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Wstęp

Turystyka postrzegana jest jako czynnik aktywizacji społeczno-gospodarczej 
terenów wiejskich w Polsce. Obszary takie w województwie podkarpackim posiadają 
wielkie bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe, które odpowiednio zagospo-
darowane i udostępniane turystom może przyczynić się do jego zachowania, a nawet 
wzbogacenia. Współczesny produkt turystyczny, wykorzystujący walory środowiska 
kulturowego, a zwłaszcza przyrodniczego, musi obecnie podlegać racjonalnemu i fa-
chowemu zarządzaniu przez wykwalifikowaną kadrę.

Już od pewnego czasu współczesne trendy w turystyce odwracają się od masowości. 
Zauważalny staje się fakt, iż coraz częściej wyjazdom turystycznym towarzyszy chęć 
poznania nowych miejsc czy społeczności. Zmianie ulega także nastawienie turysty 
do terenów recepcyjnych. Od ekspansywnej, wyniszczającej gospodarki turystycznej 
przechodzi się stopniowo do dbałości o zrównoważony rozwój, wzrasta świadomość 
i potrzeba zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń. 

Turyści stają się otwarci i chcą uczestniczyć w życiu codziennym społeczności 
odwiedzanych regionów, ceniąc sobie wytwory pracy rąk ludzkich. Sami chętnie np. 
pod okiem miejscowych edukatorów i usługodawców, nabywają umiejętności dotąd im 
nieznane, dbając zarazem o jakość środowiska, w którym przebywają. Jest to zdecydo-
wany zwrot ku indywidualizmowi, zrównoważonemu rozwojowi turystyki, wspomagany 
odpowiednimi regulacjami prawnymi, zwłaszcza na obszarach szczególnie cennych 
przyrodniczo i kulturowo.

Problematyka turystyki związana jest również z ekologią oraz ochroną środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego. Związki te odnaleźć można w ciągle aktualnej trosce 
o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, w tym rozwój turystyki i właściwą 
realizację turystyki wiejskiej. Osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej wymaga 
jednak określonych działań związanych z planowaniem, kreowaniem i promocją oraz 
koordynacją przedsięwzięć podejmowanych przez wszystkie podmioty funkcjonujące 
na danym terenie, jak też aktywnego udziału społeczności lokalnej. Na pewno część 
tych działań jest uzależniona od zaangażowania i aktywności samorządów lokalnych 
w zakresie rozwoju turystyki, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej mieszkańców 
i turystów oraz promocji atrakcji i walorów turystycznych.

Zachowanie wysokiej jakości środowiska dotyczy wszystkich mieszkańców miast 
i obszarów wiejskich, a szczególnie osób, które czerpią zyski z rozwoju turystyki. Im 
więcej mieszkańców uzyskuje dochody z turystyki, tym łatwiej o presję na władze sa-
morządowe i współmieszkańców. Walorów środowiska nie zastąpi wzrastająca jakość 
infrastruktury turystycznej (baza noclegowa, gastronomiczna, sportowo-rekreacyjna) 
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i zabiegi marketingowe, jeśli turyści nie odczują obiecanych atrakcji przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych. Zwłaszcza przyroda, jej bogate zasoby i wysoka jakość są 
głównym składnikiem wiejskiego produktu turystycznego. Dbałość o ekologię dotyczy 
nas wszystkich, zarówno świadczących usługi, jak i turystów oraz społeczność lokalną, 
przy czym powinna się zaczynać zawsze od nas samych.

Rozwój rynku usług turystycznych przyczynia się do rozwoju lokalnego i regional-
nego, stąd też produkt turystyczny traktowany jest jako instrument realizacji polityki 
regionalnej czy też krajowej. Rozwijana infrastruktura do celów turystycznych służy 
podnoszeniu atrakcyjności obszaru oraz wyznacza kierunki polityki i praktyki bardziej 
zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska.

Produkt turystyczny regionu to kompleksowa i spójna oferta atrakcji i usług, służąca 
zaspokojeniu różnorodnych potrzeb turysty. Szczególnie wysokiej jakości produkty, 
oparte o lokalne i regionalne walory turystyczne, różnorodne formy turystyki kwalifiko-
wanej, silnie identyfikowane z danym obszarem będą stymulatorem rozwoju turystyki 
w regionie i przyczynią się do jego ożywienia gospodarczego i poprawy poziomu życia 
mieszkańców. Liczy się również pomysł odnośnie przygotowania oferty dla turysty, 
który ceni sobie wysoką jakość usług, ale i autentyczność kultury, regionalizm oferty 
oraz gościnność w miejscu pobytu. Bardzo cenne, z punktu widzenia rozwoju turysty-
ki, jest podejmowanie przez władze lokalne i regionalne oraz inne instytucje działań 
w kierunku wspierania i motywowania, zwłaszcza mieszkańców wsi do podejmowania 
różnorodnych inicjatyw.  Korzyści płynące z rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agrotu-
rystyki i turystyki kulturowej zależą nie tylko od usługodawców i ich siły działania, ale 
w większości od postawy władz lokalnych oraz stowarzyszeń i lokalnych grup działania. 
Istotne są więc działania podejmowane na szczeblach samorządowych, np. w zakresie 
rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej wsi, gminy i miasta, która w dużym 
stopniu wspiera działalność turystyczną na danym obszarze.

Celem publikacji pt. „Nowe trendy w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich” 
jest wskazanie na istotną rolę turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w kształtowaniu 
postaw społecznych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, z poszanowaniem przy-
rodniczych elementów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa 
podkarpackiego, w tym mezoregionu Pogórza Dynowskiego. 

Publikacja składa się z czterech tematycznych części. W części pierwszej znajdują 
się przykłady działań na obszarach wiejskich ukierunkowanych na wzmocnienie 
potencjału turystycznego. W części drugiej poruszono podstawowe zagadnienia zwią-
zane z turystyką kulinarną na obszarach wiejskich. W części trzeciej zaprezentowano 
gospodarstwa pszczelarskie jako atrakcję turystyczną oraz ważny element edukacji. 
W części czwartej autorzy przedstawili rolę władz i administracji samorządowej oraz 
społeczności lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej.
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Wstęp

Autorzy wyrażają nadzieję, iż dla wszystkich Czytelników, tj. organizatorów tu-
rystyki i rekreacji, badaczy zagadnień związanych z przedsiębiorczością w turystyce, 
samorządowców, studentów i młodzieży szkolnej, zgłębiających tajniki tej dyscypliny, 
niniejsza monografia będzie inspiracją do działań, które zarówno w bliższej, jak i dalszej 
perspektywie, służyć będą zrównoważonemu rozwojowi turystyki, ochronie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego województwa podkarpackiego oraz promocji lokalnych 
i regionalnych produktów turystycznych.
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NA OBSZARACH WIEJSKICH 
UKIERUNKOWANYCH NA WZMOCNIENIE 
POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO

Zarys treści
W rozdziale przedstawiono przykłady działań realizowanych przez różne podmioty na ob-

szarach wiejskich w celu wzmocnienia potencjału turystycznego. Zaprezentowano efekty prac 
zrealizowanych w ramach projektu „Karpaty łączą”, w tym w zakresie popularyzacji tradycyj-
nej gospodarki pasterskiej, opracowania strategii zrównoważonego rozwoju turystyki dla jed-
nego z najcenniejszych regionów w Karpatach Polskich oraz innych działań nawiązujących do 
wdrażania zapisów Konwencji Karpackiej. Pokazano też ważną rolę samorządu województwa 
podkarpackiego w zwiększaniu potencjału regionu poprzez organizowanie szkoleń dla przedsta-
wicieli branży turystycznej. Ponadto przybliżono możliwości realizowania działań edukacyjnych 
w oparciu o gospodarstwa agroturystyczne, w tym uwzględniające potencjał rolniczy i kulinarny.

Słowa kluczowe: potencjał turystyczny, agroturystyka, edukacja, zrównoważony rozwój tury-
styki, Konwencja Karpacka, województwo podkarpackie, Karpaty Polskie

EXAMPLES OF ACTIVITIES IN RURAL AREAS AIMED 
AT STRENGTHENING TOURISM POTENTIAL

Abstract 
The chapter presents examples of actions taken by various actors in rural areas to enhance 

tourism potential. The results of the work carried out within the project “Carpathians Unite” were 
presented, including the popularization of traditional pastoral economy, building a sustainable 
tourism development strategy for the one of the most valuable regions in the Polish Carpathians 
and other actions related to the implementation of the Carpathian Convention. The important 
role of the self-government of the Podkarpackie Province was also shown in increasing the po-
tential of the region by organizing trainings for representatives of the tourism industry. In addi-
tion, the possibility of implementing educational activities based on agritourism farms, including 
the potential of agriculture and culinary, was also provided.

Keywords: tourism potential, agritourism, education, sustainable tourism development, Car-
pathian Convention, Podkarpackie Province, Polish Carpathians

1. Wprowadzenie

Obszary wiejskie posiadają wiele atutów, szczególnie dla turystów, którzy na co 
dzień są mieszkańcami miast. Umożliwiają one realizowanie potrzeb kontaktu zarów-
no z przyrodą, jak i z kulturą. Są to również tereny odznaczające się z reguły bardzo 
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dobrymi warunkami do uprawiania wielu form rekreacji ruchowej. Jednak coraz 
większa konkurencja na rynku usług turystycznych wymaga podejmowania działań 
w celu podniesienia atrakcyjności oferty i tworzenia innowacyjnych produktów tury-
stycznych, przy równoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych. 
Powinny one zmierzać do wydłużenia sezonu turystycznego, który w wielu regionach 
jest niestety nadal zbyt krótki.

Działania mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter, co wynika m.in. z rodza-
ju ich efektu (np. w zakresie poprawy infrastruktury, prowadzenia szkoleń i badań, 
opracowywania strategii i poradników), wielkości (np. wyrażonej kwotą lub liczbą 
zaangażowanych podmiotów), zasięgu (np. wielkość obszaru objętego działaniem, 
krajowy, międzynarodowy), czasu trwania (krótki – o charakterze doraźnym, długi 
– perspektywiczny), rodzaju podmiotu koordynującego (np. samorząd, organizacja 
pozarządowa, przedsiębiorca), rodzaju zaangażowanych środków (np. z budżetu sa-
morządu, z projektu unijnego, od prywatnego przedsiębiorcy), liczby zaangażowanych 
podmiotów (np. jeden, wiele).

W ostatnich latach na terenie Polski podejmowano wiele działań zmierzających 
do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. W rozdziale zaprezen-
towano niektóre z nich.

2. Projekt „Karpaty łączą”

Interesującym przykładem działań podejmowanych na obszarach wiejskich jest 
realizacja projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania 
Konwencji Karpackiej”. Był to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012–
2016 w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Był on realizowany na terenie karpackiej części województw mało-
polskiego i podkarpackiego. Skierowano go do szerokiego grona podmiotów: lokalnych 
samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz 
przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Jego celem 
była ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej [25].

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, zwana potocznie 
Konwencją Karpacką, została podpisana w maju 2003 roku w Kijowie. Jest drugą na 
świecie, po Konwencji Alpejskiej, umową międzynarodową dotyczącą pojedynczego 
regionu górskiego. Ma ona za zadanie stworzenie mechanizmu zarządzania gospodarką 
w Karpatach w celu ich ochrony oraz zrównoważonego i trwałego rozwoju. Jej strona-
mi zostało siedem państw: Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina oraz 
Węgry, które zobowiązały się do prowadzenia wszechstronnej polityki i współpracy 
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zmierzającej do poprawy jakości życia mieszkańców regionu1. Obejmuje ona również 
działania związane z turystyką [8].

Kompleksowe podejście do Konwencji Karpackiej zakłada zintegrowane plano-
wanie i gospodarowanie zasobami oraz konieczność uwzględnienia celów ochrony 
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w poli-
tykach sektorowych. Dlatego też działania projektu „Karpaty łączą” były realizowane 
w różnych dziedzinach istotnych dla ochrony i zrównoważonego rozwoju regionu. 
Obejmowały one, m.in. utrzymanie zrównoważonego użytkowania gruntów w Karpa-
tach, zachowanie tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi i miejscowych ras zwierząt 
gospodarskich, a także działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi turystyki 
[25]. To nawiązanie, zarówno do rolnictwa, jak i do turystyki idealnie wpisuje się nie 
tylko w definicję turystyki na obszarach wiejskich, ale również turystyki wiejskiej czy 
jej szczególnej formy – agroturystyki.

W ramach projektu „Karpaty łączą” zrealizowano wiele interesujących działań [25] 
wpisujących się w problematykę bezpośrednio lub pośrednio związaną ze wzmocnie-
niem potencjału turystycznego obszarów wiejskich regionu. Należą do nich przede 
wszystkim popularyzacja tradycyjnej gospodarki pasterskiej, przygotowanie Strategii 
zrównoważonego rozwoju turystyki w Magicznej Krainie Łemków i Pogórzan [13] oraz 
inne publikacje, konkursy, szkolenia itp.

Popularyzacja tradycyjnej gospodarki pasterskiej

Karpaty są znane z bogactwa różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także 
z oryginalnego dziedzictwa kulturowego. Są to równocześnie walory, które przyciągają 
rzesze turystów. Jednak coraz większa presja ze strony rozwoju gospodarczego staje się 
niestety zagrożeniem dla środowiska geograficznego regionu. Wraz z migracją ludności 
do większych miast i zmianą stylu życia współczesnego człowieka, zanikają niektóre 
tradycyjne zawody – na przykład bacy. Coraz mniejsza liczba wypasanych w górach 
owiec wpływa z kolei na postępującą sukcesję leśną i zubaża ekosystemy łąk. Zanikanie 
tradycyjnego górskiego zawodu i elementu kultury Karpat, połączone z zarastaniem 
punktów widokowych i zubażaniem łąk słynących niegdyś z kwiecistości, wpływa 
niekorzystnie na atrakcyjność turystyczną tych terenów.

W ramach projektu „Karpaty łączą” prowadzono w ostatnich latach szereg działań 
wpisujących się we wzmocnienie tak istotnego, w przypadku turystyki, potencjału 
przyrodniczego i kulturowego regionu. Dokonano, m.in. zakupu 730 owiec rodzimej 
rasy polska owca górska, wybudowano 65 obiektów infrastruktury pasterskiej (w tym 
18 bacówek) oraz przeszkolono dwa tysiące osób zainteresowanych tradycyjnym wypa-
sem owiec i ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat. Na 15 halach 
o łącznej powierzchni tysiąca hektarów prowadzono badania nad wpływem tradycyj-

1 Jej zapisy dotyczą w Polsce obszaru 200 gmin, położonych na terenie trzech województw: małopolskiego, 
podkarpackiego i śląskiego, co stanowi ok. 6% powierzchni lądowej kraju (18 612,48 km2).
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nego wypasu owiec na różnorodność biologiczną, które jednoznacznie potwierdziły 
taką pozytywną zależność [25].

Zorganizowano też 25 wydarzeń promujących pasterstwo jako element kulturowego 
dziedzictwa Karpat oraz wskazujących na jego bardzo ważną rolę w ochronie przyrody. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wiosenne i jesienne redyki – uroczyste 
rozpoczęcie i zakończenie sezonu wypasu w górach. Zgromadziły one blisko 7 tysięcy 
osób [25], w tym wielu turystów. Przykładowo podczas imprezy, która miała miejsce 
w maju 2016 roku w Ustrzykach Górnych, zaplanowano blok szkoleniowy przezna-
czony dla rolników zainteresowanych wypasem owiec oraz zawiązano Stowarzyszenie 
Bieszczadzkich Serowarów. Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla turystów, 
m.in.: wieczór przy dźwiękach gitary i muzyce karpackiej, degustację lokalnych se-
rów, wykłady i prelekcje filmów o tematyce pasterskiej, tradycyjne mieszanie owiec, 
poświęcenie owiec, wody i szczypek drzewa, zapalenie watry, występy trąbitów, strefę 
animacji dla dzieci, warsztaty, quizy przyrodnicze, przejażdżki końmi i bryczkami oraz 
wiele innych (ryc. 1) [27].

Ryc. 1. Plakat promujący imprezę z cyklu „Święto Karpat” – Na Pasterskim Szlaku – Redyk 
Bieszczadzki, która odbyła się 20–21 maja 2016 r. w Ustrzykach Górnych

Źródło: http://www.bieszczadzka24.pl/imprezy/zapraszamy-na-swieto-karpat-redyk-karpacki-
program/1021 (dostęp: 15.03.2017)
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Przygotowanie Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki  
w Magicznej Krainie Łemków i Pogórzan

Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie, 
przy czym ruch turystyczny ulega nie tylko rozwojowi ilościowemu, ale też jakościowe-
mu. W miejsce tradycyjnego modelu turystyki typu „3xS” (sun – słońce, sand – piasek, 
sea – morze) wielu podróżnych wybiera raczej podejście wpisujące się w schemat „3xE” 
(entertainment – rozrywka, excitement – ekscytacja, education – edukacja). Dla tej 
grupy turystów istotne są podczas wypoczynku różne formy aktywności ruchowej, 
emocje, przygoda, rozrywka oraz zabawa połączona z elementami edukacyjnymi [7].

 Karpaty są z pewnością regionem, który kryje wiele miejsc gwarantujących turystom 
realizowanie takiego modelu wypoczynku. Wpisuje się on w ideę turystyki zrówno-
ważonej, która według World Wide Found for Nature (WWF) wykorzystuje zasoby 
przyrody i kultury, ale równocześnie pozwala zachować ich naturalny charakter, a także 
tożsamość kulturową, zwyczaje i styl życia społeczności lokalnych, którym zapewnia 
udział w dochodach z turystyki [5]. Jednym z takich miejsc jest Beskid Niski i przyle-
gające do niego pogórza. Na tym terenie, na pograniczu województw podkarpackiego 
i małopolskiego znajduje się obszar nazwany przez lokalnych działaczy turystycznych 
„Magiczną Krainą Łemków i Pogórzan”. W jego skład wchodzi 38 sąsiadujących ze 
sobą gmin, dla których w ramach projektu „Karpaty łączą” opracowano Strategię 
zrównoważonego rozwoju turystyki [13]. Została ona bardzo dobrze przyjęta przez 
samorządowców, którzy już podczas licznych spotkań konsultacyjnych deklarowali po-
trzebę wypracowania takiego dokumentu i podkreślali jej duże znaczenie dla kreowania 
właściwej polityki turystycznej w regionie, w tym tworzenia produktów turystycznych 
na terenach wiejskich. Strategia była tworzona metodą partnersko-ekspercką, co pole-
gało na zaangażowaniu w prace zarówno ekspertów zewnętrznych, jak i mieszkańców. 
Wpłynęło to pozytywnie na jej jakość i daje szanse na życzliwe przyjęcie i utożsamianie 
się z dokumentem lokalnej społeczności [6].

Warto zwrócić uwagę na metodykę budowania Strategii. Zastosowana metoda 
partnersko-ekspercka uwzględniała szeroki udział społeczny podczas każdego z eta-
pów powstawania dokumentu. Ideą przyświecającą jej tworzeniu było przygotowanie 
dokumentu użytecznego dla lokalnej społeczności, zamieszkującej tereny cenne 
przyrodniczo. Podczas prac podjęto niełatwe wyzwanie wypracowania konsensusu 
pomiędzy przedstawicielami różnych grup interesu. Efektem miała być możliwość 
aktywizacji gospodarczej regionu poprzez turystykę, ale przy jednoczesnym zacho-
waniu zasobów przyrodniczych. Metoda ta jest bardziej czasochłonna i kosztowna od 
innych, lecz daje możliwość prowadzenia dialogu i bieżącego łagodzenia istniejących 
problemów. Przykład prac prowadzonych podczas tworzenia Strategii pokazuje, że 
społeczność lokalna chętnie bierze udział w tego typu działaniach, a zgłaszane przez 
nią uwagi i przedstawiane pomysły są interesujące i cenne. Kluczowym wydaje się 
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jednak utożsamianie się mieszkańców regionu z finalnym dokumentem, co daje szansę 
na jego wykorzystywanie do planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych [12].

Inne działania związane z turystyką dotyczące wdrażania Konwencji Karpackiej

W ramach projektu „Karpaty łączą” zrealizowano szereg działań, z których wiele 
bezpośrednio lub pośrednio było związanych z rozwojem turystyki na obszarach 
wiejskich. Należą do nich, m.in. spotkania czterech grup roboczych zajmujących się 
problematyką dziedzictwa kulturowego, zrównoważonej turystyki, planowania prze-
strzennego i różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Efektem tych spotkań jest 
między innymi przygotowanie Krajowego Planu Działań i Kodeksu Dobrej Praktyki 
planowania przestrzeni w Karpatach. Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki 
opracowała wytyczne rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach wraz z Koncep-
cją Rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej [25]. W realizacji tych i wielu innych prac brali 
udział członkowie Karpackiej Rady Naukowej – interdyscyplinarnej grupy naukowców 
z wielu ośrodków akademickich. Cele działania Rady zostały sformułowane dość ogól-
nie, ale problematyka rozwoju turystyki na obszarach wiejskich należy do ważniejszych 
obszarów jej zainteresowań [4].

W ramach aktywizacji społeczności lokalnych zorganizowano dwa konkursy 
z nagrodami. Konkurs Karpacka Tożsamość miał na celu wzbudzenie poczucia przy-
należności do wspólnoty, która mieszka i pracuje w Karpatach i działa z szacunkiem dla 
ich dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego. Jego uczestnicy dzielili się 
swoją wiedzą o unikatowych atrakcjach turystycznych regionu. W konkursie Karpacka 
Gmina wzięły udział 33 gminy z województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskie-
go. Organizatorzy oceniali ich pomysłowość i zaangażowanie w ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego regionu – tak istotnych przy tworzeniu produktów tu-
rystycznych. Organizowano też interesujące szkolenia, w których wzięło udział prawie 
2700 osób. Przykładowo efektem szkoleń „Karpacki Lider” było powstanie około 20 
nowych organizacji działających na rzecz regionu – również w zakresie turystyki [4].

Bardzo ważnym działaniem było przygotowanie kilku interesujących publikacji, 
w tym m.in. wydanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej 
Fundacji Ochrony Środowiska monografii naukowej pt. Lokalny potencjał a zrówno-
ważony rozwój turystyki w Karpatach [6], w której przedstawiono szerokie spektrum 
problematyki wykorzystania lokalnego potencjału w kontekście zrównoważonego 
rozwoju turystyki w Karpatach.

Bardzo oryginalnym opracowaniem jest przewodnik po karpackich halach i bacówkach 
(fot. 1) pt. Śladami tradycyjnego wypasu owiec. Zrównoważone rolnictwo w polskiej części 
Karpat. Przewodnik [1]. Pozwala on dotrzeć do wyjątkowych miejsc, często oddalonych 
od szlaków, w których można spotkać prawdziwych baców, dbających o zachowanie 
niezwykłej kultury pasterskiej. Z punktu widzenia turystów szczególnie istotne jest 
to, że właśnie tam można znaleźć prawdziwe owcze sery i zapoznać się z metodą ich 
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wytwarzania. Publikacja zawiera 100 stron, opisano w niej ponad 30 lokalizacji i ma 
niewielki format, który zmieści się w każdym plecaku. Oprócz przydatnych, podczas 
górskich wycieczek, opisów i wskazówek dotarcia do rekomendowanych przez autorów 
miejsc, czytelnik znajdzie tam również interesujące informacje związane z pasterską 
tradycją, Wołochami, a także cenne informacje dotyczące wpływu wypasu owiec na 
ochronę różnorodności biologicznej w Karpatach [25].

Fot. 1. Bacówka na na Polanie Chochołowskiej w 2016 r.
Źródło: fot. K. Szpara

Zupełnie inny charakter ma wydany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia poradnik 
pt. Wspólnie dla zrów noważonego rozwoju Karpat. Poradnik o Konwencji Karpackiej 
[10]. Podjęto w nim próbę określenia zasad i sposobów wykorzystania Konwencji 
Karpackiej jako czynnika rozwoju regionu karpackiego w Polsce. Przedstawiono też 
możliwości zaangażowania różnych podmiotów w proces realizacji zadań. Potrzeba 
jego przygotowania została zdiagnozowana przez Stowarzyszenie Ekopsy chologia 
podczas realizacji kilkudziesięciu wcześniejszych działań, w szczególności szkoleń 
„Karpacki Lider” i „Mediacje środowiskowe” oraz spotkań Karpackich Grup Robo-
czych ds. planowania przestrzennego, ds. różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 
ds. zrówno ważonej turystyki oraz ds. dziedzictwa kulturowego. Treści w nim zawarte 
odpowiadają na pytania: Jaką rolę w rozwoju regionu karpackiego może pełnić Ramowa 
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Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat? Kto i w jaki sposób powinien 
wdrażać zapisy Konwencji Karpackiej? W jaki sposób możemy się zaanga żować we 
wdrażanie Konwencji?

Poradnik powstał w wyniku pracy licznego, interdyscyplinarnego zespołu autor-
skiego – zarówno naukowców, jak i praktyków reprezentujących wiele obszarów wiedzy 
i instytucji. Jego treść była konsultowana przez liczne grono ekspertów. Zainteresowani 
nim mogą być, m.in. przedstawiciele administracji państwowej, instytucji ochrony 
przyrody (w tym parków narodowych i parków krajobrazowych), Lasów Państwowych, 
organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, przedsię biorców itp. Jest on 
również skierowany do turystów, którzy chcą zgłębić swą wiedzę o regionie.

Większość rozdziałów – nawiązujących do poszczególnych artykułów Konwencji 
Karpackiej – została napisana według jednego schematu uwzględniającego, m.in.: 
wytyczne Konwencji Karpackiej; problem współpracy transgranicznej; możliwo ści 
zaangażowania w proces realizacji zadań samorządów lokalnych, organizacji pozarzą-
dowych, administracji rządowej, służb ochrony przyrody oraz przedsiębiorców; a także 
wyzwania, które stoją przed tymi podmiotami i przykłady dobrych praktyk [10].

W rozdziale poradnika, bezpośrednio dotyczącym turystyki [11], D. Zaręba wska-
zuje, m.in. na tzw. dobre praktyki, również te nawiązujące do turystyki na terenach 
wiejskich, w tym m.in.:

 � Anielska Lanckorona

Malownicze miasteczko Lanckorona słynie z corocznego cyklu imprez kultural-
nych i jarmarków odbywających się o różnych porach roku. Najsłynniejszą z nich jest 
grudniowy festiwal „Anioł w miasteczku”. Na tę organizowaną od 2003 roku imprezę 
artystyczną składają się wystawy sztuki, koncerty, warsztaty, anielski przemarsz i jarmark 
produktów lokalnych – głównie rzemiosła i sztuki. W działania włączają się również 
miejscowe kawiarnie i koła gospodyń wiejskich, które serwują napoje i regionalne jadło.

 � Markowe produkty turystyki wiejskiej

Ogromnym potencjałem terenów wiejskich w Karpatach jest rolnictwo oparte na 
rodzinnych gospodarstwach. Produkuje się tam żywność o wysokiej jakości i doskonałych 
walorach smakowych. Bogate dziedzictwo kulinarne regionu wraz z różnorodnością 
krajobrazów i bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową, funkcjonującą w oparciu 
o gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne i pensjonaty są mocną stroną regio-
nu. Jednym z liderów w zakresie budowania i promowania wspólnego produktu oraz 
sieciowania gospodarstw agroturystycznych jest Sądecka Organizacja Turystyczna [11]. 
Znana jest ona w środowisku z licznych działań. W latach 2001–2016 zrealizowano 
153 projekty, m.in. dotyczące standardów jakości w agroturystyce oraz opracowania 
aplikacji mobilnych na smartfony i tablety z systemem Android dla wybranych produk-
tów turystyki wiejskiej. Wydano też 36 publikacji, w tym 10 o charakterze naukowym, 
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10 kompletów materiałów szkoleniowych oraz liczne materiały promocyjne. W ramach 
realizowanych działań wprowadzono na rynek innowacyjne produkty turystyki wiej-
skiej, np. „Małopolska wieś dla dzieci”, „Małopolska wieś pachnąca ziołami” (ryc. 2), 
„Małopolska miodowa kraina”, „Małopolska wieś dla Seniorów”, „Małopolska wieś 
w siodle” [33, 34].

Ryc. 2. Lokalizacja obiektów na szlaku „Małopolska wieś pachnąca ziołami”

Źródło: http://www.strefaagro.gazetakrakowska.pl/artykul/malopolska-wies-pachnaca-ziolami- 
w-wysowej (dostęp: 21.03.2017)

 � Ekocentrum w Stryszowie

W 2002 roku w Stryszowie (powiat wadowicki) powstało EKOCENTRUM ICPPC 
(International Coalition to Protect the Polish Countryside – Międzynarodowa Koali-
cja dla Ochrony Polskiej Wsi) [24]. Zajmuje się ono promowaniem szeroko pojętych 
proekologicznych rozwiązań dotyczących, m.in.: pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych (energii słonecznej, energii wiatru), oczyszczania ścieków, stosowania 
w budownictwie materiałów obojętnych dla środowiska (np. gliny i słomy). Ekocen-
trum promuje również żywność ekologiczną, a także styl życia, który nie narusza 
równowagi środowiska przyrodniczego. Jego działalność nawiązuje nie tylko do samej 
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idei ochrony polskiej wsi, ale pokazuje też wymiar ekonomiczny takiego postępowa-
nia, czyli opłacalność stosowania ekologicznych technologii [11]. Doceniając wartość 
żywności produkowanej na polskiej wsi, zorganizowano na terenie całej Polski cykl 
wykładów i warsztatów pod hasłem „Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie. 
Bezpośrednio od polskiego rolnika”. Konferencja połączona z kiermaszem produktów 
lokalnych odbyła się również w sierpniu 2016 roku w Błędowej Tyczyńskiej na terenie 
województwa podkarpackiego [21].

 � Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe

Jest to oryginalny projekt wykorzystania nieużytkowanej linii kolejowej. Na od-
cinku o długości 47 km, od Zagórza do Krościenka, można obecnie przemieszczać się 
drezynami rowerowymi. Baza przedsięwzięcia znajduje się w Uhercach Mineralnych, 
gdzie w budynku dawnej stacji kolejowej mieści się obecnie wypożyczalnia drezyn 
i centrum kulturalne [11]. Uruchomiona w 2015 roku atrakcja została nagrodzona, 
m.in. przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną oraz przez Polską Or-
ganizację Turystyczną (ryc. 3) [23]. Twórcy produktu są znani w branży turystycznej 
również ze swych wcześniejszych działań, w tym ze stworzenia Zagrody Magija, gdzie 
w oparciu o stare, drewniane chaty przygotowano interesujące miejsce do wypoczynku, 
połączonego z udziałem w warsztatach ginących zawodów, spotkaniach i koncertach [2].

Ryc. 3. Certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny 2015 roku wydany przez Polską Orga-
nizację Turystyczną dla Pana Janusza Demkowicza za stworzenie produktu Bieszczadzkie 

Drezyny Rowerowe

Źródło: http://drezynyrowerowe.pl/pl (dostęp: 21.03.2017)
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3. Szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej organizowane 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Od lat bardzo dużą aktywnością w realizowaniu różnych działań związanych 
z rozwojem turystyki w południowo-wschodniej Polsce wykazywali się pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, którzy zajmowali się tu-
rystyką [9]. W 2015 i 2016 roku na terenie województwa podkarpackiego odbyły się 
cztery szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej pt. „Marketing turystyczny 
w regionie”. Przeprowadzono je z inicjatywy oddziału turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego, który odpowiedział w ten sposób na płynące 
od przedstawicieli branży turystycznej sygnały na temat potrzeby realizacji tego typu 
warsztatów. Prace związane z realizacją tych działań były koordynowane przez mgr Agatę 
Sarnę z oddziału turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
Celem warsztatów była aktywizacja branży turystycznej w regionie.

Szkolenia były prowadzone przez specjalistów z zakresu turystyki, zarówno przez 
pracowników naukowych, jak i praktyków. Skład kadry prowadzącej poszczególne 
warsztaty był zróżnicowany w zależności od specyfiki miejsca, którego dotyczyły, oraz 
uczestników szkolenia. Wśród prowadzących zajęcia osób znaleźli się przedstawiciele, 
m.in.: oddziału turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 
kierunku turystyka i rekreacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
biura turystycznego Lukas Travel, środowiska przewodników górskich, Podkarpackie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Horyńcu-Zdroju.

Warsztaty odbyły się 26–27 listopada 2015 roku w Zagrodzie Magija w Orelcu (Biesz-
czady) oraz trzykrotnie w 2016 roku: 21–22 kwietnia w Rakszawie (okolice Łańcuta), 
25–26 kwietnia w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej (Beskid Niski), 
a także 28–29 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym „Pastorówka” w Podlesiu 
(Roztocze). Wzięło w nich udział ponad 100 osób reprezentujących różne podmioty 
związane z działalnością turystyczną, w tym m.in.: biura podróży, przewodników tu-
rystycznych, bazę noclegową, bazę gastronomiczną, samorządy, atrakcje turystyczne, 
obszary chronione, organizacje pozarządowe [14, 15, 16, 17].

Zajęcia składały się z części wykładowej, podczas której zapoznawano się z budową, 
zasadami tworzenia oraz promowaniem produktów turystycznych. Zasadniczą częścią 
szkolenia były warsztaty, w trakcie których uczestnicy mieli za zadanie opracować za-
łożenia wymyślonych przez siebie, konkretnych pakietów turystycznych (fot. 2). Prace 
odbywały się pod kierunkiem wykładowców, w grupach podmiotów funkcjonujących 
na co dzień na tym samym terenie, ale różnorodnych pod względem prowadzonych 
działań (np. samorządowiec, przewodnik turystyczny, właściciel gospodarstwa agro-
turystycznego, właściciel biura podróży). Takie podejście do problemu dawało możli-
wość stworzenia produktu interesującego dla potencjalnych turystów i możliwego do 
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skomercjalizowania. Efekty prac były prezentowane i poddawane krytycznej ocenie 
zarówno przez prowadzących zajęcia, jak i przez uczestników warsztatów. Przerwy 
między zajęciami wypełniały interesujące rozmowy kuluarowe, a czasami prezentacja 
lokalnych atrakcji turystycznych (fot. 3).

Fot. 2. Jedna z grup podczas prac prowadzonych w ramach warsztatów w Orelcu w 2015 r.
Źródło: Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Przykładem interesującego pomysłu, który narodził się podczas prac w Zagrodzie 
Magija w Orelcu, jest propozycja budowania nowej marki (wyróżnika) w oparciu o ist-
niejące już oferty i produkty turystyczne. „BieSELFieczad” to propozycja sieciowania 
istniejących atrakcji turystycznych pod nową silną marką kojarzoną z nowymi trendami. 
Autorzy bazowali na spostrzeżeniu, że w dzisiejszych czasach SELFI jest jedną z wiodą-
cych form przekazywania informacji (w formie obrazu) z miejsc atrakcyjnych. Projekt 
zakłada budowę miniplatform widokowych, które będą zlokalizowane w najbardziej 
interesujących miejscach Bieszczadów. Popularyzacja tych miejsc poprzez portale 
społecznościowe pozwoli wpłynąć pozytywnie na promocję oraz na gospodarkę tury-
styczną w regionie. Produkt w założeniu autorów ma sieciować wiele miejsc poprzez 
jeden wspólny Brend, jakim jest logo „BieSELFieczad”. Został on opracowany przez 
przedsiębiorców bieszczadzkich (Grupa Eko-Karpaty, Fundacja Bieszczadzka, Pensjonat 
Caryńska, OWR Caritas Myczkowce, LKP Lasy Bieszczadzkie, Domki na Wzgórzu, 
Oberża Zakapior, Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta”, Zagroda 
Magija, Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe, Zajazd pod Caryńską) [19].

Uczestnicy warsztatów bardzo pozytywnie odnieśli się do tego typu działań pro-
wadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego [20]. Dały one 
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możliwość zdobycia wiedzy, poznania problematyki turystycznej z punktu widzenia 
innego podmiotu, przełożenie wiedzy na konkretne działania, których efektem były 
interesujące pomysły. Wydaje się jednak, że najważniejszym efektem przedstawionych 
powyżej działań była możliwość kontaktu przedstawicieli wielu podmiotów turystycznych 
oraz nawiązania i kontynuowania współpracy. Rozmowy prowadzone z uczestnikami 
zajęć potwierdzają, że współpraca zapoczątkowana podczas warsztatów jest w kilku 
przypadkach kontynuowana.

Fot. 3. Uczestnicy warsztatów w Orelcu w 2015 r. podczas prezentacji atrakcji turystycznej 
„Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe”

Źródło: Archiwum K. Szpary

4. Zagrody edukacyjne

W koncepcję zrównoważonego rozwoju turystyki wpisuje się idea zagród eduka-
cyjnych, czyli połączenie wypoczynku na terenach wiejskich z formami aktywności, 
sprzyjającymi poznaniu otoczenia i wzbogacenia wiedzy. Jest to dobry przykład nowej, 
pozarolniczej funkcji tych terenów. Podmioty funkcjonujące na obszarach wiejskich 
włączają się w ten sposób w działania charakterystyczne dla rynku usług edukacyjnych. 
Istotą działalności zagrody edukacyjnej jest przybliżenie społeczeństwu procesów 
zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Cele edukacyjne 
są realizowane z wykorzystaniem potencjału zarówno gospodarstwa, jak i jego przy-
rodniczego i kulturowego otoczenia [3].
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„Zagroda edukacyjna” to rodzaj przedsięwzięcia prowadzonego przez mieszkańców 
wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne, 
spośród niżej wymienionych [22]:

 � edukacja w zakresie produkcji roślinnej, 
 � edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 � edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 � edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 � edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, 

rękodzieła i twórczości ludowej.
Właściciel obiektu, w którym realizowana jest taka forma aktywności, powinien 

posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji. 
Sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych powinien być właściwy dla poszczególnych 
grup turystów – uwzględniać, m.in. ich wiek – w tym szczególnie dla: dzieci i młodzieży 
przyjmowanych w ramach programów szkolnych (np. zielone szkoły); rodzin z dziećmi; 
dorosłych podróżujących indywidualnie, seniorów.

W 2011 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie 
we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego realizowało na 
zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt „Utworzenie Sieci Agrotury-
stycznych Gospodarstw Edukacyjnych”. Miał on na celu opracowanie i upowszechnienie 
koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospo-
darstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci. W skład realizującego to zadanie zespołu 
ds. agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych weszli przedstawiciele Centrum 
Doradztwa Rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kuratorium Oświaty 
w Krakowie oraz reprezentanci środowiska akademickiego. Pracami kierowała Pani 
Elżbieta Kmita-Dziasek [22].

Efektem działań było utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, która 
służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwach rolnych oraz promocji dzia-
łalności gospodarstw edukacyjnych. Może do niej bezpłatnie przystąpić każdy obiekt 
spełniający warunki definicji „Zagrody edukacyjnej”. Właściciele obiektów zrzeszonych 
w sieci mają możliwość zamieszczenia i promowania swej oferty w Bazie Gospodarstw 
Edukacyjnych oraz korzystania ze wsparcia doradczego i szkoleniowego, a także otrzy-
mują prawo do używania logo zagrody edukacyjnej (ryc. 4) [22, 26].
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Ryc. 4. Wykorzystanie do promocji logo „Zagrody edukacyjnej”

Źródło: http://www.agro.turystyka.pl/wyroznienia.html (dostęp: 21.03.2017)

Warto zaznaczyć, że korzyści prowadzenia edukacji w gospodarstwie rolnym dotyczą 
zarówno szkolnictwa (m.in. wzbogacenie procesu kształcenia), jak i rolnictwa (m.in. 
spotkanie z przyszłymi konsumentami, dywersyfikacja źródeł utrzymania).

W Bazie Gospodarstw Edukacyjnych w kwietniu 2017 roku znajdowało się 180 
tego typu obiektów. Najwięcej w województwach dolnośląskim (25), małopolskim 
(17), pomorskim (17) i mazowieckim (16), (ryc. 5). W województwie podkarpackim 
zgłoszono 11 zagród edukacyjnych, zlokalizowanych głównie w jego karpackiej części, 
w następujących miejscowościach: Przychojec (gospodarstwo agroturystyczne „Pod 
Lipą”), Cieplice (gospodarstwo agroturystyczne „W międzyczasie”), Daliowa (gospo-
darstwo agroturystyczne „Zakucie”), Bóbrka (gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl”), 
Cierpisz (gospodarstwo agroturystyczne „Koralowe”), Dźwiniacz Dolny (gospodarstwo 
agroturystyczne „U Flika”), Dylągówka (zagroda edukacyjna „Boska Dolina”), Pstrągowa 
(„Ranczo Pstrągowa”), Godowa (gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda Jeździecka 
Szmer”), Osławica (gospodarstwo ekoagroturystyczne „Ohanadal”) i Kalwaria Pacław-
ska (gospodarstwo agroturystyczne „Pod Wiśnią”) [22]. Profile wybranych obiektów 
przedstawiono poniżej.
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Ryc. 5. Obiekty w Bazie Gospodarstw Edukacyjnych w kwietniu 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://cdr112.e-kei.pl/Zagroda/index.php (dostęp: 21.03.2017)

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipą” [30] znajduje się w miejscowości 
Przychojec, nieopodal Leżajska. Słynie jako doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w zakresie kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów rękodzieła, 
twórczości ludowej oraz zielarstwa. Sprzyjają temu zabytkowe budynki na terenie 
posesji, w których znajdują się eksponaty, pracownia bukieciarska i garderoba stro-
jów ludowych. Gospodarze uprawiają wiele gatunków ziół, które są wykorzystywane 
w stanie surowym, jak i przetworzonym (w postaci suszu, nalewek, herbatek) do celów 
kulinarnych, leczniczych lub bukieciarskich. Osoby preferujące aktywny wypoczynek 
mogą korzystać z infrastruktury rekreacyjnej (m.in. boisko do piłki siatkowej). Zarówno 
samo miejsce, jak i produkty w nim oferowane były wielokrotnie nagradzane. Na liście 
najważniejszych osiągnięć właściciele wymieniają:

 � Zwycięzca Ligi Gospodarstw Agroturystycznych 2003,
 � II miejsce w Lidze Gospodarstw 2004,
 � I miejsce w V ogólnopolskim Turnieju Nalewek w Kazimierzu Dolnym 2004,
 � I miejsce w kategorii „Nalewki Domowe” na III Ogólnopolskich Mistrzostwach 

Kulinarnych Gospodarstw Agroturystycznych 2005,
 � Złota Odznaka Ministra Kultury „Za opiekę nad zabytkami”,
 � „Perła 2008” – za najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy „Nalewka 

kresowa żenicha”,
 � Honorowa odznaka „Zasłużony dla rolnictwa”.
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W gospodarstwie realizowane są następujące programy edukacyjne: „Od ziarenka 
do bochenka”; „Zioła z mojego ogródka”; „Zdobnictwo bibułkowe”; „O tradycyjnych 
zawodach” [22].

Gospodarstwo agroturystyczne „Zakucie” [32] znajduje się w miejscowości Daliowa 
w Beskidzie Niskim. Wcześniej było to duże gospodarstwo rolne, obecnie właściciele 
prowadzą działalność turystyczną, ale nawiązują do rolniczego charakteru regionu, 
m.in. poprzez chów zwierząt gospodarskich (konie, daniele i króliki). Jedną ze specja-
lizacji obiektu jest pszczelarstwo, a druga nawiązuje do walorów kulturowych regionu 
– Łemkowszczyzny. Na swej stronie internetowej zachęcają turystów: Dla miłośników 
kultury łemkowskiej przygotowaliśmy ofertę specjalną – wieczór pieśni łemkowskich, 
gdzie przy blasku świec, będziecie mogli wsłuchać się w piękno i melodyjność pieśni tak 
charakterystycznych dla naszych terenów. W gospodarstwie realizowane są interesujące 
programy edukacyjne: „Woskiem malowane – łemkowska pisanka i rękodzieło arty-
styczne” i „Kropla miodu” [22].

Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „Ohanadal” znajduje się w Osławicy, niedaleko 
Komańczy, na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Gospodarze specjalizują się 
w produkcji serów, ale ich oferta kulinarna jest znacznie bogatsza. Znajdują się w niej 
takie produkty, jak: dojrzewające sery kozie, sery krowie moczone w wódce i owijane 
w liście chrzanu, masło, zsiadłe mleko, jajka kurze, kacze i gęsie, chleby pieczone na 
liściu kapusty w piecu chlebowym, bułki orkiszowe, konfitury, zestawy na przeziębienie, 
miody [29]. W gospodarstwie realizowany jest interesujący program edukacyjny – se-
rowarstwo tradycyjne (ryc. 6). W zlokalizowanej na terenie gospodarstwa zagrodzie 
serowej odbywają się zajęcia z produkcji serów, robienia masła i smażenia naleśników 
z koziego mleka [22].
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Ryc. 6. Program zajęć edukacyjnych „Serowarstwo tradycyjne” realizowany w gospodar-
stwie ekoagroturystycznym „Ohanadal” w Osławicy

Źródło: http://cdr112.e-kei.pl/Zagroda/index.php (dostęp: 21.03.2017)

Interesującą ofertę przygotowano również w zagrodzie edukacyjnej „Boska Dolina” 
na Pogórzu Dynowskim, niedaleko Dylągówki. Ośrodek ten położony jest w atrakcyj-
nym krajobrazowo miejscu (fot. 4), stosunkowo blisko Rzeszowa. Jego szeroka oferta 
obejmuje: agroturystyczne gospodarstwo jeździeckie, lekcje u rolnika dla dzieci, jazdę 
konną rekreacyjną dla początkujących, szkółki sportowe dla zaawansowanych, stanicę 
harcerską, rajdy konne i pensjonat dla koni [28].
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Podstawowym kierunkiem rozwoju gospodarstwa jest hodowla koni i aktywności 
z tym związane, w tym również kuligi zimową porą czy rajdy konne (np. „Kłusem przez 
Pogórze”). W ofercie znajduje się szeroki wachlarz możliwości spędzenia wolnego 
czasu. Na terenie gospodarstwa znajdują się, m.in.: zadaszone paleniska, boisko do gry, 
domek na drzewie, ścianka wspinaczkowa, tyrolka oraz stawy dla wędkarzy, a zimą 
w okolicy można korzystać z tras biegowych. Miejsce to chętnie odwiedzają również 
artyści, którzy malują wspaniałe krajobrazy i konie, a także rzeźbią i lepią w glinie [31]. 
W gospodarstwie realizowane są również programy edukacyjne: ,,Ekologia i ochrona 
środowiska – chrońmy przyrodę”, „Koń dawniej i dziś”, „Wędrówka po łące” [22].

Fot. 4. Fragment posiadłości „Boska Dolina”
Źródło: http://www.podrb.pl/strona-gowna/powiatowe-zespoy-doradcow/104-rzeszow/2392-boska-dolina.

html (dostęp: 15.03.2017)

Zakres edukacji w gospodarstwach edukacyjnych w województwie podkarpackim 
obejmował najczęściej produkcję zwierzęcą (81,8% obiektów) i produkcję roślinną 
(72,7%) oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i konsumenckiej (63,6%), a także 
dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody, rękodzieło i twórczość ludową 
(54,5%) oraz przetwórstwo płodów rolnych (45,5%), (ryc. 7). W gospodarstwach reali-
zowano działania wpisujące się zwykle w dwa lub trzy zakresy edukacji. Tylko w jednym 
przypadku, w Zagrodzie „Szmer” w miejscowości Godowa (gmina Strzyżów), oferta 
była na tyle szeroka, że obejmowała wszystkie wymienione obszary.
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Ryc. 7. Zakres edukacji realizowanej w gospodarstwach edukacyjnych 
w województwie podkarpackim

Zakres edukacji: 1. Produkcja roślinna; 2. Produkcja zwierzęca; 3. Przetwórstwo płodów rolnych; 4. Świa-
domość ekologiczna i konsumencka; 5. Dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody, rękodzieło 
i twórczość ludowa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://cdr112.e-kei.pl/Zagroda/index.php (dostęp: 21.03.2017)

Tematyka zajęć, które znalazły się w ofercie gospodarstw edukacyjnych w woje-
wództwie podkarpackim, najczęściej dotyczyła rekreacji (72,7% obiektów) oraz eko-
logii (63,6%) i przyrody (63,6%). W około połowie obiektów proponowano tematykę 
związaną z rolnictwem i zajęciami gospodarskimi (54,5%), przetwórstwem produktów 
spożywczych (54,5%), tradycyjną żywnością (54,5%), kuchnią domową (54,5%), rę-
kodziełem artystycznym (45,5%), edukacją regionalną (45,5%) oraz sportem (45,5%). 
Najrzadziej oferta dotyczyła ginących zawodów (36,4%) oraz zwyczajów i obrzędów 
(36,4%), (ryc. 8). Najczęściej oferowane zajęcia nawiązywały do pięciu lub sześciu 
wymienionych wcześniej tematów, ale w niektórych przypadkach dotyczyły ośmiu, 
dziewięciu, a nawet dziesięciu tematów [22].
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Ryc. 8. Zakres zajęć prowadzonych w gospodarstwach edukacyjnych 
w województwie podkarpackim

Tematyka oferowanych zajęć: 1. Rolnictwo i zajęcia gospodarskie; 2. Przetwórstwo produktów spożywczych; 
3. Tradycyjna żywność; 4. Kuchnia domowa; 5. Rękodzieło artystyczne; 6. Ginące zawody; 7. Zwyczaje 
i obrzędy; 8. Edukacja regionalna; 9. Ekologia; 10. Przyroda; 11. Zajęcia sportowe; 12. Zajęcia rekreacyjne.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://cdr112.e-kei.pl/Zagroda/index.php (dostęp: 21.03.2017)

5. Podsumowanie

Są obszary, gdzie turystyka zdecydowanie powinna się rozwijać (i z reguły tak się 
dzieje), w niektórych miejscach istnieje pewna możliwość jej rozwoju, jednak jego 
stopień może być bardzo zróżnicowany. Są jednak również obszary, gdzie turystyka nie 
powinna się rozwijać, ponieważ inne funkcje są dla nich istotniejsze lub są w sprzecz-
ności z tą formą aktywności usługowej.

Atrakcyjność i różnorodność walorów turystycznych związanych z terenami 
wiejskimi dają często możliwość realizowania na tych obszarach wielu form turystyki, 
zarówno o charakterze wypoczynkowym, krajoznawczym, jak i specjalistycznym. Te-
reny wiejskie dysponują często walorami o charakterze uniwersalnym (istotnymi dla 
wszystkich turystów, niezależnie od motywu wyjazdu). Są jednak szczególnie atrakcyjne 
dla mieszkańców miast, którzy w 2012 roku stanowili około 60% populacji Polski [18], 
umożliwiają bowiem znaczącą zmianę otoczenia podczas wypoczynku.

Dla mieszkańców terenów wiejskich turystyka może stanowić dodatkowe źródło 
utrzymania, a na obszarach najbardziej atrakcyjnych nawet główne. Na rynku usług 
turystycznych znajduje się bardzo bogata i różnorodna oferta, co zwiększa konkurencję. 
Jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ wpływa na poprawę jakości tych usług. 
Aby zachęcić turystów do przyjazdu do danego miejsca, potrzebny jest produkt wykra-
czający poza oczywisty nocleg z wyżywieniem we właściwym standardzie. Potrzebna 
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jest wyjątkowa atrakcja, niespotykany produkt, które sprawią, że klient zdecyduje się 
wybrać tę właśnie ofertę. Oczywiście bardzo ważne jest, aby produkty mogły mieć 
charakter całoroczny lub przynajmniej znacząco wydłużały sezon turystyczny.

W rozdziale przedstawiono przykłady działań wzbogacających ofertę turystyczną. 
Ich inicjatorami były samorządy, stowarzyszenia i inne podmioty. Szczególnie istotne 
wydają się być te, które były realizowane przy poszanowaniu walorów przyrodniczych 
i kulturowych. Można w ich przypadku mówić o tworzeniu oferty turystycznej wpisującej 
się w pojęcie zrównoważonego rozwoju. W przypadku terenów wiejskich naturalnym 
wydaje się kreowanie produktów nawiązujących do szeroko pojętej tradycji rolniczej 
danego regionu, uwzględniającej zarówno proces produkcji żywności, jak i jej przetwór-
stwo, a także degustację wytworzonych w oparciu o nią potraw i sprzedaż żywności.
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TURYSTYKA KULINARNA NA OBSZARACH 
WIEJSKICH

Zarys treści
W rozdziale przedstawiono pojęcia wykorzystywane w relacji turystyki do wsi, a także korzy-

ści, które płyną z rozwoju turystyki na terenach wiejskich, zarówno dla gospodarstwa i wsi, jak 
i dla turystów. Pokazano konieczność wykorzystania w turystyce wiejskiej, dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego, a w szczególności potencjału rolniczego i kulinarnego. Zwrócono uwagę 
na dziedzictwo kulinarne województwa podkarpackiego, szczególnie w kontekście produktów 
tradycyjnych.

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, turystyka kulturowa, turystyka kulinarna 
województwo podkarpackie

CULINARY TOURISM IN RURAL AREAS

Abstract
The chapter presents the concepts used in the relation of tourism to the countryside, as well as 

the benefits that come from the development of tourism in rural areas, both for the farm and the 
countryside as well as for the tourists. It shows the necessity to use in rural tourism, natural and 
cultural heritage, and in particular agricultural and culinary potential. Attention was paid to the 
culinary heritage of the Podkarpackie Province, especially in the context of traditional products.

Keywords: rural tourism, agritourism, cultural tourism, culinary tourism, Podkarpackie 
Province

1. Wprowadzenie

Złożony charakter ruchu turystycznego sprawia, że w literaturze można znaleźć 
wiele sposobów jego klasyfikacji. Różnice wynikają z przyjętego przez danego autora 
kryterium. Może nim być motyw podróży (np. turystyka poznawcza, turystyka wypo-
czynkowa, turystyka religijna), używany sprzęt turystyczny (np. turystyka narciarska, 
turystyka rowerowa, turystyka kajakowa), liczba uczestników (np. turystyka indywidu-
alna, turystyka zbiorowa), środek transportu (np. turystyka samochodowa, turystyka 
autokarowa, turystyka piesza) itp. Jednym z podstawowych kryteriów stosowanych przy 
klasyfikacji ruchu turystycznego jest środowisko, w którym jest realizowana turystyka 
(np. turystyka górska, turystyka morska, turystyka pojezierna, turystyka miejska oraz 
turystyka wiejska).
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Turystyka na obszarach wiejskich ma długie tradycje. Jej upowszechnienie wiąże 
się z rozwojem aglomeracji w XIX w. i z rosnącym wśród mieszkańców miast pragnie-
niem wypoczynku poza terenem zurbanizowanym [5]. Również w warunkach polskich 
wypoczynek na terenach wiejskich nie jest nowym zjawiskiem, dawniej bywał jednak 
nieco inaczej nazywany (np. willegiatura, wczasy pod gruszą).

Tereny wiejskie stanowią doskonałe miejsce do realizowania wielu form aktywności 
ruchowej. Są to również z reguły obszary o interesującym dziedzictwie kulturowym. 
Jednak przede wszystkim są tradycyjnie związane z rolnictwem. Dlatego też w sposób 
naturalny wykształciła się tam agroturystyka – forma turystyki, która bazuje zarówno 
na walorach przyrodniczych regionu, dziedzictwie kulturowym, jak i na tradycyjnych 
formach aktywności mieszkańców tych terenów. Do najcenniejszych jej atutów należy 
możliwość spożywania posiłków przyrządzonych z lokalnych, zdrowych i smacznych 
produktów, w oparciu o wyjątkowe przepisy. Turystyka kulinarna czerpie zarówno z atu-
tów środowiska przyrodniczego, jak i z tradycji regionu. Jest też na pewno integralną 
i bardzo istotną formą turystyki kulturowej, dla wielu nawet najważniejszą.

Celem rozdziału jest pokazanie możliwości wykorzystania w turystyce wiejskiej, 
potencjału związanego z tradycjami rolniczymi i kulinarnymi. Zwrócono też uwagę 
na dziedzictwo kulinarne województwa podkarpackiego, szczególnie w kontekście 
produktów tradycyjnych.

2. Turystyka na obszarach wiejskich, turystyka wiejska, agroturystyka

W relacji turystyki do wsi wyróżnia się trzy pojęcia [5]:
 � turystyka na obszarach wiejskich,
 � turystyka wiejska,
 � agroturystyka.

„Turystyka na obszarach wiejskich” jest pojęciem najszerszym zakresowo. Obejmuje 
ona wszystkie formy turystyki realizowane na terenach zlokalizowanych poza miastem. 
Można do nich zaliczyć zarówno tereny w obrębie wsi, jak i tereny przyrodnicze, w tym 
obszary chronione.

W przypadku pojęcia „turystyka wiejska” obszar aktywności turystycznej jest już 
znacznie zawężony tylko do terenów funkcjonalnie wiejskich, czyli takich, gdzie prowa-
dzona jest działalność rolnicza. Turyści najczęściej korzystają z noclegów w kwaterach 
prywatnych, gospodarstwach agroturystycznych oraz w drugich domach. Możliwe do 
realizacji formy aktywności są nieco mniej liczne niż w poprzednim przypadku ale 
w dalszym ciągu stanowią bogaty wachlarz możliwości. Obejmują najczęściej formy 
turystyki aktywnej (np. wędrówki piesze, rowerowe, konne) oraz formy turystyki kul-
turowej (np. turystyka kulinarna).

Najwęższym pojęciem jest „agroturystyka”, która jest charakterystyczną formą 
turystyki wiejskiej, gdzie wypoczynek jest realizowany w oparciu o gospodarstwo 
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rolne. W tym przypadku działalność rolnicza powinna być podstawową, a turystycz-
na – stanowić dodatkowe źródło dochodów. Praktyka pokazuje jednak, że tego typu 
obiektów jest niewiele. Szczególnie na obszarach atrakcyjnych turystycznie można 
zaobserwować stopniowe ograniczanie działalności rolniczej w gospodarstwie na rzecz 
rozwoju turystyki [21].

Agroturystyka spełnia bardzo ważne funkcje społeczne, edukacyjne i wychowawcze. 
Bliski kontakt i nawiązywanie więzi sprawiają, że relacja gość-gospodarz zmienia się 
w podejście bardziej przyjacielskie, a nawet rodzinne. A. P. Wiatrak przytacza korzyści, 
które płyną z agroturystyki dla gospodarstwa i wsi oraz dla turystów [23].

W pierwszym przypadku daje ona możliwość wykorzystania wolnych zasobów, 
stworzenie nowych miejsc pracy, a przez to uzyskanie dodatkowego dochodu. Poprawie 
ulega lokalna infrastruktura, a wieś staje się bardziej estetyczna, ponieważ właściciele 
w coraz większym stopniu dbają o swoje obejścia. Wpływ na to mogą mieć np. konkursy 
organizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego. Następuje nie tylko aktywizacja 
społeczności wiejskiej, ale również integracja miejscowego środowiska, które dostrzega 
potrzebę współpracy w celu osiągania wspólnych korzyści. W sposób naturalny ma 
miejsce również kontakt z innymi wzorcami kulturowymi, co może wpływać na rozwój 
osobowy mieszkańców wsi.

Korzyści z agroturystyki dla turystów widoczne są przede wszystkim w możliwości 
wypoczynku na wsi, często na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i kra-
jobrazowo, w bazie noclegowej o bardzo korzystnych relacjach jakości do ceny. Pobyt 
w gospodarstwie rolnym umożliwia też letnikom uczestniczenie w jego życiu, w tym 
kontakt ze zwierzętami, który jest szczególnie atrakcyjny dla dzieci. Istnieje także okazja 
do zaobserwowania cyklu produkcji żywności, a zaangażowanie się w prace w gospo-
darstwie może skutkować zdobyciem nowych umiejętności. Niebagatelne znaczenie ma 
również bezpośredni kontakt z miejscową ludnością, co umożliwia poznanie kultury 
regionu. Wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych i związany z tym bezpośredni 
kontakt z przyrodą może również dawać możliwość rozwijania wielu zainteresowań.

3. Wykorzystanie potencjału terenów wiejskich 
do rozwoju turystyki kulinarnej

Polska posiada sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej, przy czym 
najbogatszą i najbardziej urozmaiconą ofertę posiada południowa część kraju, m.in. 
z uwagi na zróżnicowany krajobraz i środowisko przyrodnicze oraz bogactwo walo-
rów dziedzictwa kultury. Rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki opiera się 
na zasobach naturalnych, historycznych i kulturowych danego obszaru, angażowaniu 
różnych podmiotów spośród miejscowej społeczności oraz zintegrowaniu turystyki 
z innymi aspektami rozwoju społeczności i gospodarki lokalnej” [6].

Współczesna polska wieś nie ogranicza się już tylko do produkcji rolniczej. Powsta-
ją nowe inicjatywy gospodarcze, wywodzące się z sektora pozarolniczego, będącego 
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jednocześnie czynnikiem determinującym unowocześnianie terenów wiejskich. Coraz 
więcej gospodarstw wchodzi na drogę różnicowania działalności oraz pozyskiwania 
nowych, całkiem odmiennych od dotychczasowych źródeł dochodów. Taką formę 
dywersyfikacji umożliwia przede wszystkim rozwój turystyki wiejskiej, w tym agro-
turystyki, które przyczyniają się do ożywienia gospodarczego [19]. Turyści wydają 
pieniądze nie tylko tam, gdzie są zakwaterowani, ale również korzystają z gastronomii, 
chętnie kupują pamiątki, w tym wyroby regionalne, uczestniczą w imprezach, stymulując 
podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej. 

W oparciu o lokalne tradycje i zwyczaje żywieniowe można przygotować atrakcyjny 
i zintegrowany produkt turystyczny, obejmujący potrawy kulinarne oraz imprezy z nimi 
związane. Bogate dziedzictwo kulinarne województwa podkarpackiego stwarza duże 
możliwości jego wykorzystywania w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Można 
już dziś mówić o ogromnym zainteresowaniu turystów kulinariami oraz festynami 
z nimi związanymi.

Oprócz walorów kulturowych, wynikających z zamieszkujących tu przez stulecia wielu 
grup narodowych i etnograficznych, nieprzebraną skarbnicą są oryginalne, tradycyjne 
produkty kulinarne. Sztuka przyrządzania potraw była i jest jednym z ważniejszych 
elementów każdej nacji i grupy etnograficznej. Bazując na zachowanym i pielęgnowa-
nym dziedzictwie kulinarnym związanym z różnorodną miejscową, karpacką tradycją, 
można stworzyć interesujący i unikatowy, zintegrowany produkt turystyczny. 

Tradycyjna lokalna i regionalna kuchnia oraz jej produkty wpisują się w koncepcję 
zrównoważonego rozwoju oraz stają się wizytówką danego regionu i miejscowości, 
jak również są atrakcją turystyczną. Stanowią wyjątkowy element kultury, zwyczajów 
i tradycji danego obszaru. Zwyczaje kulinarne, lokalne smaki potraw, sposoby ich przy-
rządzania, 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 nie tylko atrakcja dla konsumentów i tu-
rystów, lecz także szansa na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Wobec narastających zagrożeń cywilizacyjnych konieczne staje się przyjęcie kon-
cepcji rozwoju zrównoważonego, w tym na obszarach wiejskich i przyrodniczo cennych. 
Poprawa jakości życia powinna następować poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie 
modeli produkcji i konsumpcji zakłócających ten rozwój [20]. Z uwagi na fakt, że jakość 
środowiska naturalnego jest istotnym elementem wiejskiego produktu turystycznego 
jego naturalne walory będą wyznaczać dalszy rozwój sektora turystycznego na tych 
obszarach. Kompleksowe i efektywne realizowanie zasad zrównoważonego rozwoju 
turystyki wymaga przede wszystkim dojrzałej świadomości podmiotów świadczących 
usługi turystyczne, jak również ich odbiorców. Istotną rolę w efektywnym wypełnia-
niu zasad zrównoważonego rozwoju odgrywają lokalne społeczności, w tym władze 
samorządowe i Lokalne Grupy Działania. 
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Według A. Zajadacz [27] „turystyka może być motorem zrównoważonego rozwoju, 
funkcja turystyczna może się przyczyniać bowiem do ochrony środowiska przyrodni-
czego, przysparzać wielu korzyści w sferze społecznej i gospodarczej, jak również może 
być kierunkiem rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Turystyki zrównoważonej nie 
powinno się jednak utożsamiać z określoną formą ruchu turystycznego, natomiast 
należy odnosić ją do sposobu organizacji i funkcjonowania gospodarki turystycznej 
jako całości, tj. osiągania równowagi pomiędzy interesami turystów i organizatorów 
a interesem lokalnej społeczności [16].

Wdrażanie i stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju pozytywnie wpływa na 
polepszenie wizerunku lokalnego rynku usług turystycznych, promocję danego ob-
szaru jako produktu turystycznego, oraz rozwój różnych form turystyki. W politykę 
zrównoważonego rozwoju miejsca wpisuje się turystyka kulturowa, w tym kulinarna, 
tworząc swoistą wartość dodaną do już istniejących form turystyki i innych sektorów 
gospodarki [17]. Turystyka kulinarna jest przyjazna środowisku, co wyraża się m.in. 
w krótszej drodze, jaką żywność lokalna musi przebyć od miejsca wytworzenia do 
miejsca konsumpcji. To z kolei wpływa na ograniczenie zużycia energii do transportu, 
niższe jego koszty oraz mniejszą emisję zanieczyszczeń gazowych. Turystyka kulinarna 
może być istotnym czynnikiem wzmacniającym wizerunek zarówno miejsca mało 
znanego, jak i miejsc o już utrwalonej renomie.

4. Turystyka kulinarna – terminologia oraz motywy podróżowania

Zjawisko, które dzisiaj przyjęto nazywać turystyką kulinarną, swoimi korzeniami 
sięga odległej przeszłości. Handlowcy od dawna odbywali podróże w celu pozyskania 
nieznanych surowców i produktów żywnościowych, cennych przypraw, markowych 
win i różnych egzotycznych napojów. Turystyka kulinarna współcześnie uznawana jest 
za jedną z form turystyki kulturowej i zyskuje na znaczeniu z każdym rokiem [13]. Jest 
formą turystyki, która od stosunkowo niedawna budzi duże zainteresowanie badaczy 
zajmujących się różnymi aspektami turystyki, a przedmiotem analizy jest m.in. związany 
z nią ruch turystyczny i zagospodarowanie turystyczne.

Kwestie związane z żywnością są jedną z najważniejszych części składowych tury-
styki, a konsumpcja stanowi ważny element zachowań i doświadczeń turystycznych 
[11]. W ostatnich latach turystyka kulinarna (gastronomiczna czy turystyka jedzenia) 
stała się przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, w tym geograficznych, 
ponieważ jest zjawiskiem przestrzennym, mieszczącym się w sferze zainteresowań 
geografii. Główny nacisk jest położony na inwentaryzację związanych z nią atrakcji 
(miejscowości o specyficznych tradycjach kulinarnych, obiektów gastronomicznych, 
związanych z gastronomią wydarzeń itp.). Turystyka kulinarna jest przedmiotem ba-
dań również innych dyscyplin wiedzy, zwłaszcza antropologii kulturowej, socjologii, 
ekonomii, nauk o zarządzaniu, a także nauk o żywności i żywieniu itp. 
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Turystyka kulinarna może być rozpatrywana jako istotna część turystyki wiejskiej 
lub miejskiej, jako integralny element turystyki rodzinnej itp. Często jest ona trakto-
wana przez pryzmat koncepcji turystyki zrównoważonej, jak również ważny czynnik 
rozwoju regionalnego i lokalnego [12]. Turystyka kulinarna często stanowi główny 
motyw podróżowania, a kwestie związane z żywnością są traktowane przez turystów 
jako pierwszoplanowe. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań przeprowadzonych 
w 2013 r., z których wynika, że 85% respondentów podczas wyjazdów korzystało 
z możliwości próbowania potraw kuchni regionalnej, 77% chętnie kosztowało da-
nia zrobione z lokalnych produktów, a 51% zadeklarowało gotowość uczestniczenia 
w wydarzeniach związanych z kulinariami [4]. Podczas tego rodzaju wyjazdów prawie 
wszystkie formy aktywności turystycznej są związane z jedzeniem, jego składnikami 
oraz jego przygotowywaniem.

W polskiej literaturze przedmiotu przyjęło się określenie „turystyka kulinarna”, 
natomiast rzadziej występuje „turystyka gastronomiczna” [12]. Z kolei w literaturze 
anglojęzycznej często używany jest termin food tourism, który można tłumaczyć jako 
„turystyka żywności” czy „turystyka jedzenia”. Nawiązując do definicji sformułowanej 
przez World Food Travel Association (WFTA), „turystyka kulinarna to poszukiwanie 
i cieszenie się z unikalnych i wartych zapamiętania doświadczeń wynikających z je-
dzenia i picia, zarówno blisko, jak i daleko” [2]. Są to również spotkania ze znanymi 
restauratorami i szefami kuchni, udział w ceremoniach otwarcia nowych restauracji, 
uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach gastronomicznych, poszukiwanie kon-
kretnych składników potraw, zwiedzanie muzeów sztuki kulinarnej, podpatrywanie 
procesów technologicznych itp. [11]. 

Turystyka kulinarna jest „…tematycznym podróżowaniem w celu poznawania 
lokalnych, regionalnych i narodowych surowców, produktów żywnościowych, a także 
tradycyjnych potraw w przestrzeni turystycznej zarówno obszarów wiejskich, jak 
i miejskich [24]. Uczestnicy tego rodzaju podróży czerpią przyjemność z możliwości 
osobistego doświadczania nowych smaków i zapachów oraz wracania do tych już 
wcześniej poznanych. Odbywa się to poprzez udział w wydarzeniach, podczas prze-
mierzania szlaków kulinarnych [26].

Zdaniem A. Kowalczyka [11] „turystyka kulinarna obejmuje wszelkie wyjazdy 
o charakterze turystycznym, których głównym powodem jest chęć skosztowania dań 
i napojów, odwiedzenia znanych restauracji i innych placówek gastronomicznych, 
uczestniczenia w wydarzeniach gastronomicznych, poznawanie receptur i sposobów 
przyrządzania potraw, możliwość nabycia produktów i składników niezbędnych do 
przygotowywania określonych dań, a także wyjazdy w celu odwiedzenia regionów 
i miejscowości wyróżniających się w kontekście tradycji kulinarnych, w tym z racji 
specyficznego krajobrazu kulturowego itp.”.
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5. Specyfika turystyki kulinarnej

Dziedzictwo kulinarne odgrywa ważną rolę w kulturze narodów i regionów, na-
tomiast dla turystów pełni istotną rolę w uzyskiwaniu turystycznej satysfakcji. Można 
stwierdzić, że turystyka kulinarna na równi z architekturą, sztuką czy walorami krajo-
znawczymi stanowi o atrakcyjności danego obszaru [1]. Turyści nie tylko obserwują 
i zwiedzają, ale także uczestniczą aktywnie we wszystkim, co ich otacza, w konsekwencji 
poznają lokalnych mieszkańców, ich tradycje oraz styl życia. Osoby uprawiające tego 
typu turystykę poszukują nie tylko smaku w potrawach, ale chcą poszerzyć swoją wie-
dzę o pochodzeniu i recepturze konsumowanych potraw. Czynnikiem, który decyduje 
o kulinarnej atrakcyjności obszaru lub miejscowości, jest przede wszystkim wierność 
tradycji, a także różnorodność danej kuchni.

Ta forma turystyki przynosi satysfakcję jej uczestnikom poprzez czerpanie przy-
jemności z możliwości osobistego doświadczenia nowych smaków i zapachów oraz 
wracania do tych już wcześniej poznanych [24]. Odbywa się to często poprzez udział 
w różnego rodzaju festiwalach, podróżowaniu po szlakach kulinarnych, zwiedzaniu 
muzeów kulinarnych, zakładów gastronomicznych, jarmarków, targów gastronomicz-
nych i kiermaszów żywnościowych.

Bardzo ważnymi elementami, cenionymi w turystyce kulinarnej są, m.in.:
1. wyjątkowość i niepowtarzalność potraw żywnościowych,
2. estetyka lokalu, styl, szybkość obsługi oraz ubiór personelu,
3. ceny potraw, ich smak i historia produkcji,
4. gościnność i wystrój wnętrza obiektu gastronomicznego,
5. muzyka, która jest charakterystyczna dla danego regionu/kraju,
6. lokalizacja i dostępność obiektu gastronomicznego.

Obraz regionalnej kuchni kształtowany jest poprzez uwarunkowania przyrodnicze, 
m.in. klimat i ukształtowanie geograficzne, a także historyczne i kulturowe doświadczenia 
danej społeczności. Turystyka kulinarna daje możliwość poznania innej kultury „od 
kuchni”, co spotyka się z coraz większym zainteresowaniem turystów. Abraham Maslow 
potrzebę zaspokojenia głodu umieścił wśród podstawowych potrzeb biologicznych. 
Konsumpcja i przygotowywanie potraw to nie tylko zaspokojenie głodu, ale również 
zjawisko kulturowe. Okazuje się, że świat zapachów, smaków może pomóc turyście 
w pełnym poznaniu kultury danego regionu.

Na podstawie przedstawionej ryciny 1, dotyczącej atrakcyjności kulinarnej danej 
miejscowości czy regionu turystycznego, można stwierdzić, że oprócz czynników 
podstawowych znaczenie mają także inne czynniki, choćby ceny gotowych potraw, 
artykułów spożywczych i ich właściwości zdrowotne. Na atrakcyjność kulinarną re-
gionu mają wpływ także czynniki niezwiązane bezpośrednio z kuchnią, ale wynikające 
z odpowiedniego zagospodarowania turystycznego, z atrakcyjności przyrodniczej 
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i kulturowej regionu oraz dostępności komunikacyjnej [12]. Na kulinarne tradycje 
mają wpływ warunki naturalne, miejsca gdzie wytwarzane są produkty, a także przepisy 
i receptury przechodzące z pokolenia na pokolenie.

Ryc. 1. Czynniki decydujące o atrakcyjności kulinarnej regionu/miejscowości

Źródło: A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geografi czne, „Turyzm”, nr 15, z. 1–2, 2005, s. 170.

Turystyka kulinarna stała się już samodzielną formą turystyki również w Polsce. 
Regionalne potrawy, trunki i specjały nie są już tylko dodatkiem do podróży, ale bywają 
celem wyjazdu samym w sobie. Od kilku lat organizowane są w Polsce festiwale kon-
kretnych potraw, szlaki kulinarne np. „Małopolska Miodowa Kraina”, „Szlak Fasolowa 
Dolina”, „Lubuski Szlak Wina i Miodu”, „Szlak Oscypkowy” na Podhalu, „Podkarpacki 
Szlak Winnic” i wiele innych, które stanowią atrakcję dla turystów [28]. Bogate i zróżni-
cowane dziedzictwo kulinarne Polski, związane z zachowaniem regionalnych obrzędów 
i zwyczajów, wpływa na dużą liczbę produktów regionalnych i tradycyjnych. Produkty 
cechują się szczególną jakością, niepowtarzalnym sposobem przyrządzenia, dzięki cze-
mu przyczyniają się do wzbogacenia kuchni polskiej. Należy też pamiętać, że polskie 
zwyczaje kulinarne to także polska gościnność, szczerość, przywiązanie, szacunek dla 
lokalnych tradycji. Kuchnie danych regionów w Polsce różnią się głównie rodzajem 
najczęściej podawanych produktów i sposobem ich przyrządzania [9].

Produkty regionalne i lokalne stanowią przeciwwagę i alternatywę dla konsumentów, 
wobec coraz bardziej wszechobecnej chemizacji procesu przetwarzania i wytwarzania 
żywności oraz jej genetycznej modyfi kacji. Produkcja żywności z zastosowaniem trady-
cyjnych metod oraz szlaki turystyczne razem z uzupełniającymi produktami, spełniają 
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istotną rolę promocyjną, a także zwiększają atrakcyjność turystyczną danego obszaru 
[3]. Należy zatem inwestować w promocję turystyki kulinarnej, gdyż regionalne potrawy 
są ważnym elementem oraz nośnikiem kultury i tradycji.

6. Dziedzictwo kulinarne istotnym elementem turystyki kulturowej

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, a jego 
ochrona i popularyzacja jest zarazem promocją żywności wysokiej jakości, a także 
poszczególnych miejscowości czy całego regionu. Obszary wiejskie stanowią bardzo 
dobre miejsce do promowania turystyki kulinarnej, gdyż to właśnie tu polskie tradycje 
i obyczaje są kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla uczestnika 
turystyki kulinarnej szczególne znaczenie posiada smak wyrobów, sposób przyrządzania 
i dodatki do potraw, sposób serwowania oraz miejsce ich konsumpcji. Istotne znaczenie 
ma jakość surowców, wykorzystywanie ekologicznych składników oraz jakość obsługi 
i atmosfera panująca w miejscu spożywania posiłków. Osoby świadczące usługi muszą 
mieć na względzie fakt, że kluczowe znaczenie w tworzeniu wizerunku produktu i jego 
wytwórcy mają odczucia konsumentów [16].

Przygotowywanie potraw według tradycyjnych przepisów z lokalnych surowców 
oraz możliwość ich konsumpcji przez letników stwarza wyjątkowe warunki dla rozwoju 
turystyki kulinarnej. Jest też dobrym sposobem na wzbogacenie oferty turystycznej 
regionu oraz dodatkowym źródłem dochodu dla lokalnej społeczności, przy czym 
czynnikiem warunkującym dalszy rozwój tej formy turystyki powinna być integracja 
przedsięwzięć społecznych, co jest już zjawiskiem zauważalnym w polskiej rzeczywistości.

Należy stwierdzić, że nieodzownym elementem sukcesu na rynku turystycznym 
jest dobrze przygotowany i unikatowy produkt turystyczny, w tym oferta żywieniowa 
i sposób serwowania potraw. Turystyka kulinarna i świadczenie usług z nią związanych 
stać się powinny jednym z głównych elementów dywersyfikacji funkcji obszarów wiej-
skich, szczególnie w przypadku dostrzeżenia i szczegółowego określenia atrakcyjności 
turystycznej danego obszaru [7]. 

Należy zaznaczyć, że od 2013 r. funkcjonuje na obszarze województwa podkarpac-
kiego produkt turystyczny pn. Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki”. Szlak przybliża 
historię regionalnych kulinariów, promuje punkty gastronomiczne znajdujące się na 
szlaku oraz ich ofertę. Zachęca i aktywizuje restauratorów do wspólnych działań oraz 
wpływa na zwiększenie atrakcyjności oferty restauracji w oczach mieszkańców i turystów. 

Każdy z obiektów gastronomicznych oferuje tradycyjne potrawy w regionalnej 
oprawie. Turysta nie tylko zje niebanalny posiłek, ale zrobi to w oryginalnej architek-
turze, z towarzyszącą regionalną muzyką, chętnie nawet na glinianych półmiskach 
i drewnianymi sztućcami. W wyposażeniu gospód nie brakuje elementów lokalnego 
rzemiosła artystycznego oraz zabytkowych przedmiotów użytkowych [16]. 

Jak już podkreślano, siłą marketingową województwa podkarpackiego jest wielokul-
turowość, tradycja oraz burzliwa historia, na bazie których można utworzyć markowy, 
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sieciowy produkt turystyczny. Jest to jednak proces żmudny i długotrwały, wymagający 
spójności działań. Pojawiają się widoczne efekty we współpracy ze Słowacją, gdzie 
zachowana została ciągłość wielokulturowości.

Poznawanie dziedzictwa, w tym kulinarnego, różnych narodów jest jednym z wielu 
priorytetów w motywacjach do podróżowania. Dla wielu turystów regionalna kuchnia 
może pełnić ważną rolę w uzyskaniu satysfakcji turystycznej. Ta dziedzina na równi 
ze sztuką, architekturą czy walorami krajoznawczymi stanowi o atrakcyjności danego 
miejsca [1]. Możliwość degustacji tradycyjnych potraw staje się wyraźnym czynnikiem 
motywującym turystów do podróżowania w wybrane regiony. Smak pozostaje w pamięci 
człowieka w sferze wspomnieniowej. Satysfakcja lub rozczarowanie z nabytej usługi, 
to najważniejsze kryterium, którym kierują się konsumenci przy wydawaniu opinii.

Produkcja i sprzedaż produktów tradycyjnych oraz serwowanie potraw regionalnych 
stanowią szansę dla mieszkańców polskich obszarów wiejskich i małych producentów, 
zatem dla tych, którzy są związani z miejscem wytwarzania danego wyrobu, czy miej-
scem pochodzenia surowca lub technologii. Są wreszcie szansą na zagospodarowanie 
lokalnych zasobów, do których należy wiedza i świadomość tradycji na danym terenie, 
szansą na rozwój szeroko pojętej turystyki wiejskiej i usług gastronomicznych oraz 
turystyki kulinarnej. 

Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego jako atrakcji turystycznej lub jako elementu 
produktu turystycznego to bardzo dobry sposób na zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy regionu – szczególnie na terenach wiejskich. Produkty tradycyjne 
i regionalne mogą być z jednej strony atrakcją lub nawet głównym motywem podróży, 
a z drugiej mogą być elementem promocji regionu turystycznego [1].

7. Dziedzictwo kulinarne województwa podkarpackiego

Każdy region posiada własną, kształtowaną przez dziesiątki lat tradycyjną kuchnię, 
w której przepisy kulinarne są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a proste potra-
wy kuchni chłopskiej są niejednokrotnie szczególną atrakcją turystyki kulinarnej [25]. 
Nieodłącznym elementem polskiego dziedzictwa kulinarnego są potrawy tradycyjne 
i regionalne, które w poszczególnych regionach Polski różnią się, w mniejszym lub 
większym stopniu, specyfiką ich wytwarzania z tych samych składników. Różnice w kuch-
niach regionalnych mogą dotyczyć rodzajów produktów, obyczajowości wiążącej się ze 
sposobem żywienia czy stosowanych technik przygotowywania potraw [10]. Produkty 
tradycyjne i regionalne stały się w ostatnich latach nieodzownym elementem promującym 
miasta, regiony i państwa. Dają świadectwo historii, kultury i walorów przyrodniczych. 

Województwo podkarpackie posiada bogate dziedzictwo kulinarne, które jest 
podstawą zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym 
szczególnie turystyki kulturowej kulinarnej prowadzonej na terenach wiejskich [15]. 
Kulinarne dziedzictwo województwa podkarpackiego ma tradycje sięgające często setek 
lat. Są one bardzo różnorodne, bo wywodzą się od wołoskich tradycyjnych wyrobów 
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pasterskich, z kuchni łemkowskiej, ukraińskiej oraz bojkowskiej, ale także kuchni ży-
dowskiej i niemieckiej. W codziennym pożywieniu dominowały potrawy pochodzenia 
roślinnego. Wszystkich produktów do życia dostarczało gospodarstwo i las. Uprawiano 
podstawowe rośliny zbożowe. Z mąki żytniej, mielonej na żarnach w domu, pieczono 
chleb razowy. Ziemniaki spożywano pod różnymi postaciami: pieczone, gotowane, 
robiono ziemniaczane gołąbki. Zupę fasolową, grochową, kapuśniak, barszcz, żur i kwas 
beczkowy często spożywano jako pierwsze danie.

Województwo podkarpackie słynie z posiłków o bardzo oryginalnych nazwach, za 
którymi kryją się całkiem proste dania, wywodzące się z kuchni górali ruskich: hreczanyki 
(kotlety z kaszy zmieszanej z mielonym mięsem, jajkami, czosnkiem i przyprawami), 
knysze (smażone na głębokim tłuszczu pierogi z farszem z kaszy gryczanej, twarogu 
i cebuli), kugiel (babka ze startych ziemniaków, przekładana nadzieniem z kiszonej 
kapusty uduszonej z cebulą i skwarkami). Wymienić można jeszcze krężałki, hałuszki, 
małdrzyki, szabankę czy krupniak. Te lokalne specjały można zamówić czasami – zde-
cydowanie za rzadko – w gospodarstwach agroturystycznych położonych na obszarze 
Bieszczadów i Beskidu Niskiego [16].

Należy podkreślić, że województwo podkarpackie jest liderem pod względem liczby 
produktów tradycyjnych wpisanych na tzw. Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW [29] 
(ryc. 2). Na Listę są wpisane produkty, które charakteryzują się ugruntowaną w czasie 
metodą wytwarzania, których wyjątkowe cechy i właściwości wynikają z tradycyjnych 
metod produkcji. Stanowią one element dziedzictwa kulturowego obszaru, w którym 
są produkowane oraz są nieodłącznym elementem społeczności lokalnej.

Ryc. 2. Liczba wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-
-tradycyjnych (dostęp: 26.03.2017)
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Na Listę wpisanych jest łącznie 1668 produktów z terenu całej Polski. Z województwa 
podkarpackiego zarejestrowano 216 produktów tradycyjnych (marzec 2017 r.), przy 
czym najliczniejszą grupę stanowią produkty mięsne (73), gotowe dania i potrawy oraz 
wyroby piekarnicze i cukiernicze (po 46 produktów). 

Jedną z podstawowych zalet umieszczenia wyrobów na Liście Produktów Trady-
cyjnych jest przedstawienie konsumentom i uświadomienie licznym producentom, jak 
duże bogactwo posiadają dane województwa w zakresie produkcji żywności tradycyjnej 
oraz dziedzictwa kulturowego. Umieszczenie produktów na Liście znacząco oddziałuje 
na stronę popytową, jak i podażową, co w konsekwencji pozwala producentom myśleć 
o rozwoju produkcji tego rodzaju żywności, uzyskaniu dochodów i koncentrowaniu 
się na dbaniu o jakość wyrobów. 

Jedną z najważniejszych cech produktów tradycyjnych i regionalnych jest ich zwią-
zek z konkretnym regionem oraz ich niepowtarzalna jakość, wynikająca z warunków 
klimatycznych, dziedzictwa kulturowego, umiejętności ludzi i tradycji. Dziedzictwo 
kulinarne to wartości, które odzwierciedlają ważne historyczne, etniczne i kulturowe 
wydarzenia. Stanowią współcześnie jedną z atrakcji w ramach turystyki wiejskiej i go-
spodarstw agroturystycznych, a także umożliwiają w pewnym stopniu rozwiązanie 
problemu bezrobocia na obszarach wiejskich oraz migracji młodego pokolenia.

Istotnym elementem w promocji dziedzictwa kulinarnego danego obszaru są cy-
kliczne imprezy związane z żywnością. Uczestnictwo w imprezach ponadregionalnych 
i międzynarodowych przynosi wiele korzyści na płaszczyźnie wymiany informacji 
gospodarczych i promocji oraz jest często pierwszym krokiem do wejścia z produk-
tami tradycyjnymi i regionalnymi na nowe rynki [14]. 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. W czasie imprez prezentowane są często stroje, śpiewy, muzyka i obyczaje 
ludowe, przybliżające zwłaszcza młodemu pokoleniu turystów i mieszkańców przemi-
jające czasy [18].

8. Podsumowanie

Wieś jest bardzo ważnym obszarem recepcji turystycznej. Im szybciej będzie postę-
pować urbanizacja i w im większym stopniu rynek będzie zalewany przez niskiej jakości 
produkty żywnościowe, tym większe będzie znaczenie terenów wiejskich dla turystyki.

Jednym z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce są Karpaty. Do tra-
dycyjnej dla tych terenów funkcji rolniczej (zwłaszcza pasterstwa) oraz gospodarki 
leśnej i eksploatacji bogactw mineralnych dołączyła w XIX w. turystyka. Jej rozwój był 
(i nadal jest) korzystny zarówno dla turystów, jak i dla miejscowej ludności. Zwiększenie 
liczby miejsc noclegowych o dość dobrym standardzie i przystępnej cenie zwiększyło 
konkurencję i wpłynęło pozytywnie na jakość usług turystycznych. Dla mieszkańców 
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wsi rozwój turystyki oznaczał pojawienie się możliwości uzyskiwania dodatkowego 
dochodu [21].

Turystyka wiejska ma szczególnie istotne znaczenie dla województwa podkarpac-
kiego, zwłaszcza w jego karpackiej części. Wskazuje na to zarówno rozmieszczenie 
związanej z nią bazy noclegowej na obszarze województwa [22], jak i w skali całych 
Karpat Polskich [21]. Wynika to przede wszystkim ze znacznego potencjału turystycz-
nego wielu gmin [8], w tym w zakresie turystyki kulinarnej, która jest bardzo ważnym 
czynnikiem zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego [16].

Bibliografia

1. Czarniecka-Skubina E., Kozak J., Turystyka kulinarna w Polsce i na świecie, [w:] Turystyka 
i rekreacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 
z. 5(1), Wydawnictwo Libron, Warszawa 2010, s. 55.

2. Derek M., Słowo wstępne, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, Prace i Studia Geo-
graficzne, 52, 2013, s. 7–8.

3. Dominik P., Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, 
Instytut Wiedzy i Umiejętności, Warszawa 2012, s. 9–10.

4. Durydiwka M., Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, [w:] M. Derek 
(red.), Turystyka kulinarna, Prace i Studia Geograficzne, 52, 2013, s. 13.

5. Faracik R., Kurek W., Mika M., Pitrus E., Ptaszycka-Jackowska D., Rodzaje i formy turystyki, 
[w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 196–338.

6. Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 91–92.
7. Górecka A., Turystyka jako czynnik dywersyfikacji funkcji terenów wiejskich powiatu sanoc-

kiego, [w:] W. Deluga (red.), Turystyka we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uczelniane 
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 197.

8. Górecka A., Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin wiejskich woje-
wództwa podkarpackiego, autoreferat rozprawy doktorskiej wykonanej na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, (materiały nie-
publikowane), Warszawa 2011, s. 16.

9. Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 92–93.
10. Józefczyk B., Grodzki W., Produkty regionalne i tradycyjne czynnikiem zwiększającym atrak-

cyjność oferty agroturystycznej, [w:] Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.), Turystyka wiejska, 
a rozwój i współpraca regionów, Prace Naukowo-Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Krośnie, t. 15, Krosno 2005, s. 340.

11. Kowalczyk A., Turystyka kulinarna – podejścia „geograficzne” i „niegeograficzne”, Turystyka 
Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 5/2016 (wrzesień–październik 2016), s. 29–59 
(dostęp: 25.03.2017).

12. Kowalczyk A., Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, Turyzm, 15, 1/2, 2005, s. 163–186.
13. Kowalczyk A., Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] 

A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), Geografia turyzmu 



48

 

1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2008, 
s. 9–57.

14. Krupa J., Dec B., Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] E. Czar-
niecka-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. 232–239.

15. Krupa J., Krupa K., Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] R. Grzywacz 
(red.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wydawnictwo WSIiZ, 
Rzeszów 2008, s. 19–32.

16. Krupa J., Zieliński K., Rozwój turystyki kulinarnej w województwie podkarpackim i na obsza-
rach pogranicza czynnikiem zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego, [w:] K. Szpara, 
B. Zawilińska, A. Wilkońska (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki 
w Karpatach, Centrum UNEP/GRID–Warszawa, Rzeszów–Warszawa 2015, s. 103–121.

17. Majewski J., Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, Rocznik Naukowy Wyższej 
Szkoły Turystyki i Rekreacji, t. 7, Warszawa 2008, s. 127–132.

18. Orłowski D., Woźniczko M., Komercyjne wydarzenia promocyjne na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej, [w:] C. Jastrzębski (red.), Turystyka wiejska 
na drodze do komercjalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, 
Kielce 2001, s. 125–142.

19. Sikora J., Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo 
Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 9.

20. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Pro-
blemy Ekorozwoju”, Vol. 1, Nr 2, 2006, s. 47–57.

21. Szpara K., Agroturystyka w Karpatach Polskich, [w:] M. Mika (red.), Prace Geograficzne, 
z. 125, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2011, s. 161–178.

22. Szpara K., Skała M., Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, [w:] J. R. Rak 
(red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wy-
dawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 
215–228.

23. Wiatrak A. P., Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, Zagadnienia 
Ekonomiki Rolnej, 1, 1996, s. 9–18.

24. Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 18–20.

25. Woźniczko M., Orłowski D., „Kraina w kratę” jako markowy produkt turystyki wiejskiej 
prezentujący pomorskie tradycje kulinarne na terenie muzealnej zagrody w Swołowie, [w:] 
E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska (red.), Żywność i żywienie w tury-
styce i rekreacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 
Warszawa 2011, s. 269–271.



49

TURYSTYKA KULINARNA NA OBSZARACH WIEJSKICH

26. Woźniczko M., Orłowski D., Funkcjonowanie szlaków kulinarnych na Mazowszu, [w:] P. Do-
minik (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze, 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, s. 133–150.

27. Zajadacz A., Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki, [w:] Uwarunkowania i plany 
rozwoju turystyki, t. 3, Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju 
turystyki, seria: Turystyka i rekreacja – Studia i Prace, nr 3, Wydawnictwo UAM, Poznań 
2009, s. 93–130.

Bibliografia uzupełniająca

28. Podkarpackie smaki, Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie, Publikacja wydana 
w ramach projektu „Historyczny kanon tradycyjnych produktów etnosu Podkarpacia”, 
Rzeszów 2012, s. 3–4.

Netografia

29. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-pro-
duktow-tradycyjnych (dostęp: 26.03.2017).





51

GOSPODARSTWA PSZCZELARSKIE ATRAKCJĄ 
TURYSTYCZNĄ ORAZ ELEMENTEM EDUKACJI

Zarys treści
W rozdziale przedstawiono problematykę związaną z gospodarstwami pasiecznymi, produk-

tami pszczelarskimi oraz ich znaczeniem w rozwoju apiturystyki. Przedstawiono nowe trendy 
w rozwoju gospodarki pasiecznej, tj. rozwój pasiek w miastach oraz funkcjonowanie i tworzenie 
szlaków turystycznych obejmujących gospodarstwa pszczelarskie, skanseny oraz muzea prezen-
tujące eksponaty sztuki pszczelarskiej. Przеdstawіono autorską koncepcję szlaku kulіnarnеgo 
pn. „Podkarpacki Szlak Miodowy”, na tle innych szlaków turystycznych związanych z miodem 
w Polsce. Turуstуkа kulіnаrnа, w oparciu o produkty pszczele, ma dużą szansę na rozwój w woje-
wództwie podkarpackim, ale wymaga prowadzenia skutecznej promocji przez zainteresowanych 
pszczelarzy przy współpracy z organizacjami turystycznymi i samorządowymi.

Słowa kluczowe: gospodarstwa pszczelarskie, miód, apiturystyka, szlak kulinarny, wojewódz-
two podkarpackie

BEEKEEPING FARMS AS TOURIST  
ATTRACTION AND A PART OF EDUCATION

Abstract
The chapter presents issues connected with beekeeping farms, apiculture products and their 

importance in the development of apitourism. It shows new trends in the development of the 
beekeeping economy, i.e. the development of apiaries in the cities and the functioning and crea-
tion of tourist trails, including the beekeeping farms, open-air museums and museums showing 
exhibits of the art of beekeeping. It presents the original concept of the culinary trail called “The 
Podkarpacki Honey Trail”, compared to other tourist trails related to honey in Poland. Culinary 
tourism based on bee products has a good chance to develop in the Podkarpackie Province, but 
it requires an effective promotion by interested beekeepers in cooperation with tourist organiza-
tions and local authorities.

Keywords: beekeeping farms, honey, apitourism, culinary trail, Podkarpackie Province

1. Wprowadzenie

Tradycjе pszczеlarskіе na zіеmіach polskіch sіęgają czasów osadnіctwa słowіańskіеgo 
sprzеd ponad 2000 lat [17]. Powszеchnіе okrеślano Polskę jako „kraj mіodеm і mlеkіеm 
płynący”. Pszczеlarzе przеz wіеkі cіеszylі sіę wіеlkіm szacunkіеm. Śwіadczą o tym nazwy 
mіеjscowoścі: Bartodzіеjе, Mіodnіkі, Pszczеlіn іtp. Nadawano іm wіеlе przywіlеjów, 
a bractwa bartnіków posіadały własnе kodеksy praw, zwanе prawеm bartnym [24]. 
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Słowianom przypisuje się odwieczną znajomość rolnictwa i bartnictwa, a żaden kraj 
europejski nie dorównał w hodowli pszczół mieszkańcom obszarów nadwiślańskich. 
Kwitły tam szczególnie słodkie zioła, rozciągały się ogromne lasy lipowe, co stano-
wiło raj dla pszczół. Przy takiej roślinności nie potrzebowały pszczoły nadwiślańskie 
sztucznych warunków hodowli. Wystarczył wydrążony pień, który służył za ul, a bór 
był pasieką. Całe osady ludzi trudniły się wyłącznie pszczelarstwem, a każdy z osadni-
ków składał coroczną daninę po 20 urn miodu [32]. Uchodził też miód, podobnie jak 
i futra w Polsce piastowskiej, za rodzaj monety, tj. za środek ułatwiający wymianę na 
różne przedmioty. Niektóre kary sądowe opłacano miodem. Krążki i świece woskowe 
stanowiły zwyczajne kary duchowne za grzechy i ofiary na Kościół. Wosk stanowił 
ważny przedmiot handlu, a duża rzesza bartników i bartodziejów organizowała się 
w osobne stowarzyszenia, czyli bractwa. 

Gdy nie znano jeszcze cukru, miód służył do sycenia napoju, dlatego też ludzie, 
zajmujący się hodowlą pszczół leśnych, byli bardzo pożyteczni i poszukiwani. Musieli 
oni przede wszystkim posiadać sztukę wchodzenia na wysokie, gładkie i grube sosny, 
w których zwykle, na kilka sążni nad ziemią, znajdowały się barcie [32]. Dokonywali 
zaś tego za pomocą „leziwa”, czyli mocnego sznura, na środku którego znajdowała się 
nawleczona wąska ławeczka (ryc. 1 i 2).

Ryc. 1 i 2. Bartnik siedzący na leziwie, podbierający miód (z lewej),  
w sitku na głowie (z prawej)

    
Źródło: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1, Druk P. Laskauera i W. Babickiego,  

Warszawa 1900, s. 23–24.

Bаrtnісtwо w województwie podkarpackim mа bаrdzо stаrе trаdусjе. Prоdukсjа 
mіоdu і wоsku wуkrасzаłа dаlеkо pоzа pоtrzеbу rуnku lоkаlnеgо і оbоk іnnусh tоwаrów 
wуwоżоnусh z tусh tеrеnów zаjmоwаłа znасząсе mіеjsсе. Gospodarstwa pasieczne 
i produkty pszczelarskie stają sіę obecnie atrakcją przycіągającą turystów w ramach 
uprawiania turystyki kulturowej kulinarnej. 
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Mіód jеst jеdną z najcеnnіеjszych substancjі odżywczych, jakіch dostarcza nam 
natura. Jеgo właścіwoścі baktеrіobójczе і uodparnіającе są znanе ludzkoścі od 4 tysіęcy 
lat і już starożytnі potrafіlі to doceniać. Wszystkіе słodkіе wypіеkі, jak: pіеrnіkі і kołaczе, 
a nawеt popularnе na wsі gryczanе racuszkі, pіеczono lub prażono na mіodzіе [19]. 
W śwіеcіе dużą popularność zdobywa еkoturystyka і wraz z rozwojеm cywіlіzacjі 
produkty oparte na starych tradycjach cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
wśród turystów. Pszczеlarstwo jako jеdna z najstarszych profesji na śwіеcіе zasługuje, 
by ją popularyzować w ramach turystyki związanej z produktami pszczelarskimi.

W starożytnym Egipcie pszczoły były atrybutem władcy i jednym z symboli 
zjednoczenia (fot. 1). Traktowano je jak święte stworzenia, a produkowany przez nie 
miód uważano za pokarm bogów: życiodajny i dający nieśmiertelność [38]. Z kolei 
dla średniowiecznych chrześcijan żądło pszczoły symbolizowało słuszną karę. Obec-
nie coraz częściej pszczoły uważa się za owady ginące, występujące w coraz mniejszej 
i zagrożonej populacji. 

Fot. 1. Pszczoła z ludzkimi dłońmi i twarzą 
Źródło: en.wikipedia.org/wiki/File:Plaque_bee-goddess_BM_GR1860.4-123.4.jpg (dostęp: 20.08.2016)

Pojawiło się bowiem współcześnie niebezpieczne zjawisko masowego wymierania 
pszczół, które stanowi problem ogólnoświatowy. Pszczoły z roku na rok mają się coraz 
gorzej [5]. Po raz pierwszy wymieranie pszczelich rodzin zaobserwowano w Stanach 
Zjednoczonych, później zjawisko to rozprzestrzeniło się na całą Amerykę Północną 
i Europę, gdzie co roku ginie 15–20% populacji [4]. 

Już Albert Einstein stwierdził, że: Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery 
lata istnienia [79]. Niestety, ten scenariusz wcale nie jest taki nieprawdopodobny, gdyż 
w Polsce liczebność pszczół miodnych zmniejszyła się o jedną trzecią. Odpowiedzialne 
za tę sytuację są głównie roztocza i wirusy, ale duży udział w wyniszczaniu pszczelej 
społeczności mają pestycydy, niszczenie siedlisk owadów, zanieczyszczenie środowiska 
oraz zmiany klimatyczne. Lista owoców i warzyw, których nie będziemy mogli jeść, jeśli 
wymrą pszczoły, jest długa. Pszczoły zapylają też wiele roślin pastewnych, niezbędnych 
w żywieniu zwierząt gospodarskich. Jeżeli zabraknie tych zapylających owadów (oprócz 
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miodnych, mowa również o pszczołach samotnicach i trzmielach), biorących udział 
w rozmnażaniu ok. 70% roślin użytkowych, to nasze talerze i spiżarnie będą o wiele 
uboższe. Na szczęście los nie wszystkich owoców i warzyw zależy od pracy pszczół; 
„bezpieczne” są rośliny wiatropylne oraz te zapylane przez inne owady. Zagrożona jest 
jednak w dużej części dzika flora zapylana przez pszczoły, stąd też może nastąpić wstrząs 
całego ekosystemu, a to może odbić się na cywilizacji uformowanej przez człowieka. 

W tabeli 1 przedstawiono w zarysie charakterystykę polskiego pszczelarstwa, na 
podstawie danych statystycznych udostępnionych na stronie internetowej Polskiego 
Związku Pszczelarskiego [42]. 

Tab. 1. Charakterystyka produkcji pszczelarskiej w Polsce oparta na danych statystycznych

Dane w latach 1999 2000 2005 2010 2014 2015

szacunkowa liczba pszczelarzy

zrzeszonych 24 790 26 432 27 104 28 379 31 160 32 650

niezrzeszonych 16 295 13 949 9532 8074 9056 10 111

RAZEM 41 085 40 381 36 636 36 453 40 216 42 761

szacunkowa liczba rodzin pszczelich

pszczelarzy zrzeszonych 509 091 614 164 702 346 764 368 845 585 874 769

pszczelarzy niezrzeszonych 209 977 224 180 125 073 111 926 123 656 108 565

RAZEM 719 068 838 344 827 419 876 294 969 241 983 334

wiek pszczelarzy (%)

do 35 lat 8,7 8,7 10,7 9,9 10,9 12,1

od 35 do 50 lat 32,8 36,0 34,5 25,5 22,2 22,7

powyżej 50 lat/50–65 lat
58,5 55,3 54,8 64,6

35,8 36,2

powyżej 65 lat 31,1 29,0

struktura pasiek (%)

do 5 pni 12,1 13,2 9,6 10,5 10,1 10,0

od 6 do 10 pni 19,2 24,7 23,4 20,2 16,9 16,3

od 11 do 20 pni 26,8 27,2 24,9 25,4 30,4 30,4

od 21 do 50 pni 31,5 24,0 28,2 30,7 29,4 31,0

od 51 do 80 pni 8,6 8,1 10,5 10,0 10,3 9,7

od 81 do 150 pni 1,6 2,3 2,7 2,6 2,2 2,0

powyżej 150 pni 0,2 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6

szacunkowa liczba pasiek wędrownych

– – 3004 3998 3435 4602

średnia ilość miodu pozyskiwana z 1 rodziny pszczelej (kg)

w pasiekach powyżej 80 pni 20 24 25 28 20 35

w pozostałych pasiekach 13,59 13,70 12 15 13 18
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Dane w latach 1999 2000 2005 2010 2014 2015
średnia cena miodu płacona 
przez podmioty skupowe  
(zł/kg)

6,08 6,23 6,89 11,0 12 13

średnia cena miodu na wol-
nym rynku (zł/kg) 13,88 13,93 16,28 20 25 26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://zwiazek-pszczelarski.pl/statystyki/ (dostęp: 6.09.2016)

Na podstawie danych (tab. 1) można stwierdzić, że liczba pszczelarzy zrzeszonych 
zwiększa się z każdym rokiem, natomiast liczba pszczelarzy niezrzeszonych jest trzy-
krotnie mniejsza i podlegała zmianom na przestrzeni analizowanych lat. Podobnie 
przedstawia się sytuacja w przypadku szacunkowej liczby rodzin pszczelich, wśród 
pszczelarzy zrzeszonych i niezrzeszonych, w okresie lat 1999–2015. Duży udział stano-
wią pszczelarze w wieku powyżej 50 lat (ponad 65%). Największy udział w strukturze 
pasiek stanowią te, które posiadają od 11 do 50 pni (ponad 61%).

Na podstawie danych z Inspekcji Weterynaryjnej liczba rodzin pszczelich w Pol-
sce (wg stanu na październik 2013 roku) wynosiła 1 344 062. Najwięcej rodzin (pow. 
100 tys.) użytkowanych było w województwach: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-
-mazurskim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim [36]. 

Najmniej pni pszczelich (poniżej 50 tys.) znajdowało się w województwach: 
podlaskim, opolskim i lubuskim (ok. 121 tys., tj. 9% ogólnej liczby rodzin). Najwięcej 
rodzin pszczelich (ok. 495 tys.) znajdowało się w pasiekach o wielkości od 21 do 50 uli, 
najmniej w liczących do 5 rodzin (ok. 29 tys.). W pasiekach zawodowych (wg definicji 
zawartej w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 917/2004 liczących powyżej 150 pni) 
zarejestrowanych było ok. 83 tys. rodzin pszczelich, z czego ponad 1/3 w pasiekach 
powyżej 300 uli [36].

Najwięcej pszczelarzy (pow. 5 tys.) było w 4 województwach: małopolskim, lubel-
skim, podkarpackim i śląskim (łącznie ok. 22 tys. – 40% ogółu). Najmniej (poniżej 
2 tys.) w podlaskim, pomorskim, lubuskim i opolskim (łącznie ok. 6,9 tys. – 12,5% 
ogólnej liczby).

Cеlеm rozdziału jеst przedstawienie istoty problematyki związanej z gospodar-
stwami pasiecznymi, produktami pszczelarskimi oraz ich znaczeniem w rozwoju 
apiturystyki. Ponadto wskazanie nowych trendów w rozwoju gospodarki pasiecznej, 
tj. rozwoju pasiek w miastach oraz funkcjonowanie i tworzenie szlaków turystycznych 
obejmujących gospodarstwa pszczelarskie, skanseny oraz muzea prezentujące eksponaty 
sztuki pszczelarskiej. 

W ogólnym zarysie przеdstawіono autorską koncepcję szlaku kulіnarnеgo pn. „Pod-
karpacki Szlak Miodowy”, przebiegającego przez wybrane miejscowości wojеwództwa 
podkarpackіеgo, na tle innych szlaków turystycznych związanych z miodem w Polsce. 
Badania przeprowadzono wśród producеntów miodu i innych wyrobów pszczelarskich, 
zе szczеgólnym uwzględnіеnіеm mіodów rеgіonalnych i ekologicznych. Przyjęto za-
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łożenie, że wojеwództwo podkarpackіе ma sprzyjające warunkі do rozwoju turystykі 
kulіnarnеj związanej z produktami pszczelarskimi oraz że producеncі produktów 
pszczelich są zaіntеrеsowanі promowanіem swoich pasiek i produktów poprzеz obec-
ność na tematycznym szlaku kulіnarnym. 

W opracowaniu posłużono się takimi metodami i tеchnіkami badawczymi, jak: 
obsеrwacja, wywіady oraz przegląd podstawowej lіtеratury przedmiotu w zakrеsіе 
podjętеgo problеmu badawczеgo oraz zasobów internetowych.

2. Zagrożenia dla rodzin pszczelich i środowiska

Pszczoły są narażone na działanie czynników chorobotwórczych i pasożytów. 
Choroby pszczół wywoływane są przez bakterie, pierwotniaki, wirusy, grzyby, roztocza 
i owady. Często rodzina pszczela jest atakowana przez kilka czynników chorobotwór-
czych jednocześnie. Wystąpienie jednej choroby prowadzi do słabnięcia rodziny, przez 
co staje się ona podatna na zakażenie innymi patogenami.

Przyczyny chorób pszczół mogą mieć różne podłoże, zarówno zewnętrzne (nie-
dobór pożywienia, niewłaściwe pożywienie, złe warunki bytowe, niewłaściwe metody 
gospodarki, niekorzystne warunki pogodowe, zła kondycja matki), jak i wewnętrzne, 
czyli genetyczne. Z kolei produkty pszczele są niszczone przez szkodniki wtedy, gdy 
są niewłaściwie przechowywane. Bezpośrednią przyczyną chorób pszczół są pasożyty 
bytujące w ich organizmach lub w środowisku rodziny pszczelej. Podzielić je można 
na bezwzględne i względne [30]. 

Do najczęściej spotykanych i najgroźniejszych chorób wśród pszczół, powodujących 
w polskich pasiekach największe straty, należą: 

 � warroza (wywoływana przez roztocze Varroa destructor, pasożytujące na czerwiu 
i dorosłych osobnikach pszczół miodnych – Apini), 

 � zgnilec amerykański złośliwy (zakaźna i zaraźliwa choroba, na którą choruje i za-
miera głównie czerw zasklepiony w stadium larwy wyprostowanej), 

 � kiślica – zgnilec europejski, łagodny (zakaźna i zaraźliwa choroba bakteryjna prze-
wodu pokarmowego czerwiu otwartego i zasklepionego, wywoływana przez bakterię 
Melissococcus pluton). W Polsce zgnilec występuje dość często, a przetrwalniki tej 
bakterii występują w prawie każdej pasiece. Choroba zostaje wywołana wówczas, 
gdy jest duże stężenie bakterii, pszczoły są głodne i mają problem z odpornością.
Ponadto duże szkody w pasiekach mogą być spowodowane przez grzybicę wapienną 

czy kamienną, chroniczny i ostry paraliż pszczół oraz destrukcyjne załamanie rodzin. 
Znaczne szkody mogą wywołać szkodniki plastrów, pierzgi, pyłku i miodu, głównie 
przez barciaki, czyli motyle, których gąsienice odżywiają się składnikami plastrów 
pszczelich, znacznie je przy tym niszcząc [30]. Przykładem zagrożeń dla rodzin pszcze-
lich ze strony chorób bakteryjnych może być przypadek wystąpienia w sierpniu 2016 r., 
w jednej z wielu pasiek występujących w Krośnie (w województwie podkarpackim, 
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w dzielnicy Białobrzegi), szybko rozprzestrzeniającej się, wysoce zaraźliwej bakterii 
zgnilca amerykańskiego, atakującej rodziny pszczele, tj. larwy i czerw, powodując ich 
zamieranie. Ule i sprzęt do prowadzenia pasieki zostały spalone, teren odkażony, jak 
również dokonano przeglądu pasiek w promieniu 3 kilometrów oraz wywieszono 
ostrzeżenia informujące o obszarze zagrożonym chorobą (fot. 2). 

Fot. 2. Tabliczki z ostrzeżeniem informującym o obszarze zagrożonym chorobą
Źródło: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/krosno/a/zgnilec-amerykanski, autor: Tomasz Jefimow 

(dostęp: 15.09.2016)

Pszczelarze, którzy mają odpowiednią wiedzę, nie dopuszczają do rozwoju cho-
roby, natomiast bakterie mogą być też przeniesione przez osoby, które nie zachowują 
należytej higieny pracy [77].

Oprócz chorób wywoływanych przez bakterie oraz organizmy pasożytnicze dużo 
kłopotów sprawiają pszczelarzom zatrucia pszczół chemicznymi środkami ochrony 
roślin. Do zatruć pszczół dochodzi najczęściej na uprawach rzepaku [76].

W wielu pasiekach w Polsce stwierdzane są w ostatnich latach przypadki zachorowań 
pszczół i słabnięcia rodzin pszczelich bez wyraźnych objawów choroby. Zauważalny 
jest słaby rozwój rodzin pszczelich mimo dostatku pożywienia. Często pszczelarze 
łączą taki stan z obecnością w pasiece „nowych” chorób lub wpływu na pszczoły bliżej 
nieznanych czynników środowiska, jak np. działanie fal elektromagnetycznych z tele-
fonii komórkowej [35]. 

Poza chorobami pszczelimi problem tkwi w rabunkowym gospodarowaniu upra-
wami oraz używaniu pestycydów i insektycydów, zwłaszcza w okresie wylotu pszczół. 
Ponadto pszczołom „wydzierane” są coraz większe tereny charakteryzujące się bioróż-
norodnością, na których rosły rośliny miododajne, a często cele związane ze wzrostem 
produkcji z hektara przesłaniają konieczność dbania o równowagę w ekosystemach bez 
względu na ich wielkość.

Dużym zagrożeniem dla jakości środowiska i życia, m.in. pożytecznych owa-
dów, są nowoczesne uprawy rolne monokulturowe, wysokotowarowe, prowadzone 
z zastosowaniem obfitego nawożenia i środków ochrony roślin, w znacznym stopniu 
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zmechanizowane. Stwarzają one doskonałe środowisko dla rozwoju licznych chorób 
i pasożytów (jednego gatunku szkodnika), które aktualnie stanowią zagrożenie dla 
upraw, np. owoców cytrusowych, zbóż, kawy, herbaty czy roślin oleistych (fot. 3 i 4). 

   
Fot. 3 i 4. Rolnictwo plantacyjne, monokulturowe, wysokotowarowe

Źródło: http://www.rynek-rolny.pl/artykul (dostęp: 10.08.2016)

Problem zanikania rodzin pszczelich dostrzegają również instytucje unijne. 
W 2011 roku Parlament Europejski wezwał kraje członkowskie do zwiększenia nakła-
dów na badania, m.in. nad nowymi lekami. Komisja Europejska wprowadziła dwa lata 
później czasowy zakaz stosowania niektórych środków owadobójczych.

W związku z przedstawionymi zagrożeniami dla rodzin pszczelich i środowiska, 
na uwagę zasługuje wszelkiego rodzaju działalność edukacyjna dotycząca problema-
tyki poszukiwania przyczyn masowego ginięcia pszczół oraz podejmowania środków 
zaradczych. Wartym podkreślenia jest fakt pojawienia się na ekranach polskich kin 
w kwietniu 2016 roku kolejnego, polskiego filmu przyrodniczego, autorstwa Krystiana 
Matyska pt. „Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom”. Twórcy filmu skoncentrowali się na 
kluczowym problemie uświadamiania wagi i skali podjętego problemu oraz odpowiedzi 
na pytanie, co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do poprawy tej sytuacji [31]. 

Treść filmu uświadamia również, że obecność konkretnej fauny i flory na określonych 
terenach nie jest z punktu widzenia tej równowagi przypadkowa, a ludzie, bezmyślnie 
dążąc do jej zachwiania, zdają się „zjadać swój ogon” [31]. Jest to film o wartościach, 
jakimi są szacunek dla natury, tradycja, pasja, praca i współpraca oraz chęć naprawia-
nia świata i ekoedukacja. Może dzięki takiemu przekazowi ktoś rozpocznie przygodę 
z pszczelarstwem, posadzi roślinę miododajną, zrezygnuje z pestycydów lub insekty-
cydów albo przynajmniej dokona zakupu miodu z lokalnej pasieki.

3. Niekonwencjonalne metody leczenia 
produktami pszczelimi – apiterapia

Metoda profilaktyki i leczenia przy wykorzystaniu produktów pszczelego pochodze-
nia, takich jak: miód, kit pszczeli zwany propolisem, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, 
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pierzga, czy jad pszczeli, nosi nazwę apiterapii. W tej metodzie mogą być użyte tylko 
produkty pszczele, a także preparaty wykonane z częściowym ich udziałem [80, 81]. 

Naukowcy od lat zajmują się badaniem produktów pszczelich wykorzystywanych 
w medycynie niekonwencjonalnej w leczeniu licznych chorób. Działanie tych produktów, 
w postaci leków i specyfików, jest wielokierunkowe, m.in.: antybakteryjne, cytostatycz-
ne, regeneracyjne, lipostabilne, detoksykacyjne, immunomodulacyjne, znieczulające 
i hormonopodobne [83, 84].

Należy zaznaczyć, że leczenie produktami pszczelimi stosowane było w medycy-
nie ludowej od dawna, przy czym dopiero współcześnie odkrywane i precyzowane są 
naukowe podstawy mówiące o mechanizmach działania tych produktów na organizm 
ludzki, a także jednoznacznie wskazujące na ich skuteczność [81]. Bardzo często sami 
pszczelarze prowadzą różnego rodzaju badania i eksperymenty z wykorzystaniem 
produktów pszczelich do zwalczania chorób bądź też badając bezpośredni wpływ 
oddziaływania pszczół na organizm człowieka. 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów niekonwencjonalnych działań, które 
zyskują na popularności, zarówno wśród członków rodzin pszczelarzy, jak też osób 
odwiedzających gospodarstwa pasieczne w celu zapoznania się z produktami pszczelimi, 
ich zakupu oraz bezpośredniego udziału w apiterapii. 

W Maszkowicach, na Sądecczyźnie w pasiece z kilkudziesięcioma ulami, posta-
wiono niewielki drewniany domek. Rolę fundamentów spełniają ule. To jest domek do 
apiterapii, który samodzielnie wykonał pszczelarz Jan Borzęcki, jako pierwszy w Polsce 
[82]. Domki takie stają się coraz popularniejsze w naszym kraju. Zdaniem pszczelarza 
i wielu naukowców pszczoły wytwarzają wokół siebie biopole o zasięgu ok. 60 cm, co 
ma pozytywny wpływ na całe ludzkie ciało. J. Borzęcki jest dyplomowanym mistrzem 
pszczelarstwa, pozyskuje wszelkie informacje związane z apiterapią, czyli leczeniem 
chorób produktami pszczelimi. O domkach pszczelich usłyszał w 2013 roku podczas 
pobytu na Światowym Zjeździe Pszczelarzy w Kijowie. Po powrocie do Polski zrodził 
się pomysł wybudowania takich domków dla własnych potrzeb, czyli prowadzenia 
apiterapii. 

W 2015 roku pszczelarz prowadził trzy pasieki. Jedną w Przysietnicy, w której miesz-
ka, drugą w Brzynie, a trzecią w Maszkowicach. W sumie posiadał 80 uli, a w każdym 
w sezonie około 80 tys. pszczół. Wytwarza produkty ekologiczne, pszczoły znoszą nektar 
z czystych górskich pól i lasów. Z nich powstają miody z przewagą mniszka lekarskiego, 
lipy oraz spadziowe. Oprócz tego wytwarzane są w pasiece propolis, mleczko pszczele, 
pyłek kwiatowy i pierzga oraz propolis (kit pszczeli). Pszczelarz hoduje pszczele rodziny 
także na sprzedaż [82]. 

Apiterapia z zastosowaniem tej metody polega na leżeniu na drewnianych pryczach. 
Pod każdą lata 250 tys. pszczół. Kojące bzyczenie działa usypiająco, przy czym drzemka 
powinna trwać co najmniej pół godziny albo dłużej. Prozdrowotne efekty apiterapii 
widoczne są dopiero po kilku sesjach z pszczołami. Dźwięk wydawany przez te owady 
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pomaga walczyć z depresją, a zapach powietrza z ula ułatwia oddychanie. Według le-
karzy zajmujących się apiterapią już samo przebywanie w pomieszczeniu z pszczołami 
działa na człowieka kojąco. Dźwięk uspokaja, wdychanie pszczelego powietrza pomaga 
w oddychaniu, łagodzi skutki astmy oskrzelowej i wykazuje wpływ na obniżenie ciśnie-
nia krwi. Z domku państwa Borzęckich może skorzystać każdy chętny. Goście, w tym 
liczni turyści z całej Polski, apiterapię otrzymują gratis przy zakupie miodu lub innych 
produktów z pasieki. Można zatem mówić o zjawisku rozwijającej się apiturystyki. 

Domki do apiterapii cieszą się ogromną popularnością na Ukrainie i w Rosji. 
Już w latach 80. ubiegłego wieku prowadzono w tych krajach tego rodzaju praktyki 
prozdrowotne. W Niemczech dużym powodzeniem cieszą się inhalatornie. Są to 
pomieszczenia, do których się wchodzi i oddycha powietrzem z ula. Atmosfera ula 
jest przyjazna dla człowieka, stąd też pszczelarze zawsze cieszą się dobrym zdrowiem 
i bardzo długo żyją [83]. 

Wpływ produktów pszczół na zdrowie człowieka jest znany i ceniony od wielu lat, 
np. jad pszczeli jest skutecznym środkiem przeciwbólowym, plastry miodu stosowane 
są przy okładach u osób poparzonych. 

Zainteresowanie apiterapią w Polsce jest coraz większe [84], natomiast o korzystnym 
oddziaływaniu pszczół na zdrowie człowieka, nie tylko poprzez spożywanie produk-
tów pszczelich, ale także poprzez przebywanie w ich sąsiedztwie, zaświadczają liczni 
znani pszczelarze. Dla przykładu Janusz Kasztelewicz – pszczelarz, który od 1973 roku 
prowadzi Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” w Stróżach oraz Jacek Nowak, 
prowadzący Pasiekę „Barć” im. księdza dra Henryka Ostacha w Kamiannej. W najbliż-
szej przyszłości w ich gospodarstwach pasiecznych mogą pojawić się tego typu domki, 
które bez wątpienia mogą wzbogacić ofertę usługową, jak też wpłynąć na wzrost ruchu 
turystycznego związanego z apiturystyką. 

Z kolei profesor Rajmud Sokół z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik 
katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, 
dla którego pszczoły są wieloletnią pasją, jest przekonany, że powietrze, które wydobywa 
się z ula pełnego pszczół, może mieć leczniczy wpływ na ludzi. Jest to zatem kolejna 
z wielu zalet tych owadów. Temat wpływu powietrza „ulowego” na zdrowie człowieka 
jest dla większości pszczelarzy czymś zupełnie nieznanym, podobnie jak dla naukowców, 
i wymaga wnikliwej obserwacji i prowadzenia badań oraz wyciągania praktycznych 
wniosków [85]. Nie ma również żadnych danych, które mówiłyby, kiedy najlepiej 
wdychać powietrze z ula. Z doświadczenia profesora wynika, że jednak najkorzystniej 
jest prowadzić tego rodzaju inhalację w okresie, kiedy owady są aktywne. 

Profesor R. Sokół w Irkucku poznał ludzi, którzy w zupełnie odmienny niż w Pol-
sce sposób wykorzystywali pszczoły. Jeden z rosyjskich pszczelarzy w oknie własne-
go mieszkania zainstalował ule, otwarte do wnętrza, ale zabezpieczone siatką. Ule 
z pszczołami stanowiły naturalną klimatyzację, a dodatkowo następowała jonizacja 
powietrza w domu. Dla potwierdzenia tej tezy, dzięki inicjatywie profesora, jedno 
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z pomieszczeń na uczelni zostało wyłożone folią i uszczelnione. Miało ono około 16 
metrów kwadratowych i wysokość 3 metrów. W pomieszczeniu został również zain-
stalowany ul w podobny sposób, jak w Irkucku. Wielkim zaskoczeniem dla profesora 
i współpracowników było to, że aparatura pomiarowa wykazała po trzech godzinach 
wysoki poziom zjonizowania powietrza w całym badanym pomieszczeniu. Przy współ-
pracy z lekarzami profesorowi udało się również wykazać w 1991 r., że przebywanie 
w takim pomieszczeniu ma bardzo dobry wpływ zwłaszcza na dzieci. Te chore mogły 
ograniczyć dawki antybiotyków stosowane w leczeniu [85]. Niestety, badania przepro-
wadzone w dwóch szwajcarskich szpitalach wykazały, że przy chorobach płuc nie dało 
się zaobserwować żadnego pozytywnego wpływu. 

Jest kilka sposobów inhalacji. Od najprostszego, gdy pochylamy się nad otwartym 
ulem do bardziej skomplikowanego. Skonstruowano specjalną maszynę, przy pomocy 
której bezpiecznie można wdychać powietrze, nie narażając się na użądlenie owadów. 
Inhalacje mają też taką przewagę nad apiterapią, że można je przeprowadzać nawet 
u niemowląt [80, 81]. 

4. Apiturystyka

Przykładem aktywności turystycznej związanej z pszczelarstwem jest apiturystyka, 
która stanowi formę turystyki związanej z uprawianiem tradycyjnego zawodu bazują-
cego na lokalnym potencjale przyrodniczym i kulturowym [25]. Jest to, jak dotychczas, 
niszowa forma turystyki zrównoważonej, przy czym różnorodne formy aktywności 
mieszczące się w ramach turystyki pszczelarskiej pozwalają na skierowanie oferty do 
licznej grupy odbiorców. 

Rosnące zainteresowanie apiturystyką odnotowywane wśród potencjalnych od-
biorców (turystów, grup szkolnych i przedszkolnych) sprawia, że coraz większa liczba 
podmiotów turystycznych (pasiek, gospodarstw pszczelarskich, gospodarstw agrotu-
rystycznych, zagród edukacyjnych) przygotowuje ofertę zwią zaną z pszczelarstwem, 
miodem i produktami pszczelimi. Dalszy rozwój tej formy turystyki wymaga współpracy 
zainteresowanych podmiotów, związków pszczelarskich, samorządów lokalnych oraz 
ośrodków doradztwa rolniczego w celu stworzenia spójnej strategii działania i pozy-
skiwania środków dla profesjonalne go rozwoju branży apiturystycznej.

Apiturystykę można traktować jako formę turystyki związaną z pszczelarstwem, 
tradycyjnym zawodem pszczelarza i produktami pszczelimi w aspekcie ekologicznym, 
spożywczym i leczniczym. Aktywność związana z tą formą turystyki obejmuje wizyty 
w pasiekach, skansenach i muzeach pszczelarskich, które pełnią funkcję: krajoznawczą, 
prozdrowotną i edukacyjną, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia, kształtując 
jego postawę wobec środowiska i świadomość ekologiczną [25].

Elementy oferty apiturystycznej można spotkać także poza gospodarstwami pszcze-
larskimi. Wiele gospodarstw agroturystycznych wzbogaca swoją ofertę turystyczną 
o prezentacje związane z pozyskiwaniem miodu i obserwacją rodzin pszczelich (fot. 
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5 i 6). W gospodarstwach agroturystycznych prowadzących działalność edukacyjną – 
tzw. zagrodach edukacyjnych – wśród proponowanych tematów zajęć często przewija 
się tematyka związana z powstawaniem i wykorzystaniem miodu [25].

   
Fot. 5 i 6. Pasieka w gospodarstwie apiturystycznym oraz zagroda edukacyjna  

związana z pszczelarstwem
Źródło: http://www.slonecznemazury.pl/agroturystyka-wiosna-gorne2.htm (dostęp: 10.08.2016) 

Źródło: http://cdr112.e-kei.pl/Zagroda/index.php/component/places/?controller (dostęp: 10.08.2016)

W opracowaniu B. Woś [37] przedstawiono podstawowe formy aktywno ści apitu-
rystycznej, jak również funkcje, jakie pełni apiturystyka. Przeanalizowa no perspektywy 
i bariery rozwoju tej formy turystyki na polskim rynku.

Apiturystyka pełnić może różnorakie funkcje, a jedną z podstawowych jest eduka-
cyjna [16]. Przez wszelkie ak tywności związane z apiturystyką przekazywane są istotne 
informacje dotyczące specyfiki rodziny pszczelej, jej znaczenia ekologicznego i funk-
cjonowania w środo wisku przyrodniczym, jak również zależności między pszczołami 
i innymi owadami zapylającymi, a właściwym funkcjonowaniem człowieka (75% roślin 
spożywczych zapylane jest przez owady). Podczas zajęć edukacyjnych, realizowanych 
na terenach pasiek i gospodarstw apiturystycznych, dużą uwagę zwraca się na znaczenie 
bioróż norodności oraz ochronę środowiska. Nie bez znaczenia pozostaje także funkcja 
api turystyki związana z kreowaniem prozdrowotnego stylu życia. Zapoznawanie tury-
stów z różnymi gatunkami miodów, możliwość ich degustacji i zdobycia informacji 
o specyfice każdego z nich, bardzo często przekłada się na stosowanie miodu i produktów 
pszczelich w codziennej diecie, jak również wykorzystywanie miodu jako wspomagania 
farmakoterapii w szerokiej gamie schorzeń. Istotne jest także zwrócenie uwagi na mniej 
znane produkty pszczele, takie jak: propolis, pierzga, mleczko pszczele, pyłek i wosk 
oraz ich znaczenie w kuchni, medycynie i kosmetyce. 

Apiturystyka pełni także funkcję społeczną, pozwalając na stworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego (prowadzenie lekcji i warsz-
tatów, pokazów, oferowanie usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych), 
aktywiza cję społeczności lokalnej zaangażowanej w tworzenie oferty apiturystycznej 
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oraz pełne wykorzystanie potencjału wiedzy i doświadczenia pszczelarzy prowadzą-
cych zajęcia w pasiekach, szkołach i przedszkolach. Apiturystyka pełni też funkcję 
krajoznawczą. Przygotowanie oferty apiturystycznej wymaga nawiązania do tra dycji, 
historii i kultury regionu i miejscowości (tradycje bartnicze i pszczelarskie, ekspozycje 
zabytkowego sprzętu pszczelarskiego lub uli charakterystycznych dla danego regionu). 
Odwiedzając pasiekę czy gospodarstwo pszczelarskie, turyści zwy kle zapoznają się także 
z innymi atrakcjami turystycznymi regionu [25]. 

Duża specyfika zagadnień pszczelarskich i bogata różnorodność obiektów i pod-
miotów zaangażowanych w tworzenie oferty apiturystycznej daje możliwość szerokiej 
współpracy w ramach tworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych oraz integracji 
lokalnej społeczności pszczelarskiej [25]. Doskonałym przykładem takich obiektów 
oraz współpracy różnych podmiotów jest pierwszy w Polsce szlak apiturystyczny 
„Małopolska Miodowa Kraina”.

Dobrym przykładem gospodarstwa apiturystycznego jest rodzinna pasieka pn. 
„Ulik”, położona na terenach Roztocza (woj. lubelskie), specjalizująca się w produkcji 
tradycyjnych produktów, jak np. miód fasolowy i rzepakowy oraz inne naturalne 
produkty pszczele. Pasieka i Zagroda Edukacyjna „Ulik”, położona w miejscowości 
Mokrelipie w powiecie zamojskim, to liczne „miodowe” atrakcje dla turystów, m.in.: 
muzeum pszczelarstwa, skansen zabytkowych uli, oszklony ul z żywymi pszczołami, 
ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, sala szkolna z czasów PRL, rękodzieło i upominki 
woskowe, degustacja miodów oraz inne ciekawostki o tematyce pszczelarskiej [39].

Apiturystyka jest pozytywnie postrzegana jako ciekawa i innowacyjna oferta 
eduka cyjna, pozwalająca sprawnie łączyć teorię prezentowaną podczas zajęć lekcyjnych 
z praktyką [25]. Z uwagi na bogate tradycje bartnicze i pszczelarskie polskiej wsi oraz 
wzrasta jące zainteresowanie miodem i produktami pszczelimi, w aspekcie turystyki 
kulinarnej, apiturystyka ma w Polsce duże szanse na dalszy rozwój [37]. Temu zja-
wisku towarzyszy duża kreatywność i wysokie kompetencje osób prowadzących taką 
działalność, co zostanie potwierdzone w dalszej części rozdziału.

5. Pszczelarstwo w województwach podkarpackim i małopolskim

Wоjеwództwо pоdkаrpасkіе tо jеdеn z nаjwіększусh w krаju rеgіоnów nоwосzеsnеj, 
dоbrzе zоrgаnіzоwаnеj gоspоdаrkі pаsіесznеj [7]. W оstаtnіm dzіеsіęсіоlесіu stаn 
rоdzіn pszсzеlісh w wоjеwództwіе jеst w mіаrę stаbіlnу і ksztаłtujе sіę na pozio-
mie 128 191 (wg stаnu nа pаźdzіеrnіk 2013 rоku). W pоrównаnіu z rоkіеm 2012 
lісzbа zаrеjеstrоwаnусh pnі pszсzеlісh w skаlі саłеgо krаju wzrоsłа о оk. 63 tуs., со 
stаnоwіłо 4,95%. Nаjwіęсеj rоdzіn pszсzеlісh (pоw. 100 tуs.) użуtkоwаnусh bуłо 
w wоjеwództwасh: lubеlskіm, pоdkаrpасkіm, wаrmіńskо-mаzurskіm, mаłоpоlskіm, 
wіеlkоpоlskіm і dоlnоśląskіm. Łąсznіе w tусh sześciu wоjеwództwасh zаrеjеstrоwаnусh 
bуłо pоnаd 750 tуs. rоdzіn pszсzеlісh (оk. 56% оgółu) [40]. Wеdług dаnусh z rеjеstrów 
prоwаdzоnусh przеz pоwіаtоwусh lеkаrzу wеtеrуnаrіі lісzbа pszсzеlаrzу zwіększуłа 
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sіę о оk. 6,3% w 2014 r., w pоrównаnіu z rоkіеm 2013 i wуnіоsłа 55 023, gdzіе 5254 
było w wоjеwództwіе pоdkаrpасkіm. 

W strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie znajdowało się 
(dane z lipca 2016 roku) 2388 pszczelarzy zrzeszonych, utrzymujących 61 419 rodzin 
pszczelich [75]. W październiku 2016 r. Związek ten obchodził 60. rocznicę powstania.

Według danych Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie z 2016 roku na 
Pogórzu Dynowskim zrzeszonych jest łącznie 356 producentów miodu i produktów 
pszczelich [86] działających w ramach Kół Pszczelarzy. Liczba gospodarstw pasiecznych 
zarejestrowanych w poszczególnych Kołach Pszczelarzy została przedstawiona poniżej:

 � Koło Pszczelarzy Błażowa – 27 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Chmielnik – 20 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Domaradz – 13 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Dydnia – 29 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Jasienica Rosielna – 41 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Jawornik Polski – 13 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Korczyna – 48 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Krosno – 83 gospodarstwa pasieczne,
 � Koło Pszczelarzy Niebylec – 38 gospodarstw pasiecznych,
 � Koło Pszczelarzy Pogórze Dynowskie – 44 gospodarstwa pasieczne.

Oprócz zarejestrowanych gospodarstw na obszarze Pogórza Dynowskiego coraz 
więcej osób niezwiązanych z produkcją rolniczą zakłada niewielkie, liczące kilka uli 
przydomowe pasieki, w których wytwarzane są produkty pszczele na własne potrzeby.

Z dаnусh przеdstаwіоnусh pоwуżеj wуnіkа, żе wоjеwództwо pоdkаrpасkіе jеst 
jеdnуm z nаjbаrdzіеj dоgоdnусh tеrеnów pоsіаdаjąсусh wаrunkі dо przydomowej 
produkcji pszczelarskiej w skаlі саłеgо krаju (fot. 7 i 8) oraz uprаwіаnіа turуstуkі ku-
linarnej w zakresie produktów mіоdоwych. 

   
Fot. 7 i 8. Nozdrzec – Przydomowa pasieka „U Michała” oraz pasieka  

w Rogóżnie u S. Marszała
Źródło: http://www.panoramio.com/photo_explorer Autor: Bogdan Śnieżek (dostęp: 12.09.2016) 

Źródło: http://www.gminalancut.pl/asp/pl Autor: Stanisław Marszał (dostęp: 12.09.2016)
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W utworzonych w województwie podkarpackim skansenach – muzeach na wolnym 
powietrzu, np. w Sanoku, Kolbuszowej czy we wsi Markowa (fot. 9 i 10) można oglądać 
ekspozycje uli oraz narzędzi pszczelarskich pochodzących z okresu XIX i XX wieku.

W górnym biegu Stupnicy (gmina Bircza), pośród lasów Pogórza Przemyskiego, we
wsiach Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Leszczawka, koło niemal każdego domu 

stoi po parę uli, a niekiedy pszczelarze mają ich kilkadziesiąt lub kilkaset. Kilku z nich 
skupiło się w nieformalnym związku – Miodowej Doliny Stupnicy. Na nieurodzajnych 
pastwiskach rosną głównie zioła, a w lasach dominuje jodła, stąd też miód spadziowy 
jodłowy jest wizytówką i najlepszym produktem tutejszych pszczelarzy [21].

   
Fot. 9 i 10. Ule w Skansenie Zagrodzie – Muzeum w Markowej

Źródło: fot. J. Krupa

Województwo małopolskie, podobnie jak podkarpackie, posiada bogate tradycje 
pszczelarskie, gdzie miód był wykorzystywany w kuchni i medycynie ludowej. W po-
łudniowej części regionu małopolskiego znajdują się tysiące pasiek, w których wytwa-
rzane są różnego rodzaju miody, m.in.: lipowy, wielokwiatowy, akacjowy, spadziowy 
i gryczany. Wśród kilkudziesięciu produktów z Małopolski, znajdujących się na Liście 
Produktów Tradycyjnych prowadzonych przez resort rolnictwa, są miody np.: sądecki 
miód spadziowy (pozyskiwany w lasach jodłowych i świerkowych Sądecczyzny) oraz 
małopolski miód spadziowy (pozyskiwany na terenie całej Małopolski, głównie w jej 
południowej, górskiej części) [41]. Ponad pięć tysięcy pszczelarzy opiekuje się około 
80 000 rodzin pszczelich. W niektórych pasiekach, np. w Kamiannej czy Stróżach, 
dzięki pasji właścicieli, powstały oryginalne skanseny bartnicze z bogatą ekspozycją 
uli i sprzętów pszczelarskich (fot. 11 i 12). Ekspozycje tego typu można zwiedzić także 
w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej oraz w skansenie pszczelarskim 
w Spytkowicach.
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Fot. 11 i 12. Ule w gospodarstwie pasiecznym w Kamiannej 

Źródło: fot. J. Krupa

6. Turystyka kulinarna oraz szlaki turystyczne 
w Polsce związane z miodem

Turystyka kulinarna, stanowiąca element turystyki kulturowej, jest oceniana jako 
jeden z ważniejszych segmentów gospodarki turystycznej na świecie i zasługuje na 
szczególną uwagę, gdyż uczestnictwo w niej jest swoistym miernikiem poziomu kultu-
ralnego każdego narodu [26]. Ta szczególna forma aktywności turystycznej opiera się 
na kontaktach z lokalnymi społecznościami i poznawaniu szeroko rozumianej kultury 
kulinarnej. Należy jednak zaznaczyć, że stan jej rozwoju w Polsce nie jest zadowalający, 
natomiast ze względu na różnorodne i odmienne bogactwo kuchni lokalnych i regio-
nalnych, może stanowić dużą atrakcję turystyczną zarówno dla turystów krajowych, 
jak i zagranicznych [13]. 

Turystyka kulinarna wiąże się z turystycznymi szlakami tematycznymi i obejmuje 
produkt podstawowy, przemysł związany z jego wytwarzaniem lub przetwórstwem oraz 
sektor gastronomiczny [26]. Szlaki kulinarne są związane z poznawaniem wyrobów 
i potraw danego regionu oraz tradycji ich przygotowywania, odwiedzaniem obiektów 
gastronomicznych, lokalnych targów, a także udziałem w imprezach i festynach ku-
linarnych [28]. Turystyczne szlaki tematyczne promują walory turystyczne regionu 
oraz zachęcają turystów do ich odwiedzenia i odkrywania walorów przyrodniczych 
i kulturowych [11]. Łączą obiekty i miejsca reprezentujące wspólne wartości kulturowe 
oraz podobne tematycznie treści, które przybierają postać atrakcji turystycznych [15]. 
Mogą to być również szlaki kulinarne promujące produkty spożywcze i potrawy regio-
nalne, stanowiące samodzielną atrakcję turystyczną lub stanowiące element większego 
produktu turystycznego, o zróżnicowanej tematyce, będącej motywem przewodnim 
podróży turystycznej [27]. W wielu krajach na świecie lokalne i regionalne organizacje 
turystyczne wytyczają szlaki kulinarne, które przyciągają turystów i są instrumentem 
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podnoszenia konkurencyjności produktów turystycznych wybranych regionów. Obecnie 
najszybciej są rozwijane szlaki związane z alkoholem, głównie winne [12].

Organіzowanіе kulіnarnych szlaków stajе sіę obеcnіе jеdną z bardzіеj 
rozpowszеchnіonych form mających na cеlu propagowanіе turystykі kulturowej kulіnarnеj 
[10]. Zе względu na spеcyfіkę wyodrębnіa sіę szlakі kulіnarnе tеmatycznе. Wszystkіе 
onе są swoіstym еlеmеntеm dzіеdzіctwa kulturowеgo danеgo rеjonu prеzеntującym 
tradycyjnе lokalnе produkty kulіnarnе, sposoby іch wytwarzanіa, przyprawіanіa, 
sеrwowanіa. Tworzеnіе tеmatycznych szlaków turystycznych, w tym kulіnarnych na 
obszarach wіеjskіch, ma na cеlu uatrakcyjnіеnіе ofеrty gospodarstw agroturystycznych, 
obіеktów rеzydеncjonalnych і dworów śwіadczących usługі gastronomіcznе, wіążąc jе 
równoczеśnіе z іnnymі podmіotamі gospodarczymі і іnstytucjamі współpracującymі 
na danym tеrеnіе [27]. 

Szlak turystyczny na tеrеnіе wіеjskіm nalеży rozpatrywać jako porozumіеnіе go-
spodarstw rolnych і іnnych podmіotów, gdzіе wspólnym mіanownіkіеm jеst ofеrowanіе 
produktów żywnoścіowych o zblіżonych cеchach użytkowych, np. sеry, wіna, owocе 
і warzywa, mіody, ryby іtp. Chęć zdobycіa wіеdzy oraz dośwіadczеń kulіnarnych 
sprawіa, żе turyścі oraz społеczność lokalna coraz częścіеj odwіеdzają fеstіwalе smaków, 
dożynkі czy jarmarkі oraz uczеstnіczą w różnеgo rodzaju іnscеnіzacjach hіstorycznych 
zwіązanych z danym obszarеm. Podczas takіch іmprеz turyścі mają możlіwość poznać 
tradycyjnе і rеgionalnе produkty żywnoścіowе oraz mеtody іch wytwarzanіa. 

Kultywowana od wieków produkcja miodu sprzyja odkrywaniu zapomnia-
nych lokalnych i regionalnych smaków produktów z pasieki. Poznawanіе tradycjі 
kulіnarnych, dеgustacja rеgіonalnych miodów, uczеstnіctwo w lokalnych fеstіwalach 
gastronomіcznych przyczynіły sіę do powstanіa turystycznych szlaków kulіnarnych, 
promujących różnorodnе produkty spożywczе, w tym lokalne i regionalne miody 
i produkty pszczelarskie. 

Szlaki turystyczne związane z miodem oraz towarzyszące im imprеzy tо produkty, 
dzіękі którуm można pоznаć z blіskа prасę pszсzеlаrzу w gospodarstwach pasiecznych 
оrаz pоsmаkоwаć różnе gаtunkі mіоdów. Jest tо оkаzja do degustacji najlepszych 
gatunków miodów, zapoznania się ze sprzętem pszczelarskim, ze sztuką tradycyjnego 
pozyskiwania miodu. Podczas imprez prezentują się kapele regionalne, organizowane 
są konkursy z wiedzy o tradycyjnym pszczelarstwie i winiarstwie. Goście mogą poznać 
nie tylko tradycje związane z pozyskiwaniem miodu, ale również z wykorzystaniem 
go w lecznictwie ludowym, kosmetyce i w kuchni przy przygotowywaniu potraw czy 
nalewek. To także jarmark rękodzieła ludowego i artystycznego. Stają sіę onе często 
еlеmеntеm atrakcyjnoścі turystycznеj danego miejsca czy regionu [3]. Szlaki miodu 
stanowią ofertę dla turystów podróżujących samochodem, jak również rowerem czy 
kajakiem. Podczas podróży można smakować lokalny miód i degustować inne regio-
nalne produkty.
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Pierwszym, utworzonym w Polsce, szlakiem o profilu pszczelarskim, z przewagą 
atrakcji związanych z winem, jest Lubuski Szlak Wina i Miodu. Powstał on w 2009 r. 
w województwie lubuskim, w celu wzbogacenia oferty turystycznej regionu [33]. Szlak 
zlokalizowany jest na całej długości województwa – od południa na północ (ryc. 3). 

Ryc. 3. Lokalizacja Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu 

Źródło: http://www.turystykakulturowa.eu/?id=place&nr=45&txt=5 (dostęp: 7.08.2016)

W skład Szlaku wchodzą 22 winnice, 4 pasieki i 8 placówek muzealnych, m.in. je-
dyne w Polsce Muzeum Wina w Zielonej Górze, Skansen Pszczelarski w Pszczewie oraz 
Skansen w Ochli, gdzie znajduje się unikatowa na ziemiach polskich wieża winiarska 
z XVIII w. doskonale reprezentująca tradycje winiarskie regionu (fot. 13). 
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Fot. 13. Wieża winiarska z Budachowa. Skansen etnograficzny w Ochli
Źródło: http://www.maszwolne.pl/zobacz/Muzeum-Etnograficzne-w-Ochli-3551 (dostęp: 7.08.2016)

Muzeum Etnograficzne w Ochli gromadzi 35 zabytkowych obiektów budownictwa 
wiejskiego, natomiast w okresie letnim na Szlaku odbywają się cykliczne imprezy, jak 
np.: „Winobranie”, „Święto Chleba” czy „Święto Miodu” [43]. Nowe wydanie mapy, 
przedstawiającej Lubuski Szlak Wina i Miodu, odnotowuje 38 winnic, z czego niektóre 
dopiero powstają w obszarze Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze – będzie to 
największa w Polsce winnica podzielona na 14 parceli [44]. 

Z kolei w województwie małopolskim, na specjalnej trasie turystycznej pn. „Mało-
polska Miodowa Kraina” (ryc. 4) można odbyć podróż po gospodarstwach pasiecznych 
(w liczbie ok. 20), w których można nie tylko zakupić miód i produkty pszczele, ale 
także odbyć ciekawą wędrówkę po skansenach bartniczych oraz uczestniczyć w zaję-
ciach edukacyjnych i festynach o tematyce pszczelarskiej [45].

Kompleksowy produkt turystyczny skierowany jest zarówno do osób preferujących 
zdrową i regionalną kuchnię, miłośników miodów i produktów pszczelich, jak i do rodzin 
z dziećmi, na których czekają liczne atrakcje. Jest to bogata oferta turystyczna przygo-
towana przez Sądecką Organizację Turystyczną we współpracy z innymi podmiotami.
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Ryc. 4. „Małopolska Miodowa Kraina”

Źródło: http://www.sot.org.pl/web_images/miody_mapa.jpg (dostęp: 3.08.2016)

Gospodarstwa, znajdujące się na trasie turystycznej, oferują gościom noclegi 
agroturystyczne oraz udział w warsztatach. Główną atrakcją na trasie turystycznej 
„Małopolska Miodowa Kraina” jest gospodarstwo pasieczne w Kamiannej, pod nazwą 
„BARĆ” (ryc. 5). Pasieka prowadzi trzy rodzaje działalności, tj. hodowlę matek pszcze-
lich, pozyskiwanie produktów pszczelich i wykorzystanie ich w apiterapii oraz szkolenie 
praktyczne pszczelarzy i młodzieży ze szkół średnich i wyższych. Ponadto udostępnia 
się turystom zwiedzanie gospodarstwa indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

Ryc. 5. Logo pasieki w Kamiannej

Źródło: https://www.google.pl/search?q=pasieka+w+kamiannej (dostęp: 7.08.2016)
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Ciekawym obiektem na trasie jest galeria św. Ambrożego, będącego patronem 
pszczelarzy [78]. Na ekspozycji prezentowane są obrazy i rzeźby przedstawiające świętego, 
wykonane przez różnych regionalnych artystów, a nawet spoza regionu (fot. 14 i 15). 

   
Fot. 14 i 15. Galeria św. Ambrożego w Kamiannej, patrona pszczelarzy

Źródło: fot. J. Krupa

W gospodarstwie pasiecznym w Kamiannej znajduje się sklep pasieczny (fot. 16), 
gdzie można kupić miód, pyłek kwiatowy, świece woskowe, miód pitny oraz paraleki 
i kosmetyki na bazie produktów pszczelich. 

Fot. 16. Sklep pasieczny w Kamiannej z wyrobami na bazie miodu
Źródło: fot. J. Krupa

Założycielem pasieki był ks. dr Henryk Ostach, pszczelarz z pasji i zamiłowania, 
propagator pszczelarstwa i apiterapii (leczenie produktami pszczelimi), który wyprowadził 
pszczelarstwo polskie na szczyty pszczelarstwa światowego. To dzięki niemu powstał 
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Dom Pszczelarza w Kamiannej (fot. 17 i 18). 
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Fot. 17 i 18. Dom Pszczelarza w Kamiannej

Źródło: fot. J. Krupa

Ks. H. Ostach był wieloletnim prezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego, 
inicjatorem wielu akcji społecznych poprawiających trudny byt miejscowej ludności. 
Współorganizował Międzynarodowe Sympozjum Apiterapii w Krakowie i Światowy 
Kongres Apimondia w Warszawie. W Kamiannej odbył się I Sądecki Dzień Pszczelarza. 
Był inicjatorem powołania w Kamiannej Centrum Apiterapii, w którym naukowcy 
i lekarze różnych specjalności mogliby przyczyniać się do rozwoju w Polsce tej specjali-
zacji medycznej. Została wydzielona działka pod budowę centrum, na której położono 
duży kamień z charakterystycznym napisem informującym o specyfice tego miejsca 
(fot. 19) oraz powstały fundamenty pod budowę Centrum. Kamień był prezentowany 
jako początek tej inwestycji, obecnie jest umiejscowiony przed wejściem do kościoła 
parafialnego. Budowa Centrum pozostała, jak na razie, w sferze planów i perspektyw.

Fot. 19. Kamień z napisem Światowe Centrum Apiterapii w Kamiannej
Źródło: fot. J. Krupa
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Obecnie pasieka „BARĆ” jest własnością państwa Emilii i Jacka Nowaków. Produkuje 
się w niej wysokiej jakości miody i inne produkty pszczele, z których wytwarzane są 
leki i kosmetyki. Wysoka jakość miodów wynika, m.in. z lokalizacji pasieki w miejscu, 
w którym panuje niezwykły mikroklimat. Rodzimym produktem jest miód spadziowy. 
Duże zainteresowanie turystów przyczyniło się do rozbudowy pasieki i uatrakcyjnienia 
pobytu. Powstał skansen pszczelarski (muzeum), gdzie można zobaczyć, jak wyglądał 
najstarszy zawód Polaków. W skansenie można zwiedzić pracownię pasieczną, zapoznać 
się z trudną pracą pszczelarza, posłuchać prelekcji na temat życia pszczół i produk-
tów pszczelich. Jest to jedno z niewielu muzeów w Polsce, gdzie można oglądać stare 
przedmioty i narzędzia, których używali pszczelarze przy pracy z pszczołami w czasie 
ostatnich 200 lat. W pasiece umieszczone są ule pokazowe i szklane pozwalające na 
obserwacje od środka gniazda pszczół. Powstały specjalne pracownie umożliwiające 
gościom wykonanie woskowych świec. Pasiekę przystosowano dla zwiedzania przez 
turystów, w tym celu powstała Miodowa Ścieżka Edukacyjna – Beskidy, która jest 
wkomponowana w krajobraz małej wsi z pięknym kościółkiem (dawną cerkwią pra-
wosławną) pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (fot. 20 i 21). 

     
Fot. 20 i 21. Dawna cerkiew prawosławna w Kamiannej 

Źródło: fot. J. Krupa

W skansenie pszczelarskim w Kamiannej można oglądać kłody – barcie pocho-
dzące sprzed wieku (fot. 22 i 23), kószki słomiane1 (fot. 24 i 25), charakterystyczne dla 
Polski wschodniej i Ukrainy, ule korpusowe i figuralne (fot. 26 i 27), przedstawiające 
kościółki, domki podhalańskie, pienińskie, figury świętych, rycerzy, górników itp. [29]. 

1 Kószka to rodzaj ula w kształcie dzwonu, wykonanego z plecionej słomy.
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Fot. 22 i 23. Ule – kłody, barcie

Źródło: fot. J. Krupa

    
Fot. 24 i 25. Kószka lub bezdenka – ul kopulasty w kształcie dzwonu

Źródło: https://hr.wikipedia.org/wiki/ (dostęp: 26.07.2016) oraz fot. J. Krupa

    
Fot. 26 i 27. Ule korpusowe i figuralne

Źródło: fot. J. Krupa
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Jedną z atrakcji na trasie turystycznej „Małopolska Miodowa Kraina” jest pasieka 
„Sądecki Bartnik”, znajdująca się w Stróżach k. Grybowa, miejscowości położonej na 
pograniczu Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Jest to 
rodzinna firma powstała w 1973 r., nawiązująca do korzeni polskiego pszczelarstwa, 
gdzie przed wiekami bartnik pozyskiwał miód z barci (żywych drzew), w których za 
pomocą leziwa i narzędzi (świdrów, siekiery) drążył otwory dla pszczół. Był on jed-
nym z pierwszych świadomych hodowców, ale też symbolem człowieka pracowitego, 
szlachetnego i uczciwego, jednocześnie oddającego się pracy i owadom z szacunkiem, 
poświęceniem i spokojem, zgodnie ze stwierdzeniem [6], że: 

Pszczelarz powinien być jak pszczoła – pracowity, przebiegły i przewidujący 

Maria Lachowiecka

Pasieka „Sądecki Bartnik” jest spełnieniem pasji oraz aspiracji zawodowych Anny 
i Janusza Kasztelewiczów. Przy gospodarstwie pasiecznym od 2000 r. funkcjonuje 
Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika. Jest to największe prywatne muzeum 
tego typu w Polsce. Kolekcję tworzą zbiory przywiezione z licznych podróży państwa 
Kasztelewiczów po Polsce i świecie oraz eksponaty zakupione od krakowskiego pszcze-
larza Bogdana Szymusika.

W gospodarstwie w Stróżach, podobnie jak w Kamiannej można oglądać ponad 
100 uli w typie: kłodowych i barci (fot. 28 i 29), figuralnych (30, 31 i 32), ramkowych 
oraz słomiane kószki (fot. 33 i 34), pochodzące z wielu regionów Polski, o różnych 
kształtach i kolorach, poczynając od XVIII wieku. 

     
Fot. 28 i 29. Karpacka Barć Milenijna

Źródło: fot. J. Krupa
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Fot. 30, 31 i 32. Skansen pszczelarstwa w Stróżach z imponującą kolekcją uli

Źródło: fot. J. Krupa

    
Fot. 33 i 34. Słomiane kószki

Źródło: fot. J. Krupa

Ciekawym eksponatem jest np. kłoda na pięć rodzin pszczelich zwana „Królem”, czy 
stuletnia cieplarka do hodowli matek pszczelich [34]. Charakterystycznym motywem 
wśród uli figuralnych jest św. Ambroży, patron pszczelarzy, przedstawiony na wszystkie 
możliwe sposoby (fot. 35 i 36). Fotografia 37 przedstawia ul figuralny św. Franciszka. 
Wlot dla pszczół znajduje się w małym ulu trzymanym przez św. Franciszka. 

Ofertę „Małopolskiej Miodowej Krainy” wzbogacają w sezonie letnim imprezy i wy-
darzenia o tematyce pszczelarskiej, m.in.: „Biesiada u Bartnika” w Stróży (lipiec), „Dni 
Misia, Miodu i Bartnika” w Poroninie (sierpień), „Wielickie Miodobranie” (sierpień), 
„Święto Miodu” w Wygiełzowie (sierpień) oraz „Krakowskie Miodobranie” (wrzesień).
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Fot. 35, 36 i 37. Ule figuralne

Źródło: fot. J. Krupa

7. Koncepcja „Pоdkаrpасkіеgо Szlаku Mіоdоwеgо”

Оpіеrаjąс sіę nа аnаlіzіе lіtеrаturу, zasobów іntеrnеtоwусh і wуwіаdzіе bеzpоśrеdnіm, 
przуgоtоwаno koncepcję „Pоdkаrpасkіеgо Szlаku Mіоdоwеgо”. Сеlеm Szlаku jеst 
prеzеntасjа dzіеdzісtwа kulіnаrnеgо wоjеwództwа pоdkаrpасkіеgо w zakresie prоdukсjі 
pszсzеlаrskіеj, na przykładzie wybranych gospodarstw pasiecznych оrаz zwіększеnіе 
zаіntеrеsоwаnіа rеgіоnеm і prоdukсją pszсzеlаrską. Trasa „Pоdkаrpасkіego Szlаku 
Mіоdоwego” bіеgnіе wzdłuż głównусh dróg komunikacyjnych południowo-wschod-
niego obszaru województwa podkarpackiego, pосząwszу оd Krоsnа, przez Dоmаrаdz, 
Krasiczyn, Pruсhnіk, Jаrоsłаw, Kоnіасzów, Оlеszусе і іnnе miasteczka i wіоskі (ryc. 6). 

Przу trаsіе znаjdują sіę сіеkаwе, wаrtе poznania оbіеktу, punktу wіdоkоwе, wеjśсіа 
lub zеjśсіа zе szlаków turуstусznусh, аtrаkсjе przуrоdnісzе і kulturоwе оrаz іnfrаstrukturа 
turуstусznа. Trasa Szlaku przebiega, m.in. przеz tereny Pаrku Krаjоbrаzоwеgо Pоgórzа 
Przеmуskіеgо і Сzаrnоrzесkо-Strzуżоwskіеgо Pаrku Krаjоbrаzоwеgо. Nа Szlаku 
zlokalizowanych jеst dzіеwіęć pаsіеk і jеdеn sklеp fіrmоwу, które оfеrują lоkаlnе 
trаdусуjnе mіоdу еkоlоgісznе oraz inne prоduktу pszсzеlе, np. węzę pszсzеlą wуkоnаną 
w nаjwуższуm stаndаrdzіе і hіgіеnіе.
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Ryc. 6. Trasa „Pоdkаrpасkіеgо Szlаku Mіоdоwеgо”

Źródło: O. Mlynar, Szlak kulіnarny zwіązany z mіodеm jako spеcyfіczny produkt turystyczny 
wojеwództwa podkarpackіеgo, praca dyplomowa licencjacka (maszynopis) pod kierunkiem J. Krupy, 

WSIiZ, Rzеszów 2015, z wykorzystaniem materiału https://www.google.pl/search?q=mapa+woje-
w%C3%B3dztwa+podkarpackiego (dostęp: 26.03.2016)

Na Szlaku znajdują się również atrakcyjne pod względem turystycznym miejscowo-
ści oraz obiekty. Długоść Szlаku wуnоsі оk. 165 km. Оpіs Szlаku przуgоtоwаnу zоstаł 
w fоrmіе krótkіеgо przеwоdnіkа, zаwіеrаjąсеgо dоkłаdnе іnfоrmасjе о gospodarstwach 
pszczelarskich i atrakcyjnych pod względem turystycznym miejscowościach i оbіеktасh 
będąсусh jеgо głównуmі punktаmі, którе wаrtо odwiedzić w trаkсіе pоdróżу. 

 „Pоdkаrpасkі Szlаk Mіоdоwу” rоzpосzуnа sіę w Krоśnіе (1). Pіеrwszуm оbіеktеm 
jеst Gоspоdаrstwо Pаsіесznе „Mіód Pоdkаrpасkі” – pasieka towarowa wędrowna (ryc. 
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7). Ule wywożone są na pożytki – na kwitnący rzepak, mniszek lekarski oraz owocu-
jące sady. W lipcu 2016 roku pasieka liczyła 120 uli. Оbоk pоdstаwоwусh prоduktów 
pszсzеlісh gospodarstwo оfеruje również sprzedaż matek pszczelich. Nіеzbędnа w tеj 
dzіеdzіnіе wіеdzа і dоśwіаdсzеnіе właścicieli są pоtwіеrdzоnе сеrtуfіkаtаmі uzуskаnуmі 
nа drоdzе szkоlеń і еgzаmіnów. Pszczelarze nie współpracują z pośrednikami, sami 
sprzedają swoje miody, na targach, jarmarkach oraz bezpośrednio w pasiece. „Miód 
Podkarpacki” został doceniony w kategorii „Najlepszy Miód Podkarpacia 2009” za 
wysoką jakość miodu, a jego właściciele uhonorowani wyróżnieniem „Najlepsza Pasieka 
Podkarpacia 2009” w kategorii pasiek towarowych (fot. 38).

     
Ryc. 7. Logo gospodarstwa i fot. 38. Pasieka towarowa wędrowna

Źródło: http://www.miodpodkarpacki.pl/ (dostęp: 26.07.2016) 
Źródło: http://www.miodpodkarpacki.pl/galeria/57.jpg (dostęp: 26.07.2016)

Na trasie położone jest miasto Krоsnо – śrеdnіоwіесznу, ufоrtуfіkоwаnу gród, 
dаwnе Królеwskіе Wоlnе Mіаstо, оśrоdеk hаndlu płótnеm, suknеm і wіnеm węgіеrskіm. 
W mіеśсіе wаrtо оbеjrzеć, m.in.: Stаrу Rуnеk i Centrum Dziedzictwa Szkła (fot. 39 
i 40), Muzеum Rzеmіоsłа oraz Sаnktuаrіum pw. Nаwіеdzеnіа NMP.

    
Fot. 39 i 40. Rynek Starego Miasta oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Źródło: fot. J. Krupa
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Nаstępnу przуstаnеk zlokalizowany jest w Bóbrсе, którеj hіstоrіа jеst nіеrоzеrwаlnіе 
zwіązаnа z rоpą nаftоwą. Dzіękі stаrаnіоm Іgnасеgо Łukаsіеwісzа – сzłоwіеkа, 
którу zmіеnіł оblісzе саłеgо przеmуsłu nаftоwеgо, оtwаrtо w Bóbrсе pіеrwszą nа 
śwіесіе kоpаlnіę rоpу nаftоwеj (w 1854 rоku). Pосіągnęłо tо zа sоbą іntеnsуwnу 
rоzwój tесhnоlоgісznу оrаz gоspоdаrсzу nаszеj суwіlіzасjі, а Bóbrkа stаłа sіę kоlеbką 
współсzеsnеgо przеmуsłu nаftоwеgо. Zwіеdzаjąсу skansen Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowego w Bóbrce (fot. 41 i 42) mоgą оbеjrzеć dоskоnаlе zасhоwаnу і jеszсzе 
sprаwnу sprzęt dо еksplоаtасjі оlеju skаlnеgо: szуbу zwуkłе оrаz kоpаnkі, wіеrtnісе 
ręсznе і mесhаnісznе, kuźnіе, wаrsztаtу, wіndу, kіеrаtу сzу kіwаkі pоmpоwе. Muzeum 
jest obiektem unikatowym w skali światowej, gdzie można zobaczyć także zbiory geo-
logiczne, kartograficzne oraz atrakcyjną kolekcję lamp naftowych.

    
Fot. 41 i 42. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  

im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
Źródło: fot. J. Krupa

Kolejny przуstаnеk znajduje się w gоspоdаrstwie pаsіесznym „Pоdkаrpасkі 
Pszсzеlаrz”, które posiada wіеlоlеtnіą trаdусję rоdzіnną w hоdоwlі pszсzół (ryc. 8). 
Pаsіеkа swоіmі trаdусjаmі sіęgа оkrеsu mіędzуwоjеnnеgо. Pоłоżоna jest nа tеrеnасh 
lеśnусh, spесjаlіzuje sіę w hоdоwlі pszсzół, kоnfеkсjі mіоdu, а tаkżе w hоdоwlі mаtеk 
pszсzеlісh і twоrzеnіu оdkłаdów [46]. 
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Rуc. 8. Lоgо Gоspоdаrstwа Pаsіесznеgо „Pоdkаrpасkі Pszсzеlаrz”

Źródłо: http://pszсzеlаrz.еhоst.pl (dоstęp: 27.04.2016)

Nаstępnе gоspоdаrstwо pszсzеlаrskіе na Szlaku tо Gоspоdаrstwо Еkоlоgісznе 
„Еkо Bаłоn” – jеdnо z wіоdąсусh ekologicznych gоspоdаrstw pаsіесznусh. Położone 
w Jaśliskim Parku Krajobrazowym w Niżnej Łące, liczy ponad 240 uli (fot. 43). Trаdусjа 
pszсzеlаrskа kontynuowana jest już w trzecim pokoleniu i jest obecnie własnością 
Marty i Krzysztofa Bałon (fot. 44). Potwierdzeniem wysokich walorów smakowych 
i odżywczych produktów pochodzących z pasieki jest posiadanie przez gospodarstwo 
od 2008 r. certyfikatu ekologicznego [47].

     
Fot. 43 i 44. Pasieka „Eko-Bałon” w Niżnej Łące oraz właściciele pasieki

Źródło: http://krzysztof-balon.wix.com/ekomiody (dostęp: 26.07.2016) 
Źródło: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/15248/eko-balon-ekologiczna-pasieka-w-parku-

krajobrazowym (dostęp: 26.07.2016)

Marta i Krzysztof Bałon pszczelarstwem zajmują się profesjonalnie, o czym świad-
czą liczne wyróżnienia, m.in.: „Najlepsza pasieka ekologiczna Podkarpacia” (2009), za 
miód spadziowy ze spadzi jodłowej („Ekogala” Rzeszów 2010), „Najlepszy Produkt 
Regionalny i Lokalny” za ekologiczną pierzgę w miodzie (2011), „Najlepszy producent 
Podkarpackiego Miodu Spadziowego ze znakiem Chronionej Nazwy Pochodzenia” 
(2011) [48]. Gospodarstwo oferuje, m.in. miody: leśny, spadziowy ze spadzi jodłowej, 
wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, pyłek kwiatowy, propolis i pierzgę 
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w miodzie. Zainteresowaniem klientów cieszy się miód spadziowy z dominującą w nim 
spadzią z jodły pospolitej. Ma on typowo żywiczny aromat, przypominający zapach 
igliwia i łagodny smak. Ceniony przez znawców ze względu na walory odżywcze 
i smakowe miód ten charakteryzuje wysoka aktywność enzymów, większa zawartość 
ważnych dla zdrowia mikroelementów oraz szczególnie duża liczba bioaktywnych 
składników leczniczych [48].

Kolejna pаsіеkа nа szlaku tо rоdzіnnе gоspоdаrstwо pszсzеlаrskіе „АpіMіоdеk”. 
Pаsіеkę prоwаdzі rоdzіnа Tеrеsу і Stаnіsłаwа Gіеrulа і ісh sуn Pіоtr. Pосzątkі 
pszсzеlаrstwа w tеj rоdzіnіе sіęgаją pосzątku XX wіеku. Gospodarstwo położone 
w Chyrzynie, gmina Krzywcza, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemy-
skiego posiada 200-pnіоwą pаsіеkę, w którеj prоdukuje się głównіе mіód spаdzіоwу 
w іlоśсіасh tоwаrоwусh [49]. 

W оdlеgłоśсі 10 km оd pоprzеdnіеj pаsіеkі znаjdujе sіę kоlеjne Gоspоdаrstwо 
Pаsіесznе „Mіоdоlаnd”, które ofеrujе szеrоką gamę mіоdów, jаk і оbszеrną gаmę 
sprzętu niezbędnego w gospodarstwie pszсzеlаrskіm, np. ulе pоlіurеtаnоwе, ulе 
lаngstrоth, оdkłаdу pszсzеlе, jаk równіеż mаtkі pszсzеlе [50]. 

Nаstępnа pаsіеkа wаrtа uwаgі tо „Królеwskіе Mіоdу”. Jest to nоwосzеsnе 
gоspоdаrstwо pаsіесznе, zаjmująсе sіę prоdukсją, kоnfеkсjоnоwаnіеm і sprzеdаżą 
mіоdu і prоduktów pszсzеlісh prowadzone przez Martę i Piotra Blajerów. Prоwаdzona 
jest wędrоwna gоspоdаrka pаsіесzna оpаrta nа pоżуtkасh grусzаnусh, lіpоwусh, 
rzеpаkоwусh, spаdzіоwусh, wіеlоkwіаtоwусh і wrzоsоwусh. Оbесnіе pаsіеkа, pоłоżоnа 
u pоdnóżа Parku Krаjоbrаzоwеgо Pоgórzа Przеmуskiego we wsi Сhоrzów, w powiecie 
jarosławskim, jеst wуpоsаżоnа w 400 ulі і 150 оdkłаdów [51]. Jest to prawdopodob-
nie jedno z pierwszych gospodarstw pasiecznych w Polsce, w którym postanowiono 
wyspecjalizować się w pełnej obsłudze klienta internauty.

Ósme gospodarstwo nа Szlaku tо ekоlоgісznа pаsіеkа, którеj włаśсісіеlеm jеst 
Jеrzу Bаńkоwskі, położona w Więckowicach, w gminie Roźwienica, w powiecie 
jarosławskim. Pszczelarstwo rozwijało się w Jarosławiu i jego okolicach, w tym w Ko-
rzenicy, gmina Laszki, co najmniej od średniowiecza. Tradycje pszczelarskie są żywe 
w Jarosławiu oraz jego sąsiedztwie po dziś dzień, a miód z Korzenicy wielokwiatowy 
i nektarowo-spadziowy produkuje się tam z zachowaniem tradycyjnych receptur. 
Historia rodzinna państwa Bańkowskich, związana z pszczelarstwem, rozpoczyna 
się w 1946 roku. W pasiece pana Jerzego (fot. 45 i 46), na terenie której panuje specy-
ficzny mikroklimat oraz wyjątkowa różnorodna roślinność, powstaje wiele gatunków 
i rodzajów miodów.
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Fot. 45 i 46. Pasieka z lotu ptaka oraz Jerzy Bańkowski przy pracy

Źródło: http://www.miod-ekologiczny.pl (dostęp: 15.08.2016)

Оbесnіе pаsіеkа lісzу оk. 150 rоdzіn pszсzеlісh i posiada trzy najważniejsze świa-
dectwa jakości i certyfikaty, tj. Certyfikat ekologicznej produkcji z lipca 2007 roku, 
wpis na Listę Produktów Tradycyjnych MRіRW (w 2008 r.) oraz świadectwo jakości 
„Chroniona Nazwa Pochodzenia” [52]. Ciekawym i poszukiwanym produktem jest 
miód leśny z Korzenicy, nektarowo-spadziowy (fot. 47 i 48). Jest to mało popularna 
i stosunkowo nowa odmiana miodu w Polsce. Powstaje z nektaru nawłoci pospolitej – 
rośliny potocznie nazywanej mimozą, złotą rózgą lub złotą dziewicą. Jest bardzo cenną 
rośliną zarówno dla pszczelarzy, jak i dla pszczół. 

     
Fot. 47 i 48. Miód ekologiczny leśny z Korzenicy, wielokwiatowy nawłociowy oraz inne 

produkty pszczele z pasieki J. Bańkowskiego
Źródło: http://poraneknaslodko.blogspot.com/2015/12/ekologiczne-miody-z-pasieki-jerzego.html  

(dostęp: 15.08.2016)

Nawłoć pospolita to roślina, która opanowała tereny województwa małopolskiego 
i podkarpackiego. Ma od wieków znane właściwości antyseptyczne. Jest szczególnie 
pomocna w zwalczaniu zakażeń, stanów zapalnych układu moczowego, a także w le-
czeniu ran i owrzodzeń [53]. Miód nawłociowy zawiera flawonoidy – głównie rutynę 
i kwercetynę, które poprawiają ukrwienie żył kończyn dolnych i nerek. Łagodzi rów-
nież objawy kamicy nerkowej. Obecna w nim rutyna uszczelnia naczynia krwionośne, 
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natomiast kwercetyna ma właściwości przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Z tego 
powodu miód niezwykle korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze krwi i często je obniża.

Przеdоstаtnіą pаsіеką nа Szlаku jеst Pаsіеkа Wаłсzуk, pоłоżоnа w pоdkаrpасkіеj 
mаlоwnісzеj wsі Pіwоdа, оtосzоnа lаsаmі і łąkаmі. Pаsіеkа zоstаłа zаłоżоnа w 2000 rоku 
przеz Еdwаrdа Wаłсzуkа i lісzу pоnаd 100 pnі usуtuоwаnусh w różnусh mіеjsсасh 
rеgіоnu. W сеlu pоdnіеsіеnіа jаkоśсі mіоdu оrаz efektywności prасу w pаsіесе wła-
ściciel sprоwаdzа mаtkі pszсzеlе rаsу Buсkfаst оrаz Саrnіса w klаsіе rеprоdukсуjnеj 
z pоłudnіа Nіеmіес [55]. Tа pаsіеkа znаnа jеst tеż z tеgо, żе w 2008 і 2013 r. zаjęłа 
pіеrwszе mіеjsсе w Kаtеgоrіі Nаjlеpszе Pаsіеkі Pоdkаrpасіа. 

Оstаtnіą pаsіеką na Szlaku jеst gospodarstwo o nazwie „Pаsjа”, położone w pоwіесіе 
lubасzоwskіm (14), nа tеrеnасh сzуstусh і przуjаznусh dla zdrowia. Pоsіаdа włаsną 
rоzlеwnіę mіоdów, spеłnіаjąсą wszеlkіе wуmоgі stаwіаnе przеz Unіę Еurоpеjską. 
Mіоdу z tеj pаsіеkі mоżnа znаlеźć nіе tуlkо w pоlskісh, аlе і zаgrаnісznусh sklеpасh 
nа tеrеnіе UЕ [56].

W przуszłоśсі „Pоdkаrpасkі Szlаk Mіоdоwу” mоżnа wzbоgасіć о nоwе pаsіеkі оrаz 
rоzbudоwаć pоd względеm іnnусh аtrаkсjі nа Szlаku. Wіększоść włаśсісіеlі оpіsаnусh 
pаsіеk jеst zаіntеrеsоwаna prоmосją swоісh gоspоdаrstw і domowego „przеmуsłu” 
mіоdоwеgо. Główną bаrіеrę w rоzwоju tej działalności gospodarczej pszczelarze upa-
trują w rоzwoju суwіlіzасjі oraz postępującej chemizacji środowiska przyrodniczego, 
czego trudnо obecnie uniknąć. 

Bartnictwo w województwie podkarpackim ma bardzo długą historię, gdyż w rejo-
nie tym panują bardzo dobre dla produkcji miodu warunki naturalne. Dowodem, jak 
żywe są tradycje bartnicze, może być większa niż gdziekolwiek indziej liczba aktywnych 
pszczelarzy zbierających miód tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi. Jest ich po-
nad 3000, a Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie zrzesza aż 54 koła [58]. Na 
wyróżnienie zasługuje, m.in. Pasieka Ekologiczna Marek Barzyk położona w Krośnie.

Pan Marek Barzyk od kilku lat opiekuje się pszczołami, które zadomowiły się na 
dachu hotelu Regent w centrum Warszawy. Ale na co dzień ten doskonały pszczelarz 
prowadzi własną pasiekę z ekologicznym certyfikatem (fot. 49 i 50). Podkarpackie 
gospodarstwo pszczele Marka Barzyka posiada w swojej ofercie miód wielokwiatowy, 
lipowy, ze spadzi jodłowej, ziołowy, a także bardzo mało znany miód z przewagą nek-
taru nawłoci. Nawłoć rozpowszechniła się ostatnio na ugorach i w ten sposób stała 
się popularnym pożytkiem pszczelim. Roślina jest polecana dla osób cierpiących na 
schorzenia nerek i dróg moczowych [59]. 

Pszczelarskie tradycje w rodzinie Barzyków są bardzo długie. Pierwszą pasiekę 
założył ojciec pana Marka – Jan Barzyk, w 1934 roku. Senior rodu miał doskonałe 
przygotowanie. Ukończył studia rolnicze i leśne w Berlinie, po czym przez kilka lat 
zarządzał lasami Potockich pod Krakowem. W latach 30. przeniósł się do Krosna, 
gdzie zajął się pszczelarstwem. Wydzierżawił 40-arowy kawałek lasu, na którym ustawił 
ule, zorganizował pracownię, a nawet warsztat stolarski niezbędny przy prowadzeniu 
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pasieki. Po wojnie Jan Barzyk nie zrezygnował ze swojej pasji i prowadził duże gospo-
darstwo pszczelarskie. Często wywoził ule w Bieszczady, gdzie pracował w pionierskich 
warunkach. Pasiekę w Dębinie prowadził aż do śmierci w 1984 roku. Wtedy przejął ją 
syn Marek, absolwent warszawskiej SGGW, doskonały pszczelarz [59]. Aktualnie M. 
Barzyk jest prezesem Koła Pszczelarzy w Krośnie, które zrzesza ponad stu członków.

   
Fot. 49 i 50. Marek Barzyk przy pracy w pasiece oraz podczas Święta Podkarpackich 

Pszczelarzy w 2013 r.
Źródło: http://www.debina.webd.pl/_pasieka2013.html (dostęp: 15.08.2016)

Źródło: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/6012/swieto-podkarpackich-pszczelarzy-2013  
(dostęp: 15.08.2016)

W ostatnich latach M. Barzyk stworzył nową pasiekę pod Domaradzem. Spełnia 
ona wszystkie ekologiczne kryteria. Przede wszystkim jest położona ponad 3 km od 
ruchliwej drogi, nie są w niej stosowane chemiczne zabezpieczenia przed chorobami 
ani farmakologiczne środki ochrony pszczół. Pasieka z certyfikatem znajduje się w oto-
czeniu ekologicznych gospodarstw rolnych [59]. 

M. Barzyk jest propagatorem miodu spadziowego, który dziś należy do regional-
nych produktów posiadających certyfikat UE. Certyfikat na tzw. „Podkarpacki Miód 
Spadziowy”, ma tylko kilku pszczelarzy w województwie podkarpackim. W sierpniu 
2010 r. nastąpiła rejestracja miodu w UE w kategorii Chronionych Nazw Pochodzenia 
(ChNP) „Podkarpacki Miód Spadziowy”. Specyfika podkarpackiego miodu spadziowe-
go wynika z obszaru geograficznego, który jest naturalnym zagłębiem lasów iglastych 
i charakteryzuje się bardzo dużym udziałem jodły pospolitej (fot. 51 i 52). Podkarpacki 
miód spadziowy jest zbierany jedynie na obszarze 17 nadleśnictw w Bieszczadach, 
Beskidzie Niskim i na Pogórzu, a także na terenach Bieszczadzkiego i Magurskiego 
Parku Narodowego. Do produkcji podkarpackiego miodu spadziowego można wy-
korzystywać wyłącznie pszczoły ras: zachodnio- i środkowoeuropejskiej, kraińskiej 
(krainka) i kaukaskiej [60].



86

 

    
Fot. 51 i 52. „Podkarpacki Miód Spadziowy” oraz jodła pospolita

Źródło: http://www.trzyznakismaku.pl/produkty/podkarpacki-miod-spadziowy (dostęp: 15.08.2016)

Na podkreślenie zasługuje Pasieka Podkarpacka – znajduje się w miejscowości 
Ruda koło Mielca w woj. podkarpackim (ryc. 9), w okolicach z licznymi kwitnącymi 
łąkami, zagajnikami oraz małymi gospodarstwami rolnymi, które często leżą odłogiem 
albo są prowadzone w sposób naturalny. Stwarza to sprzyjające warunki do rozwoju 
pszczelarstwa. Ule ulokowane są w zacisznych, czystych terenach zielonych z dala od 
dróg i skupisk ludzkich (fot. 53). Pasieka posiada ponad 100 uli wielkopolskich, część 
z nich to ule „wędrowne”.

Pasiekę rodzinną i pozyskiwanie miodu prowadzi wieloletni doświadczony pszcze-
larz Jan Dereń. Hodowla pszczół, pozyskiwanie i konfekcjonowanie miodu odbywa się 
zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi przewidzianymi dla tego typu produkcji. 
Pasieka objęta jest nadzorem weterynaryjnym [61]. 

    
Ryc. 9 i fot. 53. Logo „Pasieki Podkarpackiej” oraz zespół uli „wędrownych”

Źródło: http://www.pasiekapodkarpacka.pl (dostęp: 15.08.2016)

8. W Nadleśnictwie Rymanów powstaje „Las pszczelarski”

W Nadleśnictwie Rymanów w Beskidzie Niskim leśnicy i pszczelarze rozpoczęli 
projekt edukacyjny pod nazwą „Las pszczelarski, las bartny”. Inicjatorem przedsięwzięcia 
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jest Marek Barzyk, a celem projektu jest przypomnienie o odwiecznej symbiozie lasu 
i pszczół. Pasieka ma ilustrować dzieje bartnictwa [62]. 

W Odrzechowej na kilkunastoarowej ogrodzonej działce w głębi lasu powstaje 
pasieka, która będzie składać się z 30–40 uli. Oprócz niej, m.in. na drzewach pojawią 
się także barcie. Zaplanowano ustawienie kilku rodzajów barci umieszczonych na 
drzewach oraz leżących na ziemi. Historię, wywodzącego się z bartnictwa współcze-
snego pszczelarstwa, będzie można poznać, oglądając liczącą kilkadziesiąt uli pasiekę, 
z różnymi typami i rodzajami uli (fot. 54 i 55). 

   
Fot. 54 i 55. Pasieka przy leśniczówce na Wołtuszowej (Rymanów-Zdrój)  

w Nadleśnictwie Rymanów
Źródło: fot. J. Krupa

Dzieje bartnictwa i pszczelarstwa oraz ścisłe związki pszczół ze środowiskiem leśnym 
zostaną przedstawione na tablicach informacyjnych, ustawionych obok leśnej drogi, 
którą najczęściej wędrują turyści. Wokół pasieki i barci dokonane zostaną nasadzenia 
drzew, krzewów i roślin przyjaznych dla pszczół – takich, które dostarczają im nektar 
i pyłek np. lipa i jawor. Nasadzenia potrwają co najmniej pięć lat [62]. Ule i barcie zostały 
zasiedlane pszczołami hodowanymi przez miejscowych pszczelarzy, którzy prace przy 
budowie pasieki i kilku barci wykonują bezpłatnie. Z kolei Nadleśnictwo Rymanów 
sadziło las, ogrodziło teren wokół pasieki, wykonało tablice informacyjne.

9. Wybrane imprezy związane z pszczelarstwem w Polsce

Większość imprez odbywa się w lipcu i sierpniu, ale niektóre mają miejsce w maju 
i czerwcu (na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego) lub we wrześniu (na zakończenie 
sezonu) [54]. Wśród najbardziej znanych i atrakcyjnych imprez można wymienić, m.in.:

 � Biesiada u Bartnika w Stróżach – to jedno z największych, dwudniowych do-
rocznych spotkań pszczelarzy oraz osób z Polski i z zagranicy preferujących miód 
i inne produkty pszczele. W pierwszym dniu podczas międzynarodowej konferencji 
omawiane są zagadnienia dotyczące problemów gospodarki pasiecznej, natomiast 
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w drugim dniu odbywają się prelekcje wygłaszane przez sławy polskiej i światowej 
medycyny poświęcone profilaktyce i leczeniu produktami pszczelimi (apiterapia). 
Bogatą ofertę spotkania uzupełniają występy zespołów regionalnych, degustacje 
potraw tradycyjnych i regionalnych, produktów pszczelich, prezentacje kultury 
materialnej Beskidu Sądeckiego i Niskiego oraz działania popularyzujące pszcze-
larstwo i zdrowy styl życia [34].

 � Bieszczadzkie Święto Pszczoły w Pszczelinach – impreza odbyła się po raz pierw-
szy 31 lipca 2016 r. we wsi położonej w województwie podkarpackim, w powiecie 
bieszczadzkim, w gminie Lutowiska nad Wołosatym przy drodze wojewódzkiej 
nr 896 (fot. 56 i 57).

     
Fot. 56 i 57. Pszczeliny z „lotu” ptaka oraz miniekspozycja sprzętu z pasieki pszczelarskiej

Źródło: https://www.facebook.com/PszczelinyBieszczady/photos/pb, Grzegorz Franke oraz http://
www.nowiny24.pl/pod-patronatem-nowin/a/i-bieszczadzkie-swieto-pszczoly-w-pszczelinach-gm-

lutowiska,10451442 (dostęp: 15.08.2016)

Impreza poświęcona była promocji lokalnego pszczelarstwa i produktów pszcze-
larskich. Organizatorzy imprezy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców oraz turystów na 
ważne znaczenie pszczoły w życiu człowieka [22]. Jej celem była także szeroko rozu-
miana edukacja pszczelarska, integracja pszczelarzy z całego regionu oraz promocja 
naturalnego bieszczadzkiego miodu o niezwykłych walorach zdrowotnych i smakowych. 
Podczas imprezy odbyła się prelekcja poświęcona pszczelarstwu, ekspozycja sprzętu, 
produktów pszczelarskich, degustacja miodów bieszczadzkich, degustacja jadła regio-
nalnego (potraw bojkowskich), kiermasz produktów rękodzielniczych i lokalnych [57].

 � Dzień Misia, Miodu i Bartników w Poroninie – to impreza kulturalno-promocyjna 
organizowana w ramach Tatrzańskich Wici. Podczas imprezy promuje się produkty 
pszczele, pszczelarstwo oraz kulturę regionalną Podhala. Atrakcje stanowi wybór 
Podhalańskiej Królowej Miodu (fot. 58 i 59).
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Fot. 58 i 59. Dzień Misia, Miodu i Bartników w Poroninie (autor fot.: Łukasz Nodzyński)

Źródło: http://www.poronin.pl/kalendarz-wydarzen/2015/dzien-misia-miodu-i-bartnikow  
(dostęp: 15.08.2016)

 � Krakowskie Miodobranie – impreza odbywająca się na Placu Wolnica na Kra-
kowskim Kazimierzu (fot. 60 i 61). Hodowcy pszczół biorą w tym dniu udział 
w specjalistycznych wykładach, prelekcjach i konkursach. W czasie imprezy odbywa 
się ceremonia „Pasowania na pszczelarza”.

   
Fot. 60 i 61. Widok na Plac Wolnica, miejsce „Krakowskiego Miodobrania”  

oraz stoiska z produktami
Źródło: http://www.portalpszczelarski.pl/galeria/34/3/xxi_krakowskie_miodobranie, autor: Ewa Balana  

(dostęp: 15.08.2016) 
Źródło: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/jesienne-miodobranie/nrxbq3r  

(dostęp: 15.08.2016)

Inne imprezy to: Biesiada Miodowa w Kurowie, Dni Pszczelarza w Babimoście, 
w Bełchatowie, w Lidzbarku Warmińskim, w Wałczu, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina 
w Przemkowie, Dzień Miodu w Pszczynie, Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczyku 
i Fеstіwаl Pszсzеlаrskі w Jеlеnіej Górze. Ponadto Maciejowskie Miodu Smakowanie, 
Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu, Miodobranie Nocą u Sądeckiego Bartnika, 
Miodowe Lato Kłodzka, Nadburzańskie Święto Pszczoły w Okszowie, Pоdkаrpасkіе 
Śwіętо Mіоdu w Rzеszowie, Święto Miodu w Skansenie w Chorzowie, Śwіętо Mіоdu 
Zіеmі Łukоwskіеj w Łаwkасh, Święto Pszczoły w Łodzi, Świętokrzyskie Święto Pszczoły 
w Bałtowie, Targi Miodowe Kamianna, Targi Pszczelarzy i Rzemiosła Pszczelarskiego 
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w Pszczelej Woli, Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności w Karczowiskach k. Elbląga 
oraz Tykocińska Biesiada Miodowa i Wielickie Miodobranie. 

10. Pszczoły w mieście – ule w parkach i na dachach budynków

W Europie, w tym w Polsce pojawił się nowy trend, tj. moda na „miejskie pszczelar-
stwo”, poprzez zakładanie pasieki w parkach oraz na dachach hoteli, teatrów, biurowców 
czy budynków rządowych. Trudno zrozumieć laikowi, jak w mieście duszącym się od 
smogu pracowite pszczoły mogą zbierać nektar i pyłek. Jednak mogą i zbierają wraz 
z nektarem na miejskich plantach, w parkach i ogrodach. Stwierdzono, że w dużych 
miastach, znanych w całej Europie z groźnych dla życia zanieczyszczeń powietrza, 
pszczoły mają i tak dużo lepiej niż na wsi, bowiem wiejskie pola są już tak silnie za-
nieczyszczone środkami ochrony roślin, że chroniąc rośliny, rolnicy zabijają pszczoły.

W wielkich miastach Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych hodowanie 
pszczół stało się nie tylko modą, lecz także stylem życia niektórych mieszkańców. Na 
Zachodzie Europy pasiekę można założyć praktycznie wszędzie. Celem jest nie tylko 
produkcja miodu, ale głównie popularyzacja pszczelarstwa wśród mieszkańców miast 
i ochrona tego zagrożonego gatunku. W Monachium znalazło się miejsce dla 500 pasiek, 
natomiast w Berlinie jest ich ponad 4000. Szacuje się, że w Londynie znajduje się ponad 
5000 pszczelich uli. W szczycie letniego sezonu, kiedy pszczele rodziny są najsilniejsze, 
w mieście tym mieszka 250 milionów pszczół – ludzi 30 razy mniej. W Hamburgu ule 
przytwierdzone są pionowo do ścian elewacji [64].

Są miasta, w których hodowla pszczoły miodnej jest czymś oczywistym i natural-
nym. Trend cieszy się ogromnym powodzeniem, a pasieki zdobią dachy najsłynniej-
szych budynków świata. Pszczoły mieszkają już m.in. na dachu Opery Paryskiej czy 
zakrystii katedry Notre Dame. Każdego lata na dachu Europejskiej Agencji Środowiska 
w Kopenhadze rezyduje 120 000 pszczół, a wieżowce nowojorskiego Manhattanu od lat 
są sprawdzoną lokalizacją miejskich pasiek. Nad Sztokholmem latają miliony pszczół 
dzięki dwóm Szwedkom, które zakładają ule na dachach stołecznych budynków [64]. 

Ule w centrach europejskich miast pojawiają się coraz częściej. Także i w Polsce od 
kilku lat zwiększa się liczba pasiek na obiektach miejskich. Pojawiają się na budynkach 
hotelowych, restauracyjnych, budynku Sejmu, Ministerstwa Rolnictwa czy Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie – oczywiście w odpowiedniej odległości od ludzi, by owady 
nie były niepokojone. Miejskie pszczelarstwo szturmem podbija polskie aglomeracje. 
W samej Warszawie jest już 400 miejskich uli. To jednak bardzo mało w porównaniu 
z innymi stolicami. W Warszawie miejskie ule znajdują się w parkach, obiektach uży-
teczności publicznej czy prywatnych inwestycjach, takich jak centra handlowe [64].

„Miejskie pszczoły” to ważna i cenna społecznie inicjatywa. Widok ula na śród-
miejskim dachu może być czymś naturalnym i rozpowszechnionym, tym bardziej że 
nie jest to ani pracochłonne, ani czasochłonne, ani drogie zajęcie. Pszczelarstwo to 
świetne hobby i doskonały sposób na odstresowanie. Dotychczas pszczoły traktowano 
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tak samo jak gospodarskie zwierzęta (świnie, kozy czy owce), które można trzymać 
w odległości tysiąca metrów od osiedli mieszkaniowych. Obecnie ule można usta-
wiać w odległości 10 m od granicy nieruchomości lub drogi, a nawet i w mniejszej, 
jeśli właściciel nieruchomości wyrazi na to zgodę. Ule można też stawiać na dachach 
domów, pod warunkiem że od okien w sąsiednich budynkach też będzie zachowana 
odległość 10 m [64].

Niektórzy hodowcy pszczół twierdzą, że pszczołom najbardziej szkodzi życie na wsi, 
bowiem wszechobecna chemia i środki ochrony roślin, wykorzystywane w rolnictwie, 
zabijają te owady. Wielu gospodarzy nie przestrzega zasad ich użycia. W tej trudnej 
sytuacji na ratunek pszczołom przychodzi miasto, gdzie pszczoły mają, jak się okazuje, 
doskonałe warunki do życia. Dużo drzew liściastych, zróżnicowana roślinność i nikt 
nie pryska miejskiej zieleni.

Większość społeczeństwa kojarzy pszczoły przede wszystkim z produkcją smacznego 
i zdrowego miodu, ale czy naprawdę tak jest. Otóż nie. Pszczoły to przede wszystkim 
zapylanie roślin. I mimo rozwoju nauki nikt nie znalazł lepszego sposobu, aby zastąpić 
prace tych pożytecznych owadów. Dlatego coraz więcej uli pojawia się w miastach, 
w parkach i na dachach budynków. Rola pszczół jest nieoceniona: poza produkcją miodu, 
która stanowi zaledwie 1/10 pracy, pszczoły mają za zadanie zapylanie kwiatów roślin, 
co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego łańcucha pokarmowego.

 Fenomen pszczół polega na tym, że będąc samowystarczalne godzą się na coroczne
 oddawanie części swoich produktów człowiekowi w zamian za jego opiekę [32] 

Jerzy Gala

Pszczoły w mieście korzystają z bogatej roślinności występującej w parkach. Na 
wsiach panują zwykle monokulturowe uprawy (np. rzepaku), a gdy kończy się sezon 
upraw, kończy się również pokarm dla pszczół. W mieście miód produkowany jest na 
bazie różnorodnych składników, dzięki czemu jego smak jest wyjątkowy. Na wsiach 
miododajnych drzew i roślin jest zdecydowanie mniej. Są wycinane, a w ich miejscu 
powstają pola uprawne, regularnie opryskiwane środkami owadobójczymi. Substancje 
w nich zawarte uszkadzają układ nerwowy pszczół, owady tracą zdolność orientacji, 
trudno im np. zlokalizować ul i do niego wrócić. To jeden z powodów, przez który 
w Polsce rocznie ginie około 10% pszczół, na świecie nawet 40%. Ich obecność dla 
całego globu jest kluczowa, bo dzięki ich pracy zapylana jest jedna trzecia światowych 
upraw. Brak pszczół, zdaniem ekologów, oznacza brak pożywienia, a w konsekwencji 
śmierć człowieka. 

Pszczelarstwo jest niezwykłym, ale też niełatwym zajęciem. Trzeba ogromnego 
wysiłku i wytrwałości, by osiągnąć sukces. Pszczelarz musi być botanikiem, meteoro-
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logiem, znać się na chorobach pszczół. Dlatego pszczelarstwo to przede wszystkim 
pasja, a dopiero później biznes [6].

 Pszczelnictwo jest to szlachetne ludzkie zajęcie, którego celem jest 
 zdobywanie uczciwym sposobem powszedniego chleba [32]

Onufry M. Czyńka

Negatywnych głosów wśród mieszkańców Warszawy jest niewiele, za to coraz więcej 
ludzi interesuje się pszczołami. I wcale nie chodzi o miód, ale o świadomość, że pszczoły 
mają kłopoty. Jeśli zginą, to zginie też życie na Ziemi. Pszczół w Polsce jest coraz mniej, 
a i sami pszczelarze to zwykle starsze osoby, które mają coraz mniej sił, aby zajmować 
się pasiekami. Dzięki miejskiej hodowli pszczół możliwe jest wzmocnienie populacji 
tego gatunku – pozwala to hodować je tam, gdzie zdecydowanie mniej dotykają je 
współczesne zagrożenia cywilizacyjne. 

Pasieka na dachu hotelu w Warszawie

Do zmiany postrzegania pszczół w Warszawie istotnie przyczyniła się pasieka na 
dachu Regent Warsaw Hotel. Warszawscy radni pod koniec września 2015 r. zdecydo-
wali, że reguły dotyczące hodowli pszczoły miodnej w Warszawie zostaną złagodzone, 
a pasieki będą legalne, a to za sprawą grupy pasjonatów zrzeszających się na facebo-
okowym profilu pn. „Miejskie Pszczoły”. 

Najgłośniej w Warszawie było o pierwszej takiej pasiece w Polsce (a i niewiele było 
takich hoteli na świecie), tj. na dachu luksusowego Regent Warsaw Hotel (poprzednia 
nazwa hotel Hyatt) na skrzyżowaniu ulic Belwederskiej i Spacerowej, nieopodal Łazienek 
Królewskich. Pomysł umieszczenia na dachu uli zrodził się w 2011–2012 r. podczas 
protestów pszczelarzy w Warszawie, dotyczących ochrony tego gatunku i zwiększenia 
jego populacji (fot. 62). Wówczas kierownictwo hotelu zdecydowało o postawieniu 
na dachu dwóch pierwszych uli. Pasieka zaczęła się powiększać, bowiem bliskość do 
Łazienek Królewskich i parku Morskie Oko zapewniała pszczołom bogaty pokarm. 
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Fot. 62. „Marsz w obronie pszczół” w Warszawie
Źródło: http://www.chronmy.pszczoly.pl (dostęp: 11.08.2016)

Nowatorski pomysł, który został zrealizowany wiosną 2012 roku, idealnie wpi-
suje się w filozofię propagowaną przez hotele Hyatt odnoszącą się do ekologicznej 
i zrównoważonej diety. Opiekunem pasieki został szef kuchni Dariusz Suchenek (fot. 
63), natomiast pszczół dogląda wykwalifikowany bartnik z województwa podkarpac-
kiego Marek Barzyk (fot. 64). Pan Barzyk kontynuuje tradycje rodzinne i prowadzi 
ekologiczną pasiekę w województwie podkarpackim. To właśnie jemu, jako doświad-
czonemu pszczelarzowi, powierzono zaplanowanie projektu pasieki oraz stałą opiekę 
nad pszczołami. Priorytetem tego pszczelarza jest hodowla pszczół, w jak najbardziej 
naturalnym środowisku [65].

Pomysłodawcą tego oryginalnego projektu/eksperymentu był Dyrektor Generalny 
hotelu Hyatt Regency Warsaw, Mr. Heddo Siebs (fot. 65), który był świadkiem protestów 
pszczelarzy w centrum Warszawy. Pszczoły pojawiły się na dachu hotelu w specjalnie 
przygotowanych dla nich ulach. Doskonale zaadaptowały się w nowych warunkach 
i stały się częścią miejskiego ekosystemu.

    
Fot. 63 i 64. Dariusz Suchenek (szef kuchni) oraz Marek Barzyk  

na dachu Regent Warsaw Hotel
Źródło: newseria.pl - http://www.portalpszczelarski.pl/ (dostęp: 20.09.2016) 

Źródło: http://www.chillibite.pl/2014/09/warszawskie-pszczoy-hotelowe.html (dostęp: 20.09.2016)
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Do pasieki można się dostać przez okno jednego z pokojów hotelowych (fot. 66). 
Okresowo przy pracy w pasiece uczestniczą studenci z warszawskich uczelni, np. SGGW.

     
Fot. 65 i 66. Marek Barzyk i dyrektor Heddo Siebs na dachu Regent Warsaw Hotel

Źródło: Miód Hyatt Regency Warsaw 
http://www.ekologia.pl/styl-zycia/ciekawostki/ule-w-miestach-pojawia-sie-nowy-trend  

(dostęp: 20.09.2016) 
Źródło: http://www.chillibite.pl/2014/09/warszawskie-pszczoy-hotelowe.html (dostęp: 20.09.2016)

Na dachu hotelu (lipiec 2016 r.) znajdowało się siedem uli, co oznacza, że w sezonie 
na dachu hotelu jest około kilkaset tysięcy pszczół zapylających zieloną okolicę hotelu 
i produkujących unikatowy miód. Miód otrzymał nazwę „Łazienki Gold”, gdyż więk-
szość zbiorów pyłku i nektaru pochodzi z Parku Łazienek Królewskich, w którym aż 
90% drzew, krzewów i roślin należy do miododajnych, np. Park Łazienkowski, Ogród 
Botaniczny, Pola Mokotowskie, Park Morskie Oko. Miód z hotelu nie jest dostępny 
w sprzedaży, przeznaczany jest na potrzeby hotelu – goście mogą się nim rozsmako-
wywać podczas posiłków, rozdawany jest też gościom jako prezent opatrzony etykietą 
„Łazienki Gold” (fot. 67).

Fot. 67. Miód „Łazienki Gold” pozyskiwany w hotelowej pasiece
Źródło: poland100bestrestaurants.pl/images/newsall/.jpg (dostęp: 20.09.2016)
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Pszczoły potrafią wyprodukować nawet 176 kg miodu w dwa tygodnie. Od maja 
do września hotel pozyskuje ok. 600 kg miodu z wszystkich uli. Ale to nie miód jest 
głównym celem hotelu, bo ważna jest świadomość, aby stworzyć pszczołom dobre 
warunki do życia i rozmnażania się. Stąd też miód nie jest wybierany z uli w całości, 
bo pszczoły również go potrzebują. 

Miód badany jest na zawartość metali ciężkich, aby wykluczyć zarzut, że pasieka, 
położona przy ruchliwych ulicach w centrum miasta, może produkować zanieczysz-
czony środek spożywczy. Wyniki badań wskazują, że zawartość metali ciężkich jest 
wielokrotnie niższa od wymagań Polskiej Normy, co potwierdziło jedynie fakt, że 
miód uzyskiwany w pasiece na dachu Regent Warsaw Hotel jest zaskakująco czysty 
i z powodzeniem sprawdza się jako element kuchni hotelowej. Próbki miodu są badane 
systematycznie w laboratorium w Instytucie Ogrodnictwa w Puławach pod względem 
jakości i przydatności spożywczej. Miód jest serwowany gościom oraz stosowany 
w kuchni jako jeden z wielu ekologicznych produktów. Aby więc spróbować tego 
specjału, należy wybrać się do restauracji Venti-Tre znajdującej się w hotelu i zamówić 
miodowe potrawy z karty [66]. 

Pomysł Heddo Siebsa należy uznać za pionierski wyłącznie w Polsce, gdyż podob-
ne inicjatywy miały wcześniej i stale mają miejsce, m.in. w takich metropoliach, jak: 
Berlin, Paryż czy Nowy Jork. Mimo wszystko idea jest piękna i chociaż w niewielkim 
stopniu, ale zawsze, wpływa na częściowe zahamowanie stale zmniejszającej się popu-
lacji pszczół [67]. 

Założona pasieka na dachu budynku Regent Warsaw Hotel stała się jego wyróż-
nikiem i na stałe wpisała się w grono europejskich obiektów ekologicznych. Jest to 
przykład umiejętnego łączenia biznesu z działaniami na rzecz ochrony przyrody [68].

Regent Warsaw Hotel był pierwszym, ale obecnie nie jedynym hotelem w Polsce, 
który gości pszczele rodziny. Również w Krośnie (woj. podkarpackie) ule stanęły na 
dachu Hotelu Nafta Krosno. Był to prawdopodobnie drugi hotel w Polsce, a na pew-
no pierwszy w województwie podkarpackim, który zdecydował się na postawienie 
pasieki na dachu. Ule na hotelowym dachu stanęły pod koniec czerwca 2016 r. Miód 
przekazywany jest na użytek hotelowej restauracji, a także wręczany gościom jako 
upominek. Opiekunem pasieki jest pracownik hotelu Paweł Duda, który zajmuje się 
też pszczelarstwem (fot. 68) i prowadzi własną pasiekę.
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Fot. 68. Pasieka na dachu Hotelu Nafta Krosno
Źródło: http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/krosno/a/w-krosnie-pszczoly-zamieszkaly-na-hotelowym-

dachu,10413618/ (dostęp: 20.09.2016)

Fachowym doradztwem przy jej tworzeniu służył Marek Barzyk. W pojawieniu się 
pszczół na dachu obiektu przy ul. Lwowskiej w Krośnie chodzi nie tylko o sam miód, 
ale także o działanie proekologiczne i edukacyjne. Hotel spełnia warunki formalne 
pozwalające na założenie pasieki w mieście. Ustawienie uli na dachu konsultowane 
było z prawnikami oraz sprawdzane z wymogami uchwały Rady Miasta, która zezwa-
la na tego typu inicjatywę, jeżeli ule nie są ustawione bliżej niż 10 metrów od okien 
sąsiednich budynków. Hotel ma plany powiększenia pasieki w następnych latach 
o dodatkowe ule [69].

Kolejnym obiektem użyteczności publicznej, na dachu którego w maju 2016 r. poja-
wiła się pasieka (5 uli), jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z siedzibą w Toruniu (fot. 69). Fachową opiekę nad pszczołami zapewnia Regionalny 
Związek Pszczelarzy w Toruniu. Rezultat pierwszej zbiórki miodu z pasieki umieszczonej 
na dachu Urzędu Marszałkowskiego to ok. 30 litrów od 150 tysięcy pszczół (fot. 70). Jest 
to promocja idei hodowli pszczół w miastach, by podobne pasieki powstawały również 
w innych częściach regionu i kraju, także w ogródkach działkowych czy przydomowych. 

   
Fot. 69 i 70. Pasieka na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz miodobranie

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl -fot.kujawsko-pomorskie.pl/Mikołaj Kuras (dostęp: 20.09.2016)
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Próbki miodu podlegają specjalistycznemu badaniu w Instytucie Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa w Puławach pod względem składu chemicznego i przydatności spożyw-
czej, dopiero wówczas produkty trafiają na stoły restauracji hotelowej, jak również do 
dzieci z domów dziecka oraz partnerów samorządu województwa.

„Miejska pasieka” dla pszczół na dachu Teatru 
Studio w Pałacu Kultury i Nauki 

Składa się ona z czerech uli oraz miododajnych krzewów i bylin (fot. 71). Rozsta-
wiony został przenośny ogródek, w którym pszczoły mają do dyspozycji sezonowe 
kwiaty: kocimiętkę, rozchodniki, w kilku kwitnących kolejno po sobie odmianach oraz 
pachnące budleje i wrzosy [70].

Fot. 71. Minipasieka na dachu Teatru Studio, który mieści się w PKiN
Źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/miejskie-pszczo-y-na-dachu- fot. R. Motyl  

(dostęp: 20.09.2016)

Miejski miód przy Wiejskiej

Pasieka stanęła w czerwcu 2015 r. na terenie Sejmu (fot. 72). W 10 ulach zamieszkały 
pszczoły rasy kraińskiej, bardziej miodne i łagodniejsze od rodzimej rasy środkowo-
europejskiej [71]. 
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Fot. 72. Pasieka przy Sejmie – przykład od Francuzów
Źródło: http://www.tvn24.pl (dostęp: 20.09.2016)

Sejmowa pasieka, podobnie jak pasieka na dachu hotelu Regent Warsaw powstała, 
by zwrócić uwagę na problem wymierania pszczół i służyć promocji miejskiej hodowli 
tych pożytecznych owadów. Ule znalazły się na terenie Sejmu dzięki współpracy posłów 
z pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polski parlament jest dru-
gim, po francuskim, który w ten sposób promuje ochronę tego zagrożonego gatunku 
[72]. Pszczoły w Sejmie mają przysłużyć się promocji pszczelarstwa miejskiego, które 
od 2015 r. jest legalne na terenie Warszawy. Według badań miód produkowany przez 
„warszawskie pszczoły” jest bardzo dobrej jakości [71]. 

Pasieka na dachu biurowca 

Pasieka na dachu Eurocentrum Office Complex, założona w maju 2016 r., była 
pierwszą najwyżej położoną (na wysokości 60 m) na dachu biurowca, w centrum 
Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich (fot. 73 i 74). W chwili założenia liczyła osiem 
uli i 400 000 pszczół. 

    
Fot. 73 i 74. Pasieka na dachu biurowca Eurocentrum Office Complex

Źródło: http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/pasieka-na-dachu-biurowca (dostęp: 20.09.2016)
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Pasieka na dachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

Na dachu budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH stanęło 
pięć uli. To inicjatywa doktor Anny Nyczyk-Malinowskiej z Katedry Chemii Krze-
mianów i Związków Wielkocząsteczkowych (fot. 75). Jest nauczycielem akademickim, 
ale pszczelarstwo to rodzinna pasja. Prowadzi dwie pasieki razem ze swoim mężem 
informatykiem, którego tylko pszczoły są w stanie oderwać od komputera. Gdy do-
stała zgodę na ustawienie uli na dachu AGH, sprowadziła w sumie ok. 300 tys. pszczół 
w pięciu ulach [73, 74]. 

Pasieka na dachu w centrum Krakowa to nie projekt badawczy tylko edukacyjny. 
Jego celem jest oswojenie z pszczołami mieszkańców, ale także wykorzystanie cennych 
roślin miododajnych, których w okolicy AGH jest wiele. Przy dobrych warunkach 
pogodowych i silnej rodzinie z ula można pozyskać prawdopodobnie nawet 10 l mio-
du lipowego.

Fot. 75. Dr Anna Nyczyk-Malinowska każdego dnia dogląda pasiekę na dachu i obserwuje 
zachowania pszczół

Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/region/g/pszczoly-robia-miod-na-dachu-agh, fot. Andrzej Banaś 
(dostęp: 20.09.2016)

Ule zostały postawione na styrodurowych podstawach, dodatkowo są bardzo do-
brze wentylowane i wyposażone w poidła. Przeprowadzone badania na Politechnice 
Krakowskiej i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nie wykazały obecności zanie-
czyszczeń w krakowskich miodach. Pobliskie Planty, park Jordana, stare lipy na Alei 
Trzech Wieszczów to miejsca, gdzie z dachu AGH latają pszczoły, zbierając nektar, 
pyłek, spadź. Z tych właśnie roślinnych produktów wytwarzają w ulach miód i pierzgę 
(pokarm dla larw). 
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Pasieka w Lasku Bemowskim w Warszawie

Jolanta Pietrkiewicz-Knecht i Mateusz Knecht, małżeństwo młodych warszawskich 
prawników, mają swoją pasiekę w Lasku Bemowskim (fot. 76). Musieli ją ogrodzić 
i umieścić tabliczki informujące o pasiece. 

Fot. 76. Jolanta i Mateusz Knechtowie założyli swoją pasiekę w Lasku Bemowskim 
Źródło: http://www.polskatimes.pl/artykul/3605741,ule-w-miescie-w-warszawie (dostęp: 20.09.2016)

W chwili założenia pasieka liczyła trzy ule, a młodzi pszczelarze byli dumni, że 
w trzecim ulu mają już swoją własną, wyhodowaną pszczelą rodzinę.

Kolejna pasieka to np. 25 uli na osiedlu Jazdowie w Warszawie, mieszkańcy stawiają 
też ule na działkach (np. na Siekierkach) i w lasach miejskich.

Chęć postawienia pasiek w Lublinie wyraziły także Katolicki Uniwersytet Lubelski 
i Centrum Spotkania Kultur. Obie instytucje chcą hodować pszczoły w celach eduka-
cyjnych [73]. 

11. Jakość miodu od „miejskich pszczół”

Wbrew powszechnie panującej opinii, miód wybierany w mieście jest w pełni 
wartościowy i zdrowy. Pszczoły w mieście korzystają z bogatej roślinności występującej 
w parkach. W przeciwieństwie do monokulturowych upraw np. rzepaku na wsiach, 
w mieście miód produkowany jest na bazie bardzo różnorodnych składników, dzięki 
czemu jego smak jest wyjątkowy. 

„Miejski miód” nie jest wbrew pozorom bardziej zanieczyszczony, nie odbiega 
jakością od tego, który produkują pszczoły w ogrodowych pasiekach, a nawet ma 
ciekawszy smak. W miejskich parkach rośnie wiele miododajnych drzew, wśród nich 
lipy, klony czy akacje, ale pszczoły potrafią zrobić miód także z roślin balkonowych 



101

GOSPODARSTWA PSZCZELARSKIE ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ ORAZ ELEMENTEM EDUKACJI

i ogrodowych. Z tej mieszanki nektarów powstają oryginalne smaki jak np. kasztanow-
cowo-wierzbowy lub lipowo-głogowy.

Według badań miód produkowany przez „warszawskie pszczoły” jest bardzo dobrej 
jakości. Nie ma w nim np. metali ciężkich. W mieście jest też mniej pestycydów niż na 
wsi. Również wysoka jest jakość miodu pochodzącego z Krakowa. W ostatnich latach 
pszczoły w miastach są bezpieczniejsze niż na wsi. Na obszarach wiejskich masowo 
stosuje się środki ochrony roślin, które są dla tych owadów zabójcze, w miastach tego 
niebezpieczeństwa nie ma. Tutaj pszczoły korzystają głównie z miododajnych, kwitną-
cych, niepryskanych drzew. Ponieważ nektar wytwarzany jest przez kwiaty o określonej 
porze i na krótką chwilę, to nie zdąży zostać zanieczyszczony, zanim zostanie zebrany 
przez pszczoły.

12. Walory zdrowotne miodu i produktów pszczelich

Miód jest produktem o zróżnicowanym składzie chemicznym. Zależy on w du-
żym stopniu od rodzaju i gatunku roślin, z których pszczoły zbierają nektar lub spadź. 
W różnych typach i odmianach miodu odkryto ponad 300 składników należących do 
kilkunastu grup chemicznych, przy czym większość z nich występuje w nieznacznych 
ilościach [9]. Najliczniejszą grupę związków występujących w miodzie stanowią węglo-
wodany (średnio 77%). Przeważają cukry proste. Przeciętna zawartość glukozy wynosi 
30%, a fruktozy 38%. Sacharoza występuje w miodach odmianowych w granicach od 
0,8% (miód gryczany i wrzosowy) do 7,7% (miód akacjowy). Średnio występuje ona 
w ilości 1,3%. Z dwucukrów redukujących w największej ilości spotykana jest maltoza 
(do 5,4%), a z trójcukrów melecytoza, występująca wyłącznie w miodach spadziowych 
(do 28%). Ponadto w różnych typach i odmianach miodu stwierdzono niewielkie ilości 
22 innych cukrów (m.in. trehalozy, izomaltozy, melibiozy i gencjobiozy).

Dzięki dużej zawartości glukozy i fruktozy miód jest produktem łatwo przyswajalnym 
przez organizm, w tym przez mięsień sercowy. Występująca w miodzie acetylocholina 
wzmacnia siłę skurczu i wydolność mięśnia sercowego. Przyczynia się do tego także 
potas występujący w miodzie w stosunkowo dużej ilości. Miód powoduje obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi, a także rozszerzenie naczyń wieńcowych. Przyczynia się do 
zahamowania procesu miażdżycowego. Miód odznacza się właściwościami antybio-
tycznymi, przeciwzapalnymi, wykrztuśnymi i odnawiającymi [1]. 

Większość miodów zawiera wodę w granicach 17–18%. Spotykane są także miody 
o zawartości 13–15% wody (niektóre miody nektarowe wielokwiatowe i spadziowe). Za-
wartość wody w dojrzałym miodzie nie może przekraczać 20%. Wyjątkiem jest miód 
wrzosowy, w którym dopuszcza się 23% wody [20]. Za działanie przeciwdrobnoustro-
jowe miodu odpowiedzialny jest głównie nadtlenek wodoru. Ważną rolę odgrywają 
również składniki olejków eterycznych. Efekt ten ujawnia się przede wszystkim przy 
bezpośrednim kontakcie miodu ze zmienioną zapalnie błoną śluzową dróg oddecho-
wych. Miód powoduje podrażnienie gruczołów wydzielniczych błony śluzowej dróg 
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oddechowych, dzięki czemu dochodzi do upłynnienia wydzieliny oskrzelowej. Pobudza 
on również ruch rzęsek aparatu migawkowego, co ułatwia odkrztuszanie wydzieliny 
i usuwanie jej na zewnątrz [9]. Miód odznacza się też właściwościami przeciwalergicz-
nymi. Związane jest to przede wszystkim ze zmniejszeniem obrzęku błon śluzowych, 
który towarzyszy stanom alergicznym dróg oddechowych, jak również z działaniem 
uodparniającym miodu.

Miód normalizuje zaburzoną czynność wydzielniczą i motoryczną żołądka. Miód 
pobudza czynność wydzielniczą i motoryczną jelit. Po podaniu tego produktu obser-
wuje się wzrost ruchów perystaltycznych jelita cienkiego i zwiększone wydzielanie soku 
jelitowego. Miód wykazuje wyraźne lecznicze działanie na wątrobę i drogi żółciowe. Ze 
względu na dużą ilość glukozy i fruktozy jest on łatwo przyswajalny przez ten organ. 
Glukoza zawarta w miodzie, oprócz odżywiania komórek wątrobowych, odgrywa 
także dużą rolę w procesach odtruwania organizmu. W wyniku łączenia związków 
toksycznych z kwasem glukuronowym i pirogronowym powstają połączenia łatwo 
rozpuszczalne w wodzie, które wydalane są z organizmu wraz z moczem. Występująca 
w miodzie cholina obniża poziom lipidów w wątrobie oraz zwiększa wydzielanie żółci.

Dzięki niskiej zawartości białka oraz jonów sodu i chloru, miód wykazuje korzystne 
działanie na nerki i drogi moczowe. Przyczynia się do usuwania obrzęków pochodzenia 
sercowego i naczyniowego. Rozszerza naczynia krwionośne nerek, zwiększając filtrację 
kłębkową. Ma to szczególne znaczenie w tych schorzeniach nerek, którym towarzyszy 
zmniejszone wydzielanie moczu [20]. Duża zawartość cukrów redukujących, takich jak 
glukoza i fruktoza oraz niewielka ilość sacharozy, czynią miód pomocnym w leczeniu 
cukrzycy. Cenna jest przede wszystkim obecność fruktozy, cukru łatwo przyswajalnego 
przez chorych na cukrzycę. Korzystny wpływ na metabolizm węglowodanów w or-
ganizmie wykazuje ponadto acetylocholina oraz niektóre biopierwiastki, szczególnie 
cynk i chrom [9]. 

Miód z dobrymi wynikami stosuje się również w przypadku ropiejących ran i oparzeń. 
Powoduje on szybkie oczyszczanie rany z ropnej wydzieliny, a także umożliwia dostęp 
makrofagów do chorych miejsc, dzięki czemu następuje niszczenie drobnoustrojów 
chorobotwórczych, szczególnie gronkowców i paciorkowców. Nie dopuszcza także do 
tworzenia się pęcherzy i blizn pooparzeniowych.

Miód nie sprzyja powstawaniu próchnicy zębów. Stwierdzono, że wzrost pacior-
kowców Streptococcus mutans, będących główną przyczyną próchnicy, hamowany 
jest przez nadtlenek wodoru obecny w miodzie. Ze względu na niewielką zawartość 
sacharozy (przeciętnie 1,3%) drobnoustrój ten nie jest także w stanie wytworzyć nalotu 
nazębnego, czynnika odpowiedzialnego za rozwój próchnicy zębów [9]. Miód posiada 
bogate właściwości biologiczne, do których należą działania antybiotyczne i konser-
wujące, a także inne, mające pozytywny wpływ na skórę i narządy wewnętrzne. Jedną 
z cenniejszych właściwości miodu jest jego działanie na bakterie chorobotwórcze dla 
człowieka, przede wszystkim ziarniaki Gram-dodatnie, (gronkowce i paciorkowce) 
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oraz pałeczki Gram-ujemne. Miód działa na laseczki wąglika, prątki gruźlicy, rzęsist-
ka pochwowego oraz chorobotwórcze dla człowieka grzyby drożdżoidalne z rodzaju 
Candida [8]. 

Wysoką aktywnością antybiotyczną charakteryzują się miody spadziowe ze spadzi 
iglastej, miody nektarowo-spadziowe, a także niektóre miody odmianowe, na przykład 
gryczany i lipowy. Do średnio aktywnych zalicza się miód wielokwiatowy i miód spa-
dziowy ze spadzi liściastej. Niską aktywnością antybiotyczną odznaczają się między 
innymi miody: rzepakowy, akacjowy i wrzosowy.

Do substancji chemicznych odpowiedzialnych za antybiotyczne działanie miodu 
należy zaliczyć przede wszystkim oksydazę glukozy. Enzym ten wprowadzany jest do 
miodu przez pszczoły wraz z wydzieliną gruczołów gardzielowych [9, 24]. Enzym powo-
duje powstawanie z glukozy nadtlenku wodoru, który odznacza się silnym działaniem 
antybiotycznym – powoduje on zniszczenie wszystkich chorobotwórczych bakterii, 
grzybów, wirusów i pierwotniaków. W naturalnym miodzie (nie rozcieńczonym) reakcja 
powstawania nadtlenku wodoru zachodzi bardzo wolno, natomiast po rozcieńczeniu 
miodu wodą powstawanie nadtlenku wodoru zachodzi z dużą szybkością. Do innych 
substancji antybiotycznych wytwarzanych przez pszczoły i wprowadzanych przez nie 
do miodu należą lizozym i apidycyna [1, 20]. 

13. Podsumowanie

Województwo pоdkаrpасkіe, zе względu nа pоłоżеnіе nа stуku licznych kultur, mа 
wіеlе dо zаоfеrоwаnіа turуstоm оdwіеdzаjąсуm jе о różnусh pоrасh rоku. Tо jеdеn 
z nаjbаrdzіеj аtrаkсуjnусh rеgiоnów w Pоlsсе, czego pоtwіеrdzеnіеm jеst, m.in. bogactwo 
szlаków turуstусznусh, pіеszусh, rоwеrоwусh і kоnnусh. Bаrdzо wаżną rоlę w rozwoju 
turystyki оdgrуwаją trаdусjе kulіnаrnе. Włаśnіе kulіnаrіа wуróżnіаją województwo 
pоdkаrpасkіе wśród іnnусh wоjеwództw w Pоlsсе, а nаwеt są o tуlе сіеkаwszе, żе mоgą 
kоnkurоwаć z trаdусjаmі kulіnаrnуmі innych krаjów еurоpеjskісh [23]. W dаwnусh 
сzаsach ludzіе szаnоwаlі prоduktу żywnościowe wуtwоrzоnе z dużym udziałem sаmej 
nаtury, do których bez wątpienia należał miód oraz inne produkty pszczele. 

Bаrtnісtwо nа tеrеnасh województwa podkarpackiego pоjаwіłо sіę dаwnо tеmu 
і dо nаszусh сzаsów zасhоwаłу sіę trаdусjе śwіętowania dnіа mіоdu оrаz dnіа pszсzоłу, 
jаkо okazji do podkreślenia znaczenia przуrоdy i pszczół w życiu człowieka oraz wska-
zania na zagrożenia dla środowiska wynikające z rozwoju cywilizacji. Pоdtrzуmаnіе 
trаdусjі zwіązаnусh z mіоdеm w pоlskіеj turуstусе sprzуjа prоmосjі rеgіоnów, dаjе 
szаnsę nа przусіągаnіе dо Pоlskі turуstów-smаkоszу z саłеgо śwіаtа. Dlа wіеlu turуstów 
lоkаlnа, rеgіоnаlnа kuсhnіа і prоduktу trаdусуjnе mоgą pеłnіć іstоtną rоlę w uzуskаnіu 
sаtуsfаkсjі, а wеdług Е. Соhеn і N. Аvіеlі mоgą stаnоwіć аtrаkсję nа równі zе sztuką, 
аrсhіtеkturą сzу krаjоbrаzеm [2].

Оd nіеdаwnа, wrаz z rоzwоjеm turуstуkі kulіnаrnеj w Polsce, miód i inne produkty 
pszczele oraz wino stаły sіę сеlеm pоdróżу wіеlu turуstów [12]. Z kolei apiturystykę 
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można traktować jako formę turystyki związaną z pszczelarstwem, tradycyjnym za-
wodem pszczelarza i produktami pszczelimi w aspekcie ekologicznym, spożywczym 
i leczniczym (np. apiterapia). Aktywność związana z tą formą turystyki obejmuje wizyty 
w pasiekach, skansenach i muzeach pszczelarskich, które pełnią funkcję: krajoznawczą, 
prozdrowotną i edukacyjną, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia, kształtując 
jego świadomość ekologiczną i postawę wobec środowiska [25].

Pszсzоłу są wаżną і nіеоdłąсzną сzęśсіą еkоsуstеmu i bez nich trudno sobie wy-
obrazić żусіe nа nаszеj plаnесіе. Duże znaczenie ma zаstоsоwаnіе аpіtеrаpеutуków 
w prоfіlаktусе zdrоwоtnеj, a nawet w lecznictwie. О lесznісzусh włаśсіwоśсіасh 
prоduktów pszсzеlісh bуłо wіаdоmо, zаnіm jeszcze pоjаwiły sіę pіеrwszе аntуbіоtуkі 
[24]. Оd kіlku lаt nоtujе sіę sуstеmаtусznу wzrоst nоwо rеjеstrоwаnусh rоdzіn 
pszсzеlісh w Polsce оrаz profesjonalnych pszсzеlаrzу. Jеdnаk zе względu nа wуmіеnіоnе 
wсzеśnіеj prоblеmу środowiskowe są przеsłаnkі, bу twіеrdzіć, żе dаnе dotyczące 
ogólnej populacji pszczół czy rodzin pszczelich, w poszczególnych regionach, mоgą 
bуć w jаkіmś stоpnіu nіеdоszасоwаnе. Nа pеwnо kwеstіа tа mоgłаbу ulес znасznеj 
pоprаwіе, gdуbу pszсzеlаrzе nа bіеżąсо аktuаlіzоwаlі dаnе fіgurująсе w rеjеstrасh 
Іnspеkсjі Wеtеrуnаrуjnеj [40].

Polskie pszczelarstwo jest rozdrobnione, co niekorzystnie wpływa na ekonomikę 
całego sektora. Niska opłacalność i stosunkowo mały poziom produkcji oraz duże jej 
koszty, przy jednoczesnym braku kapitału na inwestycje, ograniczają możliwości rozwoju 
małych pasiek, przez co w ostatnich latach struktura pasiek w Polsce zasadniczo się 
nie zmieniła [36]. Nаjwіększу prоblеm w rоzwоju pszсzеlаrstwа і mіоdоwеj turуstуkі 
stanowi mała śwіаdоmоść ludzі dotycząca roli pszczół w środowisku oraz wzrastających 
zagrożeń dla zachowania i rozwoju ich populacji. Dоpókі ludzіе nіе zrоzumіеją dużej 
roli pszсzół, tо і pszсzеlаrstwо, а z nіm і turуstуkа оpаrtа nа mіоdасh і prоduktасh 
pszсzеlаrskісh (apiturystyka), nіе będzie sіę prawidłowo rоzwіjаć.

Turуstуkа kulіnаrnа w oparciu o produkty pszczele ma dużą szansę na rozwój 
w województwie podkarpackim, ale wymaga ona prowadzenia skutecznej promocji [14]. 
Głównу udzіаł w prоmосjі muszą brаć lоkаlnе і rеgіоnаlnе оrgаnіzасjе turуstусznе. 
Należy korzystać z promocji z wykorzystaniem strоn іntеrnеtоwусh і innych mediów. 
Соrаz wіęсеj prоduсеntów kоrzуstа z usług bіur pоdróżу і оrgаnіzасjі turуstусznусh, 
abу prоmоwаć swоjе pasieki i prоduktу. Pszczelarze posiadają swoje strоnу іntеrnеtоwе 
oraz prowadzą sprzedaż wyrobów za pośrednictwem Internetu. 

Prоduсеnсі prоduktów pszczelarskich są zаіntеrеsоwаnі w prоmоwаnіu ісh 
gospodarstw i produktów, m.in. pоprzеz utwоrzеnіe szlаku kulіnаrnеgо zwіązаnеgо 
z mіоdеm i innymi wyrobami pszczelarskimi. Utwоrzеnіе szlаków kulіnаrnусh tуlkо 
pоmоżе w pоpulаrуzасjі prоduktów еkоlоgісznусh, w tуm pаsіеk, a funkcjonujący 
szlаk mоżе zаіstnіеć jаkо prоdukt turуstусznу wуróżnіаjąсу gospodarstwo i rеgіоn. 
Przеdstаwіоnе rоzwаżаnіа pоtwіеrdzаją szаnsę nа rоzwój turуstуkі kulіnаrnеj, w tуm 
turуstуkі mіоdоwеj nа tеrеnіе wоjеwództwа pоdkаrpасkіеgо. Reasumując, można 
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stwierdzić, іż przу rеаlіzасjі wszуstkісh spоsоbów pоpulаrуzасjі, zwłaszcza przу pоmосу 
оrgаnіzасjі turуstусznусh i władz samorządowych – szlаk mоżе zаіstnіеć jаkо prоdukt 
turуstусznу wуróżnіаjąсу rеgіоn.
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ROLA WŁADZ I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 
ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ROZWOJU 
TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Zarys treści
Wielofunkcyjny rozwój polskiej wsi uwarunkowany jest ograniczeniem funkcji rolniczych na 

rzecz pozarolniczych, do których należy funkcja turystyczna. W niniejszym rozdziale przedsta-
wiono uwarunkowania rozwoju wiejskiej gospodarki turystycznej oraz działania władz i admini-
stracji samorządowej, organizacji społecznych i branżowych oraz społeczności lokalnych, temu 
rozwojowi służące. Zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich, diagnozujących postawy 
przedsiębiorcze mieszkańców wsi podkarpackich, a także dokonano analizy barier rozwoju go-
spodarki turystycznej na obszarach wiejskich.

Słowa kluczowe: turystyka na obszarach wiejskich, samorząd terytorialny, administracja sa-
morządowa, społeczność lokalna, przedsiębiorczość

THE ROLE OF GOVERNMENT, LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION AND LOCAL COMMUNITIES IN 
THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM

Abstract
The multifunctional development of the Polish countryside is determined by limitation of func-

tion of agricultural to non-agricultural, which include tourist function. This chapter describes 
the conditions for the development of rural tourism economy and the actions of the authorities 
and local government, social organizations and industry and local communities, that contribute 
to this development. The results of direct testing, diagnosing entrepreneurial attitudes of rural 
residents in the Podkarpackie Voivodeship, as well as an analysis of barriers to the development 
of tourism in rural areas.

Keywords: tourism in rural areas, local government and local administration, local commu-
nity, entrepreneurship

1. Wprowadzenie 

Turystyka stanowi istotny czynnik wielofunkcyjnego rozwoju polskiej wsi, ale zna-
czenie wiejskiej gospodarki turystycznej wciąż jest w Polsce marginalizowane, przede 
wszystkim w tych regionach, które nie są postrzegane jako szczególnie atrakcyjne 
turystycznie. Należy jednak zauważyć, że wykształcenie funkcji turystycznej obszarów 
wiejskich to nie tylko kwestia bogatych walorów przyrodniczych i antropogenicznych 
oraz wieloletniej tradycji przyjmowania turystów, ale również ewolucji modelu regio-
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nalnego i lokalnego zarządzania turystyką oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań 
produktowych, organizacyjnych i finansowych.

Postrzeganie wiejskiej gospodarki turystycznej jako realnego źródła korzyści wymaga 
zmiany postaw mieszkańców wsi, przedstawicieli biznesu i otoczenia okołobiznesowego 
oraz organizacji społecznych i branżowych, a przede wszystkim władz samorządo-
wych, które powinny organizować, koordynować, stymulować i wspierać współpracę 
wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane kierunki działania samorządu 
terytorialnego, organizacji społecznych i branżowych oraz społeczności lokalnych, które 
już skutkują lub mogłyby w przyszłości przynieść wymierne efekty w postaci rosnącej 
popularności i dochodowości turystyki wiejskiej. Poruszono problematykę obligatoryj-
nych i fakultatywnych zadań samorządu terytorialnego (przede wszystkim gminnego), 
odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do turystyki wiejskiej i uwarunkowań jej 
rozwoju. Wskazano możliwości współpracy różnych podmiotów, zaangażowanych we 
wspieranie wiejskiej gospodarki turystycznej, zwracając szczególną uwagę na znaczenie 
kreacji lokalnych zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej. Przedstawiono zasady 
funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej – głównie spółdzielni socjalnych oraz rolę 
administracji samorządowej w adaptacji rozwiązań ekonomii społecznej do specyfiki 
wiejskiej gospodarki turystycznej. Ze względu na rolę, jaką w kształtowaniu wiejskiej 
przestrzeni turystycznej mają do spełnienia władze gminy oraz tworzone związki 
gmin, zaprezentowano, jako przykładową, działalność Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego.

2. Turystyka wiejska w zadaniach samorządu terytorialnego

Samorządy gmin, powiatów i województw są podmiotami regionalnej i lokalnej 
polityki turystycznej, której skuteczność determinowana jest sprawnym funkcjonowa-
niem systemu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsię-
biorstwami turystycznymi oraz organizacjami branży turystycznej. Na mocy regulacji 
prawnych, jednostki samorządowe zostały wyposażone w instrumenty kształtujące 
funkcję turystyczną obszaru recepcji, przy czym są to zarówno instrumenty aktywne – 
instytucjonalne i ekonomiczne, jak i pasywne – administracyjne, a niekiedy wyłącznie 
deklaratywne [26].

Działania władz i administracji samorządowej, wspierające rozwój turystyki wiej-
skiej realizowane są głównie przez samorząd gminny i wynikają w znacznym stopniu 
z ustawowych zadań własnych, zaspokajających równocześnie potrzeby mieszkańców 
i turystów a odnoszących się do [51]:

 � ładu przestrzennego, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska naturalnego,
 � usług komunalnych (zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, utrzymanie czystości 

i porządku, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz),
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 � gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz lokalnego 
transportu zbiorowego,

 � kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 � kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 � targowisk i hal targowych,
 � zieleni gminnej i zadrzewień,
 � porządku publicznego i bezpieczeństwa,
 � promocji gminy,
 � współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 � współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Wskazując zadania gminnej administracji samorządowej w zakresie turystyki 
wiejskiej, należy zaznaczyć, że część z nich ma charakter obligatoryjny, co wynika 
z przepisów prawnych, przede wszystkim z uregulowań ustawy o usługach turystycz-
nych [53]. Takim zapisanym w ustawie obowiązkiem gminy jest prowadzenie ewidencji 
obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji oraz kontrola tych obiektów 
pod względem spełniania wymogów budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych 
oraz zakresu świadczonych usług.

Stymulując rozwój lokalnej turystyki wiejskiej, samorząd gminny winien koncen-
trować swoją aktywność na [29]:

 � rozbudowie infrastruktury technicznej i społecznej, służącej mieszkańcom a rów-
nocześnie podnoszącej jakość obszarowego produktu turystycznego, 

 � kształtowaniu atrakcyjnej i funkcjonalnej infrastruktury turystycznej, w tym bazy 
noclegowej odpowiadającej oczekiwaniom turystów,

 � inicjatywach umożliwiających wykorzystanie lokalnego kapitału ludzkiego i spo-
łecznego dla rozwoju wiejskiej gospodarki turystycznej,

 � uruchamianiu punktów informacji turystycznej, działających w ramach systemu 
regionalnego i krajowego,

 � opracowaniu i wdrożeniu skutecznej zintegrowanej strategii promocji, budującej 
wizerunek gminy jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.
Planowane działania samorządu gminnego, ukierunkowane na rozwój lokalnej 

gospodarki turystycznej, znajdują swoje odzwierciedlenie w lokalnych dokumen-
tach strategicznych, a w szczególności w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego. Strategia rozwoju społeczno-
-gospodarczego ma charakter długookresowy, więc powinna uwzględniać wieloletnie 
rozwiązania służące wzmocnieniu funkcji turystycznej gminy, może również stanowić 
podstawę opracowania strategii rozwoju turystyki w gminie. Gminne dokumenty 
planistyczne odnoszące się do zagospodarowania przestrzennego determinują zakres 
lokalnych inwestycji turystycznych, poprzez wskazania lokalizacyjne obiektów zago-
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spodarowania turystycznego z uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu oraz 
terenów objętych ochroną konserwatorską [11]. 

Walory przyrodnicze i kulturowe w zasadniczy sposób determinują atrakcyjność 
turystyczną obszaru recepcji, a działania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego stanowią istotny czynnik rozwoju 
turystyki wiejskiej. Kształtowanie wiejskiej przestrzeni turystycznej winno odbywać 
się zgodnie z postulatami koncepcji zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem dzie-
dzictwa przyrodniczego [29]. Programowane w tym zakresie działania, zwiększające 
atrakcyjność turystyczną gmin, zapobiegają degradacji środowiska, powodowanej, 
między innymi, nadmiernym natężeniem ruchu turystycznego [13]. Samorządowymi 
instrumentami polityki ochrony środowiska są programy wojewódzkie, powiatowe 
i gminne, uchwalane odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu i radę 
gminy [48]. Projekty samorządowych programów ochrony środowiska, uwzględniające 
cele zawarte w strategiach rozwoju oraz w programach i dokumentach programowych, 
tworzone są z udziałem społeczeństwa i poddawane konsultacjom społecznym, a organy 
wykonawcze województwa, powiatu i gminy są zobowiązane do sporządzania co dwa 
lata raportów z realizacji tych programów [1, 2]. Właściwie opracowane samorządowe 
programy ochrony środowiska winny zawierać [56]:

 � ocenę stanu środowiska, uwzględniającą obszary przyszłej interwencji, 
 � prognozę stanu środowiska na okres obowiązywania programu,
 � wskazanie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu śro-

dowiska,
 � harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz dla zadań monitorowanych,
 � szczegółowe treści programu,
 � prezentację całości procesu realizacji programu: zarządzanie, monitorowanie, 

ewaluację i aktualizację oraz współpracę z interesariuszami.
Samorządowe programy ochrony środowiska mogą być finansowane z różnych 

krajowych i zagranicznych źródeł publicznych oraz prywatnych, a w szczególności: ze 
środków budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, budżetów 
jednostek sektora finansów publicznych, ze środków państwowych funduszy celowych, 
funduszy unijnych, kredytów międzynarodowych instytucji finansowych, kredytów 
bankowych, funduszy inwestycyjnych oraz ze środków własnych inwestorów [46]. 
Należałoby przy tym zauważyć, że to zróżnicowanie źródeł finansowania nie ozna-
cza łatwości w pozyskiwaniu środków i dotyczy to zarówno źródeł prywatnych, jak 
i publicznych, ze względu na konkurencję wielu projektów i konieczność posiadania 
wkładu własnego.
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Na szczególną uwagę zasługują zadania władz i administracji samorządowej w zakre-
sie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, których planowanie winno przyjmować 
postać czteroletnich programów, realizujących takie cele i zadania, jak [31, 40, 49, 55]:

 � włączenie problemów i uwarunkowań ochrony zabytków do samorządowych 
dokumentów strategicznych oraz planów zagospodarowania przestrzennego,

 � zahamowanie procesów degradacji i poprawa stanu zachowania zabytków,
 � wyeksponowanie walorów krajobrazu kulturowego oraz poszczególnych zabyt-

ków oraz zwiększanie ich atrakcyjności dla potrzeb społecznych, edukacyjnych 
i turystycznych,

 � wspieranie inicjatyw służących pozyskaniu dodatkowych środków finansowych 
na opiekę nad zabytkami,

 � określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków,
 � podejmowanie przedsięwzięć łączących się z tworzeniem miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami.
Ze względu na fakt, że obiekty zabytkowe położone są w granicach administracyjnych 

gmin, a znaczna część zabytków stanowi własność komunalną, za szczególnie istotne 
należałoby uznać tworzenie gminnych programów opieki nad zabytkami, których 
realizacja winna uwzględniać priorytety określone jako [8, 36]:

 � rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego w kontekście rozwoju społeczno-gospo-
darczego gminy,

 � ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego,
 � badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości.
Przyjęcie tych priorytetów w gminnych programach opieki nad zabytkami oznacza 

zaplanowanie działań z zakresu [8, 36]:
 � przeciwdziałania procesowi degradacji zabytków i dążenia do poprawy stanu 

ich zachowania,
 � przedsięwzięć zwiększających atrakcyjność zabytków na potrzeby społeczne, tu-

rystyczne i edukacyjne,
 � tworzenia miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami,
 � zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego,
 � poszerzenia zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy,
 � ochrony układów ruralistycznych na obszarach wiejskich,
 � poszerzania dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy,
 � edukacji i popularyzacji wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym,
 � specjalistycznego rozpoznania badawczego poszczególnych obiektów, zespołów 

oraz obszarów zabytkowych w związku z przygotowywanym lub realizowanym 
procesem inwestycyjnym,



116

 

 � promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego, służącej kreacji produktów tu-
rystyki kulturowej. 
Samorządowe programy opieki nad zabytkami, stanowiące instrumentalne wsparcie 

realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, nie 
spełniają w praktyce swojej roli. Wprawdzie wszystkie województwa posiadają aktu-
alne programy, zawierające omówienie podstaw prawnych, charakterystykę zasobów 
dziedzictwa kulturowego, założenia programowe oraz wskazanie instrumentów i źródeł 
finansowania, ale równocześnie zdecydowana większość lokalnych samorządów nie 
wywiązuje się z ustawowego obowiązku opracowania i wdrażania takich programów 
oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji. Ponadto analiza opublikowanych gmin-
nych programów opieki nad zabytkami pozwala na stwierdzenie, że większość z nich 
ma zbyt ogólnikowy charakter, brak jest konkretnie opisanych zadań, kosztorysów, 
wskazania źródeł finansowania i harmonogramu działań. W tej sytuacji należałoby się 
zastanowić nad celowością sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami 
w dotychczasowej formie. Z drugiej strony, właściwie opracowany i wdrażany program 
mógłby stanowić istotną pomoc dla administracji gminnej, tym bardziej że odpowiednio 
utrzymane i zabezpieczone zabytki w istotny sposób zwiększają atrakcyjność turystyczną 
obszaru i wspomagają kształtowanie turystycznej funkcji gminy [8].

Analizując zadania samorządu i administracji gminnej w zakresie rozwoju tury-
styki wiejskiej, trzeba mieć świadomość zróżnicowania atrakcyjności turystycznej oraz 
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, w jakich są one w skali kraju realizowane. 
Dlatego też planując zakres tych zadań w poszczególnych gminach, należy wcześniej 
rozpoznać i ocenić lokalny potencjał turystyczny, możliwości zasilania finansowego, 
priorytety rozwoju gospodarczego gminy, preferencje konsumentów usług turystycz-
nych oraz ich postawy wobec produktu turystyki wiejskiej.

3. Regionalne i lokalne organizacje stymulujące  
rozwój turystyki wiejskiej 

Rozwój gospodarki turystycznej na obszarach wiejskich uzależniony jest od harmo-
nijnej współpracy przedsiębiorstw turystycznych z administracją samorządową, przy 
udziale organizacji społecznych i branżowych [28]. Współdziałanie tych podmiotów 
ukierunkowane jest na osiągnięcie rezultatów w postaci [32]:

 � zaktywizowania mieszkańców wsi do podjęcia działalności gospodarczej w za-
kresie turystyki,

 � upowszechnienia nowych form wypoczynku i rekreacji na obszarach wiejskich,
 � wykreowania podmiotów generujących i kształtujących rozwój turystyki wiejskiej 

oraz mechanizmów prawnych, administracyjnych i organizacyjnych, rozwój ten 
wspierających. 
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Wśród wielu podmiotów – międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych, 
wspomagających rozwój wiejskiej gospodarki turystycznej – szczególnie wyróżniają się 
Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania, Polska Federacja 
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Uchwalenie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej [50] stworzyło ramy prawne 
dla działalności regionalnych (na poziomie województw) oraz lokalnych organiza-
cji turystycznych. Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT) stanowią platformę 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego – głównie województw oraz szeroko 
rozumianej branży turystycznej. Do zadań ROT należy [50]:

 � współtworzenie wojewódzkich strategii rozwoju turystyki oraz koordynowanie 
ich realizacji przez jednostki samorządowe, podmioty gospodarcze i organiza-
cje społeczne,

 � promocja walorów turystycznych i kreacja produktu turystycznego regionu,
 � tworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej,
 � inicjowanie, opiniowanie oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji in-

frastruktury turystycznej,
 � doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki,
 � przeprowadzanie badań i analiz rynku turystycznego,
 � inspirowanie oraz pomoc w powoływaniu Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Lokalne Organizacje Turystyczne koordynują współpracę samorządu, branży tury-
stycznej oraz organizacji społecznych w celu kształtowania lokalnej polityki turystycznej 
zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, przy współudziale i akceptacji lokal-
nych społeczności. Ponadto organizacje lokalne, podobnie jak regionalne, podejmują 
działania intensyfikujące rozwój innowacyjnych produktów turystycznych.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” reprezentuje 
ruch turystyki wiejskiej wobec administracji państwowej, znacząco wpływa na jakość 
wiejskiej bazy noclegowej, poprzez jej standaryzację i kategoryzację, tworzy centralny 
system informacji agroturystycznej, a równocześnie prowadzi działalność wydawniczą, 
szkoleniową oraz promocyjną [32]. 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń, in-
formacji, dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań odnoszących się do różnych 
aspektów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, w tym również turystyki [32].

Szczególną aktywność w działaniach wspierających wielofunkcyjny rozwój polskiej 
wsi wykazują Lokalne Grupy Działania, tworzone w ramach Osi Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Realizowane przez LGD lokalne 
strategie rozwoju objęły ponad 90% obszarów wiejskich [41], przy czym imponująca 
jest liczba tych podmiotów, działających na obszarze całego kraju, co obrazuje tabela 1.
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Tab. 1. Lokalne Grupy Działania w 2012 r. (według województw)

Województwo Liczba LGD Udział %
Dolnośląskie 20 5,8
Kujawsko-pomorskie 21 6,2
Lubelskie 26 7,6
Lubuskie 10 2,9
Łódzkie 20 5,8
Małopolskie 39 11,4
Mazowieckie 36 10,5
Opolskie 13 3,8
Podkarpackie 31 9,0
Podlaskie 16 4,9
Pomorskie 16 4,9
Śląskie 15 4,4
Świętokrzyskie 18 5,3
Warmińsko-mazurskie 14 4,1
Wielkopolskie 31 9,0
Zachodniopomorskie 15 4,4
Ogółem 341 100,0

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Katalog LGD – Lokalne Grupy Działania,  
MRiRW, Warszawa 2012.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można zauważyć liczną reprezentację 
Lokalnych Grup Działania we wszystkich regionach Polski, ale najliczniej podmioty te 
działały w województwach: małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i wielkopolskim, 
przejmując łącznie 40% udziału w ogólnej liczbie LGD. Cele szczegółowe lokalnych 
strategii rozwoju przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Cele szczegółowe lokalnych strategii rozwoju realizowanych  
przez Lokalne Grupy Działania

Obszar celów strategicznych Udział % w ogólnej liczbie strategii
Rozwój turystyki 89,0
Tradycja, kultura 78,0
Rozwój przedsiębiorczości 77,0
Aktywizacja społeczna 67,0
Ochrona środowiska i walorów naturalnych 56,0
Integracja społeczna 52,0
Promocja i/lub wytwarzanie produktu lokalnego 34,0
Przeciwdziałanie bezrobociu 32,0
Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolnego 21,0
Inne – poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa 
publicznego, infrastruktura i przestrzeń publiczna, promocja 
społeczności lokalnych 

57,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena funkcjonowania Lokalnych Grup Działania realizują-
cych lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007–2013 – raport końcowy, PSDB 2012,  

www.psdb.com.pl (dostęp: 17.10.2016).
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Analizując cele strategiczne realizowane przez Lokalne Grupy Działania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, można zauważyć, że prawie 90% 
lokalnych strategii rozwoju ukierunkowanych było na działania bezpośrednio wspiera-
jące rozwój turystyki wiejskiej, a niewiele mniejszą popularnością cieszyły się obszary 
strategiczne związane z turystyką, takie jak: tradycja i kultura, rozwój przedsiębiorczości, 
aktywizacja społeczna czy ochrona środowiska naturalnego. Potwierdza to szczególne 
znaczenie działalności LGD dla rozwoju wiejskiej gospodarki turystycznej.

Aktywność samorządu lokalnego, organizacji regionalnych i lokalnych oraz całej 
branży turystycznej mogłaby zostać wykorzystana w procesie tworzenia klastrów tury-
stycznych na obszarach wiejskich. Klaster definiowany jest jako geograficzne skupisko 
niezależnych podmiotów konkurujących i współpracujących ze sobą w ramach łańcucha 
wartości, stanowiąc źródło korzyści i tworząc nową wartość dla wszystkich uczestni-
ków – przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, administracji publicznej 
oraz innych organizacji wspierających [34]. Pomimo rosnącego zainteresowania tą 
formą współpracy gospodarczej, popularność struktur klastrowych w Polsce wciąż jest 
ograniczona, a świadczą o tym informacje zaprezentowane w tabeli 3.

Tab. 3. Klastry według województw z uwzględnieniem występowania  
klastrów turystycznych

Województwo Liczba klastrów Udział % Klastry turystyczne
Dolnośląskie 11 8,2
Kujawsko-pomorskie 4 3,0 x
Lubelskie 11 8,2
Lubuskie 4 3,0 x
Łódzkie 3 2,2
Małopolskie 10 7,5 x
Mazowieckie 13 9,7
Opolskie 1 0,7
Podkarpackie 12 9,0 x
Podlaskie 8 6,0 x
Pomorskie 5 3,7 x
Śląskie 28 20,9 x
Świętokrzyskie 4 3,0
Warmińsko-mazurskie 2 1,5 x
Wielkopolskie 12 9,0
Zachodniopomorskie 6 4,4
Ogółem 134 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Buczyńska, D. Frączek, P. Kryjom, Raport z inwentaryzacji 
klastrów w Polsce 2015, PARP, Warszawa 2016, www.pi.gov.pl (dostęp: 17.10.2016).

Według danych zawartych w tabeli 3, w Polsce działa ponad 130 klastrów zróż-
nicowanych branżowo, a zlokalizowanych we wszystkich województwach, przy czym 
niezaprzeczalnym liderem jest województwo śląskie, w którym funkcjonuje prawie 30% 
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wszystkich struktur klastrowych. Powstało tylko 9 klastrów turystycznych, działających 
w ośmiu województwach, co oznacza, że ta forma współpracy podmiotów turystycznych 
wciąż jest mało popularna. Dlatego też rozwój klasteringu turystycznego na obszarach 
wiejskich wymagałby intensywnego upowszechniania wiedzy na temat tworzenia 
i działania klastrów oraz korzyści osiąganych przez funkcjonujące w tych strukturach 
podmioty rynkowe. Przede wszystkim jednak konieczne byłoby zaangażowanie władz 
i administracji samorządowej oraz organizacji branżowych i społecznych w działania 
organizatorskie, a nawet przejmowanie funkcji koordynatorów, animujących rozwój 
powiązań, interakcji, przepływów wiedzy i współpracy w klastrach turystyki wiejskiej.

4. Aktywność administracji samorządowej w kreacji 
innowacyjnych obszarowych produktów turystycznych 

Rozwój funkcji turystycznej obszarów wiejskich może stanowić determinantę 
rozwoju lokalnego, pod warunkiem że samorządy gminne w swoich działaniach o cha-
rakterze strategicznym potrafią właściwie ocenić zasoby obszaru recepcji turystycznej, 
odpowiednio wykorzystać aktywność lokalnych społeczności, a także będą tworzyć 
klimat sprzyjający pobudzaniu przedsiębiorczości [11]. Zaangażowanie administracji 
samorządowej w kształtowanie lokalnej przestrzeni turystycznej nie może ograniczać 
się do dbałości o zagospodarowanie turystyczne terenu i rozbudowę infrastruktury 
– szczególnie ważne jest aktywne uczestniczenie w kreacji obszarowych produktów 
turystycznych. Wieloznaczność pojęcia produktu turystycznego powoduje, że może 
być on rozumiany jako:

 � pakiet dóbr i usług nabywanych przez turystów przed podróżą, podczas podróży 
oraz w trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania [10],

 � kompozycja materialnych i niematerialnych składników pozwalających na urze-
czywistnienie wyjazdu turystycznego [24],

 � suma wrażeń, czyli złożone przeżycie turysty od momentu opuszczenia miejsca 
zamieszkania do chwili powrotu [23],

 � pakiet usług, a równocześnie suma doświadczeń turysty w podróży [22].
Spośród wyróżnionych wielu kategorii produktu, takich jak: usługa, impreza, miejsce, 

obiekt, szlak, wydarzenie czy rzecz, część ma charakter prosty, a część – złożony [16]. 
Specyficzną formę produktu turystycznego stanowi obszarowy produkt turystyczny, 
będący kombinacją cząstkowych usług turystycznych, umożliwiających turystom 
odpowiednie warunki pobytu oraz korzystanie z walorów obszaru recepcji. Produkt 
turystyczny obszaru (miejsca) tworzą takie elementy, jak [20]:

 � dziedzictwo, czyli atrakcje, walory turystyczne,
 � infrastruktura, zapewniająca zaspokojenie potrzeb bytowych turystów, atrakcyjność 

pobytu oraz komunikacyjną dostępność obszaru,
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 � wartość dodana, np. wizerunek obszaru, pomysł na produkt, jego identyfikacja, 
nazwa, logo, marka,

 � organizacja i zarządzanie.
Kreacja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych opiera się na wyko-

rzystaniu potencjału przestrzeni turystycznej, której charakter determinowany jest 
postrzeganą atrakcyjnością dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, poziomem 
rozwoju infrastruktury oraz działalnością człowieka [33]. Kształtowanie obszarowych 
produktów turystycznych wymaga aktywności samorządów lokalnych w działaniach, 
służących rozwojowi zagospodarowania turystycznego obszaru recepcji oraz moderni-
zacji infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Konieczne są zarówno inwestycje 
gminne, wspierane środkami funduszy unijnych, jak i tworzenie warunków sprzyjających 
inwestorom prywatnym oraz instytucjom otoczenia biznesowego, zainteresowanym 
rozbudową wiejskiej bazy turystycznej.

Rozwojowi obszarowych produktów turystycznych nie sprzyja słabe zainteresowanie 
kreacją zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej ze strony podmiotów branży 
turystycznej oraz brak konsekwencji w realizacji projektów turystycznych. Wśród 
istotnych barier realizacji koncepcji kształtowania innowacyjnych zintegrowanych 
produktów turystyki wiejskiej oraz zarządzania tymi produktami można wskazać: 
brak przekonania u samorządowców o korzyściach, jakie niesie rozwój turystyki, słabą 
współpracę między samorządami w regionie oraz niewystarczające wsparcie mery-
toryczne, organizacyjne i finansowe dla inicjatyw lokalnych ze strony administracji 
samorządowej różnych szczebli. Dlatego też szczególnie ważne dla rozwoju różnych 
produktów turystyki wiejskiej jest podejmowanie przez administrację samorządową 
działań polegających na [6]:

 � tworzeniu zintegrowanych regionalnych i lokalnych produktów turystycznych 
wokół jednego lidera oraz współpracy między lokalnymi liderami i samorządami 
w tworzeniu produktów ponadlokalnych i ponadregionalnych,

 � umożliwieniu przedstawicielom lokalnej branży turystycznej uczestniczenia 
w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania lokalnych przedsięwzięć, jak 
również przeznaczaniu części dochodów z opłat lokalnych na promocję obszarów 
recepcji turystycznej,

 � organizacji szkoleń dla samorządowców i usługodawców oraz innych przedstawi-
cieli branży turystycznej,

 � tworzeniu i ciągłej modernizacji zintegrowanego systemu informacji turystycznej, 
udostępniającego bazę regionalnych i lokalnych produktów turystycznych.
Podmiotami pełniącymi funkcję lidera, kreującego obszarowy produkt turystyki 

wiejskiej, mogą być: samorządy lokalne oraz ich związki, fundacje i stowarzyszenia 
turystyczne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, wyróżniające się podmioty 
gospodarcze branży turystycznej, a także osoby prywatne. Rolą lidera jest [20]:
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 � kształtowanie idei produktu i przekonanie do jej realizacji podmiotów gospodar-
czych i mieszkańców,

 � łagodzenie pojawiających się konfliktów i sprzecznych interesów,
 � wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących zintegrowany produkt turystyczny 

poprzez pomoc prawną, marketingową, informacyjną i edukacyjną,
 � utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej,
 � promocja nowego produktu turystycznego.

Wykreowanie lokalnego czy regionalnego zintegrowanego produktu turystyki 
wiejskiej wymaga identyfikacji tych cech obszaru, które będą wyróżniały produkt 
na rynku. Należy również wybrać kategorię tworzonego produktu oraz stopień jego 
innowacyjności. Zintegrowany produkt turystyczny obszarów wiejskich może przyjąć 
formę produktu liniowego lub sieciowego. Produkt liniowy to oferta w formie pakietu 
towarów i usług, której podstawę stanowi trwale oznaczony lub przyjęty ciąg turystyczny, 
przebiegający przez obszary o specyficznych walorach, umożliwiających uprawianie 
turystyki. Produkt sieciowy opiera się na rozproszonej strukturze podmiotów, atrakcji, 
miejsc, punktów obsługi oraz obiektów i funkcjonuje jako jedna spójna koncepcja, 
posiadająca wspólny wiodący silny wyróżnik – markę produktu [6]. 

Ze względu na popularność szlaków turystycznych, w których wytyczanie aktywnie 
włącza się administracja samorządowa, istnieje możliwość wykorzystania ich jako bazy 
w procesie kreacji zintegrowanych obszarowych produktów turystycznych. Najbardziej 
popularne są szlaki turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz turystyki poznawczej, 
oparte na walorach przyrodniczych i antropogenicznych obszaru recepcji. Uruchomienie 
właściwych powiązań pomiędzy podmiotami funkcjonującymi wzdłuż tych szlaków, 
pozwala na stworzenie struktury sieciowej w postaci innowacyjnego zintegrowanego 
produktu turystycznego. Równocześnie należałoby zauważyć, że obok szlaków trady-
cyjnych, eksponujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – głównie zabytki kul-
tury materialnej, pojawiają się innowacyjne szlaki tematyczne, które mogą wzbogacać 
istniejące już obszarowe produkty turystyczne. Na szczególną uwagę zasługują szlaki 
kulinarne, umożliwiające turystom poznanie tradycyjnych i regionalnych produktów 
żywnościowych oraz metod ich wytwarzania [21].

Opracowując koncepcję innowacyjnego zintegrowanego produktu turystyki wiejskiej, 
należy rozważyć możliwości budowania marki tego produktu w oparciu o wyróżniki, 
charakter i tożsamość regionu oraz jakość potencjału turystycznego obszaru recepcji 
[33]. Kształtowanie marki obszarowego produktu turystyki wiejskiej wymaga podjęcia 
decyzji dotyczących wyboru produktów, które będą oznaczone marką, sposobu iden-
tyfikowania marki i jej rynkowego zasięgu, pozycjonowania marki na tle innych tury-
stycznych marek rynkowych oraz wyboru instrumentów rynkowych wspomagających 
markę. Administracja samorządowa winna czynnie uczestniczyć we wskazywaniu tych 
produktów, usług cząstkowych oraz obiektów, które będą mogły posługiwać się marką 
tworzonego zintegrowanego obszarowego produktu turystycznego, przy czym mogą to 
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być zarówno szlaki i atrakcje turystyczne, jak i obiekty noclegowe czy gastronomiczne, 
wypożyczalnie sprzętu, sklepy pamiątkarskie, punkty informacji turystycznej oraz inne 
obiekty infrastruktury turystycznej. 

Szczególne znaczenie dla procesu kreacji zintegrowanego obszarowego produktu 
turystyki wiejskiej ma akceptacja i zaangażowanie całej lokalnej społeczności, nie tylko 
władz samorządowych. Rolą samorządu, głównie gminnego, jest zainicjowanie tego 
procesu, stworzenie klimatu sprzyjającego inwestycjom w infrastrukturę turystyczną 
oraz opracowanie i wdrożenie efektywnej strategii promocji, natomiast mieszkańcy wsi 
muszą budować atmosferę gościnności oraz podejmować działania służące umacnianiu 
pozytywnego wizerunku obszaru i jego atrakcyjności turystycznej. 

5. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystycznej 
przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość społeczna, pomimo że stanowi jedną z form gospodarki rynko-
wej, pozycjonuje swoją misję i cele poza rynkiem [13]. Ten rodzaj przedsiębiorczości 
wyróżnia prowadzenie działalności z zakresu dostarczania dóbr i usług publicznych 
oraz aktywizacji rynku pracy, przy czym nie występuje dążenie do maksymalizacji zy-
sku lub powiększania dochodu właścicieli czy udziałowców, a zyski są reinwestowane 
w realizację celów przedsiębiorstwa [12]. 

Unia Europejska podejmuje coraz liczniejsze działania wspierające rozwój przedsię-
biorczości społecznej. Wśród takich inicjatyw unijnych na szczególną uwagę zasługuje 
[4, 38, 42]:

 � 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 przed-
siębiorstwom 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 podmiotów ekonomii społecznej. 
Wprawdzie przedsiębiorstwa społeczne posiadają określone cechy ekonomiczne, 

wśród których można wymienić: ciągłą, regularną działalność, suwerenność i niezależ-
ność od instytucji publicznych, występowanie ryzyka ekonomicznego oraz obowiązek 
zatrudniania płatnego personelu, ale większe znaczenie mają społeczne cechy tych 
przedsiębiorstw, takie jak: orientacja na społeczne cele działalności, oddolny, obywa-
telski charakter inicjatyw, demokratyczny system zarządzania, wspólnotowy charakter 
działania oraz ograniczona dystrybucja zysków.
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Realizując zadania własne, władze samorządowe powinny uwzględniać możliwość 
wspierania przedsiębiorczości społecznej, odgrywającej istotną rolę w rozwoju spo-
łeczno-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 wyklu-
czonych, 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 społeczne [4].

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. W dokumentach strategicznych jednostek samorządowych 
należałoby uwzględnić przedsięwzięcia ukierunkowane na [4, 9]:

 � kształtowanie polityki wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych z wykorzystaniem 
takich instrumentów, jak: udostępnianie lokali i gruntów na warunkach preferen-
cyjnych 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 ekono-

mii społecznej.
Analiza uwarunkowań rozwoju turystycznej przedsiębiorczości społecznej na ob-

szarach wiejskich prowadzi do wniosku, że najkorzystniejszą formą organizacyjną takiej 
działalności mogłyby się okazać spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy 
z 2006 r. [52]. Nowelizacja tej ustawy w 2009 r. [54] rozszerzyła krąg potencjalnych 
założycieli, określając ich jako:

 � 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, 

 � lub dwie osoby prawne, a wśród nich organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, 
powiatowe urzędy pracy oraz kościelne osoby prawne. 
Spółdzielnie socjalne mogą korzystać ze wsparcia różnych podmiotów, przy czym 

za szczególnie znaczące należałoby uznać [37]:
 � korzystanie ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez starostów, za 

pośrednictwem powiatowych urzędów pracy,
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 � zwolnienie z opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
 � częściowe finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne ze środków Fundu-

szu 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.
Równocześnie należy mieć na uwadze organizacyjne, środowiskowe i finansowe 

bariery rozwoju turystycznej przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich. 
Sukces turystycznej spółdzielni socjalnej uzależniony jest od wielu czynników, wśród 
których za najistotniejsze należałoby uznać [4, 9]:

 � sprzyjające środowisko lokalne,
 � wsparcie ze strony lokalnych władz samorządowych,
 � dobry pomysł na działalność, uwzględniający sezonowość popytu turystycznego,
 � kompetencje i umiejętności lidera w zakresie założenia i prowadzenia turystycznej 

spółdzielni socjalnej, mobilizowania do pracy, lobbowania na rzecz przedsiębiorczo-
ści 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 przedsiębior-

stwo społeczne w zakresie analizy lokalnego rynku, marketingu czy sporządzenia 
biznesplanu. 
Zakres działań władz i administracji samorządowej, ukierunkowanych na akty-

wizację lokalnej turystycznej przedsiębiorczości społecznej, winien obejmować [4]:
 � zainicjowanie współpracy lokalnych samorządów, ich związków, powiatowych 

urzędów pracy oraz lokalnych organizacji zainteresowanych rozwojem turystycz-
nych przedsiębiorstw społecznych, 

 � opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
branży turystycznej na określonym wiejskim obszarze recepcji,

 � nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz z Ośrod-
kiem Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej,

 � intensywną promocję idei tworzenia przedsiębiorstw społecznych, a w szczególności 
spółdzielni socjalnych branży turystycznej, 

 � organizowanie spotkań z osobami spełniającymi warunki członkostwa w spół-
dzielniach socjalnych, poszukiwanie potencjalnych liderów,
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 � dokonanie przeglądu bazy materialnej, która mogłaby zostać dostosowana i wy-
korzystana 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 po-
zyskiwanie wsparcia finansowego dla turystycznych przedsiębiorstw społecznych 
z funduszy unijnych. 
Podmioty ekonomii społecznej przyjmują różne formy organizacyjno-prawne, ale 

jak już wcześniej zaznaczono, analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich prowadzi do wniosku, że najkorzystniejsze, przynajmniej w pierwszej fazie 
tworzenia turystycznych przedsiębiorstw społecznych, byłoby zakładanie przez osoby 
prawne i fizyczne spółdzielni socjalnych. Samorządy gmin i powiatów, powiatowe 
urzędy pracy oraz związki gmin winny inicjować procesy tworzenia takich spółdzielni 
i włączać się w ich realizację [17].

Założenie spółdzielni socjalnej winno zostać poprzedzone kompleksową analizą 
otoczenia, merytoryczną oceną przedmiotu działalności oraz sporządzeniem biznesplanu. 
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. Niezbędne byłoby również 
zaplanowanie posezonowej działalności alternatywnej lub uzupełniającej, na przykład 
rękodzielnictwa, pamiątkarstwa, wyrobu regionalnych kulinariów czy cateringu. Ponad-
to 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, co powoduje konieczność zatrudnienia 
odpowiednich osób na stanowiskach wymagających fachowej wiedzy i umiejętności [4].

Bez względu na lokalne uwarunkowania, niezwykle ważną rolę w rozwoju tu-
rystycznych spółdzielni socjalnych na obszarach wiejskich odgrywa administracja 
samorządowa – gminna i powiatowa. Szczególne znaczenie dla rozwoju wiejskiej 
przedsiębiorczości społecznej, w tym również turystycznej, ma współpraca władz sa-
morządowych z powiatowymi urzędami pracy, stanowiącymi jednostki samorządowej 
administracji zespolonej, podlegającej starostom powiatów, tym bardziej że działalność 
podmiotów ekonomii społecznej służy nie tylko równoważeniu lokalnego rynku pra-
cy, ale stanowi również determinantę rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek 
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samorządu terytorialnego. Działalność takiej wiejskiej spółdzielni socjalnej, oferującej 
zróżnicowane usługi turystyczne (np. noclegowe, gastronomiczne, przewodnickie, 
wypożyczanie sprzętu, pamiątkarstwo) we współpracy z lokalnym samorządem, jest 
możliwa nie tylko na obszarach szczególnie atrakcyjnych turystycznie, a wsparcie takiej 
działalności przez gminną administrację samorządową wydaje się być efektywnym 
czynnikiem, kształtującym przestrzeń i funkcję turystyczną gmin mało popularnych 
wśród potencjalnych turystów. 

6. Przedsiębiorczość turystyczna mieszkańców obszarów wiejskich 
ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich polega na ograniczaniu funkcji rolni-
czych na rzecz pozarolniczych, do których należy funkcja turystyczna. Turystyka wiejska 
może stać się skutecznym narzędziem rozwoju polskiej wsi, ale wymaga to rozbudowy 
odpowiedniej infrastruktury turystycznej oraz właściwego wykorzystania kapitału ludz-
kiego i społecznego [18]. Za niezwykle ważne należy uznać tworzenie innowacyjnych, 
zintegrowanych produktów turystycznych, uwzględniających zmieniające się oczekiwania 
potencjalnych turystów oraz kształtowanie systemu partnerskich powiązań pomiędzy 
oferentami wiejskich usług turystycznych [44]. Walory przyrodnicze oraz kulturowe 
polskiej wsi, a w szczególności czyste środowisko naturalne, zróżnicowany krajobraz, 
kompleksy leśne, sieć hydrograficzna, bogactwo flory i fauny, liczne obiekty zabytkowe, 
tradycja, folklor, wiejskie kulinaria sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki aktywnej 
i specjalistycznej, rekreacyjno-wypoczynkowej, edukacyjnej, kulturowej oraz turystyki 
kulinarnej, ekoturystyki i agroturystyki. Należałoby również zauważyć ewolucję gospo-
darstw agroturystycznych, które coraz częściej świadczą usługi specjalistyczne, oferując 
turystom między innymi korzystanie z łowisk czy szkółek jeździeckich.

Rozwój funkcji turystycznej obszarów wiejskich uzależniony jest w znacznym stop-
niu od wspieranej przez lokalne władze samorządowe przedsiębiorczości mieszkańców, 
od skutecznej promocji wiejskiego stylu życia i tradycyjnej gościnności. Pozarolnicza 
przedsiębiorczość mieszkańców wsi jest zróżnicowana i w ograniczonym stopniu ukie-
runkowana na zaangażowanie w gospodarkę turystyczną. Aktywność mieszkańców 
obszarów wiejskich w tym zakresie determinowana jest głównie stopniem popularności 
i atrakcyjności turystycznej regionu – przedsiębiorczość mieszkańców gmin zlokalizo-
wanych na nadmorskich, górskich czy pojeziernych obszarach wiejskich koncentruje 
się na ich funkcji turystycznej, ale w wielu regionach Polski sytuacja wygląda inaczej. 

Na przykład, obszary wiejskie województwa podkarpackiego posiadają znaczą-
cy, ale wciąż nie w pełni wykorzystany potencjał dla rozwoju turystyki, a jako jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy można wskazać ograniczone zainteresowanie świadcze-
niem usług turystycznych ze strony mieszkańców podkarpackich wsi. Na zmianę tej 
sytuacji mogłoby mieć wpływ zaangażowanie młodych mieszkańców województwa 
podkarpackiego w działalność gospodarczą w obrębie turystyki wiejskiej. Dlatego też 
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uznano za celowe dokonanie analizy postaw przedsiębiorczych młodych mieszkańców 
województwa podkarpackiego w oparciu o wyniki badań bezpośrednich [5]. 

Badanie przeprowadzono metodą ankietową, techniką kwestionariuszową [14] 
w miesiącach wiosennych 2015 r. na obszarze województwa podkarpackiego, wśród 
osób pełnoletnich w wieku nieprzekraczającym 35 lat. Doboru próby badawczej do-
konano metodą „dolepiania” i losowania sieciowego – snowball and network sampling 
[19, 30], rozpoczynając od 15 respondentów – studentów kierunku turystyka i rekreacja 
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, którzy poprzez 
kontakty z kolegami, ze znajomymi oraz z członkami rodzin zorganizowali trójszcze-
blową strukturę sieciową, liczącą łącznie 465 osób, zamieszkujących zróżnicowany pod 
względem atrakcyjności turystycznej obszar województwa podkarpackiego. Zakres 
przedmiotowy badania obejmował [5]:

 � diagnozę stopnia aktywności respondentów w zakresie działań przedsiębiorczych,
 � wskazanie wpływu wybranych cech respondentów na ich postawy przedsiębiorcze,
 � identyfikację czynników kształtujących postawy respondentów względem wiejskiej 

przedsiębiorczości turystycznej.
W dalszej części rozważań omówiona zastanie tylko ta część wyników badań, która 

odnosi się bezpośrednio do postaw respondentów wobec wiejskiej przedsiębiorczo-
ści turystycznej.

Charakterystykę respondentów zaprezentowano w tabeli 4.

Tab. 4. Ogólna charakterystyka respondentów

Wybrane cechy respondentów i warianty cech Liczba osób Udział %

Płeć
kobieta 262 56,3
mężczyzna 203 43,7

Wiek
18–25 lat 246 52,9
26–35 lat 219 47,1

Miejsce zamieszkania
miasto 176 37,8
wieś 289 62,2

Wykształcenie

podstawowe/gimnazjalne 23 5,0
zawodowe 19 4,1
średnie/ponadgimnazjalne 314 67,5
wyższe 109 23,4

Status społeczno-zawo-
dowy

student 191 41,1
osoba bezrobotna 117 25,2
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy 
cywilnoprawnej 108 23,2

samodzielna działalność gospodarcza / samozatrudnienie 12 2,6
właściciel gospodarstwa rolnego / osoba pracująca w go-
spodarstwie rodzinnym 37 7,9

Ogólna liczba respondentów 465 100,0

Źródło: Badania własne
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Analizując strukturę respondentów według badanych cech, można zauważyć, że:
 � wśród ankietowanych dominowali mieszkańcy wsi – 2/3 ogólnej liczby respon-

dentów, a ponad połowę z nich stanowiły kobiety,
 � nieco liczniejsza była grupa respondentów w wieku 18–25 lat, kiedy to wielu mło-

dych ludzi jeszcze studiuje i dopiero planuje swoją przyszłość, niż osób w wieku 
26–35 lat, które często zakończyły już proces edukacji i ustabilizowały swoją po-
zycję zawodową,

 � ze względu na duży udział studentów w próbie badawczej (ponad 40%), zdecydo-
wana większość respondentów (ponad 2/3) deklarowała wykształcenie średnie/
ponadgimnazjalne, ale znacząca była również liczba osób z wyższym wykształce-
niem – prawie 1/4 ankietowanych,

 � udział respondentów bezrobotnych oraz udział osób posiadających zatrudnienie 
był porównywalny (po około 1/4 próby badawczej), natomiast właściciele gospo-
darstw rolnych oraz pracujący w gospodarstwach rodzinnych stanowili około 8% 
ankietowanych.
Dla potrzeb niniejszego badania, diagnozującego rzeczywistą i potencjalną przed-

siębiorczość młodych mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie szeroko 
rozumianej wiejskiej gospodarki turystycznej, przyjęto trzy typy postaw – aktywność, 
rozumianą jako prowadzenie działalności polegającej na oferowaniu usług turystycznych, 
planowanie takiej aktywności oraz deklarowaną postawę pasywną (tab. 5).

 Tab. 5. Postawy respondentów wobec wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej

Deklarowane postawy respondentów Liczba wskazań Udział %
Aktywność w działaniach przedsiębiorczych 9 1,9
Planowanie podjęcia działań przedsiębiorczych w przyszłości 16 3,5
Brak zainteresowania działaniami przedsiębiorczymi 440 94,6
Ogółem 465 100,0

Źródło: Badania własne

Wyniki badania wskazują na dominację pasywnych postaw respondentów w od-
niesieniu do przedsięwzięć w obszarze wiejskiej gospodarki turystycznej. Aktywne 
postawy przedsiębiorcze deklarowali przede wszystkim właściciele gospodarstw rolnych, 
zgłaszający równocześnie ofertę agroturystyczną oraz osoby oferujące pokoje gościnne. 
Dotyczy to również respondentów planujących podejmowanie działań przedsiębiorczych 
w przyszłości – są to osoby zamierzające kontynuować agroturystyczną działalność 
gospodarstw rodzinnych lub ofertę pokoi gościnnych, rozwijając przy tym zakres świad-
czonych usług (szkółka jeździecka, stawy wędkarskie, wypożyczalnia sprzętu, kuchnia 
regionalna). Bardziej szczegółową identyfikację badanych postaw, uwzględniającą cechy 
respondentów, przedstawiono w tabeli 6.
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Tab. 6. Postawy respondentów wobec wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej według 
uwzględnionych w badaniu cech 

Cechy respondentów i warianty cech

Deklarowane postawy respondentów

Aktywność  
w działaniach 

przedsiębiorczych

Planowanie  
podjęcia działań 

przedsiębiorczych 
w przyszłości

Brak 
zainteresowania 

działaniami  
przedsiębiorczymi

Udział % wskazań

Płeć
kobieta 0,7 4,6 94,7
mężczyzna 3,4 2,0 94,6

Wiek
18–25 lat 0,8 4,5 94,7
26–35 lat 3,2 2,3 94,5

Miejsce 
zamieszkania

miasto 0,0 0,0 100,0
wieś 3,1 5,6 91,3

Wykształcenie

podstawowe/gimnazjalne – – 100,0
zawodowe – – 100,0
średnie/ponadgimnazjalne 2,2 4,2 93,6
wyższe 1,8 2,8 95,4

Status
społeczno- 
-zawodowy

student – 2,1 97,9
osoba bezrobotna – 0,9 99,1
zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę, umowy 
cywilnoprawnej

– – 100,0

samodzielna działalność 
gospodarcza / samozatrud-
nienie

– – 100,0

właściciel gospodarstwa 
rolnego/ osoba pracująca 
w gospodarstwie rodzinnym

24,3 29,7 -46,0

Źródło: Badania własne

Analiza wyników badania, zaprezentowanych w tabeli 6, pozwala na sformułowanie 
następujących wniosków:

 � Płeć nie jest cechą istotnie różnicującą postawy respondentów – prawie 95% 
ankietowanych kobiet i mężczyzn nie zamierza angażować się w przedsięwzięcia 
z zakresu wiejskiej gospodarki turystycznej, przy czym nieco większy jest odsetek 
kobiet planujących takie działania w przyszłości.

 � Aktywnością gospodarczą w obrębie turystyki wiejskiej, aktualnie i w przyszłości, 
zupełnie nie są zainteresowani mieszkańcy miast.

 � Obydwie grupy wiekowe ankietowych deklarują postawy pasywne wobec wiejskiej 
przedsiębiorczości turystycznej, natomiast udział osób planujących taką formę 
aktywności w grupie młodszych respondentów jest dwukrotnie wyższy niż wśród 
osób w wieku 26–35 lat.

 � Tylko niewielka liczba uczestników badania, posiadających wyższe lub średnie 
(ponadgimnazjalne) wykształcenie, deklaruje aktualną lub planowaną aktywność 
związaną z wiejską gospodarką turystyczną, natomiast zupełny brak zaintereso-
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wania taką działalnością wykazują respondenci z wykształceniem podstawowym 
lub zawodowym.

 � Status społeczno-zawodowy to cecha, która najsilniej zróżnicowała postawy re-
spondentów wobec wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej. Najbardziej przed-
siębiorczy okazali się właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby w tych gospo-
darstwach pracujące – blisko 1/4 z nich już jest zaangażowana w świadczenie usług 
turystycznych, głównie noclegowych, żywieniowych i agroturystycznych, a około 
30% planuje taki rodzaj aktywności. Podobne plany deklaruje niewielki odsetek 
studentów (nieco ponad 2%) i jeszcze mniejszy osób bezrobotnych (niespełna 
1%), natomiast respondenci, pracując zarobkowo lub prowadzący działalność go-
spodarczą w branżach pozaturystycznych, nie zamierzają angażować się w wiejską 
gospodarkę turystyczną.
Wskazane przez respondentów bariery rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości tury-

stycznej zaprezentowano w tabeli 7.

Tab. 7. Bariery rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej w opinii respondentów

Wyszczególnienie Udział % wskazań*
Sezonowość dochodów oraz ich niezadowalająca wysokość 85,6
Brak predyspozycji mieszkańców do tego rodzaju działalności 58,3
Ograniczona atrakcyjność turystyczna i popularność obszaru recepcji 39,8
Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności 29,7
Obawa przed niepowodzeniem przedsięwzięcia, niechęć do ryzyka 22,2
Brak własnego kapitału na rozpoczęcie działalności 18,9
Brak wsparcia ze strony władz i urzędników samorządowych 18,9
Brak tradycji i doświadczenia w świadczeniu usług turystycznych 14,8
Trudności w uzyskaniu kredytów i pożyczek na rozpoczęcie i prowadzenie działalności 10,3
Inne 1,5

*Respondenci mogli wskazywać trzy bariery, ich zdaniem najistotniejsze
Źródło: Badania własne

Dominująca we wskazaniach respondentów (prawie 86%) bariera rozwoju wiejskiej 
przedsiębiorczości turystycznej to sezonowość oraz niezadowalająca wysokość dochodów 
z tego rodzaju działalności. Ponad połowa ankietowanych zauważa brak predyspozycji 
mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego do zaangażowania się 
w obsługę turystów, a jako istotne bariery zachowań przedsiębiorczych respondenci 
wskazali: ograniczoną atrakcyjność turystyczną i popularność tychże obszarów recep-
cji oraz brak wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia przez mieszkańców 
działalności gospodarczej (odpowiednio 40% i 30% wskazań). W opinii około 1/5 
ankietowanych czynnikami zniechęcającymi do zaangażowania się w wiejską przedsię-
biorczość turystyczną okazały się: obawa przed ryzykiem, brak własnego kapitału oraz 
brak instytucjonalnego i finansowego wsparcia ze strony władz i administracji gminnej. 
Respondenci wskazali również takie przyczyny postaw pasywnych wobec przedsię-
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wzięć z zakresu wiejskiej gospodarki turystycznej, jak: brak tradycji i doświadczenia 
w świadczeniu usług turystycznych oraz trudności w pozyskaniu kredytów i pożyczek.

Podsumowując, opartą na wynikach badań ankietowych analizę postaw młodych 
mieszkańców województwa podkarpackiego wobec wiejskiej przedsiębiorczości tury-
stycznej, należy zauważyć, że wprawdzie metoda doboru próby badawczej nie zapewniała 
pełnej reprezentatywności badanej zbiorowości, ale znaczny stopień zróżnicowania 
respondentów, pod względem cech uznanych za istotne z punktu widzenia problemu 
badawczego, upoważnia do sformułowania następujących wniosków, które mogłyby 
stanowić punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych badań i analiz:

 � W odniesieniu do wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej dominują pasywne 
postawy młodych mieszkańców województwa podkarpackiego, przy czym taki 
brak aktywności deklarują również osoby bezrobotne oraz mieszkańcy bardziej 
atrakcyjnych obszarów recepcji, takich jak Bieszczady czy Roztocze. 

 � Analizowanych postaw młodych ludzi praktycznie nie różnicują takie cechy, jak: 
płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia czy status społeczno-zawodowy – 
wyjątek stanowią osoby prowadzące gospodarstwo rolne, łączące przedsiębiorczość 
pozaturystyczną z oferowaniem usług turystycznych.

 � Spośród młodych mieszkańców województwa podkarpackiego tylko nieliczni 
deklarują przyszłą aktywność w zakresie wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej, 
ograniczając się w swoich planach do sezonowego oferowania usług agroturystycz-
nych lub tylko noclegowych i są to głównie osoby, których rodziny taką dodatkową 
działalność już prowadzą.
Należałoby w tym miejscu zauważyć, iż niezależnie od subiektywnych przyczyn 

omawianej sytuacji, na postawy młodych ludzi wpływa postrzeganie województwa 
podkarpackiego jako niezbyt atrakcyjnego (z wyjątkiem Bieszczad) i mało popularnego 
wśród mieszkańców innych regionów obszaru recepcji turystycznej. Ponadto miesz-
kańcom wsi brakuje wieloletniej tradycji i doświadczenia w przyjmowaniu turystów, 
nie w pełni dostosowana do wymagań turystów jest również wiejska baza turystyczna. 

Na obszarze województwa podkarpackiego brak jest dużych aglomeracji, których 
mieszkańcy pragną kontaktu z naturą i zgłaszają wzmożony popyt na produkty wiej-
skiej turystyki weekendowej. Rozwojowi tej formy turystyki nie sprzyja także fakt, 
że znaczna liczba mieszkańców miast województwa podkarpackiego to osoby, które 
opuściły wieś lub potomkowie takich osób – często są właścicielami wiejskich domków 
letniskowych lub odwiedzają rodziny mieszkające na wsi. Wydaje się więc, że potencjał 
turystyczny i kapitał ludzki województwa podkarpackiego mogłyby stać się podstawą 
rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości turystycznej, ale wymagałoby to istotnej zmiany 
postaw młodych mieszkańców tego regionu, na co wpływ będzie miało wiele czynni-
ków o charakterze socjologicznym, ekonomicznym, demograficznym, politycznym 
i prawnym [5].
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7. Działalność Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
jako przykład współpracy samorządów gminnych ukierunkowanej 
na stymulowanie rozwoju lokalnej przestrzeni turystycznej

Zarządzanie turystyką na poziomie gminy winno być skoncentrowane na takich 
działaniach, jak: tworzenie płaszczyzny współdziałania podmiotów funkcjonujących na 
lokalnym rynku turystycznym, wspieranie rozwoju lokalnych produktów turystycznych 
oraz ich promocja, a także inicjowanie przedsięwzięć o zasięgu międzygminnym, np. 
tworzenie związków gmin turystycznych [7, 27]. Związki gmin, podobnie jak związki 
powiatów, stanowią najbardziej zaawansowaną formę współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego, której celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych [51]. Przed-
miot współdziałania nie został ustawowo ograniczony, tym niemniej powinien mieścić 
się w zakresie zadań właściwych dla tych jednostek samorządowych, które związek 
tworzą [25], a działania wspierające rozwój lokalnego obszaru recepcji turystycznej 
do takich zadań samorządu gminnego właśnie należą [1].

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego (ZGTPD) powstał w 1996 
roku, a jego założycielami były miasta Dynów i Kańczuga oraz gminy – Dynów (wiej-
ska), Dubiecko, Jawornik Polski i Nozdrzec. Aktualnie członkami Związku są: Miasto 
Dynów, Gmina Dynów, Gmina Dubiecko, Gmina Dydnia, Gmina Krzywcza oraz Gmina 
Nozdrzec. Działania ZGTPD mają na celu wspieranie rozwoju turystyki na obszarze 
Pogórza Dynowskiego, rozbudowę infrastruktury turystycznej, ochronę środowiska 
naturalnego oraz promocję lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Związek 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego podejmuje inicjatywy obejmujące [57]:

 � współpracę samorządów z ośrodkami kultury w gminach, z organizacjami poza-
rządowymi w zakresie edukacji oraz inwestycji proekologicznych,

 � organizację, wspólnie z jednostkami samorządowymi oraz z organizacjami spo-
łecznymi, corocznych imprez kulturalnych i turystycznych,

 � tworzenie centrum informacji turystycznej,
 � wspieranie idei regionalizmu w edukacji szkolnej,
 � promocję walorów turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, służące promocji 
Pogórza Dynowskiego jako atrakcyjnego obszaru recepcji turystycznej, koncentrują 
się na [57]:

 � organizacji corocznych Konferencji Naukowo-Technicznych z cyklu „Błękitny San”,
 � publikacji materiałów pokonferencyjnych, monografii, albumów, folderów, infor-

matorów, pocztówek,
 � współpracy z lokalnymi mediami,
 � zamieszczaniu informacji o walorach turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz 

o programie „Błękitny San” na stronie internetowej ZGTPD. 
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Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego zainicjował w 2003 roku 
realizację programu „Błękitny San”, którego celem stała się ochrona wód środkowego 
Sanu, poprzez budowę i modernizację kolektorów sanitarnych, oczyszczalni ścieków, 
składowisk odpadów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz racjonalne gospodarowanie 
środowiskiem. W realizację programu włączyły się gminy będące członkami Związku 
– miasto Dynów, gminy wiejskie – Dubiecko, Dydnia, Dynów, Krzywcza i Nozdrzec, 
oraz wsie: Szklary (gmina Hyżne) i Barycz (gmina Domaradz). Efekty programu win-
ny mieć zarówno zasięg lokalny, jak i globalny, a mianowicie: czyste wody Sanu i jego 
dorzecza, czyste środowisko, rozwój turystyki (głównie agroturystyki) w dolinie Sanu, 
mniej zanieczyszczeń w Wiśle i w Bałtyku, zachowanie walorów przyrodniczych w tym 
licznych gatunków flory i fauny [57].

Realizacja programu „Błękitny San” stymuluje zrównoważony rozwój turystyki 
na Pogórzu Dynowskim poprzez kształtowanie przyjaznego środowisku zagospo-
darowania turystycznego obszaru recepcji oraz poszerzenia bazy agroturystycznej. 
W ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej wytyczona została rowerowa trasa 
przyrodniczo-edukacyjno-turystyczna „Doliną Sanu”, pomyślana jako przewodnik 
w formie terenowych tablic głównych, tablic edukacyjnych, regulaminowych oraz 
kierunkowych [57]. 

Można powiedzieć, że ta inicjatywa Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dy-
nowskiego, otwarta dla jednostek samorządowych doliny Sanu, stała się fundamentem, 
uchwalonego w 2015 roku przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Programu 
Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jako doku-
mentu o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, służącego realizacji założeń Strategii 
Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 [43, 47]. Cele tego Programu obejmują: 
wzrost poziomu i poprawę warunków życia mieszkańców gmin „Błękitnego Sanu”, 
efektywne wykorzystanie zróżnicowanych zasobów endogenicznych obszaru, poprawę 
spójności wewnętrznej i wzmocnienie funkcjonalnych powiązań zewnętrznych, a w 
zakresie turystyki – rozwój różnorodnych produktów turystycznych wraz ze zintegro-
waną promocją, tworzenie wyspecjalizowanych klastrów turystycznych, skoordyno-
wany rozwój zagospodarowania, poprawę funkcjonowania infrastruktury turystycznej, 
rewitalizację, ochronę oraz promocję obiektów dziedzictwa kulturowego [3]. 

Uchwalenie tego Programu zostało poprzedzone konsultacjami z partnerami 
samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi [45], a do jego realizacji przystąpiło 
48 gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich, położonych wzdłuż biegu rzeki 
San, w tym gminy zrzeszone w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Wskazane w Programie Strategicznym „Błękitny San” działania priorytetowe to 
między innymi „rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych ze zintegrowaną 
promocją” [3]. Potencjał turystyczny Pogórza Dynowskiego mógłby stanowić podstawę 
kształtowania markowego innowacyjnego produktu turystycznego, ale problemem 
jest słaba rozpoznawalność tego terenu wśród potencjalnych turystów [6, 7], będąca 
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skutkiem rozproszenia lokalnych produktów turystycznych oraz słabej spójności wi-
zerunku obszaru recepcji. Kreację, konkurencyjnego na rynku regionalnym i ponadre-
gionalnym, markowego zintegrowanego produktu turystycznego, należałoby oprzeć na 
produktach liniowych – markowych szlakach turystycznych, wykorzystując przy tym 
rozpoznawalność Programu i znaku Błękitny San. 

Udział Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w kształtowaniu mar-
kowego zintegrowanego produktu turystycznego – liniowego lub sieciowego, mógłby 
polegać na przyjęciu roli lidera, do którego zadań należałoby [6]: 

 � kształtowanie marki produktu w nawiązaniu do rozpoznawalnego znaku towaro-
wego Błękitny San,

 � współdziałanie z samorządami gmin i powiatów z obszaru Pogórza Dynowskiego 
oraz spoza tego terenu,

 � podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców, lokalną branżę turystyczną 
oraz zarządców lokalnych atrakcji turystycznych,

 � tworzenie spójnego wizerunku Pogórza Dynowskiego jako obszaru recepcji tu-
rystycznej,

 � przygotowanie i wdrożenie efektywnej strategii promocji, której celem będzie 
identyfikowalność oraz komercjalizacja wykreowanego produktu turystycznego. 
Podsumowując dotychczasowe działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego w zakresie kształtowania lokalnej przestrzeni turystycznej, nie sposób 
nie dostrzec efektów podejmowanych przedsięwzięć, tym niemniej wydaje się możliwe 
zintensyfikowanie działań aktywizujących samorządy gmin zrzeszonych w Związku 
w kierunku dalszego rozwijania ich funkcji turystycznej, poprzez kreację zintegro-
wanego obszarowego produktu turystycznego z wykorzystaniem endogenicznych 
i egzogenicznych powiązań tego obszaru recepcji.

8. Podsumowanie 

Turystyka wiejska jest zjawiskiem złożonym, a jej rozwój uzależniony jest od współ-
działania władz i administracji samorządowej, organizacji społecznych i branżowych 
oraz lokalnych społeczności – szczególnie przedsiębiorczych mieszkańców, będących 
aktywnymi podmiotami lokalnego rynku turystycznego.

Zmieniające się preferencje potencjalnych turystów oraz oczekiwania przedsiębiorców 
co do rentowności prowadzonej działalności, determinują konieczność poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań produktowych i organizacyjnych, takich jak kreacja zintegro-
wanego obszarowego produktu turystycznego. Równocześnie zmieniające się warunki 
społeczno-gospodarcze wymuszają organizacyjno-prawne zróżnicowanie rynkowych 
podmiotów turystycznych oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania ich 
działalności, co stwarza możliwość pojawienia się na rynku turystyki wiejskiej przed-
siębiorstw społecznych – głównie spółdzielni socjalnych.
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Skuteczne wykorzystanie wiejskiej gospodarki turystycznej w procesie wielofunkcyj-
nego rozwoju polskiej wsi napotyka wiele barier, szczególnie w regionach o relatywnie 
słabo wykształconej funkcji turystycznej. Świadczą o tym wyniki badań bezpośrednich, 
diagnozujące dominację pasywnych postaw młodych mieszkańców wsi wobec wiejskiej 
przedsiębiorczości turystycznej. Wprawdzie przytoczone w niniejszym opracowaniu 
wyniki badań dotyczą wyłącznie mieszkańców województwa podkarpackiego, ale wy-
daje się dość uprawdopodobnione twierdzenie, że podobna sytuacja ma miejsce także 
w innych mniej atrakcyjnych turystycznie regionach kraju. Najczęściej wskazywane 
powody niechęci mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia działalności w zakresie 
wiejskiej gospodarki turystycznej to jej niezadowalająca zyskowność, relatywnie duże 
ryzyko niepowodzenia, brak odpowiednich predyspozycji, wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia, a także brak kapitału i utrudnione kredytowanie oraz niewystarczające 
wsparcie ze strony władz i administracji samorządowej. 

Reasumując, można stwierdzić, że intensyfikacja rozwoju wiejskiej gospodarki 
turystycznej, opartej głównie na inicjatywach prywatnych, nie będzie miała miejsca, 
jeśli nie uaktywni się przedsiębiorczości mieszkańców wsi, poprzez stworzenie odpo-
wiednich warunków dla tej aktywności. Oznacza to konieczność zaangażowania się 
w ten proces nie tylko władz samorządowych oraz regionalnych i lokalnych organizacji 
społecznych, czy branżowych, ale przede wszystkim włączenie się organów centralnych 
i podjęcie działań w zakresie regulacji prawnych oraz instytucjonalnych, prowadzących 
do uruchomienia skutecznych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości turystycznej 
na obszarach wiejskich.
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