrum Konferencyjne „Dwór
Jabłonka”. Dzięki prywatnemu przedsiębiorcy obiekt i jego otoczenie odzyskało
dawny blask posiadłości ziemskiej.
Dwór otacza XVIII-wieczny park, który należy do ciekawszych rozplanowań
w województwie podkarpackim, z uwagi na eksponowane stanowisko dworu i ogrodu usytuowanego na skarpie, opadającego tarasami w kierunku potoku, jak również
szerokie osie widokowe. W parku zachowały się XVIII-wieczne dęby i nasadzenia
z początku XX w.8
Na podstawie podanych powyżej dwóch przykładów przedsiębiorczości w oparciu
o zabytkowe obiekty można twierdzić, że takie działania mają uzasadnienie. Dzięki
nakładom finansowym (w większości prywatnym źródłom finansowania) przywracany
jest dawny wygląd zabytków. Natomiast najważniejszą sprawą jest to, że te obiekty
„żyją”, tzn. są użytkowane, udostępnione dla turystów, którzy mogą obcować z kulturą
i historią, a także poprzez korzystanie z usług turystycznych świadczonych w tych
obiektach dokładają się do dalszego ich utrzymania. Idealnym streszczeniem tego
7. S. Mendelowski (red.), Pałace i Dworki Podkarpacia, cz. 2, Wydawnictwo P.U.W. Roksana, Krosno 2005, s. 24–25.
8. S. Polakowski, Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Lygian, Krosno 2012,
s. 33.
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Fot. 2. Dwór w Jabłonce z przełomu XVIII i XIX w. – obecnie Centrum Konferencyjne
Źródło: fot. M. Skulimowska

mogą być słowa W. Alejziaka mówiące, że turystyka „popularyzuje dobra kultury,
chroni je i wzbogaca, tworząc jednocześnie ekonomiczną podbudowę dla zachowania
nieskazitelności ich dziedzictwa”9.
Na terenie województwa podkarpackiego jak i całej Polski można znaleźć wiele
przykładów obiektów zabytkowych wyremontowanych i stojących bez pomysłu
na zagospodarowanie. Za parę lat taki obiekt będzie wymagał kolejnych nakładów
finansowych (np. dwór w Haczowie czy cerkiew w Łukawcu).

4. Analiza stanu użytkowania badanych obiektów
zabytkowych dla potrzeb turystyki
Na obszarze badań zachowało się dziewięć przykładów obiektów z grupy zamków,
pałaców i dworów. Z uwagi na potrzeby turystyki najbardziej atrakcyjne są obiekty
zagospodarowane dla potrzeb usług turystycznych, w tym m.in. noclegowych i gastronomicznych, ale także kulturowych czy też biznesowych (jako centra konferencyjne).
Takich obiektów z badanej grupy na obszarze gmin Pogórza Dynowskiego jest tylko
trzy (zamek w Dubiecku, dwór w Jabłonce i dwór na Wybrzeżu Dubieckim). Kolejną
atrakcyjną grupę stanowią obiekty zaadaptowane dla potrzeb szeroko rozumianej
kultury, m.in. muzea, galerie itp. Niestety, z wyjątkiem opisanego powyżej zamku

9. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków 1999, s. 41–42.
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w Dubiecku, gdzie znajduje się Mini Muzeum Ignacego Krasickiego, żaden z badanych
obiektów nie świadczy usług kulturowych.
Dla turystów udostępniane są także obiekty zaadaptowane dla potrzeb użyteczności publicznej m.in. jako urzędy, szkoły, ośrodki pomocy i domy dziecka itp. Do
takich obiektów nie zawsze można wejść i zwiedzić zabytkowe wnętrza. Warto jednak
podkreślić, iż w większości przypadków otaczające te obiekty zabytkowe parki krajobrazowe są ogólnie dostępne. Takimi przykładami zagospodarowania dla potrzeb
użyteczności publicznej na badanym terenie są: pałac w Izdebkach wyremontowany
dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej i dwór w Dynowie użytkowany przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”. Warto podkreślić, że również
taki sposób użytkowania przyczynia się do zachowania zabytkowych budowli, które
dzięki funduszom zbieranym na przykład dla potrzeb fundacji, stowarzyszeń itp.,
a także wspierane środkami publicznymi, przechodzą pod opieką konserwatorów
gruntowne remonty.
Niestety, nadal dużą grupę stanowią obiekty nieużytkowane, które pozostawione na kolejne lata bez opieki podzielą los zamku w Dąbrówce Starzeńskiej, który od
czasów II wojny pozostaje w stanie niezabezpieczonej ruiny.
Wśród tych obiektów znajdują się cenne przykłady architektury m.in.: klasycystyczny pałac w Nozdrzcu. Obiekt ten opuszczony przez wcześniejszego użytkownika
i wystawiony na sprzedaż długo czekał na nowego właściciela (fot. 3). Zespół pałacowy
został wzniesiony w 1843 r. w obrębie dawnych fortyfikacji pozostałych po dworze
obronnym z XVII w. Po II wojnie światowej budynek pozbawiony został prawowitych
właścicieli i zdewastowany. Następnie od 1950 r. użytkowany jako magazyn nawozów
sztucznych i biura Gminnej Spółdzielni. W 1976 r. przejęty przez Krośnieńskie Huty
Szkła. Po przeprowadzeniu remontu obiekt użytkowany był jako ośrodek szkoleniowy-wypoczynkowy dla pracowników oraz sale ekspozycyjne. W ostatnich latach
działał tu ośrodek wypoczynkowy pod nazwą „Zajazd nad Sanem”. Obecnie z hasła
reklamowego tego ośrodka „wypocznij jak hrabia” nie pozostało już nic, poza tablicą
informacyjną i kłódką na bramie10.
Kolejny niechlubny przykład braku pomysłu na zabytek to dwór w Nienadowej
(fot. 4). Pomimo że od kilkunastu lat znajduje się w rękach prywatnych, nie widać
śladów remontów ani użytkowania. Stoi opuszczony w zaniedbanym obecnie, a kiedyś
jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych z XVIII w. Wieś Nienadowa wielokrotnie przechodziła w ręce kolejnych rodzin zamieszkujących ziemię przemyską. Od
XV w. w rękach Kmitów, a następnie Stadnickich, Pileckich, Dereszków, Krasickich,
Dubrawskich i Dembińskich. Ostatnimi właścicielami była rodzina Mycielskich. Po
II wojnie światowej w zespole dworskim ulokowano szkołę rolniczą.
Do ciekawych historii związanych z dworem w Nienadowej należy ta, że do
rodziny Stadnickich majątek należał do chwili, kiedy to Stanisław Stadnicki zwany
też „Diabłem Łańcuckim”, zamienił go na Łańcut. Kolejna z historii związana z tym

10. S. Polakowski, Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego…, op. cit., s. 40–41.
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Fot. 3. Klasycystyczny pałac z XIX w. w Nozdrzcu (nieużytkowany)
Źródło: fot. M. Skulimowska

miejscem to ta, że swoje dzieciństwo w majątku swojego dziadka Jana Nepomucena
Dembińskiego spędził słynny komediopisarz Aleksander Fredo11.
Ostatni z negatywnych przykładów „przedsiębiorczości” w zabytku to zespół
dworski w Bachórcu. Na terenie XVIII-wiecznego parku krajobrazowego zachowały
się zabudowania dworskie i pochodzący z 1808 r. tzw. „stary” dwór oraz nowy dwór
nazywany też „pałacem” z poł. XIX w. kiedyś należące do rodziny Krasickich12.
Po wojnie zabudowania dworskie użytkowane były przez Zakłady Mięsne
w Jarosławiu, a następnie Państwowe Przedsiębiorstwo Tuczenia Zwierząt Chlewnych w Bachórcu i Państwowe Gospodarstwo Rolne Bachórzec. W ostatnich latach
właścicielami zespołu dworskiego były spółki z Warszawy, które zabytkowe obiekty
dworskie użytkowały m.in. jako zakład drzewny, magazyny itp.
Budynek starego dworu jest zdewastowany i sukcesywnie popada w ruinę. Nowy
dwór, chociaż w znacznie lepszym stanie, także w najbliższym czasie może ulec degradacji z uwagi na brak użytkownika. Podczas ostatnich powodzi zniszczeniu uległ
także zabytkowy kamienny mostek z końca XVIII w. nad potokiem Czernia, który
prowadził do dworu i w obecnej chwili znacznie utrudnia to przedostanie się do
zabudowań dworskich (fot. 5).

11. M. Michałowicz-Kubal, Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego…, op. cit., s. 86.
12. S. Polakowski, Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego…, op. cit., s. 301–302.
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Fot. 4. Klasycystyczny dwór w Nienadowej z 1809 r. (nieużytkowany)
Źródło: fot. M. Skulimowska

5. Podsumowanie
Badane obiekty zabytkowe pełniły swoje pierwotne funkcje do II wojny światowej. Była to głównie funkcja mieszkalna, czasem połączona z obronną w przypadku
zespołów zamkowych. W wyniku reformy rolnej, a także w wyniku wywłaszczenia
prawowitych właścicieli majątki ziemskie przeszły na Skarb Państwa. Do końca 80. lat
XX w. zabytkowe zespoły zamkowe, pałacowe i dworskie wykorzystywane były głównie
do celów publicznych (szkoły, domy opieki, urzędy, ośrodki zdrowia, magazyny itp.).
Zmiany w strukturze własnościowej po 1990 r. doprowadziły także do zmian w funkcjach obiektów i strukturze własnościowej. Niektóre zabytkowe zespoły powróciły
do rąk przedwojennych właścicieli, a część majątków znalazła nowych nabywców.
Dzięki funduszom prywatnych przedsiębiorców większość z tych obiektów została
przywrócona do dawnego wyglądu. Ulokowane w zabytkowych pomieszczeniach
funkcje hotelowe, gastronomiczne lub kulturowe pozwalają na udostępnienie tych
cennych zabytków turystom, dzięki czemu są one utrzymane w dobrym stanie. Część
obiektów została jednak opuszczona przez poprzednich użytkowników i niszczeje.
Także niektóre z przykładów własności prywatnej nie sprzyjają ratowaniu zabytkowych obiektów (np. dwór w Bachórcu czy Nienadowej).
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Fot. 5. Zniszczony most kamienny z XVIII w. w zespole dworskim w Bachórcu
Źródło: fot. M. Skulimowska
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MOŻLIWOŚCI TWORZENIA PRODUKTU
TURYSTYCZNEGO BAZUJĄCEGO NA HISTORII
I REGIONALNEJ KULTURZE
Streszczenie
Region podkarpacki charakteryzuje się bogactwem walorów antropogenicznych, historycznych i kulturowych, które stanowią duży potencjał do przygotowania atrakcyjnego, zintegrowanego produktu turystycznego. Celem niniejszego opracowania była próba zasygnalizowania
wybranych zjawisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych, które zachodzą na obszarach
Bieszczadów, Beskidu Niskiego i ich pogórzy oraz przyczyniają się do podniesienia ich atrakcyjności oraz konkurencyjności na rynku usług turystycznych.
Unikatowość wielu profesji występujących w regionie podkarpackim oraz niepowtarzalne
cechy stylizacji i zdobnictwa z tej części Karpat mogą stać się atrakcyjnym materiałem pamiątkarskim, elementem promocji regionu oraz źródłem zarobkowania dla lokalnej społeczności.
Słowa kluczowe: historia i kultura, regionalizm, produkt turystyczny, region podkarpacki

POSSIBILITIES TO CREATE A TOURISM
PRODUCT BASED ON THE HISTORY
AND THE REGIONAL CULTURE
Summary
The Podkarpackie region is characterized by a rich variety of anthropogenic, historic and
cultural values, which represent a large potential for the preparation of an attractive and integrated tourism product. The purpose of this study was to indicate some cultural, social and
economic phenomena that occur in areas of the Bieszczady Mountains, the Low Beskid Mountains and their foothills, and contribute to the enrichment of their attractiveness and competitiveness on the tourism services market. The uniqueness of many professions occurring in the
Podkarpackie region and the unique features of styling and ornamentation of this side of the
Carpathian Mountains, may become an attractive souvenir material, a part of the promotion
of the region and a source of earning for the local community.
Keywords: history and culture, regionalism, tourism product, the Podkarpackie region
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1. Wprowadzenie
Region podkarpacki, a zwłaszcza obszary Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w dużej części ich pogórzy, choć w pewnym sensie tereny „zaniedbane kulturowo” przez
ostatnie ponad pół wieku, posiadają ogromny potencjał kulturowo-historyczny, o wyrazistym, oryginalnym charakterze, który choćby częściowo wykorzystywany może
znacznie zwiększyć atrakcyjność turystyczną tego obszaru. Inspiracji do tworzenia
produktu sieciowego, o charakterze regionalnym jest tu bardzo wiele. Potrzebne jest
ich wskazywanie, opisywanie, promowanie i sprzedaż. Z dobrze przygotowanych
produktów turystycznych bazujących na lokalnej kulturze turysta z łatwością wybierze te, z których zechce skorzystać, a opuszczając region, towarzyszyć mu będzie
poczucie potrzeby powrotu i zwiedzenia tego, czego nie zdążył zobaczyć. Uchroni
to od częstego zjawiska, jakim jest wyjazd turysty z danego regionu turystycznego
z przeświadczeniem, że „tutaj widział już wszystko, co jest ciekawe”.
Bogactwo kulturowe i historyczne regionu podkarpackiego, a w szczególności
Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w dużej części ich pogórzy jest tak olbrzymie i oryginalne, że żadne naśladownictwo zewnętrznych wzorców nie jest tu potrzebne,
a wręcz szkodliwe. W oparciu o lokalne tradycje i opowieści, jako bazę i inspirację
do tworzenia markowych produktów regionalnych, można przygotować atrakcyjny
i zintegrowany produkt turystyczny.
Szczególne znaczenie ma tu rzemiosło artystyczne o wyjątkowo miejscowym
rodowodzie, takie jak: tworzenie ikon, wyrób łemkowskiej biżuterii z drobnych
koralików (krywulki, hardanki, sielanki itp.), druciarstwo, wykonywanie ikony na
szkle etc. Dodatkowo zaangażowanie miejscowej społeczności w ochronę zasobów
kulturowych regionu podkarpackiego kształtuje pozytywny wizerunek tego obszaru
i przyczynia się jednocześnie do bogacenia się jego mieszkańców.
Tworzy zarazem nowe mosty porozumienia pomiędzy narodami, religiami, kulturami. Należy jednak podkreślić, że regionalizm wiąże się z samorządnością, z pracą
całej społeczności na rzecz regionu, w celu jego wszechstronnego rozwoju1.
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w południowo-wschodniej części regionu podkarpackiego, zwłaszcza na bieszczadzkiej wsi
w ostatniej dekadzie, dzięki wykorzystaniu walorów kulturowych i historycznych.
Jak dalece przyczyniło się to do podniesienia jej atrakcyjności i konkurencyjności,
a zarazem zwiększenia dumy z własnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto przedstawienie w zarysie, w jakim stopniu społeczny ruch, mający na celu wykorzystanie
uśpionych walorów kulturowych, zmienił oblicze kulturowe, a zarazem ofertę turystyczną tego regionu.
Celem opracowania było również wykazanie, że dziedzictwo kulturowe może
stanowić atrakcyjny produkt dla turysty krajowego i zagranicznego. Bazując na zachowanej architekturze drewnianej wschodniego chrześcijaństwa wraz z jego mistycznym klimatem, zsynkretyzowanym z miejscową, karpacką tradycją oraz rzemiosłem
artystycznym, można stworzyć interesujący i unikalny oraz zintegrowany produkt
1. J.F. Adamski, W krainie Pogórzy, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2013, s. 45.
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turystyczny. Jednocześnie unikatowość wielu profesji występujących w tym regionie
oraz niepowtarzalne cechy stylizacji i zdobnictwa z tej części Karpat, mogą stać się
atrakcyjnym materiałem pamiątkarskim, elementem promocji regionu oraz źródłem
zarobkowania lokalnej społeczności. Analizując to zjawisko, bazowano na literaturze,
wywiadach z animatorami tych działań, a zwłaszcza na własnych doświadczeniach
i obserwacjach.

2. Podkarpacki produkt turystyczny inspirowany historią regionu
Każdy region turystyczny, który pragnie być łatwo i dobrze identyfikowany na rynku
turystycznym, tworzy swój wizerunek kulturowy. Przy jego tworzeniu czerpie z wielu
cech pozytywnie go charakteryzujących, w szczególności jednak odwołuje się mniej
lub bardziej do lokalnej kultury, jej oryginalności, niepowtarzalności, niezwykłości.
Sytuacja regionu podkarpackiego, Bieszczadów, Beskidu Niskiego i ich pogórzy
jest pod tym względem trudniejsza i bardziej złożona, co nie oznacza, że nie ma
możliwości wykorzystywania bogactwa miejscowej kultury, zwłaszcza że jest ona na
tle oblicza kulturowego kraju odmienną od wszystkich innych i znacznie barwniejszą. Można już dziś mówić o ogromnym popycie na „regionalność”, niestety, podaż
informacji jest nadal znikoma, czego przyczyna tkwi głównie w niewielkiej ilości
badań prowadzonych dotąd nad lokalnym etosem, w szczególności przez pryzmat
jego wykorzystywania w biznesie turystycznym.
Oprócz walorów kulturowych, wynikających z zamieszkującego tu przez stulecia
etosu, złożonego z różnych grup narodowych, etnicznych i etnograficznych, nieprzebraną kopalnią doskonałych produktów turystycznych są dzieje regionu.
Pierwszym wątkiem historycznym, który doskonale nadaje się do wykorzystywania, są średniowieczne dzieje regionu i to zarówno przedpaństwowa Słowiańszczyzna,
identyfikowana obecnie przez historyków polskich głównie z plemieniem Lędzian,
jak i okres księstwa kijowskiego, przemyskiego i halickiego, czas krótkotrwałego panowania węgierskiego za Ludwika Akwitańskiego, jak i poczynając od drugiej połowy
XIV w. włączenie do polskich ziem koronnych – w szczególności okres pierwszych
Jagiellonów.
Z wczesnymi wiekami średnimi i okresem „ruskim” wiąże się stosunkowo duża
ilość głównie nadsańskich grodzisk, z których najbardziej interesujące to Horodna
i Horodyszcze, sąsiadujące ze sobą wzgórza, kilka kilometrów na północ od Sanoka,
tworzące zalążek późniejszego Sanoka. Horodyszcze bowiem to wspomniany przez
średniowiecznych kronikarzy ruskich Sanok – „wrota węgierskie”, ostatni gród – siedziba posadnika (kasztelana) przed granicą z Małopolską i Węgrami.
Po najeździe mongolskim na Węgry, Ruś Halicką i południowe księstwa polskie
w połowie XIII stulecia gród (zapewne w wyniku m.in. zniszczeń) zostaje przeniesiony na nowe wzgórze (obecne), zaś książę Jerzy II Trojdenowicz wytycza miasto
na prawie magdeburskim w 1339 r., którego rynek zlokalizowany jest zaledwie 50 m
od książęcego zamku.
Prowadzone od 2002 r., przez wybitnego archeologa Jerzego Ginalskiego, badania
archeologiczne na Horodyszczu i Horodnej, pozwoliły nie tylko poznać dawne dzieje
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regionu, ale też wzbogaciły Muzeum Historyczne w Sanoku o bezcenne zbiory archeologiczne z tego okresu2, militaria, pieczęcie, a w szczególności niezwykle cenną
biżuterię bizantyjską z okresu największej świetności halickiego księstwa.
Z okresu późniejszego średniowiecza, głównie (nie licząc siedemnastoletniego
panowania węgierskiego) okres polski pozostawił liczne ślady, zarówno w kulturze
niematerialnej i materialnej, zabytki ruchome i fragmenty fortyfikacji, takich jak:
ruiny zamku Sobień, zamek Kamieniec w Odrzykoniu k. Krosna, czy dobrze zachowany zamek w Sanoku, i inne.
Istnieje tu już po części płaszczyzna do tworzenia markowych produktów turystycznych nawiązujących do klimatu epoki. Z inicjatywy historyków i archeologów
planowane jest utworzenie archeologicznego szlaku tematycznego pod nazwą „Szlak
Grodzisk Karpackich”. W Sanoku działa również od 14 lat Bractwo Rycerzy Ziemi
Sanockiej, którego członkowie odtwarzają realia życia średniowiecznej ziemi sanockiej (fot. 1).
Bractwo dokonuje również pokazów rzemiosła rycerskiego, ale też innych średniowiecznych rzemiosł oraz prezentacji życia ówczesnych mieszkańców regionu, na
życzenie lokalnych samorządów oraz organizatorów turystyki. Potrzebna jest jednak
większa komercjalizacja oferty, wzorem innych regionów kraju i Europy3.

Fot. 1. Członkowie sanockiego bractwa
Źródło: Archiwum Bractwa Rycerzy Ziemi Sanockiej

Sytuacja pod tym względem ulega jednak sukcesywnej poprawie, głównie dzięki
Pracowni Rekonstrukcji Historycznej Amictus z Sanoka, prowadzonej z powodzeniem
przez małżeństwo o „rycerskim rodowodzie” – Marcina i Gabrielę Glinianowiczów.
2. Najstarsze ślady bytności na tym wzgórzu sięgają nawet epoki brązu.
3. http://bractwo-sanok.widmogrod.info (dostęp: 2.07.2014).
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Realizuje ona nie tylko rekonstrukcje historyczne, ale też wykonuje stroje dla bractw
rycerskich, muzeów, teatrów, studiów filmowych z kraju i z zagranicy. W czerwcu
2014 r. podczas Światowego Zjazdu Sanoczan firma ta we współpracy z Urzędem
Miasta Sanoka zrealizowała inscenizację ślubu i wesela Władysława Jagiełły i Elżbiety
Granowskiej, która odbywała się na placu św. Michała, na rynku oraz dziedzińcu
zamkowym w Sanoku. Była to ilustracja wydarzeń historycznych, które miały tu
miejsce 2 maja 1417 r.
Analogie możemy znaleźć na przykładzie wielu innych zamków średniowiecznych,
zwłaszcza na północy Polski i na Śląsku, acz nie tylko. Wspominając klimat średniowiecza, należy przywołać odległą od Bieszczadów, lecz jakże atrakcyjną inicjatywę
z okolic Jasła i Dębicy, gdzie zorganizowano „Szlak Słowiański”, którego głównymi
atrakcjami jest rozbrzmiewający licznymi, atrakcyjnymi imprezami gród w Trzcinicy
(Karpacka Troja) oraz stworzony z prawdziwą pasją gród w Stobiernej.
Wykorzystanie lokalnych tradycji, historii i zaplecza w postaci np. grup rekonstrukcyjnych (bractwa) i innych usług, a także istniejących winnic i Szlaku Podkarpackich
Winnic oraz składu win, jak np. piwnica karpackich win w Dworze Kombornia k.
Krosna, tworzą doskonały potencjał dla ciekawych produktów.
Kolejnym okresem historycznym doskonale nadającym się do „przekuwania”
w markowy produkt jest XVI i XVII w. w dziejach ziemi sanockiej i przemyskiej. Ten
okres staropolski to czas szczególnie w kraju znany i popularny, głównie za sprawą
Sienkiewicza, ale też licznych produkcji telewizyjnych, oprócz Sienkiewiczowskiej
Trylogii, to także „Czarne chmury”, „Rycerze i rabusie”, „Oko Proroka” i inne. Warto
przypomnieć, że dwa ostatnie seriale, a i liczna literatura, w tym poczytnego ostatnio
Jacka Kamudy (ale i innych autorów) bazuje na słynnym dziele „Prawem i Lewem”
Władysława Łozińskiego, czyli opisie życia i obyczajów szlachty województwa ruskiego,
a w szczególności szlachty sanockiej i przemyskiej. Z badań tegoż autora korzystał
także sam Sienkiewicz.
Województwo ruskie, jak mało który skrawek dawnej Rzeczypospolitej, było areną
wojen, buntów, najazdów, zbójnictwa, a i szlacheckiego warcholstwa. Tu grasował
słynny „Diabeł Stadnicki”, mający główną siedzibę w Łańcucie, a liczne dobra w obu
ziemiach. Spod Sanoka, z Niewistki nad Sanem wywodził się najsłynniejszy kondotier
Rzeczypospolitej Jacek Dydyński. Z tych ziem pochodziło wielu owianych chwałą, ale
i budzących grozę sławnych lisowczyków (ryc. 1). To właśnie ta „kompania” rozgromiła
wojska siedmiogrodzkie pod pobliskim Humennem, uniemożliwiając Węgrom zajęcie
Wiednia. Był to w owych czasach, jakbyśmy to dziś powiedzieli, oddział komandosów
do zadań specjalnych, wynajmowany często sąsiednim władcom.
Tu także, końcem XVII stulecia polski król skierował, do pilnowania przed zbójnikami ziemi sanockiej, oddział 300 kozaków. Do tego wydarzenia i istnienia kozackiej
stanicy nawiązuje obiekt w Łukowem, w gminie Zagórz, którego budowę zakończono
w 2011 r., noszący nazwę „Kozacki Chutor” (fot. 2). Ma on konstrukcję nawiązującą
architektonicznie do kozackiej stanicy. Przy obiekcie działa również istniejąca już od
kilku lat stadnina koni z krytym padokiem. Organizowane są w tym miejscu imprezy
dla gości, nawiązujące do ówczesnej epoki.
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Ryc. 1. Fragment obrazu „Lisowczycy, strzelanie z łuku”, Józefa Brandta

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lisowczycy

Do „kozackich” historii nawiązują również dzieje Arłamowa, gdzie stał dwór Jacka
Fredry, dziadka słynnego poety. Jak głosi legenda, był on w swoim dworze oblegany
przez zagon kozacki, podczas powstania Chmielnickiego, kiedy ten oblegał Lwów, a w
rzeczywistości przez lokalną hajdamacczyznę chłopską, która chcąc się przyłączyć
do powstania Chmielnickiego, ruszyła na miejscowe dwory. Fredrze udało się dwór
obronić, a że ślubował jako wotum postawienie kościoła, miał w dowód wdzięczności
przeznaczyć środki na powstanie Kalwarii Pacławskiej.
Z ziemi przemyskiej, z podsambroskich Kulczyc pochodził też nie byle jaki kozak,
bo sam ataman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, dowódca kozaków rejestrowych, który w 1621 r. uratował (przychodząc z odsieczą), polską załogę oblężoną w Chocimiu
przez Turków, co jednak przepłacił życiem, umierając wkrótce w Kijowie na skutek
odniesionych ran. W tradycji ludowej regionu jest również wiele odniesień do kozackiej
legendy, co możemy odnaleźć zwłaszcza w ludowych piosenkach i legendach, sięgając
choćby do dzieł Oskara Kolberga.
Z tej epoki jest również zamek w Lesku, będący obecnie ośrodkiem wypoczynkowym. Także obecny kształt sanockiego zamku to efekt szesnastowiecznej przebudowy.
Jest tu w zbiorach również armata zdobyta przez starostę sanockiego pod Chocimiem
222

Możliwości tworzenia produktu turystycznego bazującego na historii i regionalnej kulturze

Fot. 2. „Chutor Kozacki” w Łukowem
Źródło: fot. J. Krupa

na Turkach, a następnie na nim przez miejscowych zbójników, którą to historię odkrył i opisał Robert Bańkosz (fot. 3)4. Wyrażał on pomysł wykonania repliki takiego
działa, co obecnie nie jest ani drogie, ani trudne, gdyż funkcjonują również w Polsce
warsztaty wykonujące takie usługi, głównie dla potrzeb grup rekonstrukcyjnych.

Fot. 3. „Zbójnicka armata”
Źródło: Archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku

Z takiej repliki, w sezonie turystycznym o określonej godzinie (zamiast trochę już
„kiczowatych” hejnałów), czy podczas ważniejszych dla miasta wydarzeń, a także świąt
np. na Nowy Rok, obsługa działa w strojach z epoki mogłaby wykonywać wystrzał
na wiwat z otwartej wieży zamkowej. Ponieważ wystrzałów takich dokonuje się dziś
z wykorzystaniem pakuł, niczyje życie, zdrowie ani majątek nie byłyby zagrożone,
zaś atrakcja byłaby spora. Z racji istnienia na miejscu licznej rzeszy pasjonatów tej
4. R. Bańkosz, Straszliwi zbójnicy z Bieszczadów i okolicy, Wydawca TURKULA Karolina Kiwior, Krosno 2010,
s. 102–105.
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epoki skompletowanie minimalnie dwuosobowej załogi nie byłoby kłopotem, zaś
szkolenie w obsłudze tego prostego urządzenia nie jest ani długie, ani skomplikowane.
Niewątpliwie samo przygotowanie do wiwatu i wystrzał byłyby dużą atrakcją turystyczną, podobnie jak honorowe zmiany wart spotykane w wielu znanych miejscach
na świecie, w tym także w Polsce.
Z historii tej skorzystała społeczność wsi Odrzechowa, z której mieli wywodzić się
owi legendarni zbójnicy. Jesienią 2014 r. odsłonięty został nieopodal Domu Ludowego atraktor w formie „pomnika”, który tworzy replika armaty i dwóch, nadludzkich
rozmiarów zbójników. Podczas odsłonięcia społeczność Odrzechowej z ogromnym
polotem odegrała inscenizację napadu zbójników na dwór starosty sanockiego (fot. 4).
Pasja i zaangażowanie społeczności w inscenizację, ale również w przygotowanie
kostiumów, atrybutów i dekoracji jest naprawdę godna podziwu. Wspólna zabawa
z historią rozegrała się pod gołym niebem i pomimo chłodu skupiła ogromne rzesze
widzów. Był to prawdziwy, staropolski teatr ludowy. Robert Bańkosz miał zaszczyt
napisać scenariusz tego przedstawienia.

Fot. 4. Odrzechowa 2014 r. – uczestnicy inscenizacji historycznej
Źródło: fot. R. Bańkosz

Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszy się historia XX w. Jest to bowiem
okres stosunkowo nieodległy, w którym działo się stosunkowo dużo istotnych dla
losów świata wydarzeń, z których wiele najważniejszych miało miejsce właśnie w tym
regionie. W czasie I wojny światowej dwukrotnie przechodził tędy front, a na wiele
miesięcy zamarł w karpackich okopach na przełomie 1914/15 r. Pozostały z tego okresu
liczne pamiątki i częstokroć już zapomniane cmentarze wojenne. Obecnie odbywają
się rekonstrukcje historyczne z tego okresu, najbliższa w Gorlicach (woj. małopolskie), nawiązująca do rozpoczęcia słynnej tzw. „Ofensywy Gorlickiej”. W Przemyślu
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działa Stowarzyszenie Gmin Fortecznych oraz grupa rekonstrukcyjna odtwarzająca
realia z tego okresu.
Podobnie można by wykorzystać historię działań z tego okresu w samym regionie
bieszczadzkim, gdzie miało miejsce szereg ważnych wydarzeń. Pamiątki z tego okresu
dobrze zachowane są także w Sanoku i Lesku. W Sanoku, które było wówczas miastem
garnizonowym, zachował się budynek koszarów III Batalionu 18 Pułku Piechoty k.k.
Landwery, budynki koszarów III Batalionu 45 Pułku Piechoty i 13 Galicyjskiego Pułku Ułanów oraz kamienica, w której stacjonowała tzw. „Żelazna Brygada” pruskich
Hanowerczyków itd. Na sanockim cmentarzu znajduje się również imponujących
rozmiarów grobowiec marszałka Adama Dembickiego von Wrocień, najwyższego
rangą Polaka w CK armii, zastępcy komendanta Twierdzy Budapeszt, a następnie
komendanta Twierdzy Hohensalzburg. Z fotografii umieszczonych na płycie, wkomponowanej w monumentalną piramidę grobowca, spogląda na przechodzących srogi
marszałek w austriackim kepi oraz jego dostojna małżonka. Przez Sanok przebiega
również szlak Szwejka, który oprowadza po miejscach z tej epoki. W Lesku znajduje
się odnowiony siłami społecznymi cmentarz z czasów I wojny światowej.
Należy wspomnieć, że po stronie słowackiej, przy granicy znajduje się wiele pierwszowojennych cmentarzy i pomników, a zaledwie 3 km od przejścia turystycznego
w Balnicy, stoi prawosławna cerkiew, pod którą złożono ok. 1200 szkieletów żołnierzy
poległych na karpackim froncie w okresie 1914/15. Kości złożone w tej kaplicy nie są
zasłonięte i znajdują się w zagłębieniu pod podłogą, w centrum kaplicy. Na ścianach
powieszono 6 dużych ikon, w tym ikonę, co interesujące, „św. Cara Mikołaja II”.
Warto tu dodać, że właśnie opracowana została ogólnopolska koncepcja szlaku
kulturowego, poświęconego I wojnie światowej, przebiegającego również przez województwo podkarpackie, w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej,
która przypada w 2014 r. Wytyczony został główny szlak wiodący od granicy z województwem małopolskim, po granicę z województwem lubelskim. Prowadzi on przez
Nowy Żmigród, Jasło, Rzeszów, Przemyśl, Horyniec, poprzez miejscowości, w których
zachowały się najciekawsze ślady Wielkiej Wojny. We współpracy ze Słowackim Stowarzyszeniem Klub Vojenskej Histórie Beskidy z Humennego opracowana została
odnoga szlaku wiodąca wzdłuż polsko-słowackiej granicy. Robert Bańkosz brał udział
w pracach komisji powołanej do opracowania przebiegu tego szlaku. Zaproponował
przebieg tras i system oznakowania. Był również współautorem przewodnika, który
powstał pod redakcją profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego doktora hab. Andrzeja
Olejki. Planowane są liczne rekonstrukcje historyczne z okazji rocznic wybuchu wojny.
Miejscem najciekawszych będzie słynna Twierdza Przemyśl, której wiele obiektów
jest atrakcyjnie zagospodarowanych, a samo miasto posiada w swoich muzeach liczne
zbiory tematyczne.
Wiele śladów pozostało również po okresie II wojny światowej. Główną pozostałością
z tamtych czasów są schrony Linii Mołotowa oraz niemieckiego, nadgranicznego odcinka
umocnionego „Galicja”. Zachowały się eksponaty militarne w Sanoku i Baligrodzie oraz
liczne cmentarze z tego okresu. Powstały w oparciu o nadsańskie bunkry szlak cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród turystów i mieszkańców regionu podkarpackiego.
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Poza regionem bieszczadzkim ciekawymi miejscami związanymi z tą tematyką są:
muzeum w Dębicy, dwa schrony z tzw. „Linii Mołotowa” w Przemyślu, pełniące rolę
prywatnych muzeów, Anlage Sud – schrony siedziby Hitlera w Stępinie i Strzyżowie,
Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie, muzeum w Dukli, Muzeum Techniki i Militariów
w Rzeszowie, Poligon rakiet V-2 w miejscowości Blizna i wiele innych, szczególnie
stanowiących prywatne kolekcje mieszkańców województwa podkarpackiego.
Duży potencjał niesie z sobą wykorzystanie historycznych urządzeń technicznych,
począwszy od prostych urządzeń chłopskich, skończywszy na skomplikowanych
maszynach przemysłowych, związanych z wydobyciem ropy w Galicji. Ropa naftowa
to bogactwo naturalne, którego wydobycie wpisało się na trwałe w krajobraz Podkarpacia. We Lwowie w 1853 r. destylacji ropy naftowej, jako pierwszy, dokonał Ignacy
Łukasiewicz, miejski aptekarz, tam też zbudował pierwszą lampę naftową. Lwowski
szpital na Łyczakowie stał się pierwszym miejscem publicznym, które zostało oświetlone przy wykorzystaniu nowej lampy. Surowiec ten pozyskiwano w podkarpackich
wsiach, wykorzystywano również do wyrobu mazi do kół wozów. Stąd zresztą wzięło
się popularne do dziś, choć w zmienionym znaczeniu, powiedzenie „kto smaruje,
ten jedzie”. Oprócz wyrobu mazi na własny, niewielki użytek, wyrabiano też maź
na sprzedaż. Zajmowali się tym rzemieślnicy nazywani maziarzami. Przygotowaną
przez siebie substancję ładowali na specjalne wozy i rozwozili na targi po miastach
Galicji, ale i Węgier, Litwy i Ukrainy. Wyruszali w podróż ze smarem na wiele miesięcy,
podobnie jak niegdyś czumacy z solą5.
W dobie industrialnej Podkarpacie zaroiło się od szybów naftowych, kiwonów
oraz budynków kopalnianych. Przez ponad 100 lat były one ozdobą karpackiego krajobrazu. Tamtejsze miasta, miasteczka, a nawet wioski, np. Grabownica, korzystały
z gazu ziemnego wcześniej niż wiele miast Europy Zachodniej. Niestety, złoża te nie
okazały się wystarczająco obfite, by obdarować swoim dobrodziejstwem również
współczesnych. Dlatego też szyby i kiwony znikają powoli z lokalnego krajobrazu
i trafiają do skansenów, muzeów i ekspozycji plenerowych, służąc jako atrakcje (fot. 5).
Dziś większość pamiątek po dawnym galicyjskim boomie naftowym można
zwiedzać dzięki opracowanemu przez Lokalną Organizację Turystyczną Beskid
Niski – Szlakowi Naftowemu, zrealizowanemu przy współpracy partnerów z całej
Galicji polskiej i ukraińskiej. Transgraniczny Szlak łączy ze sobą miejsca związane
z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główna oś wiedzie przez: Jasło –
Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor – Borysław – Drohobycz – Lwów6.
Odcinek bieszczadzki obejmuje trasa sanocko-lesko-ustrzycka. W sanockim skansenie znajduje się niewielki sektor poświęcony historii przemysłu naftowego. Jest to
kilkanaście interesujących eksponatów oraz replika wozu maziarskiego. Podsanocką
ciekawostką jest największy w Polsce naturalny podziemny zbiornik gazu w Strachocinie, powstały po wykorzystaniu miejscowych złóż gazu. Do lat 90. ubiegłego wieku
używano go w charakterze ogromnego gazowego rezerwuaru. Warto wspomnieć przy
okazji o wpływie rozwoju przemysłu naftowego na oblicze społeczno-kulturowe ga5. J. Ginalski, Ekspozycja przemysłu naftowego w MBL w Sanoku, „Acta Scansenologica”, t. 9, Sanok 2000, s. 39–47.
6. www.beskidniski.org.pl/szlaki/naftowy/pl/szlak_main_pl.htm (dostęp: 27.06.2014).
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Fot. 5. Szyby naftowe w skansenie w miejscowości Bóbrka k. Krosna
Źródło: fot. P. Wolniewicz (http://zywaplaneta.pl/ropa-naftowa-w-polsce)

licyjskiej wsi. Przy kopalniach powstawały całe osiedla specjalistów, sprowadzanych
z innych stron kraju, które wpływały na dotychczasowy charakter wioski. Ogromne
kopalnie w Mokrem i Czaszynie spowodowały, np. przypływ rzeszy społeczności
polskiej do środowiska ukraińskiego, ale też ukraińskiej, wywodzącej się z rejonu
Borysławia, która osiedliła się na pograniczu łemkowsko-doliniańskim. Najlepszym
przykładem jest wieś Mokre, która odrębną wsią stała się w związku z napływem do
kopalń ludności z zewnątrz. Powstała tam szczególna kultura materialna i duchowa,
wyróżniająca się wśród miejscowej kultury rdzennej społeczności ukraińskiej i polskiej
starszego pokolenia.
Do dziś jest to dostrzegalne choćby w miejscowej unikatowej gwarze. Podobne
zjawiska obecne są również w Ropience czy Polanie, położonych w powiecie bieszczadzkim. Tam jednak z powodu powojennych wysiedleń nie zachowała się odpowiednio duża populacja autochtonicznej społeczności. W Polanie, a w szczególności
w jej dawnym przysiółku Ostra, położonym na stokach masywu Ostrego, występuje
największa w regionie koncentracja źródeł naturalnych i odwiertowych ropy naftowej.
W 1883 r. odkryte zostały tam złoża ropy. Powstała kopalnia, a przy niej duża osada
robotnicza. Do Czarnej poprowadzony został rurociąg.
Przed I i II wojną światową kolonie robotnicze tworzyły własną, szczególną diasporę kulturową wśród rdzennych mieszkańców. W powiatach leskim i bieszczadzkim zobaczyć można kopalnie w Wańkowej, Łodynie, Brzegach Dolnych, Dwerniku,
Czarnej, Zatwarnicy, a w samych Ustrzykach Dolnych – zbiorniki na ropę naftową
po nieistniejącej już rafinerii „Fanto”. Po wojnie eksploatacji nie kontynuowano, gdyż
do 1951 r. Czarna należała do Związku Radzieckiego. Później wydobycie utrudniały
ciężkie warunki transportowe, gdyż wyjątkowo grząskie i podmokłe doliny górskie
uniemożliwiały wprowadzenie ciężkiego sprzętu. Dawne dylowane drogi końskie były
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dla ciężkich ciągników i samochodów bezużyteczne. Obecnie w całej dolinie jest wiele
zabezpieczonych rur odwiertowych. Część z nich jest otwarta i wykorzystywana przez
okolicznych mieszkańców. Zachowały się pozostałości dawnych urządzeń, a przede
wszystkim wszechobecny zapach ropy w środku lasu. Część z odwiertów znajduje się
w prywatnym lesie należącym do jednego z mieszkańców wsi, który chętnie oprowadza
po starej kopalni, opowiadając wiele interesujących historii z nią związanych7. Przed
dwoma laty obszar ten został włączony do nowo utworzonego Ekomuzeum w Polanie.
Dodatkowo w dolnej części doliny znajdują się źródła solankowe.
Także tworzenie takich miniskansenów przemysłu naftowego, pozostawianie
starych kawonów czy wież wiertniczych przypomina o dziejach regionu i stanowi
o jego atrakcyjności. Niewielkie „baryłki” z bieszczadzkim olejem skalnym mogłyby być
oryginalną pamiątką z bieszczadzkiej „górniczej” miejscowości, np. Polany czy Czarnej.
Po obu stronach Karpat wydobywano sól i to zarówno w kopalniach, jak i wykorzystując źródła solankowe i odwarzając wodę. Znane były w średniowieczu, już
w czasach ruskich, po północnej stronie gór, żupy solne: sanocka, przemyska, samborska czy drohobycka8. Po wielu z nich pozostały już tylko nazwy miejscowe, takie
jak: Tyrawa Solna, Góry Słonne, Sołonka, Solina, czy zaślepione przez Austriaków
źródła solankowe, m.in. tyrawskie. Do dziś istnieją kopalnie i warzelnie, które świadczą o dawnej solnej świetności tych gór. Są wśród nich nieczynne, będące już tylko
muzeami, takie jak: Solivar koło Preszowa, i są też jeszcze funkcjonujące, np. kopalnia
i warzelnia w Drohobyczu czy kopalnia w Sołotwynie.
W regionie bieszczadzkim, w miejscach występowania źródeł soli, gdzie istnieje
również udokumentowana tradycja jej wydobycia, można organizować pokazy odtwarzania soli oraz wykonać studnie solankowe i niewielkie tężnie, zasilane przez
spadającą pod własnym ciśnieniem solankę. Takie naturalne inhalatoria cieszą się
dużym zainteresowaniem i są tanią atrakcją turystyczną. Pomysł ten wykorzystano przed kilkoma laty w podrzeszowskiej Sołonce (fot. 6), gdzie zrekonstruowano
studnię solankową i wykonano niewielką tężnię. W miejscach takich można również
sprzedawać lokalne pamiątki, w tym także odwarzoną na miejscu sól. Mogliby czynić
to nawet turyści własnoręcznie, sami sobie odwarzając sól pod okiem osoby znającej
starą technikę tego procesu. Żyją do dziś osoby w Tyrawie Solnej, które to czyniły
niegdyś i u których pracownicy muzeum z Bochni zasięgali na ten temat wiedzy.

7. M. Augustyn, Historia kopalni ropy naftowej Polana – Ostre, „Bieszczad” Rocznik Towarzystwa Opieki Nad
Zabytkami Oddział Bieszczadzki, A. Szczebicki (red.), nr 8, 2001, s. 106–162.
8. M.Ф. Котлар, Галицько-Вoлинска Рус, Алтернативи, Київ 1998, s. 64–69.
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Fot. 6. Tężnia w Sołonce
Źródło: http://www.lubenia.pl/index.php

3. Podkarpacki produkt turystyczny inspirowany etnografią
Ważnym elementem kulturowym regionu Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w dużej
części ich pogórzy jest lokalna i regionalna ludowość, tworzona głównie przez miejscowych górali, często potomków Łemków i Bojków. Korzystny wymiar regionalnej
ludowości polega na tym, że zwyczaje i obyczaje tych górskich grup społecznych
zawsze cieszyły się w Polsce dużym zainteresowaniem, a pogórza i góry oraz ich
mieszkańcy od XIX w. stały się obiektem zachwytu i zainteresowania polskich elit
intelektualnych, a za ich przykładem całego społeczeństwa. Można zatem powiedzieć,
że w XIX i XX w. powstała w Polsce swoista „moda na góry i góralskość”, która istnieje
do dzisiaj. Z przyczyn politycznych została ona zawężona (zwłaszcza góralskość) do gór
leżących na terenie obecnego województwa małopolskiego i górnośląskiego, jednakże
fascynacja Polaków, również wschodnimi Karpatami, przetrwała okres powojenny,
a dziś odradza się ponownie. Jest to szczególnie korzystne, gdyż z dawnych Karpat
Wschodnich w granicach Polski pozostały dziś wyłącznie Bieszczady, i to na nie w dużej
mierze przeniesiony został sentyment do Karpat Wschodnich i ruskiej (zwłaszcza
huculskiej) góralszczyzny, którą zaraził Polaków zwłaszcza Stanisław Vincenz9.
Należy podkreślić, że dominacja określonego typu gospodarowania ma ogromny
wpływ na kulturę zarówno materialną, jak i duchową, co wynika ze ścisłego powiązania kultury z cyklem i charakterem prac wiejskich. I tak na przykład: w terenach
nawet podgórskich nie obchodzono klasycznych świąt pasterskich podczas np. św.
Jura, św. Michała, czyli wyznaczników początku i końca redyku, bowiem redyku po
prostu na tych terenach nie było10. Tereny podgórskie umożliwiały wypędzanie bydła
na pastwisko i jego przypędzenie z powrotem w ciągu jednego dnia. Mogli to robić
9. R. Bańkosz, Straszliwi zbójnicy z Bieszczadów i okolicy…, op. cit., s. 9–26.
10. Sama gospodarka transhumalna jest bardziej złożonym zjawiskiem, co nie jest jednak przedmiotem tej
pracy. W wyższych partiach gór nie kończono bowiem np. wypasu po spędzeniu z połonin, lecz wypasano
na niższych łąkach, aż do nadejścia zimy. Nieco inaczej przebiegał zresztą proces wypasu owiec czy jakże
popularny u Bojków wypas wołów.
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sami chłopi, a w szczególności dzieci, których zazwyczaj nie brakowało na wsi. Na
niższych, północnych stokach Karpat, na pogórzach czy w niższych partiach gór, nie
rozwijało się specjalnie pasterstwo owiec, gdyż wypas na mokrych i wilgotnych łąkach,
a takie zazwyczaj były w tutejszym mikroklimacie, powodował zapadanie owiec na
motylicę. Hodowla owiec miała zatem na tym obszarze charakter zachowawczy. Doskonale opisuje to zjawisko Roman Reinfuss w artykule „Moi przyjaciele Łemkowie”11.
Dopiero tam, gdzie pojawiają się w wysokich partiach gór suche połoniny, udział
pasterstwa w gospodarstwie wsi ulegał znacznemu zwiększeniu. Pojawiała się także
funkcja bacy (watah) organizującego wypas i juhasów (wiwczar, czaban) jego pomocników, którzy zbierali owce i bydło od gospodarzy i pędzili na letni wypas na połoniny.
Raz w tygodniu gospodarze odbierali sobie mleko i sery, zaś jesienią, po spędzeniu
zwierząt w dolinę, dokonywano rozliczenia gazdów z watahami. Wynagrodzenie
watahów i wiwczarów odbywało się w towarze, tzn. zazwyczaj mleko, sery, wełna,
mięso, skóry, zwierzęta.
Miejscowości podgórskie (podpołonińskie) posiadały zatem ten szczególny charakter gospodarki, wynikającej z pasterstwa, a co za tym idzie, święta i sposób ich
obchodzenia powiązany był z pasterstwem, obrzędami mającymi na celu ochronę
stad, samych pasterzy, przed chorobami, wilkami itp. Ciekawym zwyczajem było
wykonywanie figurek z sera na koniec redyku. W Polsce nazywane są one „redykołkami” (fot. 7).

Fot. 7. Wykonywanie koników serowych
Źródło: Карпати No 2(14), лютий 2007, s. 61

Uważa się, że szczególnym mirem cieszył się na tym obszarze kult św. Mikołaja,
który oprócz tego, że był patronem od „wielu spraw”, szczególnie czczony był tu
również jako opiekun pasterzy. Świadczy o tym również ogromna ilość cerkwi, szcze11. R. Reinfuss, Moi przyjaciele Łemkowie, „Polska Sztuka Ludowa”, PAN, nr 3–4, 1985, s. 211–316.
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gólnie tych najstarszych, pod jego wezwaniem, bowiem co piąta cerkiew na terenie
Bieszczadów miała go za głównego patrona. Także w ikonostasach, jeśli nawet cerkiew
nie była pod jego wezwaniem, jedną z ikon namestnych, przedstawiającą najbardziej
czczonego świętego na danym terenie, była ikona właśnie św. Mikołaja Cudotwórcy.
Na marginesie można dodać, że święty ten miał wyjątkowo, aż dwukrotnie w roku,
swoje święto, i to przez społeczność tak w wysokich górach, jak i na pogórzu – oba
były systematycznie obchodzone. W grudniu w rocznicę śmierci św. Mikołaja (tzw.
zimny Mykołaj) oraz w maju w rocznicę przeniesienia relikwii świętego z Mirry do
Bari (tzw. Tepłyj Mikołaj). Wspomniany fakt tworzy okazję do organizowania lokalnego, w górach święta „Ciepłego Mikołaja”, zwłaszcza w miejscowościach, w których
znajdują się cerkwie lub kościoły pod jego wezwaniem, tym bardziej że jest to święty
uznawany zarówno w kościele katolickim, a co za tym idzie również greckokatolickim,
jak i prawosławnym. Jest to zatem doskonały święty „ekumeniczny”. Tym bardziej
że jest on pozytywnie kojarzony przez wiernych (zwłaszcza dzieci) w kościołach
wschodnich i zachodnich, zaś „Ciepły Mikołaj” przypada zaledwie na kilka dni przed
Dniem Dziecka.
Nawiązanie do tradycji pasterskich (bojkowskich) w Bieszczadach Wysokich również byłoby pożądanym turystycznie akcentem. Pewnym zwiastunem odradzania się
tej tradycji jest organizowana rokrocznie już od paru lat w Kalnicy w gminie Zagórz,
impreza pn. „Pokaz pracy psów pasterskich”. Można by to jeszcze połączyć z dobrze
zorganizowaną „otoczką” kulturową i sprzedażą wyrobów pasterskich, regionalnych
pamiątek, a byłaby to z całą pewnością jedna z większych atrakcji regionu, wynikająca
z jego historycznych tradycji. Najlepszą jej lokalizacją byłyby Bieszczady Wysokie, tym
bardziej że latem wypasane są tam jeszcze stada owiec. Z kolei wypas wołów można,
niestety, tylko zilustrować obecnie zdjęciami.
Kolejną pomysłową ideą byłoby zrekonstruowanie przez mieszkańców Zatwarnicy bojkowskiej chyży, z przeznaczeniem na punkt informacyjny, miejsce sprzedaży
pamiątek, organizacji warsztatów, pokazów oraz imprez. Główną taką atrakcyjną
imprezą jest organizowane również od kilku lat „Bojkowskie Lato”, podczas której
coraz częściej spotykają się miejscowi Polacy oraz deportowani w głąb Ukrainy lub
na północ i zachód Polski byli mieszkańcy tych terenów, tj. Bojkowie i Łemkowie.
Niewątpliwie u stóp bieszczadzkich połonin brakuje ogromnie pasterskiej muzyki,
a w szczególności niezwykłego instrumentu, nierozerwalnie związanego z pasterstwem,
który służył bojkom do komunikowania się oraz celów obrzędowych – wspaniałych
bojkowskich trombit. Ponieważ jeszcze żyją po wschodniej stronie granicy Bojkowie,
którzy umieli wydobywać z tych instrumentów tajemnicze dźwięki, istnieje nadzieja,
że jeszcze kiedyś zabrzmi majestatyczny, przenikający dźwięk trombity pośród bieszczadzkich połonin. Można by nawet pokusić się o organizację festiwalu trembiciarzy
karpackich w gminie Lutowiska lub Cisna, czyli w tych gminach, w których znajdują
się najwyższe partie Bieszczadów. Ta pasterskość ludności Pogórzy i Bieszczadów
Wysokich znajduje również swoje odzwierciedlenie w kuchni regionalnej, przy czym
zagadnienie to wymaga oddzielnego, szerszego opisu. Wspaniałym przykładem ini231

Jan Krupa, Robert Bańkosz

cjatywy łączącej dawnych i obecnych mieszkańców Wysokich Bieszczadów jest akcja
społeczników z Wetliny – „Bieszczady Odnalezione”.
Dawne tradycje pasterskie regionu udaje się przypominać i popularyzować dzięki
inicjatywie Piotra Kohuta – największego, polskiego bacy, organizatora w 2013 r.
„Redyku Karpackiego”, czyli wędrówki ze stadem owiec z rumuńskiego Siedmiogrodu,
łukiem Karpat, przez Ukrainę, Polskę, Słowację i Czechy oraz lokalnym społecznikom
z gminy Komańcza – Jolanty Harny z Łupkowa – inicjatorki Targów Serowych w tej
wsi, czy Adama Pikuły z Rabego. R. Bańkosz miał przyjemność poznać się i współpracować z tak niezwykłym człowiekiem o wielkiej wiedzy, sercu i entuzjazmie, jakim
jest Piotr Kohut z Koniakowa, który przyczynił się do odrodzenia kultury pasterskiej
w polskich Beskidach Wschodnich. Tomasz Józef Sowa – muzyk karpacki – wykonał
w lipcu 2013 r., podczas Karpackiego Redyku, pierwszą grę na trombicie na połoninach, od czasu wysiedlenia tamtejszej ludności przed ponad pół wiekiem (fot. 8).

Fot. 8. T.J. Sowa gra na trombicie podczas Redyku Karpackiego
Źródło: fot. R. Bańkosz

Subregionem na obszarze Pogórzy i Bieszczadów, szczególnie predestynowanym
do korzystania z bogactwa kulturowego, w którym paradoksalnie jest ono zbyt słabo
eksploatowane, jest obszar zlewiska Osławy i Osławicy określany ogólnie jako dolina
Osławy. Jego wyjątkowość polega na tym, że w tej części Bieszczadów zachowała
się stosunkowo duża, zwarta grupa ludności autochtonicznej Łemków i Dolinian,
szczególnie w takich miejscowościach, jak: Komańcza, Rzepedź, Mokre i Morochów.
W wielu wioskach nie tylko zachowały się w dobrym stanie bezcenne drewniane
cerkwie, ale pozostały one niemal nieprzerwanie w kulcie prawosławnym lub greckokatolickim. Powstają również nowe świątynie tych kościołów (Mokre, Wysoczany,
Kulasznem), co zapewnia ciągłość funkcjonowania kultury i jej rozwój. Pozwala to
pokazać turystom również współczesny wymiar zabytkowej sztuki i architektury
pogórzy i gór (fot. 9 i 10).
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Fot. 9 i 10. Cerkiew greckokatolicka w Wysoczanach oraz nowy ikonostas
Źródło: fot. R. Bańkosz

Niezwykle widowiskową, tradycyjną imprezą, będącą atrakcją dla przyjezdnych
jest łemkowski „Odpust i Kermesz przy Radoszyckim Źródełku” uchodzącym za
cudowne. Imprezy prezentujące muzykę wynikającą z miejscowego folkloru można
spotkać już coraz częściej.
Oprócz wspomnianych już wyżej imprez organizowanych w dolinie Osławy czy
w Zatwarnicy, wydarzenia o podobnym charakterze odbywają się również w Sanoku,
tj. (szczególnie na terenie skansenu), w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Bandrowie Narodowym, Dźwiniaczu, Lutowiskach i innych miejscach. Najczęściej jest to muzyka
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wykonywana już przez polskie zespoły, nie tylko z regionu, a w zasadzie w większości
z innych miast Polski (Warszawa, Lublin, Gdańsk itp.).
Popyt na muzykę folklorystyczną lub folkową bojkowską i łemkowską jest bardzo duży, nie tylko podczas imprez, ale też w obiektach noclegowych, restauracjach
itp., co wynika z zainteresowania przyjezdnych dawną miejscową kulturą. Powoduje
to sytuację, w której nie tylko sentyment, ale też czynniki ekonomiczne sprzyjają
powstawaniu grup (zazwyczaj niewielkich) wykonujących tę muzykę komercyjnie,
zazwyczaj rzadko (niestety) w strojach ludowych. Bardzo powoli następuje również
podwyższanie się poziomu tej komercyjnej usługi. Do niedawna bowiem wystarczało,
że zespół zaśpiewał dowolny utwór, lepiej lub gorzej po ukraińsku, żeby uchodził on
za miejscowy w oczach ludzi, którzy przyjeżdżali z innych regionów. Obecnie coraz
częściej poszukiwane są utwory lokalne, które różnią się od wspomnianych nie tylko językiem, ale dialektem bojkowskim czy łemkowskim, które mają ogromną ilość
szczególnych cech bardzo je wyróżniających. Warto też wspomnieć, że dialektów
tych jest wiele u obu grup, natomiast znaczna część Łemków aspiruje do uznania
łemkowskiego jako odrębnego języka wschodniosłowiańskiego.
Muzyka Łemków i Bojków asymilowała, co jest zrozumiałe, a społeczność mieszkająca bliżej miast i na granicy etnicznej przyjęła bardzo wiele elementów muzyki
miejskiej z okresu ck monarchii, czego najlepszym przykładem są występujące również
w folklorze małopolskim sztajerki (pochodzące ze Styrii), ale też z racji transgraniczności osadnictwa łemkowskiego węgierskie i słowackie czardasze i werbunki. Warto
tu podkreślić, że muzyka czardasza była na Łemkowszczyźnie znana i powszechna na
długo przed tym, zanim Haydn poznał elementy muzyczne, m.in. północnych Węgier
(dziś Słowacji) i skomponował na ich kanwie 21 tańców, które nazwał „Węgierskie”,
przyczyniając się do powstawania węgierskiej muzyki narodowej, sam przy tym będąc
Austriakiem. To dzięki niemu, węgierskiej bohemie artystycznej XIX i XX w. (w szczególności Ferenc Liszt), a zwłaszcza romskim muzykom, czardasz stał się tak popularną
melodią węgierską. Warto przypomnieć, że o pochodzeniu tej muzyki świadczy sama
nazwa czardasz, czyli po węgiersku karczemny. Csarda oznacza bowiem na Węgrzech
wiejską karczmę. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że z pobliskiego Humennego
pochodziła matka słynnego Ferenca Liszta.
Dużą rolę w kształtowaniu się „narodowej” muzyki węgierskiej, w tym w powstaniu
szczególnie interesującego stylu, jakim jest Verbunkos, odegrali Romowie (fot. 10).
Uważny słuchacz pozna zatem w muzyce polskich Łemków bardzo częste wątki
czardasza czy verbunka. Charakterystycznym zjawiskiem jest również synkopowy
rytm. Niestety, wielu wykonawców pod wpływem polskiej czy ukraińskiej muzyki
ludowej (szczególnie tej estradowej) zatraca ten charakterystyczny rytm i sposób
interpretacji swoistej karpackiej muzyki.
Na Bojkowszczyźnie, położonej już bardziej na wschód, spotykamy kolejny rodzaj
muzyki, którą niektórzy znają tylko z Huculszczyzny. Są to słynne kołomyjki, bez
których nie może się do dziś odbyć żadna bojkowska zabawa. Dość powiedzieć, że
kołomyjka (choć ze wspomnianej huculszczyzny) trafiła także na stałe do polskiego
repertuaru biesiadnego, a jest nią słynny „Czerwony Pas”, do którego słowa napisał
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Fot. 10. Cygańska kapela w „Furmańskiej Karczmie” w Svidniku
podczas Zbójnickiego Spotkania
Źródło: fot. P. Wójcik

Józef Korzeniowski, a Karol Kurpiński skomponował muzykę. Niestety, współczesne
wykonanie biesiadne tego jednego z najbardziej żywiołowych utworów przypomina
raczej tradycyjne pieśni wielkopostne.
Nieodłącznym elementem Bojkowszczyzny jest wspomniana już trombita, lecz
nie tak dawno jeszcze najbardziej powszechnym była drumla, charakterystyczna
i odmienna w kształcie i dźwięku od huculskiej. Była ona nieodłączną towarzyszką
zamężnych Bojek, którym jako dostojnym matronom nie godziło się śpiewać jak
pannie, a zatem umilały sobie czas w podróży, w polu, podczas wypasu zwierząt, grą
na tym prostym, nieskomplikowanym, a zarazem niesamowicie tajemniczym instrumencie, który przywiązywano na sznurku do paska, aby był zawsze pod ręką (fot. 11).

Fot. 11. Charakterystyczna, bojkowska drumla o unikatowym brzmieniu
Źródło: fot. P. Wójcik
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Klimat muzyczno-magiczny Łemkowszczyzny czy Bojkowszczyzny dopełniają
święta, zabawy i obrzędy, z których do każdego przypisana jest inna muzyka. Także
podczas pogrzebu Bojków żegnały charakterystyczne „jojkania”, specyficzne dla
Bojków utwory pożegnalne wykonywane w formie recytartwów. Echo archaicznych,
przedchrześcijańskich obrzędów, podobnie zresztą jak uczty na cmentarzach, podczas
parastasu czy panychidy odbicie prasłowiańskich obiat.
W tej części Karpat, po obu stronach Łuku Karpackiego „nośnikiem” muzyki byli
Romowie grający tak po galicyjskiej, jak i po węgierskiej stronie Karpat praktycznie
tę samą muzykę. Im bardziej na południe, na terenach podgórskich, dominowały
cechy muzyczne małopolskie czy zachodnioukraińskie, a im wyżej w góry, tym więcej
było cech archaicznych oraz wpływów węgierskich. Trzeba jednak podkreślić, że kołomyjka na Łemkowszczyźnie zanika, dopiero na Bojkowszczyźnie jest zwiastunem
prawdziwych Karpat Wschodnich.
Oryginalność muzyki tej części Polski jest na tyle duża, a przy tym w znikomym
stopniu wykorzystywana, że koniecznym jest sięgnięcie do jej nieprzebranych zasobów,
co zresztą powoli się dokonuje, z korzyścią dla kolorystyki kulturowej Bieszczadów,
a co za tym idzie, wzbogacenia atrakcyjności turystycznej tego regionu.
Niezwykle ciekawym elementem do wykorzystania, tak przez pryzmat tego
okresu historycznego, jak i lokalnej ludowej muzyki, jest tradycja lirników, którzy
wędrując zwłaszcza przez Ruś, snuli śpiewne opowieści, grając na tym instrumencie.
Szczególną okazją do wykorzystania tego motywu jest fakt funkcjonowania w okolicy
dwu ośrodków, w których powstają liry korbowe. Pierwszym jest Haczów i niezwykła
postać sędziwego mistrza liry korbowej oraz twórcy tego oryginalnego instrumentu
Stanisława Wyżykowskiego (fot. 12 i 13) oraz rodzina Nogajów ze Starej Wsi, która
również wykonuje te instrumenty.

Fot. 12 i 13. Stanisław Wyżykowski – lirnik z Haczowa w domowej pracowni oraz podczas występu
Źródło: fot. R. Bańkosz oraz T. Zygmont (na podstawie: http://www.dudziarz.art.pl/lira)

Taki lirniczy konkurs, czy wręcz „Festiwal Dziadowski” na którymś z rynków małych, pogórzańskich i bieszczadzkich miasteczek byłby prawdziwym hitem. Najlepszym
miejscem do jego lokalizacji może być nowo otwarty Rynek Galicyjski w sanockim
skansenie. Dodatkowo zespół „Osławiany” z Mokrego ma w swoim repertuarze brawurowo wykonywane – w stylizowanych strojach – kozackie tańce.
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Kolejną niszą dobrą do zagospodarowania przez pryzmat tej epoki są rzesze
miłośników gier RPG, których scenariusze bazują na klimacie owej epoki, a także na
literaturze powstałej w oparciu o dzieło Władysława Łozińskiego. Jest to szczególnie
pożądane choćby przez wzgląd, że miłośnicy tych gier poszukują właśnie „klimatycznych” miejsc na swoje zloty.
Ze spuścizny kulturowej regionu korzystają już coraz częściej miejscowi artyści.
Najlepiej rozwija się wytwórczość ikon (ikonopisarstwo)12, która staje się powoli
specyficznym, bieszczadzkim „przemysłem” (fot. 14).

Fot. 14. Wykonywanie (pisanie) ikony
Źródło: fot. A. Komski

Coraz częściej pojawia się wzornictwo karpackie w pamiątkarstwie i zdobnictwie,
coraz powszechniejsza staje się rozeta karpacka, pawuki, geometryczne wzory itp.
Tworzona jest łemkowska czy bojkowska biżuteria, z charakterystycznych, drobnych
koralików (krywukli, drabynki, selianky, hardanki itd.), malarstwo na szkle, tematyka
karpacka na kilimach i gobelinach, wzornictwo na wyszywankach itp. Niestety, są to
dopiero nieliczne pozytywne przykłady, które jednak rozpowszechniają się szybko,
na co wpływ ma specyficzna, w tym przypadku korzystna, presja turystów.
Na solińskich straganach nadal jednak dominuje kicz, tandeta i chińszczyzna, na
której tylko napis „Solina” lub „Bieszczady” ma być elementem regionalnym i stanowić

12. Świadomie użyto słowa ikonopisarstwo, gdyż sugeruje ono wykonywanie ikony zgodnie z kanoniczną tradycją
prawosławną, podczas gdy przytłaczająca większość pracowni tych kanonów nie spełnia, zresztą dla potrzeb
przemysłu turystycznego czy pamiątkarskiego, po części także kultowego, nie ma to znaczenia. Kanoniczność
tworzenia ikony gwarantuje bowiem nie tylko korzystanie z podilnyków (wzorców wykonywania ikony), ale też
stan duchowości, bycie prawosławnym i mężczyzną, podczas gdy większość pracowni tworzących współczesne
ikony prowadzą panie. Signum temporis.
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pamiątkę właśnie z tego miejsca, choć powstał nieraz tysiące kilometrów stąd i przedstawia stworzenia, które w Jeziorze Solińskim spotkać raczej trudno, jak np. delfiny.
Fundacja Bieszczadzka czyni starania w celu odtworzenia strojów bojkowskich
z tej części Bieszczadów, jako wzorów nie tylko dla zespołów folklorystycznych, ale
także dla przemysłu pamiątkarskiego, co stwarza nadzieję, że Bojko czy Łemko zastąpi
wkrótce na pamiątkach sprzedawanych w Bieszczadach, podhalańskiego górala, a w
szczególności „megakicz”, jakim jest „bieszczadzki kowboy”.
Pomysłodawcą regionalizacji strojów przewodników górskich w Bieszczadach
był Robert Bańkosz, w efekcie czego Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych
„Karpaty” wprowadziło przed kilkoma laty kapelusz wzorowany na nakryciu głowy
używanym w 49 Huculskim Pułku Strzelców, inspirowany kapeluszami noszonymi
na Huculszczyźnie i Bojkowszczyźnie (fot. 15). Wprowadzony został także kełef
(którego wykorzystanie jako atrybutu zasugerował przewodnik Robert Kubit z Krosna) – wschodniokarpacki odpowiednik ciupagi, wywodzący się jednak nie z topora
bojowego, lecz z obuszka. Wprowadzono jednolitą stylistykę w uniformach służbowych, planowane są również kolejne elementy stylizacji, co ma podkreślić odmienność
kulturową Bieszczadów od innych gór polskich, a w szczególności ich unikatowość
i atrakcyjność.

Fot. 15. Kapelusz i kełef Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY
Źródło: fot. R. Bańkosz

Strój ten sprawdza się, gdyż przewodnik w regionalnym uniformie stanowi dla
turystów swego rodzaju „wartość dodaną”. Pomysł ten sprawdza się doskonale w Europie i na świecie, w szczególności zaś w różnego rodzaju muzeach.
Konieczna jest kontynuacja stylizacji w architekturze lokalnej, co jednakże
wymaga współpracy lokalnych samorządów na obszarze całego regionu, a to jest
bardzo trudne zadanie. Może właśnie dlatego liderują w działaniach promujących
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stylizację regionalną w architekturze, stowarzyszenia i fundacje, takie jak: Fundacja
Bieszczadzka z Ustrzyk Dolnych czy Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa. Przy
fundacji działa od wielu lat Zespół Architektoniczno-Przyrodniczy, natomiast „Pro
Carpathia” wydaje publikacje propagujące tę ideę13. Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
to także zasłużony propagator idei regionalizmu karpackiego, wydawca licznych publikacji (m.in. Skarby Podkarpacia, Leksykon Architektury Drewnianej Województwa
Podkarpackiego), twórca Szlaku „Podkarpackich Smaków” promującego unikatowe
lokalne kuchnie regionów województwa podkarpackiego.
W Fundacji Bieszczadzkiej w sprawach architektury głównym konsultantem jest
Arkadiusz Kryda, architekt i pracownik MBL w Sanoku, specjalizujący się w architekturze drewnianej i jej bojkowskiej stylizacji, autor projektu kilku obiektów noclegowych w Bieszczadach, m.in. „Willa Stasia” w Ustjanowej (fot. 16), altan ogniskowych
w kształcie nawiązującym do bojkowskich kolib itp.

Fot. 16. „Willa Stasia” w Ustjanowej Górnej
Źródło: www.willastasia.eu

Bieszczadzki Park Narodowy wprowadza wiele stylizacji na terenie dawnych
miejscowości leżących obecnie na jego obszarze. Kilka lat temu ustawione zostały
nowe wiaty przystankowe nawiązujące kształtem do bojkowskich brogów.
Kolejnym elementem stylizacji jest nawiązywanie do klimatu bieszczadzkich
dworów arystokratycznych, bardzo popularnych w Polsce w ostatnich latach. Niestety, i tu nieczęsto spotyka się wykorzystanie wzorów lokalnych w architekturze,
zaś wnętrza tych tzw. „dworków” przypominają pod względem stylistyki urządzenia,
co najwyżej lamusy, czyli magazyn wszystkiego, co twórcy pod rękę wpadło, a czego
szanujący się właściciel, skromnego nawet dworu, nie zastosowałby. Nie ma też wy13. W. Wierdak, M. Nitka, Drewniana i współczesna architektura Bieszczadów i Beskidu Niskiego, Wyd. Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2010.
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razu (zazwyczaj) kuchnia owych stylowych restauracji, rzadko nawiązując do kuchni
dworskiej z któregokolwiek wieku. Zazwyczaj jest to uniwersalna nazwa „kuchnia
staropolska”, co zamiast deklarowanej stylizacji oferuje klientowi zwykły „pasztet”.
Warto bowiem przypomnieć, że współczesne postrzeganie kuchni polskiej dalekie
jest od jej kształtu w XVIII czy XIX w., zaś potrawy kuchni polskiej dworów do XVII w.
byłyby dla nas raczej ciężko strawne.
Dla przykładu, w tzw. „kuchni staropolskiej” pełno jest wieprzowiny, która w rzeczywistości na staropolskich dworach gościła nader rzadko, zaś panierka praktycznie
nigdy. Jak to trafnie spostrzega prof. Jarosław Dumanowski, historyk zajmujący się
dziejami kuchni: „Szlachcic schabowego by nie tknął, bo obsypywanie potraw tartym
chlebem żadnego smaku nie czyni, ale potrawę oczernia”. Ten sam autor przypomina,
m.in. że: „Jeśli w recepturach z XVII w. znajduje się np. słowo „bulwy”, to nie chodzi
tu o ziemniaki. U Czernieckiego14 to popularny wówczas topinambur. Ziemniakami
nie są też „tartufole” (trufle), a tajemniczo brzmiące „popie jajka”, a to z kolei zapomniane dziś bulwy świerząbka bulwiastego”.
Będąc zatem w restauracji serwującej „kuchnię staropolską”, powinniśmy również poprosić o takie typowe dla XVIII-wiecznego stołu szlacheckiego słodycze, jakie
wylicza Ignacy Krasicki:
„Na wety zastawiają półki,
Tam w pięknych piramidach krajanki, gomółki,
Tatarskie ziele w cukrze, imbir chiński w miodzie,
Zaś ku większej pociesze razem i wygodzie,
W ładunkach bibułowych kmin kandyzowany,
A na wierzchu toruński piernik pozłacany”15.
Warto zatem zapoznać się z kuchnią staropolską, zanim zacznie się reklamować
obiekt gastronomiczny pod takim szyldem. Z innej strony szkoda również, że w galicyjskich restauracjach, kawiarniach czy pensjonatach porządny Pischinger, rodem
z ck monarchii, nazywa się, nie wiedzieć czemu, waflem lub andrutem, a już naprawdę
trudno dostać prawdziwą kawę po wiedeńsku, nie mówiąc o owianym legendami
torciku Sachera.
Miłym akcentem byłby również powrót przynajmniej niektórych tzw. stylowych
restauracji do klimatu austerii z okresu „bell epoque”, a z całą pewnością do wyszynku
miejscowego piwa. Tu oblicze regionu powoli się zmienia, gdyż w 2013 r. otwarty
został w bieszczadzkich Uhercach Mineralnych lokalny browar Ursa Maior (fot. 17),
zaś w podkrośnieńskiej Wojkówce Browar Rzemieślniczy.

14. Najstarsza polska książka kucharska „Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego.
15. I. Krasicki, Żona modna. Bajki, przypowieści i satyry, Wydawnictwo KAW, Warszawa 1986, s. 9.
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Fot. 17. Centrum Ursa Maior w Uhercach Mineralnych
Źródło: http://www.bieszczady.pl/?newsID=5799

Korzystnym byłoby wykorzystanie w tworzeniu klimatu regionu chociażby
opisywanej przez J. Ficowskiego „Romy Sanockiej”, jako środowiska doskonałych
cygańskich muzyków. Zwłaszcza że pierwsza wzmianka o Cyganach na ziemiach polskich pochodzi właśnie z ziemi sanockiej. Interesujący i niewykorzystany jest również
klimat żydowskich sztetli, jakim w szczególności w tym regionie było Lesko, które
posiada dwa bezcenne w skali światowej eksponaty – unikatową synagogę renesansową i największy w regionie kirkut, z jednymi z najstarszych w Polsce macewami.
Warto również zaczerpnąć, jako urozmaicenie, z kultury powojennych osadników. Niewątpliwie barwne i ciekawe środowisko tworzyli mieszkający w Krościenku
i okolicy Grecy i Macedończycy, po których pozostały nieliczne już rodziny, liczne
jednak ślady w przestrzeni kulturowej regionu, jak choćby cmentarz w Krościenku
czy pomnik Nikosa Belojanisa w tej miejscowości.

4. Podsumowanie
Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całości problematyki związanej z wykorzystaniem walorów antropogenicznych – historycznych i kulturowych regionu
podkarpackiego, zwłaszcza bieszczadzkiego dla celów turystycznych. Jest to jednak
próba zasygnalizowania pewnego zjawiska kulturowego, społecznego i ekonomicznego, które dokonuje się w tym regionie, a które zaczęło się przed zaledwie
kilkunastoma laty. Opisano wykorzystane już elementy zainspirowane miejscową
tradycją, kulturą i historią w tworzeniu produktu turystycznego. Z całą pewnością
niektóre z opisanych inicjatyw znikną, gdyż okażą się nietrafione, źle zarządzane
lub przestaną być zarządzane w ogóle. Przyczyn może być oczywiście dużo. Niewątpliwie jednak dwie, bardzo ważne sprawy udało się (i udaje się nadal) osiągnąć. Jest
to przede wszystkim uzmysłowienie miejscowej społeczności bogactwa i oryginalności własnej kultury, które pozwalają na tworzenie rzeczy niepowtarzalnych oraz
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wyróżnianie się tego regionu i społeczności, stając się determinantą atrakcyjności
turystycznej obszaru.
Ludzie powoli zaczynają sobie uświadamiać, że nie muszą szukać kultury i historii
„zastępczej”, że ich miejscowa kultura i historia jest nie mniej, a nawet bardziej bogata
i inspirująca, niż innych regionów. Dzięki opisanym inicjatywom udało się rozpocząć
proces zainteresowania własnym regionem i dumy z zamieszkiwania w ciekawym
i bogatym historycznie i kulturowo miejscu. Ludzie z branży turystycznej zaczynają
być świadomi problemu i poszukiwać dróg wyjścia z impasu. Zdają sobie sprawę, co jest
złe i jak należy postępować. Potrzebują jednakże wsparcia środowisk naukowych we
wskazaniu tych kierunków rozwoju, a z tym nie jest obecnie w regionie zbyt dobrze.
Jest zatem duże pole do pracy dla miejscowego świata nauki, by wesprzeć rozwój
turystyki kulturowej na tym terenie, podając biznesowi turystycznemu sposoby rozwoju, ubarwiania i uatrakcyjniania swojej oferty. Natomiast z jej „przetwarzaniem”
na pieniądze biznes poradzi już sobie doskonale sam.
Opisane w opracowaniu inicjatywy, przynajmniej spora ich część, wykonały i wykonują nadal jeszcze jedną, niezwykle ważną misję – misję społeczną. Uświadamia
to miejscowym ich wartość i pomaga zachować przed zniszczeniem.
Reasumując, należy stwierdzić, że regionalizm uwidacznia się sukcesywnie
w regionie podkarpackim i zaczyna przenikać powoli wszystkie sfery życia. Biznes
turystyczny w szczególny sposób wymusza te zmiany, oczekując powstawania produktów markowych, oryginalnych, odznaczających się cechami charakterystycznymi
dla danego obszaru. Oczywiście jest to dopiero początek drogi, którą muszą przejść
podkarpackie usługi, pamiątkarstwo, wzornictwo i architektura. Coraz bardziej dociera
do świadomości wszystkich uczestników biznesu turystycznego w regionie, a nawet
zwykłych mieszkańców, nie żyjących bezpośrednio z turystyki, że działania w tym
kierunku zapewnią regionowi utrzymanie się w walce o klienta w Polsce i za granicą,
co nie jest dziś wcale rzeczą łatwą.
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WIEŚ JABŁONKA W BADANIACH
EUGENIUSZA MARKIEWICZA
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań mgr. Eugeniusza Markiewicza – przed wojną czasowo mieszkającego w Jabłonce, zawarte w nieopublikowanej rozprawie magisterskiej, w której
przedstawił on stosunki gospodarczo-społeczne Jabłonki z uwzględnieniem innych czynników, które miały wpływ na socjalno-ekonomiczne oblicze wsi w latach 1787–1941.
Praca ta jest wzorowana na monografii prof. Jerzego Friericha Broniszów, wieś powiatu ropczyckiego. (Monografja społeczno-gospodarcza)1, ponadto na pracy wybitnego historyka gospodarczego
prof. Franciszka Bujaka Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne2.
Rozprawa E. Markiewicza ukazuje nieznane już dzisiaj, lecz dobrze przez niego udokumentowane, oblicze wsi środkowonadsańskiej do 1941 r. i jest oparta w swej głównej części na
badaniach empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Jabłonki i na kwerendzie akt
urzędowych. Starsze dzieje wsi przedstawił w oparciu o literaturę i źródła drukowane. Pomysłodawcą tematu pracy był jej promotor prof. dr Adam Krzyżanowski, ekonomista, profesor
i prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, poseł na
Sejm II RP. Warto tu wskazać, że praca nad tą monografią gospodarczo-społeczną Jabłonki
została rozpoczęta pod koniec 1941 r., a więc niemal w połowie czasu okupacji i II wojny światowej, „gdy wszystkie uczelnie były nieczynne, a profesora za kontakt ze studentem prześladowano”. Praca została „ukończona w brulionie w 1942 r.”, a „prawie wszystkie spisy zostały
dokonane w pierwszej połowie 1942 r.” Gromadzenie materiałów, szczególnie tych związanych
z badaniami w terenie, odbywało się zatem niemal w warunkach konspiracyjnych, a wrodzona
nieufność i „podejrzliwość, z jaką chłop jabłonecki odnosił się do wszelkich spisów, nauczony
smutnym doświadczeniem, że po każdym wywiadzie, który gmina często przeprowadza, zabierano mu krowę albo wysyłano dziecko na roboty” nie ułatwiała badaczowi zadania. Dzisiaj
praca ta w dużej mierze ma charakter źródłowy.
Słowa kluczowe: Eugeniusz Markiewicz, Jabłonka, wieś, Galicja, Podkarpacie, historia społeczno-gospodarcza

*

Ryszard Kondracki urodził się w 1938 r. w Jabłonce. Absolwent w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
na Wydziale Górniczym – Eksploatacja Podziemna Złóż. Przez 25 lat pracował w Zakładach Górniczych
Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. Obecnie na emeryturze. Zajmuje się amatorsko historią,
geografią i militariami.
1. J. Frierich, Broniszów, wieś powiatu ropczyckiego. (Monografja społeczno-gospodarcza), Warszawa 1933.
2. F. Bujak, Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Kraków 1903.
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JABLONKA VILLAGE IN THE STUDIES
OF EUGENE MARKIEWICZ
Summary
The article presents the findings of the research undertaken by Eugene Markiewicz, a resident of Jablonka, in the period of pre-World War II and during the German occupation. These
findings are contained in a well documented, though unpublished, paper, which illustrates the
village’s socio-economic relations in years 1787–1941. The aforementioned paper shows proficiently the life of the village, which is unknown to us today. This work is based on official
acts and an empirical research conducted among residents of Jablonka, meanwhile written
literatures and printed sources form the basis of the earlier historical account of the village.
The timeframe, within which this monograph was composed, is between late 1941 and 1942,
i.e. in the midst of World War II when Poland was occupied, a time „when all universities were
closed, and professors persecuted for having contacts with students”. These studies were,
therefore, carried out under difficult conspiratorial circumstances. Moreover, the task of Eugene Markiweicz was further hampered by the innate distrustful and suspicious attitude of
the villagers in responding to any form of empirical study, given that they had learned from
the painful experience of others, whose belongings, after each interview conducted by German
authorities, were either confiscated or they themselves, as young people, were sent to to Germany to be forced labour. This work, today, is considered as a source.
Keywords: Eugene Markiewicz, Jabłonka, Galicia, village, country, Subcarpathian Province,
story of the socio-economic

1. Autor rozprawy
Autorem prezentowanej pracy o Jabłonce jest
doc. dr hab. Eugeniusz Markiewicz, wówczas jeszcze
magister. Dane biograficzne autora przekazała dr
Anna Niegłos-Markiewicz.
Eugeniusz Markiewicz urodził się 10 czerwca
1917 r. w Dzikowie w powiecie tarnobrzeskim, w niezamożnej rodzinie (fot. 1). W dzieciństwie stracił
ojca i brata. Szkołę powszechną i gimnazjum ogólnokształcące ukończył w Tarnobrzegu. W 1937 r. wraz
ze śmiertelnie chorą matką przeniósł się do Krakowa
i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na
Wydziale Prawa, równocześnie studiując w Szkole
Nauk Politycznych przy tymże uniwersytecie.
Wybuch wojny uniemożliwił mu kontynuację
nauki i zmusił do szukania możliwości zarobkowania
zapewniającej egzystencję. Zatrudnił się jako korepetytor dzieci rodziny Kraińskich w majątku ziemskim
w Jabłonce (fot. 2).
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Fot. 1. E. Markiewicz w 1939 r.
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego

Wieś Jabłonka w badaniach Eugeniusza Markiewicza

Pracując we dworze, równocześnie podjął pracę w charakterze
księgowego miejscowej spółdzielni
(fot. 3).
Podczas pobytu w Jabłonce Markiewicz zaangażował się
w walczące podziemie. Z Jabłonki
pochodził Romuald Rajs – chyba najbardziej kontrowersyjna
i tragiczna postać, syn Stanisława Rajsa – rządcy w majątku p.
Kraińskich w Jabłonce. Był on
Fot. 2. Przed dworem w Jabłonce – w środku
kolegą szkolnym ojca Ryszarda
E. Markiewicz, po lewej córka Kraińskich
Kondrackiego. Urodził się 30 liŹródło: Zbiory R. Kondrackiego
stopada 1913 r. w Jabłonce. Polski
żołnierz – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, pseudonim „Bury” – dowódca
3 Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Stracony został
30 grudnia 1950 r. w Białymstoku.
W dniu wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. przez Jabłonkę przechodziła niemiecka kolumna pancerna. Ostrzelała ją eskadra samolotów sowieckich.
Podczas ostrzału zginął, przed domem rodziców Ryszarda Kondrackiego, Rolf Peter
Khmer. Był to jedyny żołnierz niemiecki, który zginął w czasie wojny w Jabłonce. Miał
19 lat i był bardzo zdolnym kompozytorem. Utwory jego autorstwa zostały nagrane
13 czerwca 1999 r. w Hamburgu3.
Będąc w Jabłonce, Markiewicz pozostawał
w stałym kontakcie z prof. Adamem Krzyżanowskim i pod jego kierunkiem podjął pracę naukowo-badawczą nad ekonomiczną monografią wsi
Jabłonka. W miarę możliwości kontynuował też
studia na tajnych kompletach. W marcu 1945 r.
złożył ostatni egzamin na Wydziale Prawa
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tam
dyplom i stopień magistra praw. W 1946 r. na
podstawie prezentowanej tu pracy doktoryzował
się na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu
ekonomii u prof. A. Krzyżanowskiego.
Po zakończeniu II wojny światowej i okupacji
niemieckiej, w poszukiwaniu pracy zawodowej, dotarł z żoną na Śląsk i rozpoczął pracę Fot. 3. E. Markiewicz – prawdopodobnie
w 1941 r. Zdjęcie służbowe
w przemyśle węglowym, któremu pozostał
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego
wierny do końca swego życia. Zajmował się
3. Ryszard Kondracki, współautor artykułu, jest w posiadaniu nagrań utworów muzycznych Rolfa Petera Khmera.
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problematyką ekonomiczno-finansową przemysłu
węglowego. Równocześnie
podjął pracę dydaktyczną,
wykładając na wyższych
uczelniach w Katowicach –
Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Politechnice Śląskiej
w Gliwicach. W 1964 r. pomyślnie odbył kolokwium
habilitacyjne w Głównym
Instytucie Górnictwa.
Zmarł nagle, w 49 roku
Fot. 4. Jedno z ostatnich zdjęć E. Markiewicza
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego
życia, 18 września 1966 r.
w Tarnobrzegu, w czasie
uroczystości związanych z wmurowaniem pamiątkowej tablicy ku czci Podziemnej
Organizacji „Jędrusie”, osierocając dwoje dzieci w wieku szkolnym (fot. 4).

2. Okoliczności powstania rozprawy
Prezentowana tu praca Eugeniusza Markiewicza Jabłonka wieś powiatu brzozowskiego. Monografia społeczno-gospodarcza jest wzorowana na monografii prof. Jerzego
Friericha – Broniszów, wieś powiatu ropczyckiego. (Monografja społeczno-gospodarcza),
nadto na pracy wybitnego badacza historii gospodarczej prof. Franciszka Bujaka
– Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne i ukazuje nieznane już dzisiaj, lecz dobrze przez niego udokumentowane, oblicze Jabłonki – wsi
środkowonadsańskiej do 1941 r. W swej głównej części została oparta na badaniach
empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Jabłonki i na kwerendzie akt
urzędowych. Starsze dzieje wsi przedstawił w oparciu o literaturę i źródła drukowane.
Pomysłodawcą tematu pracy był jej promotor prof. dr Adam Krzyżanowski,
ekonomista, profesor i prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiej
Akademii Umiejętności, poseł na Sejm II RP. Praca nad tą monografią gospodarczo-społeczną Jabłonki została rozpoczęta pod koniec 1941 r., niemal w połowie czasu
okupacji i II wojny światowej, „gdy wszystkie uczelnie były nieczynne, a profesora za
kontakt ze studentem prześladowano”4, a „ukończona w brulionie w 1942 r.”5 „Prawie wszystkie spisy zostały dokonane w pierwszej połowie 1942 r.”6 Gromadzenie
materiałów, szczególnie tych związanych z badaniami w terenie, odbywało się niemal
w warunkach konspiracyjnych, a wrodzona nieufność i „podejrzliwość, z jaką chłop
jabłonecki odnosił się do wszelkich spisów, nauczony smutnym doświadczeniem,
że po każdym wywiadzie, który gmina często przeprowadza, zabierano mu krowę
4. E. Markiewicz, Jabłonka wieś powiatu brzozowskiego. Monografia społeczno-gospodarcza, maszynopis, Jabłonka
1942, s. 2. Odpis z maszynopisu w posiadaniu autora.
5. Ibidem, s. 2.
6. Ibidem, s. 2.
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albo wysyłano dziecko na roboty”7, nie ułatwiała badaczowi zadania. Dzisiaj praca
ta w dużej mierze ma charakter źródłowy.
W pracy autor starał się przedstawić stosunki gospodarczo-społeczne Jabłonki,
uwzględniając, w miarę możliwości wszystkie czynniki, które mają na nie wpływ. Jako
metodę badań stosował przede wszystkim obserwację wszystkich zjawisk mających
wpływ na stosunki gospodarcze i społeczne badanej wsi, wyciągając tą drogą odpowiednie wnioski. Literatura, jaką rozporządzał odnośnie Jabłonki i okolicy, dotyczyła
przeważnie historii. Nie wszystkie jednak okresy dziejów zostały tu przedstawione
wyczerpująco. Autor odczuwał bowiem brak innych źródeł, względnie opracowań:
aktów hipotecznych, spisów ludności, inwentarza żywego i martwego, operatu katastralnego itd., które pozwoliłyby mu na bardziej pełne ukazanie panoramy historycznej
Jabłonki i najbliższej okolicy. Wszystkie te dokumenty zostały zniszczone w czasie
działań wojennych w 1939 r. albo też zostały wywiezione przez niemieckiego okupanta.
Z konieczności więc musiał się ograniczyć do tych nielicznych, które się zachowały.
Dlaczego autor wybrał jako przedmiot swych badań naukowych Jabłonkę? Wybrał
ją jako wieś najbardziej mu znaną, a przy tym typową dla tutejszej okolicy. Mieszkając
w niej przez kilka lat i stykając się bezpośrednio z tutejszymi mieszkańcami, poznał
dobrze ich zalety, braki i bolączki.

3. Z przeszłości Jabłonki dalszej i bliższej
Ukazując tło historyczne, Markiewicz sięgnął aż do XIV w., kiedy to ok. 1340 r.
tak zwane Grody Czerwieńskie zostały przyłączone do Polski, na mocy układu wyszehradzkiego Kazimierza Wielkiego z Jerzym II Trojdenowiczem z 1338 r. Procesem
inkorporacyjnym została objęta i ziemia sanocka, dlatego też Kazimierz Wielki w aktach
z 1345 r., a następnie 1363 r. używał zwrotu castrum nostrum Sanok – miasto nasze
Sanok. Za rządów Kazimierza Wielkiego „...rozkwita ta kraina, powstają nowe miasta
i wsie. Ze wszystkich krajów garną się mieszkańcy na Ziemię Czerwieńską, do tych
pustacizn, zwabieni urodzajnością tej ziemi i nadanymi swobodami, wolnością na
przeciąg 25 lat, od podarków i danin. Ściągają się przybysze z Polski, Niemiec, Czech,
Węgier, Rumunii, a nawet z Burgundii. Zakładają miasta na prawie magdeburskim
i nowe wsie na prawie polskim, ruskim lub wołoskim”8.
W 1370 r. ziemia sanocka, jak zresztą cała Ruś Czerwona w myśl umowy wyszehradzkiej i budziszyńskiej przeszła pod panowanie węgierskie. Jako lenno otrzymał ją
Władysław Opolski, który kolonizował te ziemie przybyszami z Zachodu, dążąc do
stworzenia osobnego księstwa. Od 1377 r. Ruś Czerwona znajduje się pod rządami
węgierskich starostów, ale już w 1387 r. Jadwiga objęła ją w posiadanie. Odtąd dzieje
ziemi sanockiej były ściśle związane z historią Rzeczypospolitej aż do jej rozbiorów.
Ziemia sanocka zaczyna się ponownie w szybkim tempie zaludniać. Puste obszary
zapełniły się wsiami i miasteczkami. Władysław Jagiełło hojnie szafował ziemią. Nadto
drobna szlachta z Mazowsza i Wielkopolski kupowała tanio ziemię i tu się osiedlała,
rozwijając rolnictwo, handel i rzemiosło.
7. E. Markiewicz, Jabłonka wieś powiatu brzozowskiego…, op. cit., s. 9.
8. Ibidem, s. 9.
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Dzieje ziemi sanockiej to równocześnie dzieje Jabłonki. Wraz z rozwojem tej ziemi
następuje i rozwój Jabłonki, choć oczywiście nie w tym samym stopniu. Pierwsza
wzmianka o Jabłonce pochodzi dopiero z trzeciej ćwierci XV w. Prawdopodobnie
jako osada istniała wcześniej, jakkolwiek nie znajdujemy na to żadnych danych. Nie
wiadomo, kto i kiedy ją założył.
Jabłonka, jak pisał Markiewicz, to wieś podgórska, leżąca w kotlinie śródkarpackiej, we wschodniej części Beskidów Zachodnich. Administracyjnie należała przed
wojną do województwa lwowskiego i powiatu brzozowskiego. Z miastem powiatowym
Brzozowem w czasie, gdy Markiewicz pisał swą monografię, była połączona dwiema
drogami. Jedna to droga wojewódzka, biegnąca środkiem wsi ze wschodu na południowy zachód (gościniec Dynów – Grabownica, dzisiaj nr 835), która w Grabownicy
łączy się z drogą Sanok – Brzozów (dzisiaj to droga nr 886). Odległość tą drogą od
Brzozowa wynosi 12 km. Przed wojną gościniec ten dobrze utrzymany, lecz w maju
1942 r. był zniszczony. Druga droga – krótsza (7 km), przed wojną powiatowa, zdeklasowana na gminną, prowadziła ze wschodu na zachód, biegnąc początkowo przez
las, a następnie wśród pól. Było to najkrótsze połączenie Jabłonki z Brzozowem
i dlatego najbardziej uczęszczane, zwłaszcza przez pieszych. Do komunikacji kołowej droga ta „przez las” nadaje się jedynie w okresach pogody, gdyż ze względu na
gliniaste podłoże deszcze czynią ją niezdatną do użytku. Prace wstępne rozpoczęte
przy budowie przed wojną nie są kontynuowane i dziś droga ta znajduje się, niestety,
w stanie zupełnego zaniedbania.
Komunikację z Sanokiem i Dynowem ułatwiał autobus pocztowy na linii Sanok
– Przemyśl i drugi, mający mniejsze znaczenie z powodu odległości 6 km, dzielącej
Jabłonkę od Grabownicy Starzeńskiej, a łączący Sanok, Grabownicę i Brzozów był
mało używany.
Gminą zbiorową dla Jabłonki była Dydnia. Tam też znajdowała się parafia. Według
podziału wprowadzonego przez okupanta wchodziła w skład powiatu krośnieńskiego, z tym że ekspozytura starostwa mieściła się nadal w Brzozowie. Gmina i parafia
podczas okupacji pozostały bez zmian. Zarząd gminy zbiorowej, poczta, telefon,
posterunek policji mieściły się w Dydni odległej o 8 km.
Pierwsza wzmianka o Jabłonce znajduje się w Aktach Grodzkich i Ziemskich pod
datą 26 kwietnia 1468 r., gdzie jest mowa o procesie Stanisława z Dynowa z Pawłem
i Mikołajem z Dydni o rozgraniczenie pól Jabłonki i Wydrnej. Wynika z tego, że
Jabłonka należała do właścicieli Dydni: et Dednya Vidrna et Yaplonka ipsorum Pavli
et Nicolai. Nazwa Jabłonka pochodzi od jabłoni, w które prawdopodobnie wieś ta
kiedyś obfitowała. „Przypuszczenie to potwierdza istniejąca od niepamiętnych czasów pieczęć gminna wykonana w drzewie […], a przedstawiająca drzewo jabłoni”.
W powiecie brzozowskim jest wiele miejscowości biorących swe nazwy od drzew czy
krzewów: Brzozów, Malinówka, Orzechówka, Trześniów, Buków, Jesionów, Grabownica, Grabówka i inne.
Raz pojawiła się nazwa Iablonycza. Ale nie chodzi tu o Jabłonicę Ruską, leżącą
po prawej stronie Sanu, ani też o Jabłonicę Polską, o czym jednoznacznie świadczy
zapis z dnia 29 stycznia 1499 r.
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Z zapisu z 6 czerwca 1480 r. wiadomo o istnieniu w Jabłonce 12 kmieci (kmethones): Syzawa, Zaniecz, Szefenak, Iwanicz, Klimek, Sydor, Iwan, Kuch, Boniek, Staszek,
Szafernak i Jakub Bambel. Wśród tych kmieci osiadłych w Jabłonce Markiewicz
wskazuje na dwa nazwiska ruskie i dwa niemieckie. Pozostałe nazwiska uważa zaś za
polskie. Ten skład narodowościowy wskazuje ożywiony na ruch kolonizacyjny Niemców
oraz zasięg kolonizacji ruskiej poza San, czyli na jego lewym brzegu. Częste wśród
współczesnych mu mieszkańców Jabłonki nazwisko Sabat, zdaniem Markiewicza,
świadczy, że nie brakło również na tym terenie osadników z Węgier, a do dziś żyjącą
rodzinę Jatczyszynów Markiewicz wywodził od Tatarów.
Nie udało się Markiewiczowi znaleźć żadnych wcześniejszych wskazówek pozwalających na odtworzenie sytuacji demograficznej Jabłonki przed połową XIX w.
Zastosowanie mnożnika Pawińskiego, że w II poł. XVI w. na jeden łan przypadało 11–12
osób, jest jego zdaniem niepewne, ponieważ przyjmując, że Jabłonka liczyła w tym
czasie 12 kmieci, trudno ustalić, czy byli oni osadzeni na łanach czy też i półłankach.
Również co do obszaru Jabłonki dane pochodzą z II poł. XIX w. Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, że w Jabłonce wielka własność
zajmowała 180,38 ha, a mniejsza 259,26 ha. 10 lat później dwór miał 166,70 ha, wieś
297,36 ha. Na skutek dobrowolnej parcelacji dworu w latach 1886–1936 nastąpił
znaczny wzrost ziemi ornej na rzecz wsi – ponad 80 ha w ciągu ok. 60 lat. Około
1860 r. Jabłonka liczyła w tym czasie 919 parcel gruntowych (szczepowych) i 146
parcel budowlanych. W 1936 r. było 1821 parcel gruntowych i 235 parcel budowlanych.
Dowodzi to częstości działów rodzinnych w Jabłonce i idącego z tym rozdrobnienia
gospodarstw. Nowa klasyfikacja gruntów z 1937 r. nie została wprowadzona do
operatu, a podczas wojny cały ten materiał zaginął, podobnie jak większość operatu
katastralnego i hipoteki.

4. Demografia wsi
Metryki urodzonych i zmarłych zachowały się od sierpnia 1787 r. i od tego dopiero czasu można badać ruch ludności, z wyjątkiem lat 1825–1837, dla których jest
brak danych dotyczących urodzin. Liczba urodzin stale wzrasta zwłaszcza w latach
1787–1792, przy czym wobec bardzo silnej śmiertelności ogólna liczba zgonów w tych
pięciu latach przewyższa liczbę urodzeń. Począwszy od 1840 r., liczba urodzeń wyraźnie wzrastała, a wyjątkowy spadek w 1848 r. wiązał się z panującą w 1847 r. cholerą
azjatycką. Zmarło wówczas 70 ludzi. Od 1890 r. przyrost naturalny jest wysoki, co
ma związek z polepszeniem się sytuacji gospodarczej na skutek emigracji, co widać
zwłaszcza na początku XX w., kiedy emigranci zasilają wieś pieniężnie. Silny spadek
urodzeń nastąpił w latach 1914–1918. Śmiertelność znów się wzmogła w latach
1914–1915, kiedy panowały tyfus, szkarlatyna i cholera.
Lata międzywojenne charakteryzował stały wzrost liczby urodzeń dochodzącej
w 1927 r. do 53 osób. Lata kryzysu demograficznego przypadły na okres kryzysu
gospodarczego. Przyczyniła się do tego panująca w 1931 r. epidemia czerwonki.
Podobnie i ostatni okres poprzedzający II wojnę światową znamionował wyraźny
spadek urodzeń – zaledwie 27 narodzin w 1939 r. Rok 1940 przyniósł 47 urodzeń,
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a 1941 tylko 29. Według spisu urzędowego
z 1938 r. Jabłonka liczyła 1082 mieszkańców.
Według zaś autorskiego spisu, jaki
Markiewicz przeprowadził w pierwszych
dniach maja 1942 r., Jabłonka liczyła 1098
mieszkańców – 526 mężczyzn i 572 kobiety. Na 1000 mężczyzn wypadało 1087
kobiet. Najliczniejszą grupę (ponad 27%)
stanowiły dzieci w wieku do 10 lat, następną młodzież w wieku 10 do 20 lat.
Fot. 5. Mieszkańcy Jabłonki.
Małą liczbę osób między 20 a 30 rokiem
Zdjęcie z pocz. lat 40. XX w.
życia (10,56%) tłumaczy przymusowym
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego
wyjazdem na roboty do Niemiec. Liczną
grupę stanowiła ludność w wieku 30–40 lat (16,12%). Ludzi starych powyżej 70 lat
było ogółem 29 osób (13 mężczyzn, 16 kobiet) w tym czworo powyżej 80 lat (fot. 5).
Najwięcej żonatych wśród mężczyzn i zamężnych wśród kobiet przypadało na wiek
30–40 lat życia. Kawalerów i panien powyżej 50 roku życia nie było. Wdowców było
12, wdów 56. Wdowcy na ogół żenili się powtórnie, wdowy zaś rzadko wychodziły
ponownie za mąż. Markiewicz odnotował tylko trzy takie przypadki.
Dla mężczyzn i kobiet najczęstszym wiekiem wstępowania w związki małżeńskie był wiek 20–30 lat. U mężczyzn małżeństwo poniżej 20 roku życia należało do
wyjątków, u kobiet stanowiło 19,3%. Małżeństwa nieletnich były rzadko. W latach
1917–1940 na 186 małżeństw odnotował Markiewicz tylko dwa związki nieletnich.
Powyżej 60 roku życia zarówno mężczyźni, jak i kobiety bardzo rzadko wstępowali
w związki małżeńskie. Jedyny wyjątek to małżeństwo dwukrotnego wdowca, żeniącego się po raz trzeci w 81 roku życia.
Największa śmiertelność została odnotowana wśród grupy niemowląt do 1 roku.
Wynosiła ona 25,8%. Drugie miejsce z kolei przypadało starcom powyżej 70 roku życia
– 23,5%, następnie osobom w wieku 60–70 roku życia – 12,5%. Najmniej umierało
młodzieży w okresie pomiędzy 10 a 20 rokiem życia.
Podczas wojny, co wynika z autorskiego spisu ludności wsi przeprowadzonego
przez E. Markiewicza, drastycznie spadła liczba ludzi młodych, między 20 a 30 rokiem
życia – do 10,56%, co należy tłumaczyć przymusowym wyjazdem wielu ludzi z tego
przedziału wiekowego na roboty do Niemiec.
10% ogólnej liczby mieszkańców urodziło się poza Jabłonką. Najwięcej takich
osób pochodziło z Wydrnej – 20% urodzonych poza Jabłonką. Z Dydni pochodziło
14,5%, z Niebocka 13,6%, a z Grabownicy 9,9% tak zwanych przystaszów. Wśród nich
znaczną przewagę miały kobiety, bo aż 85% małżeństw było zawieranych z osobami
z innych wsi, to małżeństwa z kobietami urodzonymi poza Jabłonką. Na 166 małżeństw mieszkających w Jabłonce 95, czyli 57,27%, było takich, z których albo mąż,
albo żona pochodzili spoza Jabłonki. W 4 przypadkach oboje małżonkowie pochodzili
z obcych wsi. Były to przypadki, kiedy jedna z osób nabyła gospodarstwo w Jabłonce,
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a następnie zawarła małżeństwo
z osobą ze swojej wsi.
Pod względem narodowościowym ludność Jabłonki przed
wojną i w czasie okupacji była
jednolita, polska. Wszyscy też
posiadali polską przynależność
państwową. Przed 1880 r. było
kilkanaście rodzin narodowości
ruskiej, należących do parafii
greckokatolickiej w Izdebkach.
W latach 1880–1890 wszyscy
grekokatolicy przeszli do kościoła rzymskokatolickiego i mimo
bliskości wsi, w których Rusini
Fot. 6. Zdjęcie ślubne rodziców Ryszarda Kondrackiego,
stanowili poważny odsetek, cała
1937 r. Po prawej proboszcz z Dydni
ks. kan. Kazimierz Lach
wieś była narodowości polskiej.
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego
Pod względem wyznania
99% ludności należało do Kościoła rzymskokatolickiego9. Resztę stanowili Żydzi i sekta Badaczy Pisma Świętego.
Żydzi w Jabłonce mieszkali od niepamiętnych czasów. Kiedyś żyło tu osiem rodzin
żydowskich. Część jednak wyemigrowała w latach 1912–1914 do Ameryki, a część
w 1918 r. przeprowadziła się do innych wsi. Badacze Pisma Świętego w Jabłonce
pojawili się za sprawą reemigrantów powracających z Ameryki. Sektę tę zainicjował
we wsi około 1920 r. Wojciech Dmitrzak. W okresie wojny mieszkało jeszcze dwie
rodziny badaczy Pisma Świętego.
We wsi występowały liczne przypadki powtarzających się nazwisk, a także
przezwiska, względnie lokalne określenia dla odróżnienia osób i rodzin o tym samym nazwisku. Dmitrzaków było 28 rodzin, Sokołowskich – 21, Cyparskich – 12,
Pajęckich – 12, Myćków – 9, Sabatów – 8, Tyczków – 7, a Piegdoniów, Łukaszyków,
Stareńczaków, Krzysików i Kondrackich po 6 rodzin. Znane były i powszechnie używane przezwiska: „Leśniak” – przodek tej rodziny był leśnikiem; „Granatyr” – ktoś
z rodziny służył w grenadierach; „Lokaj” – od zawodu dziadka pracującego we dworze;
„Niemczyk”, „Nędzyk”, „Klamuta”. By dokładnie określić danego człowieka, używano
określeń pochodzących od położenia geograficznego: „z góry wsi”, „spod dworu” „z zarzekówki” (za rzeką), względnie od zajęć: „z młyna”, „z murarzówki”, a także takich
jak: „z Harendy” – Leonka z Harendy, „z Waśkówki”, „z Jakubówki”, „z paryji” itp.
Przezwiska i określenia były w codziennym użyciu zarówno u mieszkańców Jabłonki,
jak i u okolicznych mieszkańców.
Stan zdrowia mieszkańców Jabłonki przed wojną Markiewicz oceniał bardzo
wysoko, w porównaniu z okresem wojny i okupacji niemieckiej. Sytuacja pogorszy9. Rocznik diecezjalny z 1938 r. podaje, że w Jabłonce mieszkało 860 katolików obrządku łacińskiego, Schematyzm
Diecezji Przemyskiej ob. łac. na rok 1938, Przemyśl 1938, s. 67.
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ła się wyraźnie w czasie lat wojennych, na co jego zdaniem wpłynęły: niedostatek
pożywienia, brak okrycia, butów, wysokie ceny opału itp. Odnotowano we wsi kilka
wypadków gruźlicy nabytej i rozwiniętej w latach okupacji. Niemałą tu rolę odgrywało
odżywianie się mlekiem odtłuszczonym z tak zwanej centryfugi. Przymus oddawania
kontyngentu mleka był tak wielki, że w 90% gospodarstw spożywano wyłącznie mleko
chude, niepełnowartościowe.
Najbliższy lekarz prowadził praktykę lekarską w Dydni, ale z jego porad mieszkańcy Jabłonki nieczęsto korzystali, nawet gdy podczas wojny wieś dotknięta była
kilkakrotnie epidemiami czerwonki. Leczono wyłącznie domowymi środkami. We wsi
był felczer cieszący się ogromnym wzięciem w okolicy i jeden „dentysta” ograniczający
się do usuwania zębów, podobno bardzo zręcznie.
We wsi było 10 kalek względnie ułomnych: trzy niemowy, jeden beznogi, jedna
kobieta ze sztywną nogą, jedna osoba bez stopy, jedna osoba bez ręki i jedna z krzywym kręgosłupem. Poza przypadkami niemoty od urodzenia, wszystkie inne kalectwa
były nabyte.
Najwięcej było we wsi gospodarstw 4–6-osobowych. Około 67% ludności – 740
osób – mieszkało w gospodarstwach 4–7-osobowych. Przeciętnie na jedno gospodarstwo przypadało 5,06 „głów” razem z czeladzią, czyli służbą gospodarską. Liczba
osób żyjących z jednego gospodarstwa stale wzrastała, przy równoczesnym mnożeniu
się liczby gospodarstw, co niezbicie wskazywało na postępujące ich karłowacenie.
Gospodarstwa powyżej 2 ha, a poniżej 4 ha stanowiły 27,65%, natomiast liczące od
4 do 5 ha i 5 do 10 ha jedynie 5,07%, a więc 1/20 wszystkich gospodarstw. We wsi
było tylko jedno gospodarstwo, które liczyło ponad 5 ha. Gospodarstw najmniejszych,
nieprzekraczających 1 ha powierzchni było 63, czyli 29,03%. W 1886 r. było ogółem
130 gospodarstw, a 50 lat później, w 1942 r. było ich już 217, a więc o 87 więcej. Gospodarstwa te były mocno rozczłonkowane. Tylko dwa gospodarstwa powyżej 2 ha
powierzchni były w jednym kawałku. 217 gospodarstw posiadało swe areały w 613
kawałkach. Najczęstszymi sposobami przenoszenia własności ziemi były: dziedziczenie,
darowizna i kupno. Wśród rodzajów spadkobrania najbardziej rozpowszechnione było
dziedziczenie beztestamentowe, następnie kodycyl, a tylko wyjątkowo testament.

5. Z Jabłonki w świat
Wiele osób pochodzących z Jabłonki od XIX w. emigrowało nie tylko poza wieś
rodzinną, ale także opuszczało kraj. Pierwsi emigranci wyjechali z Jabłonki wkrótce
po zniesieniu pańszczyzny w latach 1860–1880. Najwcześniejsza fala emigrantów
kierowała się ku Mołdawii, traktowanej do pracy w tamtejszych gorzelniach. Była to
emigracja o charakterze sezonowym. Wyjeżdżano na jesieni i powracano na wiosnę.
Obejmowała tylko mężczyzn w młodym wieku. W sumie w emigracji tej, która trwała
przez kilkanaście lat, brało udział 20–30 ludzi. Drugą, znacznie liczniejszą, bo obejmującą niemal wszystkie rodziny, a niejednokrotnie i kilka osób z jednego gospodarstwa,
była masowa emigracja na Węgry. Jej początki sięgają czwartej ćwierci XIX w. Trwała
ona do wybuchu I wojny światowej. Podobnie jak i poprzednia obejmowała jedynie
mężczyzn w wieku od 17 do 55 roku życia. Okres jej największego nasilenia przypa254
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dał na lata 1890–1910. Przyczyną tej emigracji był brak możliwości utrzymania się
z posiadanego gruntu, a także chęć zdobycia gotówki na dokupienie pola i na spłaty
familijne. W wielu wypadkach zarobione pieniądze były przeznaczone na koszty
podróży do Ameryki. Ta emigracja znacznie przyczyniła się do wzrostu majątku
mieszkańców Jabłonki, dzięki stosunkowo łatwemu zarobkowi. Robotnicy bowiem
w porównaniu z płacami, jakie otrzymywali z miejscowego folwarku, byli dobrze
wynagradzani. Przeciętnie robotnik w miesiącach zimowych zarabiał na Węgrzech
30–40 koron, a w miejscowości rodzinnej mógł zarobić zaledwie 80 koron rocznie.
Pieniądze zarobione na Węgrzech przeznaczane też były w dużej części na budowę
domów. Dzięki temu dał się zauważyć postęp uzewnętrzniający się w budownictwie
domów dwuizbowych. Pod tym więc względem Jabłonka wyprzedziła sąsiednie wsie.
Zaprzestano budować chaty dymne przez tych, którzy pracowali na Węgrzech. Już
po roku 1920 nie było we wsi ani jednej chaty kurnej.
Trzecią, największą emigracją, której skutki odbiły się najgłębiej na życiu gospodarczym i kulturalnym Jabłonki była emigracja do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Zapoczątkował ją w 1884 r. bednarz Wojciech Dmitrzak i trwała do roku
1914. Obejmowała zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Dziewczęta emigrowały głównie
w celu zawarcia związku małżeńskiego z narzeczonym, który wcześniej tam wyjechał.
W przeciwieństwie do poprzednich emigracji raczej miała ona charakter stały – niesezonowy. Najkrótszy pobyt trwał najmniej jeden rok. Wyjeżdżano prawie z każdego
domu, nawet po kilka osób. W wielu wypadkach dorobiono się znacznych sum, które
przysyłano, względnie przywożono i nabywano całe gospodarstwa lub dokupywano
gruntu. Zdarzały się wypadki zastawu pola w celu zdobycia gotówki potrzebnej na
podróż. Pożyczek tych udzielała ludność miejscowa, wyjątkowo Żydzi. Wielu wyjechało za pieniądze pożyczone w Towarzystwie Zaliczkowym w Brzozowie. Większość
jednak wyjeżdżała dzięki inicjatywie członków rodzin znajdujących się już za morzem,
którzy ułatwiali emigrację przez opłacanie bliskim kosztów podróży, staraniem o potrzebne dokumenty, wyszukiwaniem odpowiednich warunków pracy. Sugestywnie
działały też zachęcające wiadomości o dobrobycie osiągniętym przez współziomków
na obczyźnie. Ogółem do USA wyjechało, licząc samych dorosłych, 151 osób; z czego
do kraju powróciło na stałe 46 osób. Sześć rodzin (wszyscy członkowie) sprzedało
gospodarstwa i emigrowało z Jabłonki. Emigracja zamorska podniosła stopę życiową,
przyczyniła się do powstania nowych gospodarstw, pomnożenia inwentarza żywego
i martwego oraz podniosła technikę gospodarowania. Nadto odciążyła przeludnienie wsi, przyniosła podniesienie poziomu kultury i oświaty, a także nauczyła cenić
wartość pracy i przedsiębiorczości. Za ujemne skutki tej emigracji Markiewicz uznał
odpływ najdzielniejszych i najbardziej przedsiębiorczych jednostek oraz nowinkarstwo religijne. Emigracji do Kanady Markiewicz odnotował jeden lub dwa przypadki.
Mniejsze znaczenie miały emigracje do Francji, Łotwy i Niemiec, a z krajowych na
Śląsk i Polesie. Emigracja do Francji rozpoczęła się po I wojnie światowej, obejmując
mężczyzn i kobiety. Cieszyła się znaczną popularnością. Sezonowy charakter miała
emigracja do Łotwy i Niemiec. Początki obu emigracji miały miejsce w roku 1936
i trwały przez dwa sezony letnie. Obie też miały oblicze typowo rolnicze. Udział w nich
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wzięło łącznie około 40 osób – przeważnie młodzieży. Największą popularnością
w ramach emigracji krajowej cieszył się Śląsk Cieszyński. Wyjeżdżano tam po I wojnie
światowej, kiedy utrudniona była emigracja do Ameryki. W sumie wyjechało tam 30
osób do pracy w górnictwie. Wszyscy niemal jednak po pewnym czasie powrócili. Na
Polesie wyjeżdżano niejednokrotnie na pobyt stały do pracy na roli. Ruch ten objął
15–20 osób, z których dwie rodziny tam pozostało. Ruch migracyjny do miast był
stosunkowo słaby. Ogółem do miasta wyjechało 18 osób.
Znacznie więcej, bo 69 osób wyjechało na przymusową emigrację do Niemiec
w charakterze robotników rolnych. Akcję tę rozpoczęły władze okupacyjne w lutym
1940 r., kiedy to na wieś został nałożony pierwszy przymusowy kontyngent ludzi.
Kontyngenty te były stale nakładane. Przed tą „emigracją” ludność jak najbardziej się
broniła, co wywoływało represje. Z punktu widzenia gospodarczego Markiewicz uznałby
ją za korzystną, gdyby nie minimalna płaca, liche odżywianie oraz złe traktowanie.

6. Zabudowa wsi
Budownictwo w Jabłonce uległo dużym zmianom pod wpływem ruchów migracyjnych i emigracyjnych. Wcześniej panowały tradycyjne formy architektoniczne. Był to
typ polski z dachem czterospadkowym, z dymnikami mniej lub więcej rozwiniętymi
i okapem. Do II wojny przetrwało jeszcze około 60 takich budynków. W nowszych
budynkach stosowano z reguły dach dwuspadowy ze szczytami. Jako nawiązanie do
dawnego stylu zachowano ładny, oblatujący okap, czasem też i dach naczółkowy. Mimo
że miejsce strzechy zajęła dachówka, domy te przyjemnie harmonizowały z okolicą
i zachowały swoisty styl. Domów takich wzniesiono do wybuchu II wojny światowej
ponad 50, co dobrze świadczyło o zmyśle estetycznym mieszkańców. Reszta budowli,
w ocenie Markiewicza, to brzydkie i nieudolne naśladownictwa form obcych, bez
wyrazu i poczucia proporcji. Za przykład udanego połączenia stylu podhalańskiego
z nadwiślańskim uznał piękny kościółek wybudowany przez miejscowych cieśli według
planu inż. Bogdana Tretera10, doskonale zharmonizowany z otoczeniem.
Niemal wszystkie domy, z wyjątkiem jednego, były konstrukcji drewnianej, wieńcowej. Najstarsze chaty składały się z izby, sieni, stajni i komory pod jednym dachem.
Bardzo szeroka sień służyła jako boisko do młócenia zboża cepem. W izbie były dwa
okna o wymiarach 70 x 70 cm lub 80 x 80 cm, podzielone na dziewięć kwadratowych
szybek. Drzwi były jednoskrzydłowe, niskie, zazwyczaj już na żelaznych zawiasach i z
żelaznymi zamkami, choć można było znaleźć jeszcze kilka przykładów drzwi z drewnianymi zamkami i zamykanych z zewnątrz również drewnianym kluczem. W jednej
chacie, prawdopodobnie najstarszej we wsi, zamontowane były drzwi umieszczone na
drewnianych wrzeciądzach. Przy budowie tych drzwi nie użyto ani jednego gwoździa,
ani też kawałka żelaza. Podłóg w starych chatach nie było, lecz jedynie ubita glina.
10. E. Markiewicz podał błędnie nazwisko Tretter. Bogdan Treter (1886–1945) – architekt, konserwator zabytków,
malarz, autor projektów kościołów w Niegowici i Węglówce, willi w Mydlnikach, Lanckoronie i Krzeszowicach,
schroniska na Jaworzynie, domów mieszkalnych. Architekt wnętrz, malarz i grafik. W latach 1933–1939
konserwator zabytków sztuki dla województw krakowskiego i kieleckiego. Za: http://www.artlist.pl (dostęp:
11.08.2014).
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Drugi typ chat, najbardziej powszechny, posiadał oprócz izby, izdebkę, po drugiej stronie budynku stajnię naprzeciw izby i komorę naprzeciw izdebki. Sień była
znacznie węższa, gdyż boisko znajdowało się obok budynku. Zboże w obu typach
chat przechowywano na strychu. Nowy typ chat pojawił się w Jabłonce około 1890 r.
i posiadał przeważnie komin. Okna były większe i otwierały się na zawiasach. W izdebkach była podłoga, tragarze zasłonięte powałą z cienkich desek, zwaną podsibitką. Życie rodzinne skupiało się w izbie, a izdebka była przeznaczona na przyjęcie
znaczniejszych gości, czasem na sypialnię gospodarzy. Do bielenia chat z zewnątrz
i wewnątrz używano marglu.
Po I wojnie światowej pojawił się trzeci, mało popularny typ zabudowy. Domy
te były nieco wyższe, nie posiadały przybudówek, izdebka i komora zostały powiększone kosztem izby i stajni, a długą sień przedzielano na dwie części, z których jedna
używana była jako kuchnia letnia. Stajnia pozostała pod tym samym dachem co część
mieszkalna. W lecie życie domowe koncentrowało się w letniej kuchni, w zimie w izbie.
Druga izba miała charakter reprezentacyjny. Domy te w zimie wymagały dużo opału.
Tuż przed II wojną światową budownictwo uległo zmianie. Usunięto stajnię, a w
jej miejsce pojawiła się trzecia izba. Belki od zewnątrz i od wewnątrz były ciosane,
a odstępy między nimi utykano mchem i wyrównywano gliną rozrobioną z plewami.
Jeżeli dom nie został oszalowany deskami – zazwyczaj szalowano tylko zewnętrzną,
frontową ścianę – bielono go wapnem. Wstawiano dwuskrzydłowe drzwi z filunkami
i normalnymi klamkami oraz zamkami.

7. Gospodarstwo wiejskie
Do podstawowych narzędzi rolniczych przeciętnego gospodarza należał pług –
pług starego typu był cały drewniany, również drewniana była okładnica, nowy typ
zaś posiadał drewnianą grządziel, żelazną słupicę, takiż lemiesz, płużę i okładnicę
– brony, kolca, wóz, sanie, młynek, sieczkarnia, żarna, taczka i uprząż, oraz szereg
drobnych narzędzi, jak: widły, grabie motyki, kosy, siekiery itp.
E. Markiewicz przytacza opowiedzianą mu przez stelmacha, w którego rodzinie
od kilku pokoleń uprawiano to rzemiosło, historię ewolucji wozu. „Po wyprawie
Napoleona na Moskwę w okolicy tutejszej panował wielki głód i ludność jeździła po
zboże aż do Tarnopola. Do wypraw tych używano wozów wyłącznie drewnianych,
nawet zamiast dzisiejszego żelaznego kolucha do naszelników, posługiwano się
koluchem drewnianym, które przygotowywano w następujący sposób. W rosnącym
dębie, grubym około 10 cali wydrążano otwór w kształcie jaja 3–4 cm głęboki i tak
pozostawiano drzewo przez dwa lata. Przez ten czas soki zalewały otwór, wygładzając
brzegi. Następnie wycinano kawał dębu wraz z otworem, obrabiano i osadzano luźno
na dyszlu. Kolucha wyrabiane w ten sposób były podobno bardzo trwałe. W 20–30
lat później zaczęto używać tzw. „wozów sztabowych”. Nazwa pochodzi od żelaznych
sztab, którymi łączono dzwona przy spojeniach. Około 1873 r. zaczęto kuć koła
jednolitymi obręczami, po 1880 r. zastępowano już osie drewniane żelaznymi. Do
hamowania używano kawałka drewna, przywiązanego do rozwory tzw. „suki”. Był to
0,5 m pień, najczęściej olszynowy, wydrążony w kształcie koryta, który podsuwano
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pod tylne koło. Przy hamowaniu koło spoczywało w korycie, którego zewnętrzna,
płaska strona zwiększała tarcie, sunąc jak sanie po ziemi”.
Sań używano w Jabłonce nie tylko w zimie, ale i w innych porach roku, zwłaszcza
do zwożenia snopów i ziemniaków z pól położonych na stokach gór. Oprócz tych
znane były tzw. broniaki, służące do wywozu bron w pole. W porównaniu z innymi
saniami były bardzo lekkie. Wozy oraz sanie wykonywano i kuto na miejscu.
Młynki posiadało jedynie 15 gospodarstw. Pierwszy młynek do czyszczenia
zboża pojawił się we wsi w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. Otrzymał go kucharz od
właściciela dworu. Bardzo ważną rolę w każdym gospodarstwie, zwłaszcza podczas
II wojny światowej, odgrywały żarna, które znajdowały się niemal w każdym domu,
a czasem nawet posiadano nawet dwoje żaren. Do rżnięcia sieczki używano dawniej
żelaznych skrzynek, składających się ze stalowego noża i drewnianej skrzynki. Nóż
naciśnięty ręką i nogą rżnął słomę. Walcowe sieczkarnie pojawiły się ok. 1890 r.,
a rozpowszechniły się przed I wojną światową. Młocarni było sześć – cztery ręczne
i dwie motorowe. Pojawiły się ok. 1900 r. Posiadali je tylko zamożni gospodarze.
Wszystkie gospodarstwa posiadały po jednej krowie. Po dwie krowy chowano
w gospodarstwach 2–5 ha. Po trzy krowy chowano w gospodarstwach 3–5 ha, pięć
krów miało tylko jedno gospodarstwo, najzamożniejsze. Mała ilość gospodarstw
posiadająca 2–3 krowy podczas II wojny światowej wynikała z faktu, że przy wyznaczaniu kontyngentu sołtys starał się zabierać krowy z tych gospodarstw, gdzie było ich
więcej. Rzadko się zdarzało, aby przeznaczał jedyną krowę. Żywienie bydła w Jabłonce
nie stało na wysokim poziomie. W lecie krowy pasły się na kiepskich pastwiskach,
po rowach i pustych ugorach. Krowy wypędzano na pastwisko od początku maja do
końca października ok. godziny 600 rano, a zganiano do stajni ok. 900 lub 1000. W stajni
zamożniejsi karmili krowy koniczyną lub mieszanką, biedniejsi zaś trawą uzbieraną
w lesie. Wczesną jesienią paśli bydło na ścierniskach, później na młodej koniczynie.
W zimie natomiast prawie wszystkie krowy były żywione sieczką ze słomy z małym
dodatkiem buraków pastewnych względnie ziemniaków. Grysu rogaciźnie nikt nie
dawał, bo był przeznaczony dla świń i kur. Mleczność krów była zatem niska. Roczna wydajność wahała się od 1200 do 1800 l, przy 2,0 do 3,2% zawartości tłuszczu.
Krowy też, szczególnie podczas okupacji, na skutek braku koni, były używane jako
siła zaprzęgowa.
W ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia chowano w Jabłonce tylko 12 koni. Większość
gospodarstw posługiwała się wołami, których było ok. 33 par. Praca z wołami zupełnie zanikła ok. 1910 r. Na początku wojny było ich tylko kilka w folwarku. Ilość koni
natomiast szybko wzrastała. W 1925 r. hodowano ich ok. 150. Używano ich do prac
zarobkowych przy wywózce drewna z lasu jabłoneckiego do tartaku w Krzemiennej,
desek z tartaku do Sanoka i szutru (żwiru) z Sanu na gościńce państwowe. Po 1930 r.
ilość koni stopniowo zmniejszyła się na skutek ustania tej formy zarobku. W 1939 r.
było w Jabłonce 95 koni. Asenterunek dokonany przez wojsko polskie, a następnie
pobór za minimalną opłatą przez okupanta sprawiły, że już w 1940 r. ilość koni wraz
ze źrebiętami spadła do 73, a według spisu urzędowego z maja 1942 r. koni dorosłych
chowano 58 sztuk, źrebiąt zaś 5.
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Hodowla trzody chlewnej przed 1914 r. stała o wiele wyżej niż w 1939 r. Gospodarstwa nie były tak rozdrobnione, a przy niskich cenach zboża zysk był większy niż
w czasach międzywojennych. I wojna światowa zniszczyła kompletnie hodowlę świń
w Jabłonce. Pozostało zaledwie kilka sztuk. Tuż przed wojną w 1939 r. było 85 sztuk
świń, lecz pogłowie trzody szybko spadało i w grudniu 1940 r. było tylko 33 sztuki,
a w maju 1942 r. zaledwie 17 sztuk.
Hodowla kóz do II wojny światowej nigdy nie przekroczyła 5 sztuk w całej wsi.
Dopiero w czasie wojny liczba kóz wzrosła do 14, do czego przyczyniło się zabieranie
krów na kontyngent. Owce zaczęto hodować dopiero w czasie okupacji, gdyż domowe
wyroby z wełny zastępowały kupowaną dawniej odzież. We wsi było 18 sztuk owiec.
Z drobiu chowano najczęściej kury. W 1941 r. kur i kogutów było 1248, średnio 6–10
w gospodarstwie, gęsi 95, kaczek 14, indyków 5. Kur rasowych było niewiele – kilkanaście sztuk zielononóżek, 10 sztuk minorek i 15 sztuk karmazynów. Hodowla
królików rozpowszechniła się silnie w czasie II wojny światowej ze względu na skórki
i tanie mięso wyłącznie na użytek domowy. Gołębi w Jabłonce nikt nie chował.
Ze zbóż i roślin strączkowych uprawiano: żyto ozime i jare, pszenicę i jęczmień
ozimy i jary, owies, groch, fasolę i proso. Z okopowych: ziemniaki, buraki pastewne,
kapustę i brukiew. Z roślin przemysłowych len i konopie, a z pastewnych koniczynę,
mieszanki z owsa, wyki i jęczmienia. Jęczmień ozimy i proso zaczęto siać dopiero po
I wojnie światowej. Obornik zajmował pierwsze miejsce w stosowaniu nawożenia,
w latach 30. XX w. zaczęto nawozić też gnojówką. Nawozy sztuczne pojawiły się
w Jabłonce na początku XX w., lecz na większą skalę zaczęto je używać po I wojnie
światowej. Podczas II wojny światowej zużycie nawozów sztucznych gwałtownie
zmalało na skutek wyłączenia ich z wolnego handlu.
W okresie międzywojennym zwiększyła się głębokość orki. Dawniej orano na głębokość 4 cali (10 cm), z czasem do głębokości 10 cali (12,5 cm). Jeszcze na początku
XX w. w większości gospodarstw orano w wąskie zagony przeważnie sześcioskibowe.
Uprawę zagonową zachowano, lecz zagony stały się znacznie szersze, a w większości
gospodarstw orano już w szerokie składy. Dawniej nie stosowano podorywek. Przed
wybuchem II wojny światowej niezaoranych ściernisk nikt na zimę już nie pozostawiał.
Wyjątkowo tylko przez kilka tygodni wypasano ścierniska, a następnie je zaorywano.
W zależności od warunków atmosferycznych prace polowe rozpoczynano na początku marca, a niekiedy, jak w 1941 r., dopiero na początku maja. Normalnie okres
robót wiosennych przypadał na koniec marca i kwiecień. Po zimach ostrych roboty
wiosenne rozpoczynają się kilka tygodni wcześniej niż po łagodnych. Prace jesienne
rozpoczynały się zaraz po sprzęcie zbóż, a więc w sierpniu, a nawet pod koniec lipca
i trwały aż do śniegu względnie do nadejścia przymrozków.
Selekcję zboża do siewu przeprowadzano w sposób tradycyjny. Już w czasie
zwózki z pola wybierano dorodniejsze snopy i odkładano je na bok. Po dniu Matki
Bożej Zielnej – 15 sierpnia – snopy te omłacano, co w miejscowym żargonie nazywano
przecieraniem. Zboże to młynkowano dwukrotnie, następnie przesiewano przetakami,
co zastępowało trierowanie i tylko niektórzy chłopi wozili zboże do folwarku, gdzie
bez opłaty je trierowali. Wyczyszczone zboże na ogół bajcowano siarczanem miedzi
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przez moczenie zboża w rozczynie siarczanu przez polewanie tym rozczynem zboża
rozsypanego na klepisku. Ilości wysiewu żyta, pszenicy i jęczmienia ozimego wahała
się od 10 do 12 miarek na jedną morgę czyli, 170–200 kg/ha. Owsa na 1 ha wysiewano
240–280 kg. Czystej odmiany zboża prawie nikt nie posiadał z powodu mieszania
gatunków wysiewanych na niewielkim obszarze. Największą popularnością cieszyło
się żyto mikulickie ze względu na długą słomę, której brak odczuwano. Zaopatrywano
się w nie w okolicznych dworach, szczególnie 1936 r. po klęsce gradobicia.
Do I wojny światowej do żęcia zbóż ozimych używano wyłącznie sierpów ząbkowanych. Koszono tylko jęczmień i owies. Około 1939 r. większość już używała kosy,
również przy życie i pszenicy. Pod koniec czerwca zbierano jęczmień ozimy. Żyto
zaś w drugiej połowie lipca, a pszenicę w pierwszej połowie sierpnia. Jęczmień jary
koszono razem z pszenicą. Owsy, jare żyto i pszenicę w drugiej połowie sierpnia.
Wszystkie zboża koszono na pręt do ściany – za każdym kosiarzem szła odbieraczka,
która odbierała żyto i pszenicę i wiązała je w snopy. Snopy te układano w półkopki,
po 20 snopków w tzw. węgły i przykrywano większym snopem – czapką. W mendle
układali zboże tylko nieliczni. Jęczmień i owies koszono na cienką pomieć, wiążąc
je po kilku dniach.
Koniczynę skoszoną w pokosy przewracano w celu szybszego przeschnięcia, po
czym zgrabywano ją i układano w małe kopy. Niektórzy używali do tego celu kozłów.
Po kilku dniach ponownie przerzucano kopy, pozostawiano przez dzień, a przed wieczorną rosą kopiono ponownie i pozostawiano przez dwa tygodnie do wysuszenia.
Sadzenie ziemniaków wczesnych przypadało na pierwszą połowę kwietnia, późnych
zaś na drugą połowę. W przypadku złej pogody sadzono ziemniaki nawet do końca
maja. Na sadzeniaki wybierano drobne bulwy lub krajano na dwie, trzy części, zależnie
od ilości oczek. W czasie okupacji z powodu braku ziemniaków odkrawano te części,
które posiadały odpowiednią ilość oczek i przesypywano je popiołem, przechowując
je w ten sposób do czasu sadzenia.
Wydajność z hektara była niska. Dla gminy Dydnia w 1938 r. wynosiła ona:
pszenica ozima – 7,5 q/ha, żyto ozime – 10,7 q/ha, jęczmień jary – 7,0 q/ha, owies –
8,7 q/ha, ziemniaki – 110,0 q/ha, W Jabłonce wydajność ta była niższa niż średnia
dla całej gminy ok. 10%.
Do I wojny światowej sadownictwo rozwijało się słabo. Szczepiono tylko jabłonie,
natomiast grusze, śliwy, czereśnie były nieuszlachetniane. Wielkie straty w tym i tak
ubogim sadownictwie poczyniła zima 1928/1929 r., kiedy to zmarzło około 70% drzew
owocowych. To zniechęciło gospodarzy do zakładania sadów i stąd odczuwano w Jabłonce duży brak owoców, poza dzikimi czereśniami. Dopiero w 1941 r. sprowadzono
z Dzikowa 2040 sztuk trzyletnich szlachetnych odmian drzewek owocowych – 1000
grusz i 1040 jabłoni. Sady, w przeciwieństwie do ogródków warzywnych i kwiatowych,
które posiadały parkany sztachetowe lub chrustowe, rzadziej z żywopłotu, z reguły
nie były ogrodzone. Warzywnictwo było na bardzo niskim poziomie. Do I wojny
światowej sadzono tylko kapustę, trochę buraków ćwikłowych i marchwi. Później
rozpowszechniła się cebula, pietruszka, ogórki, a nawet i pomidory. Warzywniki były
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umieszczane tuż przy domu. Warzywnictwo popularyzowało we wsi Koło Gospodyń
Wiejskich. Warzywa uprawiano wyłącznie na własny użytek.

8. Handel, rzemiosło i prace zarobkowe
Handel i rzemiosło ograniczało się do obrębu wsi. Rzemieślnicy miejscowi byli
bez kwalifikacji, a znajomość rzemiosła nabyli albo podczas krótkiej praktyki w obcym zakładzie, albo też została ona im przekazana z ojca na syna. Swego zawodu
nie traktowali jako wyłączne źródło utrzymania. Rzemiosła nie wykonywali przez
cały rok, a jedynie gdy nie było prac polowych. Był tylko jeden stelmach, bezrolny,
który najpierw pracował w miejscowym dworze, a następnie założył warsztat we wsi,
z którego utrzymywał się dwa lata. Niemal wszyscy rzemieślnicy uczyli się rzemiosła
na miejscu. Byli to: sześciu stolarzy, czterej cieśle, czterej kowale, pięciu murarzy
i blacharzy, dwóch szewców, trzech krawców w tym jeden wykwalifikowany, dwie
krawcowe wykwalifikowane i 48 kobiet posiadających maszyny do szycia, trzech
rymarzy – dwóch z nich trudniło się tapicerstwem na potrzeby dworów i kopalni
ropy naftowej. Liczną grupę stanowili szczególnie podczas okupacji niemieckiej
garbarze, spośród których kilku praktykowało w garbarniach w Ameryce. Ponadto
było trzech tkaczy, jeden ślusarz pracujący w kopalni ropy naftowej w Grabownicy,
trzech szoferów – w czasie okupacji bezrobotnych, dwóch kołodziei, jeden koszykarz, jeden betoniarz, jeden introligator i jeden domorosły zegarmistrz. Niektóre
zawody uaktywniły mocniej się dopiero w czasie okupacji na skutek warunków życia
– garbarstwo, tkactwo, przędzenie i w wyniku przybycia do Jabłonki rzemieślników
z Poznańskiego i Małopolski Wschodniej. Działał też niewielki młyn, tartak wodny
na jedną piłę i dwie ręczne olejarnie.
U początków autonomii galicyjskiej nie było w Jabłonce żadnego sklepu, a jedynie dwa wyszynki – własność dworu, dzierżawione przez mieszkańców Jabłonki.
W jednym z nich powstał maleńki sklepik. W 1902 r. zorganizowano sklepik Kółka
Rolniczego, który jednak słabo się rozwijał i ulegał kilkakrotnej likwidacji w ciągu
niespełna 40 lat. Później dwa sklepy prywatne, prowadzone początkowo przez Żydów, następnie wykupione przez katolików. Na początku 1942 r. została założona
Spółdzielnia Spożywców podporządkowana oddziałowi „Społem” w Sanoku, lecz
okupant wyłączył wiele towarów z wolnego handlu. Handlem nadto zajmowało się
czterech pośredników, w tym trzech handlarzy końmi.
Podczas okupacji niemieckiej około 70 ludzi wyjechało do Niemiec, kilkunastu
chłopców służyło przymusowo w junackich hufcach pracy, 15 mężczyzn dziennie
było zajętych przymusowymi pracami, ale nie brakowało rąk do pracy, a raczej był ich
nadmiar. Stosunkowo dużą liczbę rąk do pracy zatrudniał folwark, gdzie cała służba
była miejscowego pochodzenia. Również wszystkie roboty akordowe i dniówkowe
w przeważnej części wykonywali mieszkańcy Jabłonki. Przed II wojną światową
służba stała służyła głównie za naturalia „na ordynarię”. Dniówki płacono przeważnie
gotówką, w wysokości zależnej od rodzaju pracy. Sezonowe roboty polne wykonywały
dziewczęta godzone miesięcznie za 15 zł i utrzymanie. Czas pracy trwał od 700 rano
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do zachodu słońca. Robotnik dostawał 3–4 razy dziennie jedzenie, takie jak furman
pracujący końmi, ale bez dodatku w postaci wódki.

9. Oświata i kultura
Do 1910 r. nie było we wsi szkoły na
skutek przeszkód ze strony chłopów. Kiedy
około 1870 r. rząd galicyjski chciał wybudować szkołę, chłopi tutejsi zobowiązali się do
odrobienia pewnych szarwarków, w zamian
za zaniechanie tego planu. Do 1910 r. 2–3
gospodarzy posyłało po jednym dziecku
do szkoły w Niebocku i Dydni. Do chwili
otwarcia szkoły w Jabłonce czytać i pisać
uczyli prywatnie miejscowi chłopi, którzy
sztukę tę posiadali, za wynagrodzenie w naturze lub pieniądzach. Liczba analfabetów
w Jabłonce była duża, a analfabetyzm był
częściowo wtórny. Przed wybuchem II wojny
światowej istniała szkoła drugiego stopnia,
sześcioklasowa z trójką nauczycieli (fot. 7).
Przy szkole działało początkowo koło amatorskie, przekształcone w Związek Strzelecki,
które urządzało co roku kilka przedstawień
– w lecie na wolnym powietrzu, a w zimie
w domu gromadzkim.
Fot. 7. Od lewej: długoletni sołtys Jabłonki
Franciszek Myćka, w środku nauczycielka
Dużą rolę w życiu wsi odegrało Kółko RolZofia
Szelest (w latach 1939–1940 kierownicze oraz powstałe w 1932 r. Koło Gospodyń
niczka szkoły w Krzywem) oraz Paraniak –
Wiejskich. Kółko Rolnicze prowadziło dziaprawdopodobnie nauczycielka z Jabłonki
łalność handlową – sklep i szerzyło oświatę
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego
rolniczą – pogadanki, doświadczalne poletka
konkursowe. Koło Gospodyń prowadziło
szereg kursów szycia, trykotarstwa ręcznego, przetworów owocowych i jarzynowych.
Do 1939 r. działał zbudowany w 1925 r. przez mieszkańców Jabłonki, przy pomocy Biura Odbudowy Kraju – subwencja pieniężna i miejscowego dworu (budulec)
– dom gromadzki. Pierwsza stała biblioteka została założona w 1911 r., uległa ona
jednak zniszczeniu w czasie I wojny światowej. Następną założyło Koło Młodzieży
przy miejscowym Kółku Rolniczym, zakupując kilkadziesiąt książek beletrystycznych
i fachowych. Były to dzieła beletrystyki przede wszystkim polskiej. Książki te cieszyły
się dużym powodzeniem, wędrując z rąk do rąk. Czytała je głównie młodzież, ze starszego pokolenia zaledwie kilka osób. Jeszcze podczas okupacji można było znaleźć
na wsi kilkanaście egzemplarzy tej biblioteki, zniszczonej przez okupanta.
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10. W rodzinie i gronie przyjaciół
Życie rodzinne miało wiele cech patriarchalnych. Ojciec był jedyną wyrocznią we
wszystkich ważniejszych sprawach. On decydował o zawodzie dzieci i wpływał na
wybór małżonka. Dzieci do rodziców zwracały się przez „Wy”. Do starszych dzieci na
ogół odnosiły się z szacunkiem. Kłótnie małżeńskie były częste, ale błahe. Na ogół
pożycie rodzinne było poprawne. Pieniądze zarobione przez nieletnie dzieci były
oddawane rodzicom.
Życie towarzyskie kwitło głównie podczas uroczystości rodzinnych. Imieniny
nawet najbiedniejszego gospodarza obchodzono gwarno i wesoło, często przesadnie.
Poza tym organizowano wieczorki kobiet z kądzielami. Dołączali do nich mężczyźni,
przynosząc wódkę, a gospodyni dawała skromną zakąskę, zjawiał się wiejski muzykant
z harmonią lub skrzypcami i zabawa trwała nawet do późnej nocy przeplatana śpiewem
i wódką. Markiewicz stwierdzał, że wódki podczas okupacji było za dużo, gdyż niemal
każde gospodarstwo pędziło samogon, ludność rozpijała się, niejednokrotnie nawet
dzieciom dawano alkohol. Przed wojną urządzano często zabawy taneczne i festyny
cieszące się liczną frekwencją. Dochód z tych imprez przeznaczano na pożyteczne cele
(np. budowa kościoła). W czasie wojny zabaw publicznych nie urządzano. Wesela przed
wojną były bardzo huczne i trwały cały tydzień z wyjątkiem piątku. W czasie wojny
ograniczano je do jednego dnia. Zachowano wiele tradycji i zwyczajów świątecznych
i okolicznościowych (fot. 8).
Religijność była głęboka i powszechna. Markiewicz pisał, że „poza nielicznymi
jednostkami obałamuconych ‘badaczy’, cała ludność jest praktykująca”11, a dowodem
dojrzałości i rozsądku była jednogłośna uchwała wszystkich mieszkańców w sprawie
zlikwidowania ostatniej karczmy. Od tego czasu nie było wyszynku w Jabłonce. Niestety, podczas okupacji pijaństwo rozpleniło się.

Fot. 8. Mieszkańcy Jabłonki z lat 30. XX w. prawdopodobnie podczas dożynek.
W środku w białym stroju sołtys Franciszek Myćka
Źródło: Zbiory R. Kondrackiego
11. E. Markiewicz, Jabłonka wieś powiatu brzozowskiego…, op. cit., s. 141.
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Mieszkańcy Jabłonki od niepamiętnych czasów mieli wyrobione poczucie solidarności i obowiązku pomocy, zwłaszcza w wypadkach klęsk elementarnych. Gdy komuś
spłonął dom, wieś starała się mu ułatwić odbudowę, pomagając w zwózce drzewa,
składając słomę na poszycie, pomagając w pracy. Podobnie spieszono z pomocą, gdy
biedakowi padło bydlę lub zdarzyło się inne nieszczęście.
Ubiór mieszkańców Jabłonki nie posiadał specjalnych cech i nie używano miejscowego stroju ludowego. Ubierano się na modę miejską.
Starzy ludzie pamiętali czasy, kiedy sypiało się na piecach. W okresie międzywojennym pojawiły się łóżka, chociaż w niedostatecznej zwykle ilości – w jednym
łóżku sypiało zwykle po dwie osoby, a w liczniejszych rodzinach używano do spania
drewnianych kanap, które w dzień służyły jako ławy do siedzenia. Sienniki stosowano
rzadko. Spano na słomie przykrytej płócienną płachtą. Jako nakrycie służyły pierzyny
i koce. W każdej izbie był stół i po 2–3 krzesła. Do siedzenia używano też ławeczek.
W każdym domu były półki lub szafka na naczynia, często i kredens. Szafę na ubrania,
czasem nawet dwie, posiadała większość gospodarzy. Wykonywane były wszystkie
przez miejscowych majstrów, z różnych gatunków drzewa, zwykle malowane, wyjątkowo politurowane. Przed wojną zaczęto kupować krzesła fabryczne. Prawie każdy
dom posiadał zegar ścienny – wahadłowy. Do oświetlenia domów używano lamp
naftowych, do gospodarstwa latarni podwórzowych. Jako paliwo służyła nafta, a w
czasie okupacji także nieczyszczona ropa naftowa. Dawne gliniane naczynia zastąpiły
żelazne i emaliowane, a miejsce glinianych misek i drewnianych łyżek zajęły talerze
fajansowe i emaliowane, miseczki i blaszane lub aluminiowe łyżki. Coraz częściej
używano widelców i noży. Chaty zamiatano raz na dzień, a podłogi zmywano raz
na tydzień.
Zaprezentowana praca docenta Eugeniusza Markiewicza posiada dzisiaj, w odniesieniu do czasów znanych mu z autopsji i przeprowadzonych badań empirycznych,
charakter źródłowy. Stanowi też ewenement w historiografii tego regionu. Żadna
inna wieś nie ma takiego opracowania źródłowego dla czasów międzywojennych
i okresu okupacji. W wymiarze mikroregionu – dolina środkowego Sanu – posiada
niewymierną wartość historiograficzną.
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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 interne1. 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 antropogenicze (kulturowe).
Lijewski, Mikułowski i Wyrzykowski (1998) dzielą walory przyrodnicze na:
a) utworzone bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka:
2. M. Baranowska-Janota, Wartości graniczne klas walorów turystycznych dla różnych form ruchu turystycznego,
Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1974, s. 10–11.
3. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne,
Warszawa 1998, s. 90.
4. 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.
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
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Podkarpacką, na zachodzie z Pogórzem Ciężkowickim, a na wschodzie z Pogórzem
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
Pogórze Strzyżowskie

Pogórze Przemyskie

Parki Krajobrazowe

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
(część) – rok powstania 1993; powierzchnia 25 784 ha

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
(część) – rok powstania 1991; powierzchnia
61 862 ha

Rezerwaty przyrody
(wybrane)

- 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

- 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

Pomniki przyrody
(wybrane)

Januszkowice – 600-letni dąb szypułkowy Chrześcijanin
Strzyżów – dęby
Babica – najstarsza lipa na Podkarpaciu
Kozłówek – lipy

Rakowa – 150-letni 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 pałacowo-dworskie

Obiekty militarne
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Miejscowość

Charakterystyka

Gorzejowa

Kościół pw. św. Grzegorza papieża i Przemienia Pańskiego z XVIII w.,
przebudowany w XIX w.

Brzostek

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

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.

Strzyżów

Zespół dworsko-pałacowy Wołkowickich-Konopków z XIX w., dwór Dydyńskich z II poł. XVIII w.

Głobikowa

Dwór Obazowskich z XIX w.

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

Zespół dworsko-parkowy z XVIII w.

Nowa Wieś Czudecka

Dwór z XIX w.

Stępina-Cieszyna

Zespół schronu kolejowego tzw. kwatera Hitlera, bunkry

Strzyżów

Niemiecki kolejowy tunel schronowy
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Walory antropogeniczne
Inne

Miejscowość

Charakterystyka

Frysztak

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

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Z. Leśniaka

Wielopole Skrzyńskie

Ośrodek Dokumentacji Historii Regionu im. Tadeusza Kantora

Zawada

Karczma przydrożna z przełomu XVIII–XIX w.

Góra Ropczycka

Ruiny koszar z XIX w.

Czudec, Niedźwiada

Zespół drewnianej zabudowy

Mała

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 oo. 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 km

Zielony

Frysztak – Stępina – Przełęcz Bardo – Brzeziny – Ropczyce

40,5 km

Czarny

Czudec – Babica – Połomia – Godowa – Brzeżanka

24 km

Żółty

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

54 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

Miejscowość

Charakterystyka

Zabytkowe świątynie/
kapliczki

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

Cerkiew pw. św. Sawy z XVIII w.

Przemyśl

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.

Brylińce

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Rybotycze

Cmentarz żydowski

Bircza

Cmentarz z kaplicą cmentarną Kowalskich

Huwniki

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Przemyśl

Nowy cmentarz żydowski z XIX w.

Cmentarze
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Walory antropogeniczne

Miejscowość

Zespoły pałacowo-dworskie Bircza

Obiekty militarne

Inne

Charakterystyka
Pałac Humnickich z I poł. XIX w.

Krasiczyn

Zespół zamkowo-parkowy z XVI i XVII w.

Przemyśl

Zamek Kazimierzowski z XIV w., pałac Lubomirskich z XIX w., pałac
Biskupów Grekokatolickich z XIX w.

Dobra Szlachecka, Ulucz, Kra- Szlak Nadsańskich Umocnień
siczyn, Dybawka, Przemyśl
Krasiczyn, Prałkowce, Kruhel
Wielki, Przemyśl

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–XI 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 Kurhelu 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 sgraffito8.
Do najciekawszych obiektów militarnych należą radzieckie i niemieckie zabytki
sztuki fortyfikacji z okresu II wojny światowej (schrony, bunkry) oraz pozostałości
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
7. Przemyśl i Pogórze Przemyskie…, op. cit., s. 352.
8. Ibidem, s. 253–258.
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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
Dolne), (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)
107 km
– Ustrzyki Dolne

Niebieski

Sanok – Międzybrodzie – Orli Kamień (554 m) – Liszna – Tyrawa Solna – Mrzygłód – Łodzina
– Witryłów – Ulucz – Dobra – Kreców – Siemuszowa – Hołuczków – 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
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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 miejscowościach: 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

Miejscowość

Liczba gospodarstw

Uwagi o uwzględnieniu walorów

Klecie

1

Brak informacji

Gorzejowa

1

Brak informacji

Grudna Górna

1

Brak informacji

Przeczyca

1

Brak informacji

Skurowa

1

Brak informacji

Dębica

Stasiówka

1

Brak informacji

Zawada

2

Uwzględnienie informacji

Wielopole Skrzyńskie

Brzeziny

5

W 3 uwzględnienie informacji

Brzostek

Wiśniowa
Czudec
Frysztak

RAZEM

Nawsie

1

Brak informacji

Pstrągówka

2

Brak informacji

Szufnarowa

2

Brak informacji

Pstrągowa

2

Brak informacji

Stępina

7

Brak informacji

Łętownia

1

Uwzględnienie informacji

Gogołów

4

Brak informacji

Glinik Górny

1

Brak informacji

Glinik Dolny

1

Brak informacji

34

6 (17,6%)

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

Uwagi o uwzględnieniu walorów

Siedliska

1

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

Bircza

3

Brak informacji

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

Pikulice

1

Uwzględnienie informacji

24

5 (20,8%)

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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OFERTA AGROTURYSTYCZNA
NA POGÓRZU DYNOWSKIM
Streszczenie
Agroturystyka to rodzaj turystyki, który oferować winien określony produkt turystyczny złożony z elementów związanych z pobytem w gospodarstwie wiejskim. Na produkt ten
składają się: zakwaterowanie na obszarze gospodarstwa rolnego, wyżywienie uwzględniające
kuchnię regionalną, wiejski styl architektury i otoczenia gospodarstwa oraz uczestnictwo w codziennych pracach gospodarskich i życiu wsi.
Znaczny potencjał kulturowy, wzbogacony o unikatowe walory przyrodnicze, oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego dają podstawy dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich, w tym agroturystyki.
Celem artykułu jest analiza oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych na terenie
Pogórza Dynowskiego. W artykule analizie poddano oferty gospodarstw agroturystycznych
współpracujących z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Badane
gospodarstwa proponują pakiet usług, w którym podstawowe to całoroczna oferta noclegowa.
W wielu analizowanych przypadkach to, co właściciele gospodarstw nazywają Gospodarstwo
Agroturystyczne, tak w rzeczywistości jest jedynie obiektem oferującym tanie noclegi na terenach wiejskich, i niestety, nie ma nic wspólnego z funkcjonującym gospodarstwem rolnym.
Potwierdzają to również prowadzone obserwacje terenowe.
Słowa kluczowe: agroturystyka, oferta agroturystyczna, walory turystyczne

OFFER OF FARM TOURISM HOUSEHOLDS
IN THE FOOTHILLS OF DYNOWSKIE
Summary
Agritourism, this type of tourism, which should offer specific tourist product composed of
elements related to the stay in the farm. This product includes: accommodation in the area
of the farm, taking into account regional cuisine catering, country style architecture and surrounding farms and participation in the daily work of the farm and village life.
Significant potential for cultural, enriched with unique natural beauty, and the socio - economic province podkarpacki provide a basis for the development of tourism in rural areas,
including tourism.
The purpose of this article is to analyze the tourist offer of tourist farms in the Foothills
Dynowskie. The article analyzes the offer of tourist farms, cooperating with Podkarpacki Agricultural Advisory Centre in Boguchwała. The test farm propose a package of services, which
is a year-round offer basic accommodation, and also among the most frequently offered were:
barbecue and fireplace and access to swimming and fishing.
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In many cases analyzed what the farmers call Agrotourism, so in reality it is only hotel offering cheap accommodation in rural areas, and, unfortunately, has nothing to do with the
functioning farm. This is also conducted field observations.
Keywords: agritourism, offer of tourist farms, tourist attractions

1. Wprowadzenie
Agroturystyka to – z założenia – forma wypoczynku odbywającego się na terenach
wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i gastronomiczną oraz
aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym1.
Agroturystyka to również jedna z form przedsiębiorczości podejmowana przez
rolników w i po okresie restrukturyzacji gospodarki w celu aktywizacji gospodarstw
wiejskich. Natomiast dla mieszkańców miast jest to rodzaj turystyki bardziej dostępny
finansowo niż drogie wyjazdy do kurortów krajowych czy zagranicznych. Z agroturystyki wypływają korzyści, ale również i zagrożenia zarówno dla mieszkańców wsi,
jak i dla uczestników tego rodzaju turystyki (tab. 1).
Tab. 1. Znaczenie agroturystyki
Znaczenie

Korzyści

Bariery i zagrożenia

Korzyści dla turystów

• wysokie koszty uruchomienia
• zatrudnienie głównie sezonowe
• groźba utracenia rolniczego
charakteru wsi
• wzrost kosztów utrzymania
stałych mieszkańców

• tania forma wypoczynku
• nauka rzemiosła ludowego
• poznanie potraw kuchni regionalnej

Gospodarcze

• zwiększenie przedsiębiorczości
mieszkańców wsi
• tworzenie nowych miejsc pracy
• dodatkowe źródło dochodu
• wspomaganie istniejącego
i przyciąganie nowego średniego
i małego biznesu
• rozwój usług towarzyszących
• rozwój infrastruktury lokalnej
• postęp w hodowli, produkcji
rolnej i ogrodniczej
• rozwój sztuki ludowej i rzemiosła

Społeczne

• podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi
• podtrzymywanie lokalnych
tradycji
• poszerzenie kontaktów społecznych
• zwiększanie poczucia przynależności społecznej

• możliwość konfliktów między
ludnością miejscową a turystami
• unifikacja życia oraz zanik lokalnej kultury i wartości
• przeludnienie (zatłoczenie)
• możliwy wzrost przestępczości

• powrót do korzeni
• wyrobienie szacunku dla pracy
rolników
• odkrywanie kultury lokalnej
• promocja zdrowia

Ekologiczne

• rozwijanie rolnictwa ekologicznego
• inwestycje na ochronę i poprawę
środowiska przyrodniczego
• wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców wsi
• wzrost powierzchni leśnej i terenów zielonych

• wzrost świadomości ekologicznej
• eutrofizacja środowiska
• kontakt z nieskażonym, natu• zwiększenie poziomu zanieczyszczeń
ralnym środowiskiem przyrod• degradacja środowiska z powodu
niczym
dużej liczby turystów
• wypoczynek w ciszy i spokoju
• ograniczenie powierzchni
gruntów rolnych na rzecz rozwoju
infrastruktury turystycznej

Źródło: Opracowanie T. Mitura na podstawie: E. Gurgul, Agroturystyka jako element rozwoju i promocji
regionu, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2005, s. 13, 48; B. Sawicki, A.K. Mazurek-Kusiak,
Agroturystyka w teorii i praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2010, s. 14; M. Sznajder,
L. Przeróbska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 21

Nie jest możliwe przewidzenie wszystkich korzyści, jakie mogą wyniknąć z rozpoczęcia działalności agroturystycznej. Wiele z nich ma charakter niewymierny lub
niematerialny, ale wyraża się na przykład w ulepszaniu warunków życia. Agrotury1. B. Sawicki, A.K. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii i praktyce, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Lublin 2010, s. 12.
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styka wpływa na zróżnicowanie lokalnej gospodarki, która staje się mniej podatna
na niestabilności rynku, co ma znaczenie w rejonach typowo rolniczych. Dzięki
działalności turystycznej mieszkańcy wsi zdobywają nowe umiejętności i uczą się
przedsiębiorczości. Same kontakty z gośćmi, wymiana poglądów przynoszą niewymierne, ale istotne korzyści dla obu stron2.
Agroturystyka wymaga zachowania pewnej równowagi pomiędzy potrzebami
trzech grup jej głównych uczestników: społeczności lokalnej, turystów i środowiska
przyrodniczego. Aby rozwój agroturystyki nie doprowadzał do degradacji środowiska
wiejskiego, zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego, należy prowadzić go z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Agroturystyka, w swoich założeniach teoretycznych, oferuje określony produkt
turystyczny złożony z elementów związanych z pobytem w gospodarstwie wiejskim.
Na produkt ten składają się: zakwaterowanie w gospodarstwie rolnym, wyżywienie
uwzględniające kuchnię regionalną, wiejski styl architektury i otoczenia gospodarstwa
oraz uczestnictwo w codziennych pracach gospodarskich i życiu wsi3.
Celem niniejszego opracowania jest analiza i przedstawienie oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych współpracujących z Podkarpackim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego (dalej: PODR) w Boguchwale, prowadzących działalność na
terenie Pogórza Dynowskiego.

2. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na Pogórzu Dynowskim
Pogórze Dynowskie stanowi największy fragment w obrębie zewnętrznych pogórzy karpackich. Położone między dolinami Wisłoka (zachód) i Sanu (wschód) oraz
Kotliny Sandomierskiej (północ) i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (południe) zajmuje
około 1840 km2 (ryc. 1). W części północnej powierzchnia pogórza jest wyżynna,
wyrównana, posiadająca monotonny krajobraz, natomiast w części południowej
występują wyraźniejsze wzniesienia i pasma4. Występujący tu krajobraz przyrodniczy
i kulturowy posiada duże wartości estetyczne.

2. P. Zawadzki, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie jeleniogórskim, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 806, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2 (26), 2014, s. 320–321.
3. E. Warszawska, C.A. Kwiatkowski, Funkcja agroturystyki w kreowaniu architektury krajobrazu wiejskiego, [w:]
J. Janicka (red.), Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2011,
s. 155.
4. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2009, s. 338.
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Ryc. 1. Położenie Pogórza Dynowskiego na tle woj. podkarpackiego

Źródło: Opracowanie T. Mitura na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/W+ojew%C3%B3dztwo
podkarackie #mediaviewer /Plik:Podkarpackie_mapa_fizyczna.png








Do walorów turystycznych Pogórza Dynowskiego zaliczyć należy (tab. 2):
podgórski charakter terenu z malowniczym naturalnym krajobrazem, najwyższymi
wzniesieniami są: Sucha Góra (591 m n.p.m.), Królewska Góra (554 m n.p.m.),
Grabówka (531 m n.p.m.), Kiczora (516 m n.p.m.),
znaczne powierzchnie kompleksów leśnych z bogatą i różnorodną florą i fauną,
różnorodne formy ochrony przyrody: parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne oraz stanowisko dokumentacyjne,
zabytki kultury materialnej, w tym zabytkowe układy urbanistyczne oraz liczne
zamki i dwory,
bogate dziedzictwo kulturowe (obszar zamieszkany w przeszłości przez Pogórzan
Wschodnich oraz Zamieszańców),
tradycyjne budownictwo drewniane, obejmujące zabytkowe obiekty sakralne
(kościoły i cerkwie), wśród których znajdują się dwa obiekty wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO5.

5. http://pogorzedynowskie.pl/zwiazek_gmin_turystycznych_pogorza_dynowskiego_dynow/co-warto-zobaczyc.
html (dostęp: 21.05.2014).
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Tab. 2. Wybrane walory turystyczne Pogórza Dynowskiego
Walory
przyrodnicze

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Rezerwat przyrody „Prządki” (Czarnorzeki i Korczyna)
Rezerwat przyrody „Cisy w Malinówce” (Malinówka)
Rezerwat przyrody „Kretówki” (Jabłonica Polska)
Rezerwat przyrody „Broduszurki” (Dubiecko)
Rezerwat przyrody „Mójka” (Kąkolówka i Futoma)
Rezerwat przyrody „Kozigarb” (Bachórzec)
Rezerwat przyrody „Brzoza Czarna” (Krzywcza)
Użytek ekologiczny „Pod Uryńskiem” (Kupna)
Użytek ekologiczny „Śnieżyczka Przebiśnieg” (Wara)
Użytek ekologiczny bez nazwy w Witryłowie
Stanowisko dokumentacyjne „Skałka z rybami” (Skopów)

Walory
kulturowe

Babice – drewniana cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (1839 r.) opuszczona popada w ruinę; zespół dworski
Bachórz – zabytkowy zespół dworski (XIX w.); park krajobrazowy (1835 r.)
Bachórzec – drewniany kościół pw. św. Katarzyny (1760 r.); zabudowania dworskie (XIX w.)
Blizne – drewniany gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych (XV/XVI w.), (obiekt na liście UNESCO)
Blizianka – cerkiew pw. Zaśnięcia NMP (1865 r.)
Błażowa – neoromański kościół pw. św. Marcina (XIX w.)
Bonarówka – cerkiew grekokatolicka pw. Przeświętej Bogurodzicy (XVII w.), obecnie kościół rzymskokatolicki
Borek Stary – kościół pw. Wniebowzięcia NMP i klasztor Dominikanów (1712–1738)
Brzozów – układ urbanistyczny; kolegiata pw. Przemienienia Pańskiego (XVII w.). W kościele wmurowana
trumienka, z całymi dłońmi ks. Bartłomieja Misiałowicza, budowniczego kościoła sprzed 300 laty
Czarnorzeki – cerkiew (1918 r.), obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego
Czerteż – drewniana cerkiew w typie bojkowskim (XVIII w.)
Domaradz – drewniany kościół p w. św. Mikołaja Biskupa i MB Nieustającej Pomocy (XVI w., rozbudowany
XIX w.); dawny zajazd drewniany (XVIII w.)
Dubiecko – układ urbanistyczny (XVI w.); zespół zamkowo-parkowy (XVI w., przebudowany XVIII/XIX w.)
Dynów – zespół urbanistyczny (XVI/XVII w.); zespół kościelny (XVII w.)
Golcowa – kościół parafialny pw. św. Barbary i Narodzenia NMP (XV w.)
Grabownica Starzeńska – pałac w stylu eklektycznym Starzeńskich i Ostaszewskich (XVIII/XIX w., przebudowany XIX w.)
Gwoźnica Górna – Izba Regionalna – miejsce urodzin Juliana Przybosia, poety Awangardy Krakowskiej
Haczów – kościół drewniany pw. Wniebowzięcia NMP (XIV w.).Wnętrze kościoła zdobi polichromia figuralna
z 1494 r. (obiekt na liście UNESCO)
Humniska – drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa (XVI w., rozbudowany XIX w.)
Hyżne – kościół (1727–1739); dworek klasycystyczny (XVIII/XIX w.)
Jaćmierz – układ urbanistyczny; drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVII w., przebudowany XVIII w.)
Jasienica Rosielna – drewniany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (1770 r.)
Kamieniec – ruiny gotyckiego zamku (XIV w.)
Kombornia – zespół parkowo-dworski (XVIII w., przebudowany XIX w.)
Krzywcza – kościół pw. Narodzenia NPM (1625 r., przebudowany 1760 r.); cerkiew grekokatolicka pw. Narodzenia NPM (1911 r.); zespół parkowo-dworski (XVII w., park XVIII/XIX w.)
Lutcza – drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.)
Łączki Jagiellońskie – późnobarokowy kościół pw. Narodzenia NMP i Andrzeja Apostoła (XVII w.)
Łodzina – drewniana cerkiew (XVIII w.), obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP
Mrzygłód – zespół małomiasteczkowej zabudowy (XIX w.)
Niebylec – dwór (I połowa XVI w.); synagoga (XIX w.)
Nienadowa – zespół zabudowań dworskich Dembińskich i park krajobrazowy (XIX w.)
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Nozdrzec – pałac Skrzyńskich (1843 r.); kościół barokowy pw. św. Stanisława Biskupa (1746 r.)
Odrzykoń – ruiny zamku Kamieniec, grota „Smocza Jama”, ślady grodziska Wiślan (IX w.), cmentarzysko
kurhanowe (IX/X w.), cmentarz choleryczny (XIX w.), wychodnie piaskowca ciężkowicko-istebniańskiego
Połomia – kościół pw. św. Mikołaja (XV w., rozbudowany XVI i XVII w.)
Stara Wieś – popauliński kościół pw. Wniebowzięcia NMP i klasztor Jezuitów (XVIII w.); mogiła konfederatów
barskich
Strzyżów – kościół pw. MB Niepokalanie Poczętej i Bożego Ciała (1401 r.), bożnica (XVIII w.), zespół tunelu
schronowego (1940–1941 r.)
Tyczyn – pałac Wodzickich (1862–1870, rozbudowany 1892 r.); dworek (XVIII w.); kościół pw. Świętej Trójcy
i św. Katarzyny (1464 r., odnowiony XVIII w.); szpital dla ubogich (XVIII w.); kościół szpitalny pw. św. Krzyża
(XV w.)
Węglówka – cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki (1898 r.) kopalnia ropy naftowej (od
1888 r.)
Żyznów – neoklasycystyczny pałac i park krajobrazowy (XIX w.)

Szlaki kulturowo-turystyczne

Szlak Architektury Drewnianej (Trasa I Krośnieńsko-Brzozowska; Trasa II Sanocko-Dynowska)
Śladami Aleksandra Fredry (Kamieniec)
Szlak Chasydzki (Dynów – Ohel Cwi Elimelecha Szapira)
Szlak Ikon Doliny Sanu (Czerteż)

Źródło: Opracowanie T. Mitura na podstawie: Rejestr rezerwatów przyrody – http://rzeszow.rdos.gov.pl/
(dostęp: 18.04.2014); http://pogorzedynowskie.pl/zwiazek_gmin_turystycznych_pogorze_dynowskie.html
(dostęp: 18.04.2014); strony internetowe urzędów gminnych, parafii, gminnych ośrodków kultury

Ogromny potencjał przyrodniczy badanego regionu, wzbogacony o unikatowe
walory kulturowe, daje podstawy dla rozwoju różnorodnych form turystyki na obszarach wiejskich.
Ważnym czynnikiem, który obok walorów krajobrazowych i krajoznawczych,
zadecydował o powstawaniu gospodarstw agroturystycznych zarówno na obszarze
Pogórza Dynowskiego, jak i na terenie województwa podkarpackiego, były przemiany
społeczno-gospodarcze końca XX w. Ówczesny, monofunkcyjny charakter większości
wsi podkarpackich, w połączeniu z niskim poziomem produkcji rolnej spowodował,
że w dobie przekształceń gospodarczych społeczność wiejska znacznie zubożała.
Złożoność problemów (pogłębiający się kryzys w rolnictwie, bezrobocie i brak zbytu
na produkty rolne), z jakimi spotkali się rolnicy w okresie transformacji gospodarczej,
wymusiła na nich poszukiwanie alternatywnych form gospodarowania oraz zwrócenie
uwagi na inne możliwości wykorzystania posiadanych zasobów gospodarczych oraz
naturalnych walorów obszarów wiejskich. Jednym z rozwiązań, będących alternatywnym źródłem dochodu dla mieszkańców wsi, okazało się tworzenie gospodarstw
agroturystycznych. Korzystnym dla tego przedsięwzięcia okazała się również zmiana
mentalności współczesnego człowieka (potencjalnego klienta) – potrzeba ucieczki od
masowej turystyki na rzecz wypoczynku w ciszy i spokoju6.
Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne na terenie województwa podkarpackiego
powstawały w I połowie lat 90. XX w. i ich liczba na badanym terenie systematycznie
wzrastała, średnio o kilkadziesiąt rocznie do początków XXI w. W ostatnich latach
obserwuje się spadek liczby gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa

6. T. Mitura, Dynamika zmian oraz zróżnicowanie przestrzenne agroturystyki w województwie podkarpackim, [w:]
L. Kisiel (red.), Współczesne problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem
turystyki, Urząd Miasta w Przeworsku, Przeworsk 2008, s. 152.
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podkarpackiego (ryc. 2), obecnie, w 2014 r., z PODR w Boguchwale współpracuje 574
tego typu gospodarstwa7.
Ryc. 2. Zmiany liczby gospodarstw agroturystycznych współpracujących
z PODR w Boguchwale w latach 1992–2013

Źródło: Opracowanie T. Mitura na podstawie: informacji własnych, PODR w Boguchwale
http://www.podrb.pl/agroturystyka.html (dostęp: 18.03.2014)

Istotną rolę we współczesnym rozwoju agroturystyki odgrywają przede wszystkim
unikatowe walory krajobrazowe obszarów wiejskich Podkarpacia, które w połączeniu
z noclegiem, wyżywieniem oraz szeregiem dodatkowych usług, gwarantują zaspokojenie różnych, często specyficznych potrzeb turysty.
Rozwój agroturystyki stanowi także swoistą siłę napędową dla innych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Zapotrzebowanie na usługi turystyczne wpływa stymulująco przede wszystkim na rozwój infrastruktury wiejskiej,
przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy, sprzyja restaurowaniu obiektów
historycznych. U gospodarzy kształtuje także nowy typ produkcji rolnej – zwiększanie
areału upraw ogrodowych oraz zmianę, na bardziej ekologiczny, sposób uprawiania
ziemi i prowadzenia hodowli.

3. Materiał i metoda badań
Podstawową metodą pracy, zastosowaną na potrzeby niniejszego opracowania,
była analiza oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych działających na terenie Pogórza Dynowskiego i współpracujących z PODR w Boguchwale. Wykorzystano
informacje własne ośrodka, foldery i informatory stowarzyszeń agroturystycznych
oraz strony internetowe poszczególnych gospodarstw.
Wśród ofert prezentowanych przez gospodarstwa pod uwagę wzięte zostały
informacje dotyczące:
 działalności gospodarstwa – sezonowość, oferowane miejsca noclegowe (wynajem
pokoi w domu gospodarzy lub w oddzielnym budynku), znajomość języków obcych,
7. http://www.podrb.pl/agroturystyka/oferta-agroturystyczna.html (dostęp: 30.01.2015).
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wyżywienia – możliwość przygotowania posiłków (samodzielnie lub przez gospodarzy), ilość oferowanych posiłków w ciągu dnia, serwowanie posiłków regionalnych, możliwość zakupu produktów spożywczych na terenie gospodarstwa,
możliwość organizacji ogniska lub grilla,
 wyposażenia gospodarstwa w urządzenia rekreacyjne – place zabaw dla dzieci
oraz obiekty służące rekreacji ruchowej,
 organizacji dodatkowych atrakcji – kuligi, przejażdżki bryczkami, quadami czy samochodami terenowymi, organizację wycieczek po okolicy, możliwości grzybobrania
i zbierania owoców runa leśnego, udział w polowaniu, organizację różnorodnych
warsztatów rzemiosła, dostępność obiektów sportowych i rekreacyjnych (kąpieliska, wyciągi narciarskie) oraz możliwość korzystania z rowerów lub wędkowania.
Zgodnie z teoretycznymi założeniami agroturystyki za nadrzędne dla gospodarstwa agroturystycznego uznano: własną produkcję rolną, prowadzenie hodowli
zwierząt w gospodarstwie, oferowanie wyżywienia, w tym przygotowywanie potraw
regionalnych oraz prezentację lub sprzedaż wyrobów rzemiosła lokalnego. Ponadto
przeanalizowano oferty dodatkowe gospodarstw, wśród których znalazły się dostępność do obiektów rekreacyjnych i proponowane przez gospodarzy inne oferty.

4. Wyniki badań
Obszar województwa podkarpackiego cechuje się znacznym zróżnicowaniem
przestrzennym w rozmieszczeniu gospodarstw agroturystycznych, ściśle powiązanym
z występowaniem najcenniejszych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Wyróżniające się, pod względem ilości gospodarstw, są Bieszczady, w obrębie których
funkcjonuje blisko połowa (49%) wszystkich tego typu gospodarstw na terenie województwa. Z pozostałych 22,2% gospodarstw znajduje się w Kotlinie Sandomierskiej,
14,2% w Beskidzie Niskim, 12% na Pogórzu Karpackim, na Roztoczu zaś jedynie 2,6%
badanych gospodarstw (ryc. 3).
Ryc. 3. Udział gospodarstw agroturystycznych w ogólnej liczbie w woj. podkarpackim w 2013 r.

2,60%
22,20%
Roztocze
49%

Kotlina Sandomierska
Pogórze Karpackie
12%

Beskid Niski

Bieszczady
14,20%

Źródło: Opracowanie T. Mitura na podstawie: informacji własnych, PODR w Boguchwale
http://www.podrb.pl/agroturystyka.html (dostęp: 18.03.2014)
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W obrębie Pogórza Dynowskiego wyróżniono i poddano analizie 48 gospodarstw
agroturystycznych, jak wspomniano wyżej, współpracujących z PODR w Boguchwale.
Są to w zdecydowanej większości gospodarstwa funkcjonujące przez cały rok (92%
badanych), oferujące pakiet usług, w którym podstawowe to noclegi oraz wyżywienie.
Noclegi proponowane są zarówno w domu gospodarza, jak i w odrębnym budynku.
W każdej z analizowanych ofert zawarto informację o dostępności do łazienki, jest to
najczęściej odrębne pomieszczenie przeznaczone tylko dla gości, niestety, znikoma
liczba gospodarstw oferowała pokoje z łazienkami. Szczegółowe wyniki analizy oferty
gospodarstw agroturystycznych działających na Pogórzu Dynowskim przedstawia ryc. 4.
W ofercie żywieniowej jedynie 33% gospodarstw proponuje całodzienne wyżywienie, natomiast pozostałe oferują możliwość uzgodnienia ilości i formy wyżywienia lub
dostęp do kuchni (w skali całego województwa ponad połowa, tj. 55% gospodarstw
agroturystycznych oferuje całodzienne wyżywienie). W zdecydowanej większości
gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na terenie Pogórza Dynowskiego
(69%) udostępniane jest miejsce na grill lub ognisko. Bardzo uboga jest, niestety, oferta
serwowania potraw regionalnych, jedynie 4% gospodarstw proponuje swoim gościom
przygotowanie tego typu posiłków. Zbliżony wynik otrzymano dla tej samej oferty
gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podkarpackiego, jedynie
około 5% gospodarstw serwuje potrawy regionalne (ryc. 4). Wyniki te, niestety, nie
potwierdzają powszechnych opinii, iż region Podkarpacia to ten, w którym żywy jest
zwyczaj przygotowywania tradycyjnych potraw z ekologicznych produktów, a jako
taki promowany i postrzegany jest przez turystów.
Ryc. 4. Oferta gospodarstw agroturystycznych na Pogórzu Dynowskim w 2013 r.

Źródło: Opracowanie T. Mitura na podstawie:
http://www.podrb.pl/agroturystyka/oferta-agroturystyczna.html (dostęp: 3.06.2014)
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Usługą, jaką winny oferować typowe gospodarstwa agroturystyczne, jest także
możliwość zakupu produktów spożywczych. Tylko 4% gospodarstw agroturystycznych
na terenie Pogórza Dynowskiego posiada taką ofertę dla gości, podczas gdy ogółem
na terenie województwa jest to oferta około 30% badanych gospodarstw.
Współczesny klient – turysta jest klientem wymagającym, stąd ciągła konieczność
podnoszenia standardu usług oraz ich urozmaicania. By przyciągnąć turystę, nie
wystarczy oferowanie jedynie noclegu oraz wyżywienia, rosnąca konkurencja oraz
wymagania rynku turystycznego spowodowały, że oferty gospodarstw agroturystycznych coraz częściej wzbogacane są szeregiem usług mających na celu zapewnienie
turyście jak najbardziej atrakcyjnego pobytu oraz zaspokajanie różnorodnych jego
potrzeb rekreacyjnych. Stąd w gospodarstwach agroturystycznych pojawiają się sauny
czy usługi rehabilitacyjne i SPA.
W przeprowadzonych badaniach przeanalizowano także oferty dodatkowe, które znajdują się poza gospodarstwem agroturystycznym, a które proponują swoim
gościom ich właściciele. Szczególną uwagę zwrócono na dostępność danej oferty, za
kryterium przyjmując odległość do 2 km od danego gospodarstwa agroturystycznego.
Prawie wszystkie badane gospodarstwa agroturystyczne na Pogórzu Dynowskim
(94%) położone są w pobliżu lasu, stąd oferta grzybobrania lub zbierania owoców
runa leśnego pojawiła się w 33% gospodarstw (17,3% ogólnej liczby gospodarstw
w woj. podkarpackim posiadało taką ofertę). Żadne z gospodarstw nie oferowało
natomiast udziału w polowaniu. Według przyjętych kryteriów dostęp do kąpieliska
oferuje 37% gospodarstw (44,8% gospodarstw w województwie), jazdę konną, we
własnym gospodarstwie lub podobnie, nie dalej niż 2 km od niego, proponuje 29%
gospodarstw (30,7% gospodarstw w województwie), a blisko połowa 48% gospodarstw
oferuje wędkowanie (68,0% gospodarstw w województwie). Uboga jest natomiast
oferta dla turysty zimowego, wyciągi narciarskie w pobliżu gospodarstwa oferuje
tylko 8% z nich, natomiast wśród ogólnej liczby gospodarstw na terenie województwa
podkarpackiego taką ofertę posiada 14,3% badanych gospodarstw.
Niewiele gospodarstw (25%) umożliwia organizację kuligów lub przejażdżki
bryczką. Uboga jest również dostępność do obiektów rekreacyjnych. Jedynie 23%
wszystkich gospodarstw proponuje gościom atrakcje dla dzieci w postaci placu zabaw,
a boiska sportowe lub inne obiekty rekreacyjne stanowiły ofertę 15% analizowanych
gospodarstw. Natomiast prawie połowa (56%) gospodarstw informowała o możliwości
korzystania z rowerów, zaś przewodnictwo po okolicy lub organizacja wycieczek to
oferta 35% gospodarstw. Wśród ofert żadne z gospodarstw nie proponowało gościom
przejażdżki samochodami terenowymi lub quadami (tab. 3).
Istotnym elementem agroturystyki winny być propozycje spędzania czasu wolnego
związane z przekazywaniem lokalnych zwyczajów i tradycji. Niestety, wśród badanych
gospodarstw takiej oferty praktycznie nie było. Usługi, takie jak organizacja warsztatów czy nauki sztuki ludowej lub rzemiosła, to propozycja jedynie 2% badanych
gospodarstw (tylko jedno gospodarstwo), jest ona również mało popularna wśród
gospodarstw na terenie Podkarpacia, gdyż znajduje się w ofercie tylko 4,8% z nich.
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Żadna z przeanalizowanych ofert nie obejmowała propozycji pomocy w gospodarstwie rolnym, udziału w pracach polowych czy przy zwierzętach gospodarskich,
co jest głównym, teoretycznym założeniem funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego. Z badanych gospodarstw 17% oferowało własne produkty rolne,
a 12% posiadało hodowlę zwierząt. W województwie podkarpackim były to oferty
analogicznie w 14,2% i w 5,7% gospodarstw. Na Pogórzu Dynowskim, w porównaniu
z innymi częściami województwa podkarpackiego, funkcjonuje jeszcze znaczna liczba
gospodarstw, które nie zaprzestały prowadzenia dotychczasowej gospodarki rolnej i dla
których działalność turystyczna jest rzeczywiście dodatkową formą gospodarowania.
Tab. 3. Porównanie oferty agroturystycznej gospodarstw na Pogórzu Dynowskim
i w województwie podkarpackim
Ilość gospodarstw z ofertą
Oferta gospodarstw agroturystycznych

Pogórze Dynowskie

Województwo
podkarpackie

Las (do 2 km)

94,1%

93,9%

Oferta całoroczna

91,7%

89,9%

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

70,8%

73,5%

Miejsce na grill, ognisko

68,7%

63,3%

Możliwość korzystania z rowerów

56,2%

50,8%

Pokoje w domu gospodarzy

50,0%

71,4%

Wędkowanie (do 2 km)

48,2%

68,0%

Kąpielisko (do 2 km)

36,9%

44,8%

Przewodnictwo po okolicy, organizacja wycieczek

35,4%

25,5%

Grzybobranie, zbiór owoców runa leśnego

33,3%

17,3%

Całodzienne wyżywienie

33,3%

54,7%

Jazda konna (do 2 km)

28,8%

30,7%

Kuligi, przejazdy bryczką

25,0%

16,8%

Plac zabaw dla dzieci

22,9%

15,0%

Własne produkty rolne

16,7%

14,2%

Boisko sportowe i in. obiekty sportowe

14,6%

14,0%

Zwierzęta w gospodarstwie

12,5%

5,7%

Wyciąg narciarski (do 2 km)

8,3%

14,3%

Serwowanie potraw regionalnych

4,2%

5,3%

Możliwość zakupu produktów spożywczych

4,2%

29,2%

Lokalne wyroby rzemiosła, organizacja warsztatów

2,1%

4,8%

Zabiegi rehabilitacyjne, relaksacyjne, sauna

0,0%

3,2%

Przejażdżki quadami, samochodami terenowymi

0,0%

3,0%

Udział w polowaniu

0,0%

1,5%

Źródło: Opracowanie T. Mitura na podstawie:
http://www.podrb.pl/agroturystyka/oferta-agroturystyczna.html (dostęp: 3.06.2014)

5. Podsumowanie
Województwo podkarpackie to region o znaczących walorach kulturowych i przyrodniczych, o pozytywnym wizerunku miejsca gościnnego, przyjaznego i w małym
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stopniu przekształconego przez człowieka, które umożliwiają rozwój turystyki na
terenach wiejskich.
Walory i atrakcje charakterystyczne dla terenów wiejskich Pogórza Dynowskiego
dają możliwość wypoczynku na łonie przyrody i wpływają na wyobrażeniowy obraz
„sielskiej” podkarpackiej wsi, położonej w otoczeniu lasu, w harmonijnym krajobrazie.
Obszar ten wydaje się szczególnie atrakcyjny dla osób szukających wyciszenia, relaksu,
oderwania od codzienności, nie zaś rozrywki i ekstremalnych wrażeń.
Wielu gospodarzy, wykorzystując możliwości formalne, obecną koniunkturę
i zapotrzebowanie na tanie obiekty noclegowe, oferuje kwatery prywatne, określając
usługę jako Agroturystyka. Oferty tych gospodarstw, jak pokazały przeprowadzone
badania, nie są zróżnicowane. Większość z nich, obok podstawowej usługi noclegowej,
oferuje standardowo miejsce na grilla i ognisko, dostęp do kąpieliska i wędkowanie
czy możliwość korzystania z rowerów, a tylko nieliczne posiadają własną produkcję
rolną i proponują produkty z własnego gospodarstwa. Wyniki prezentowane w niniejszym opracowaniu nie odbiegają od tych otrzymanych w innych regionach kraju,
jak choćby dla gminy Rajcza w powiecie żywieckim8 czy gminy Janów w powiecie
częstochowskim9.
Z agroturystyką, w pełnym znaczeniu tego pojęcia, mamy do czynienia w takim
gospodarstwie, w którym obok produkcji rolniczej, jako dodatkowe prowadzone
są usługi turystyczne. Wydaje się, że w wyniku „pogoni” za turystą kwaterodawcy
zaczęli nadużywać określenia gospodarstwo agroturystyczne. W wielu analizowanych
przypadkach to, co na szyldzie nazywa się Agroturystyka, tak w rzeczywistości jest
jedynie obiektem noclegowym na terenie wiejskim, a z tradycyjnym gospodarstwem
rolnym ma niewiele wspólnego. Potwierdzają ten fakt również prowadzone obserwacje terenowe.
Oferta gospodarstw agroturystycznych to nie tylko efekt działalności ich właścicieli, wpływ na nią mają również oczekiwania potencjalnych klientów. Współczesnemu
turyście, nawet temu decydującemu się na wypoczynek na wsi, nie wystarcza już
wiejska chata i kontakt z przyrodą. Współczesny turysta wymaga wygody i propozycji aktywnego spędzania czasu. Tradycyjnym gospodarstwem rolnym raczej nie jest
zainteresowany, urządzenia rolnicze czy hodowla zwierząt wręcz mogą przeszkadzać,
a poznawanie wiejskiego życia odbywa się „okazjonalnie” – podczas festynów czy
krótkich wycieczek do specjalistycznych gospodarstw. Dlatego powstaje coraz więcej
gospodarstw, zwanych „agroturystyczne”, luksusowo wyposażonych z sauną, jacuzzi
i apartamentami, kortami tenisowym i obowiązkowo, z dostępem do internetu,
które nie mają nic wspólnego z tradycyjną agroturystyką. Gospodarstwa te często
odchodzą też od tradycyjnego żywienia, w celu zaspokojenia zróżnicowanych gustów
i wymagań gości10.
8. P. Gajewska, Agroturystyka jako szansa aktywizacji obszarów wiejskich gminy Rajcza, [w:] J. Janicka (red.),
Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Uniwersytet Przyrodniczy Lublinie, Lublin 2011, s. 135.
9. E. Gurgul, Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
2005, s. 63.
10. http://www.pogorza.pl/agroturystyka-bardziej-miejska-niz-wiejska.htm#artykul (dostęp: 21.05.2014).
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PIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ STAROWIEJSKIEJ W STAREJ WSI –
PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Streszczenie
Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi od wieków przyciąga rzesze pielgrzymów. Obiektem kultu jest obraz przedstawiający Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Boskiej,
którego powstanie datowane jest na początek XVI w. Obraz został ukoronowany na prawie
papieskim 8 września 1877 r., a po podpaleniu wizerunku (6 grudnia 1968 r.) kopia obrazu
została koronowana w 1972 r.
Sanktuarium należy do najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w archidiecezji przemyskiej. Główne uroczystości odpustowe odbywają się w uroczystość Wniebowzięcia NMP
(15 sierpnia) i Narodzenia NMP (8 września) i gromadzą około 15 tys. pielgrzymów. W ciągu roku sanktuarium odwiedza kilkadziesiąt grup pielgrzymkowych oraz pielgrzymi indywidualni. Od XVIII w. każdego roku we wrześniu do sanktuarium przybywa piesza pielgrzymka
z Tyczyna. W ostatnich latach Stara Wieś stała się także szczególnym miejscem zainteresowań
turystów uprawiających tzw. turystykę religijną.
Zakres metodyczny badań obejmował analizę danych statystycznych pozwalających ocenić
wielkość i zasięg ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium. Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej – wykorzystując kartograficzne metody badań, a następnie przeprowadzono
szczegółową analizę badanego zjawiska.
Słowa kluczowe: sanktuarium, pielgrzymowanie, turystyka religijna, ruch pielgrzymkowy,
ośrodki kultu maryjnego, ośrodki pielgrzymkowe, geneza, rozwój

PILGRIMAGES TO THE SHRINE OF VIRGIN MARY
IN STARA WIEŚ – THE PAST AND THE PRESENT
Summary
The shrine of Virgin Mary in Stara Wieś for centuries is attracting a multitude of pilgrims.
The object of worship is a painting of the Dormition and Assumption of the Blessed Virgin
Mary, whose origins is dated in the beginning of the sixteenth century. The painting was
crowned on the pontifical right on September 8, 1877 r., and after the picture arson (December
6, 1968 r.) the copy of the painting was crowned in 1972.
The sanctuary is one of the most important pilgrimage centers in the Archdiocese of
Przemyśl. The main indulgence celebrations take place on the feast of the Assumption of the
Blessed Virgin Mary (August, 15) and the Nativity of the Blessed Virgin Mary (September, 8)
and gather about 15 thousand pilgrims. Within a year the shrine is visited by tens of groups
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of pilgrim and individual travelers. From the eighteenth century, every year in September the
shrine is visited by the pilgrimage from Tyczyn. In the recent years, Stara Wieś has also become
a unique place of interests for visitors practicing so-called religious tourism.
The methodical scope of the research included the statistical data analysis, which allowed to
assess the size and the range of the pilgrimage movement to the shrine. The research results
are shown in a graphic form – using cartographic method of research. Then a detailed analysis
of the studied phenomenon was carried out.
Keywords: sanctuary, pilgrimage, religious tourism, pilgrimage traffic, Marian cult centre,
pilgrimage centers, development, genesis

1. Wprowadzenie
Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi należy do najważniejszych
ośrodków pielgrzymkowych w archidiecezji przemyskiej i w Karpatach Polskich. Od
XVI w. przybywają tu tysiące pielgrzymów z Podkarpacia, a także ze Słowacji, aby
przed cudownym obrazem Matki Bożej powierzyć Maryi swoje troski i radości oraz
wypraszać potrzebne łaski. Bazylika Starowiejska jest zaliczana do najcenniejszych
obiektów zabytkowych na Podkarpaciu – nazywana „perełką architektury późnego
baroku” oraz „jezuicką perłą Podkarpacia”.
W ciągu roku sanktuarium odwiedza kilkadziesiąt grup pielgrzymkowych oraz
pielgrzymi indywidualni. Od XVIII w. każdego roku we wrześniu do sanktuarium
przybywa piesza pielgrzymka z Tyczyna. W ostatnich latach Stara Wieś stała się także
szczególnym miejscem zainteresowań turystów uprawiających tzw. turystykę religijną.
W opracowaniu przedstawiono formy i wielkość ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Bożej w Starej Wsi w wybranych okresach funkcjonowania ośrodka.
Zakres metodyczny badań obejmował m.in. analizę danych statystycznych pozwalających ocenić wielkość, zasięg oraz rozkład ruchu pielgrzymkowego w ciągu roku.
Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej – wykorzystując m.in. kartograficzne
metody badań, a następnie przeprowadzono szczegółową analizę badanego zjawiska.

2. Pielgrzymowanie do sanktuarium w Starej Wsi – początki i rozwój
Kult cudownego obrazu Matki Bożej Starowiejskiej i ruch pielgrzymkowy do
sanktuarium w ciągu historii ośrodka przechodził różne etapy.
Ze źródeł historycznych wiadomo, że już w pierwszej połowie XIV w. otaczano
kultem obraz Narodzenia NMP, zwany przez węgierskich Słowaków Matką Bożą
Uherską – pochodzący z Uienny lub inaczej Homonny na Węgrzech (dzisiejsze Humenne na Słowacji). Podanie o początkach kultu obrazu Matki Bożej Starowiejskiej
i zwyczaju pielgrzymowania Słowaków do sanktuarium przytacza ks. Alojzy Fridrich,
w pracy Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce: „W sanockiej
ziemi zjawił się (…) na rozłożystym dębie obraz malowany na desce, przedstawiający
u dołu zaśnięcie Najśw. Bogarodzicy wśród grona Apostołów, a u góry chwalebną Jej
koronacyę w niebie. Nikt nie wiedział skąd by się wziął tam śliczny obraz, dopiero
Słowacy z północnych Węgier przybywszy na to miejsce, opowiedzieli, że właśnie tego
obrazu szukają, bo im z kościoła jakimś sposobem zginął. Zabrali go więc i odnieśli
do swego kościoła w Homonny i ustawili na dawnem miejscu. Ale następnej już nocy
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obrazu w Homonnie nie było, i znowu na tym samym dębie w Starejwsi znaleziony
został. Zabrano go powtórnie, ale gdy trzeci raz to samo się powtórzyło, już go Słowacy
do siebie brać nieśmiali, postanowili tylko każdego roku pielgrzymować do niego”1.
Pierwszy obraz Matki Bożej Starowiejskiej spłonął wraz ze świątynią zniszczoną
przez Tatarów w 1480 r. Nowy wizerunek przedstawiający Matkę Chrystusa w dwóch
scenach: „Zaśnięcia” i „Ukoronowania” został namalowany w latach 1495–1520 przez
ucznia Wita Stwosza, nazywanego „mistrzem starowiejskim”2. Obraz ten został
około 1525 r. umieszczony w ołtarzu głównym kościoła w Starej Wsi. Pierwszą udokumentowaną informację o wizerunku posiadamy jednak dopiero z 1625 r. i dotyczy
ona ofiarowania przez biskupa przemyskiego Achacego Grochowskiego „wielkiego
srebrnego wotum” na ten właśnie obraz3.
Zachowane źródła z początku XVIII w. świadczą już o wielkim kulcie Matki Bożej
Starowiejskiej. W 1709 r. podczas odpustu Narodzenia NMP franciszkanie z Krosna
ofiarowali wielkie srebrne wotum w imieniu miasta Krosna. Na odpust w 1720 r.
dzwonnik farny wypiekł 6000 komunikantów. Podczas wizytacji kościoła w Starej
Wsi w 1723 r. biskup Jan Krzysztof Szembek ofiarował wielkie srebrne wotum4.
Szczególnym kultem otaczali obraz biskupi przemyscy, a wśród nich zwłaszcza
ks. biskup Aleksander Fredro, ks. arcybiskup Wacław Sierakowski i ks. biskup Józef
Sebastian Pelczar. Z inicjatywy biskupa Aleksandra Fredry rozpoczęto w Starej Wsi
budowę nowego, murowanego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Biskup Fredro przekazał zespół sanktuaryjny paulinom. Zakonnicy przybyli do Starej
Wsi z Brzozowa w 1728 r. Po trzech latach rezydowania, w 1731 r. otworzyli przy
sanktuarium konwent, a w 1766 r. nowicjat. Nową świątynię konsekrował 2 lipca
1760 r. ks. biskup Wacław Sierakowski – wielki czciciel Matki Bożej Starowiejskiej.
W kronice klasztornej zapisano, że tenże biskup (12 października 1746 r.) pielgrzymował pieszo z Brzozowa do sanktuarium „ze solenną procesyą ludu wśród pieśni
nabożnych. Przemówiwszy do obecnych z ambony ofiarował wotum do cudownego
obrazu”5. Była to pielgrzymka wraz z procesją błagalną o odwrócenie zarazy pomoru bydła. W 1752 r. po kolejnym pomorze bydła do sanktuarium przybyło szereg
pielgrzymek (z Brzozowa, Bliznego, Jasienicy, Domaradza, Golcowej, Przysietnicy
i Dydni) pozostawiających liczne wota6.
Warto przytoczyć także fragment aktu spisanego przez biskupa Sierakowskiego
podczas wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w 1745 r. w sanktuarium, będący
potwierdzeniem kultu cudownego obrazu w pierwszej połowie XVIII w.: „cuda przy
nim przez wieki ciągle trwają (…) aż dotychczas, wskutek tych tak wielkich cudów,
we czci zostaje u ludu, który nawet z poza granic Królestwa (polskiego) nader licznie
1. A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. II, Kraków 1904, s. 430.
2. Grażyna od Wszechpośrednictwa, Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, Romana Szymczak (oprac.), Z dawna
Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717–1999, wyd.
5 (popr. i uzup.), Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999, s. 122.
3. K. Leń, Ogień i profanacja, [w:] www.ampolska.co/Artykuly/Miejsca/art-539-Ogien-i-profanacja.htm (dostęp:
17.08.2014).
4. J.L. Kontkowski, Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi – przewodnik dla odwiedzających, Wydawnictwo
Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej, Stara Wieś 2011, s. 16.
5. A. Fridrich, Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 432–434.
6. J.L. Kontkowski, Sanktuarium Matki Bożej…, op. cit., s. 16.
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doń się gromadzi. O obfitości skarbów łask Boskich w tem miejscu hojnie udzielanych,
świadczą liczne ślubne tabliczki śrebne i malowane po ścianach i ołtarzach, porozwieszane jako drogocenne dowody wdzięczności, za nieustannie tu płynące łaski”7.
W 1786 r. dekretem cesarskim klasztor paulinów w Starej Wsi został skasowany.
Wota i cenne naczynia liturgiczne zostały przekazane do skarbu rządowego. Zdewastowane budynki kościelne i klasztorne w 1790 r. przekazano kurii przemyskiej.
Ożywienie kultu w sanktuarium nastąpiło po przyjęciu obiektu przez jezuitów
w 1821 r. Decyzję o przekazaniu zakonnikom zespołu sanktuaryjnego podjął ks. biskup
Antoni Gołaszewski. W 1822 r. jezuici otworzyli przy klasztorze nowicjat. Rozkwit
nabożeństwa do Matki Bożej Starowiejskiej i ponowny rozwój ruchu pielgrzymek skłonił
kustosza sanktuarium – o. Henryka Jackowskiego do rozpoczęcia starań o koronację
cudownego obrazu koronami papieskimi. W 1877 r. Kapituła Watykańska wydała
dekret zezwalający na koronację wizerunku. Uroczystości koronacyjne odbyły się
8 września 1877 r. Złotą koronę na głowę Matki Bożej z dolnej sceny obrazu Zaśnięcia
NMP włożył ks. arcybiskup Ludwik Jacobini, nuncjusz apostolski w Wiedniu, legat
papieża Piusa IX. W koronacji wzięli udział biskupi trzech obrządków w Galicji, księża,
szlachta i ponad stutysięczna rzesza wiernych8. Warto w tym miejscu podkreślić, że
obraz Matki Bożej w Starej Wsi był 30 wizerunkiem maryjnym na ziemiach polskich
koronowanym na prawie papieskim. Do końca XVIII w. na ziemiach polskich uroczyście koronowano papieskimi koronami 29 wizerunków Najświętszej Maryi Panny9.
W okresie niewoli narodowej (lata 1800–1918) za zgodą Stolicy Świętej koronowano
jedynie 12 wizerunków Najświętszej Maryi Panny – a pierwszym obrazem koronowanym w tym okresie był obraz w sanktuarium w Starej Wsi10.
W dniu 8 września 1899 r. bp Józef Sebastian Pelczar ukoronował górną część
obrazu Matki Bożej Starowiejskiej – wizerunek Matki Bożej i Chrystusa zamieszczony
w scenie „Ukoronowanie”. W uroczystości tej wzięło udział również ponad 100 tys.
wiernych.
Jednym z charakterystycznych zwyczajów w polskiej kulturze religijnej w okresie
odnowy potrydenckiej było ozdabianie łaskami słynących obrazów i figur drogocennymi sukienkami. Zwyczaj ten rozwinął się w krajach Europy Zachodniej już
w XIV w.11, a w Polsce zdobył sobie wielką popularność. W Starej Wsi na obraz Matki
Bożej Starowiejskiej złote sukienki założył o. Ignacy Mellin: w dniu 22 kwietnia
1900 r. przyozdobiono złotą sukienką wizerunek Matki Bożej w górnej scenie obrazu
Wniebowzięcia, a 24 czerwca 1900 r. wizerunek Chrystusa również z górnej sceny12.
7. I. Czeżowski, Koronacja cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem Matki Miłosierdzia w kościele
OO. Jezuitów w Starejwsi pod Brzozowem, Nakładem oo. Jezuitów, Lwów 1877, s. 42.
8. A. Fridrich, Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 434.
9. Ibidem, s. 13–14.
10. Por. A. Witkowska, Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717–1992, [w:]
A. Jackowski, A. Witkowska, S.Z. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska (red.), Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury
religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych,
Instytut Geografii UJ, Kraków 1996, s. 92. Por. także: F. Mróz, Ł. Mróz, Koronacje papieskie (na mocy dekretu
Stolicy Apostolskiej) wizerunków Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1990–2011, „Peregrinus Cracoviensis”,
23, 2012, s. 33.
11. Por. C. Jöckle, Miejsca pielgrzymek. 100 najważniejszych miejsc pielgrzymek w Europie, Diogenes, Wydawnictwo
Świat Książki, Warszawa 1999, s. 12.
12. www.starawies.jezuici.pl/koronacja_obrazu (dostęp: 16.08.2014).
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Obie koronacje cudownego wizerunku Matki Bożej Starowiejskiej, jak i ozdobienie obrazu złotymi sukienkami, przyczyniły się do bardzo prężnego rozwoju
ruchu pielgrzymkowego do Starej Wsi na przełomie XIX i XX w. Wspomniany już ks.
Alojzy Fridrich zaznaczył w opracowaniu z 1902 r., że na uroczystość Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny przybywało do sanktuarium 30–40 tys. pątników, w tym
także procesja ze Słowacji. „Nadto w każdą znajdziesz tam licznych czcicieli Najśw.
Bogarodzicy przybyłych z daleka, szukających i znajdujących przed Jej cudownym
obrazem: pociechę, pomoc i ratunek w ciężkich chwilach życia”13.
Warto przytoczyć także interesujący opis pielgrzymki Słowaków do sanktuarium
Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi w drugiej połowie XIX w., zapisany przez ks.
Iwona Czeżowskiego: „Cóż to za budujący widok tej, wieki całe ponawiającej się procesyi, która zwykle o dwa dni święto rzeczone poprzedza. Na czele procesyi niosą krzyż
i chorągiew starodawną, na której odmalowany tenże sam obraz cudowny Starowiejski.
Zwykle przewodniczy jej kapłan miejscowy z Humenny, czasem inny uproszony od
nich, lub nawet dwaj kapłani, z których jeden obrządku grecko-unickiego. Pamiętam
jak roku 1836 przybył z pątnikami temi węgierskimi opat infułat, tytułu: »Abbas
de montibus Panoniae«. Procesya ta liczy zwykle 400, do tysiące osób każdej płci,
przeważnie jednak męzkiej. (…) A jakież to rozczulenie tych poczciwych Słowaków,
gdy staną pod Starąwsią na tym wzgórku, gdzie się obraz najprzód pojawił, o jakie
tysiąc kroków od teraźniejszego kościoła, z którego wychodząca procesya z kapłanem
na czele przyjmuje ich wodą święconą i słowem powitania. Tu wysłuchawszy przemowy polskiej, którą dobrze rozumieją, intonują odwieczną pieśń swoją słowacką,
którą też z całego serca, aż do udzielenia im w kościele błogosławieństwa Przenajśw.
Sakramentem śpiewają, powtarzając słowa zwrotki: »My pytamy, a źadamy: Sławnu
Kralawnu Uhersku, Paneńku Maryju Starowejsku«. Zaledwie wchodzą w progi Świątyni,
napełniają ją tak głośnym jękiem, tak rzewnym płaczem, ścieląc się wszyscy pomostem
na ziemi rzęsisto oświetlonego obrazu tej Sławnej Kralawnej Uherskiej, iż przytomnych
do współudziału pobudzają. Przy odchodzie ponawia się taż sama, owszem jeszcze
rzewniejsza scena na pożegnaniu. Ze łzami boleści, że znowu na rok, a może na zawsze miejsce wybrane od Maryi opuszczać mają! Nim przejdą długi kościół, ileż to
razy każdy i każda z nich jeszcze się obejrzy na cudowny obraz”14.
Potwierdzeniem kultu cudownego obrazu Matki Bożej Starowiejskiej odnajdujemy także w XVII-, XVIII- i XIX-wiecznych wizytacjach kanonicznych. Sanktuarium
w Starej Wsi zostało wymienione w najważniejszych XIX-wiecznych oraz przedwojennych wykazach z cudownymi wizerunkami Chrystusa i Matki Bożej m.in. w pracach:

13. A. Fridrich, Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 436.
14. I. Czeżowski, Koronacja cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny…, op. cit., s. 35–36.
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J. Schmida15, L. Rogalskiego16, T. Rewolińskiego17, ks. S. Barącza18, o. Wacława z Sulgostowa [E. Nowakowskiego19], jezuity ks. Alojzego Fridricha20 oraz w tekach Piotra
Żegoty – wieloletniego pracownika Biblioteki Jagiellońskiej, który zebrał w teczkach
zapiski oraz materiały dotyczące kościołów z cudownymi obrazami Jezusa Chrystusa,
Matki Bożej i świętych, a także stacji Męki Pańskiej w Polsce21. Starą Wieś zaznaczono
również na mapie ośrodków kultu maryjnego w Polsce, opracowanej w 1938 r. przez
Henryka i Jerzego Szymańskich22.
Obraz Matki Bożej Starowiejskiej wizytujący diecezje biskupi określali jako cudowny (imago miraculosa) lub łaskami słynący (imago gratiosa). Należy podkreślić, że
zaliczenie przez wizytatora wizerunku jako „imago miraculosa” można dzisiaj bezsprzecznie uznać za urzędowe potwierdzenie kultu i podkreślenie dużego znaczenia
wizerunku w pobożności wiernych.
Dalszy rozwój kultu cudownego obrazu Matki Bożej Starowiejskiej i ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium przypadł na okres międzywojenny. W uroczystościach
jubileuszowych 50-lecia koronacji obrazu – 8 września 1927 r. udział wzięło ponad
100 tys. wiernych. W trakcie uroczystych obchodów rozdano 40 000 komunii św.,
a 2000 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Podczas uroczystości ogłoszono dokument papieża Piusa XI z dnia 7 sierpnia 1927 r. nadający kościołowi pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi tytuł bazyliki mniejszej. Dekret Piusa XI przyznający
sanktuarium starowiejskiemu ten tytuł honorowy był niewątpliwie kolejnym docenieniem przez Stolicę Świętą rangi, jaką przez wieki pełnił ten ośrodek. Warto w tym
miejscu podkreślić, że obecnie (stan na 1 września 2014 r.) 122 świątynie w Polsce
otrzymały tytuł bazyliki mniejszej, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi był
8 świątynią w Polsce, która otrzymała ten zaszczytny tytuł.
Najtragiczniejszą kartą w historii sanktuarium starowiejskiego był 6 grudnia
1968 r. Wczesnym rankiem cudowny obraz Matki Bożej spłonął w wyniku podpalenia
napalmem przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W dniu 11 sierpnia 2006 r.
Instytut Pamięci Narodowej oficjalnie potwierdził spalenie obrazu przez UB i zakwalifikował to wydarzenie jako zbrodnię komunistyczną23. Sprawca podpalenia pozostał
nieznany. Kopia obrazu namalowana przez doc. dr Marię Niedzielską – konserwatora
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, została powtórnie koronowana ocalonymi
15. J. Schmid (tłum.), Zasady wiary katolickiej przykładami historycznemi objaśnione czyli Katechizm Historyczny przez
X. Jana Schmida. Przekład z niemieckiego, podług siódmego najnowszego wydania, t. III., Nakładem i drukiem
J. Glücksberga, Warszawa 1855, s. 448.
16. L. Rogalski (red.), Pamiątka Katolicka czyli zbiór pism i zadań religijnych przykładami wspartych, ku utwierdzeniu
pobożności chrześcijańskiej oraz wiadomości historyczne hierarchii Kościoła rzymsko-katolickiego dotyczące, Nakładem
i drukiem J. Glücksberga, księgarza Szkół Publicznych w Królestwie Polskiém, Warszawa 1856, s. 281; Idem,
Obrazy cudowne, [w:] Encyklopedyja Powszechna, t. XIX, nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Warszawa
1865, s. 672.
17. T. Rewoliński, Medale religijne odnoszące się do Kościoła katolickiego we wszystkich krajach dawnéj Polski, cz. I,
Kraków 1885, Nakładem autora, s. 77.
18. S. Barącz, Cudowne Obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Nakładem autora, Lwów 1891, s. 253–254.
19. Wacław z Sulgostowa [E. Nowakowski], O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości
historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902, s. 626 i 797.
20. A. Fridrich, Historye cudownych obrazów…, op. cit., s. 430–436.
21. Teki P. Żegoty – teczka pt. Obrazy Pana Jezusa i Matki Boskiej w Polsce, BJ, rękopis 5362.
22. Mapa ośrodków kultu maryjnego w Polsce w 1938 r., opracowanie H. i J. Szymańscy (w zbiorach Zakładu Geografii
Religii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie).
23. Por. K. Leń, Ogień i profanacja…, op. cit.

300

Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi…

złotymi koronami z 1877 r., za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej (dokument z 2 lipca
1972 r.). W dniu 10 września 1972 r. prymas Polski, ks. kardynał Stefan Wyszyński
nałożył złote korony na wizerunek Matki Bożej w dolnej scenie „Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny”, zaś ordynariusz przemyski ks. bp Ignacy Tokarczuk ukoronował
górną część obrazu – scenę przyjęcia Maryi w niebie przez Chrystusa24.
Po koronacji kopii cudownego obrazu kult Matki Bożej w sanktuarium starowiejskim
jeszcze bardziej się nasilił. Ks. prof. Władysław Głowa, opisując ruch pielgrzymkowy
w diecezji przemyskiej w latach 80. XX w., zaznacza, że do sanktuarium w Starej Wsi
w niedzielę poprzedzającą uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
przybywali mężczyźni, zaś na święto Narodzenia Matki Bożej kobiety25.
W XX w. do starowiejskiego sanktuarium pielgrzymowało wielu hierarchów kościelnych m.in.: prymasi Polski – ks. kard. August Hlond, ks. kard. Stefan Wyszyński,
ks. kard. Józef Glemp, a także ks. kard. Adam Sapieha, ks. kard. Franciszek Macharski
oraz ks. arcybiskup Eugeniusz Baziak, ks. arcybiskup Adam Kozłowiecki, ks. arcybiskup Jerzy Ablewicz i ks. arcybiskup Bronisław Dąbrowski26.
10 września 1978 r. – na zakończenie jubileuszu 100-lecia pierwszej koronacji
cudownego obrazu – uroczystej mszy św. w sanktuarium starowiejskim przewodniczył
ks. kard. Karol Wojtyła. Po zakończonej eucharystii metropolita krakowski wygłosił
przemówienie nawiązujące do wyboru Jana Pawła I27. Miesiąc później kard. Wojtyła
oczekiwał w Rzymie na rozpoczęcie konklawe, podczas którego zgromadzenie kardynałów wybrało go (16 października 1978 r.) na nowego papieża – Jana Pawła II.
21 grudnia 2008 r. do starowiejskiej bazyliki przybył ks. kardynał Stanisław
Dziwisz. Metropolita krakowski odprawił uroczystą mszę św. w sanktuarium oraz
poświęcił tablicę upamiętniającą wizytę ks. kard. Karola Wojtyły w Starej Wsi w 1978 r.
Ofiarował także Matce Bożej Starowiejskiej wotum – osobisty różaniec św. Jana
Pawła II, zaś do muzeum przekazał pontyfikalny krzyż jubileuszowy św. papieża Polaka.

3. Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium
w Starej Wsi na początku XXI w.
Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi jest jednym z ponad 840
sanktuariów, jakie funkcjonują obecnie w Polsce28. Cudowny obraz Starowiejskiej
Pani jest z kolei jednym z ponad 230 polskich wizerunków maryjnych koronowanych na prawie papieskim. Sanktuarium to zaliczane jest także do grupy ośrodków
pielgrzymkowych o randze ponadregionalnej (ponaddiecezjalnej – obejmującej zasię-

24. Por. K. Leń, Ogień i profanacja…, op. cit.
25. W. Głowa, Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w diecezji przemyskiej jako przejaw kultu Matki Bożej, „Premislia
Christiana”, Przemyśl 1984, s. 282.
26. www.starawies.jezuici.pl/cudowny_obraz (dostęp: 16.08.2014).
27. A. Boniecki (oprac.), Kalendarium życia Karola Wojtyły, Wydawnictwo Znak, Kraków 1983, s. 827–828.
28. W Polsce zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne – jest ich ponad 570 (70% ogółu). Sanktuaria poświęcone
Jezusowi Chrystusowi, nazywane w polskiej literaturze sanktuariami Pańskimi, stanowią około 12% ogólnej
liczby sanktuariów. Pozostałe ośrodki pielgrzymkowe to sanktuaria świętych i błogosławionych – obecnie
rejestruje się 170 takich sanktuariów.
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giem przestrzennym oddziaływania kilka diecezji)29. Według danych szacunkowych
w ostatnich latach sanktuarium starowiejskie odwiedza ponad 25 tys. osób rocznie.
Analiza ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej
w Starej Wsi została przeprowadzona dla okresu od 2004 do 2013 r., w oparciu
o rejestrację grup pielgrzymkowych i turystycznych odwiedzających sanktuarium
i wpisujących się do Księgi pamiątkowej w Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej30.
Na wstępie należy jednak podkreślić, że dokładna analiza ruchu pielgrzymkowego
ww. okresie jest, niestety, utrudniona, gdyż w latach 2005, 2006 oraz 2011 i 2012
nie prowadzono rejestracji grup pielgrzymkowych lub rejestrowano tylko pojedyncze
grupy, nieregularnie – w wybranych tylko miesiącach. Z tego też względu na analizy
zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium uwzględniono tylko lata: 2004,
2007–2010 i 2013.
Podobnie jak w przypadku większości ośrodków pielgrzymkowych w Polsce nie
jest również prowadzona statystyka pielgrzymów indywidualnych, choć w księdze
odnotowano po kilkadziesiąt wpisów grup liczących poniżej 10 osób. Najwięcej
zarejestrowanych grup indywidualnych pielgrzymów (od 1 do 9 osób) odnotowano
w 2004 r. (31 grup) oraz 2013 r. (30 grup).
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż rocznie do sanktuarium Matki Bożej
Starowiejskiej przybywa kilkadziesiąt grup zorganizowanych. W większości, ponad
połowa wpisów, niestety, nie zawiera jednak dokładnej liczby osób w grupie (ryc. 1).

29. A. Jackowski (2005), uwzględniając zasięg oddziaływania ośrodków pielgrzymkowych, wielkość ruchu
pielgrzymkowego oraz aktywność duszpasterską, wyróżnił sanktuaria o randze międzynarodowej, krajowej,
ponadregionalnej, regionalnej (diecezjalnej) i lokalnej (dekanalnej). Do sanktuariów o randze ponadregionalnej
zalicza się w Polsce ponad 30 ośrodków pielgrzymkowych, m.in. Alwernię, Bardo Śląskie, Białystok, Borek Stary,
Borek Wielkopolski, Cmolas, Częstochowę (Dolina Miłosierdzia), Czerna, Duklę, Gidle, Gietrzwałd, Glotowo,
Gostyń, Górkę Klasztorną, Kalisz, Kalwarię Pacławską, Kałków-Godów, Kodeń, Koszalin (Góra Chełmska),
Kraków-Mogiłę, Krzeszów, Leśną Podlaską, Leśniów, Leżajsk, Limanową, Lipnicę Murowaną, Ludźmierz,
Miechów, Pakość, Płock, Skarżysko-Kamienną, Starą Wieś, Studzieniczną, Świętą Lipkę, Wambierzyce, Wejherowo,
Trzebnicę, Tuchów i Zakopane (Kalatówki i Wiktorówki). Por. A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez
granic, Częstochowa 2005, s. 62.
30. Ogromnie cenna w opracowaniu analizy ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium w ostatnim dziesięcioleciu
okazała się także pomoc i wywiad z kustoszem sanktuarium ks. Janem Gruszką TJ, a także z ks. Michałem
Krudyszem TJ – który w ubiegłym roku ukończył nowicjat w Starej Wsi.
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Ryc. 1. Udział grup odwiedzających sanktuarium w Starej Wsi w latach 2004–2013,
dla których nie podano liczby pielgrzymów (w stosunku do ogólnej liczby
zarejestrowanych grup pielgrzymkowych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Księgi pielgrzymkowej Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej

Na podstawie tylko wpisów z podanymi liczbami udało się określić, iż w zależności od roku jest to od 300 do prawie 800 osób wpisanych do ksiąg. Szacując jednak,
iż są to zazwyczaj grupy autokarowe liczące około 50 osób, liczba ta jest znacznie
większa (ryc. 2).
Ryc. 2. Liczba osób zarejestrowana w Księdze pielgrzymkowej Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi w latach 2004–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Księgi pielgrzymkowej Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej
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Do sanktuarium przybywają również grupy zagraniczne – najwięcej z Ukrainy
i Stanów Zjednoczonych (po 5 grup w badanym okresie) oraz Słowacji i Niemiec (po
4 grupy). Co ciekawe, w księdze odnotowano w 2004 r. – 3 osoby z Kabwe w Zimbabwe.
Rozkład grup indywidualnych, zorganizowanych i zagranicznych w poszczególnych
analizowanych latach przedstawia ryc. 3.
Ryc. 3. Grupy przybywające do sanktuarium w Starej Wsi w latach 2004–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Księgi pielgrzymkowej Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium ma wyraźnie charakter sezonowy. Rozpoczyna się w maju i trwa do końca października, przy czym wyraźnie maleje w okresie
wakacyjnym. Najwięcej grup pielgrzymkowych w ostatnich latach zarejestrowano
w ośrodku w czerwcu. Ożywiony ruch pielgrzymkowy obserwuje się również w sanktuarium we wrześniu. Wpływ ma na to zapewne fakt, iż w udziale grup przeważają
wycieczki szkolne, których nasilenie ma miejsce zazwyczaj w maju i czerwcu, a także
po rozpoczęciu roku szkolnego (ryc. 4).
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Ryc. 4. Rozkład grup przybywających do sanktuarium w Starej Wsi w poszczególnych
miesiącach w 2004 i 2013 r. oraz średnia z lat 2004–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Księgi pielgrzymkowej Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej

Główne uroczystości odpustowe w sanktuarium starowiejskim odbywają się
w uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) i Narodzenia NMP (8 września),
podczas których sumy odpustowe celebrują często biskupi przemyscy. Szacunkowa
liczba pielgrzymów przybywających na same odpusty waha się od 7 do 15 tysięcy.
Analizując mapę zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium w Starej
Wsi, widać wyraźnie, że najwięcej grup pielgrzymkowych przybywa do ośrodka
z diecezji położonych w południowo-wschodniej Polsce. W analizowanym okresie
z archidiecezji przemyskiej zarejestrowano łącznie 127 grup, z diecezji rzeszowskiej – 46 grup, z diecezji tarnowskiej – 34 grupy, z diecezji krakowskiej – 18 grup,
zaś z diecezji sandomierskiej – 7 grup. W sumie z metropolii przemyskiej (diecezja
przemyska, rzeszowska i zamojsko-lubaczowska) przybyło łącznie ponad 60% ogółu zarejestrowanych grup pielgrzymkowych (ryc. 5). Znikomym udziałem w ruchu
pielgrzymkowym do sanktuarium odznacza się północno-wschodnia i północno-zachodnia część Polski. W analizowanym okresie nie zarejestrowano grup z diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej, pelplińskiej, elbląskiej, warmińskiej, ełckiej, białostockiej,
drohiczyńskiej, łomżyńskiej i siedleckiej.
Wśród grup przeważają wycieczki szkolne (zarówno szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz grupy rekolekcyjne, oazowe, zakonne i seminaryjne
oraz parafialne (m.in. ministranci i lektorzy, schole, chóry, Akcja Katolicka). Do
sanktuarium przybywają także inne grupy: koła przewodników, wojsko, strażacy,
koła leśników czy rajdy historyczne.
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Ryc. 5. Zorganizowany ruch pielgrzymkowy i turystyczny do sanktuarium w Starej Wsi
w latach 2004–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Księgi pielgrzymkowej Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej

Jak już zostało podkreślone na początku analizy, wybiórczość i niesystematyczność
prowadzenia księgi rejestrującej pielgrzymów i turystów stanowi znaczną barierę
w opracowaniu dokładnego rozkładu ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium w Starej
Wsi. Kolejnym utrudnieniem jest również fakt, iż analizowana księga umieszczona jest
w Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej, gdzie docierają
tylko wybrane – jeśli nie tylko – nieliczne grupy nawiedzające sanktuarium. Ważne
jest jednak, iż taki rejestr jest prowadzony, ponieważ pokazuje on ogólny rozkład
i tendencje grup przybywających do sanktuarium.
Do Matki Bożej Starowiejskiej przybywają liczne pielgrzymki piesze, które mają
często bardzo długie tradycje. Na główny odpust Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
przybywa najwięcej pielgrzymek pieszych, m.in. z: Baryczy, Bliznego, Domaradza,
Golcowej, Humnisk, Jasienicy, Malinówki, Orzechówki, Przysietnicy, Rymanowa
i największa grupa pielgrzymkowa z Sanoka (licząca nawet do 500 pielgrzymów),
(ryc. 6). Poza odpustami pielgrzymki piesze przybywają co roku w uroczystość 3 maja
z Jabłonki (350–400 osób) oraz we wrześniu z Brzozowa (około 500 pątników).
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Ryc. 6. Pielgrzymki piesze do sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi

Źródło: Opracowanie Ł. Mróz

Do tradycji należą pielgrzymki z Tyczyna przybywające do sanktuarium w pierwszy
weekend września. Odbywają się one corocznie od XVIII w. i posiadają swój specjalny
program obejmujący trzy dni pobytu w Starej Wsi – od soboty do poniedziałku. Pięknym zwyczajem pielgrzymów z Tyczyna jest podczas powrotu do domu wychodzenie
z sanktuarium na kolanach, nie odwracając się do Matki Bożej, tak aby wrócić tutaj
po raz kolejny. Jak podaje ks. kustosz sanktuarium Jan Gruszka, w ubiegłym roku
grupa pielgrzymkowa z Tyczyna liczyła 380 osób.
Pewnego rodzaju ewenementem są pielgrzymki z Humennego na Słowacji.
Według źródeł pisanych tradycja pielgrzymowania ze terenu dzisiejszej Słowacji do
Matki Bożej Miłosierdzia w Starej Wsi sięga co najmniej XVIII w. i związane jest to
z wspomnianą już legendą cudownego przeniesienia obrazu Matki Bożej.
Według „Małej legendy o pojawieniu się obrazu w Starej Wsi” (jak opisuje w 1877 r.
o. Henryk Jackowski SJ w prośbie o koronację obrazu Matki Bożej Starowiejskiej),
„podanie ludowe głosi, że obraz ten cudownym sposobem dostał się z Węgier na obecne
swoje miejsce; i to utrzymują nie tylko nasi Polacy i Rusini tu licznie przybywający,
ale i sami Węgrzyni, którzy od niepamiętnych czasów rokrocznie setkami 30-milową
pielgrzymkę dla odwiedzenia „swojej”, jak się wyrażają, Matyczki ochoczo podejmują”31.
Potwierdzeniem odbywanych pielgrzymek z terenu Węgier są także źródła z XVIII w.
W 1727 r. biskup Aleksander Fredro napisał do prowincjała paulinów Konstantego
Moszyńskiego: „umyśliłem obraz Deiparae łaskami Boskiemi wielkimi od kilkuset lat
31. J.L. Kontkowski, Sanktuarium Matki Bożej…, op. cit., s. 23.
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obdarzony, i wielkimi konkursami ludu nawet pogranicznego z Węgier od wieków
uszanowany przekazać w opiekę Wielmożnych Panów Paulinów”32.
W dziejopisie jasnogórskim – o. Inocenty Pokorski w 1732 r. zapisał, iż Stara
Wieś odwiedzana była przez ludzi z Uiennej (w domyśle z Homonny) na Węgrzech
„prawie od trzystu lat”. Odnotowane pielgrzymki zawierają również więcej szczegółów jak liczbę osób, czy wota jakie przynosili pielgrzymi z Homonny, m.in. w 1836 r.
przybyło 400 Słowaków z opatem na czele; 7–8 września 1854 i 1857 r. przybyło 200
Słowaków z Homonny; 8 września 1877 r. podczas koronacji obrazu wzięło udział
ok. 500 Słowaków; 3 lipca 1886 r. – po pożarze kościoła i kolegium w Starej Wsi proboszcz z Homonny wysłał list kondolencyjny i ofiarę 57 zł reńskich na odbudowę;
7 września 1886 r. w przeniesieniu obrazu Matki Bożej Starowiejskiej z kaplicy sióstr
służebniczek do kościoła – wzięło udział kilkuset Słowaków z Homonny; w 1883 r.
pomimo panującej cholery 3 Słowakom udało się po kryjomu dostać, aż do Brzozowa
zdążając na odpust – zostali rozpoznani i zatrzymani. Po wybuchu I wojny światowej
pielgrzymki z tamtych terenów właściwie ustały. Po upadku królestwa węgierskiego
Homonna została włączona do Czechosłowacji pod zmienioną nazwą Humenne33.
Ponowne pielgrzymowanie z Humennego zazwyczaj już kilkudziesięcioosobowej
grupy greckokatolickich pielgrzymów odrodziło się pod koniec XX w. W ostatnich pięciu
latach pielgrzymki piesze ze Słowacji nie były organizowane – jednak jak podkreśla
ks. Gruszka, kontakty są pielęgnowane.
Po wybudowaniu infrastruktury pielgrzymkowej z zapleczem domu pielgrzyma –
przyjmowanie wszelkich grup pielgrzymkowych zwłaszcza pieszych będzie zapewne
dużo łatwiejsze do zorganizowania. Stanie się to możliwe dzięki projektowi „Skarby
pogranicza – ochrona dziedzictwa kulturowego” z dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina na lata 2007–2013. Oprócz domu pielgrzyma przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje prace remontowe i restauracyjne
na dziedzińcu pielgrzymkowym i klasztornym wirydarzu, modernizację organów
w bazylice, przygotowanie infrastruktury okołoturystycznej przy sanktuarium,
rozbudowę centrum informacji turystyczno-pielgrzymkowej oraz rekonstrukcję
barokowego Ogrodu Biblijnego w Ogrodzie Jezuickim34.
Oprócz pielgrzymek pieszych jedną ze zorganizowanych grup przybywających
corocznie do sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej jest pielgrzymka autokarowa
z Jawora na Dolnym Śląsku. Stara Wieś jest również miejscem wielu imprez o charakterze otwartym, gromadzącym wielu parafian i osób przyjezdnych m.in. odbywające
się co roku pikniki rodzinne, festyny, festiwale i koncerty. Jedną z najważniejszych
imprez religijnych odbywających się na terenie sanktuarium jest organizowane co
roku Spotkanie Młodych Jezuickiego Ruchu Młodzieży MAGIS, na które przybywa
około 500–700 młodzieży z całej Polski.

32. J.L. Kontkowski, Sanktuarium Matki Bożej…, op. cit., s. 21.
33. Ibidem, s. 22.
34. www.starawies.jezuici.pl/d4809_inauguracja_projektu_pl-ukr.html (dostęp: 15.08.2014).
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4. Podsumowanie
Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi jest jednym z najprężniej
rozwijających się maryjnych ośrodków pielgrzymkowych o randze ponaddiecezjalnej
w Polsce. „Jezuicka perła Podkarpacia” dzięki realizacji wielu projektów zrealizowanych w ostatnich latach stała się bardzo ważnym miejscem na mapie pielgrzymkowej
i turystycznej południowo-wschodniej Polski.
Od kilku wieków przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia gromadzą
się tysiące pielgrzymów, aby szukać tu pocieszenia i prosić Maryję o Jej opiekę nad
rodzinami, Ojczyzną i Kościołem. Ta głęboka wiara pielgrzymów i zawierzenie Bożej
Matce wszelkich trosk sprawia, że to święte miejsce stale się rozwija. Zdaniem autorów
prezentowanego opracowania ponaddiecezjalna ranga sanktuarium w ciągu najbliższych lat jeszcze się umocni, a główne czynniki, które mogą mieć na to wpływ, to:
 zachowane do obecnych czasów i aktualnie kultywowane tradycje pątnicze (sięgające w przypadku grup pielgrzymkowych z Tyczyna i Humennego – XVIII w.),
 położenie sanktuarium przy szlakach drogowych i turystycznych prowadzących
w Bieszczady i Beskidu Niskiego,
 troska o rozwój kultu i praca duszpasterska opiekujących się sanktuarium jezuitów,
 walory historyczne i architektoniczne kościoła sanktuaryjnego,
 bogaty program duszpasterski realizowany w sanktuarium,
 realizacja projektów m.in. „Jezuicka perła Podkarpacia”, „Skarby pogranicza –
ochrona dziedzictwa kulturowego”,
 jubileusze: 450-lecia przybycia jezuitów do Polski oraz 200-lecie wznowienia
działalności duszpasterskiej po kasacie,
 promocja sanktuarium.
Autorzy składają serdeczne podziękowanie ks. Janowi Gruszka TJ – kustoszowi sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi za udostępnienie ksiąg
pielgrzymkowych i materiałów archiwalnych oraz cenne uwagi w przygotowaniu
niniejszego artykułu.
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TURYSTYKA FILMOWA SZANSĄ ROZWOJU
NOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
NA PODKARPACIU
Streszczenie
Dzięki sztuce kinematografii powstają nowe atrakcje turystyczne, a miejsca, miasta czy regiony mogą zostać dzięki filmowi ponownie odkryte, przeżyć wzrost zainteresowania turystów, co wywoła (lub przedłuży) fazę wzrostu produktu turystycznego. Turystyka zwróciła niejako uwagę na film jako skuteczny nośnik reklamy i promocji. Z połączenia tych dwóch gałęzi
powstał set jetting, a więc podróże do miejsc, które dostrzegli scenarzyści filmów i autorzy
książek.
Celem artykułu jest analiza potencjału filmowo-turystycznego Podkarpacia oraz sformułowanie zaleceń i rekomendacji wskazujących nowy kierunek działań zmierzający do pozyskiwania produkcji filmowych, tworzenia nowych produktów turystycznych, które mogą stać się
podstawą rozwoju interesującego, niszowego rynku turystycznego w regionie. Uzasadnieniem
podjęcia tematu jest pojawienie się nowej kategorii motywacji wyjazdów turystycznych bezpośrednio lub pośrednio związanych z kinem.
Słowa kluczowe: turystyka, set jetting, produkcja filmowa, potencjał filmowo-turystyczny,
Podkarpacie

FILM TOURISM AS AN OPPORTUNITY FOR
DEVELOPMENT OF NEW TOURISM PRODUCTS
IN THE PODKARPACIE REGION
Summary
Tourism somehow drew attention to the film as an effective medium for advertising and
promotion. The combination of these two branches established set jetting, so traveling to locations which have been identified by screenwriters and authors of books.
The aim of the article is to analyse the film-tourist potential of Podkarpackie region and to
submit necessary recommendations indicating a new direction of development in the area of
attracting film productions and creating new tourism products. The new offer can be the basis
for the development of interesting, niche tourism market in the region
The interest in this subject is a result of an emergence of a new category of tourist motivation directly or indirectly related to the cinema.
Keywords: tourism, set-jetting, film production, film-tourist potencial, Podkarpackie region
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1. Wprowadzenie
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów turystyki jest turystyka kulturowa. Szacuje się bowiem, że ok. 70% przychodów przemysłu turystycznego
pochodzi z tego właśnie segmentu1. Turystyka kulturowa obejmuje zarówno wytwory
kultury z przeszłości, jak i wytwory kultury współczesnej oraz sposoby życia danych
grup ludzi lub regionów: obejmuje turystykę zorientowaną na dziedzictwo kultury
oraz turystykę zorientowaną na sztukę. Przez pojęcie turystyki kulturowej rozumie
się każdą formę turystyki, w której są zawarte oferty kulturalne2.
Dnia 15 marca 2006 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na 425 sesji
plenarnej wydał opinię w sprawie: „Turystyka i kultura: dwie siły służące wzrostowi”.
Zawarł w niej problemy, z jakimi boryka się współczesna turystyka, a także zwrócił
uwagę na niesamowity potencjał turystyki kulturowej. Zdefiniowano ją następująco:
„turystyka kulturalna, a więc turystyka związana z walorami artystycznymi i krajobrazowymi, z miastami szczycącymi się dziedzictwem artystycznym, a także regionami
charakteryzującymi się szczególnie dużym nagromadzeniem walorów historycznych
i tradycji lokalnych”3. Warto również zwrócić uwagę na podział turystyki kulturalnej na
poszczególne segmenty, zawarty w tym dokumencie. Są to: „dziedzictwo artystyczne,
wystawy i ekspozycje, festiwale i inne wydarzenia, winiarstwo i gastronomia, turystyka
wiejska i filmowa oraz historyczno-kulturalne parki tematyczne”4.
W tym opracowaniu główny akcent położony został na turystyce filmowej.
Turystyka zwróciła niejako uwagę na film jako skuteczny nośnik reklamy i promocji.
Bądź też film spowodował wykształcenie się nowej formy turystyki. Z połączenia tych
dwóch gałęzi powstał set jetting, a więc podróże do miejsc, które dostrzegli scenarzyści
filmów i autorzy książek. Turyści chętnie odwiedzają „miejsca zamieszkania” ulubionych bohaterów superprodukcji, postaci z seriali czy lektur książkowych. Telewizja czy
kino docierają do zdecydowanie większej liczby odbiorców, dlatego film wyprzedza
książkę jako motyw wyjazdu. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny twierdzi,
że staje się ona „znaczącą siłą napędową ruchu turystycznego”5.
Na całym świecie turystyka filmowa, zwana set jetting, to prężnie rozwijająca
się gałąź przemysłu turystycznego. Wycieczki tropem bohaterów filmowych są coraz
popularniejsze, a mieszkańcy rejonów, gdzie kręcono filmy, potrafią doskonale swą
szansę wykorzystać, gdyż miejsca te stają się ogromnymi atrakcjami turystycznymi,
przyciągającymi nieprzerwanie tłumy odwiedzających.
Turystyka filmowa jest zjawiskiem, w ramach którego dochodzi do przemieszczania
się osób poza miejsce zamieszkania oraz transferu pieniądza, co spowodowane jest
wydarzeniami, miejscami i atrakcjami, których wspólną cechą jest film. Dzięki sztuce
kinematografii powstają nowe atrakcje turystyczne, a miejsca, miasta czy regiony mogą
zostać dzięki filmowi ponownie odkryte, przeżyć wzrost zainteresowania turystów, co
1. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 7.
2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 66.
3. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Turystyka
i kultura: dwie siły służące wzrostowi”, seria C Nr 110 z 9 maja 2006.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
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wywoła (lub przedłuży) fazę wzrostu produktu turystycznego6. Turystyka z kolei może
sprzyjać konserwacji obiektów, rewitalizacji i modernizacji miejsc, w tym urządzeń
związanych z kinem oraz tworzeniem wydarzeń o tematyce filmowej.
Celem artykułu jest analiza potencjału filmowo-turystycznego Podkarpacia
oraz sformułowanie zaleceń i rekomendacji wskazujących nowy kierunek działań
zmierzający do pozyskiwania produkcji filmowych, tworzenia nowych produktów
turystycznych, które mogą stać się podstawą rozwoju interesującego, niszowego
rynku turystycznego w regionie. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest pojawienie
się nowej kategorii motywacji wyjazdów turystycznych bezpośrednio lub pośrednio
związanych z kinem.

2. Przykłady wykorzystania filmu w turystyce
W Polsce sztuka filmowa ma długą historię, jednak moda na turystykę z nią
związaną znajduje się obecnie w fazie wczesnego rozwoju, ma jeszcze pionierski charakter, ale dzięki mediom ten obszar rynku zyskuje coraz bardziej na popularności.
Przemysł turystyczno-filmowy nie jest w Polsce tak silnie rozwinięty jak w Stanach
Zjednoczonych, Francji, Niemczech czy Anglii, gdzie wytwórnie i obiekty należące
do koncernów filmowych stały się atrakcjami turystycznymi, a ich zwiedzanie jest
pewną formą turystyki.
Jak wynika z analiz TCI Research blisko 40 mln turystów zainspirowało się
ulubionym filmem. Chodzi głównie o młodych podróżników i krótkie weekendowe
wypady oraz turystów, którzy w dane miejsce przyjeżdżają po raz pierwszy. W wielu
destynacjach od 1 do 10% odwiedzających to tzw. turyści filmowi. Najchętniej w takie
podróże wybierają się Rosjanie, Brazylijczycy, Hindusi i Chińczycy7.
Istnieją liczne przykłady potwierdzające, że sztuka filmowa może inspirować
rozwój turystyki. Miejsca czerpiące zyski z filmów i filmy czerpiące inspiracje z miejsc
można mnożyć bez końca. Warto wspomnieć m.in. o „Igrzyskach śmierci” i Karolinie
Północnej. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność książek Suzanne Collins z serii
„Igrzyska Śmierci” i filmu o tym samym tytule, kwestią czasu było zaproszenie turystów do lasów amerykańskiej Północnej Karoliny, gdzie kręcono wspomniany film.
Uruchomione wycieczki dla fanów serii pozwalają odkrywać zakątki lasu stanowego,
wykorzystane w filmie, dają szansę na zdobycie podstawowych umiejętności przetrwania, takich jak: orientacja w terenie, kamuflaż, budowa schronienia. „Chcemy
również uczyć doceniania i szanowania lasu, ma być to nasz pozytywny wkład dla lokalnej
społeczności” – podkreśla Tammy Hopkins z Hunger Games Fan Tours. Jednodniowa
wycieczka to koszt 79 dolarów za osobę, a wypad weekendowy kosztuje 389 dolarów
za osobę. Weekend z „Igrzyskami…” obejmuje m.in. odpowiednie posiłki, treningi
(m.in. łucznictwo, strzelanie z procy, budowanie ogniska, schronienia czy poruszanie
się na linach w koronach drzew) oraz symulację igrzysk.
„Mój telefon się urywał. Bez przerwy dzwonili ludzie, którzy chcieli obejrzeć lokacje,
w których kręcono film. Wraz z producentką Leigh Trapp założyłyśmy więc Hunger Games
6. J. Altkom, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995, s. 106–112.
7. http://dziennikturystyczny.pl/2013/01/filmy-sciagaja-turystow/#more-37481 (dostęp: 30.06.2014).
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Fan Tours” – tłumaczy Tammy Hopkins, która również jest producentką, agentką,
a także specjalistką od załatwiania pozwoleń od władz stanowych na kręcenie filmów
w danych miejscach. Nie było w tym przesady: do końca października 2012 r. lokacje
odwiedziło 327 tys. turystów, o 77 tys. więcej niż w 2011 r. Nawet teraz, w tradycyjnie
gorszym sezonie, terminy trzeba rezerwować z wyprzedzeniem.
Co ciekawe, ostatni taki sukces Karolinie Północnej zapewnił film „Dirty Dancing”
(znany również pod kreatywnie przetłumaczonym tytułem „Wirujący seks”), z tańczącymi Patrickiem Swayze i Jennifer Grey, który przyczynił się do wzrostu ruchu
turystycznego w regionie o 25 proc.8
Sława, jaką otoczone są gwiazdy kina, udziela się przecież miejscom, w których
powstawały pamiętne sceny z ich udziałem. Dzięki temu cieszą się one zainteresowaniem turystów z całego świata. Z międzynarodowych hitów filmowych wystarczy
przypomnieć „Wielki Błękit” Luca Bessona, który – nie bez znaczącego udziału Jeana
Reno – przyczynił się do popularyzacji pięknej wyspy Amorgos. Ogromne znaczenie
dla rozwoju turystyki przyjazdowej do Chorwacji miały, np. kręcone tam sceny do
serialu „Winnetou”. Za sprawą realizacji trylogii „Władca Pierścieni” Nowa Zelandia
odnotowała rekordową ilość 2,5 milionów odwiedzających rocznie. Jest to wzrost o ok.
30% w stosunku do lat „sprzed filmu”. Turyści doceniają „filmowe” zalety Nowej Zelandii. Przeprowadzone w 2004 r. (po premierze trylogii „Władca Pierścieni”) badania
pokazały, że dla 6 proc. turystów (ok. 150 tys. osób) filmy były jednym z głównych
powodów przyjazdu. Dla jednego procenta – jedynym powodem9.
Zastanawiające jest, dlaczego w Polsce turystyka filmowa nie jest tak wykorzystywana. Jest to wciąż potencjał, który czeka na odkrycie. Pomysłów na filmowe produkty
turystyczne może być sporo, ograniczeniem – jak zwykle – jest tylko wyobraźnia.
W Polsce dobrą praktyką wykorzystania serialu do promocji miasta jest Sandomierz
z „Ojcem Mateuszem”. Na oficjalnej stronie Sandomierza można obejrzeć zdjęcia
z planu filmowego, biura turystyczne organizują wycieczki „śladami ojca Mateusza”,
wydawnictwa wydają przewodniki i kalendarze ojca Mateusza, filmowcy zatrudniają
sandomierzan jako statystów, a liczba turystów wzrosła trzykrotnie. Anna Fieducik,
dziennikarka „Panoramy” w jednym ze swoich materiałów poświęconych set jettingowi w Polsce, zwróciła głównie uwagę właśnie na Sandomierz: „Takiej popularności
w Sandomierzu nikt się nie spodziewał. A wszystko za sprawą kręconego tu serialu
Ojciec Mateusz. Dzięki niemu do Sandomierza ściągają tłumy turystów”10.
Na turystycznej mapie Polski, za sprawą serialu, pojawiło się również małe miasteczko koło Mińska Mazowieckiego – Jeruzal, a miłośnikom „Rancza” znane jako
Wilkowyje. Role w filmie zagrały nie tylko szkoła, plebania i kościół, ale też sklep ze
słynną ławeczką „filozofów”. Miasteczko niewątpliwie zyskało na popularności serialu.
Zabytkowy kościół pw. św. Wojciecha, który stał się scenografią, wymaga gruntownego remontu. W poszukiwaniu środków na ten cel pomagają aktorzy. Zorganizowali
bowiem aukcje, na których licytowano scenariusze filmu, zdjęcia i koszulki, a nawet
8. http://dziennikturystyczny.pl/2012/03/byc-jak-katniss-z-igrzysk-smierci (dostęp: 30.06.2014).
9. http://dziennikturystyczny.pl/2012/11/hobbit-znow-przyciagnie-do-nowej-zelandii (dostęp: 30.06.2014).
10. http://www.tvp.pl/seriale/aktualnosci/set-jetting-czyli-turystyka-i-seriale/set-jetting-czyli-turystyka-i-seriale
(dostęp: 30.06.2014).
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drobną rolę w serialu. Licytacja przyniosła 24 tys. złotych11. Popularność serialu
można zauważyć już na rynku, gdzie wielu turystów robi sobie zdjęcia na słynnej
ławeczce pod sklepem, nad którego wejściem wisi tablica z serialu „Sklep spożywczo-przemysłowy, wł. Krystyny Więcławskiej”.
Na set jettingu zarabia także Biskupin. Dawna osada „zagrała” gród Popiela w „Starej Baśni” i sicz kozacką w „Ogniem i mieczem”. Po ekranizacji „Starej Baśni” liczba
turystów w Biskupinie wzrosła o jedną szóstą12. Niektóre dekoracje są nierozebrane
ze względu na popularność, jaką cieszą się wśród turystów.
Także władze Lubomierza zorientowały się, że można zarobić na sukcesie komedii
„Sami Swoi” realizowanej na terenie miasteczka. Stworzono tam muzeum Kargula
i Pawlaka, a co roku w miesiącach wakacyjnych odbywa się Festiwal Filmów Komediowych. Nie ma więc wątpliwości, że miasto ma ogromne szanse rozwoju. Nie są one
jednak wykorzystywane – miasteczko nie jest przygotowane na przyjęcie turystów.
Zwraca na to uwagę burmistrz Lubomierza Wiesław Bobrowski: „Turystyka w naszej
gminie (…) jest w powijakach. Najpoważniejszą barierą jest brak infrastruktury, bazy
noclegowej, gastronomii, usług itp.”13 Nie zniechęca to jednak prawdziwych fanów
komedii „Sami Swoi”. Co roku miejsce waśni sąsiadów odwiedza 15 tysięcy turystów14.
Miasteczko odwiedzają też fani „Tajemnicy twierdzy szyfrów”.
Wybór scenerii jednak nierzadko jest przypadkowy. Tak było w odniesieniu do
jednego z miejsc wykorzystanych w filmie „Katyń”. Sceny przetrzymywania polskich
oficerów kręcono w starej, niemal zrujnowanej cerkwi w Starym Dzikowie na Podkarpaciu. Ustawiono w niej kilkupiętrowe drewniane prycze wzorowane na tych, jakie
znajdowały się w obozach jenieckich w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Jednak
po zakończeniu zdjęć, staraniem władz miasta, scenografii nie rozebrano. Zrodził się
wtedy pomysł, jak można to wykorzystać: „Podczas kręcenia scen w Starym Dzikowie
dowiedzieliśmy się od kierownictwa ekipy filmowej, że zachowała się część scenografii
z wielu poprzednich filmów realizowanych przez Andrzeja Wajdę. Dotąd pokazywano
ją na pojedynczych wystawach. W zabytkowej cerkwi chcemy zgromadzić wszystko,
co udało się zachować, a całość uzupełnić różnymi dokumentami i zdjęciami z planów filmowych naszego czołowego reżysera” – powiedział kustosz Muzeum Kresów
z Lubaczowie, Janusz Mazur15.
Greckokatolicka cerkiew od lat nie jest użytkowana. W okolicy nie mieszkają bowiem grekokatolicy. Dlatego przywrócenie jej charakteru sakralnego wydaje się być
bezcelowe, „(…) Może ona jednak z powodzeniem spełniać rolę obiektu kulturalnego”16.
„Liczymy, że nasz pomysł zostanie urzeczywistniony i w Starym Dzikowie powstanie
jedyne w Polsce muzeum scenografii do filmów Andrzeja Wajdy. Tym bardziej że w tej
miejscowości jest jeszcze stara, rozsypująca się synagoga, którą w dalszej przyszłości
11. http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81910,6537256,Rowerem_na_ranczo.html (dostęp: 30.06.2014).
12. http://www.wprost.pl/ar/132345/Podroze-z-filmem/?O=132345&pg=3 (dostęp: 30.06.2014).
13. A. Furmanowicz, Burmistrz o Lubomierzu i Naszej Gminie, [w:] Sami Swoi, Miesięcznik gminy i miasta Lubomierz,
Lubomierz 2008, nr 176, s. 3.
14. Ibidem, s. 3.
15. http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=35594 (dostęp: 30.06.2014).
16. Wypowiedź wojewódzkiego podkarpackiego konserwatora zabytków, Mariusza Czuby na: http://film.onet.
pl/F,12728,1466384,wiadomosci.html (dostęp: 30.06.2014).
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także można wykorzystać na potrzeby tego rodzaju placówki – dodał kustosz Muzeum
Kresów w Lubaczowie”17.
Podróż tropem plenerów, miejscowości i budynków przedstawionych w ulubionych
produkcjach to wspaniały motyw przewodni i jednocześnie możliwość przyjrzenia się
im z trochę innej perspektywy. Pewne miejsca nabierają rozgłosu i stają się atrakcyjne
turystycznie przez sam fakt powstawania tam filmu. Turyści mogą przyjechać do
miasta rozsławionego przez dany film, aby poczuć jego klimat uchwycony w dziele.
Nie interesują ich same tylko mury i ulice, ale cały sposób życia miasta ukazany na
ekranie (np. miastem, które nieprzerwanie od dwudziestu paru lat czerpie korzyści
z ogromnej popularności komisarza Kurta Wallandera – bohatera serii kryminałów
i serialu nakręconego na jej podstawie, jest szwedzkie Ystad).
Większość miejscowości/regionów ma walory, które stanowią o ich dużym potencjale turystycznym bez konieczności pomocy ze strony sztuki filmowej, niemniej
takie informacje wzbogacają ich ofertę, kreując dodatkowy popyt i odwołując się do
nowych potrzeb i zainteresowań turystów. Popyt na tego typu wrażenia wywołuje
zainteresowanie organizatorów podaży atrakcji i zagospodarowania turystycznego.
Dodatkowym atutem jest to, że nie trzeba dokonywać wielu dodatkowych inwestycji
(poza oczywiście podstawowym zagospodarowaniem turystycznym), a nawet byłoby
to niewskazane ze względu na potrzebę zachowania autentyczności tak powstałej
atrakcji.

3. Potencjał filmowo-turystyczny Podkarpacia
Na podstawie oceny potencjału turystycznego regionu można podjąć próbę wskazania czynników przemawiających za rozwojem turystyki filmowej na Podkarpaciu.
Tabela 1 zawiera analizę mocnych i słabych stron regionu podkarpackiego oraz
szans i zagrożeń dotyczących jego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem potencjału
filmowo-turystycznego województwa. Poniższe zestawienie jest wynikiem dyskusji
podjętej w ramach sesji w temacie „Analiza potencjału filmowo-turystycznego regionu
podkarpackiego, tworzenie „mapy” inspirujących lokalizacji”, która odbyła się w ramach Seminarium „Film + Turystyka – od inspiracji do strategii rozwoju regionu”
w dniu 26 czerwca 2014 r. w Rzeszowie18.

17. http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=35594 (dostęp: 30.06.2014).
18. Seminarium zostało zorganizowane w ramach Projektu „EUROPEAN SCREEN DESTINATIONS” (Akronim
Projektu: EuroScreen; Numer projektu: 1109R4) realizowanego w ramach programu INTERREG IVC,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Tab. 1. Analiza SWOT potencjału filmowo-turystycznego regionu podkarpackiego
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Walory przyrodnicze:
• różnorodność krajobrazowa (występowanie gór, jezior, rzek
w regionie)
• nieskażona natura, brak widocznego oddziaływania człowieka na przyrodę; dzikość krajobrazu
• bogactwo występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
2. Walory antropogeniczne:
• bogate dziedzictwo kulturalne regionu – wielokulturowość –
obszar styku kultur: magnackiej, ziemiańskiej, włościańskiej,
żydowskiej, ukraińskiej, ruskiej, oraz innych narodowości
etnicznych, tj. Łemkowie, Bojkowie
• bogata i zróżnicowana historia regionu
• bogata kultura religijna
• mocno zakorzenione i pielęgnowane tradycje; folklor
• cykliczne imprezy plenerowe, przeglądy zespołów pieśni
i tańca tradycyjnego
• unikalna kuchnia
• gościnność.
3. Obiekty turystyczne:
• pałace, zamki, kościoły różnych wyznań (architektura sakralna)
• szlaki architektoniczne (np. architektury drewnianej)
• obiekty przemysłowe – tereny postindustrialne
• skanseny, bunkry i schrony z II wojny światowej.
4. Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
• przygraniczne położenie
• międzynarodowe lotnisko, autostrada.

1. Niska dostępność komunikacyjna wewnętrzna związana
ze słabą siecią dróg lokalnych. Stosunkowo wysokie ceny
połączeń lotniczych.
2. Słaba i rozproszona baza noclegowa. Mała ilość powierzchni kempingowych.
3. Słabe zagospodarowanie turystyki:
• brak kompleksowej informacji turystycznej
• brak współpracy samorządów w kwestii rozwoju turystyki;
brak spójnego działania
• brak gotowych ofert dla młodszych turystów
• brak pakietów turystycznych
• słabo dopracowane lub brak produktów turystycznych
• niskie nakłady na rozwój turystyki.
4. Słabo rozwinięta marka regionu:
• brak jednorodnej strategii jej utworzenia
• brak badań w tym kierunku
• dublowanie terminów
• niskie nakłady na promocję.
5. Niewielkie doświadczenie w ściąganiu produkcji filmowych
do regionu; brak tradycji filmowych.
6. Świadomość społeczna nie jest nastawiona na czerpanie
korzyści z walorów regionu.

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Wzrost znaczenia regionalizmu i odrębności kulturowej
• edukacja kulturowa
• promocja dziedzictwa kulturowego
• możliwość czerpania korzyści z wielokulturowego dziedzictwa
• utrzymanie i rozwój tradycyjnych form popularyzacji kultury
na Podkarpaciu (jarmarki, biesiady, koncerty plenerowe,
festyny, warsztaty rękodzielnictwa).
2. Nieznane, dotąd nieodkryte dla turysty obszary:
• dywersyfikacja potencjału turystycznego
• identyfikacja i rozwój nowych produktów turystycznych jak
np. szlaki tematyczne
• rozwój turystyki na wsi i agroturystyki.
3. Otwartość na nowe formy turystyki i istniejący duży
potencjał regionu:
• turystyka filmowa
• enoturystyka
• apiturystyka
• turystyka historyczno-wojskowa
• turystyka kulinarna
• turystyka ekstremalna.
4. Wykorzystanie „Doliny Lotniczej” i wprowadzanych innowacji jako potencjalnej marki regionu.
5. Atrakcyjność inwestycyjna regionu.
6. Dalszy rozwój infrastruktury i spowodowany tym
wzrost mobilności.
7. Wykorzystanie środków z funduszów unijnych.
8. Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna:
• wypracowanie wspólnej strategii instytucji regionalnych
skierowanych na promocję
• współpraca z doświadczonymi regionami, np. w turystyce
filmowej – zarówno z innymi województwami w Polscem jak
i regionami z zagranicy.
9. Rozwój pakietów turystycznych w oparciu o liczne obiekty
SPA & Welness o wysokim standardzie.

1. Konkurencja państw/regionów sąsiednich.
2. Zbytnie skupienie się na najbardziej popularnych destynacjach, pomijanie innych, potencjalnie atrakcyjnych lokalizacji.
Związane z tym ryzyko przekroczenia chłonności i pojemności turystycznej takich miejsc, jak np. Bieszczady.
3. Zmiana postaw turystów:
• duże zainteresowanie turystyką wypoczynkową w ciepłych
krajach
• pojawienie się nowego, świadomego pokolenia turystów, które nie jest zainteresowane tradycyjnymi formami turystyki,
jak np. zwiedzanie obiektów historycznych.
4. Brak woli politycznej:
• brak konkretnych działań samorządów w kierunku rozwoju
turystyki
• niskie nakłady na rozwój turystyki
• brak jednorodnego planu rozwoju regionu z uwzględnieniem
turystyki
• nieumiejętność zaangażowania interesariuszy z danej
dziedziny (np. turystyki i filmu) do wypracowania wspólnej strategii.
5. Brak wykształconej kadry w dziedzinie turystyki oraz brak
specjalistów w branży filmowej w regionie w przypadku
chęci rozwoju turystyki filmowej.
6. Niska dywersyfikacja produktów turystycznych w aspekcie
terytorialnym i tematycznym.
7. Obojętność mieszkańców regionu. Ryzyko niezrozumienia
idei rozwoju turystyki, w tym turystyki filmowej.
8. Stereotypowy wizerunek Podkarpacia jako „Polski B”.
9. Zagrożenie występowaniem zjawisk niszczenia przyrody.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opinii uczestników seminarium zorganizowanego w ramach
Projektu „EUROPEAN SCREEN DESTINATIONS”, Rzeszów 26.06.2014 r.
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Podsumowując analizę SWOT, w ramach mocnych stron wskazano w szczególności
na atrakcje naturalne, antropogeniczne, kulturowe i społeczne, które w znacznej mierze
określają wybór destynacji turystycznej i wpływają na motywacje potencjalnych gości.
Zdecydowanie region wyróżniają walory przyrodnicze, skoncentrowane na terenach
górskich (Bieszczady, Beskid Niski), nieskażona natura, dzikość krajobrazu, z kolei aż
48% powierzchni województwa stanowią obszary chronione. Jest to z drugiej strony
argument do postrzegania Podkarpacia jako obszaru niedoinwestowanego, części
„Polski B”, bez wyraźnego wizerunku województwa na mapie turystycznej Polski.
Wielość inspiracji kulturowych, jak i przyrodniczych stanowi o ogromnym potencjale do tworzenia produktów turystycznych, do rozwijania całorocznej oferty
i tworzenia pakietów, w tym z racji położenia regionu, do tworzenia produktów
transgranicznych i międzynarodowych. Generalnie podkreślano brak sprofilowanej
oferty w formie zintegrowanych produktów turystycznych, a w kontekście rozwoju
turystyki filmowej brak oferty lokacji produkcji kinematograficznych.
W opinii uczestników sesji władze samorządowe wciąż nie dostrzegają ważnej roli
turystyki w rozwoju regionalnym, co przekłada się na niedofinansowanie rozwoju tej
sfery działalności. Brakuje zrozumienia dla konieczności ponoszenia wydatków na
turystykę (preferuje się inwestycje, np. w infrastrukturę techniczną).
Jako szczególnie istotne działanie wskazywano konieczność wzmocnienia działań
w zakresie promocji i informacji turystycznej, które są rozproszone, czasami nieaktualne, ponadto dostrzeżono problem pokrywania się terminów organizacji imprez
kulturalnych, rekreacyjnych czy turystycznych.
Kilkakrotnie wymieniana przez uczestników sesji gościnność i aktywność mieszkańców Podkarpacia rokuje przyjazne nastawienie do turystów, a także otwartość na
projekty turystyczne i paraturystyczne, w tym z zakresu turystyki filmowej. Zwrócono
jednak uwagę, że ze względu na małą wiedzę mieszkańców o regionie „świadomość
społeczna nie jest nastawiona na czerpanie korzyści z walorów regionu” – innymi
słowy brakuje ducha przedsiębiorczości i wiary w korzyści wynikające z rozwoju
turystyki, a także silnej identyfikacji z miejscem zamieszkania.
Zauważono, że w regionie funkcjonuje duża liczba organizacji działających na
rzecz rozwoju turystyki, na wsparcie i współpracę, z którymi mogą liczyć społeczności
lokalne. Brakuje jednak silnych pod względem finansowym i kadrowym podmiotów,
których działalność ma faktyczny wpływ na rozwój turystyki i podnoszenie atrakcyjności turystycznej województwa. Do tej grupy należą m.in. ośrodki akademickie
kształcące w dziedzinie turystyki. W przypadku chęci rozwoju turystyki filmowej
warto poszerzyć ofertę edukacyjną o specjalność wiążącą sferę turystyki z branżą
filmową, gdyż w regionie ze względu na brak tradycji i doświadczeń w pozyskiwaniu
produkcji kinematograficznych nie ma specjalistów w tej dziedzinie.
W opinii uczestników seminarium zdecydowanie wzrosła jakość dostępności
komunikacyjnej Podkarpacia dzięki wciąż rozwijającemu się międzynarodowemu
lotnisku w Jasionce oraz oddanej do użytku autostradzie łączącej region z południem
i zachodem Polski. Podkreślono jednak fakt słabo rozbudowanej sieci dróg lokalnych
i stosunkowo wysokich cen połączeń lotniczych.
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Szansą rozwoju turystyki w regionie jest przede wszystkim wykorzystanie potencjału kulturowego oraz obszarów przyrodniczych m.in. rozwój nowych form turystyki,
tj. turystyka filmowa, enoturystyka, apiturystyka, turystyka kulinarna i innych.
Zwrócono też uwagę na potencjał regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej, której
rozwój i różnicowanie oferty (np. w zakresie SPA & Wellness) może być szansą dla
wzrostu ruchu turystycznego w podkarpackich uzdrowiskach.
Istnieją obawy, że mniej znane, dotąd niepromowane atrakcyjne miejsca w regionie, wciąż pozostaną „nieodkryte”. Przyczyny mogą wynikać z braku aktywności
władz lokalnych w rozwoju turystyki, pozyskania interesariuszy do współpracy,
ale też z braku popytu na „tradycyjną” turystykę. Nowe trendy dotyczą bowiem
koncepcji „3E” (rozrywka, edukacja, ekscytacja), co oznacza zmianę w preferencjach
konsumpcyjnych turystów. Warto zauważyć, że takie „dziewicze” tereny są często
poszukiwane przez twórców filmowych, a zatem mogą stanowić o mocnych stronach
regionu w kontekście rozwoju turystyki filmowej.
Region kojarzony z przemysłem lotniczym, kadrami inżynierskimi i innowacjami,
zdaniem uczestników sesji, powinien wykorzystywać te atuty w rozwoju regionalnym
w obszarze turystyki. Istotną szansą są środki z UE, które w nowej perspektywie do
2020 roku w znacznej mierze przeznaczone są na innowacyjne rozwiązania również
w turystyce.
Ponadto podczas tego samego seminarium wskazano najciekawsze lokalizacje
województwa podkarpackiego w kontekście ich wykorzystania jako lokacji filmowych.
Obiekty przyrodnicze:
 Pogórze Dynowskie
 Ujście Sanu do Wisły – Radomyśl nad Sanem
 Jaśliska i okolice
 Rezerwat Zabłocie – położony na terenie gmin Głogów Małopolski, Kolbuszowa,
Sędziszów Małopolski oraz Świlcza
 Solina i okolice – Zalew Soliński
 Przełom Wisłoka
 Bieszczady
 Beskid Niski
 Roztocze
Obiekty antropogeniczne
Obiekty sakralne:
 Cerkwie – Łopienka, Stary Dzików, Ulucz
 Synagogi – Łańcut, Lesko
 Zespół klasztorny oo. Bernardynów w Leżajsku
 Kościoły w Bliznem, Haczowie
Zamki i pałace:
 Pałac w Krasiczynie
 Zespół Pałacowo-Zamkowy w Łańcucie (wraz m.in. z Wozownią i Storczykarnią)
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 Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku
 Ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu
 Baranów Sandomierski
 Zespół dworski w Targowiskach
 Zamek w Rzeszowie
Muzea i skanseny:
 Skansen w Markowej
 Skansen w Kolbuszowej
 Galicyjskie Miasteczko w Skansenie w Sanoku
 Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie
 Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
 Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
 Centrum Dziedzictwa Szkła – Krosno
 Muzeum Historyczne w Sanoku z ekspozycją dzieł Zdzisława Beksińskiego
 Osada Słowiańska w Stobiernej i Karpacka Troja w Trzcinicy
Miejsca wypoczynku:
 Zagroda Magija – Orelec
 Karczma w Zawadzie
 Hotel „Rzeszów”
 Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej
 Hotel w Arłamowie
Obiekty historyczne:
 Bunkier kolejowy w Stępinie
 Trasa Podziemna w Rzeszowie
 Stanica Kresowa – Lutowiska
 Obwarowania Twierdzy Przemyśl
 Kopiec tatarski w Przemyślu
 Trasa Podziemna w Przemyślu
 Umocnienia Linii Mołotowa – ciągnące się od Bieszczadów, od Bóbrki przez
Myczkowce, Lesko, Załuż, Olchowce, Sanok, Dobrą aż po Dynów oraz okolice
Przemyśla i Lubaczowa
 Staropolska zabudowa miast i miasteczek (Przemyśl, Jarosław, Krosno, Rzeszów
i inne)
 Przeworska Kolejka Wąskotorowa
 Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa
Na podstawie propozycji uczestników seminarium zgromadzono wiele ciekawych
przykładów potencjalnych lokacji filmowych. Wiele z nich to znane „hity turystyczne”
Podkarpacia”, np. Trasa Podziemna w Rzeszowie, Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa,
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,
Zespół Pałacowo-Zamkowy w Łańcucie (wraz m.in. z Wozownią i Storczykarnią) czy
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Zapora w Solinie i Zalew Soliński. Niektóre są mniej popularne, a nawet nieznane
większości turystom, jak Zespół Dworski w Targowiskach czy Zagroda Magija w Orelcu.
Trudno jednoznacznie wskazać lokalizacje o największym potencjale filmowo-turystycznym. Wybór miejsca przez producentów filmowych niejednokrotnie jest
przypadkiem losowym, często podyktowany specyfiką danej realizacji, uzależniony
od zaplecza noclegowego, gastronomicznego, warunków klimatycznych, kolorystyki
krajobrazu, dostępności, warunków akustycznych, a także infrastruktury towarzyszącej (hale, magazyny, powierzchnie biurowe itp.). Ograniczeniami w tych wyborach
mogą być kwestie organizacyjno-administracyjne, finansowe, ale też brak porozumienia z gestorami danego obszaru, którzy niejednokrotnie nie wykazują dobrej
woli i poparcia dla tego typu przedsięwzięć. Z tego też powodu warto opracować
bazę lokacji filmowych, skatalogowaną, opisaną pod względem istotnych z punktu
widzenia filmowców kryteriów, a także w ramach danych jednostek terytorialnych
(administracyjnych) wyróżnić stanowisko lub jednostkę organizacyjną do kontaktów
z branżą filmową. Właściwym przykładem, w oparciu o który można tego dokonać,
a przede wszystkim się wzorować, są działania komisji filmowych, doświadczonych
w zakresie tworzenia bazy lokalizacji filmowych, wypracowywania porozumień
i współpracy z przedsiębiorstwami komunalnymi, lokalną społecznością oraz zarządcami danych obiektów czy miejsc, zachęcając w ten sposób filmowców do lokowania
swoich realizacji w danym regionie.

4. Zalecenia i rekomendacje dotyczące potencjału
filmowo-turystycznego regionu
Potencjał turystyczny Podkarpacia jest bardzo bogaty, zróżnicowany, dotąd w niewielkim zakresie obecny w realizacjach filmowych, co wskazuje na jego dodatkową
wartość. W wielu przejawach jest oryginalny, niepowtarzalny i unikatowy, a właśnie
takich lokacji niejednokrotnie poszukują filmowcy. Warto raz jeszcze podkreślić
gościnność regionu, otwarcie na współpracę oraz cenową przewagę konkurencyjną.
Wyróżnikiem regionu jest niewątpliwie architektura drewniana (szczególnie
sakralna: cerkwie, kościoły) często w bardzo dobrym stanie, z utrzymaną tradycyjną
formą. Ponadto obiekty historyczne również o zachowanej oryginalności, dostępne
i niezagospodarowane (np. bunkier kolejowy w Stępinie czy forty przemyskie).
Branżę filmową mogą również zainteresować podkarpackie zamki i pałace (Łańcut, Krasiczyn, Sieniawa, Odrzykoń) oraz skanseny (Kolbuszowa, Trzcinica, Sanok,
Bóbrka). Do unikatowych miejsc, które mogłyby stanowić ciekawy plener filmowy,
należą trasy podziemne w Rzeszowie, Jarosławiu i Przemyślu.
W kontekście właściwego wykorzystania potencjału regionu dla rozwoju turystyki,
w tym turystyki filmowej ważne jest nawiązanie współpracy pomiędzy zarządcami
atrakcji turystycznych w regionie (np. zamków i pałaców czy gospodarstw agroturystycznych), gestorami bazy turystycznej również w regionach sąsiednich oraz krajach
sąsiadujących, a także z sektorem publicznym.
Należy dążyć do efektywnego wykorzystywania posiadanego potencjału przyrodniczego i kulturowego, w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i wykreowania
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unikalnych produktów turystycznych, skierowanych do zidentyfikowanych segmentów
rynku (w tym producentów filmowych), wdrażanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ważne, aby kreować wizerunek regionu przyjaznego i gościnnego, w którym
dobrze się żyje i wspaniale wypoczywa, są cudowne plenery i ciekawe lokacje filmowe.
Istotna jest rewitalizacja krajobrazu, obiektów i obszarów poprzemysłowych, zachowanie niepowtarzalnego charakteru budownictwa historycznego i regionalnego,
w celu kreowania nowych produktów turystycznych oraz promowania tego, co tożsame
dla regionu, niepowtarzalne, unikalne w skali kraju, a nawet świata.
Nie bez znaczenia jest również dostosowanie oferty edukacyjnej i kształcenie
kadr dla turystyki dostosowane do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, a w
kontekście rozwoju turystyki filmowej uruchomienie specjalności, kursów, warsztatów
generujących specjalistów w tej dziedzinie.

5. Podsumowanie
Rozwój turystyki filmowej na Podkarpaciu wymaga w świetle powyższego podjęcia
następujących działań:
 identyfikacji potencjału turystyczno-filmowego (lokacji, tematów, twórców,
zaplecza, edukacji, środków finansowych),
 identyfikacji konkurencji (w kraju i na świecie),
 stworzenia profesjonalnej bazy/katalogu lokacji filmowych,
 wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za kontakty z branżą filmową (np.
w strukturach jednostek samorządowych),
 zbudowania relacji, rozwiązań systemowych w regionie, zadbanie o wolę polityczną, które ułatwią obsługę realizacji filmowych,
 identyfikacji źródeł finansowych (montaż finansowy, który uruchomi fundusz
filmowy, wesprze działania komisji filmowej),
 opracowania narzędzi organizacyjnych (np. regulamin realizacji produkcji filmowych, formy zachęt dla filmowców).
Czy ruch turystyczny związany ze sztuką filmową ma duże perspektywy rozwoju? Popyt na takie usługi turystyczne istnieje i z pewnością będzie wzrastał, tak jak
w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. „Może więc warto rzucić w diabły
egzotyczne oferty biur podróży i przypomnieć sobie, że Polska potrafi być piękna jak
diabli. W dodatku bywa nie tylko Polską, ale też Hiszpanią, Bośnią, Dzikim Zachodem,
Saksonią, Węgrami, Litwą, Kaszmirem, a nawet bajkową Narnią. Cudze chwalicie,
swego nie znacie. Od lat udowadniają nam to polscy, i nie tylko polscy, filmowcy”19.
Za rozwojem turystyki filmowej przemawiają m.in.:
 przesycenie turystyką ściśle wypoczynkową przy niestabilnych warunkach pogodowych w naszym kraju,
 rozwój turystyki opartej na motywacjach kulturowych,

19. M. Wiktor, Polska nakręcona. Turystyka filmowa w Polsce, [w:] „Film”, sierpień (08) 2008.
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 poszukiwanie nowych doznań i atrakcji turystycznych,
 poszukiwanie nieodkrytych, mało znanych lokalizacji.
Mogą jednak zaistnieć pewne bariery. Dopóki polskie filmy nie będą znane szerokiej publiczności na świecie, tak jak kino amerykańskie, angielskie, hiszpańskie
czy francuskie, nie można zanadto liczyć na popyt zewnętrzny. Nieliczne przypadki
zainteresowania turystów zagranicznych miejscami związanymi w naszym kraju z filmem wynikają z popularności dzieł tylko kręconych w Polsce, lecz wyprodukowanych
przez wytwórnie zagraniczne i zrealizowanych przez znanych reżyserów światowych.
Impulsem, który mógłby pobudzić rozwój popytu oraz, co za tym idzie, podaży,
byłoby stworzenie profesjonalnej filmowej mapy Polski (lub poszczególnych regionów) i przewodnika, w których turysta znalazłby wszystkie miejsca powstania filmów
i inne atrakcje związane z kinem.
Kolejnym krokiem musi być rozwój oferty turystycznej odpowiadającej rosnącemu
zainteresowaniu tą formą turystyki oraz profesjonalne podejście do tego nowego,
specjalistycznego produktu turystycznego.
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CZĘŚĆ III

ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA I REGIONALNA
ELEMENTEM ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
REGIONU
PART III

TRADITIONAL AND REGIONAL FOOD AS THE
ELEMENT OF TOURISM ATTRACTIVENESS
OF THE REGION

Jan Krupa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ŻYWNOŚCIOWE PRODUKTY TRADYCYJNE
I REGIONALNE W OBSZARACH WSPÓŁPRACY
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ
Streszczenie
Celem opracowania jest spojrzenie na problematykę związaną z działalnością klastra produktów tradycyjnych i regionalnych z perspektywy różnych zainteresowanych podmiotów. Za podstawę do głównych rozważań posłużyły informacje uzyskane podczas wywiadów z ludźmi oraz
rozmów przeprowadzanych podczas imprez związanych z produktami tradycyjnymi i regionalnymi. Oparto się także na literaturze przedmiotu oraz danych zaczerpniętych z Internetu.
Celem klastra powinna być pomoc oraz koordynacja działań w zakresie produkcji, a zwłaszcza promocji i dystrybucji żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych, wzmocnienie współpracy między producentami oraz stworzenie marki regionalnej produktów żywnościowych, rozpoznawalnej w regionie, w kraju, a także za granicą. Ważnym zadaniem klastra
produktów tradycyjnych i regionalnych powinno być dążenie do zrównoważonego 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.
Największą reklamą są prezentacje i wystawy organizowane podczas imprez regionalnych.
Stanowią również istotny dodatkowy element promocji regionu. Brakuje natomiast konkretnych działań promocyjnych prowadzonych na szerszą skalę.
Słowa kluczowe: produkty regionalne, potrawy tradycyjne, atrakcja turystyczna, klastry,
Podkarpacie

TRADITIONAL AND REGIONAL FOOD PRODUCTS
IN THE AREAS OF ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL COOPERATION
Summary
The purpose of this paper is to look at issues related to the activities cluster of traditional and
regional products from the perspective of different entities. The basis for the major considerations was information obtained during interviews with people and conversations, conducted
during events related to traditional and regional products. The information is also based on the
literature and data taken from the Internet.
The objective of a cluster should be help and coordination of activities within production,
especially promotion and distribution of traditional and regional food products, reinforcement of cooperation between producers, and creation of a regional brand of food products,
recognizable in the region of the country and also abroad. An important task of a cluster of
traditional and regional products should be aim for sustainable socio-economic development
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of the Podkarpacie, including culinary tourism, both in terms of environmental protection, as
well as efforts to preserve local and regional traditions, cultural heritage and prevention of its
commercialization.
The biggest advertising methods are presentations and exhibitions at regional events. They
are also an important element of region’s promotion. However, there is a lack of specific promotional activities carried out on a large scale.
Keywords: regional products, traditional dishes, tourist attraction, clusters, Podkarpacie

1. Wprowadzenie
Wytwarzanie wysokiej jakości produktów tradycyjnych i regionalnych stanowi
jeden z priorytetów polityki rolnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii
Europejskiej. Stwarza to nowe możliwości dla polskich producentów i rolników, którzy przy niewielkich nakładach inwestycyjnych mogą w swych rodzinnych firmach
i gospodarstwach wytwarzać na rynek produkty tradycyjne i regionalne. Regionalizm
wytwarzania określonych produktów i rozeznanie popytu ogranicza walkę konkurencyjną na rynku, stymuluje poprawę jakości i zachęca do zróżnicowania produkcji.
W Polsce podjęto szereg działań oraz powstało wiele inicjatyw związanych z rozwojem tego sektora branży rolno-spożywczej. Podobnie w województwie podkarpackim
idea działań „od lokalnej i regionalnej tradycji do biznesu” stała się podstawą i przesłanką do podjęcia prac nad zawiązaniem inicjatywy klastrowej obejmującej wspólne
działania wielu podmiotów, tj. zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego z terenu
woj. podkarpackiego produkujących wyroby tradycyjne, rodzinne gospodarstwa
i firmy produkcyjno-przetwórcze, stowarzyszenia oraz różne organizacje społeczno-kulturalne pielęgnujące tradycje kulinarne w gminie i regionie.
W Europie konsumenci coraz częściej poszukują produktów o wysokich walorach
smakowych, wytwarzanych według tradycyjnych receptur i metod. Nie bez znaczenia
jest powszechna opinia, że produkty takie cechują dużo wyższe standardy zdrowotne.
Konsumenci oczekują, że jakość i walory smakowe proponowanych im produktów
są wynikiem wyjątkowej receptury i składu surowcowego oraz szczególnych, sprawdzonych wieloletnią tradycją metod ich wytwarzania. Zwiększony popyt na wysokiej
jakości żywność spowodował rozwój produkcji wyrobów regionalnych, tradycyjnych
i lokalnych1.
Inicjatorem wielu działań w tym zakresie na obszarze województwa podkarpackiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy aktywnym
udziale, m.in. Stowarzyszenia „Pro Carpathia” z Rzeszowa, Zakładów Mięsnych
„Smak-Górno” w Górnie, Zakładów Mięsnych „Taurus” z Pilzna, domów kultury,
kół gospodyń wiejskich i wielu innych uczestników. Są to działania z pogranicza
gospodarki i kultury obejmujące wiele imprez organizowanych cyklicznie na terenie
województwa, promujących produkty lokalne, tradycyjne i regionalne oraz żywność
ekologiczną. W szczególności można wyróżnić Festiwal Podkarpackich Smaków organizowany corocznie w Górnie, Festiwal Pierogów organizowany w Pilźnie, które
1. E. Bernat, J. Krupa, K. Staszewski, W. Szajna, L. Woźniak, Koncepcja funkcjonalna klastra Produktów Tradycyjnych
i Regionalnych „Podkarpackie Smaki”, ekspertyza (maszynopis), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania, Rzeszów 2011, s. 6.
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stwarzają podstawy do realnego prognozowania funkcjonalności potencjalnej sieci
gospodarczej zajmującej się produkcją, przetwórstwem, promocją i dystrybucją tradycyjnych i regionalnych wyrobów.
Wokół wymienionych firm branży mięsnej tworzą się powiązania o charakterze klastrowym polegające, m.in. na współpracy pomiędzy sklepami, grupowymi
dostawami wyrobów do sieci handlowych, wspólni dostawcy i hodowcy trzody oraz
wymiana doświadczeń podczas organizowanych spotkań dla przedstawicieli firm.
Produkcja w tych firmach przebiega w oparciu o zastosowanie metod tradycyjnych
na dużą skalę, dzięki czemu każdy z wymienionych zakładów mięsnych zarejestrował
już ponad 10 produktów tradycyjnych na Liście Produktów Tradycyjnych w MRiRW.
Z kolei Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
od początku swego istnienia samodzielnie i w partnerstwie z różnymi organizacjami
i samorządami realizuje z sukcesem liczne przedsięwzięcia, m.in. w ramach programów
operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa.
Rośnie również znaczenie przynależności lokalnej czy regionalnej, a lokalne
społeczności coraz częściej widzą korzyści płynące z dziedzictwa kulturowego swoich „małych ojczyzn”. Kreowanie lokalnych i regionalnych wyrobów oraz produktów
tradycyjnych zaczyna traktować się jako inwestycję w przyszłość2. Zagadnienia dotyczące charakteru współpracy między podmiotami gospodarczymi będą przedmiotem
bardziej szczegółowych rozważań w dalszej części niniejszego opracowania.
Głównym celem artykułu jest spojrzenie na problematykę związaną z działalnością
różnych podmiotów gospodarczych, instytucji o charakterze edukacyjnym, organizacji
rządowych i pozarządowych oraz instytucji ze sfery kultury, uczestniczących w procesie
integracji działań, w ramach Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych, związanych z produkcją, przetwórstwem oraz promocją i dystrybucją produktów wysokiej
jakości. Przedstawiono korzyści ekonomiczne, społeczne i kulturowe współpracy
w ramach klastra. Rozważania ograniczono do obszaru województwa podkarpackiego,
wykorzystując własne doświadczenie autora oraz materiały pochodzące z różnych
źródeł, w tym internetowych.

2. Lista Produktów Tradycyjnych – prowadzona
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
we współpracy z samorządami województw
Podkarpackie należy do ekologicznie czystych regionów Polski, 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 produkcji wysokiej jakości surowców, bogactwo receptur i metod
wytwarzania sprzyjają wytwarzaniu szerokiej gamy wyrobów lokalnych, tradycyjnych,
regionalnych. Wytwórcy wyrobów tradycyjnych z województwa podkarpackiego
plasują się w czołówce producentów tego rodzaju żywności, wytwarzanej metodami
2. K. Vinaver, Filozofia ochrony i rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej, http://www.
witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=671 (dostęp: 14.07.2014).
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tradycyjnymi, charakteryzującej się specyficznymi walorami smakowymi oraz wysoką
wartością odżywczą.
W tabeli 1 przedstawiono wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na Listę
Produktów Tradycyjnych w MRiRW, według grup asortymentowych, pochodzących
z pięciu wyróżniających się województw (informacja z 25 stycznia 2015 r.). Należy
nadmienić, że z województwa podkarpackiego zarejestrowano 177 produkty tradycyjne,
co stawia ten region na pierwszym miejscu, przed województwami: pomorskim (158),
małopolskim (139), śląskim (137) i lubelskim (129), pod względem liczby produktów
znajdujących się na Liście. Najliczniejszą grupę produktów stanowią produkty mięsne
(52), gotowe dania i potrawy (44) oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (39).
Tab. 1. Lista produktów tradycyjnych w przodujących województwach
Polska
Ogółem – 1357

Podkarpackie

Pomorskie

Małopolskie

Śląskie

Lubelskie

177

158

139

137

129

Kategorie produktów:
mleczne

15

3

11

12

4

mięsne

52

23

33

12

16

produkty rybołówstwa

1

17

4

4

3

warzywa i owoce

9

15

14

9

12

wyroby piekarnicze
i cukiernicze

39

28

30

32

31

oleje i tłuszcze

2

3

1

2

6

miody

3

3

4

3

7

gotowe dania i potrawy

44

47

24

56

26

napoje

12

16

13

6

23

inne produkty

–

3

5

1

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 25.01.2015)

Lista Produktów Tradycyjnych3 nie stanowi instrumentu ochrony nazw produktów.
Oprócz głównych funkcji promocyjno-informacyjnych ułatwia wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących
i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych
lub sanitarnych). Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów
niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania i nie mogą wpływać negatywnie na
jakość zdrowotną produktu.
Jednym z głównych celów utworzenia Listy jest promocja i upowszechnienie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie udokumentowanymi
metodami na terenie Polski, po to, aby następnie móc je skuteczniej promować także
za granicą4. Lista ta służy również przygotowaniu producentów do rejestracji nazw
wpisanych na nią produktów na szczeblu unijnym. Pierwszym produktem umieszczonym na Liście Produktów Tradycyjnych (lipiec 2005 r.) był Pierekaczewnik – pieróg
z Podlasia, który jest specjalnością mieszkających na tych ziemiach Tatarów. W 2009 r.
wyrób ten został zarejestrowany w UE jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.
3. http://www.produkty-tradycyjne.pl/polskie-systemy-wyroz-jakosci.html (dostęp: 3.06.2014).
4. http://www.produkty-tradycyjne.pl/lista-produktow-tradycyjnych.html (dostęp: 27.06.2014).
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W produkcji i rejestracji tradycyjnych wyrobów mięsnych dominują: Zakład
Mięsny „SMAK-GÓRNO” Sp. z o.o. w Górnie, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
„TAURUS” Sp. z o.o. w Pilźnie oraz Zakład Mięsny „Jasiołka” z Dukli – producent wyrobów tradycyjnych i ekologicznych. Wyroby tradycyjne wędliniarskie w mniejszym
asortymencie produkuje kilkanaście innych rodzinnych zakładów mięsnych w województwie podkarpackim, np. Jana Fołty z Markowej k. Rzeszowa. Producentami
w pozostałych grupach wyrobów są zakłady produkcyjne, gospodarstwa rodzinne,
koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje społeczno-kulturalne, miłośnicy kultury regionalnej oraz hobbyści.
Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wynika, że
nie w pełni wykorzystywany jest potencjał przedsiębiorstw produkcyjnych i przetwórczych oraz innych podmiotów w wytwarzaniu produktów tradycyjnych i regionalnych5. Znaczna liczba podmiotów posiada bogate doświadczenie w stosowaniu
tradycyjnych receptur i metod wytwarzania przy produkcji poszukiwanych na rynku
krajowym i UE produktów o wysokiej jakości. Jak wynika z badań, firmy aktualnie
produkujące wyroby tradycyjne są otwarte na nowe kontakty i inicjatywy, oczekują
wsparcia w promocji i rozwoju tego kierunku produkcji.
Duża grupa specjalistów wyraża gotowość do wymiany doświadczeń i poznawania
rozwiązań stosowanych przez inne podmioty, które mogą wzbogacić ich warsztat
oraz także do przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom. Znaczną grupę stanowią osoby, które nie chcą zamiany swej roli tzw. artysty produktu tradycyjnego na
„zwyczajnego wytwórcę”, bowiem prowadzona przez nich działalność sprawia im
przyjemność, przynosi uznanie i jest dla nich źródłem satysfakcji. Ponadto nie są
oni skłonni do komercyjnych form reklamowania czy promowania swoich wyrobów
w formie unikatowych produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Produkcja
dla tych osób to najczęściej hobby i zajęcie dodatkowe czy dorywcze. Część wytwórców
nie wyklucza jednak sprzedaży swoich produktów szerszej grupie odbiorców, jest
gotowa swoje „hobby” przekształcić w biznes. Działania te wymagają jednak znacznych wysiłków organizacyjnych oraz nakładów finansowych, których samodzielnie
praktycznie nikt nie chce podjąć.

3. Współpraca gospodarcza – Klaster Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych
Liczna grupa małych firm oraz indywidualnych wytwórców wyrobów tradycyjnych
i regionalnych z regionu podkarpackiego sprzedaje swoje produkty okazjonalnie
oraz sezonowo i nie stanowi to głównego źródła dochodu, natomiast jest istotnym
elementem wspomagającym inną prowadzoną podstawową działalność gospodarczą,
np. agroturystykę. Podmioty takie oraz osoby są bardzo aktywne i kreatywne, współpracują z szeregiem podmiotów i instytucji publicznych, posiadają już renomę na
rynku usług. Swoją pasją potrafią „zarazić” innych, jednocześnie uczynić z niej źródło
dochodu. Osoby te są otwarte zarówno na wymianę doświadczeń, jak i przekazywanie
5.

E. Bernat, J. Krupa, K. Staszewski, W. Szajna, L. Woźniak, Koncepcja funkcjonalna klastra Produktów Tradycyjnych
i Regionalnych „Podkarpackie Smaki”…, op. cit., s. 6.
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wiedzy innym. Wdrażają nowe rozwiązania w celu wzbogacenia wytwarzanych produktów oraz planują dalsze aktywne utrzymywanie i rozwijanie swojej działalności,
a co najważniejsze nie boją się łączyć tradycji z nowoczesnością.
Ważną grupą inicjatywną, działającą w sferze produkcji wyrobów tradycyjnych
i regionalnych, są koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe działające
na terenie gmin i powiatów. Stanowią one pewnego rodzaju ogniwa łączące i aktywizujące niewielkie firmy oraz osoby zajmujące się produkcją tego rodzaju wyrobów na
danym obszarze. Organizacje te chronią przed zapomnieniem tradycyjne przepisy
i metody wytwarzania, są wiejskimi „ambasadorami” kultury i tradycji, zachowując
wiele ludowych obrzędów, swoją pracę często łączą z działalnością ludowych zespołów artystycznych. Koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe pełnią
istotną, często niedocenianą rolę integrującą społeczność lokalną wokół tradycji
i kultury regionalnej.
W dużej grupie zróżnicowanych wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych jest miejsce dla każdego, tj. dla przedsiębiorstw i firm, dla organizacji społeczno-kulturalnych, dla artystów i hobbystów oraz innych osób, którym leży na sercu,
z jednej strony zachowanie tradycji i obyczajów, ochrona historii i dziedzictwa kulturowego, z drugiej zaś rozwój województwa podkarpackiego oraz wzrost poziomu
życia jego mieszkańców.
Kultywowanie bogactwa kulturowego regionu podkarpackiego łączy się z troską
o ochronę dziedzictwa kulinarnego i zachowanie tego dziedzictwa dla potomnych.
W poprzednich wiekach w regionie położonym na styku wielu kultur powstawały
i przenikały się różnorodne tradycje i obyczaje. W tych warunkach kształtowała się
różnorodność kulinarna ludności należącej do różnych grup etnicznych i społecznych, dostosowana do tradycyjnie uprawianych surowców rolnych i sposobów ich
przygotowywania.
Wytwarzanie wyrobów tradycyjnych i regionalnych w rodzinnych firmach branży
rolno-spożywczej i gospodarstwach wspomaga rozwój lokalnych obszarów wiejskich
oraz wpływa w istotny sposób na rozwój regionu. Działania takie na Podkarpaciu mogą
odegrać szczególną rolę w rozwoju poszczególnych gmin i całego regionu, w którym
dominuje rolnictwo i branża rolno-spożywcza. Stwarzają one bowiem możliwość
osobom mieszkającym na wsi uzyskiwanie dochodów w ich własnych gminach. Zarobkowanie blisko miejsca zamieszkania wpływa pozytywnie na ograniczenie emigracji
zarobkowej i zapobiega wyludnianiu się tych obszarów. Rozwój produkcji wyrobów
tradycyjnych i regionalnych zwiększa również rangę gospodarczą i atrakcyjność turystyczną regionu oraz wspomaga działania na rzecz zachowania jego dziedzictwa
kulturowego oraz ochrony środowiska6.
Rozważane powyżej procesy wymagają wielostronnego wsparcia w formie
prowadzonej odpowiedniej polityki rolnej – ze strony rządu, samorządów, sektora
okołobiznesowego. Wymagają także większej aktywności gospodarczej działających
6. J. Krupa, K. Krupa, Żywność tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej Podkarpacia, [w:]
Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2009, s. 350–363.

332

Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej…

w regionie firm branży spożywczej oraz różnych podmiotów posiadających odpowiednią wiedzę, potencjał wytwórczy i umiejętności w tym zakresie. Współpraca
prowadzona w formie innowacyjnych sieci gospodarczych (klastrów) może wzmocnić
niewątpliwie procesy współpracy oraz przyczynić się do rozwoju tego szczególnego
rodzaju sektora branży rolno-spożywczej w woj. podkarpackim.
Bogate dziedzictwo kulinarne regionu podkarpackiego oraz zgłaszana przez
producentów żywności wysokiej jakości chęć współpracy były zalążkiem utworzenia
16 stycznia 2013 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia” z Rzeszowa wraz z 20 przedsiębiorstwami i instytucjami z terenu
województwa podkarpackiego nowego Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych
„PODKARPACKIE SMAKI”7. Klaster zrzesza wytwórców produktów tradycyjnych,
regionalnych, lokalnych i ekologicznych, a jego głównym celem jest wspomaganie
współpracy w zakresie produkcji i promocji żywności opartej na tradycji.
Wśród członków klastra są znane firmy z branży mięsnej m.in. ZM „Smak Górno” w Górnie, ZM „Jasiołka” z Dukli, Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jana Fołty
z Markowej czy cukierniczej, m.in. Fabryka Pieczywa Cukierniczego „SAN-PAJDA”
z Jarosławia czy Piekarni „ANMAR” z Rogóżna. Klaster został stworzony w związku
z realizacją projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, współfinansowanego
ze środków Szwajcarii w ramach szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej8.
Zdaniem prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Pro Carpathia” Krzysztofa Staszewskiego, cyt. Istotnym celem działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” jest promowanie żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej
produkowanej na terenie województwa podkarpackiego. Jednym z działań w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” jest również powołanie Klastra Podkarpackie
Smaki, zrzeszającego m.in. producentów żywności opartej o dwa ważne kryteria: jakość
i tradycję. Powodzenie jego dalszego rozwoju daje gwarancję, że wyroby sygnowane marką
„Podkarpackie Smaki” znajdą uznanie w oczach klientów9.
Klaster Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Podkarpackie Smaki” zrzesza
gospodarstwa i przedsiębiorców charakteryzujących się szerokim wachlarzem oferowanych produktów, od wyrobów zbożowych, owocowo-warzywnych, ziół, nalewek,
poprzez produkcję przetworów mlecznych, przetworów mięsnych, olejów, miodów
itp. Gwarantuje to możliwość kompleksowego zaspokojenia potrzeb żywieniowych
konsumentów określonego segmentu rynku. Producenci mają coraz większe możliwości
sprzedaży swoich produktów za pośrednictwem specjalistycznych sklepów, sprzedaży
bezpośredniej z gospodarstw, na bazarach, targach, festiwalach oraz przez Internet.
Część członków klastra eksportuje również swoje produkty za granicę, głównie do
krajów Europy Zachodniej.
Działający od równo dwóch lat Klaster Podkarpackie Smaki, zrzeszający generalnie
producentów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, liczy obecnie 39 członków.
7.

http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/klaster-%E2%80%9Epodkarpackie-smaki%E2%80%9D-dlaproduktow-regionalnych-juz-dziala (dostęp: 20.06.2014).
8. http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/klaster (dostęp: 20.06.2014).
9. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/klaster-podkarpackie-smaki/o-klastrze (dostęp: 20.06.2014).
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Podmiotami gospodarczymi, które od niedawna stały się członkami Klastra, są m.in.
Owocowe Smaki sp. z o.o. z Trzciany, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców
i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” z Warszawy10.
Podstawowym celem działań marketingowych i promocyjnych Klastra Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych „Podkarpackie Smaki” jest przekazywanie informacji na
temat klastra, zachęcanie konsumentów do zakupu żywności wysokiej jakości, czyli
produktów wytwarzanych przez członków klastra, a także pozyskiwanie nowych,
pozaklastrowych podmiotów wytwórczych do struktury klastra.
Klastrowa, sieciowa struktura gospodarcza, zarówno w obszarze obejmującym
tereny, na których działa, jak i poza tym obszarem, wpływa pozytywnie na rozwój
regionu. Celem klastra powinien być dalszy rozwój produkcji i kreowanie wysokiej
jakości wyrobów spożywczych, wzmocnienie współpracy między producentami oraz
stworzenie marki regionalnej produktów żywnościowych, rozpoznawalnej w regionie,
w kraju, a także za granicą.
Klaster Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Podkarpackie Smaki” powinien
prowadzić aktywne działania w regionie oraz na rynku ponadregionalnym i międzynarodowym. Promocyjne działania klastra i jego produktów są niezwykle atrakcyjne
dla uczestników imprez kulinarnych o szerszym charakterze. Oprócz możliwości
degustacyjnych, obecność producentów żywności tradycyjnej i regionalnej dodaje
barwy i kolorytu targom, pokazom, festiwalom i konkursom – nie tylko związanym
z branżą rolno-spożywczą. Znane są przykłady bardzo pozytywnego odbioru organizacji cateringu przez producentów produktów tradycyjnych i regionalnych na targach,
np. branż niemających związku z żywnością i żywieniem. Uczestnictwo w imprezach
ponadregionalnych i międzynarodowych przynosi wiele korzyści na płaszczyźnie
promocji i wymiany informacji gospodarczych, jest często pierwszym krokiem do
wejścia z produktami tradycyjnymi i regionalnymi na nowe rynki.
W obszarze głównych działań Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych
„Podkarpackie Smaki” znajdują się czynności związane z budowaniem elementów
tworzących platformę współpracy w zakresie promocji i rozwoju produktów żywnościowych wysokiej jakości, zwiększenia popytu na tego rodzaju produkty wśród
potencjalnych konsumentów oraz edukacja społeczeństwa, kształtowanie świadomości ekologicznej i preferencji konsumenckich w zakresie zakupu i spożycia żywności tradycyjnej i regionalnej. Ponadto budowanie sprawnego systemu dystrybucji
i sprzedaży tego rodzaju wyrobów do placówek zbiorowego żywienia w regionie
i kraju. Działając wspólnie, firmy mogą także skuteczniej oddziaływać na otoczenie,
w tym na instytucje edukacyjne, władze lokalne lub regionalne – realizowane przez
nie działania i strategie, kierunki wydatkowania funduszy publicznych i inwestycje.
Korzyści wynikające z klastrów mają przede wszystkim charakter ekonomiczny
i przekładają się na wyższą produktywność, rentowność i innowacyjność, a tym samym konkurencyjność prowadzonej działalności gospodarczej. Inicjatywy klastrowe
pobudzają także przedsiębiorczość w regionie. Wszystko to owocuje w dłuższej per10. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci (dostęp: 26.01.2015).
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spektywie wzrostem zatrudnienia i spadkiem bezrobocia, a także wzrostem jakości
życia społeczności lokalnej.
Funkcjonowanie klastra powinno ułatwić administracji lokalnej pozyskanie informacji o potrzebach regionu (np. w zakresie podatków, edukacji i infrastruktury).
Umożliwia także administracji lokalnej weryfikację przyjętej strategii rozwoju.
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego oraz Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną utworzyło
turystyczny Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki” obejmujący ok. 35 obiektów gastronomicznych, oferujących tradycyjne podkarpackie potrawy oraz promujące walory
jadła łemkowskiego, bojkowskiego, pogórzańskiego i lasowiackiego, a także pochodzącego z kuchni ormiańskiej, tatarskiej, żydowskiej, niemieckiej czy ukraińskiej11.

4. Polityka jakości oraz ochrona nazw i oznaczeń
produktów żywnościowych
Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz danego regionu
jest dziedzictwo kulinarne. Sztukę kulinarną Polski charakteryzuje bogactwo produktów i potraw o szczególnej jakości oraz wieloletniej, a często nawet wielowiekowej
historii i tradycji wytwarzania. Obejmuje ona zbiory receptur i najczęściej naturalne
metody produkcji wyrobów, związane ze specyfiką i tradycją kulinarną danego obszaru geograficznego.
Tradycyjne i regionalne produkty spożywcze charakteryzuje wysoka jakość oraz
walory smakowe, odżywcze i zdrowotne. Nie bez znaczenia jest też wymiar ekonomiczny aktualnie wzrastającej produkcji tej grupy wyrobów. Identyfikowanie takiej
żywności ułatwiają konsumentom wprowadzone przez UE oznaczenia produktów,
stanowiące jednocześnie prawną ochronę ich nazw, geograficznego pochodzenia
i gwarantowanej tradycyjnej specjalności12. W Europie funkcjonują także regionalne
oraz międzynarodowe organizacje działające na rzecz promocji unikalnych produktów
tradycyjnych oraz ochrony dziedzictwa kulinarnego.
W ustawodawstwie polskim jest to „Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych”,
natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednostką odpowiedzialną za
prowadzenie systemu rejestracji produktów o określonym pochodzeniu geograficznym
i specyficznej, tradycyjnej jakości13. Regulacje prawne chronią oryginalne produkty
lokalne czy regionalne przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub podrobieniem,
mają jednocześnie za zadanie pomóc w dywersyfikacji podaży produktów rolno-spożywczych, a także lepiej informować o walorach kupowanych przez konsumentów
wyrobów. Oznaczenie poszczególnych produktów świadczy o jego autentyczności
i jest gwarancją jakości. Konsument poznaje nie tylko wysokiej jakości produkt, lecz
także jego producenta, kulturę, społeczności, środowisko naturalne, w którym dany
wyrób powstał.
11. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/aktualnosci (dostęp: 26.01.2015).
12. http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 21.06.2014).
13. http://www.ijhar-s.gov.pl/produkty-regionalne-i-tradycyjne.html (dostęp: 28.06.2014).
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Prowadzona przez Unię Europejską polityka jakości daje konsumentom pewność,
że żywność, którą kupują, nie tylko charakteryzuje się tradycyjną, wyjątkową metodą
produkcji, ale także posiada bardzo wysoką jakość. Ze względu na różnorodność produktów tradycyjnych konsumenci oczekują pełnych i zrozumiałych dla nich informacji
na temat pochodzenia i jakości danego artykułu spożywczego czy produktu rolnego.
Identyfikację ułatwiają: nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i świadectwa
gwarantowanej tradycyjnej jakości.
Chroniona Nazwa Pochodzenia – ChNP (Protected Designation of Origin)
oznacza nazwę regionu lub w wyjątkowych sytuacjach konkretnego kraju stosowaną
do opisania produktu rolnego bądź artykułu spożywczego, który pochodzi z danego
terenu (ryc. 1)14. Chroniona Nazwa Pochodzenia odnosi się do produktu, dla którego
poszczególne etapy produkcji są niezmienne, a cechy są w większości albo wyłącznie
związane z danym terenem i typowymi dla niego naturalnymi i ludzkimi czynnikami.
O to oznaczenie mogą ubiegać się producenci wyrobów, których jakość jest obiektywnie związana z pochodzeniem, natomiast cały proces technologiczny odbywa się na
obszarze, do którego odnosi się nazwa produktu.
Ryc. 1. Oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne

W wyjątkowych przypadkach mogą być zarejestrowane również niektóre tradycyjne, ale nie geograficzne nazwy, które określają produkt rolny lub środek spożywczy15.
Chronione Oznaczenie Geograficzne – ChOG (Protected Geographical Indications) dotyczy produktu, w którego nazwie zawarta jest nazwa regionu, konkretnego
miejsca bądź w wyjątkowych sytuacjach nazwa kraju, gdzie odbywa się produkcja danego
wyrobu. Produkt musi wyróżniać się wyjątkową jakością, recepturą i renomą (ryc. 2).

14. A. Borowska, Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, t. IX, z. 4, 2007, s. 24–26.
15. I. Kowalik, T. Sikora, Marketing produktów regionalnych, cz. 1, „Marketing i Rynek”, nr 9, 2007, s. 15–22.
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Ryc. 2. Oznaczenie Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)

Źródło:http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne

Chronione Oznaczenie Geograficzne odnosi się też do produktu, który dodatkowo
może posiadać inne cechy powiązane z pochodzeniem geograficznym, wynikające
z czynników naturalnych, jak np. ukształtowanie terenu, roślinność, klimat, typ
gleby. O jakości produktu mogą decydować także lokalne umiejętności oraz tradycje
wytwarzania16.
Pomiędzy oznaczeniami ChNP i ChOG występują pewne różnice i podobieństwa.
W przypadku ChNP związek produktu z obszarem jest bardziej ścisły, ponieważ
wszystkie etapy produkcji odbywają się na danym obszarze geograficznym. Z kolei
w przypadku ChOG przynajmniej jedna faza produkcji musi odbywać się na danym
terenie.
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – GTS (Traditional Speciality Guaranted)
dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych, które posiadają specyficzną
nazwę lub mają specyficzny charakter (ryc. 3)17.
Ryc. 3. Oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne
16. A. Borowska, Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej…, op. cit., s. 24–26.
17. I. Kowalik, T. Sikora, Marketing produktów regionalnych, cz. 1…, op. cit., s. 15–22.
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Produkt oznaczony jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność musi posiadać
cechę lub zespół cech, które wyróżniają go na tle innych wyrobów w tej samej kategorii.
Nazwa wyrobu powinna określać jego specyficzny charakter wynikający z tradycyjnego
sposobu produkowania, przetwórstwa albo tradycyjnego składu18.
W chwili obecnej na liście Komisji Europejskiej zarejestrowane są dwa produkty
z Podkarpacia (na 36 z całej Polski), tj.:
Podkarpacki miód spadziowy (wniosek o nadanie ChNP złożono 5.12.2006 r.,
produkt zarejestrowano 7.08.2010 r.) oraz Fasola wrzawska (wniosek o nadanie
ChNP złożono 24.09.2007 r., opublikowany został 13.01.2012 r.)19.
W wielu krajach UE wdrożone są wewnętrzne systemy wyróżniania i ochrony
żywności tradycyjnej. W Polsce opracowano i wdrożono krajowe systemy, do których należą:
1. Jakość Tradycja – system Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz
Związku Województw RP, który promuje wysokiej jakości produkty żywnościowe,
w tym także produkty tradycyjne (ryc. 4).
Ryc. 4. Logo systemu „Jakość Tradycja”

Źródło: http://www.produkty.alte.pl/certyfikat-jakosc-tradycja.html

System Integrowanej Produkcji (IP) – promuje produkcję wysokiej jakości płodów rolnych, przy zredukowaniu do minimum niepożądanych skutków używania
środków chemicznych, mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów, a także
ochronę przyrody.
3. Program Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) – prowadzony przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w celu promowania produktów spożywczych wysokiej jakości. Znak
PDŻ (ryc. 5) mogą uzyskać tylko wyroby spełniające kryteria opracowane przez
wybitnych ekspertów z Kolegium Naukowego ds. Jakości Produktów Żywnościowych.
Program ten skierowany jest do przedsiębiorców produkujących wyroby na dużą
skalę i ma on budzić zaufanie konsumentów produktów wytwarzanych masowo.

2.

18. A. Borowska, Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej…, op. cit., s. 24–26.
19. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/produkty/podkarpackie (dostęp: 10.07.2014).
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Ryc. 5. Znak jakości „Poznaj Dobrą Żywność”

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc/

Do krajowego systemu wyróżniania jakości produktów tradycyjnych i regionalnych
można także zaliczyć nasze regionalne podkarpackie i ogólnopolskie konkursy, np.
Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” (ryc. 6) organizowany
przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego20.
Ryc. 6. Logo Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Źródło: http://www.produktyregionalne.pl/nkd.html

5. Korzyści ekonomiczne, społeczne i kulturowe
współpracy w ramach klastra
Równie istotne są także możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne (zwiększenie dochodów), gospodarcze (możliwość uzyskania odstępstw weterynaryjnych
i sanitarnych przy produkcji tradycyjnej i regionalnej żywności) oraz społeczne (pielęgnowanie i ochrona tradycji kulturowych regionu). Odrębnym zadaniem klastra
powinno być prowadzenie bazy danych o wszystkich produktach lokalnych, tradycyjnych i regionalnych w województwie podkarpackim. Niezbędnym zadaniem wydaje
się ukierunkowanie programów regionalnych umożliwiających zachowanie tradycji
i ochronę dziedzictwa kulturowego (regionalnego i narodowego).
Ważną rolę odgrywają również powiązania osobowe, bliskość kontaktów kierownictwa przedsiębiorstw produkcyjnych i ich pracowników. W warunkach dużej
różnorodności i złożoności powiązań podmiotów klastra, bogatego asortymentu
produktów oraz znacznych różnic w poziomie geograficznej koncentracji producentów
20. http://www.produkty-tradycyjne.pl/polskie-systemy-wyroz-jakosci.html (dostęp: 8.06.2014).
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spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych proces integracji w klastrze powinien przebiegać na różnych płaszczyznach, obejmując mniejsze lub większe grupy
podmiotów, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań.
Produkcja lokalnych czy regionalnych produktów wymusza na producentach
nie tylko samoorganizację i świadome podejmowanie decyzji mających na celu
uruchomienie produkcji, promocję i sprzedaż, ale także współdziałanie lokalnych
partnerów, w tym także organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Tylko wspólne,
konkretne i zaplanowane działanie na rzecz produktów lokalnych i regionalnych może
doprowadzić do tego, by stały się one istotnym elementem społecznej gospodarki
rynkowej. Poprzez ich wytwarzanie generowane są nowe miejsca pracy, zwiększa się
opłacalność produkcji rolnej, stają się one elementem promocji danego regionu czy
miejsca, a podnosząc jego atrakcyjność turystyczną, wpływają na wzrost poziomu
życia jego mieszkańców.
Integracja podmiotów klastra powinna przebiegać w głównych obszarach aktywności
gospodarczej, identyfikowanych jako sfery zarządzania inicjatywami klastrowymi21:
 informacja i komunikacja (np. funkcjonowanie klastrowego systemu informacji,
ze stronami internetowymi i pocztą elektroniczną, wspólna baza produktów,
wydawnictwa),
 szkolenia (np. wspólne szkolenia i wyjazdy na konferencje i szkolenia, staże
pracownicze wewnętrzne, wyjazdy studyjne),
 produkty i technologie (np. wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych receptur i metod wytwarzania produktów tradycyjnych),
 współpraca (np. spotkania ekspertów, prowadzenie analiz gospodarczych, realizowanie wspólnych projektów, badań i przedsięwzięć inwestycyjnych),
 działania ponadregionalne, międzynarodowe (udział w targach i konferencjach
krajowych i międzynarodowych, obserwacja trendów i zmian na rynkach zagranicznych, tworzenie sieci gospodarczych i uczestnictwo w projektach międzynarodowych),
 marketing i PR (np. tworzenie regionalnej marki produktów i klastra, opracowywanie materiałów promocyjnych, promocja w prasie, radiu i telewizji, udział
w różnych imprezach).
Niezwykle istotnym działaniem w procesie rozwoju klastra jest kształtowanie
i rozwój więzi integrujących przedsiębiorstwa i inne organizacje tworzące klaster.
Podmiotami (uczestnikami) klastra powinny być: przedsiębiorstwa i różnego rodzaju
organizacje prowadzące działalność gospodarczą, wyższe uczelnie, instytuty i ośrodki
naukowo-badawcze, organizacje okołobiznesowe, instytucje samorządowe i agendy
rządowe, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe i inne22. Podmioty te powinny
ze sobą współpracować, występując w różnych konfiguracjach z dużą różnorodnością

21. W. Szajna, J. Kamycki, Tworzenie klastrów (od nieformalnej do instytucjonalnej sieci gospodarczej) – przewodnik,
Jak stworzyć klaster, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 39.
22. W. Szajna, J. Kamycki, Elementy procesu tworzenia i rozwoju klastrów – przewodnik, Jak stworzyć klaster,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2009, s. 33.

340

Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej…

powiązań gospodarczych i społecznych. Ważną rolę odgrywają także powiązania
osobowe, bliskość kontaktów kierownictwa tych jednostek oraz ich pracowników.
Integracja podmiotów klastra jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na
rozwój i dynamikę działań klastra, podejmowanie wspólnych inicjatyw i realizowanie
wspólnych przedsięwzięć. Z jednej strony pozytywne efekty przy realizacji wspólnych
przedsięwzięć zależą od poziomu integracji i jakości współpracy wewnątrz klastra,
z drugiej strony zaś sukcesy w realizacji zadań klastra stanowią silną motywację do
dalszych działań.
Na zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich duży wpływ ma
produkcja wyrobów tradycyjnych i regionalnych wraz z całym systemem ochrony
i promocji tych produktów. Popyt wewnętrzny i zewnętrzny na tego rodzaju wyroby
inspiruje powstawanie małych i średnich firm (z reguły rodzinnych), dzięki czemu
na obszarach wiejskich tworzone są pozarolnicze źródła utrzymania i zarobkowania.
Wraz ze zróżnicowaniem technologii produkcji oraz asortymentu produktów następuje także zmiana struktury i zróżnicowanie zatrudnienia na terenach wiejskich.
Przyczynia się to również do dywersyfikacji dochodów producentów rolnych. System
ochrony i promocji wyrobów tradycyjnych i regionalnych korzystnie wpływa również
na atrakcyjność terenów wiejskich, a także przyczynia się do rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego wsi.

6. Znaczenie Klastra Produktów Tradycyjnych
i Regionalnych w rozwoju produkcji żywności
wysokiej jakości oraz w promocji regionu
Produkty spożywcze tradycyjne i regionalne o wysokiej jakości nabierają współcześnie dużego znaczenia, stając się szansą dla rozwoju regionu, w którym są wytwarzane.
Budowanie rynku tych produktów na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego,
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki jest procesem złożonym,
który musi być prowadzony w świadomy i zaplanowany sposób. Rynek produktów
spożywczych o uznanej jakości posiada wiele nietypowych cech, tj.23:
 duża liczba małych i średnich producentów, którzy samodzielnie nie mają większego wpływu na kształtowanie ceny wyrobów,
 wszyscy producenci muszą sprzedawać taki sam produkt (w sensie wartości
historycznej i regionalnej),
 z góry określony sposób wytwarzania produktu powoduje, że producenci mają
niewielki lub nawet żaden wybór decyzji jak produkować,
 producenci w dowolnym momencie mogą opuścić rynek, jednak powrót na niego
jest trudny,
 produkty spożywcze o uznanej jakości nie podlegają typowym reakcjom,

23. K. Vinaver, Filozofia ochrony i rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej…, op. cit. (dostęp:
14.07.2014).
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 wysoka jakość produktów, ich specjalne przygotowanie powoduje, że są one
znacznie droższe niż produkty konwencjonalne, a ich oferta kierowana jest do
klientów o wyższych dochodach,
 podział na dwie grupy nabywców: okazjonalnych, kupujących dla spróbowania
lub na pamiątkę oraz tych, których stać na nie zawsze,
 dla obu grup nabywców zarówno dochody i cena, a także upodobania i gusty
są rozstrzygające.
Poszukiwanie nabywców odbywa się poprzez zbadanie i określenie ich potrzeb,
mając na uwadze to, że żywność tradycyjna, o wysokiej jakości jest produktem
zaspakajającym konkretne potrzeby i oferowana jest różnym grupom nabywców.
Współczesnych konsumentów charakteryzuje coraz większa świadomość oczekiwań i potrzeb, poszukują oni także konkretnych i rzetelnych informacji ilościowych
i jakościowych, które w dużej mierze wpływają na podejmowane przez nich decyzje.
Znalezienie klienta to nie wszystko, należy podjąć dalsze działania mające na celu
jego utrzymanie i zachęcenie do ponownych zakupów. Producenci muszą mieć świadomość, że nabywcy oczekują od oferowanych produktów pakietu korzyści, a także
wysokiej jakości i niepospolitości.
Budowa rynku produktów tradycyjnych i regionalnych musi uwzględniać odpowiednie decyzje marketingowe w pięciu dziedzinach:
 produktu – jego wytwarzanie, opakowanie, znakowanie, pozycjonowanie, korzyści
dostarczane klientowi,
 ceny – plasowanie w grupie produktów indywidualnych, z wyborem strategii
cenowej, która umożliwi konkurowanie poprzez jakość, indywidualność, rzadkość, a nie cenę,
 dystrybucji – organizacja łańcucha pośredników umożliwiająca wydostanie się
produktu poza region czy kraj, odpowiadające pozycji i cenie miejsca sprzedaży,
 komunikacji z rynkiem – odpowiednia „edukacja konsumenta”, informacja,
promocja, reklama, uzależniona od modelu konsumpcji, roli odgrywanej dla
różnych grup kupujących, stosunku do koszyka dóbr nabywanego przez poszczególnych kupujących,
 relacji z klientami – różni klienci, różne potrzeby, zachowania na rynku, różne
rodzaje lojalności w stosunku do produktu, sprzedawcy czy miejsca pochodzenia,
wszystko to musi zostać uwzględnione w budowaniu relacji z klientami24.
Wizerunek przedsiębiorstwa, rozpoznawalność producenta i produktu, tworzy
jego marka, czyli nazwa, znak, logo, termin, wzór lub kombinacja tych elementów,
która stworzona jest w celu rozpoznania produktu i odróżnienia go od konkurentów25.
Klientowi dostarcza ona obietnicę korzyści, wartości i jakości z zakupionego produktu.
Marka jest pewną wartością dodaną, którą w przypadku produktów regionalnych
i tradycyjnych, określają specyficzne cechy (unikalny smak, zapach, niepowtarzalny
24. J. Krupa, K. Krupa, Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] R. Grzywacz (red.), Turystyka
i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
Rzeszów 2008, s. 25–26.
25. P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 427.
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skład recepturowy), korzyści (wysoka jakość i cena, ograniczona wielkość produkcji,
a tym samym dostępność i prestiż)26.
Markowe produkty tradycyjne czy regionalne gwarantują klientom wysoką jakość
i konkurencyjność, przez co wpływają na wzrost liczby przyjazdów, a tym samym
generowanie dochodów płynących z turystyki w danym regionie. Polskie lokalne
produkty tradycyjne mogą zapełnić powstałą na rynku produktów żywnościowych
niszę, a przez odpowiednią promocję i przekonanie o ich niepowtarzalności i wyjątkowości stać się produktem markowym, którego wartość dodana, pomnaża wartość
wyrobu, usługi, osoby czy miejsca, którego dotyczy27.
Produkcja żywności wysokiej jakości sprzyja rozwojowi turystyki kulinarnej, będącej
częścią turystki kulturowej. Zaliczona została do mającej najliczniejszych odbiorców,
a także najszerszą ofertę – powszechnej turystyki kulturowej. Składnikami wiążącymi turystykę kulinarną z turystyką kulturową są głównie sposób żywienia i tradycje
kulinarne ściśle związane z kulturą regionu. Przetwory te i potrawy produkowane są
nie w skali masowej, lecz w sposób przyjazny dla środowiska, z lokalnie dostępnych
surowców, z wykorzystaniem specyficznych technologii i umiejętności28. Kładzie
się wyraźny nacisk na jakość składników, estetykę i higienę, tradycyjne receptury
i składniki oraz odpowiednie otoczenie, w tym architektura, wystrój, ubiór personelu, oprawa muzyczna. Wszystko to ma zagwarantować konsumentowi i turyście
spotkanie z prawdziwą kuchnią oraz kulturą danego regionu.
W oparciu o narodową kuchnię tworzy się na świecie i w Europie najlepiej sprzedawane tradycyjne i regionalne produkty, chociażby na potrzeby rozwijającej się
turystyki kulinarnej, a przecież od rozwoju tej branży zależeć będzie przyszłość wielu
miejscowości w Polsce. Zdrowa i smaczna kuchnia to z pewnością największy walor
w promocji polskiego rolnictwa i turystyki.
Produkty tradycyjne i regionalne stanowią istotny czynnik promocji danego
obszaru, przyczyniają się do zainteresowania osób prowadzących zdrowy styl życia,
a zwłaszcza dla turystów przebywających w danym regionie, poprzez m.in. włączanie konsumentów w lokalną kulturę i tradycję. Do głównych czynników związanych
z rozwojem obszarów wiejskich zalicza się różnicowanie wytwórczości rolnej oraz
wspieranie produkcji wysokiej jakości wyrobów, w tym żywnościowych produktów
tradycyjnych i regionalnych. Przyznawane oznaczenia często dotyczą wyrobów produkowanych w trudnych warunkach klimatycznych i glebowych (np. sery pochodzące
z terenów górskich) lub produktów, których wytworzenie jest bardzo pracochłonne
i wymaga dużych umiejętności.
Produkcja spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych może napotykać
na szereg trudności, dlatego też współpraca w tym zakresie jest szansą do osiągnięcia
wspólnego sukcesu. Także współpraca w zakresie promocji oraz dystrybucji może
26. R. Seweryn, Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nazywalność na przykładzie smaków
z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki
i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 7, Warszawa 2008, s. 256–257.
27. http://www.rolnictwo.lodzkie.pl/pl/list_prod_tr (dostęp: 12.07.2014).
28. A. Niemczyk, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, Rocznik Naukowy
Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 7, Warszawa 2008, s. 200.
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przynieść wymierne korzyści poprzez podział kosztów tych działań na kilka małych
i średnich podmiotów gospodarczych. Produkty posiadające tradycyjne marki i regionalne oznaczenia mają większą szansę zaistnienia na rynku lokalnym i krajowym,
stają się bardziej konkurencyjne, a także wpływają na decyzje konsumentów w momencie ich zakupu.
Wypromowane atrakcyjne produkty nie mogą pojawiać się jednak na rynku
w sposób nieregularny, producenci muszą zapewnić płynność ich dostaw oraz odpowiednią ilość w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania. Dla tych i wielu innych
celów producenci powinni rozważyć gotowość przystąpienia do klastra oraz podjąć
współpracę przy realizacji wspólnych inicjatyw i zadań gospodarczych.
Wspólnymi celami powinny być, m.in.:
 rozwój organizacyjny klastra,
 identyfikacja i promocja żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych,
 rozwój produkcji wysokiej jakości spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych o unikalnych walorach smakowych i odżywczych,
 stworzenia identyfikowalnej marki regionalnej produktów i promocja regionu,
 promocja na rynkach polskich i europejskich specyficznych tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych,
 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji producentów oraz wspólna organizacja szkoleń,
 wymiana doświadczeń w zakresie stosowania tradycyjnych receptur i technologii,
 osiągnięcie wyższego poziomu wykorzystania potencjału produkcyjnego klastra,
 wspólne inwestycje w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć,
 współpraca z organizacjami i ośrodkami kultury oraz jednostkami naukowymi,
 wspólne przedsięwzięcia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (i kulinarnego) regionu,
 wspólne pozyskiwanie funduszy, np. na udział w targach, festiwalach, konkursach itp.29
Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym powinny być prowadzone
nie tylko na rynkach żywności, wśród konsumentów czy w mediach, ale także wśród
obecnych lub potencjalnych wytwórców tych atrakcyjnych i specyficznych produktów
żywnościowych. Możliwość, a nawet potrzeba produkcji w oparciu o własne zasoby
naturalnych surowców rolnych, powinna zachęcić wielu potencjalnych przedsiębiorców
do podjęcia tego wyzwania.
Współpraca z administracją samorządową może być dla tego sektora produkcji
żywności pożądana i wręcz konieczna. Wspólne organizowanie targów i innych
imprez promocyjnych to najlepsza droga dotarcia do szerokiej rzeszy potencjalnych
odbiorców i konsumentów tradycyjnej żywności o pożądanych walorach odżywczych
i smakowych.

29. E. Bernat, J. Krupa, K. Staszewski, W. Szajna, L. Woźniak, Koncepcja funkcjonalna klastra Produktów Tradycyjnych
i Regionalnych „Podkarpackie Smaki”, ekspertyza…, op. cit., s. 33.
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Istotnym działaniem klastra powinna być również organizacja wspólnej sprzedaży, bowiem wiele firm i osób zajmujących się produkcją wyrobów tradycyjnych na
małą skalę nie posiada praktycznych możliwości wejścia na rynek. Z kolei współpraca
producentów w tym zakresie może skutecznie pomóc w przełamaniu tych barier.
Ważnym zadaniem wszystkich uczestników klastra powinna być edukacja społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia w zakresie kształtowania racjonalnych i zdrowych
nawyków żywieniowych oraz przeciwdziałanie chorobom dieto-zależnym. Ponadto
preferowanie zakupów polskiej żywności jako bezpiecznej i zdrowej oraz popieranie
rodzimych producentów dla zachowania i tworzenia nowych miejsc pracy.

7. Zadania i znaczenie promocji produktów
tradycyjnych i regionalnych
Działania każdego przedsiębiorstwa, także związanego z żywnością i przemysłem
spożywczym, muszą uwzględniać rynkowe tendencje i zachowania konsumentów,
chroniąc swoją działalność przed zagrożeniami oraz wykorzystywać sprzyjające
trendy na rynku. Unia Europejska, w koncepcji dotyczącej produktu tradycyjnego
i regionalnego, popiera działania przedsiębiorstw, które nastawione są z jednej strony
na zaspokajanie potrzeb klientów, a z drugiej na kreowanie tych potrzeb. Poprzez
wykorzystanie różnych środków i działań przekazywane są odbiorcom informacje
o produkcie, idei, koncepcji, mające za zadanie zwiększenie ich wiedzy w wybranej
kwestii, natomiast organizacji pomagają w tworzeniu odpowiedniej dla niej preferencji
na rynku. Promocja spełnia dwie ważne funkcje: informacji (komunikacji z otoczeniem) i wspierania sprzedaży.
Do głównych zadań, mających na celu promocję produktów żywnościowych czy
to na szczeblu lokalnym, regionalnym czy narodowym, a także zniwelowanie różnic
występujących pomiędzy rynkiem owych produktów w Polsce i Unii Europejskiej,
należą m.in.:
1. Zwiększenie zaangażowania w promocję produktów kulinarnych na szczeblu
lokalnym i regionalnym zarówno jednostek administracyjnych, jak też organizacji
i stowarzyszeń społecznych oraz kulturalnych, izb gospodarczych, organizacji
turystycznych itp.
2. Zinwentaryzowanie lokalnych produktów kulinarnych, tworzenie ksiąg z opisem
historii ich powstania, procedurami wytwarzania, stosowanymi produktami
i przyprawami, sposobem podawania.
3. Uświadomienie lokalnym społecznościom potencjału zawartego w lokalnych,
tradycyjnych produktach kulinarnych, tak ważnego dla rozwoju i promowania
danego obszaru.
4. Organizacja imprez, jak: targi, spotkania, warsztaty, festiwale, konferencje,
wystawy, mających na celu promowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej poprzez
bliższą możliwość poznania produktów – od wytwarzania do konsumpcji oraz
zachęcanie społeczeństwa do udziału w imprezach.
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5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Uproszczenie procedur legislacyjnych nadawania certyfikatów i znaków jakości,
jak też umożliwienie sprzedaży na wspólnym rynku.
Prowadzenie badań dotyczących problematyki kulinarnej, w tym znajomości
lokalnych i tradycyjnych potraw wśród konsumentów, motywów zainteresowania
nimi, czynników decydujących o ich wyborze itp.
Uatrakcyjnianie usług gastronomicznych poprzez elementy folkloru, kuchnie
specjalistyczne (np. kuchnia dworska czy myśliwska danego regionu), odtwarzanie
lokalnych obyczajów kulinarnych itp.
Ułatwienie klientom dostępu do produktów i potraw lokalnych poprzez sprzedaż
w punktach gastronomicznych, co umożliwia nie tylko konsumpcję, ale także
zaznajomienie się z szerokim asortymentem tych wyrobów.
Podnoszenie jakości i poziomu usług gastronomicznych.
Włączenie gastronomii w zakres strategii rozwoju turystyki danego obszaru.
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu (rozwijanie pasji, sztuki).
Osiąganie dodatkowego dochodu (ograniczenie migracji młodzieży, rozwój agroturystyki, przemiany na obszarach wiejskich).
Kształtowanie racjonalnych nawyków żywieniowych, zwłaszcza wśród młodzieży
(alternatywa dla żywności przemysłowej i fast foodów).

W dalszej perspektywie mogą to być działania w kierunku promowania produktów
tradycyjnych i regionalnych poprzez tworzenie szlaków kulinarnych obejmujących
obiekty gastronomiczne, w których klienci mogą zapoznać się z lokalnymi, tradycyjnymi
specjałami, recepturami, szkolenie przyszłych restauratorów i kucharzy w zakresie
tworzenia potraw i jadłospisów w oparciu o autentyczne tradycje kulinarne.
Przy wciąż zmieniających się trendach dotyczących kierunków wyjazdów, motywacji i oczekiwań turystów, Polska, poprzez swoje bogate dziedzictwo historyczne
i kulturowe, różnorodną kuchnię, rozwijającą się infrastrukturę hotelarską i gastronomiczną, piękno przyrody, wydarzenia i imprezy kulturalne, podziwiana przez inne
narody gościnność, ma szansę na zwiększenie przyjazdów do kraju gości zagranicznych,
w tym także turystów z USA, którzy głównie zainteresowani są turystyką kulturową30.
Na oddzielną uwagę zasługuje dotychczasowa działalność związana z promocją
produktów tradycyjnych i regionalnych w województwie podkarpackim. Dla przykładu są to wydawnictwa lokalne, a nawet encyklopedyczne opracowania dotyczące
lokalnych, tradycyjnych i regionalnych produktów. W działalności wydawniczej prym
wiedzie Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego,
gmin oraz w ramach realizowanych projektów finansowanych z budżetu państwa
i funduszy europejskich wydało kilka tego rodzaju pozycji.
Istotne znaczenie dla podtrzymania tradycji kulinarnej i kultywowania kultury
woj. podkarpackiego mają wielobarwne festyny, festiwale, wystawy, konkursy oraz
pokazy produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. W niektórych imprezach
30. Amerykanie nad Wisłą, „Aktualności Turystyczne”, nr 11–12, 1998, s. 2–3, [w:] T. Jędrysiak (red.), Turystyka
kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 113.
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uczestniczą tylko wystawcy z branży spożywczej, w innych wytwórcy wyrobów (dzieł)
wszystkich rodzajów (rękodzieło artystyczne z pogranicza ginących zawodów). W czasie tych imprez prezentowane są często stroje, śpiewy, muzyka i obyczaje ludowe,
przybliżające młodym pokoleniom przemijające czasy31.
Uczestnicy klastra powinni aktywnie włączać się zarówno w organizację imprez, jak
i również w prezentację i promocję oryginalnych produktów lokalnych, tradycyjnych
i regionalnych. Do najbardziej prestiżowych imprez w woj. podkarpackim należą:
1. Festiwal „Podkarpackich Smaków” – to targi żywności tradycyjnej odbywające
się co roku w Górnie. Festiwal organizują wspólnie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Gmina i Miasto Sokołów Małopolski, Zakłady Mięsne
„SMAK-GÓRNO” oraz Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Celem Festiwalu jest
promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych o potwierdzonej
jakości. Jest to również okazja do corocznego podsumowania starań o odnajdywanie produktów tradycyjnych i promocję bogactwa podkarpackich smaków.
W 2014 r. miała miejsce VIII edycja Festiwalu tradycyjnych wyrobów, w której
uczestniczyło ponad 100 stowarzyszeń regionalnych, kół gospodyń wiejskich,
gospodarstw agroturystycznych oraz mniejszych i większych firm specjalizujących
się w wytwarzaniu tradycyjnych produktów żywnościowych (fot. 1 i 2).
2. Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „AGRO-BIESZCZADY” przebiegające
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa
Podkarpackiego, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związku
Województw RP. Partnerami merytorycznymi w organizacji finałów w regionie
są Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Podczas Targów odbywają się, m.in.:
kiermasze rękodzieła ludowego i rzemiosła, prezentacje oraz promocje wyrobów
lokalnych firm, prezentacja żywności ekologicznej pochodzącej z certyfikowanych
gospodarstw ekologicznych Podkarpacia.

Fot. 1 i 2. Stoisko Firmy „Sołtys” z wyrobami tradycyjnymi oraz produkty zgłoszone do konkursu
Źródło: fot. J. Krupa

31. M. Wierzbicka, Kultywowanie tradycji w społecznościach lokalnych, www.podr.pl (dostęp: 20.06.2014).
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Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA”
odbywające się od kilku lat w Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym
w Rzeszowie. Organizatorami VIII edycji Międzynarodowych Targów „EKOGALA
2014” byli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa. Impreza poświęcona była
„Tradycyjnym Smakom Podkarpacia”, podczas której prezentowana była żywność
produkowana według tradycyjnych receptur. Głównym tematem Targów „EKOGALA 2014” było mleczarstwo, promowanie ekologicznego mleka oraz produktów
mleczarskich, promocji podkarpackiej wołowiny wysokiej jakości oraz winiarstwa
(fot. 3 i 4). W imprezie udział wzięło 98 wystawców: producentów i przetwórców
żywności, posiadających ekologiczne certyfikaty, firm świadczących usługi dla
branży ekologicznej, instytucji finansowych oraz innych jednostek działających
w obszarze rolnictwa ekologicznego. Wśród wystawców było 13 firm z zagranicy,
w tym z Ukrainy, ze Słowacji, z Czech, Rumunii, Grecji i Włoch32.

3.

Fot. 3 i 4. Produkty mleczarskie z OSM Jasienica Rosielna i wyroby z PPHU „AWB” Alina Becla
Źródło: fot. J. Krupa

„Święto Golonki Podkarpackiej z Pilzna” organizowane przez Przedsiębiorstwo
Przemysłu Mięsnego „Taurus”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, gminę Pilzno oraz Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa. Głównymi punktami imprezy są konkursy na temat prezentacji bogatego dziedzictwa
kulinarnego regionu Podkarpacia oraz „Poznaję tradycyjne produkty z mojego
regionu”, w którym biorą udział uczniowie szkół średnich powiatu dębickiego33.
Ponadto podczas święta odbywają się imprezy towarzyszące, jak np. Mistrzostwa
Polski w jedzeniu golonki na czas.
5. „Pilzneński Festiwal Pierogów” organizowany przez Firmę „Taurus” wspólnie
z Urzędem Miasta i Gminy Pilzno w Ośrodku w Strzegocicach. Podczas imprezy
odbywają się liczne konkursy, m.in. na oryginalną recepturę pierogów, adresowany do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, oraz konkurs klejenia pierogów
4.

32. http://podrb.pl/rolnictwo-ekologiczne/2340-ekogala-2014.html (dostęp: 10.07.2014).
33. http://www.stan-taurus.com.pl/aktualnosci,1,swieto-golonki-podkarpackiej-z-pilzna (dostęp: 28.06.2014).
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na czas i konkurs jedzenia pierogów na czas34. Impreza ma charakter ludowej
zabawy z promocją regionalnych produktów z Podkarpacia.
Uczestnictwo w imprezach ponadregionalnych i międzynarodowych przynosi
wiele korzyści na płaszczyźnie wymiany informacji gospodarczych i promocji oraz
jest często pierwszym krokiem do wejścia z produktami tradycyjnymi i regionalnymi
na nowe rynki35. Należy nadmienić, że oprócz możliwości degustacyjnych, obecność
producentów żywności tradycyjnej i regionalnej dodaje kolorytu targom, festiwalom
i pokazom – nie tylko związanym z branżą rolno-spożywczą. Znane są przykłady pozytywnego odbioru organizacji cateringu przez producentów produktów tradycyjnych
i regionalnych na targach, np. branży budowlanej oraz podczas wielu konferencji
międzynarodowych organizowanych w regionie.

8. Podsumowanie
Charakterystyczny dla współczesnych czasów niedosyt wiedzy i informacji,
dotyczący szczególnie nowych zjawisk społecznych i gospodarczych, stał się warunkiem koniecznym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.
Takim zjawiskiem stały się bez wątpienia inicjatywy klastrowe, będące nową formą
współpracy gospodarczej przedsiębiorstw tej samej branży lub branż pokrewnych na
rynkach lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych36.
Dziedzictwo kulinarne to bardzo dobry sposób na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym turystyki kulturowej i kulinarnej na terenach
wiejskich. Produkty tradycyjne i regionalne to nie tylko jeden z motywów do podjęcia
podróży, ale również promocja samego regionu, poprzez degustację, uczestniczenie
w procesie produkcji oraz zapoznanie się z recepturami wyrobów z danego regionu37.
Jedną z najważniejszych cech produktów tradycyjnych i regionalnych jest ich związek
z konkretnym regionem oraz ich niepowtarzalna jakość, wynikająca z warunków
klimatycznych, dziedzictwa kulturowego, umiejętności ludzi i tradycji. Dziedzictwo
kulinarne to wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie, które odzwierciedlają
ważne historyczne, etniczne i kulturowe wydarzenia. Stanowią współcześnie jedną
z atrakcji gospodarstw agroturystycznych, a także umożliwiają w pewnym stopniu
rozwiązanie problemu bezrobocia na obszarach wiejskich oraz migracji ludności.
Coraz częściej wokół lokalnego i tradycyjnego produktu tworzą się grupy osób
wspólnie go promujące, występujące o jego krajową i europejską rejestrację, łączące
działalność ekonomiczną z pracą na rzecz ożywienia i pielęgnacji dawnych tradycji38.
34. http://www.stan-taurus.com.pl/aktualnosci,50,i-pilznenski-festiwal-pierogow-16-wrzesnia-2012-r.html
(dostęp: 29.06.2014).
35. J. Krupa, B. Dec, Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] E. Czarniecka-Skubina,
D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska (red.), Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa,
Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Warszawa 2011, s. 232–249.
36. W. Szajna, J. Krupa, Złożoność procesów tworzenia i rozwoju klastrów w branży rolno-spożywczej w województwie
podkarpackim, [w:] W. Szajna (red.), Jak stworzyć klaster – przewodnik, wydanie II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 139–164.
37. A. Woszczyk, Produkty tradycyjne w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, [w:] P. Dominik
(red.), Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, Wydawnictwo ALMAMER
– Szkoła Wyższa, Warszawa 2012, s. 148.
38. A. Woszczyk, Produkty tradycyjne w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego…, op. cit., s. 149.
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Dzięki wspólnemu działaniu, organizacje producentów pełnią rolę integrującą lokalną
społeczność poprzez, np. targi, festyny, konkursy, gdzie prezentują się lokalni producenci, artyści i hobbyści. Lokalni wytwórcy mogą być konkurencyjni, jeśli postawią
na tradycję i ekologię, bowiem konsumenci poszukują markowych produktów żywnościowych oraz coraz częściej chcą poznać technologię ich produkcji i przetwórstwa.
Produkty tradycyjne i regionalne mogą być drogą do sukcesu gospodarczego
przedsiębiorstw z regionu podkarpackiego. Wysokiej jakości produkty spożywcze
o uznanych walorach smakowych cieszą się znacznym popytem na lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym rynku. W województwie podkarpackim zidentyfikowanych
jest wiele spożywczych wyrobów tradycyjnych i regionalnych, natomiast na rynek
trafia tylko niewielka część tego asortymentu.
Aktualnie obserwuje się zwiększenie popytu na tego rodzaju produkty. Wsparcie
organizacyjne i finansowe grup producentów (stowarzyszeń, organizacji lub osób)
sprzedających swoje produkty okazjonalnie, byłoby stymulatorem rozwoju tej produkcji.
Inspirowałoby powstawanie małych i średnich firm (z reguły rodzinnych) produkujących żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne. Dotychczasowa produkcja dla
wielu osób to najczęściej hobby i zajęcie dodatkowe. Osoby te są jednocześnie gotowe
swoje hobby przekształcić w biznes i sprzedawać swoje produkty szerszemu kręgowi
klientów. Bez wsparcia organizacyjnego i finansowego prawdopodobnie nie podejmą
działalności gospodarczej.
Istnieje bardzo duża potrzeba integracji działań wokół szeroko rozumianej
promocji oraz sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych. Wiele produktów
tradycyjnych i regionalnych wytwarzają (lub mogą produkować) w sposób ciągły (lub
okazjonalnie) podmioty o różnej formie prawnej, wielkości i strukturze organizacyjnej.
Na rynek w sposób efektywny można wprowadzić spożywcze produkty tradycyjne
produkowane i dostarczane w sposób ciągły. Integracja produktowa grupy wytwórców
może umożliwić osiągnięcie efektu skali i poprzez łączenie dostaw stworzyć realną
możliwość wprowadzenia danego produktu na rynek.
Producenci wyrobów skupieni wokół idei sięgania do tradycji i dziedzictwa kulturowego, a kulinarnego w szczególności, doświadczają wielu pozytywnych działań
Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i również samorządów lokalnych
w sferze promocji produktów tradycyjnych oraz lokalnych i regionalnych. Przykładów
jest wiele, a niektóre z nich wskazano wyżej. Wytwórcy i twórcy produktów tradycyjnych i regionalnych, ale także konsumenci znakomitych potraw i wyrobów oczekują
dalszego aktywnego wspierania tego sektora gospodarki, z pożytkiem dla rozwoju
gospodarczego regionu i przede wszystkim – z pożytkiem dla zdrowia i prawidłowego
biologicznego rozwoju jego mieszkańców.
Lokalna, tradycyjna i regionalna kuchnia oraz jej produkty stają się wizytówką
danego regionu i miejscowości, jak również atrakcją turystyczną. Stanowią wyjątkowy
element kultury, zwyczajów i tradycji danego obszaru. Zwyczaje kulinarne, lokalne
smaki potraw, sposoby ich przyrządzania, to wartości, o które trzeba dbać, które
należy chronić, ponieważ są ważną składową dziedzictwa kulturowego, ukazującą
niepowtarzalny i specyficzny charakter danego kraju i regionu. Lokalne kulinaria to
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nie tylko atrakcja dla konsumentów i turystów, lecz także szansa na rozwój lokalnej
przedsiębiorczości.
Wsparcie dla producentów, wytwórców lokalnych, małych firm rodzinnych i gospodarstw rolnych w sferze związanej z identyfikacją i promocją produktów tradycyjnych
i regionalnych jest konieczne na każdym etapie funkcjonowania klastra. Działania
takie w znacznej części powinny być prowadzone wspólnie w ramach klastra. Z jednej strony sprzyja to prowadzeniu takich działań przez wyspecjalizowane jednostki
na odpowiednim poziomie jakościowym, z drugiej strony przynosi oszczędności
w nakładach finansowych firm na działania promocyjne. Klaster powinien zachęcać
producentów do umieszczenia nazw produktów w rejestrach UE.
Klaster może przynosić wymierne korzyści jako funkcjonująca sieć gospodarcza,
gdy dysponuje odpowiednim potencjałem gospodarczym. W okresie jego funkcjonowania konieczna jest dbałość o ciągłe powiększanie jego zasobów materialnych
i finansowych oraz ludzkich. W analizach i badaniach naukowych określane jest to
dążeniem do osiągnięcia masy krytycznej klastra.
Elementy integracji w tej sferze działalności gospodarczej w praktyce już występują. Współpraca realizowana jest tutaj w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń oraz
organizacji o charakterze lokalnym. Funkcjonowanie klastra może przyczynić się
w znacznym stopniu do zmiany w postrzeganiu atrakcyjności gospodarczej regionu,
zarówno przez konsumentów, turystów, jak i przez potencjalnych przedsiębiorców
upatrujących w funkcjonowaniu w strukturze klastrowej szans na odniesienie sukcesu rynkowego.
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PREFERENCJE KONSUMENCKIE NA RYNKU
ŻYWNOŚCI WZBOGACONEJ I EKOLOGICZNEJ
W ASPEKCIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Streszczenie
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wyników badań dotyczących oceny
preferencji konsumenckich na rynku żywności ekologicznej i wzbogaconej, z uwzględnieniem
wybranych czynników socjo-ekonomicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na zdrowe i prawidłowe
odżywianie oraz interesują się nowościami na rynku produktów spożywczych. Klienci oczekują
od żywności nie tylko dobrego smaku i wyglądu, ale przede wszystkim wysokiej wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego. Duży wpływ na kształtowanie i zmianę postaw konsumentów wobec zakupu tego rodzaju żywności mają informacje o produkcie, które muszą być
kompletne, wiarygodne i rzetelne.
Słowa kluczowe: żywność ekologiczna i wzbogacona, żywność funkcjonalna, preferencje
konsumenckie, badania ankietowe, region podkarpacki

CONSUMER PREFERENCES FOR THE ENRICHED
FOODS MARKET IN THE CONTEXT
OF HEALTHY LIFESTYLE
Summary
The aim of this study is to present the results of the survey on consumer preferences towards
enriched foods market, considering selected socio-economic factors. According to the results
of the survey, nowadays consumers are paying more attention to healthy and proper nutrition
and they have increased interest in new products in the foods market. Customers expect products to be not only tasty and good-looking, but also to be highly nutritious and safe to eat. The
major impact on the formation and change of the consumer attitudes towards buying that kind
of foods comes from the product information that has to be complete, reliable and precise.
Keywords: organic and enriched foods, functional foods, consumer preferences, surveys,
the Podkarpackie region
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1. Wprowadzenie
Wzrost tempa życia i związany z tym poziom stresu psychospołecznego, negatywne oddziaływanie zanieczyszczonego środowiska, a także niewłaściwe nawyki
żywieniowe oraz brak regularnej aktywności fizycznej to główne czynniki występowania schorzeń i chorób chronicznych niezakaźnych, jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca,
nadciśnienie, miażdżyca czy choroby nowotworowe. Niektóre wymienione czynniki
są trudno modyfikowalne, jednak aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie mogą
w znacznym stopniu zapobiegać rozwojowi większości chorób. Racjonalne odżywianie
może również stanowić element o charakterze profilaktycznym lub leczniczym dla
niektórych zaburzeń zdrowia1.
Spożywane pokarmy muszą umożliwić organizmowi człowieka spełnienie podstawowych funkcji związanych z przemianą materii i energii, przy czym racjonalne
odżywianie polega na dostarczaniu pożywienia w odpowiednich ilościach i proporcjach. Produkty żywnościowe różnią się pod względem składu chemicznego i każdy
z nich pełni inną rolę w odżywianiu, stąd też niezwykle istotna jest różnorodność
spożywanych pokarmów. Taki model konsumpcji jest gwarancją, że uwzględnione
zostały wszystkie niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu składniki2.
W literaturze przedmiotu badanie preferencji jest łączone z oceną upodobań nabywców. Oba te obszary zainteresowań naukowych stanowią najbardziej rozległą sferę
ocen postępowania konsumentów na rynku. Celem marketingowych badań preferencji
nabywców jest poznanie systemu subiektywnych odczuć i motywów, na podstawie
których konsument dokonuje wyboru. Skala i struktura preferencji odzwierciedla się
w uszeregowaniu stworzonych możliwości wyboru i powinna jednocześnie określać
hierarchiczną strukturę tych wyborów3.
Preferencje konsumenckie mogą być analizowane w ujęciu szerszym i węższym.
Ujęcie szersze odnosi się do wyboru produktów zaspokajających tę samą potrzebę
z grona produktów różniących się między sobą (preferencje marek np. produktów
mleczarskich). Ujęcie węższe natomiast ma związek z wyborem w obrębie produktów nie tylko zaspokajających tę samą potrzebę, ale również podobnych do siebie.
Obrazuje relacje między postawami wobec produktów tej samej kategorii, np. wobec
marek (różnicowanie produktów w obrębie grup produktów podobnych pod względem
składu, właściwości, sposobu produkcji, zaspokajających te same potrzeby).
Preferencje są rozpatrywane jako nadawanie pierwszeństwa jednym produktom
w stosunku do innych oraz stopień upodobania lub dezaprobaty nazw poszczególnych produktów4. Ocena preferencji konsumenckich pozwala na określenie hierarchii
upodobań i świadczy o konkurencyjności poszczególnych marek oraz produktów,
a także jest odzwierciedleniem obszarów o różnym stopniu konsumenckiej akceptacji.
1. L. Drobnica, E. Rembiałkowska, J. Krupa, Styl życia a częstotliwość występowania niektórych schorzeń i dolegliwości
zdrowotnych wśród młodzieży, [w:] Dobrostan i powodzenie, K. Turowski (red.), Wydawnictwo NeuroCentrum
w Lublinie, Lublin 2009, s. 93–105.
2. H.J. Lewandowski, Doznania kultury kulinarnej w turystyce, [w:] Nowa ekonomia turystyki kulturowej, M.K.
Leniartek, K. Widawski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2012, s. 43–51.
3. H. Górska-Warsewicz, Badania preferencji konsumenckich na rynku produktów żywnościowych, „Handel Wewnętrzny”,
nr 4/5, 2002, s. 40–47.
4. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 320.
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Preferencje konsumenta są przedmiotem zainteresowania ekonomistów i żywieniowców, natomiast znajomość preferencji jest marzeniem każdego producenta
oraz sprzedawcy. Jak się okazuje, gusty konsumenta nie zależą wyłącznie od cen
dóbr i budżetu, jaki posiada, a przede wszystkim od satysfakcji, zadowolenia i szczęścia, jakie mu zapewni dane dobro. Szczególną uwagę do preferencji konsumentów
przykładają ekonomiści zajmujący się mikroekonomią. Teoria wyboru konsumenta
opisuje zachowania konsumentów w różnorodnych warunkach wyboru. Zestawienie
preferencji z możliwością finansową konsumenta pozwala przewidzieć realistyczny
dobór zakupów.
W dobie rynku klienta preferencje konsumenckie stanowią jeden z podstawowych
czynników w procesie podejmowania decyzji zakupu produktu żywnościowego i dotyczą, m.in. marki (producenta), posiadanych znaków jakości, certyfikacji lub innych
oznaczeń na etykiecie. Ponadto rodzaju i wielkości opakowania oraz wyglądu i smaku. Dzisiejszy konsument dobiera i selekcjonuje produkty według swoich wymagań
oraz upodobań. Na wybór żywności i sposób jej konsumpcji ma obecnie wpływ wiele
czynników, jak: społeczne, ekonomiczne, psychologiczne, a nawet i filozoficzne5.
Decyzje o wyborze danego dobra zapadają w ludzkim mózgu. Proces ten jest
bardzo złożony, dlatego ludzie różnią się między sobą w kwestii wyborów. Dla ekonomistów ważne jest to, że konsument potrafi porównać dostępne dobra i wybrać
lepsze dla siebie. Nie dociekają, dlaczego dokonał takiego wyboru i jakimi kryteriami
się kierował. Preferencje są zatem wynikiem subiektywnego procesu wyboru, który
zachodzi w świadomości konsumenta, przy czym wybory te nie zawsze są oceniane jako
racjonalne przez żywieniowców, zwłaszcza z punktu widzenia zdrowia konsumenta.
Celem głównym przeprowadzonych badań było określenie preferencji konsumenckich na podkarpackim rynku żywności wzbogaconej i funkcjonalnej oraz żywności
ekologicznej, z uwzględnieniem czynników socjo-ekonomicznych respondentów.
Uzupełnienie podjętych badań stanowiło zapoznanie się z opinią klientów na temat
suplementów diety, tj. czym się kierują przy ich doborze i co wpływa na ich ewentualny wybór.

2. Współczesne trendy na rynku żywności
Żywienie zaliczane jest do najważniejszych czynników środowiskowych wpływających na rozwój fizyczny, stan zdrowia i samopoczucie ludzi. Powszechnie wiadomo,
że posiłek przygotowany własnoręcznie, z produktów znanego pochodzenia jest
zdrowszy i bardziej odżywczy od spożywanego w barach szybkiej obsługi typu fast food
czy pizzerie itp. Należy zaznaczyć, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co jemy.
Bowiem to od jakości zdrowotnej żywności oraz prawidłowego sposobu żywienia zależy
kondycja społeczeństwa, a powszechnie wiadomo, że wszelkie zaniedbania w kwestii
odżywiania mogą być przyczyną wzrostu zachorowań i śmiertelności wśród ludzi.
5. J. Krupa, L. Drobnica, Preliminary estimate of food preferences among college students, [w:] Public Health and
Research, L. Wdowiak, W. Kruk, M. Binkowska-Bury (red.), Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009,
s. 209–220.
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Odpowiednie żywienie to takie, które całkowicie pokrywa zapotrzebowanie organizmu na wszystkie składniki odżywcze potrzebne do jego funkcjonowania, rozwoju
i zachowania zdrowia. Z naukowego punktu widzenia jedzenie pełni w życiu człowieka
trzy funkcje. Podstawowa i najbardziej pierwotna to odżywianie organizmu, a dwie
pozostałe, równie ważne, to funkcja psychologiczna oraz społeczna. Spożywając pokarm,
zaspokajamy potrzeby psychiczne, np. bezpieczeństwa, akceptacji czy odreagowania
stresu. W sensie społecznym odżywianie jest sposobem na okazanie drugiej osobie
szacunku, miłości, troski, jest także okazją do wytworzenia więzi międzyludzkich.
Inną przyczyną, dla której sięgamy po posiłek, jest zwyczajny odruch, kojarzący
konkretne sytuacje z jedzeniem. Wówczas jemy automatycznie, nie zastanawiając się
nad kolejnymi kęsami. Naukowcy podkreślają, że np. problem nadwagi i otyłości leży
w zmysłach człowieka, bowiem funkcja społeczna i psychologiczna jedzenia zaczyna
dominować nad odżywczą.
Na żywieniowy dobrostan składa się odpowiednia jakość żywności, którą cechują:
akceptacja konsumenta (atrakcyjność sensoryczna, dyspozycyjność, wielkość opakowania, trwałość), jakość żywieniowa (wartość odżywcza i dietetyczna), bezpieczeństwo
(brak substancji obcych lub obecność na poziomie dopuszczalnym przez normę),
jak również ciągłość zaopatrzenia w żywność, wiedza konsumenta i jego edukacja
w tym zakresie6.
Coraz częściej zadajemy sobie pytanie, co zawiera współczesna żywność. Odpowiedź
nie jest prosta, tak jak w czasach, kiedy w przeważającej części żywność pochodziła
z okolicznych lub rodzinnych gospodarstw rolnych. Obecnie większość produktów,
które spożywamy, uprawiają, przetwarzają i rozprowadzają wielkie korporacje
przemysłowe. Produkcja wielkotowarowa pozwala bowiem na obniżenie kosztów
wytwarzania żywności, ale niestety stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia, a nawet
życia człowieka. Ponadto inżynieria genetyczna, poprzez nowatorskie metody wzbogacania cech genetycznych podstawowych płodów rolnych, z jednej strony stwarza
nadzieję na wyżywienie wzrastającej liczby ludności świata, z drugiej zaś, wyzwala
obawy o zdrowie przyszłych pokoleń ludzkiego gatunku, jakość upraw w rolnictwie,
zwłaszcza ekologicznym oraz bioróżnorodność gatunkową środowiska.
W dobie powszechnej chemizacji procesu wytwarzania i przetwórstwa żywności,
produkty funkcjonalne i prozdrowotne oraz żywność tradycyjna i ekologiczna, stanowią alternatywę dla konsumentów w stosunku do żywności przemysłowej, wysoko
przetworzonej, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym.
Pożywienie samo w sobie nie jest kluczem do zdrowszego i dłuższego życia.
Dobre odżywianie powinno być częścią zdrowego stylu życia, który obejmuje również aktywność fizyczną, unikanie nadmiernych ilości używek, radzenie sobie ze
stresem i ograniczanie kontaktu z zagrożeniami środowiska naturalnego, takimi
jak np. zanieczyszczone powietrze czy woda. Czynnikami warunkującymi zdrowie
człowieka są również odziedziczony genotyp oraz poziom i dostęp do świadczonych
usług medycznych.
6. J. Chabiera, Jakość żywności, [w:] Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza,
P. Dominik (red.), Wydawnictwo ALMAMER – Szkoła Wyższa, Warszawa 2012, s. 61–74.
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Istotna jest ponadto rola prozdrowotnej modyfikacji stylu życia w kształtowaniu
zdrowia społeczeństwa, poznanie preferencji konsumentów w zakresie żywności,
nawyków i zwyczajów żywieniowych oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej, której
celem jest m.in. zmiana nieracjonalnych zachowań żywieniowych. Stosując profilaktykę oraz elementy promocji zdrowia, można zredukować bądź zlikwidować ryzyko
wystąpienia określonej choroby.
Działania dotyczące zachowań prozdrowotnych, np. zdrowego odżywiania, zapewnienia wystarczającej ilości ruchu fizycznego oraz dbania o higienę osobistą, są
często ograniczane, m.in. przez liczne czynniki natury społecznej, ekonomicznej,
geograficznej i kulturowej oraz oddziaływanie wszechobecnych mediów.
Tendencje, które obserwujemy we współczesnym przemyśle spożywczym, są
sprzeczne z tradycyjną zdrową sztuką kulinarną. Przemysł spożywczy oferuje coraz
więcej dań gotowych, zaczynając od odżywek dla niemowląt, a kończąc na daniach
dla klientów o specjalnych wymaganiach. Ta tendencja sprawia, że nawet pozornie
wymagający klient, poszukujący żywności dobrej jakości, ulega handlowej ofercie i coraz mniej czasu poświęca na przygotowanie posiłku, jak również na jego konsumpcję.
W dużym stopniu winę za to ponoszą producenci żywności, którzy wmawiają wszystkim,
że ich produkty są zdrowe, bezpieczne i niezbędne. Na szczęście od pewnego czasu
można zaobserwować w polskim społeczeństwie dość mocny trend ukierunkowany
na zdrowy styl życia, zgodny z naturą, bądź aktywny, który przynosi niewątpliwie
korzyści jednostce i społeczeństwu. Dzisiejsza nauka nie pozostawia cienia wątpliwości, iż racjonalne żywienie stanowi podstawowy element prozdrowotnego stylu życia.
Popyt konsumentów żywności przesuwa się obecnie na produkty wyższego
poziomu wyboru, zwłaszcza na produkty naturalne, bezpieczne i zdrowe (żywność
ekologiczna) oraz wygodne7. Zauważa się wzrost popytu na żywność wzbogaconą
o dodatkowe składniki, którym przypisuje się właściwości zdrowotne, jest to: żywność
funkcjonalna, suplementy diety, żywność tradycyjna i regionalna oraz ekologiczna.
Wobec jakości produktów spożywczych dzisiejszy klient zgłasza coraz więcej
wymagań. Oczekiwania i potrzeby konsumenta uzależnione są od wielu czynników,
m.in. od regionu kraju, w którym zamieszkuje, od przyzwyczajeń, stylu życia, kultury
i zasobności finansowej. Zmieniają się one również w zależności od poziomu wiedzy
o wpływie odżywiania na stan zdrowia, a często też od mody.
Alternatywą zmiany sposobu żywienia jest wzbogacenie żywności i suplementacja
diety. Sposób oraz poziom suplementacji zależy od charakteru niedoborów i grupy
społecznej, której dotyczy. Wzbogacenie żywności odgrywa istotną rolę w eliminacji
zagrożenia chorobą, natomiast suplementacja stosowana jest częściej w celu indywidualnego zwiększenia spożycia niektórych składników odżywczych. Wyrazem
tego jest pojawienie się koncepcji żywności funkcjonalnej jako żywności specjalnie
zaprojektowanej dla uzyskania określonego efektu prozdrowotnego. Żywność funkcjonalna jest to żywność, w przypadku której udowodniono korzystny wpływ na
jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega na
7. J. Krupa, A. Majka, Badanie preferencji konsumenckich mięsa i jego przetworów w południowo-wschodnim
makroregionie Polski, Nauka-Technologia-Jakość, nr 2, 2000, s. 91–99.
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poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszeniu ryzyka chorób. Są to,
m.in. produkty zmniejszające ryzyko chorób krążenia, nowotworowych, osteoporozy,
usuwające zmęczenie i poprawiające sprawność umysłową.
Najczęściej występujące produkty prozdrowotne w handlu detalicznym to: probiotyczne produkty mleczne z dodatkiem takich substancji, jak: wapń, żywe kultury
bakterii, fitosterole, żelazo, a nawet kwasy omega-3 i witaminy przeciutleniające.
Ponadto koncentraty napojów, zbożowe produkty śniadaniowe oraz soki8. Bardzo
popularna jest margaryna z dodatkiem kwasów omega-3 i fitosteroli, która wspomaga
układ sercowo-naczyniowy. Niektóre nutraceutyki stały się bardzo popularne i ich
wysoka pozycja na rynku jest już ugruntowana9.
Z myślą o ludziach chorych i dzieciach przemysł spożywczy wytwarza żywność
spełniającą określone funkcje dietetyczne. Noszą one nazwę środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a ich asortyment jest bardzo szeroki.
Wzbogacanie żywności jest postrzegane jako najskuteczniejszy i opłacalny sposób
zapobiegania występowaniu braków, głównie składników mineralnych i witamin. Jest
bezpieczniejszy od suplementacji diety, której głównym celem jest wzbogacenie jej
składnikami, które zostały utracone w procesie produkcji lub uzupełnienie o składniki, które w nich nie występują. Związki chemiczne, jakie są dodawane do żywności,
jako źródło witamin i składników mineralnych, muszą być bioprzyswajalne i w żaden
sposób nie mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka. Nie mogą również wpływać
na smak, zapach i barwę żywności.
Funkcjonalnej żywności (o zwiększonej lub obniżonej zawartości określonych
składników) nie należy jednak traktować jako panaceum na wszystkie schorzenia.
Jej rolą jest głównie wspomaganie organizmu w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej oraz pomoc w zapobieganiu i ewentualnie leczeniu niektórych stanów
chorobowych. W miarę możliwości produkty o działaniu prozdrowotnym powinny
stanowić uzupełnienie zrównoważonej i urozmaiconej diety jako jeden z elementów
tzw. zdrowego stylu życia10. Najwięcej produktów prozdrowotnych możemy nabyć
w hipermarketach, natomiast małe sklepy osiedlowe w swej ofercie posiadają ich najmniej. Konsumenci przy wyborze i zakupie produktu kierują się przeważnie emocjami,
sami decydują, czy chcą korzystnie wpływać na swe zdrowie, nabywając dany produkt.
Pozytywny wpływ żywności funkcjonalnej na zdrowie zależy, m.in. od tego, czy
spożywa się ją regularnie, we właściwej ilości i z właściwą częstotliwością oraz od
tego, czy w diecie występują inne składniki, które mogłyby wchodzić w interakcje,
zwiększając lub zmniejszając oddziaływanie prozdrowotne produktu spożywczego11.
Konsumenci postrzegają suplementację diety jako łatwy sposób na skorygowanie
nieracjonalnego żywienia, bez wprowadzenia zmian w diecie. Zastąpienie prawidłowej diety poprzez spożywanie np. tabletek, pozbawia – niestety – organizm wielu
8. M. Krełowska-Kułas, Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa,
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 623, 2003, s. 68.
9. R. Sandoz, Nowe trendy w odżywianiu, CABINES Świat Kosmetyki Profesjonalnej, nr 44, Opole 2011, s. 40.
10. W. Kudełka, D. Łobaza, Charakterystyka żywności funkcjonalnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, nr 743, Kraków 2007, s. 113.
11. B. Waszkiewicz-Robak, F. Świderski, Nutraceutyki, dodatki prozdrowotne i bioaktywne składniki żywności,
„Przemysł Spożywczy”, nr 9, 2009, s. 39.
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substancji bioaktywnych, które naturalnie występują w produktach spożywczych.
Zwykle dzieje się tak, że suplementacja nie jest stosowana przez osoby, które najbardziej jej potrzebują. Występuje ona u osób, które dbają o swoje odżywianie, włączając
do diety produkty wzbogacone i nierzadko stosują kilka preparatów jednocześnie, co
zwiększa ryzyko przedawkowania.
Warto podkreślić, że efektywność stosowania suplementów diety jest największa, gdy występują niedobory, natomiast mniejsza przy lepszym stanie odżywiania.
Stwierdzono, że suplementy diety zawierające syntetyczne witaminy nie mają tak
skutecznego działania, jak substancje naturalne zawarte w warzywach, owocach
i ziołach. Wynika to z faktu, że w roślinach występują również inne substancje czynne, takie jak np.: związki siarki w czosnku i cebuli, związki polifenolowe, kwasy oraz
estry w owocach cytrusowych i roślinach strączkowych12.
Duże znaczenie przypisuje się wspomaganiu organizmu, np. podczas treningu sportowców, suplementami żywnościowymi, które w mniemaniu wielu powinny zastąpić,
„wyrugowane” poprzez kontrolę, sterydy anaboliczne. Wzrost popytu na dozwolone
substancje wspomagające i względna swoboda obrotu tymi środkami spowodowały
zasypanie rynku suplementami o różnym składzie i pochodzeniu. Wiele firm, podpierając się pseudonaukowymi opracowaniami, promuje bezwartościowe preparaty,
oszukując konsumentów (zwykle sportowców) i narażając ich na znaczne wydatki13.
Powszechnie wiadomo, że obecnie zwiększyła się aktywność zawodowa kobiet,
społeczeństwo się starzeje, przeważa liczba małych gospodarstw, zmienił się styl
życia i formy spędzania czasu wolnego. To z kolei przyczynia się do wzrostu popytu
na produkty, które nie wymagają dużego nakładu czasu i pracy podczas ich przygotowywania do konsumpcji. Takie produkty określa się mianem żywności wygodnej, która
dzięki odpowiedniemu przetworzeniu pozwala na łatwe i szybkie jej przygotowanie
do konsumpcji. Niestety, jest to żywność o wysokim stopniu przetworzenia, co nie
pozostaje bez wpływu na jej wartość odżywczą.
Można też jednak zauważyć tendencje pozytywne w podejściu do odżywiania.
W ostatnich latach zaczyna się upowszechniać trend polegający na powrocie do tego,
co naturalne. Dużym popytem cieszą się produkty wiejskie nabywane w tzw. pewnych
źródłach, u osób znanych sobie lub polecanych przez rodzinę czy przyjaciół. Produkty
takie są z reguły droższe od ich sklepowych odpowiedników, istnieje jednak ryzyko,
że klient może być oszukiwany14.
Do tej grupy żywności bez wątpienia należy zaliczyć żywność ekologiczną, a system
rolnictwa ekologicznego, które produkuje żywność bezpieczną, wolną od chemikaliów,
przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu, to idealna alternatywa dla
przeważającego rolnictwa konwencjonalnego w Polsce. Ekologiczna gospodarka to
najbardziej przyjazna środowisku forma produkcji rolniczej, pozytywnie wpływają12. W. Kolanowski, H. Jędrzejczyk, Żywność i napoje dla sportowców, Wydawnictwo Żywienie a Zdrowie, Kraków
1999, s. 40.
13. M. Kruszewski, Efektywność metod rozwijania siły mięśniowej i suplementacji żywieniowej w aspekcie zmian
potencjału ruchowego i składu ciała ćwiczących, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydawnictwo
AWF, Warszawa 2011, s. 15.
14. R. Sandoz, Nowe trendy w odżywianiu…, op. cit., s. 40.
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ca na jakość i żyzność gleby, bioróżnorodność i różnorodność krajobrazu, a przede
wszystkim na zdrowie i jakość życia człowieka. Jest równorzędnym do naturalnych
ekosystemów obciążeniem dla środowiska. Ponadto może być niezależna od wsparcia zewnętrznego, a jej koncepcja wpływa na rozwój wsi oraz rolnictwa w aspekcie
kategorii społecznych, a także kulturowych.
Rozwój popytu na żywność ekologiczną warunkowany jest przez zwiększenie
dostępności produktów ekologicznych na rynku. Odnosi się to zarówno do miejsc
sprzedaży oraz dostępnego asortymentu na rynku żywności. Skuteczną formą promocji sprzedaży jest organizowanie degustacji oraz targów ekologicznych.
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 ponad 500 i ich liczba wzrasta z każdym rokiem. Trzecim miejscem, gdzie można kupić żywność ekologiczną, są hipermarkety, supermarkety oraz
wiele sklepów delikatesowych. Należy wspomnieć także o rozwijającej się sprzedaży
internetowej żywności i produktów ekologicznych, jednak ta póki co nie jest zbyt
dobrze znana.
Głównym czynnikiem mającym wpływ na wybór żywności ekologicznej przez
konsumenta jest troska o zdrowie swoje i najbliższych, a kupujący mają większą pewność co do źródła ich pochodzenia oraz naturalnej metody produkcji15. Społeczeństwo
jest świadome zalet spożywania żywności ekologicznej, jednak nie przekłada się to
na wielkość zgłaszanego popytu.
Na uwagę zasługuje także żywność tradycyjna i regionalna wykorzystywana
głównie na potrzeby turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz silnie rozwijającej się
tzw. turystyki kulinarnej czy narodowej, zwanej także turystyką żywności i wina16.
Turystyka kulinarna określana jest jako podróżowanie pod kątem poznawania potraw
i produktów kulinarnych danego regionu. Połączona jest ze zwiedzaniem, poznawaniem kultury i przyrody, czyli z elementami, które dla wielu osób są nieodłącznymi
składnikami podróży. Turystyka kulinarna to doskonała forma na wypromowanie
lokalnej gastronomii i przyciągnięcie turystów do regionu.

3. Metodologia badań, wyniki i ich analiza
Preferencje konsumenckie w zakresie żywności wzbogaconej i funkcjonalnej
Badania mające charakter ilościowy przeprowadzono wśród klientów sklepów
spożywczych w Rzeszowie we wrześniu i październiku 2013 r. na grupie 122 losowo
wybranych osób. W badaniu posłużono się podstawową metodą, jaką jest sondaż
diagnostyczny, który ułatwił zebranie danych do analizy preferencji konsumentów
w zakresie zakupu suplementów żywności oraz postrzegania tego typu produktów
15. 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, S. Makarski
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 458–479.
16. E. Czarniecka-Skubina, Turystyka kulinarna, „Przegląd Gastronomiczny”, nr 1, 2009, s. 7–9.
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na rynku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety złożony z 33 pytań
i metryczki. Z uwagi na ograniczone możliwości wydawnicze przedstawiona analiza
danych dotyczy tylko wybranych zagadnień. W badaniu przeważały kobiety (67%),
natomiast najliczniejszą grupę ze względu na wiek (31%), odnotowano w przedziale
25–31 lat, a następnie 46–52 lata (20%). Najliczniej reprezentowane były rodziny
o liczbie członków 4 (31%). Ze względu na wykształcenie przeważały osoby z wyższym
magisterskim (44%), zamieszkujące miasto o liczbie ludności od 100 do 200 tys.
mieszkańców, charakteryzujące się dobrą sytuacją materialną (43%).
Analizując wyniki badań, zwrócono uwagę na zbliżoną samoocenę respondentów
wobec własnego sposobu życia i stanu zdrowia. Wykres 1 prezentuje zadowolenie
z prowadzonego stylu życia u ponad połowy respondentów (52%), jak również ze
stanu zdrowia (57%).
Wykres 1. Samoocena respondentów wobec swojego stylu życia i stanu zdrowia

Źródło: Opracowanie własne

Duża część osób, odpowiednio: 31% i 20% nie była w stanie odnieść się do swego
stylu życia oraz stanu zdrowia. 15% respondentów określiło styl życia jako bardzo
dobry, a 21% osób za bardzo dobry uznało także swój stan zdrowia. Jedynie po 2%
badanej grupy stan zdrowia określiło jako zły, a styl życia jako bardzo zły.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości terminu „zdrowe odżywianie”
respondenci w większości (90%) wskazywali na codzienne spożywanie warzyw i owoców
(wykres 2), 67% uznało za właściwe spożywanie urozmaiconych produktów w ciągu
dnia, jak również przyjmowanie pięciu posiłków dziennie (44%).
Wśród innych odpowiedzi znalazły się sugestie picia wody i soków, spożywania
ciemnego pieczywa, regularne pory spożywania posiłków, uprawianie aktywności
fizycznej oraz spożywanie produktów ze sklepów z tzw. zdrową żywnością. Z uwagi
na możliwość wyboru kilku odpowiedzi przytaczane wartości procentowe nie sumują
się do 100.
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Wykres 2. Znajomość respondentów z zakresu zdrowego odżywiania

Źródło: Opracowanie własne

Większość respondentów (57%) stwierdziła, że odżywia się nieregularnie, 8%
spożywa posiłki w pośpiechu, dla 3% respondentów jest obojętne, co i gdzie spożywa.
17% ankietowanych podjada między posiłkami i lubi obficie zjeść, natomiast zaledwie
15% spożywa posiłki regularnie i dba o ich jakość.
Stwierdzono dobrą znajomość wśród respondentów (75%) terminu „suplement
diety”, jednak nie ma to bezpośredniego związku z motywacją ich zakupu i spożycia, bowiem aż 56% ankietowanych nie kupuje takich produktów. Większość osób
(59%) twierdzi, że mają one wpływ na lepszy stan zdrowia i deklaruje zakup tych
produktów po zdobyciu większej wiedzy na ich temat. Duża część respondentów nie
ma obaw przed spożywaniem suplementów diety (89%). Z kolei 11% respondentów
stwierdziło, że są to substancje o charakterze trucizn, niezdrowe, zawierające syntetyczne składniki, a nawet rakotwórcze. Możliwe jest również uzależnienie się w ich
spożyciu, a producenci nie podają prawdziwego składu chemicznego. Skojarzenie
pojęcia „suplement diety” respondenci najczęściej utożsamiali z żywnością wzbogaconą w składniki odżywcze (30%), następnie z żywnością prozdrowotną (18%) oraz
żywnością ekologiczną (12%). Pojęcie to odnoszono również do grupy leków (32%),
mleka i napojów mlecznych (26%) oraz soków (14%). Konsekwencją kojarzenia suplementów diety z lekami było wskazywanie najczęściej apteki (18%) jako miejsca
ich zakupu. Na drugim miejscu ankietowani deklarowali zakupy w hipermarketach
i sklepach z tzw. zdrową żywnością (10%).
Dla 39% respondentów znany był również termin „żywność funkcjonalna”,
natomiast termin „nutraceutyki” był znany zaledwie 13% ankietowanych. Respondenci, spośród żywności zawierającej składniki funkcjonalne, najczęściej wybierają
produkty typu: wzbogacone przetwory owocowo-warzywne, płatki zbożowe, jogurty
probiotyczne oraz wzbogacane produkty piekarskie. Dużo mniejszą popularnością
cieszą się produkty z grupy tłuszczów, obniżających poziom cholesterolu, produkty
wzbogacane w kwasy omega-3, jak i wzbogacane napoje.
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Na decyzje respondentów odnośnie zakupu żywności wzbogaconej wpływają
następujące czynniki: dbałość o zdrowie (51%), przystępna cena i walory smakowe
(39%) oraz opinia specjalistów (31%) – lekarzy czy dietetyków. Najmniejsze znaczenie
odgrywa reklama oraz opinia znajomych. Wśród źródeł informacji na temat wartości
biologicznej tego rodzaju artykułów spożywczych do najważniejszych zaliczono: informacje żywieniowe zawarte na opakowaniach (52%), pozyskane z Internetu (43%)
oraz z reklam (31%) i artykułów prasowych (30%).
Z odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu żywności funkcjonalnej na organizm,
ewentualnych zagrożeń jej spożywania oraz właściwego oznakowania wynika, że
większość ankietowanych nie potrafi jednoznacznie określić ani pozytywnego wpływu
(56%), ani zagrożeń, jakie się z tym wiążą (44%). Prawie połowa (48%) respondentów
nie ma zdania na temat prawidłowego oznakowania tych produktów, natomiast 39%
badanych osób twierdzi, że są źle oznakowane.
Reasumując, można stwierdzić, że respondenci pozytywnie oceniają prowadzony
przez siebie styl życia (67%) i nie uskarżają się na stan zdrowia (78%). Pomimo dobrej
znajomości najważniejszych zasad zdrowego odżywiania popełniają liczne błędy.
Aktywność fizyczna dla dużej części respondentów (42%) ogranicza się jedynie do
wykonywania obowiązków zawodowych. Pochłonięci obowiązkami odkładają ćwiczenia ruchowe na okres urlopowy. Szybkie tempo życia prowadzi również do zaniedbań
w sposobie konsumpcji, tj. nieregularnego odżywiania, jedzenia w pośpiechu czy
w drodze do pracy, stosowania na co dzień używek typu kawa, czy palenie papierosów.
Po całym dniu obowiązków próbują się zrelaksować przy piwie czy drinku oraz uzależniają się często od tabletek przeciwbólowych. Przeprowadzone badania potwierdziły
znaczną świadomość wśród respondentów w zakresie dbałości o zdrowie, ale tylko
część osób wykorzystuje ową wiedzę w „praktyce życia codziennego”.
Walory odżywcze i organoleptyczne żywności wzbogaconej, w porównaniu
z żywnością tradycyjną i konwencjonalną, oceniano jako bardzo zbliżone, przy czym
respondenci nie potrafili wskazać istotnych różnic między tymi rodzajami żywności.
Powodem takiej sytuacji może być fakt, że ponad połowa respondentów nie kupuje
takich produktów i nie wie, jak one wyglądają i smakują, lub też młodsza wiekowo
grupa respondentów spożywa na co dzień produkty wysoko przetworzone i nie odpowiadają im walory smakowe żywności wzbogaconej lub naturalnej.
Preferencje konsumenckie w zakresie żywności ekologicznej
Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród klientów sklepów, które
prowadzą sprzedaż żywności wysokiej jakości, w tym żywność ekologiczną z certyfikatem. Kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań, które miały na celu określenie
poziomu świadomości konsumentów na temat żywności ekologicznej oraz uzyskanie
informacji o preferencjach zakupu i konsumpcji oraz 8 pytań z metryczki. Dokonano celowo doboru osób w przedziale wieku od 30–50 lat. Badania przeprowadzone
zostały w trzecim kwartale 2013 r. na terenie powiatu rzeszowskiego i łańcuckiego.
Spośród pozostawionych w sklepach 150 kwestionariuszy ankiet do analizy końcowej
zakwalifikowano tylko 78 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy.
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Ankietowani w przypadku niektórych pytań mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi, dlatego też nie zawsze wyrażone w procentach wartości sumują się do 100.
W większości respondentami byli mieszkańcy wsi (53,3%) oraz miasta do 50 tys.
mieszkańców (33,8%), zamieszkujący gospodarstwa domowe w ilości 4 osób i więcej
(46,7%), 3 osób (29,2%), 2 osób (20,9%), a także jednoosobowo (3,2%). W 70,9%
przypadków były to osoby pracujące, które oceniały swoją sytuację materialną jako
dobrą (56,5%), średnią (33,8%), bardzo dobrą (8,1%) oraz złą (1,6%). Średnie miesięczne dochody brutto w gospodarstwie domowym badani szacowali głównie na
poziomie 3000–5000 zł (33,9%), oraz 2000–3000 zł (30,7%), mniejszą grupą były
osoby z dochodem 1000–2000 zł (20,9%), natomiast dochody gospodarstwa domowego wynoszące poniżej 1000 zł deklarowało tylko 1,6%.
Ponad 3/4 respondentów stanowiły kobiety, głównie w wieku 41–45 lat o wykształceniu średnim. Spośród 78 zbadanych respondentów 97,5% wie, czym jest żywność
ekologiczna, jednak regularnie bądź „od czasu do czasu” kupuje ją tylko 79,5%. Aby
poznać przyczynę, dlaczego pozostała część osób nie kupuje żywności ekologicznej,
zadano dodatkowe pytanie dotyczące tego problemu. Jak się okazało, najwięcej osób
uznało, że jest po prostu za droga.
Wybór żywności ekologicznej zamiast konwencjonalnej spowodowany jest głównie
czynnikami zdrowotnymi, lepszym smakiem, brakiem dodatków chemicznych oraz
ich świeżością. Niewiele osób kupujących żywność ekologiczną zwraca uwagę na skład
produktu, który jest wyszczególniony na etykiecie.
Częstotliwość zakupu żywności ekologicznej zależy od upodobań konsumentów
oraz często od możliwości finansowych. Ponad 37% ankietowanych kupuje produkty
ekologiczne sporadycznie, zwykle są to osoby o średnim miesięcznym dochodzie
2000–3000 tys. zł, natomiast prawie 34% dokonuje zakupu regularnie (osoby o dochodzie 3000–5000 tys. zł). Nieliczna grupa badanych dokonuje zakupu żywności
ekologicznej raz w tygodniu.
Do produktów ekologicznych najczęściej kupowanych przez respondentów należą produkty nabiałowe. Innymi chętnie kupowanymi produktami są kolejno: jajka,
owoce, warzywa, pieczywo i produkty zbożowe. Naturalny smak oraz pewność co do
składu produktu zachęcają konsumentów również do zakupu pachnących wędlin,
a także naturalnych soków.
Ponad 51% respondentów kupuje żywność ekologiczną na targu. Pozostali nabywają tego typu produkty bezpośrednio u wytwórcy, w supermarketach oraz przez
Internet. Jednostkowe osoby kupują żywność ekologiczną w sklepach specjalistycznych, najprawdopodobniej w okolicznych miastach. Powodem tak małej liczby osób
kupujących żywność ekologiczną jest mała liczba punktów ich sprzedaży w powiecie
rzeszowskim, a zwłaszcza łańcuckim.
W odpowiedzi na pytanie, jakie wymagania powinna spełniać żywność ekologiczna, wśród najważniejszych wymieniono, aby była wyprodukowana w sposób
naturalny (25,8%), nie powinna być produkowana przy użyciu nawozów sztucznych,
nieszkodliwa dla zdrowia, bogata w składniki odżywcze, a także powinna być mało
przetworzona i posiadać z krótki termin przydatności.
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Największe znaczenie dla badanych przy wyborze żywności ekologicznej ma cena.
Innymi cechami branymi pod uwagę przy zakupie są: data ważności, jej bezpieczeństwo,
oznakowanie, producent i kraj pochodzenia, a także wygląd (tab. 1). Najmniejszą uwagę respondenci przywiązują do składników, z jakich składa się produkt ekologiczny.
Tab. 1. Kryteria, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze żywności ekologicznej
Wyszczególnienie cech

Liczba osób

Udział [%]

wygląd

7

11,3

zapach

5

8,1

data ważności

18

29,0

składniki

3

4,8

oznakowanie

14

22,6

producent

8

12,9

cena

41

66,1
27,4

bezpieczeństwo

17

wartość odżywcza

5

8,1

inne

6

9,7

Objaśnienie: Z uwagi na możliwość wyboru kilku odpowiedzi wartości procentowe nie sumują się do 100
Źródło: Badania własne

Większość konsumentów uważa, że żywność ekologiczna jest za droga. W porównaniu z żywnością konwencjonalną różnice cenowe są bardzo duże, dlatego też
często wielu konsumentów nie stać na tego rodzaju żywność.
Zdecydowana większość badanych pozyskuje informacje o wyrobach ekologicznych z mediów, tj. telewizja i radio (35,5%). Duża część osób wskazała na Internet
i prasę, a także jako źródło wiedzy wskazywane były osoby z rodziny oraz znajomi.
67,7% badanych zdecydowanie popiera akcje promujące zakup i konsumpcję żywności ekologicznej, gdyż mogą one zwiększyć świadomość Polaków na temat walorów
zdrowotnych tego rodzaju żywności oraz korzystnych aspektów środowiskowych
przy jej produkcji. 1/4 badanych nie miała zdania na ten temat, natomiast nieliczne
osoby uznały, że nie ma takiej potrzeby.
Podsumowując, należy stwierdzić, że rolnictwo ekologiczne oraz produkty żywnościowe stają się coraz bardziej doceniane przez polskich konsumentów. Wzrasta chęć
sięgania po produkty ekologiczne mimo dość wysokich cen, natomiast gospodarstwa
ekologiczne chętnie oferują swoje produkty konsumentom oraz włączają się w akcje
promujące zdrowy styl odżywiania. Walory smakowe i zdrowotne przyciągają coraz
większą liczbę zainteresowanych, na czym zyskują głównie producenci żywności
ekologicznej, konsumenci, a przede wszystkim pośrednicy.

4. Podsumowanie
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istnienie związku między czynnikami socjo-ekonomicznymi a preferencjami w zakupie żywności wzbogaconej (funkcjonalnej). Respondenci pozytywnie oceniający spożywanie tego rodzaju produktów
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uznali, że jest to jedyna droga, aby dostarczyć organizmowi niezbędnych składników.
Zdaniem autorów artykułu jest to zbyt uproszczone rozumowanie, bowiem nic nie
jest w stanie zastąpić zróżnicowanej, dobrze zbilansowanej diety. Klienci sięgają
po żywność wzbogaconą głównie ze względu na brak czasu i chęci na prowadzenie
zdrowego stylu życia, w tym odżywiania.
Niekontrolowane korzystanie ze wzbogaconej żywności może sprzyjać utrwalaniu
błędów dietetycznych, gdyż niejednokrotnie są to produkty wysoko przetworzone,
jedynie podobne do naturalnych, o dużej zawartości konserwantów, emulgatorów
czy barwników. Zdaniem autorów należy powracać do naturalnych (organicznych)
produktów żywnościowych, bowiem nic nie zastąpi zdrowej diety, natomiast w konsumpcji wzbogaconej żywności należy zachować rozsądek.
Płeć badanych respondentów okazała się zmienną, która wywiera wpływ na
wiedzę żywieniową, poczucie bezpieczeństwa o własne zdrowie, poprzez racjonalne
odżywianie się. Poziom miernika socjologicznego był wyższy u kobiet niż mężczyzn,
bowiem to kobiety zazwyczaj zajmują się zakupami i żywieniem całej rodziny.
Wiek ma również duży wpływ na preferencje konsumentów, zwłaszcza u osób
z wyższym wykształceniem. Najmłodsi respondenci (18–24 lat), posiadający wykształcenie średnie bądź zawodowe (30%) wyróżniali się większą podatnością na wpływy
marketingowe oraz mniejszym postrzeganiem zagrożeń płynących z niezdrowej
żywności i nieprawidłowego sposobu odżywiania się. Osoby starsze, o bogatym doświadczeniu i z wyższym wykształceniem posiadają większe poczucie troski o zdrowie,
sposób odżywiania się i podchodzą z większym dystansem do mało znanej i zbyt
„agresywnie” promowanej żywności.
Miejsce zamieszkania tylko w przypadku neofobii żywieniowej ma wpływ na
decyzje o zakupie żywności funkcjonalnej. Osoby zamieszkujące tereny wiejskie odznaczają się wyższym zakresem neofobii żywieniowej w porównaniu z mieszkańcami
miast. Z kolei sytuacja materialna w rodzinie różnicuje respondentów pod względem
poziomu wiedzy żywieniowej, poczucia zagrożenia ze strony produktu i sposobu
odżywiania się oraz lęku przed nowościami na rynku żywnościowym.
Większość ankietowanych zna pojęcia związane z żywnością wzbogaconą w składniki odżywcze i kojarzy ją z żywnością prozdrowotną i ekologiczną. Ocenia te produkty
pozytywnie, twierdząc, że wpływają one na osiągnięcie lepszego stanu zdrowia. Mniej
niż połowa respondentów nabywa suplementy i robi to niezbyt często – tylko raz
do roku, ale deklaruje chęć nabywania ich w przypadku pozyskania większej wiedzy
na ich temat. Ogólna ocena znajomości suplementów diety wypadła pozytywnie, co
oznacza, że interesuje nas wzbogacenie spożywanych posiłków w brakujące składniki odżywcze, tj. witaminy i składniki mineralne oraz szlachetne szczepy bakterii,
potrzebne dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Respondenci nie uznali
ceny za najważniejszy czynnik w kształtowaniu preferencji w zakupie i spożyciu tego
rodzaju żywności. Badanych bardziej interesują zamieszczone informacje o wpływie
poszczególnych składników na zdrowie niż sam wygląd i atrakcyjność opakowania.
Ogromny wpływ na kształtowanie i zmianę postaw konsumentów wobec zakupu
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żywności mają informacje o produkcie. Muszą one być wiarygodne, rzetelne i przekonywujące jak największą liczbę odbiorców.
Niestety, producenci żywności mogą obecnie dowolnie kształtować jej jakość. Na
szczęście zgodnie z wymaganiami konsumentów zobowiązani są spełnić podstawowy
warunek, tzn. żywość musi być bezpieczna i zgodna z przepisami prawa w tym zakresie.
Wyrazem dostosowania prawodawstwa polskiego do warunków UE jest ustawa z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171,
poz. 1225). Istotnym czynnikiem w tym zakresie jest właściwe znakowanie środków
spożywczych, będące nośnikiem wielu informacji sprzyjających podejmowaniu przez
konsumentów decyzji zakupowych.
W Polsce konsumenci, nabywając żywność, najczęściej zwracają uwagę na jej cenę,
termin przydatności do spożycia oraz markę. Wśród wielu czynników wpływających
na decyzję o zakupie żywności ogólnodostępnej i w sklepach specjalistycznych, konsumenci wymieniają głównie: brak wiedzy na temat żywności wzbogaconej, funkcjonalnej
i prozdrowotnej, miejsc ich sprzedaży oraz brak umiejętności odróżnienia tej grupy
produktów od żywności konwencjonalnej. Wśród cech sensorycznych żywności za
najważniejsze uznano świeżość oraz smak i zapach, co jest zgodne z wynikami innych
przeprowadzonych badań17.
Analizując np. problem racjonalnego odżywiania się młodzieży studiującej18, okazuje się, że główna przyczyna zaniedbań żywieniowych związana jest z brakiem czasu
u studentów, co może być spowodowane długotrwałym przebywaniem na uczelni, jak
również z obowiązkami zawodowymi. Problem dotyczy obecnie nie tylko studentów
trybu niestacjonarnego, ale coraz częściej również studentów stacjonarnych podejmujących różnego rodzaju pracę. Na podstawie wstępnych badań19 stwierdzono, że
studenci przywiązują wagę do zdrowego odżywiania, posiadają podstawową wiedzę
o żywności i żywieniu przy stosunkowo niskiej wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania się. Swój sposób odżywiania uznają za racjonalny, a ukształtowane preferencje
w zakresie zakupu i konsumpcji żywności za prawidłowe. Badania wykazały, że 44,5%
studentów kieruje się reklamą podczas wyboru żywności, przy czym zakres produktów zawęża się do soków, słodyczy i jogurtów. Pozostała część badanych, tj. 55,5%
odpowiadała, że reklama nie wywiera na nich żadnego wpływu, dobierają produkty
według własnego doświadczenia, nawyków, a także kierują się łatwością zakupu.
Z kolei w badaniach dotyczących żywności ekologicznej stwierdzono, że poziom
wiedzy wśród respondentów na temat jej właściwości i walorów zdrowotnych jest
dobry. Głównym czynnikiem mającym wpływ na konsumenta przy wyborze żywności
ekologicznej jest troska o zdrowie swoje i najbliższych. Decydując się na te produkty,
konsumenci mają pewność, że pochodzą z gospodarstwa ekologicznego, gdzie ściśle
przestrzegane są wymogi jednostek certyfikujących. Zazwyczaj badani zaopatrują
się w żywność ekologiczną regularnie, kupując głównie produkty z nabiału oraz
owoce i warzywa w miejscach, takich jak targ i bazar. Uważają oni, że najważniejszym
17. J. Krupa, A. Majka, Badanie preferencji konsumenckich mięsa i jego przetworów w południowo-wschodnim
makroregionie Polski…, op. cit., s. 91–99.
18. J. Krupa, L. Drobnica, Preliminary estimate of food preferences among college students…, op. cit., s. 209–220.
19. Ibidem, s. 209–220.
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walorem żywności ekologicznej jest to, że jest wyprodukowana w sposób naturalny,
bez dodatków chemicznych. Główną barierą jej zakupu dla wielu osób jest problem
wysokiej ceny oraz ograniczona dostępność. Informacje na temat rolnictwa ekologicznego ankietowani zazwyczaj czerpią z mediów, gdyż jest to w ich opinii najlepsze
źródło. Niestety, w Polsce wiele ludzi nie do końca wie, jakie korzyści daje spożywanie
produktów ekologicznych, jak można je odróżnić od innych dostępnych na rynku,
dlatego zachodzi duża potrzeba wprowadzania coraz to nowszych i ciekawszych metod
przekazu i promowania rolnictwa ekologicznego i jego produktów.
Można zatem postawić pytanie, czy produkty żywnościowe z tzw. wyższej półki
cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów? Wydaje się, że coraz większa część
społeczeństwa zwraca uwagę na taką żywność, na jej korzystny wpływ na zdrowie,
ale jest to jeszcze nieliczna grupa klientów.
Nie można jednak zapominać o innych zagrożeniach, które wynikają z rozwoju
cywilizacji. Znaczący problem tkwi w pasywności społeczeństwa oraz w nieprawidłowych wzorcach spędzania czasu wolnego. Intensywność życia ludzi i dzisiejsze metody
pracy są źródłem stresu i zmęczenia, dlatego tak ważny jest aktywny wypoczynek
oraz większa świadomość znaczenia zdrowego odżywiania.
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TRADYCYJNE I REGIONALNE POTRAWY W MENU
OBIEKTÓW GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNYCH
PODKARPACIA
Streszczenie
Wprowadzanie regionalnych tradycji kulinarnych do gastronomii sprzyja podnoszeniu jakości
i oryginalności podawanych potraw oraz nadaje specyficzny charakter lokalom gastronomiczno-turystycznym. Obecność potraw regionalnych w menu jest również możliwością edukacji żywieniowo-regionalnej, o swoiście naturalnej i atrakcyjnej formie. Kuchnia regionalna wraz z obiektami zabytkowymi i folklorem może stanowić na danym obszarze podstawę życia kulturowego.
Celem opracowania było dokonanie ogólnej charakterystyki tradycyjnych i regionalnych potraw z obszaru Podkarpacia, będących kulinarną atrakcją turystyczną, a także ważnym elementem składowym menu obiektów gastronomiczno-turystycznych. Ponadto opracowanie przedstawia cechy dziedzictwa kulinarnego typowe dla Podkarpacia, specyfikę surowców i potraw
tradycyjnych o wysokiej jakości i małym stopniu przetworzenia w aspekcie wartości żywieniowej i zdrowotnej.
Słowa kluczowe: potrawy tradycyjne i regionalne, obiekty turystyczno-gastronomiczne,
Podkarpacie, atrakcyjność turystyczno-żywieniowa

TRADITIONAL AND REGIONAL DISHES ON THE
MENU OF CATERING AND TOURIST PREMISES
OF THE PODKARPACIE
Summary
Introduction of the regional culinary traditions in the gastronomy improves the quality and
originality of the dishes served, and gives specific character to the catering and tourist premises. The presence of regional dishes on the menu is also the possibility of nutritionally-regional
education, with specifically natural and attractive form. Regional cuisine with historic buildings and folklore can provide the basis for the area’s cultural life.
The aim of the study was to provide the general characteristics of traditional and regional
dishes from the Podkarpacie region, being a culinary tourist attraction, as well as an important element on the menu of catering and tourist premises. Moreover, this study presents
the culinary heritage features typical to the Podkarpacie region, the specifics of products and
traditional dishes with high quality and low degree of processing in terms of nutritional value
and health.
Keywords: traditional and regional dishes, catering and tourist premises, the Podkarpacie,
tourist and catering attractiveness
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1. Wprowadzenie
Duży wpływ na spożycie żywności mają normy obyczajowe, czyli formy zachowania
danej zbiorowości. Obyczaje ulegają stosunkowo powolnym zmianom, stąd są istotnym
elementem składowym tradycji określonej społeczności. Wpływ obyczajów sprawia,
że te same potrzeby fizjologiczne są zaspokajane w różnych kulturach odmiennie.
Doskonałym przykładem mogą być odrębne kuchnie regionalne1. Biorąc pod uwagę,
że żywność i żywienie dość często podlegają „zawirowaniom” mody, to można być
raczej spokojnym, że żywność tradycyjna i regionalna oprze się tym modnym trendom. Owszem istnieją na rynku żywności problemy z zakupem niektórych surowców
rolnych, dlatego też należy wspierać i chronić od zapomnienia stare, ale cenne pod
względem właściwości produkcyjnych, odmiany zbóż, jabłek, grusz, ziemniaków itp.
Naukowe ustalenia dotyczące potrzeb pokarmowych i zasad żywienia tych samych
grup ludności są wspólne dla wszystkich mieszkańców naszego globu. Nie oznacza
to, że nie istnieją zasadnicze różnice w sposobie odżywiania się przedstawicieli zamieszkujących w różnych krajach oraz pochodzących z innych środowisk2.
Podstawą naturalnego sposobu żywienia się ludzi w poszczególnych krajach
i regionach świata są produkty roślinne i zwierzęce, których pozyskiwaniu sprzyjają
warunki klimatyczne i środowiskowe. Oprócz swoistych produktów żywnościowych
udostępnionych przez otaczające ludzi środowisko naturalne to kultura kulinarna
regionu, stanowiąca wielowiekową tradycję, która obejmuje i nakazuje stosowanie
konkretnych technik sporządzania potraw, sposobów obróbki cieplnej oraz metod
podawania i konsumowania potraw3,4.
Kuchnia regionalna żyje w zgodzie z naturą i porami roku. Im bardziej oporna
na cywilizację, tym bardziej zdrowa i przyjazna dla człowieka. Produkcja wyrobów
tradycyjnych i regionalnych jest korzystna również ze względów środowiskowych,
gospodarczych i społecznych. Jest regionalnym sposobem realizacji zrównoważonego
rozwoju w zakresie produkcji żywności. Z produktem tradycyjnym i regionalnym
nierozerwalnie związany jest wytwórca, który kultywuje rodzinną bądź lokalną tradycję, realizuje swoją pasję oraz zyskuje źródło dodatkowego dochodu5. M. Wojarska
i M. Gruszczyńska podkreślają, iż rynek produktów tradycyjnych i regionalnych nie
tworzy się automatycznie i przypadkowo. Jest to przedsięwzięcie podejmowane przez
te grupy społeczne i regiony, które zamierzają oprzeć strategię rozwoju na tego typu
produktach6.
1. M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004,
s. 41–43.
2. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s. 438–443.
3. Ibidem, s. 442.
4. E. Superczyńska, M. Żylińska-Kaczmarek, Zasady żywienia, Wydawnictwo REA, Warszawa 2004, s. 153.
5. O. Gałek, Produkty cenne lokalnie, [w:] D. Zaręba (red.), Zielone szlaki – greenways. Praktyczny poradnik, Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie „Environmental Partnership for Sustainable Development”,
Kraków–Brno 2007, s. 90–99.
6. M. Wojarska, M. Gruszczyńska, Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych w warunkach członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, [w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, M. Adamowicz (red.),
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 281–292.
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Produkty tradycyjne i regionalne to towary wysokojakościowe, specjalnie przygotowane, z założenia droższe i adresowane do osób o wyższych dochodach, natomiast
na popyt mają wpływ preferencje i gusta konsumentów. Popyt powinien być kształtowany w sposób świadomy, by przez promocję produktu promowany był region,
z którego dany wyrób pochodzi. Rosnąca podaż w formie regionalnych produktów,
reklamowanych jako unikatowa żywność o wyjątkowym smaku, niepowtarzalnych
walorach i wysokiej jakości stymuluje popyt. Głównym problemem prawidłowego funkcjonowania rynku tego rodzaju produktów jest luka logistyczna w łańcuchu dostaw7.
Nieodłącznym elementem polskiego dziedzictwa kulinarnego są potrawy tradycyjne. Poszczególne kuchnie regionalne różnią się, w mniejszym lub większym
stopniu, specyfiką potraw sporządzanych z takich samych składników w innych
częściach Polski. Różnice te mogą dotyczyć rodzajów produktów, obyczajowości wiążącej się ze sposobem żywienia czy stosowanych technik przygotowywania potraw8.
Obecnie w gospodarstwach wiejskich tradycyjne i regionalne potrawy przygotowuje
się głównie z okazji świąt, festiwali kulinarnych czy lokalnych imprez kulturowych.
Przechodzące z pokolenia na pokolenie przepisy, codzienne i świąteczne zwyczaje
żywieniowe decydują o odrębnościach kulturowych oraz odzwierciedlają historyczne,
etniczne i kulturowe wydarzenia9.
Celem niniejszego opracowania było dokonanie ogólnej charakterystyki tradycyjnych i regionalnych potraw z obszaru Podkarpacia, będących kulinarną atrakcją
turystyczną oraz elementem składowym menu obiektów gastronomiczno-turystycznych. Przedstawiono cechy charakterystyczne dziedzictwa kulinarnego regionu
podkarpackiego, specyficzne cechy surowców i potraw tradycyjnych, należących do
grupy żywności wysokiej jakości, o małym stopniu przetworzenia i dużej wartości
odżywczej, a nawet prozdrowotnej. Opisano tradycje kulinarne zróżnicowanych grup
społecznych i narodowych zamieszkujących obszar Podkarpacia z wyszczególnieniem
charakterystycznych potraw oraz metod ich wytwarzania. Zwrócono uwagę na znaczenie
potraw tradycyjnych i regionalnych w menu obiektów gastronomiczno-turystycznych
w podnoszeniu ich atrakcyjności żywieniowej, zaspokajaniu potrzeb klientów oraz
jakości świadczonych usług. W opracowaniu wykorzystano materiały informacyjne
pochodzące z różnych źródeł literatury przedmiotu, zasobów internetowych oraz
obserwacji własnej autorów i ich osobistych doświadczeń zawodowych.

2. Podkarpacki rynek produktów tradycyjnych
i regionalnych oraz preferencje konsumentów
Województwo podkarpackie posiada bogate dziedzictwo kulinarne, które jest
podstawą zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regio7. K. Duczkowska-Małysz, Budowa rynku produktów regionalnych, „Agro-Smak”, nr 4, 2007, s. 4–6.
8. B. Józefczyk, W. Grodzki, Produkty regionalne i tradycyjne czynnikiem zwiększającym atrakcyjność oferty
agroturystycznej, [w:] Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.), Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów.
materiały sesji naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego,
Iwonicz-Zdrój, 27–29 września 2005, s. 340.
9. E. Kokoszka, Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, Poradnik dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
Wydawnictwo Stowarzyszenie Agroturystyczne „GGG-Bieszczady”, Lesko 2002, s. 36.
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nu, w tym szczególnie turystyki kulturowej i kulinarnej prowadzonej na terenach
wiejskich10. Produkty tradycyjne i regionalne to zarówno jeden z motywów podjęcia
podróży, jak również promocja danego obszaru, dzięki degustacji, uczestniczeniu
w procesie produkcji oraz zapoznaniu się z recepturami wyrobów pochodzących
z odwiedzanego miejsca11. Tradycyjna żywność to szansa dla małych gospodarstw
rolnych i niewielkich firm rodzinnych. Produkcja żywności tradycyjnej i regionalnej
stanowi dodatkowe źródło dochodu, ponieważ konsumenci są skłonni zapłacić więcej
za wysoką jakość i niepodważalność wyrobu12.
Coraz więcej konsumentów decyduje się na zakup wyrobów tradycyjnych i regionalnych, a obiecującym jest fakt, że wśród nich znajdują się także ludzie młodzi.
Według badań13,14, zwłaszcza osoby z wykształceniem wyższym oraz zamożne,
chętniej sięgają po tego rodzaju produkty. Pewną część konsumentów stanowi grupa
osób mająca problemy zdrowotne, gdzie żywność tradycyjna może stanowić dla nich
pewnego rodzaju lekarstwo.
Niekiedy obserwowana jest nawet sytuacja, kiedy popyt na żywność tradycyjną
i regionalną jest wyższy niż możliwości producentów. Wiąże się to m.in. z okresowo
niewystarczającą ilością dobrego jakościowo surowca do produkcji tej żywności.
W obecnym czasie podkarpaccy producenci posiadają duży potencjał w produkcji
tradycyjnej żywności oraz wykazują się już dużym doświadczeniem w tym zakresie.
Należą do nich zakłady mięsne średniej wielkości, jak: Zakład Mięsny „Smak-Górno”
z Górna, Zakład Mięsny „Taurus” z Pilzna czy Zakład „Jasiołka” z Dukli oraz mniejsi
producenci wyrobów mięsnych, mlecznych czy zbożowych.
Współczesny rynek nastawiony jest na nabywcę, dlatego najważniejszym zadaniem dla producentów jest zdobycie i utrzymanie klienta. Poszukiwanie nabywców
odbywa się poprzez zbadanie i określenie ich potrzeb, mając na uwadze to, że żywność
tradycyjna i regionalna, o wysokiej jakości jest produktem zaspakajającym konkretne
potrzeby i oferowana jest różnym grupom nabywców. Drugim ważnym elementem
jest informacja i komunikacja z klientem. Produkty, o których nabywca nie wie, nie
istnieją dla niego na rynku. W obecnej dobie rozwoju kanałów informacyjnych, przede
wszystkim Internetu, dużego znaczenia nabiera określenie, do kogo kierowany jest
przekaz, a mniejszego gdzie.
Współczesnych nabywców charakteryzuje coraz większa świadomość oczekiwań i potrzeb, poszukują oni także konkretnych i rzetelnych informacji ilościowych
i jakościowych, które w dużej mierze wpływają na podejmowane przez nich decyzje.
Znalezienie klienta to nie wszystko, należy podjąć dalsze działania mające na celu
10. J. Krupa, K. Krupa, Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] R. Grzywacz (red.), Turystyka
i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2008, s. 19–32.
11. A. Woszczyk, Produkty tradycyjne w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, Poświętne, 30 września 2012, materiały konferencyjne,
s. 148.
12. I. Byszewska, J. Koral, E. Priwiezincew, Bęcwały, fafernuchy i szare kluski. Dziedzictwo kulinarne między Bugiem
a Narwią, Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa 2009, s. 5.
13. N. Moskal, Żywność tradycyjna i regionalna atrakcją turystyki kulinarnej, praca dyplomowa magisterska napisana
pod kierunkiem Jana Krupy (maszynopis), WSIiZ, Katedra Turystyki i Rekreacji, Rzeszów 2013, s. 47.
14. J. Czachara, Autorska koncepcja szlaku kulinarnego „Smaki Bieszczadów” – metody promocji, praca magisterska
napisana pod kierunkiem Jana Krupy (maszynopis), WSIiZ, Katedra Turystyki i Rekreacji, Rzeszów 2010, s. 11.
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jego utrzymanie i zachęcenie do ponownych zakupów. Producenci muszą mieć świadomość, że nabywcy oczekują od oferowanych produktów pakietu korzyści, a także
wysokiej jakości i niepospolitości.
Produkcja tradycyjnych i regionalnych produktów wymusza na producentach
nie tylko samoorganizację i świadome podejmowanie decyzji mających na celu
uruchomienie produkcji, promocję i sprzedaż, ale także współdziałanie lokalnych
partnerów, w tym także organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Tylko wspólne,
konkretne i zaplanowane działanie na rzecz produktów lokalnych i regionalnych może
doprowadzić do tego, by stały się one istotnym elementem społecznej gospodarki
rynkowej. Poprzez ich wytwarzanie generowane są nowe miejsca pracy, zwiększa się
opłacalność rolnej produkcji, stają się elementem promocji danego regionu czy miejsca, a podnosząc jego atrakcyjność turystyczną, wpływają na podnoszenie poziomu
życia jego mieszkańców.
Żywność tradycyjna i regionalna mimo stałego wzrostu swego udziału na rynku
żywności w Polsce w dalszym ciągu jest na dość niskim poziomie, w porównaniu
z zachodnimi krajami Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy powoduje kilka czynników,
takich jak: niewystarczająca wiedza wśród konsumentów, czym jest żywność tradycyjna i regionalna, jak jest oznakowana, jakie są jej cechy charakterystyczne. Panuje
przekonanie, że jest trudno dostępna, a także, że jej cena jest za wysoka w stosunku
do jej wartości. Dlatego bardzo ważne jest edukowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych
w tym zakresie oraz podnoszenie ich świadomości prozdrowotnej.
Promocja rynku żywności wysokiej jakości, jak i poszczególnych jego produktów koncentruje się na jej atrybutach, takich jak: brak zastosowania konserwantów
i sztucznych dodatków w procesie przetwórstwa żywności, brak pozostałości hormonów i antybiotyków w produktach zwierzęcych, wolna od GMO oraz zawiera więcej
prozdrowotnych składników w porównaniu z żywnością konwencjonalną.
Strategia marketingowa powinna być prowadzona w takich kierunkach, aby jej
efektem był większy popyt na te wyroby, a tym samym zwiększona sprzedaż tych
produktów oraz stworzenie rozpoznawalnej w całej Polsce marki świadczącej o wysokiej jakości wytwarzanych na Podkarpaciu wyrobów tradycyjnych i regionalnych.
Najlepszą formą promocji jest bezpośredni przekaz osoby zadowolonej z produktu czy
usługi, jednak nie można liczyć tylko na taki sposób, ponieważ tego rodzaju promocja
jest mało efektywna i długotrwała. Dlatego należy rozwijać inne możliwe kanały promocji, jak: prezentacja osiągnięć producentów wysokiej jakości żywności przy okazji
różnych wydarzeń, organizowanie szkoleń, konferencji, specjalistycznych spotkań,
gdzie zaprezentowani zostaną producenci oraz wytwarzane przez nich produkty,
z możliwością ich degustacji, udział w kiermaszach, w targach wystawienniczych
w kraju i za granicą. Ponadto udział w konferencjach prasowych i różnego rodzaju
wydarzeniach medialnych.
Ponadto już sam wizerunek wytwarzanego produktu powinien stanowić swoistą
jego promocję i zachęcać konsumenta do jego zakupu. Niestety, często wyroby tradycyjne i regionalne nie są zauważane przez kupujących lub wygląd nie jest zachęcający
do ich zakupu. Dodatkowo żywność tego rodzaju może posiadać gorsze parametry
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wizualne niż konwencjonalna ze względu na brak stosowania, np. sztucznych barwników czy przeciwutleniaczy. Dlatego uzasadnione jest przeprowadzanie szkoleń dla
producentów ze specjalistami z zakresu marketingu i sprzedaży, na których podpowiedzą, jak wyeksponować te pozytywne cechy produktu, jak dobrać opakowanie,
jak zaprojektować etykietę oraz jak skutecznie zaprezentować i sprzedać produkt.
Produkty tradycyjne i regionalne, ze względu na swój charakter, niedużą skalę
wytwarzania, użycie naturalnych składników oraz przestrzeganie starodawnych
metod wytwarzania są często droższe niż podobne do nich wyroby produkowane
metodami przemysłowymi. Konsument, podejmując decyzję o ich kupnie, musi zatem być przekonany o ich wyjątkowości, musi wiedzieć, co kryje się pod ich wyższą
ceną. Producenci oczekują pozytywnego oddziaływania na świadomość kupujących
oraz przekonania ich, że produkty tradycyjne wychodzą naprzeciw ich wyszukanym
gustom i potrzebom żywieniowym. W tym zakresie działania powinny być tak
prowadzone, by także mniej zamożną część ludności stać było na zakup tradycyjnej
i regionalnej żywności.
Działania na rzecz rozwoju tego rodzaju produktów odbywają się głównie poprzez
wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych metod i technologii wytwarzania oraz
tradycyjnych receptur. Między innymi z tych powodów występują duże utrudnienia
w uzyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich, wymagania dotyczące zakupu maszyn
i urządzeń (np. suszarni ziół, wędzarni) oraz wdrażania bezpiecznych technologii są
trudne do spełnienia.

3. Wprowadzenie do korzeni kuchni regionu podkarpackiego
Kuchnia regionalna nie jest pojęciem jednoznacznym i niezmiennym, gdyż kształtowanie się zwyczajów żywieniowych jest wynikiem wzajemnie zmieniających się
oddziaływań człowieka i otaczającego go środowiska15. Kulinarne dziedzictwo regionu
podkarpackiego ma tradycje sięgające często setek lat. Są one bardzo różnorodne, bo
wywodzą się od wołoskich tradycyjnych wyrobów pasterskich, z kuchni łemkowskiej,
ukraińskiej oraz bojkowskiej, ale także kuchni żydowskiej. Region, obecnie bardzo
atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo, jednak nigdy nie rozpieszczał swoich mieszkańców obfitością płodów rolnych. Nie najlepsza jakościowo gleba i surowy klimat
powodowały, że często mieszkańcy, zwłaszcza Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w
dużej części ich pogórzy głodowali.
Dodatkowo liczne wojny i najazdy pustoszyły, rabowały i tak już ubogie wioski.
Ludzie musieli szukać pożywienia w lesie i na łąkach. Dlatego też ich jadłospisy były
mało urozmaicone. W czasie biedy wykorzystywano nawet lebiodę, gorczycę i pokrzywę, co pozwalało przetrwać najtrudniejszy okres nieurodzaju i wojny. Lasy i łąki
dostarczały mieszkańcom wsi, głównie jagód, grzybów, orzechów i ziół.
W ubogiej kuchni Łemków i Bojków do podstawowych surowców należało mleko
krowie, kozie i owcze, z którego wyrabianio sery (i serwatkę), masło (i maślankę) oraz
zsiadłe mleko. Na bazie produktów mlecznych sporządzano przeróżne potrawy, łącząc
15. E. Czarniecka-Skubina, Wracamy do korzeni, „Przegląd Gastronomiczny”, nr 5, 2011, s. 8–9.
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je z czym się dało. Obok mleka nie mniej ważnym składnikiem żywienia było zboże
i wszelkie jego przetwory. Jedzono barszcz z mąki żytniej, pieczono podpłomyki,
placki owsiane, chleb żytni i różne warianty mamałygi na mleku16,17.
Mięsa jadano mało i czynili to tylko najbogatsi gospodarze, zwykle na ważniejsze święta czy wesele. Jedynie w święta robiono także pierogi z ziemniaków, kluski
i placki ziemniaczane. Wspomniane ziemniaki oraz kasze, kapusta, a później warzywa
korzeniowe i rośliny strączkowe były istotnym elementem diety na tych terenach, na
stałe pozostając w ludowym jadłospisie.
Wśród tradycji kulinarnych kuchni ubiegłych wieków, ale i czasów obecnych na
uwagę zasługuje kiszenie. Ten sposób utrwalania żywności wypróbowali już Łemkowie, kisząc kapustę i ogórki, a na kwasie kapuścianym gotowano zupy. Mając na
względzie niewielkie możliwości zabezpieczenia żywności, Łemkowie suszyli owoce,
grzyby, zioła i wszystko, co się dało. Nie stroniono również od alkoholu18. Po wsiach
spożywano wódkę owocową i piwo, niekiedy własnej produkcji. Procesy fermentacji
mlekowej i alkoholowej ciągle zgłębiano, powstawały w ten sposób produkty, zarówno
trwałe, jak i wysokowartościowe.
Z momentem osiedlania się Żydów na terenach dzisiejszego Podkarpacia zmieniały
się tradycje kulinarne społeczeństwa tego regionu. Uboga kuchnia ludowa przejmowała powoli cechy obfitej i bogatej kuchni żydowskiej. Różne zwyczaje i potrawy tej
kuchni weszły na stałe do tradycji kuchni polskiej, a przede wszystkim kształtowały
w dalszym ciągu charakter kulinarny regionu. Kuchni żydowskiej zawdzięczamy
wiele cennych składników i potraw, jak m.in.: drób, wołowina, rosół z makaronem
lub kostką z grysiku, karpia, sałatki warzywne, zapiekanki ziemniaczane, barszcze
i zupy owocowe. Mało kto wie, że placki ziemniaczane, potrawy z solonego śledzia
oraz chałka należą do specjałów wymyślonych przez żydowskich kucharzy19. Sztuka
kulinarna Żydów opierała się na stosowaniu dużej ilości przypraw i niektóre z nich
towarzyszą nam do dziś. Obecnie nie wyobrażamy sobie podkarpackich potraw bez
czosnku, cebuli, kminku, gałki muszkatołowej, goździków, cynamonu, cukru i miodu.
Kuchnia żydowska zadziwiła ówczesnych mieszkańców Podkarpacia, a dzisiaj możemy delektować się gołąbkami, karpiem po żydowsku, rosołem z ciastem, strudlem
z jabłkami, ciastem drożdżowym i miodownikiem.

4. Potencjał potraw regionalnych oraz tworzenie menu
Tworzenie menu i produktu dla obiektu gastronomiczno-turystycznego oferującego potrawy regionalne jest bardzo ważnym ogniwem w podtrzymywaniu kultury
kulinarnej regionu. Wiekowe tradycje kulinarne są uwarunkowane czynnikami naturalnymi, religijnymi, obyczajowymi, kulturowymi, w tym sposobem przygotowania
potraw. Przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury, zwyczaje żywieniowe,
technologie produkcji świadczą o tożsamości danego regionu. Kuchnia odgrywa więc
16. K. Zieliński (red.), Leksykon podkarpackich smaków. Kulinarny przewodnik po regionie, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2012, s. 166–168.
17. I. Byszewska, G. Kurpińska, Polskie smaki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 155–172.
18. K. Zieliński (red.), Leksykon podkarpackich smaków…, op. cit., s. 166–168.
19. Ibidem, s. 168.
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znaczną rolę w promocji każdego obszaru, z uwagi na różnorodność i specyficzność
typowych dla regionu produktów spożywczych i potraw, a także z uwagi na obyczaje
ludowo-religijne związane z posiłkami. Masowa produkcja żywności, ujednolicenie
jakości sensorycznej przyczyniło się do tego, że współczesny konsument poszukuje
nowych wrażeń smakowo-zapachowych20. Wprowadzanie regionalnych tradycji kulinarnych do gastronomii sprzyja podnoszeniu jakości i oryginalności podawanych
potraw oraz nadaje specyficzny charakter lokalom gastronomiczno-turystycznym.
Żywność tradycyjna, regionalne potrawy, tradycje kulinarne i chłopska gościnność
wpływają na chęć biesiadowania oraz ciepły, domowy charakter usług żywieniowych.
Regionalne przysmaki w swej prostocie zbliżają gościa-turystę do natury, korzeni
i wyzwalają wspomnienia z dzieciństwa. Obecność potraw regionalnych w menu
obiektów gastronomiczno-turystycznych jest niejako możliwością edukacji żywieniowo-regionalnej o swoiście naturalnej i atrakcyjnej formie. Kuchnia regionalna wraz
z obiektami zabytkowymi i folklorem może stanowić na danym obszarze podstawę
życia kulturowego (fot. 1).

Fot. 1. Zamek w Dubiecku i sala restauracyjna
Źródło: https://www.google.pl/search?q=zamek+w+dubiecku+-+karta+menu

Oferta potraw i napojów powinna być odzwierciedleniem charakteru i poziomu
obiektu gastronomicznego. Analiza potrzeb rynku regionalnego i bazy turystycznej
pozwoli na właściwe ukierunkowanie karty dań dla określonej grupy gości. Należy
zdawać sobie sprawę z zamożności potencjalnych konsumentów i stworzyć ofertę
żywieniową umiarkowaną cenowo, wyważoną pod względem ilości i odczucia smaku,
a także ciągle weryfikowaną jakościowo.
W karcie menu zakładu gastronomicznego potrawy regionalne można oddzielić
od potraw kuchni polskiej, dobierając dania o odmiennych technologiach produkcji
lub składnikach. Dalszy podział w karcie menu stosuje się według rodzaju dań:
przystawki, zupy, dania główne, desery i napoje. Szef kuchni proponuje zestawy lub
osobne potrawy z możliwością komponowania przez konsumenta. Jednak powinny
być to ściśle zaplanowane potrawy uwzględniające sezonowość, porę roku i wartość
żywieniową. Zestawy obiadowe powinny być układane według zasad racjonalnego

20. E. Czarniecka-Skubina, Wracamy do korzeni…, op. cit., s. 8–9.
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żywienia, wykorzystując różnorodne produkty i metody obróbki cieplnej, unikając
w ten sposób powtórzeń.
Wybierając potrawy do karty menu, warto stosować równowagę pomiędzy potrawami „ciężkimi” i „lekkimi”21. Ilość oferowanych dań musi być przemyślana i zgodna
z możliwościami produkcyjnymi lokalu gastronomicznego. Istotną rolę w menu
odgrywają surowce, które powinny być zawsze wysokiej jakości i pozyskane w najbliżej okolicy, czyli tam, gdzie zostały wyprodukowane. W karcie menu zamieszcza
się nazwę właściwą i opis potrawy najlepiej z fotografią. Stosować należy wyłącznie
nazwy w całości w języku polskim, ale można stosować tłumaczenia na inne języki.
Potrawy tradycyjne i regionalne poprzez niepowtarzalny, wyjątkowy smak są atrakcją dla turysty odwiedzającego przydrożne karczmy, oberże i zabytkowe restauracje.

5. Charakterystyka typowych surowców, produktów i potraw regionu
Chęć zdobycia wiedzy i doświadczeń kulinarnych sprawia, że z biernego obserwatora i konsumenta chce się zostać uczestnikiem kulinarnej przygody. Zainteresowanie
przyrządzaniem potraw regionalnych czy też tradycyjnych staje się coraz większe. Nie
wszyscy jednak zdają sobie sprawę z faktu, że smak potraw regionalnych zależy od
lokalnych produktów i „tajemniczych” przepisów. Współczesna kuchnia podkarpacka
chętnie sięga do tradycyjnych przepisów i receptur sprzed lat22. Warto więc przybliżyć
wybrane i do dziś wykorzystywane surowce w potrawach iście swojskich.
Typowo rolniczy region, jakim jest Podkarpacie, „pachnie” przede wszystkim kapustą, było to drugie warzywo po ziemniakach najczęściej wykorzystywane w kuchni,
ze względu na łatwość przechowywania w piwnicach i utrwalania poprzez kiszenie.
Z kapusty sporządza się kapuśniaki, surówki, farsze do pierogów i ciast drożdżowych,
gołąbki, bigos, dania wigilijne. Właściwości zdrowotne i smakowe kapusty sprawiły,
że dawniej i dziś jest łączona na wszelkie sposoby, a to z grochem, mięsem, ziemniakami czy kaszą.
Obok dużej różnorodności potraw z kapusty na uwagę zasługują produkty zbożowe,
ceniona i niezapomniana kasza gryczana oraz jaglana, mąka chlebowa żytnia, mąka
gryczana pierogowa, mąka pszenna wypiekowa na ciasta drożdżowe, otręby, a także
zakwas żytni niezbędny do żurku i barszczu białego (fot. 2). Wspomniane kasze są
wykorzystywane jako farsze do pierogów, gołąbków, drobiu pieczonego, krupników
oraz dań samodzielnych z suszonymi owocami. Kasza jęczmienna lub gryczana stanowi obok krwi podstawowy składnik kaszanki wyrabianej w regionie od pokoleń.
Od zawsze na Podkarpaciu cieszyliśmy się chlebem wypiekanym głównie z mąki
żytniej, tradycyjnie na liściu kapusty lub chrzanu. Współcześnie wypiekanych jest
wiele tradycyjnych chlebów, m.in. sanacyjny, flisacki, chwałowski, wiejski (fot. 3).

21. R. Szajna, D. Ławniczak, A. Ziaja, Obsługa gości (konsumentów), Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, s. 156–169.
22. K. Zieliński, Podkarpackie smaki. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie, Wydawnictwo Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2012, s. 3–4.

381

Leokadia Drobnica, Jan Krupa

Fot. 2. Żurek w chlebie
Źródło: http://kuchnia.wp.pl

Fot. 3. Ekologiczne chleby Adama „Lesia” Bały
Źródło: fot. J. Krupa

Wypieki żytnie są chlubą regionu i dodatkiem do prawie wszystkich potraw
wymagających pieczywa. Wspomniany żurek i barszcz biały na zakwasie żytnim
to klasyka kuchni Pogórzan, podawane w regionie ze swojską wieprzową kiełbasą,
z tartym chrzanem i chlebem żytnim, omaszczone skwarkami ze słoniny. Ta charakterystyczna wiejska zupa kojarzy się wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym,
a na Podkarpaciu jeszcze jako danie wigilijne, jedynie dodatki się zmieniają. Zamiast
produktów mięsnych dodaje się gotowane ziemniaki i grzyby leśne23.
Wszechobecne ziemniaki królują w kuchni regionalnej w postaci gotowanej,
pieczonej, w zupach i jako dodatek do mięs. W jadłospisie ludowym nawet pierogi,
gołąbki i drożdżówki robi się z farszem ziemniaczanym. Uznaniem cieszy się serwowanie turystom gotowanych ziemniaków, okraszonych smażoną słoniną z cebulą,
a do popicia kwaśne mleko. Inaczej, ziemniaki wcześniej ugotowane często pieczono
w formie placków na płycie pieca kuchennego.
Przykładem starej potrawy jest bulwiok (fot. 4), sporządzany z farszu ziemniaczanego, twarogu, smażonej cebuli i mięty, pieczony na spodzie z ciasta drożdżowego
w piecu chlebowym. Jadany jest przede wszystkim na ciepło, z mlekiem kwaśnym
lub słodkim oraz kawą zbożową24. W poszukiwaniu smaków natrafić można na placki
z tartych surowych ziemniaków z kapustą kiszoną, smażone na tłuszczu. Pogórza
podkarpackie to raj dla smakoszy zup, począwszy od słodkich, mlecznych i kwaśnych
poprzez warzywne, krupniki (fot. 5), barszcze i rosoły.

23. K. Zieliński (red.), Leksykon podkarpackich smaków…, op. cit., s. 166–168.
24. I. Byszewska, G. Kurpińska, Polskie smaki…, op. cit., s. 161–162.
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Fot. 4. Bulwiok
Źródło: http://przy-stole.blogspot.com

Fot. 5. Krupnik zabielany na podrobach
Źródło: http://kuchennezapiskiedyty.blogspot.com

W gospodarstwach położonych w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i w dużej części
ich pogórzy mięso gościło na stole rzadko, stanowiło raczej dodatek do innych dań.
Najczęściej była to wieprzowina i baranina. Ptactwo domowe bito przy okazji świąt
i niedzielnych rosołów. Dzisiaj te zwyczaje niewiele się zmieniły. Nadal mięso raczej
jest uzupełnieniem smaku i wartości odżywczej potraw aniżeli podstawą diety. Natomiast na szczególną uwagę zasługują wyroby wędliniarskie z okolic Głogowa Małopolskiego, Markowej i Dukli: kiełbasy, salcesony, studzieniny, kaszanki, wędzonki
i mięsiwo zapiekane w słojach. Świniobicie zapewniało gospodarstwu domowemu
zapasów na pół roku, dzisiaj odbywa się to częściej lub korzysta się z asortymentu
małych zakładów masarskich.
Z uwagi na liczne łąki i trawiaste tereny górskie pogłowie bydła, kóz i owiec było
dość liczne, a zatem mleka na Podkarpaciu było pod dostatkiem. Przetwory mleczne
były i nadal są obecne w każdej potrawie, a to jako ser, zupa mleczna, dodatek do
ciast, podprawa zup, sosów czy samodzielny napój chłodzący w upalne dni. Kiedyś
wszystkie przetwory z mleka – masło, sery, kwaśne mleko, śmietana – były wytwarzane w domach przez gospodynie. Popularne dania regionu na bazie mleka to: kasze
i kluski lane na mleku, pierogi z twarogiem, proziaki i racuchy na kwaśnym mleku,
roztrzepaniec, barszcz biały zaprawiany tłustym mlekiem.
Ludność podkarpacka chętnie sięga po owoce i warzywa, uzupełniając w ten
sposób dość prosty sposób żywienia. Z owoców leśnych, jagodowych, pestkowych,
ziarnkowych i dyni powstają ciekawe dania: zupa – pamuła (garus), pierogi, ciasta
i bułeczki, kompoty oraz przetwory na zimę: konfitury, powidła, susz wigilijny, soki,
kompoty pasteryzowane w słoikach, a nawet nalewki (fot. 6 i 7) i wino.
Bogactwo smaków i produktów lokalnych pozwala na dowolne komponowanie
propozycji obiadowych, co może wpłynąć na odrodzenie się miejscowych bazarków
spożywczych, czego bardzo brakuje, oraz tradycji domowych obiadów.
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Fot. 6 i 7. Podkarpackie produkty tradycyjne z kategorii „Napoje” na Festiwalu w Górnie, 2014 r.
Źródło: fot. J. Krupa

6. Zasady sporządzania i podawania potraw
tradycyjnych i regionalnych
Sztuka kulinarna to proces wykonania potraw według określonych zasad. Poprzez łączenie smaków, technik i stylów można osiągnąć zamierzony cel, czyli wyrób
kulinarny o cechach dzieła sztuki. W przypadku potraw regionalnych należy skrupulatnie przestrzegać receptur i tradycyjnych metod produkcji. Regionalne specjały
przygotowywane są z lokalnych produktów według ludowych zasad obchodzenia
się z pokarmami, zwyczajami żywieniowymi i obrzędami religijnymi w danej społeczności. Nieprawidłowe jest postępowanie współczesnych kucharzy, którzy zbyt
łatwo zamieniają produkty, wprowadzając bardziej popularne i tańsze. Przykładem
mogą być takie produkty, jak: kukurydza pasteryzowana, ogórki marynowane, pieczarki, papryka, margaryna, cukier wanilinowy, ryż czy miód sztuczny. Pracownicy
kuchni restauracyjnych, przygotowując potrawy regionalne, często stosują gotowe
mieszanki przyprawowe typu vegeta, kucharek, maggi oraz buliony i kostki rosołowe zawierające substancje wzmacniające smak. Naturalny i swoisty smak potraw
tradycyjnych powinien być zapewniony dzięki wysokiej jakości surowcom, ziołom,
roślinom przyprawowym i warzywom. Używanie produktów wysokoprzetworzonych,
konserwowanych i koncentratów spożywczych jest też niewłaściwe.
Kolejnym błędem spotykanym w zakładach żywienia zbiorowego otwartego jest
podawanie potraw regionalnych w „modnych” naczyniach. Zdecydowanie potrawy
typu chłopskiego i biesiadnego powinny być serwowane w naczyniach ceramicznych:
kamionkowych, fajansowych lub z grubej porcelany. Do podawania zup i dań jednogarnkowych zastosowanie znalazły również okrągłe bochenki chleba i wydrążone
warzywa dyniowate. Naczynia drewniane mogą być zastosowane lecz w ograniczonym
zakresie, np.: do chleba, proziaków, ciast, serów, wędlin. Natomiast szklane słoje
i słoiki nadają się do podawania oraz eksponowania, np.: ogórków kiszonych, smalcu,
kiełbasianki, powideł, konfitur, deserów, miodu.
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Niezmiernie ważnym elementem ekspedycji potraw regionalnych jest dobranie
odpowiednich dodatków. Najczęstszym błędem w karcie menu jest brak napojów tradycyjnych, tj. kompotów, napojów ziołowo-owocowych, kwasów z kapusty i ogórków,
kawy zbożowej, kwaśnego mleka, maślanki, ale także wina i piwa regionalnego. Do
potraw regionalnych powinno podawać się pieczywo własnej produkcji, np.: proziaki,
podpłomyki, chrupaczki, mace lub chleb żytni z piekarni lokalnej.

7. Oczekiwania gościa/turysty wobec obiektów
gastronomiczno-turystycznych
Powstawanie coraz to nowych obiektów gastronomicznych, jak i gospodarstw
agroturystycznych oferujących kuchnię regionalną, produkty tradycyjne i ekologiczne, wpływa korzystnie na rozwój turystyki, w tym turystyki kulinarnej. Bogate
dziedzictwo kulinarne Podkarpacia odsłania duże możliwości przyciągnięcia gości,
chcących zasmakować w regionalnych specjałach. Turyści chętnie wybierają miejsca
bliskie naturze i traktują je często edukacyjnie. W zasadzie podróżując, powinno
się spożywać pokarmy lokalne, daje to najwyższą pewność oryginalności i wysokiej
jakości żywieniowej. Oferty kulinarne powinny zaspokoić nie tylko podniebienie, ale
i ciekawość, kończąc na dobrym wspomnieniu. Turysta zadowolony wróci i zabierze
ze sobą znajomych.
Konsument oczekuje smacznych i świeżych potraw, wykonanych zawsze z wysokiej
jakości surowców. Liczy na staranne i bezpieczne sporządzenie zamówionego dania,
zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Poszukuje umiarkowanej ceny, proporcjonalnej do jakości i ilości pokarmu. Ważne jest dostosowanie wielkości porcji do
przedziału wiekowego lub z możliwością jej podziału. Turyści podróżujący z dziećmi
nie mają wtedy kłopotu z zamówieniem odpowiedniej porcji, adekwatnej do możliwości konsumpcyjnych. Zaleca się dostosowanie menu również do potrzeb dzieci,
czyli „małego” konsumenta. Wtedy wyboru potraw dokonuje się według ustalonych
zasad żywienia dzieci.
Cechą dobrego obiektu gastronomicznego jest spokojna i miła atmosfera do konsumpcji posiłku, najlepiej w otwartych i zacisznych przestrzeniach. Nierozerwalną
częścią usług gastronomicznych jest także dobrze przygotowany personel obsługi,
a czas oczekiwania na zamówione potrawy możliwie krótki. W miarę możliwości lokalu można pozwolić konsumentowi na komponowanie swoich posiłków z fachową
pomocą obsługi. W danym lokalu gastronomicznym oczekuje się powtarzalności
smaków, stałości w menu, ale z ciekawymi nowościami od czasu do czasu.
Szansą na utrzymanie atrakcyjności menu i wysokiego poziomu usług wydaje
się być specjalizacja obiektów gastronomicznych, a także wymagania, jakie stawia
sam konsument.

8. Odżywcze i zdrowotne aspekty żywności tradycyjnej i regionalnej
Żywność regionalna i tradycyjna to żywność w stylu slow food, jest nisko
przetworzona, wytwarzana metodami tradycyjnymi z całkowitym pominięciem
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zaawansowanych technologii produkcji. Wytwarzanie produktów i potraw w zgodzie z ideą slow food nie dopuszcza miksowania, działania wysokim ciśnieniem,
a także stosowania sztucznych barwników, aromatów, chemicznych konserwantów,
zamienników, wzmacniaczy smaku i zapachu. Przygotowując potrawy i przetwory
regionalne, należy wykorzystywać tylko tradycyjne metody produkcji i utrwalania
surowców, m.in. tradycyjne wędzenie, duszenie, kiszenie, dojrzewanie, wyciskanie,
suszenie, solenie i cukrzenie oraz pasteryzację lub jej odmianę tyndalizację. Surowce
spożywcze zachowują w ten sposób substancje biologicznie czynne, chroniąc przed
chorobami i wzmacniają układ odpornościowy organizmu25.
Ogromną rolę w utrzymaniu jakości produkcji gastronomicznej odgrywa świeżość surowców, a co za tym idzie miejsce produkcji i stopień przetworzenia. Należy
podkreślić, iż lokalny rynek spożywczy jest najlepszym zaopatrzeniem obiektów
gastronomicznych. Podkarpacie ma jeszcze możliwość zaproponowania właścicielom
restauracji żywność ekologiczną, która jest szczególnie cenna. Bliskość i nieograniczony
dostęp do produktów rolnych w regionie pozwala na podtrzymywanie wysokiej jakości żywienia, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego zdrowia. Żywienie tradycyjne
z wykorzystaniem potraw regionalnych ma cechy pełnowartościowego, bliskiego
naturze i pierwotnego. Minimalnie przetworzone lub nawet surowe zapewniają dużą
ilość błonnika, soli mineralnych i witamin. Oszczędzające metody obróbki surowców
sprawiają, że te potrawy są bogatoresztkowe i o dużej gęstości. Wysoka zawartość
błonnika może naturalnie regulować pracę jelit, skutecznie obniżać poziom cholesterolu we krwi, a nawet wspomagać leczenie cukrzycy.
Proste metody produkcji rolnej w samowystarczalnych gospodarstwach mogą
wpłynąć na wysoką wartość sensoryczną wytwarzanych surowców. Dodatkowo
stosowane metody obróbki cieplnej – gotowanie, duszenie, pieczenie w naczyniach
zamkniętych – pozwalają na przyrządzanie łatwo strawnych potraw z korzyścią dla
układu pokarmowego.
Nie bez znaczenia jest traktowanie tego rodzaju żywności za leczniczą. Tak działo
się już dawno, gdy leki nie były ogólnie dostępne. Tradycyjne i regionalne przysmaki
są skonstruowane według właściwości produktów, bo każdy z nich ma znaczenie
w żywieniu. Funkcję regulującą smak i zapach odgrywały zioła i to one dawały charakterystyczny dla potrawy posmak natury. W podkarpackiej kuchni króluje lubczyk,
czosnek, majeranek, koper, cząber i chrzan.
Wszechobecna kapusta jest bogatym źródłem wielu witamin i soli mineralnych.
Uważa się, że kapusta łagodzi przebieg choroby wrzodowej i uśmierza ból oraz
wzmacnia nerwy, pomaga w trawieniu tłuszczów i węglowodanów. Najważniejsze jest
to, że kapusta zawiera składniki, które mogą zapobiegać powstawaniu raka. Kiszona
zawdzięcza swój smak fermentacji mlekowej i ma szczególne znaczenie w perystaltyce jelit, wchłanianiu składników odżywczych oraz dostarczeniu znacznych ilości
witaminy C i z grupy B26.
25. E. Czarniecka-Skubina, Ocalić od zapomnienia, cz. I, „Przegląd Gastronomiczny”, nr 3, 2011, s. 12.
26. T. Sanders (red.), Czy wiemy, co jeść? Co pomaga, a co szkodzi, Reader`s Digest Przegląd Sp. z o.o., Warszawa
2000, s. 163.
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Tradycyjna kuchnia bazuje na produktach mlecznych pełnotłustych, co jest korzystne. Tłuszcz mlekowy działa ochronnie na nabłonek dróg oddechowych i w sposób
pośredni zapobiega również stanom zapalnym. Regularne spożywanie pełnotłustych
produktów mlecznych skutkuje znaczną redukcją ataków astmy. Badania amerykańskie dowiodły, że dzieci pijące chude mleko były 5-krotnie bardziej narażone na
nieżyt żołądkowo-jelitowy niż dzieci pijące mleko tłuste. Tłuszcz mlekowy zapobiega
wrzodom żołądka, łagodzi stany zapalne jelit, a także chroni dzieci przed dysleksją
i ADHD. Wszystkie składniki tłuszczu mlekowego są biologicznie aktywne i wykazują
właściwości antynowotworowe i antyoksydacyjne (wit. A i E)27.
Na uwagę zasługują szeroko wykorzystywane w kuchni podkarpackiej owoce:
borówki, jeżyny, żurawina, dzika róża, czarny bez, morwa, jabłka, gruszki, orzechy
oraz warzywa: pietruszka, marchew, seler, kapusta, groch, fasola, bób, które zawierają związki polifenolowe o właściwościach antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych,
przeciwrakowych i antymutagennych28.
Na terenach Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w dużej części ich pogórzy, jak i całego Podkarpacia naturalnymi przyprawami są warzywa cebulowe, głównie czosnek
i cebula. Zielarze i zwolennicy zdrowego żywienia uważają je za rośliny lecznicze.
Potwierdzone naukowo właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne czosnku
i cebuli pozwalają na stosowanie ich jako nutraceutyków, jak i skutecznych środków
zabezpieczających żywność przed zepsuciem. Związki występujące w roślinach cebulowych mogą obniżać poziom cholesterolu i redukować zagrożenie chorobą wieńcową,
chronią przed szkodliwym działaniem nasyconych kwasów tłuszczowych, zapobiegają
krzepnięciu krwi i zmniejszają przekrwienie skóry. Czosnek i cebula zwalczają zwykłe
przeziębienia, ale i mogą zapobiegać rozwojowi komórek rakowych29.
Żyto, owies, gryka, jak i produkty z nich otrzymywane, np.: żurek, zakwasy chlebowe, kasze, płatki, otręby, mąki razowe i chleb żytni zawierają substancje bioaktywne.
Nic więc dziwnego, że żywienie tradycyjne, w pełnym tego słowa znaczeniu, pozwala
organizmowi funkcjonować prawidłowo. Warto też wspomnieć o szeroko wykorzystywanym w regionie cieście drożdżowym, które uznawane jest za lekkostrawne,
a jego produkcja oparta jest na fermentacji. Natomiast żywe kultury bakterii zawarte
w kwaśnym mleku szybko odbudowują florę bakteryjną jelit zniszczoną w czasie
przyjmowania antybiotyków.
Potrawy lokalnej kuchni są pracochłonne, wymagające umiejętności i doświadczenia, ale z pewnością smaczne, o wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej. Od
wartości odżywczej żywności, dla niektórych grup społeczeństwa, bardziej liczy się
jej symbolika. Bardzo często do pokarmów odświętnych należą te, które na co dzień
z przyczyn ekonomicznych nie mogą lub w przeszłości nie mogły być często spożywane. Ponadto dania na uroczysty posiłek są bardziej urozmaicone i pracochłonne niż
27. G. Cichosz, Tłuszcz mlekowy-nierozpoznany nutraceutyk, [w:] P. Gębczyński, G. Jaworska (red.), Żywność
wzbogacona i nutraceutyki, materiały konferencyjne, Wydawnictwo PTTŻ, 18–19 czerwca 2009, Kraków,
s. 42–51.
28. J. Makowska-Wąs, Z. Janeczko, Polifenole roślinne – leki czy nutraceutyki?, [w:] P. Gębczyński, G. Jaworska
(red.), Żywność wzbogacona i nutraceutyki, materiały konferencyjne, Wydawnictwo PTTŻ, 18–19 czerwca
2009, Kraków, s. 123–130.
29. T. Sanders (red.), Czy wiemy, co jeść? Co pomaga, a co szkodzi…, op. cit., s. 47–48, 95–96.
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te przyrządzane w dni powszednie. Ich przygotowywanie to jeden z elementów
świątecznego rytuału30.
Uwarunkowania kulturowe obok fizjologicznych, ekonomicznych oraz dostępności
różnego rodzaju żywności odgrywają ważną rolę w kształtowaniu zachowań żywieniowych. Wśród nauk o żywieniu można wyróżnić, tzw. etnodietetykę, czyli naukę
badającą związki między określonymi populacjami ludzkimi a ich sposobem odżywiania się. Etnodietetyka bada kulturowe i religijne uwarunkowania żywienia, częstość
występowania chorób w zależności od miejsca zamieszkania i sposobu żywienia31.
Kulinarne tradycje różnych grup kulturowych i etnicznych obejmują różnego
rodzaju pokarmy okolicznościowe związane, np. z narodzinami dziecka, obrzezaniem, chrzcinami, weselem, zakończeniem zbioru, świętowaniem nadejścia wiosny
itp. Podczas wszystkich tych wydarzeń pożywienie tworzy specyficzną i radosną
atmosferę oraz podkreśla odświętny charakter posiłku.

9. Podsumowanie
Przemiany dokonujące się w konsumpcji żywnościowej były i są uwarunkowane
wieloma czynnikami, przy czym istotną rolę odrywają czynniki kulturowe32. Istnieją
ogromne rezerwy lokalnych doświadczeń, które muszą być zabezpieczone, gdyż w rzeczywistości reprezentują dziedzictwo kulturowe33. Nasze lokalne produkty są kreowane
przez rolników, handlowców, restauratorów i zachowania żywieniowe ludzi, którzy
wyrażają w ten sposób ducha kraju, regionu i filozofię życia. Usługi gastronomiczne
oraz żywność stanowią istotny fragment tożsamości regionalnej. Rodzaj oferowanego
menu, struktura oferty serwowanych dań w lokalach gastronomicznych zależą od
warunków społeczno-psychologicznych, geograficznych, ekonomicznych, kulturowych
oraz od stylu życia ludności lokalnej, które występują w danym regionie34. Sposób
żywienia ludności kształtowy jest więc przez panujące na danym obszarze warunki
klimatyczne oraz środowisko przyrodnicze, co z kolei wpływa na ofertę żywnościową
proponowaną konsumentom35.
Jednym z czynników odgrywających coraz istotniejszą rolę u świadomego, wymagającego konsumenta jest chęć spożywania dań i napojów, do których wykonania
zostały wykorzystane produkty własnego wyrobu (np. kiełbasy, szynki, masło, owoce
i warzywa itp.). Z coraz większą uwagą klienci podchodzą również do możliwości
zasmakowania się w produktach typowo regionalnych, nigdzie indziej niedostępnych. Zachowania konsumentów w sferze żywności są szczególnym, specyficznym
rodzajem zachowań36. Motywowane są one odczuwaniem podstawowych potrzeb,
30. http://kalorynka.pl/porady/232/Spoleczno-kulturowe-uwarunkowania-spozywania-zywnosci.aspx (dostęp:
23.07.2014).
31. http://www.zdronet.pl/main/t/2170/slownik-kulinarny.html (dostęp: 23.07.2014).
32. M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania…, op. cit., s. 40.
33. C. Petrini, B. Watson, Slow food. Produkty regionalne robią karierę, Oficyna Wydawnicza ABA, Warszawa 2005,
s. 25.
34. H.J. Lewandowski, Stan i znaczenie gastronomii w turystyce biznesowej, [w:] Turystyka biznesowa, praca zbiorowa
pod red. W.W. Gaworeckiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2007, s. 252.
35. L. Frewer, E. Risvik, H. Schiferstein, Food, People, Society, Springer Verlag, Berlin 2001, s. 8.
36. I. Kowalczuk, Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, SGGW, Warszawa
2012, s. 74.
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takich jak: głód, łaknienie, jak również wzorami żywieniowymi, warunkami otoczenia przyrodniczego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego oraz elementami
marketingu żywnościowego.
Polscy konsumenci z roku na rok stają się coraz bardziej wymagającymi oraz
świadomymi klientami, którzy dostrzegają i doceniają zarówno jakość serwowanych
dań, jak również zwracającymi uwagę na pochodzenie produktów zastosowanych do
ich przygotowania, a także recepturę potraw.
Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania regionalnymi tradycjami. To,
co jeszcze nie tak dawno wydawało się przestarzałe i mało współczesne, teraz odkrywane jest na nowo. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty oraz
dania wywodzące się z regionalnych tradycji. Dzisiejsze rynki wykazują wzmożony
popyt na produkty żywnościowe, posiadające ścisły związek z określonym regionem,
o szczególnych cechach jakościowych, a których tradycyjny sposób wytwarzania sięga
odległej historii. Stają się one niejednokrotnie wizytówką danego regionu37.
Potrawy kuchni regionalnej 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.
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ŻYWNOŚCIOWE PRODUKTY TRADYCYJNE
I REGIONALNE JAKO KULTUROWY WALOR
TURYSTYCZNY PODKARPACIA.
ANALIZA NA PRZYKŁADZIE DZIEDZICTWA
KULINARNEGO POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
Streszczenie
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, coraz większe znaczenie przywiązuje się do produkcji, ochrony i promocji żywności wysokiej jakości, a do takiej należą bez wątpienia produkty tradycyjne i regionalne serwowane w przydrożnych zajazdach czy na licznych
imprezach kulinarnych organizowanych w poszczególnych powiatach i gminach województwa podkarpackiego. Rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych stanowi ważny czynnik
wyróżniania, aktywizacji oraz promocji regionów, ochrony dziedzictwa kulturowego wsi oraz
przyczynia się do wzrostu różnorodności obszarów wiejskich i stanowi dodatkowe źródło zarobkowania dla rolników.
W artykule przedstawiono problematykę produktów żywnościowych tradycyjnych i regionalnych jako kulturowego waloru turystycznego województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu łańcuckiego. Dokonano krótkiej charakterystyki obszaru badań
i jego żywnościowych produktów tradycyjnych oraz producentów zajmujących się wytwarzaniem, sprzedażą oraz promocją tych wyrobów. Pozyskano opinie kilku osób zajmujących się
wyrobem żywności wysokiej jakości na temat aktualnego stanu oraz możliwości rozwoju tej
działalności w perspektywie kolejnych lat. Zastosowane metody badawcze obejmowały głównie analizę dostępnych materiałów źródłowych, obserwacje własne oraz wywiady przeprowadzone w terenie.
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulinarne, żywność tradycyjna, powiat łańcucki, turystyka

TRADITIONAL AND REGIONAL FOOD
PRODUCTS AS A CULTURAL VALUE
OF PODKARPACKIE PROVINCE.
THE ANALYSIS OF THE EXAMPLE OF ŁAŃCUT
DISTRICT’S CULINARY HERITAGE
Summary
In Poland, similarly to the other countries in The European Union, more and more attention
is paid to production, protection and promotion of high quality food. It is obvious that such
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food includes traditional and regional products which are served in road houses or during numerous food events organized in several communities of Podkarpackie Province. Development
of traditional and regional food products is an important factor of distinguishing, elicitation
and region promotion as well as rural heritage protection. It also contributes to an increase of
diversity of rural areas and provides an additional source of livelihood for farmers.
The article presents the issues of traditional and regional food products as cultural tourist
value of Podkarpackie Province with particular emphasis on the Łańcut District. The article
includes a brief characterization of the study area and its traditional food products and manufacturers involved in the production, sale and promotion of these products. Moreover, the
opinions of several people involved in the production of high quality food products on the
current status and the possibility of the development of this business in the coming years have
been acquired. Research methods that have been used include the analysis of the available
source materials, own observations and interviews conducted in the field.
Keywords: culinary heritage, traditional food, Łańcut District, tourism

1. Wprowadzenie
Produkowanie wysokiej jakości artykułów żywnościowych stanowi jeden z ważniejszych elementów polityki rolnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich w UE.
Konsumenci europejscy coraz częściej poszukują wyrobów o wysokich walorach
smakowych produkowanych według tradycyjnych receptur i metod. Produkty takie
cechują znacznie wyższe standardy zdrowotne.
Produkty tradycyjne i regionalne w dobie chemizacji oraz modyfikacji genetycznych są dla konsumentów alternatywą. Jedną z głównych cech charakteryzujących
produkty tradycyjne są naturalne cechy organoleptyczne oraz wyższa wartość odżywcza i zdrowotna związana z małym stopniem ich przetworzenia w porównaniu
z artykułami produkowanymi przemysłowo. Ogromnie ważnym czynnikiem jest jakość
surowców użytych do przygotowania wyrobów tradycyjnych. Mała skala produkcji
pozwala z kolei na szybki ich przerób, uniknięcie strat podczas magazynowania oraz
zachowanie walorów organoleptycznych gotowych produktów1.
Rolnictwo polskie oraz branża przetwórcza ma wiele do zaoferowania. W dużej
części tradycyjny sposób chowu zwierząt i uprawy roślin gwarantuje surowce o wyjątkowej jakości, natomiast przywiązanie do tradycji pozwala również na zachowanie
naturalnych sposobów przetwarzania żywności, co znajduje duże uznanie w preferencjach żywieniowych konsumentów2. Zdrowa i smaczna kuchnia to największy
walor w promocji polskiego rolnictwa. Produkty tradycyjne i regionalne ze względu
na pracochłonny sposób ich przetwarzania zapewniają nowe miejsca pracy, stanowią
o atrakcyjności turystycznej, są istotnym elementem promocji miejsc oraz pozwalają

1. J. Krupa, B. Dec, The importance of traditional and regional products in rural tourism development, [w:] Problemy
ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski,
wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, J.R. Rak (red.), Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie,
Brzozów 2012, s. 247–277.
2. J. Krupa, B. Romankiewicz, Bezpieczeństwo żywności i żywienia w turystyce kulinarnej, [w:] Potencjał i uwarunkowania
ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, J.R. Rak (red.), Wydawnictwo Muzeum
Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2013, s. 121–144.
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na podniesienie opłacalności produkcji rolnej, co skutkuje wzrostem poziomu życia
mieszkańców w regionie3.
Zwyczaje żywieniowe ludzi są jedną z najciekawszych form odzwierciedlenia ich
dziedzictwa kulturowego. Są one jednym z ostatnich elementów ulegających zmianie
w procesach globalizacyjnych4. Żywność tradycyjna i regionalna, będąca materialnym
przejawem zwyczajów i obyczajów żywieniowych, to nie tylko określone tradycją
surowce i potrawy, ale pełen różnorodnych treści, zadziwiający bogactwem powiązań
element kultury. Dziedzictwo kulinarne stanowi cząstkę dziedzictwa kulturowego,
a pozbawienie narodu tego ważnego elementu spowodowałoby duże „spustoszenie”
w kulturze ogólnonarodowej5. Dlatego istotne jest podtrzymywanie polskich tradycji
kulinarnych, a turystyka kulturowa kulinarna może być bez wątpienia narzędziem
do realizacji tego celu. Jest też bardzo często połączona z poznawaniem kultury
i przyrody, które dla wielu osób stanowi nieodłączny element podróży6.
Turystyka kulinarna odgrywa dużą rolę w rozwoju regionalnym. Jest ona narzędziem, dzięki któremu napływają środki finansowe. Bardzo ważne jest, aby turysta
był godnie przyjmowany, a w jego wspomnieniach został smak kuchni tradycyjnej
i element obrzędowości lokalnej7.
Dziedzictwo kulinarne należy do jednych z największych wartości kraju, stanowiąc ważny element bogactwa kulturowego. Każdy region kraju posiada własną,
kształtowaną przez dziesiątki lat regionalną kuchnię, w której przepisy kulinarne
są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a proste potrawy kuchni chłopskiej są
niejednokrotnie szczególną atrakcją turystyki wiejskiej8.
Województwo podkarpackie należy do ekologicznie czystych regionów Polski.
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 oraz bogactwo receptur i metod wytwarzania sprzyjają produkcji szerokiej gamy wyrobów tradycyjnych i regionalnych. Województwo
podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby tych produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W regionie podkarpackim powstaje coraz więcej lokali gastronomicznych typu
karczmy, zajazdy, oberże, w których spożyć można potrawy wywodzące się z ludowej
kuchni. W obiektach rezydencjonalnych, typu zamki, pałace i dwory, stanowiących
3. J. Krupa, Ludowe tradycje kulinarne jako atrakcja turystyczna Podkarpacia, [w:] Zrównoważona turystyka szansą
ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego,
J. Krupa (red.), Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014, s. 291–305.
4. L.M. Long, Culinary Tourism, University Press of Kentacky, Lexington 2004.
5. P. Dominik, Związki pomiędzy turystyką kulturową a podtrzymywaniem polskich tradycji kulinarnych, Turystyka
i Rekreacja, t. 11, nr 2, 2014, s. 91–100.
6. J. Krupa, Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu, „Problemy Ekologii Krajobrazu”,
t. 27, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej
Podlaskiej, Warszawa–Biała Podlaska 2010, s. 451–455.
7. Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, P. Dominik (red.), Wydawnictwo
ALMAMER, Warszawa 2012, s. 10–19.
8. M. Woźniczko, D. Orłowski, „Kraina w kratę” jako markowy produkt turystyki wiejskiej prezentujący pomorskie
tradycje kulinarne na terenie muzealnej zagrody w Swołowie, [w:] Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji
E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków
Obcych w Warszawie, Warszawa 2011, s. 269–271.

395

Łukasz Stokłosa, Jan Krupa

atrakcję turystyczną regionu, serwuje się potrawy kuchni staropolskiej, myśliwskiej
i regionalnej. W gospodarstwach agroturystycznych również można poznać smak
potraw i produktów tradycyjnych, a także tajniki ich receptur i przygotowania.
Kuchnia ludowa, oparta na jadłospisie chłopskiej ludności rolniczej, jest ważnym
elementem produktu turystycznego województwa podkarpackiego9. Wyroby te mogą
stanowić element promocji regionu poprzez obecność na różnego rodzaju imprezach
kulinarnych i uczestnictwo w konkursach, gdzie turyści i mieszkańcy mają możliwość
ich degustacji. Turystyka kulinarna staje się coraz powszechniejszą formą spędzania
czasu wolnego przez turystów, którzy poszukują nowych smaków. Jest autentycznym
i niepowtarzalnym doświadczeniem kulturowym.
Różne są formy i motywy jej uprawiania. Doświadczenie konsumentów oraz
znajomość potrzeb, przy rosnącej pomysłowości usługodawców i wytwórców, mogą
przyczynić się do kreowania poszukiwanych i ciekawych produktów turystycznych,
w których lokalne, tradycyjne smaki będą odgrywać główną rolę. Wzorcem tych działań
mogą być festyny oraz festiwale gastronomiczne. Województwo podkarpackie ma swoje
tradycje, obrzędy i zwyczaje. Kultywowano je najdłużej na terenach wiejskich, gdyż
to właśnie wiejskie środowisko kształtowało warunki do funkcjonowania przekazu
ustnego podtrzymywanego z pokolenia na pokolenie10.
Celem opracowania było przedstawienie produktów żywnościowych tradycyjnych
i regionalnych jako kulturowego waloru turystycznego województwa podkarpackiego,
ze szczególnym uwzględnieniem powiatu łańcuckiego. Dokonano krótkiej charakterystyki obszaru badań i jego żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych
oraz zaprezentowano organizacje społeczne oraz producentów zajmujących się wytwarzaniem, sprzedażą oraz promocją tych wyrobów. Pozyskano opinie kilku osób
zajmujących się wyrobem żywności wysokiej jakości na temat aktualnego stanu oraz
możliwości rozwoju tej działalności w perspektywie kolejnych lat.
W opracowaniu starano się uzyskać odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie jest
zainteresowanie producentów dalszym wytwarzaniem wyrobów tradycyjnych, a także
czy produkty tradycyjne i regionalne mogą stanowić atrakcję turystyczną regionu oraz
źródło dodatkowego dochodu. Zastosowane metody badawcze obejmowały głównie
obserwacje własne oraz wywiady przeprowadzone w terenie oraz analizę dostępnych
materiałów źródłowych.

2. Położenie i walory powiatu łańcuckiego
Powiat łańcucki leży w centralnej części województwa podkarpackiego, ok. 17 km
od stolicy Podkarpacia – Rzeszowa (ryc. 1), granicząc z powiatami rzeszowskim (od
zachodu i południa), leżajskim (od północy) i przeworskim (od wschodu)11. Siedzibą
9. J. Krupa, B. Dec, Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] E. Czarniecka-Skubina,
D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska (red.), Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa,
Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2011, s. 232–249.
10. J. Krupa, R. Konewecka, J. Lenik, Dziedzictwo kulturowe wsi jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego,
[w:] Krajobraz kulturowy a turystyka, J. Wojtanowicz, Ł. Zbucki (red.), Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska
2011, s. 145–151.
11. http://www.powiat-lancut.com.pl/?menu=l&id=9 (dostęp: 10.08.2014).
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władz jest Łańcut. Powiat ten wchodzi w skład obszaru metropolitarnego miasta
Rzeszowa. Tworzy go sześć gmin wiejskich i jedna miejska (ryc. 2).
Ryc. 1 i 2. Podział administracyjny województwa podkarpackiego oraz powiatu łańcuckiego

Źródło: https://www.google.pl/search?q=mapa+powiatu oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_łańcucki

Powiat łańcucki położony jest na skraju Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej. Położenie na skraju dwu krain geograficznych skutkuje różnorodnym
ukształtowaniem powierzchni – od równin w północnej jego części po górzyste tereny
na południu. Region charakteryzuje również bogata i różnorodna szata roślinna.
Zdecydowaną większość powiatu łańcuckiego stanowią użytki rolne. Jest to region
rolniczo-przemysłowy, a podstawową gałęzią gospodarki jest przemysł spożywczy.
Łańcut jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, oświatowym i turystycznym regionu.
Główną atrakcję miasta stanowi unikatowy na skalę europejską zespół zamkowo-parkowy odwiedzany każdego roku przez rzesze turystów z kraju i zagranicy. W Łańcucie
znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa. Mieści się ono na terenie Fabryki
Wódek, w klasycystycznym dworku wybudowanym w 1833 r. W aranżowanych w stylu
i duchu końca XIX w. wnętrzach muzeum, nawiązujących do czasów ordynacji, można
prześledzić rozwój Fabryki Likierów, Rosolisów i Rumu hrabiego Alfreda Potockiego12.
Dla miłośników turystyki aktywnej powiat łańcucki ma atrakcyjną ofertę. Łagodny
klimat, czyste stawy i rzeki, lasy bogate w zróżnicowaną faunę i florę stwarzają doskonałe warunki do wycieczek zarówno pieszych, jak i rowerowych. Podczas upalnych
dni można znaleźć ochłodę w jednym z wybranych kąpielisk w Łańcucie, Wysokiej
czy Żołyni. Miłośnicy koni mogą oddać się swemu hobby w pięknie położonym wśród
12. Powiat Łańcucki, folder, A. Duda-Świerk (red.), Wydawnictwo Eureka Plus Agencja Reklamy w Rzeszowie,
Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Łańcut 2013, s. 10–12.
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lasów Julinie, Albigowej, Zalesiu, Głuchowie lub Czarnej. Z kolei wędkarze znajdą
urokliwe łowiska na stawach Korniaktowa, Czarnej, Rakszawy i Tarnawki. Zimą na
narciarzy czeka dobrze utrzymany czterystumetrowy stok z wyciągiem orczykowym
w Handzlówce. Na terenie powiatu wytyczono oznakowane trasy rowerowe oraz
piesze (ryc. 3).
Ryc. 3. Mapa powiatu łańcuckiego uwzględniająca jego infrastrukturę

Źródło: http://powiat-lancut.com.pl/plikiStrona/folder_powiatu_lancuckiego.pdf

Diagnoza i waloryzacja terenów powiatu łańcuckiego wskazuje na możliwości
rozwijania różnych form turystyki w tym regionie. Turystyka stosowana (piesza, rowerowa, samochodowa) do miejsc o wyjątkowych walorach kulturowo-historycznych
mogłaby być łączona z rozwojem agroturystyki w najbardziej malowniczych rejonach
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powiatu. Na podstawie wstępnej analizy struktury gospodarczej rolnictwa i stanu
środowiska naturalnego zakłada się, iż rozwój agroturystyki jako dodatkowego źródła
dochodów jest możliwy na ok. 50% powierzchni wiejskiej powiatu.

3. Dziedzictwo kulinarne powiatu łańcuckiego
Potrawy kuchni powiatu łańcuckiego od zawsze były silnie zróżnicowane, m.in.
z uwagi na wielonarodowość i wielokulturowość jego mieszkańców. W połowie XVI w.
na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego zaczęli osiedlać się Żydzi. Ich
pobyt na tych ziemiach miał ogromny wpływ na tradycje kulinarne obszaru obecnego
powiatu łańcuckiego. Cechą charakterystyczną kuchni żydowskiej jest stosowanie
bogatej gamy przypraw, jak np.: goździków, kminku, gałki muszkatołowej i szafranu
oraz częste używanie czosnku i cebuli. Zamiast smalcu, który był niedozwolony, używano cukru i miodu, zarówno do potraw rybnych, jak i mięsnych. Najpopularniejsze
z nich to: karp po żydowsku, kawior żydowski, sałatka galicyjska i koszerna śliwowica13. Potrawy kuchni żydowskiej na stałe weszły do tradycyjnej kuchni polskiej, co
szczególnie widoczne jest na obszarach południowo-wschodniej Polski.
Na terenie obecnego powiatu łańcuckiego na co dzień gotowano żurek. Z uwagi
na dużą uprawę drzew owocowych popularne były też zupy owocowe. W wiosce
Handzlówka uprawiano dużo śliw, stąd też często na stołach pojawiały się placki
z powidłami. W Rakszawie gospodynie serwowały przede wszystkim kasze. Podstawą
był olej lniany. Z kolei w Markowej, która uchodziła za bogatą wioskę oraz posiadała
dobrej jakości ziemie, kuchnia oparta była nie tylko na mleku i maśle, ale też na
wieprzowinie. Z kolei w Żołyni, gdzie gleba była gorsza, mieszkańcy zajadali się ziemniakami i chlebem, natomiast w Białobrzegach dominowały proziaki. Bez względu
na miejscowość na wsi przygotowywane były dania jednodaniowe. Choć było dużo
kur, rosół gotowano tylko podczas świąt. Na co dzień na kolację jadło się ziemniaki
z podsmażoną cebulką i chlebem oraz popijało maślanką. W Łańcucie dominowała
już kuchnia dworska. Stołowano się też w restauracjach. Jadło się znacznie lepiej
niż na wsi, a obiady były zwykle dwudaniowe. Rosół pojawiał się bardzo często, a na
drugie z reguły serwowano ziemniaki z mięsem, najczęściej z wołowiną i cielęciną.
Współcześnie, w niektórych obiektach dziedzictwa kulturowego znajdujących
się na terenie Łańcuta degustować można tradycyjne potrawy związane z ziemią
łańcucką, przygotowywane według starych receptur. Wśród tych obiektów na uwagę
zasługuje Hotel i Restauracja Zamkowa (fot. 1 i 2).

13. Leksykon Podkarpackich Smaków, K. Zieliński, E. Grata (red.), Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2012, s. 188.
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Fot. 1 i 2. Zamek w Łańcucie oraz wejście do Hotelu i Restauracji Zamkowej
Źródło: fot. J. Krupa

Wnętrze restauracji opiera się na stylizacji z czasów świetności obiektu, w związku
z tym klienci odwiedzający to miejsce mogą poczuć klimat minionej epoki. Menu
nawiązuje do kuchni polskiej i staropolskiej. W karcie można odnaleźć, m.in. takie
potrawy, jak: rosół dworski na sposób łańcucki, kurczak w białym winie po hrabiowsku, żurek staropolski, pieczeń huzarska, sola à la Sobieski, roletki z indyka, pieczeń
wieprzowa, jabłko księżnej Lubomirskiej. Można tu także smakować rosolisy i likiery
przygotowywane według receptur hr. Potockiego.
Innym godnym polecenia obiektem jest Hotel i Restauracja „Pałacyk” (fot. 3 i 4).

Fot. 3 i 4. Hotel i Restauracja „Pałacyk” w Łańcucie oraz sala konsumpcyjna
Źródło: fot. J. Krupa

W chwili obecnej zabytkowa willa „Pałacyk” mieści w swoich stylowych wnętrzach
hotel, restaurację i kawiarnię. Bywa tu wielu znakomitych gości ze świata kultury,
arystokracji, polityki oraz biznesu, którzy cenią sobie nie tylko rodzinną atmosferę
i gościnność gospodarzy, ale także połączenie staroszlacheckich tradycji ze współczesnością. Wnętrza restauracji nawiązują do czasów świetności obiektu. Menu jest
bardzo bogate, bowiem występuje w nim 30 potraw kuchni polskiej i staropolskiej,
m.in.: żur staropolski, kapuśniak galicyjski, flaki wołowe, placki ziemniaczane, golonka
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pałacowa pieczona w piwie i miodzie, półmisek hrabiego Potockiego (trzy rodzaje
mięs), tatar z koniny, kotlet wieprzowy po łańcucku, jabłko księżnej Lubomirskiej.
Dziedzictwo kulinarne powiatu łańcuckiego najlepiej reprezentują produkty
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Należą do nich, m.in.: kiełbasa markowska, przysmak zapiekany markowski, szynka
wiejska markowska oraz salceson wiejski markowski. Ponadto staropolski chleb sanacyjny pieczony na drewnie i liściach kapusty, chleb razowy łańcucki na liściu kapusty,
proziaki, amoniaki korniaktowskie, tort chlebowy z Korniaktowa, handzlowska bułka
pszenna, barszcz kwaszony z buraka ćwikłowego, ogórki kiszone z Handzlówki, ser
biały z Handzlówki, serownik handzlowski oraz powidło galicyjskie z kotła i soki
z owoców tłoczone na zimno z ziemi łańcuckiej.
Powiat łańcucki obecnie jest jednym z nielicznych w Polsce, który w dziedzinie
promocji produktów tradycyjnych zdobył dwukrotnie najwyższe wyróżnienie, jakim
jest „PERŁA”. W 2004 r. Czesława i Jan Fołtowie z Markowej, prowadzący zakład
masarski, zdobyli główną nagrodę za kiełbasę markowską, a w 2006 r. Anna Surmacz,
właścicielka firmy PPHU „ANMAR” z Łańcuta otrzymała „PERŁĘ” za staropolski chleb
sanacyjny pieczony na liściu kapusty w piecu opalanym drewnem. Smak i aromat tych
wyrobów znane są nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami14.
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych produktów tradycyjnych
z powiatu łańcuckiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Handzlowska bułka pszenna – drożdżowe bułki świąteczne zwane inaczej plackami, wypiekane w miejscowości Handzlówka, najczęściej w przeddzień Wigilii lub świąt
Wielkanocnych, jak również podczas uroczystości rodzinnych i kościelnych (fot. 5).
Wielkość i kolor bułki zależały od zamożności rodzin. Jeżeli rodzina była biedniejsza,
dawano tylko jedno jajko i wtedy kolor bułki był jasny, natomiast jeżeli pieczona była
w rodzinie zamożnej, dawano więcej jajek, przez co kolor był ciemnożółty. Na wierzchu bułkę smarowano jajkiem, posypywano kruszonką lub makiem. Jeśli gospodyni
ozdobiła placek krzyżakiem, wtedy bułkę nazywano struclą. Tradycja zdobienia
i wypiekania bułek w Handzlówce była znana od czasów sprzed I wojny światowej.
Kiełbasa markowska – do najpopularniejszych wyrobów masarskich z terenu
Markowej zaliczyć można: kaszanki, boczek, kiełbasy (fot. 6), szynkę oraz mięso
kiełbasiane zapiekane w garnkach glinianych. Proces wytwarzania kiełbasy markowskiej był następujący: mięso, które przeznaczone było do wyrobu kiełbasy, mielono
w maszynce, następnie przyprawiano pieprzem, solą oraz zmiażdżonym czosnkiem.
Mieszano je ręcznie w drewnianym korycie, a następnie nadziewano w osłonki jelitowe przy pomocy ręcznej nadziewarki. Przyrządzoną kiełbasę początkowo wędzono
w kominie, później w blaszanych wędzarniach. W celu nadania specyficznego zapachu
do wędzenia używano głównie drewna olchowego15.

14. http://www.powiat-lancut.com.pl/?news=246 (dostęp: 11.08.2014).
15. http://podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/produkty/podkarpackie-produkty-tradycyjne/
(dostęp: 10.08.2014).
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Fot. 5. Handzlowska bułka pszenna
Źródło: https://www.facebook.com

Fot. 6. Kiełbasa markowska
Źródło: https://www.facebook.com

Powidło galicyjskie z kotła – wyrabiane jest przede wszystkim w Husowie
leżącym w południowej części powiatu łańcuckiego i znanym z sadownictwa. Do
smażenia powidła używano miedzianych kotłów oraz szerokich mis, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Powidła smażono w domostwach na paleniskach,
natomiast dorodniejsze śliwki suszono w piecach po wypieku chleba. Doskonałe
powidło musiało być lśniące, pachnące i gęste. Przechowywano je w kamionkowych
lub glinianych garnkach przez wiele miesięcy. Bardzo często było zapiekane w tych
naczyniach w chlebowym piecu. Dzięki temu tworzyła się lśniąca skórka chroniąca
przed zepsuciem. Powidło smażono bez dodatku cukru. Ma smak śliwkowo-winny
z zachowanym zapachem smażonej śliwki i nieznacznym aromatem dymu i pestki.
Barwa od ciemnego brązu do bordowego, na przekroju koralowa. Tradycja smażenia
powideł znana była również w okolicznych miejscowościach – w Albigowej, Handzlówce i Markowej16.
Proziaki – to potrawa spożywana od ponad 150 lat przez mieszkańców Podkarpacia.
Przepis na proziaki przekazywany jest ustnie z pokolenia na pokolenie. Wyrabia się je
z mąki pszennej, jajek, kwaśnego mleka, śmietany, dodając troszkę sody, cukru i soli
(fot. 7). Współcześnie należą do rarytasów kuchni staropolskiej, ponieważ ich aromat
i smak odbiega znacznie od obecnych produktów. Idealnym dodatkiem do proziaków
jest słodka śmietana lub świeże wiejskie masło oraz konfitura i powidła. Dzięki szybkiemu przygotowaniu w przeszłości często zastępowały chleb wiejski. Pieczone były
bez dodatku tłuszczu, bezpośrednio na płycie kuchennej. W Podkarpackim znane są
także pod innymi nazwami, np. prołzioki, prozioki, sodziaki, łosuchy. Mają owalny
lub prostokątny kształt, szerokość 10 x 15 cm, grubość do 1,5 cm.
Amoniaczki korniaktowskie – są to pierwsze domowe ciasteczka, które starszym
ludziom kojarzą się z dzieciństwem. Przepis na amoniaczki przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie i różni się niektórymi składnikami. Pieczone w Korniaktowie
amoniaczki, czyli domowe ciasteczka, sięgają tradycją dawnych czasów, kiedy pieczono
je na uroczystości rodzinne oraz z okazji świąt. Są to kruche, okrągłe ciasteczka po16. http://podkarpackiesmaki.pl/…, op. cit.
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sypane cukrem (fot. 8). W zależności od użytej foremki mają średnicę od 3 do 5 cm.
Wyróżniają się charakterystycznym maślanym smakiem.

Fot. 7 i 8. Proziaki i amoniaczki korniaktowskie
Źródło: http://podkarpackiesmaki.pl/pl/produkty-wg-regionow/powiat-lancucki

Chleb razowy łańcucki na liściu kapusty – pieczony był od pokoleń w okolicach
Łańcuta. Metoda pieczenia do tej pory nie uległa zmianie. Chleb dzięki dodaniu
ugotowanych ziemniaków zachowuje świeżość przez około dwa tygodnie. Zakwas
przygotowuje się w przeddzień pieczenia, natomiast samo pieczenie odbywa się
w specjalnym naczyniu – dzieży. Składnikami podstawowymi zakwasu są resztki ciasta
pozostałe na ścianach dzieży z poprzedniego pieczenia, które rozpuszcza się ciepłą
wodą. Do tego dodaje się trochę kwasu z barszczownika, rozgotowane ziemniaki oraz
mąkę i dokładnie miesza. Ciasto wyrabia się na drugi dzień. Gotowe wkłada się do
form w postaci koszyków. Gdy wnętrze pieca jest odpowiednio nagrzane i jednolicie
czerwone, wygarnia się żar i drewnianą łopatą wsuwa ciasto do pieca. W sezonie
letnim można pod nie podłożyć liście chrzanu, kapusty czy też dębu, dzięki czemu
chleb nabiera lepszego smaku. Jego średnica wynosi 33 cm, waży 3,2 kg po wypieku.
Ma kwaskowaty smak i zapach, charakterystyczny dla chleba żytniego o delikatnym
zapachu mielonego kminku.

4. Formy promocji dziedzictwa kulturowego w powiecie łańcuckim
W województwie podkarpackim działa około 1360 kół gospodyń wiejskich. Coraz
więcej powstaje również organizacji pozarządowych, takich jak fundacje i stowarzyszenia, których głównym celem jest promocja wsi, potraw z niej się wywodzących,
a także promowanie dziedzictwa kulinarnego. Imprezy powiązane z promocją tradycyjnej żywności przyczyniają się do wpisania wielu często zapomnianych już dziś
potraw do rejestru produktów tradycyjnych na szczeblu ministerialnym.
W powiecie łańcuckim jest 28 kół gospodyń wiejskich, które pełnią obecnie
bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym i społecznym ludności powiatu. Panie, które
należą do tych grup, są „strażniczkami” lokalnych tradycji, organizują różnego rodzaju kiermasze oraz pokazy jadła, dzięki którym młodsze pokolenie może poznać
smak dawnej, tradycyjnej żywności. Aktywnie w działaniach na rzecz utrwalania
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i promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego powiatu łańcuckiego uczestniczą
osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Razem dla Wsi Łańcuckiej (fot. 9). Należy również wspomnieć o „Zagrodzie Handzlowianka” – Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich działającym w Handzlówce, którego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich oraz promocja ochrony
środowiska naturalnego i dorobku kulturowego (fot. 10).

Fot. 9 i 10. Członkinie Stowarzyszenia Razem dla Wsi Łańcuckiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagroda Handzlowianka”
Źródło: https://www.facebook.com/ziemialancucka/photos oraz http://handzlowianka.pl/onas.html
404

Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne jako kulturowy walor turystyczny Podkarpacia

Istotnym działaniem Stowarzyszenia jest popieranie i popularyzacja produkcji
wyrobów regionalnych, rękodzieła, twórczości artystycznej, turystyki i wypoczynku.
Stworzono markę „Zagroda Handzlowianka” obejmującą liczne produkty żywnościowe
o znakomitych walorach smakowych i zdrowotnych17.
Stowarzyszenie Razem dla Wsi Łańcuckiej, przy współpracy z kołami gospodyń
wiejskich z powiatu łańcuckiego, wydało folder z przepisami na tradycyjne potrawy
„Smak tradycji. Przewodnik kulinarny ziemi łańcuckiej” (fot. 11). To pierwsza książka
kucharska, w której znaleźć można przepisy typowe dla wszystkich gmin powiatu
łańcuckiego. Folder zawiera 84 przepisy, które udostępniły kobiety z 28 kół gospodyń
wiejskich. Inspiracją do wydania tej publikacji było 150-lecie powstania i działalności
kółek rolniczych na ziemiach polskich. „Kółkowcy” ziemi łańcuckiej wiedli prym
w ciekawych inicjatywach społecznych podnoszących poziom rolnictwa, szkolnictwa
i życia na wsi. Folder oprócz przepisów zawiera jeszcze zdjęcia wyjątkowych miejsc
i obiektów ziemi łańcuckiej. Zamysłem autorów jest podniesienie w ten sposób walorów estetycznych oraz promocja regionu18.
Należy również wspomnieć o wydanym w 2007 r. folderze pt. „Potrawy tradycyjne
powiatu łańcuckiego” przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków programu
„Agro-Smak 2”, zawierający opisy i zdjęcia potraw powiatu łańcuckiego, które uzyskały
wpis na Listę Produktów Tradycyjnych w 2005 i 2006 r., a także tych wytwarzanych
w oparciu o stare receptury, lecz nie zgłoszonych na wspomnianą listę19.

Fot. 11. Folder „Smak tradycji. Przewodnik kulinarny ziemi łańcuckiej”
Źródło: https://www.facebook.com/ziemialancucka/photos
17. http://handzlowianka.pl/onas.html (dostęp: 10.08.2014).
18. https://www.facebook.com/ziemialancucka/photos (dostęp: 10.08.2014).
19. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/kulinaria-podkarpackie/wydawnictwa (dostęp: 11.08.2014).

405

Łukasz Stokłosa, Jan Krupa

Na podkreślenie zasługuje również działalność Towarzystwa Przyjaciół Markowej,
którego początki sięgają 1979 r. Działania Towarzystwa pozwoliły 25 sierpnia 1985 r.
na otwarcie Skansenu Zagroda – Muzeum w Markowej. Otwarcie skansenu powiązane
było z jubileuszem obchodów 600-lecia Markowej20. W Zagrodzie prezentowane są
dawne chałupy (fot. 12), narzędzia, sprzęty domowe i gospodarskie, które wykorzystywano na przełomie XIX i XX w. Ciekawie prezentuje się np. pomieszczenie kuchenne
w chałupie kmiecej z 1874 r. (fot. 13). To właśnie w kuchni toczyło się życie rodzinne,
tam gotowano, jedzono, myto się, spano, jak również wykonywano przeróżne prace.

Fot. 12 i 13. Chałupa kmieca i pomieszczenie kuchenne
Źródło: fot. J. Krupa
20. http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=6992 (dostęp: 10.08.2014).
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W muzeum organizowane są imprezy związane z prezentacją pracy kowala,
garncarza, wytwórcy oleju czy też wypieku ciemnego chleba, który tak jak przed laty
pieczony był przez markowskie gospodynie. Działalność Towarzystwa to nie tylko
zagroda, to również skrupulatne dokumentowanie dziejów wsi poprzez wydawnictwa, sesje popularno-naukowe, archiwizowanie fotografii i starych dokumentów21.
Co roku w sierpniu organizowane są tradycyjne dożynki, natomiast we wrześniu
Dni Powiatu Łańcuckiego. W każdej gminie powiatu działają również Gminne Ośrodki
Kultury, które kultywują i pielęgnują tradycje przodków. W powiecie łańcuckim nie
organizuje się typowych imprez kulinarnych, jednak przy okazji wszelkiego rodzaju
festynów lub imprez folklorystycznych wystawiane są stoiska, na których zakosztować
można tradycyjnych produktów z terenu powiatu.

5. Wyniki badań – wywiady z wytwórcami
produktów regionalnych i tradycyjnych
Wywiady przeprowadzone zostały z wytwórcami produktów tradycyjnych i regionalnych z powiatu łańcuckiego, z ugruntowaną pozycją na rynku. Poniżej zostaną
przedstawione opinie tylko wybranych osób, tj. wytwórcy soków z jabłek metodą
tradycyjną (wywiad I), producentów naturalnie suszonych owoców, warzyw i ziół
(wywiad II) oraz przedstawiciela „Zagrody Handzlowianka” – Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wywiad III).
Pytania dotyczyły głównie problemów, jakie pojawiały się na etapie rozwoju
działalności, formy prowadzonej obecnie współpracy oraz metod promocji i sprzedaży produktów.
Wywiad I
„Problemem przy rozpoczęciu produkcji było nabranie przekonania i uświadomienie
o celowości podjęcia produkcji tradycyjnymi metodami. Innym zagadnieniem, dość
problematycznym, było dość długie oczekiwanie na wpisanie produktu tradycyjnego
na Ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Czas oczekiwania wyniósł aż trzy
lata. Kolejnym problemem dla małych producentów jest zaistnienie na rynku. Wyprodukowanie czegokolwiek metodą tradycyjną nie stanowi technicznego problemu,
z pozyskaniem surowców potrzebnych do produkcji też nie ma większych kłopotów,
z uwagi na posiadanie własnego surowca. Sprzęt do produkcji tłoczenia soków w części
został skonstruowany własnymi siłami, część sprzętu zakupiono. Należy pamiętać,
że odbiorcy produktu wymagają posiadania działalności gospodarczej (najlepiej VAT-owska), nadzoru jakościowego przez sanepid, co przy małej skali produkcji jest dość
kłopotliwe. Kolejnym problemem jest to, że wyrób tradycyjny posiada wyższą cenę,
jest z reguły około 50% droższy od podobnego (zbliżonego do naturalnego) produktu
sprzedawanego w sklepie i to zniechęca klientów do jego zakupu. Często stosowaną
formą dystrybucji jest sprzedaż bezpośrednia.
21. http://www.skansen-markowa.pl (dostęp: 10.08.2014).
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Członkostwo firmy w Podkarpackim Klastrze Produktów Tradycyjnych umożliwia bezpłatne uczestnictwo w różnego rodzaju targach żywnościowych, wynajęcie
stoiska, przejazdy oraz noclegi. Jest to duże udogodnienie dla producenta żywności.
Bardzo dużą rolę obecnie w promowaniu i podtrzymaniu tradycji odgrywa w regionie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Ogólnie
dzięki grantom szwajcarskim może się rozwijać tradycyjna produkcja. Producenci
korzystają z programów pomocowych na zmodernizowanie i utworzenie firmy produkującej tradycyjne soki jabłkowe.
Promowanie produktów jest bardzo trudne, ponieważ jest kosztowne i niekiedy
nie do pokonania przez małego producenta. Kolejnym problemem jest lokalizacja
gospodarstwa. W okolicy nie ma dużych aglomeracji, np. Rzeszów nią nie jest.
Dodatkowo znaczna część mieszkańców Rzeszowa ma dość blisko rodzinę na wsi,
która w zasadzie z tych tradycji wyrosła i stanowi źródło zaopatrzenia w żywność. Co
innego, np. w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach. Nawet
w Kołobrzegu prowadzimy sprzedaż naszych produktów. Mieszkańcy tych regionów
czegoś takiego nie znają, dla nich jest to nowość i jeżeli wyrób jest dobry, są skłonni
zapłacić wyższą cenę i nie ma później problemu z dalszymi zamówieniami. Należy
jednak unikać pośrednictwa w sprzedaży, co wiąże się z ustalaniem wyższej, mało
konkurencyjnej ceny”.
Wywiad II
„Pomysł na założenie własnej działalności wziął się z panującej wówczas sytuacji
gospodarczej. Kiedyś prowadziliśmy gospodarstwo rolne trochę ukierunkowane na
sadownictwo, ale że zmiany gospodarcze były tak znaczne, że z posiadaną powierzchnią sadu nie byliśmy w stanie sami sobie radzić, to trzeba było wymyślić działalność
związaną z przetwórstwem surowca. Pomysł zaczerpnęliśmy z tradycji lokalnej,
ponieważ tutaj bardzo dużo się dawniej suszyło ziół i owoców. Jako że mieliśmy do
wykorzystania budynki oraz dostęp do surowca (owoców), był to najprostszy sposób,
aby coś zmienić, tzn. nie tylko produkować, ale i świadczyć usługi. Początkowo działaliśmy trochę eksperymentalnie. Świadczyliśmy usługi dla innych podmiotów, czyli
byliśmy takim pośrednikiem. Ilości produktów były duże, jednak problem polegał na
tym, że firmy zielarskie zamawiały u nas gotowy produkt, a do nas należało zakupienie
owoców, wysuszenie i przechowanie ich przez prawie cały rok. Generowało to dla nas
bardzo duże koszty. Do dziś jest tak, że w naszym biznesie obieg pieniądza trwa ponad
10 miesięcy. Problemem było też to, że firmy nie do końca wywiązywały się z zamówień. Po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy sami dawali klientowi
produkt finalny, byłoby to dla nas bezpieczniejsze. Wtedy zaczęliśmy przekształcać
nasz zakład do wymogów instytucji zajmujących się żywnością, jak np. sanepid. Od
początku byliśmy nastawieni na jakość, czyli suszymy tylko gorącym powietrzem,
bez żadnych dodatków i zawsze jest to dobry jakościowo surowiec.
Doczekaliśmy się takiego momentu, że cały czas otrzymujemy informację, że
ktoś otwiera sklep z tzw. zdrową żywnością i poszukuje dostawcy produktów. My
współpracujemy i zaopatrujemy sieć Benedyktyńską i to tylko z wybranymi produk408

Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne jako kulturowy walor turystyczny Podkarpacia

tami, które oni sobie zażyczyli. Coraz więcej jest firm, które produkują wyroby na
bazie naszych produktów, są to np. kosmetyki, suplementy diety lub jakieś dodatki
w piekarniach lub gastronomii. Początkowo korzystaliśmy z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast ostatnio była to pomoc z projektu
szwajcarskiego, zaoferowana przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” i korzystaliśmy
z niej w pierwszym naborze.
Około 10 lat zajęło nam edukowanie klientów, czyli jeżdżenie po wielu targach
i kiermaszach, uczestniczenie w seminariach z młodzieżą. Bardzo dużo dała nam
strona internetowa – Internet jest jednak wielką siłą. Od pierwszych miesięcy istnienia firmy otrzymywaliśmy zapytania i zamówienia z zagranicy, których nie byliśmy
w stanie zrealizować. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że na kilogram gotowego
produktu suszonego potrzeba od 8 do 17 kilogramów świeżego surowca. Jeżdżąc po
targach i kiermaszach, rozdawaliśmy ulotki z naszą ofertą, jednak zauważyliśmy,
że jest to działanie nieskuteczne. Obecnie jeśli klient jest zainteresowany naszymi
produktami, to posiadając adres strony internetowej, może wysłać do nas zapytanie
o produkty i dostaje pełną ofertę. Taki sposób komunikowania jest znacznie szybszy,
skuteczniejszy i tańszy.
Nasze produkty są skierowane do świadomego klienta. Kilka lat temu zaczęły nas
„zalewać” podobne produkty z Chin. Klienci jednak na całe szczęście coraz większą
wagę przywiązują do zdrowia i gdy okazało się, co jest w składzie tych produktów,
zaczęto dochodzić do wniosku, że lepiej troszkę więcej zapłacić i w zamian otrzymać
produkt naturalny i bezpieczny. Klientów nie można segregować. Pamiętam taką
sytuację, gdy na którychś targach podszedł ojciec z trójką dzieci, gdzie widać było,
że nie „ociekają” pieniędzmi. Jednak powiedział do dzieci, żeby sobie wybrały jakiś
produkt z naszego stoiska, bo to na zdrowie. Mogła to być herbatka z malin na przeziębienie i wiele innych rzeczy. Zdarzają się też tacy, po których widać, że nie muszą
się aż tak liczyć z pieniędzmi, ale gdy biorą coś za 8–10 zł, to zaczyna się straszny
lament i mówienie, że strasznie drogo, bo np. w supermarkecie taki produkt można
kupić dużo taniej.
Gdy zaczynaliśmy z cynamonowymi chipsami z jabłek, to one były wielkim hitem.
Obecnie są nimi herbatka malinowa i suszone pomidory. Zauważalna jest sezonowość
w zakupach. Gdy jest czas przeziębień, to sprzedaje się dobrze herbatka malinowa,
pokrzywowa, z czarną porzeczką, z dziką różą. Był taki moment, że niesamowicie
schodziła czarna porzeczka. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Okazuje się, że jest to dobra
przynęta na ryby i wędkarze to biorą. Jeżeli ludzie szukają rzeczy do pogryzania, to
najlepsze są: suszona śliwka, czereśnia, gruszka i wiśnia”.
Wywiad III
„Założenie samego stowarzyszenia nie było problemem, wystarczyło skrzyknięcie
się kilku osób. Powstało Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi. Ze względu na późniejsze problemy założyłyśmy swoje i poszłyśmy w innym kierunku. Do rozpoczęcia
działalności potrzebowałyśmy 15 członków, a nas było nawet więcej i zaczęłyśmy się
starać o projekt w Lokalnej Grupie Działania „Lider”. Wyposażenie kuchni i biura było
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mniej kosztowne niż analiza próbek w sanepidzie. Nikt od nas tego nie wymagał,
lecz chciałyśmy wiedzieć, jaki termin przydatności do spożycia mają nasze produkty.
Są to produkty tradycyjne, a więc krótkotrwałe. Sanepid potwierdził, że trwałość
jednych wynosi trzy, a drugich cztery dni i w zasadzie na tyle dni mamy pozwolenie
z ich sprzedażą. Aktualnie jesteśmy na etapie realizacji drugiego projektu w ramach
środków, które oferuje „Pro Carpathia”, dzięki którym chciałyśmy doposażyć nasze
stowarzyszenie, ponieważ już wiemy, czego nam dokładnie potrzeba. Zakupiłyśmy,
m.in. namioty, stoły, lekkie chłodziarki.
Sklepy ogólnie chciałyby z nami współpracować. Małe niekoniecznie, a duże już
tyle razy nas oszukały, że zrezygnowałyśmy z tej współpracy. Nasz towar znajduje
uznanie na rynku wśród nabywców, jednak jak jest następne zamówienie na towar,
a my pieniędzy nie widzimy, jeszcze za poprzedni i pewnie nie zobaczymy, więc
skończyłyśmy taką współpracę.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego trochę pomaga w promocji
i jeśli coś organizują, to często dostajemy zaproszenie, jednak nie zawsze. Kilka lat
temu złożyłyśmy w Urzędzie projekty o wpisanie naszych potraw na ministerialną
listę. Do dziś, niestety, nie wszystkie się tam znalazły. Dość często uczestniczymy
w różnego typu targach, rozdajemy foldery, ulotki. Jednak udział na takich dużych
imprezach, jak np. ostatnio POLAGRA w Poznaniu jest bardzo kosztowny i po prostu
nas nie stać, a już niejednokrotnie z dość przykrymi doświadczeniami wróciłyśmy
stamtąd, bo nasz towar zaginął. Dlatego już mało wyjeżdżamy na tak duże imprezy,
głównie pilnujemy swojego rynku, jak Łańcut, Rzeszów. Grzecznościowo wystawiamy
swoje produkty w różnych urzędach oraz uczelniach wyższych.
Zainteresowanie naszymi produktami jest dość duże, a sami klienci nas weryfikują.
Staramy się produkować smacznie oraz zdrowo i chyba dlatego większość klientów
do nas powraca. Głównie skupiamy się na sprzedaży w Rzeszowie, ponieważ Łańcut jest małym miasteczkiem i większość osób mieszkających tam ma bezpośredni
dostęp do „wiejskiego jedzenia”. W jednym tygodniu sprzedaje się dania obiadowe,
a ciasto zostanie. W drugim, przykładowo przy okazji popularnych imienin dobrze
sprzedają się słodkości. Zależy to również od pogody. Gdy zaczynają się chłodne dni,
to większym zainteresowaniem cieszą się słodkości. Głównie dlatego, że łatwiej jest
przewieźć je do domu”.

6. Zainteresowanie punktów gastronomicznych produktami
regionalnymi na podstawie przeprowadzonych wywiadów
Wywiady przeprowadzone zostały w punktach gastronomicznych w Łańcucie,
jak: Zajazd „Gościniec” (I), Restauracja „Contigo” (II) oraz sklep „Świat Piw” (III).
Wywiad I
„Nie, nie posiadamy w menu potraw, które można zaliczyć do grupy tradycyjnych.
Generalnie prowadzimy sprzedaż potrawy tradycyjnej, jak żurek, ale na tym się kończy
nasza oferta. W większości sprzedajemy takie dania, jak: kotlet schabowy czy kurczak
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z grilla. Nie mamy na tyle wymagającego klienta, aby serwować dania tradycyjne.
Surowce zakupujemy bezpośrednio od rolników, jednak w większości zaopatrujemy
się na giełdzie PTHW w Rzeszowie.
Najwięcej u nas sprzedaje się typowych domowych dań, jak np. wspomniany kotlet schabowy. Jesteśmy restauracją, która nie ma ukierunkowanego klienta. Często
jest to klient z trasy, który chce zjeść jak najszybciej, dobrze i stosunkowo tanio, więc
na takiego klienta się nastawiamy. To nie jest klient, który chce przyjść, degustować
jedzenie i usiąść np. na godzinę. U nas potrawy muszą być podawane szybko. Nigdy
nie szukałem dania tradycyjnego z ziemi łańcuckiej, które chciałbym tu wprowadzić,
ponieważ nie mam takiego klienta i nie szukam takiego klienta. W naszej restauracji
nikt też nie pyta o potrawy tradycyjne czy regionalne. Część klientów się spieszy i w
przypadku dużej frekwencji jadą na stację paliw i tam wolą zjeść hot doga”. W moim
odczuciu potrawą markową województwa podkarpackiego może być typowy żurek.
Nie widzę żadnego innego produktu, który mógłby nim być”.
Wywiad II
„Posiadamy w naszym menu wiele dań regionalnych i tradycyjnych, jak np. ser
smażony podkarpacki, razowe pierogi. Są to pierogi w razowym cieście z farszami
tradycyjnymi. Cieszą się one bardzo dużym powodzeniem. Podobnie fasolka czy
proziaki. Bardzo chętnie kupowane są też hreczaniki. Są to nasze kasze: jęczmienna,
gryczana, manna z domieszką ryżu, wymieszane z kapustą słodką, mięsem mielonym
i grzybami. Podaje się je na gorąco w formie klopsów duszonych w sosie pieczarkowym
lub pomidorowym. Nasz zakład głównie skupia się na produkcji pierogów. Posiadamy
własną pierogarnię, która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Jednak bardzo trudno
jest mi określić danie najczęściej wybierane przez naszych klientów.
Surowce do produkcji potraw kupujemy z różnych źródeł. Mamy trochę własnych
upraw, np. hodowaliśmy w lecie boczniaka, z którego podajemy np. flaczki lub gulasz.
Mamy również własne ziemniaki, jarzyny, robimy przetwory z owoców, które rosną
w okolicy. Jagody zbierają dla nas ludzie z określonego miejsca i my od nich skupujemy.
Jesteśmy prawdopodobnie jedyną restauracją w powiecie łańcuckim oferującą
dania tradycyjne i regionalne. Klienci najczęściej pytają, co mogą zjeść z terenu naszego powiatu lub regionu podkarpackiego i zawsze wychodzą zadowoleni. W Maneżu
wynajmujemy stoisko już ponad 2 lata i wśród turystów jesteśmy bardzo popularni.
Wieść niesie się przez Internet i różne znajomości, co przyciąga coraz większą liczbę
klientów. Trudno wymienić produkt markowy Podkarpacia, ponieważ jest strasznie
dużo takich potraw. Postawiłabym na hreczanyki, czyli podkarpackie kotlety mielone
z kaszą gryczaną i czosnkiem. Jest to naprawdę pyszne jedzenie i bardzo oryginalne”.
Wywiad III
„Turyści pytają o regionalne produkty, lecz z Podkarpacia nie mamy praktycznie
nic do zaoferowania. Jedynie w Wojkówce koło Krosna jest browar restauracyjny
i jako jedyny w tym momencie w województwie podkarpackim wytwarza naturalne,
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niepasteryzowane piwo. Posiadamy również „Podpiwek” z browaru „Van Pur” z Rakszawy. Mamy w ofercie wiele piw regionalnych z całej Polski, jak również z innych
krajów, które cieszą się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców,
jak i turystów. Większość osób przyjezdnych jednak jest zaskoczona tym, że województwo podkarpackie nie ma swojego tradycyjnego, regionalnego produktu, który
bezpośrednio kojarzyłby się z tym regionem Polski.
Zainteresowanie produktami tradycyjnymi i regionalnymi jest olbrzymie. Z produktów wytwarzanych w powiecie łańcuckim posiadamy miód pszczeli produkowany
w Soninie przez pana Jana Mroza, który dostarcza go nam osobiście. Jeśli rozmawia
się z turystami, np. z Pomorza czy Śląska, to wszyscy narzekają, że tutaj nie ma nic
regionalnego. Większość chce zjeść jakieś dania regionalne, a tu nic nie ma. W Łańcucie przeważnie jest kuchnia grecka lub pizzerie. Jedynym miejscem, gdzie można
znaleźć coś regionalnego, to restauracja „Contigo” w Maneżu. Moim zdaniem typowa restauracja z daniami tradycyjnymi i regionalnymi cieszyłaby się u nas wielkim
powodzeniem wśród turystów.
Osobiście nie wiem, co mogłoby być produktem markowym z Podkarpacia. Swego
czasu można powiedzieć, że było to piwo wytwarzane w Browarze Łańcut, jednak już
od dłuższego czasu fabryka jest zamknięta. Jeśli jednak jakiś mały zakład zacząłby
produkcję, nawet na małą skalę, swojego regionalnego piwa niepasteryzowanego i niefiltrowanego, to miałoby ono szansę stać się taką właśnie wizytówką naszego powiatu”.

7. Wnioski z przeprowadzonych badań
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można stwierdzić, iż kuchnia podkarpacka jest smaczna i może budzić zainteresowanie wśród turystów. Osoby zamieszkujące ten teren coraz częściej powracają do tradycji i przyrządzają potrawy według
dawnych receptur, które wyniosły z domu rodzinnego. Coraz chętniej zakładają też
działalność gospodarczą i sprzedają swoje wyroby oraz świadczą usługi.
Podczas wywiadów z wytwórcami żywności tradycyjnej i regionalnej na pytanie
dotyczące problemów przy rozpoczęciu produkcji badane osoby wymieniły takie
kwestie, jak np. samo przekonanie się i zmobilizowanie do produkowania czegoś
tradycyjnymi metodami, sprawy formalne, przykładowo związane z długim czasem
oczekiwania na wpisanie produktów na Ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych,
problem z zaistnieniem na rynku, duże koszty produkcji i promocji, wyższa cena wyrobu, a także ryzyko związane ze współpracą z partnerami (dostawcami i odbiorcami).
Na pytanie dotyczące zainteresowania sklepów współpracą z przedsiębiorcami
wytwarzającymi produkty tradycyjne respondenci odpowiadali, że zainteresowanie
i chęć współpracy są zauważalne, lecz pojawiają się pewne problemy formalne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców na rynku, jak np. kwestia uruchomienia
i prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia, kontroli sanepidu, podatku
VAT. Poza tym właścicieli sklepów odstraszają wysokie ceny produktów tradycyjnych
i regionalnych oraz ich krótki termin ważności. Przedsiębiorcy spotykają się również
z nieuczciwością dużych sieci handlowych.
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Jeśli idzie o korzystanie z pomocy instytucji promujących wyroby tradycyjne
i regionalne, przedsiębiorcy najczęściej wymieniali dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem „Pro Carpathia” oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
Podczas wywiadu na pytanie dotyczące promocji produktów wszyscy respondenci wymieniali uczestnictwo w różnego rodzaju targach, festynach, jarmarkach, jak
również podkreślali dużą rolę Internetu oraz korzyści płynące z posiadania własnej
strony internetowej.
Na pytania dotyczące zainteresowania klientów, jak również kwestii tego, który
produkt cieszy się największym powodzeniem, wszyscy rozmówcy zgodnie stwierdzili, że zainteresowanie klientów produktami tradycyjnymi i regionalnymi jest
bardzo duże i nadal wzrasta. Bardzo trudno było im natomiast wymienić produkt
cieszący się największym powodzeniem, ponieważ jest to zależne od wielu czynników,
w tym subiektywnych.
Przedstawiciele restauracji i punktów gastronomicznych biorący udział w wywiadach na pytanie dotyczące posiadania w menu dań lub potraw tradycyjnych lub
regionalnych oraz chęci wprowadzenia takowych w przyszłości mieli diametralnie
odmienne zdania. Jedni twierdzili, że tego typu dania w ich zakładzie w ogóle nie mają
racji bytu, inni zaś bazują głównie na daniach regionalnych i nie wyobrażają sobie,
żeby z nich zrezygnować. Podobne wyniki uzyskano przy okazji pytania dotyczącego
zainteresowania klientów wyrobami tradycyjnymi. Część respondentów dostrzega
duże zainteresowanie, natomiast inni twierdzą, że zainteresowania nie ma. Zależne
jest to zapewne od specyfiki prowadzonej działalności.
Podsumowując wszystkie przeprowadzone wywiady, można stwierdzić, że w powiecie łańcuckim wytwarzanych jest wiele produktów tradycyjnych i regionalnych.
Wśród wytwórców panuje zgodność co do rynków zbytu, metod i narzędzi promocji, jak również zainteresowania klientów. Zdania i wiedza restauratorów na temat
produktów regionalnych i tradycyjnych są jednak mocno podzielone. Jedni widzą
w tego typu produktach przyszłość, zaś inni w ogóle nie wykazują chęci świadczenia
usług z nimi związanych.

8. Podsumowanie
Obecnie turystyka staje się jedną z kluczowych funkcji kultury. Z kolei turystykę
kulturową uważa się za najdoskonalszą formę turystyki. Zaliczyć do niej można również turystykę kulinarną. Obydwie formy aktywności są nieodłącznymi elementami
atrakcji turystycznych. Do obszaru dziedzictwa kulturowego zaliczyć można, m.in.
tradycję, gastronomię, folklor oraz sztukę ludową.
W turystyce Polski ważnym atutem staje się tradycyjna kultura ludowa. Na
szczególną uwagę zasługują elementy folklorystyczne, które opierają się, m.in. na
przedstawieniu tradycji kuchni regionalnej oraz obrzędów z nią związanych. Od kilku
lat obserwuje się wzrost zainteresowania wśród społeczności wszystkim tym, co jest
regionalne. Wśród turystów zauważa się coraz większe zainteresowanie miejscami,
w których nie tylko spróbować można miejscowych produktów, lecz również poznać
sposoby ich produkcji. Z turystyką kulinarną związane są ściśle imprezy plenerowe,
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folklorystyczne oraz lokale gastronomiczne o charakterze regionalnym. Podtrzymywanie tradycji kulinarnych sprzyja promocji regionu. Dzięki niemu zwiększa się
zainteresowanie turystów krajowych, ale i zagranicznych. Wszystkie te elementy
wskazują na to, iż produkty tradycyjne i regionalne powinny być nieodzownym elementem w promocji województwa podkarpackiego.
Zmieniający się sposób żywienia ludności jest odbiciem prozdrowotnego i kulturalnego rozwoju społeczeństwa. Zauważalny jest korzystny trend powrotu do
tradycji kulinarnych, modne stają się również powroty do tradycji ludowych. Turyści
mało wiedzą o życiu na dawnej wsi. Nieznane im są polskie oraz regionalne tradycje.
Zauważyć można spadające zainteresowanie modnymi regionami, natomiast turyści
wykazują coraz większą chęć uprawiania turystyki kulinarnej, której nieodłącznym
elementem jest tradycyjna i regionalna żywność. Turyści szukają nowych doznań
i wrażeń smakowych z konsumpcji wyrobów wyprodukowanych na terenie destynacji turystycznej. Tym samym potwierdzając tezę, iż żywność tradycyjna może być
alternatywą dla żywności wysoko przetworzonej.
Każda z potraw ma własną historię oraz tradycję przekazywaną z pokolenia na
pokolenie. Produkt tradycyjny to wyjątkowy specjał, który gwarantuje nowe nieznane
smaki. Stanowi nieodłączny element bogatego, a zarazem regionalnego dziedzictwa
kulinarnego.
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Monografia podsumowuje XI Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu „Błękitny San” pt. „Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz
ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego”.
Patronat naukowy nad obradami objęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z siedzibą w Rzeszowie, natomiast patronatu honorowego udzielili nam:
 Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki
 Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
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