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WSTĘP
INTRODUCTION
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe są ogromnym bogactwem każdego kraju,
dlatego należy je nie tylko pielęgnować i chronić, ale także wykorzystywać dla rozwoju
turystyki. Zasoby te mogą stanowić podstawę rozwoju turystycznych aktywności oraz
związanych z nimi rynkowych produktów.
Turystyka jest powszechnie uznawana za jeden z głównych obszarów działalności,
który może przynosić znaczące korzyści gospodarce zarówno w skali całego kraju, jak
i poszczególnych regionów. Osiągnięcie takiego stanu wiąże się z podejmowaniem
wielu działań różnych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, coraz większe znaczenie przywiązuje
się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, na bazie których można
przygotować atrakcyjny produkt turystyczny. Staje się ono swoistym magnesem
przyciągającym turystów. Tradycje, kultura, obyczaje regionalne przyczyniają się
do wzrostu atrakcyjności danego terenu i stają się jednym z najważniejszych celów
wyjazdów turystycznych.
Województwo podkarpackie, w tym Pogórze Dynowskie to dobry przykład obszaru recepcji turystycznej o bogatej, różnorodnej kulturze i tradycjach. Miłośnicy
obcowania z przyrodą w ciszy i spokoju mogą również poznawać historię i tradycję
tego obszaru. Jest to także dobre miejsce do spędzenia wolnego czasu i poznawania
dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz degustacji żywnościowych
produktów tradycyjnych i regionalnych. Jednak współczesny produkt turystyczny,
wykorzystujący walory środowiska naturalnego, musi również podlegać profesjonalnemu zarządzaniu na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.
Za sprawą instytucji i osób zaangażowanych w ochronę przyrody i dziedzictwa
kulturowego należy upowszechniać takie formy turystyki i kierunki rozwoju, które
wpłyną na ograniczenie niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a szczególnie na obszarach najcenniejszych z punktu widzenia różnorodności przyrodniczej,
jak i kulturowej. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego w turystyce jest
zagadnieniem złożonym, ze względu na wielość i różnorodność rozwiązań prawnych,
które często jedynie w sposób pośredni regulują istotne kwestie dotyczące tej ważnej
dziedziny życia społecznego.
Niezbędne są działania podejmowane na wielu płaszczyznach. Same technologie
związane np. z oczyszczaniem ścieków, segregowaniem odpadów czy ograniczaniem
zużycia surowców wyczerpywalnych nie wystarczą już do osiągnięcia, przynajmniej
zadawalających rezultatów. Istnieje potrzeba prośrodowiskowych działań we wszystkich
aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw i społeczeństw. Nowoczesne rozwiąza9
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nia powinny charakteryzować się proekologicznym charakterem oraz powinny być
ekoinnowacyjne, m.in. w aspekcie produktowym, procesowym i technologicznym.
Absolutnie niezbędne są obecnie działania w zakresie uzyskiwania czystej, odnawialnej
energii, w tym słonecznej, wiatrowej czy z biomasy.
Można stwierdzić, że pomimo prowadzenia wszelkiego rodzaju działań w kierunku
kształtowania zachowań proekologicznych wśród turystów, organizatorów turystyki
i społeczeństwa (mieszkańców obszarów recepcji turystycznej) oraz promocji postaw
z zakresu zrównoważonego rozwoju w turystyce jest jeszcze wiele do zrobienia w tym
zakresie. Turystyka i wypoczynek, organizowane i pilotowane w proekologiczny
sposób, mogą decydować o przyjaznym stosunku turystów do środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Celem niniejszej monografii jest wskazanie na istotę ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym obszaru
oraz istotną rolę turystyki w kształtowaniu postaw społecznych w rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości, z poszanowaniem przyrodniczych elementów środowiska oraz
obiektów dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego, ze szczególnym
uwzględnieniem mezoregionu Pogórza Dynowskiego.
Problematyka dotycząca walorów kulturowych oraz zagospodarowania turystycznego Pogórza Dynowskiego, w aspekcie rozwoju oraz poszanowania i wykorzystania
dóbr kultury materialnej dla rozwoju turystyki, została przedstawiona w części
pierwszej monografii.
W części drugiej dokonano ogólnej charakterystyki potencjału przyrodniczego
Pogórza Dynowskiego oraz kierunków działania w celu zachowania bioróżnorodności
tego obszaru.
W trzeciej części monografii przedstawiono metody zagospodarowania odpadów
komunalnych i przemysłowych, głównie ścieków oraz ich efektywność i stabilność
w zakresie zachowania wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Ponadto zwrócono
uwagę na potencjał oraz korzyści wynikające z wykorzystania ubocznych produktów
spalania biomasy na cele rolniczo-gospodarcze.
W imieniu Autorów opracowań wyrażamy nadzieję, iż dla wszystkich Czytelników,
tj. przedsiębiorców i rolników, organizatorów turystyki i rekreacji, badaczy zagadnień
związanych z przedsiębiorczością w turystyce wiejskiej, samorządowców, studentów
i młodzieży szkolnej, zgłębiających tajniki życia społeczno-gospodarczego, oraz turystów, niniejsza monografia będzie inspiracją do działań oraz pomocą w rozwiązywaniu
praktycznych problemów na rynku usług rolniczych i turystycznych.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza przyczyni się do rozwoju regionu zgodnie
z zasadami równowagi, uwzględniając potrzeby gospodarki oraz społeczeństwa, ale
równocześnie szanując dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu podkarpackiego.
Wpłynie też na promowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz atrakcyjnych
produktów turystycznych. Zamieszczone informacje powinny stanowić podstawę do
dyskusji w kwestii kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego na terenach wiejskich, realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w wielofunkcyjnym gospodarowaniu
na tych obszarach oraz skutecznej ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych.
10
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Wydawcy publikacji wyrażają także nadzieję, że przyczyni się ona do kontynuowania badań w zakresie podjętej problematyki, tj. wykorzystania potencjału
przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego dla zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego, w tym turystyki i rekreacji, poprawy jakości środowiska,
z korzyścią dla turystów i społeczności lokalnej.
Jan Krupa i Krzysztof Szpara
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CZĘŚĆ I

WALORY KULTUROWE
I ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
POGÓRZA DYNOWSKIEGO A ROZWÓJ
TURYSTYKI
PART I

CULTURAL VALUES AND TOURIST
DEVELOPMENT OF THE DYNOWSKIE
FOOTHILLS AND TOURISM
DEVELOPMENT

1

Anna Nizioł
Beata Prukop

Uniwersytet Rzeszowski

ZASOBY KULTUROWE GMIN TURYSTYCZNYCH
POGÓRZA DYNOWSKIEGO W STRUKTURZE
SZLAKÓW TEMATYCZNYCH WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO JAKO FORMA ICH OCHRONY
I PROMOCJI
Streszczenie
Turyści uprawiający turystykę kulturową coraz częściej korzystają z propozycji regionalnych
i lokalnych szlaków tematycznych – niejednokrotnie zorganizowanych jako produkty turystyczne i skoncentrowanych wokół wiodącego tematu z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej lub materialnej. Dzięki tworzeniu szlaków tematycznych wiele miejsc i obiektów objętych
szlakiem może liczyć na wzrost popularności, prestiżu, na większe szanse wejścia w skład ofert
touroperatorów oraz stania się celem indywidualnych wypraw turystów. Niniejsze opracowanie ma na celu dokonanie przeglądu struktur wybranych szlaków tematycznych województwa
podkarpackiego ze zwróceniem uwagi na te, które uwzględniają zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego (Dubiecko, Dydnia, Dynów, Krzywcza, Nozdrzec). Dodatkowo wskazano na korzyści w zakresie promocji i ochrony walorów turystycznych, do których
przyczynia się tworzenie lokalnych i regionalnych szlaków tematycznych.
Słowa kluczowe: szlaki tematyczne, Pogórze Dynowskie, zasoby kulturowe, ochrona, promocja

THE CULTURAL RESOURCES OF THE TOURIST
COMMUNES OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS
IN THE STRUCTURE OF THEMATIC ROUTES
IN PODKARPACKIE VOIVODESHIP AS
A FORM OF THEIR PROTECTION AND PROMOTION
Summary
The tourists are increasingly using the proposals of local and regional thematic routes in
the context of cultural tourism – often organized as the tourist products and focused around
a leading topic in the field of spiritual or material culture. Thanks to the creation of thematic
routes, many places and objects, included in the route, can count on increased popularity, prestige, greater chances of becoming an offer of tour operators and becoming the destination of
individual tourist trips. The present study aims to review the structures of selected thematic
routes of the Podkarpackie Voivodeship, paying attention to those that take into account the
15
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cultural resources of tourist communes of the Dynowskie Foothills (Dubiecko, Dydnia, Dynów,
Krzywcza, Nozdrzec). In addition, it was written that the creation of local and regional thematic routes contributes to the benefits in the promotion and protection of tourism resources.
Keywords: thematic routes, Dynowskie Foothills, cultural resources, protecion, promotion

1. Wprowadzenie
Każdy obszar dysponuje określonymi zasobami, które decydują o jego potencjale
turystycznym, czyli przydatności do rozwoju turystyki. Na bazie owego potencjału
tworzone są produkty turystyczne oraz rozwija się i zmienia przestrzeń turystyczna.
Podkarpackie to teren atrakcyjny pod względem przyrodniczym, posiadający
cenne walory naturalne objęte różnymi formami ochrony prawnej (parki narodowe,
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.). Przez wieki było obszarem styku wielu
narodowości, kultur i wyznań. Jest to więc region o bardzo zróżnicowanym dziedzictwie kulturowym, o czym świadczy m.in. bogactwo architektury w postaci zachowanych pałaców, zamków, dworów, cerkwi, kościołów czy też zabytkowych zespołów
urbanistycznych. Obecność licznych walorów przyrodniczych i kulturowych stwarza
szerokie możliwości rozwoju różnych form turystyki, w tym turystyki kulturowej.
Turystykę kulturową można określić jako „wszystkie grupowe lub indywidualne
wyprawy o charakterze turystycznym, w którym spotkanie uczestników podróży
z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo
powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym
jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla
indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału” [6].
Przejawem turystyki kulturowej jest m.in. podróżowanie po szlakach tematycznych. Szlaki tego typu konkretyzują ofertę turystyczno-kulturową danego obszaru,
a także ułatwiają organizację i realizację kulturowych podróży tematycznych, dlatego
też nazywane są turystyczno-kulturowymi. Szlaki turystyczno-kulturowe oferują
korzystającym z nich turystom indywidualnym możliwość względnie bezpiecznego
podróżowania w znanym i opisanym, najczęściej także dla ich potrzeb fizycznie
oznaczonym obszarze [10].
Poruszając zagadnienie szlaków tematycznych, warto zauważyć, że są przykładem
ewolucji szlaków turystycznych, które przeszły wiele zmian w aspekcie organizacyjno-technicznym, jak i funkcjonalnym. Z racji pełnionych ról i zadań szlaki turystyczne
można traktować jako:
 element zagospodarowania turystycznego – oznakowana ścieżka ułatwiająca turystom wędrówkę w nieznanym terenie, zapewniająca bezpieczne dotarcie do celu,
 atrakcję turystyczną – trasy widokowe, krajoznawcze, specjalistyczne etc., wzbudzające zainteresowanie turystów i będące głównym celem podejmowanych przez
nich podróży turystycznych,
 ważną składową produktu turystycznego touroperatora (produkt turystyczny
– impreza/pakiet turystyczny) lub obszaru recepcji turystycznej (produkt turystyczny – obszar),
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 odrębny, samodzielnie funkcjonujący produkt turystyczny – szlak – skomercjalizowana atrakcja turystyczna o charakterze pasmowym (np. szlak tematyczny) [22].
Ogólnie szlak turystyczny kojarzony jest z pewną wytyczoną trasą w przestrzeni
turystycznej (nie zawsze oznakowaną), która prowadzi do atrakcyjnych miejsc z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska [2].
Szlakiem turystycznym jest m.in. szlak kulturowy, który dodatkowo z racji swojej
struktury, można postrzegać jako produkt turystyczny, bowiem uwzględnia „jedność
walorów turystycznych w miejscu docelowym podróży oraz komplementarnych dóbr
i usług […]” [4], a także jest zestawem dóbr materialnych i usług umożliwiających
turyście przybycie do miejsca występowania walorów turystycznych, pobyt w danym
miejscu i wykorzystanie jego walorów [7].
W aspekcie szlaków turystycznych, próbę zestawienia i kategoryzacji najważniejszych szlaków turystycznych o charakterze kulturowym podjął A. Mikos von
Rohrscheidt [6]. Określił je zbiorczo jako „szlaki turystyczno-kulturowe”, proponując
kategorię szerszą niż termin „szlaki kulturowe”. Odwołał się również do klasycznej
definicji szlaku kulturowego, której autorami są L. Puczko i T. Ratz, według których:
„szlak kulturowy to szlak tematyczny, posiadający jako swój punkt ogniskujący walor
kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego, przy czym kluczową rolę odgrywają
w nim atrakcje o charakterze kulturowym” [5]. Celem stosowania kryteriów opisu
i podziału tych szlaków jest przede wszystkim ich wyodrębnienie spośród innych
szlaków turystycznych, a następnie osiągnięcie jasności w formułowaniu ich oferty turystycznej.
Inny podział szlaków proponują I. i R. Szewczykowie, wskazując na siedem kategorii
określonych na podstawie tematu przewodniego: szlaki historyczno-archeologiczne,
szlaki etnograficzne i kulturowe, szlaki zabytków architektury i przemysłu, szlaki
śladami wielkich postaci, szlaki wodne i szlaki górskie oraz szlaki przyrodnicze [12].
Jak już wyżej zaznaczono, szlak tematyczny jako szlak turystyczno-kulturowy
jest wyodrębnionym w oparciu o kryterium podziału tematycznego. Do tej kategorii
szlaków zalicza się przede wszystkim szlaki historyczne (w tym militarne, archeologiczne, pielgrzymie, biograficzne), a następnie historyczne szlaki handlowe, szlaki
kultury architektonicznej i budowlanej, etnograficzne, techniki i przemysłu, dawnych
rzemiosł oraz inne, odpowiadające swoją tematyką poszczególnym typom wypraw
turystyki kulturowej [6].
Turyści uprawiający turystykę kulturową coraz częściej korzystają z propozycji
regionalnych i lokalnych szlaków tematycznych – niejednokrotnie zorganizowanych
jako produkty turystyczne i skoncentrowanych wokół wiodącego tematu z zakresu
szeroko pojętej kultury duchowej lub materialnej. Dzięki tworzeniu szlaków tematycznych wiele miejsc i obiektów objętych szlakiem może liczyć na wzrost popularności, prestiżu, na większe szanse wejścia w skład ofert touroperatorów oraz stania
się celem indywidualnych wypraw turystów.
Niniejsze opracowanie ma na celu dokonanie przeglądu struktur wybranych
szlaków tematycznych województwa podkarpackiego ze zwróceniem uwagi na te,
które uwzględniają zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego
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(Dubiecko, Dydnia, Dynów, Krzywcza, Nozdrzec). Dodatkowo wskazano na korzyści
w zakresie promocji i ochrony walorów turystycznych, do których przyczynia się
tworzenie lokalnych i regionalnych szlaków tematycznych.

2. Zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego
w strukturze szlaków tematycznych województwa podkarpackiego
Świadome i planowane działania w zakresie polityki turystycznej oraz komercyjne
podejście do gospodarki turystycznej skutkowały w ostatnich latach nowym spojrzeniem m.in. na funkcję, jaką mogą pełnić szlaki turystyczne. Dzięki odpowiednio
ukształtowanej strukturze i ustaleniu systemu zarządzania niejeden szlak stał się
atrakcyjnym produktem turystycznym, markowym dla danego obszaru, zapewniającym podróżującym niepowtarzalne przeżycia i doświadczenia.
Niewątpliwie silnym motywatorem do tworzenia nowych szlaków tematycznych
było pojawienie się dodatkowego źródła finansowania tego typu przedsięwzięć – budżetu Unii Europejskiej (do 2004 r. w ramach funduszy przedakcesyjnych). Proces
tworzenia szlaków tematycznych przybrał wręcz charakter lawinowy po wstąpieniu
Polski do UE. Jednakże upływ czasu pokazał, że wiele pomysłów było chybionych,
część przedsięwzięć niszczeje, gdyż nie przewidziano środków na ich utrzymanie
i zarządzanie, a niektórych nie kontynuowano zaraz po rozliczeniu projektu [11].
W świetle przedstawionych wyżej okoliczności również na terenie województwa
podkarpackiego w ostatnich latach bardzo rozwinęła się oferta szlaków tematycznych.
Szczególnie aktywną w ich tworzeniu była i jest Podkarpacka Regionalna Organizacja
Turystyczna, ale też lokalnie działające stowarzyszenia (np. Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji i Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpathia”), lokalne samorządy oraz indywidualne podmioty jako pomysłodawcy inicjatyw oddolnych.
Tematyczne szlaki turystyczne to sposób, by promować, ale też chronić dziedzictwo
kulturowe regionu. Wiele obiektów i miejsc jest słabo rozpoznawalnych lub w ogóle
nie jest znanych przeciętnemu turyście, a skoro nie są znane, to nie stanowią celów
turystycznych podróży. Tworzenie szlaków tematycznych może dostarczać korzyści
poszczególnym miejscowościom, jak i turystom. Turyści, korzystając z trasy wyznaczonej szlakiem, odwiedzają nie jedną znaną atrakcję, ale kilka innych dodatkowych
obiektów, nie muszą samodzielnie poszukiwać dodatkowych atrakcji w okolicy –
korzystając z mapy szlaku, mogą dotrzeć do kolejnych zabytków i ciekawych miejsc,
o których wcześniej nie słyszeli. Połączenie miejscowości i zabytków nadrzędną ideą
zwiększa atrakcyjność każdego z poszczególnych przystanków na szlaku, porządkuje
trasę podróży, jak też przyczynia się do jej urozmaicenia.
Pogórze Dynowskie jest przykładem obszaru o niewykorzystanym potencjale
dla rozwoju turystyki. Teren ten jest słabo rozpoznawalny jako obszar recepcji turystycznej, dlatego jednym ze sposobów na ożywienie ruchu turystycznego może być
tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych w formie szlaków tematycznych,
pokazujących walory przyrodnicze, elementy wielokulturowego dziedzictwa, takie
jak cerkwie, zabytkowe kościoły, potrawy regionalne itp., zachowujących tożsamość
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miejsc, jakość ekosystemów, etycznie i społecznie korzystnych dla obszarów recepcji
turystycznej, zapewniających warunki ich zrównoważonego rozwoju [3].
Spośród kilkunastu szlaków tematycznych wytyczonych w województwie podkarpackim niektóre obejmują swoim zasięgiem miejsca i obiekty z obszaru gmin
turystycznych Pogórza Dynowskiego należących do Związku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego (ZGTPD), a są to [17]:
1. Szlak Wodny „Błękitny San”,
2. Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych,
3. Szlak Chasydzki,
4. Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki”,
5. Szlak Śladami Aleksandra Fredry,
6. Szlak Architektury Drewnianej,
7. Szlak Ikon Doliny Sanu i Doliny Osławy.
W dalszej części opracowania dokonano krótkiego przeglądu poszczególnych szlaków tematycznych ze wskazaniem na atrakcje z terenu gmin należących do ZGTPD.
2.1. Szlak Wodny „Błękitny San”
San jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce, która wije się w obrębie gór i pogórzy, gdzie tworzy malownicze przełomy. Liczy 457,8 km długości. Odcinek rzeki
między Zwierzyniem a Przemyślem o długości 158 km znakomicie nadaje się do
wypraw kajakowych, a najlepsze miesiące na jego pokonanie przypadają na kwiecień,
maj i czerwiec. Liczne ośrodki wypoczynkowe i kempingi umożliwiają zaplanowanie
spływu bez korzystania z namiotu [24].
Z uwagi na walory zarówno środowiska przyrodniczego, jak i atrakcje kulturowe
znajdujące się w położonych nad Sanem miejscowościach, na rzece został wytyczony
szlak wodny nazywany „Błękitny San”. „Błękitny San” to główny szlak wodny województwa podkarpackiego. Długość trasy szlaku liczy ok. 330 km i przebiega m.in.
przez teren gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Szczególnie dziki i malowniczy charakter ma odcinek Sanu pomiędzy Pogórzami
Dynowskim i Przemyskim. Ten odcinek szlaku charakteryzuje się pięknymi walorami
przyrodniczymi, jak i kulturowymi. Często z perspektywy kajaka można podziwiać
zabytkowe zamki (Lesko, Sanok, Dąbrówka Starzeńska, Dubiecko, Przemyśl), pałace
(Nozdrzec) czy też ukryte na zalesionych terenach unikatowe cerkwie (Ulucz, Piątkowa). Płynąc w otoczeniu lasów, zdarza się, że można zobaczyć bociany czarne. Rzeka
ma też w wielu miejscach górski i wartki charakter [16].
Dokonując oceny zagospodarowania turystycznego doliny Sanu na obszarze
gmin należących do ZGTPD, warto sięgnąć do publikowanych wyników badań na ten
temat, których autorami są M. Skulimowska oraz M. Warchoła [9], i stwierdzić, że
zagospodarowanie turystyczne szlaku wodnego, o takich wyjątkowych walorach jest
niewystarczające. Słabą stroną jest przede wszystkim brak dostępu do podstawowej
informacji co do możliwości wypożyczenia sprzętu, co sprawia, że mała liczba osób
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korzysta z odcinka szlaku wodnego „Błękitny San” na terenie gmin zrzeszonych
w ZGTPD. Generalne wnioski z przytoczonych badań wskazują, że możliwości rozwoju turystyki kajakowej na obszarze gmin ZGTPD są duże, jednak należy zadbać
o odpowiednią infrastrukturę i co najważniejsze dostęp do informacji (Internet, mapy,
inne formy wydawnicze). Najlepiej przygotowaną dla potrzeb turystyki kajakowej
jest gmina Dubiecko. Znajduje się tam osiem, z analizowanych na badanym obszarze,
urządzeń służących wspomnianej formie turystyki, co stanowi 50% ogółu [9].
2.2. Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych
Szlak tworzą 34 obiekty zamkowe, pałacowe i dworskie wraz z ich parkami i ogrodami, zlokalizowane w różnych częściach regionu. Obiekty objęte szlakiem stanowią
ślady kultury szlacheckiej i oferują noclegi w zabytkowych wnętrzach, dworską kuchnię, a ich zwiedzanie dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych i jest okazją
do poznania historii tej części kraju [8].
Dla wygody zwiedzających wytyczono cztery trasy, w różnych częściach regionu.
Trasa wschodnia tego szlaku obejmuje m.in. Zamek Dubiecko wraz z parkiem. Dubiecko jest jedną z kilku gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Zamek w Dubiecku powstał w XVI w. Został rozbudowany i otoczony fortyfikacjami przez rodzinę Stadnickich. Za czasów Krasickich rezydencja straciła swój obronny
charakter na rzecz klasycystycznej formy. Wtedy też wokół zamku powstał ogród
krajobrazowy, który dziś uchodzi za jedno z cenniejszych założeń w Polsce. W kompozycji ogrodu wykorzystano naturalną rzeźbę terenu, stary drzewostan dębowy
i lipowy wzbogacony o liczne gatunki drzew oraz krzewów obcego pochodzenia [18].
Dubiecko znane jest jako miejsce narodzin biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego, zwanego księciem poetów. To także miejsce narodzin Stanisława Stadnickiego
– jednego z największych awanturników I Rzeczypospolitej, zwanego „Łańcuckim
diabłem”. Ciekawostką jest fakt, iż tutaj za sprawą Franciszka Karpińskiego powstała
polska kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje” oraz pieśń poranna „Kiedy ranne wstają
zorze”. Zamek jest otwarty dla zwiedzających, we wnętrzu nie ma typowej ekspozycji
muzealnej, obecnie funkcjonuje tutaj hotel i restauracja słynąca z doskonałej dworskiej kuchni [8].
Warto dodać, że rozwój i funkcjonowanie szlaku wsparto m.in. poprzez promocję
tego sieciowego produktu wśród potencjalnych turystów i organizatorów turystyki.
Dzięki działaniom Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej opracowano
i wdrożono karty rabatowe, zorganizowano objazdy studyjne dla gestorów obiektów
znajdujących się na szlaku, jak i dziennikarzy (krajowych i zagranicznych), zorganizowano konkurs fotograficzny oraz promowano szlak na targach turystycznych. Zadbano
o stosowne wydawnictwa, jak przewodnik, mapa, ulotki. Powstała też dedykowana
strona internetowa z audioprzewodnikiem.
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2.3. Szlak Chasydzki
Pomysł utworzenia międzynarodowego szlaku turystycznego, wykorzystującego
dziedzictwo kultury i religii żydowskiej, należy do Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Szlak Chasydzki w województwie podkarpackim obejmuje następujące
miejscowości i obiekty: Baligród (cmentarz z początku XVIII w.), Cieszanów (synagoga z końca XIX w., cmentarz z XIX w.), Dębicę (synagoga z końca XVIII w., cmentarz
z przełomu XVII i XVIII w.), Dynów (cmentarz z XVIII w., miejsce spoczynku cadyka
Cwi Elimelecha Szapiro z Dynowa), Jarosław (dwie XIX-wieczne synagogi oraz cmentarz z XVIII w.), Lesko (synagoga z XVII w. oraz cmentarz z XVI w.), Leżajsk (cmentarz
z XVII w., ohel cadyka Elimelecha z Leżajska), Przemyśl (tzw. nowa synagoga z początku
XX w., tzw. nowy cmentarz z początku XIX w.), Ropczyce (cmentarz z XVIII w.), Rymanów (synagoga z XVII w. oraz cmentarz z końca XVI w., miejsce spoczynku cadyka
Menachema Mendla z Rymanowa), Sanok (synagoga stowarzyszenia Jad Charuzim
z XIX w., synagoga sadogórska z lat 20. XX w., tzw. nowy cmentarz z XIX w.), Tarnobrzeg (cmentarz z początku XX w., miejsce spoczynku cadyka Eliezera Horowitza
z Dzikowa), Ustrzyki Dolne (cmentarz z XVIII w.), Wielkie Oczy (synagoga z początku
XX w., cmentarz z XVIII w.) [28].
Spośród wymienionych miast tylko Dynów należy do ZGTPD. Miasto na przełomie
XVIII i XIX w. było znaczącym ośrodkiem chasydyzmu. Cadykami byli tutaj wówczas
Jehoszua Heschl i Jakow Cwi Jalish. W pierwszej połowie XIX w. w mieście miał swoją siedzibę cadyk Cwi Elimelech Szapiro (1783–1841), autor wielu kabalistycznych
komentarzy, założyciel dynastii cadyków dynowskich. Dynów w tym czasie miał
dwie synagogi, dwóch rabinów i dwa cmentarze. Emigracja zarobkowa do Ameryki
i działania wojenne w latach 1914–1915 spowodowały znaczny spadek liczby ludności
żydowskiej. W okresie II wojny światowej hitlerowcy wymordowali znaczną część
społeczności żydowskiej Dynowa (głównie mężczyzn), a pozostałych zesłano w głąb
ZSRR. Pozostałe dwie rodziny żydowskie przeniesiono do getta w Brzozowie. Przez
wiele lat po wojnie nikt z Żydów, którzy przetrwali wojnę, nie odwiedził Dynowa.
Dzięki staraniom rabina Pinchas Pomp, w Dynowie powstało Centrum Historii
i Kultury Żydów Polskich oraz działa nowo wybudowana synagoga, w której odbył
się już pierwszy ślub, pierwsza Bar Micwa, regularnie odbywają się szabatony [15].
Do Dynowa na uroczystość Jorcait Cadyk (rocznica śmierci cadyka) przybywa
kilka tysięcy osób. – Tylu osób na szabasach nie ma ani w Warszawie, ani we Wrocławiu
– podkreśla rabin Pinchas [14].
Obecnie do grobów cadyków w Dynowie, ale też w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach
czy Rymanowie regularnie przybywają chasydzi z całego świata. Wciąż żywą tradycją
jest gromadzenie się chasydów przy grobie cadyka w rocznicę jego śmierci – jorcajt –
którzy wierzą, że w ten dzień dusza zmarłego nawiedza miejsce spoczynku, modlą
się i zostawiają tam niewielkie karteczki z wypisanymi prośbami, zwane kwitłech [1].
Główną rolę promotora miejsc objętych szlakiem, jak też inicjatorem działań
mających na celu ochronę materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów
w Polsce, pełni Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (założona na mocy
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porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji
(WJRO) i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ).
2.4. Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki”
Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki” oferuje możliwość „smakowania regionu”,
ale też poznawania okolicznych atrakcji proponowanych w pakietach. W ramach szlaku można podróżować wzdłuż trzech tras: Bieszczadzkiej, Beskidzko-Pogórzańskiej
i Północnej. Każda z nich pozwala poznać bogate tradycje kulinarne województwa
podkarpackiego i spróbować kuchni łemkowsko-bojkowskiej, etnicznej, włościańskiej, mieszczańskiej, dworskiej czy kuchni fusion (pokazuje połączenie tradycyjnych
przepisów kulinarnych w nowoczesnym wydaniu) [29].
Trasa Beskidzko-Pogórzańska szlaku to wędrówka po smakach kuchni włościańskiej, mieszczańskiej, staropolskiej i fusion. Na tej właśnie trasie istnieje możliwość
dotarcia do miejscowości turystycznych Pogórza Dynowskiego. Kuchnię włościańską
można zasmakować m.in. w Karczmie pod Semaforem w Bachórzu (gmina Dynów),
a kuchnię dworską, połączoną z domieszką pewnego powabu miejsca, można znaleźć
w Restauracji-Zamku w Dubiecku [23].
Szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” jest przykładem wykorzystania dziedzictwa
kulinarnego do budowy marki turystycznej regionu. „Jedź i jedz” to hasło, które ma
zachęcać do podejmowania podróży kulinarnych nie tylko w Bieszczady, ale również
na teren Pogórzy. Poznawanie tradycji kulinarnych regionu pozwala pełniej zrozumieć
przeszłość danego miejsca czy też styl życia jego mieszkańców. Animatorem szlaku
jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, które
bardzo aktywnie i skutecznie dba o jego promocję. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny
aktywny szlak kulinarny w regionie oraz najdłuższa kulinarna trasa w Polsce [21].
2.5. Szlak Śladami Aleksandra Fredry
Trasa międzynarodowego szlaku turystycznego „Śladami Aleksandra Fredry”
połączyła miejsca związane z życiem i twórczością największego polskiego komediopisarza. Liczy prawie 450 km. Wiedzie z ruin zamku „Kamieniec” na pograniczu
Korczyny i Odrzykonia, przez Hoczew, Cisną, Lesko, Sambor, Rudki, Beńkową Wisznię, Lwów, Przemyśl, Surochów k. Jarosławia, Nienadową i z powrotem do zamku
„Kamieniec” [20].
Z wymienionych powyżej miejscowości należy zwrócić uwagę na wieś Nienadowa
położoną ok. 2 km od Dubiecka – gminy należącej do ZGTPD. Z Nienadową kojarzona
jest sylwetka Aleksandra Fredry, który w XVIII w., w dworze dziadka Jana Nepomucena Dembińskiego spędził lata chłopięce [25].
Cennym uzupełnieniem podróży tym szlakiem jest autobiograficzna powieść
„Trzy po trzy” Aleksandra Fredry, w której tak wspominał swój pobyt w Nienadowej:
„W Nienadowej, majętności ojca mojej matki, mieszkali niegdyś rodzice moi. Tam
pamięć moja błądzi w mgłach dzieciństwa” […]. Nie ma już Kaplicy w Nienadowej...
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Dom nowy... Mój wuj nie żyje... Nienadowa taka jak była, aczkolwiek zamglona, została lubym dla mnie wspomnieniem” [27].
Ten „nowy dom”, wspomniany przez Fredrę, wzniesiony został przez jego wuja
Antoniego Dembińskiego w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. w stylu klasycystycznym, z czterokolumnowym portykiem. Dwór przetrwał do dzisiejszych czasów. Obok
dworu zachowały się też z tego okresu dwie oficyny i dwie murowane kordegardy
oraz zabudowania gospodarcze. Dwór otacza XIX-wieczny park krajobrazowy [27].
Międzynarodowy Szlak Turystyczny Śladami Aleksandra Fredry jest ciekawym
pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Pozwala on odkrywać piękne tereny Polski
i Ukrainy, które były inspiracją dla tego wielkiego pisarza doby romantyzmu. Pozwala poznać zapomniane miejsca, które mimo historycznych zawirowań dotrwały do
współczesnych czasów. Podróż szlakiem promowana jest jako oferta na weekend,
stanowiąca pewną odmianę, w stosunku do bardziej znanych atrakcji turystycznych
Bieszczadów i innych terenów województwa podkarpackiego. Inną formą promocji
szlaku jest cykliczne wydarzenie, którego organizatorem od lat jest najstarszy polski
teatr amatorski „Fredreum”, mieszczący się na przemyskim Zamku Kazimierzowskim. Owym wydarzeniem jest „Przemyska Wiosna Fredrowska”, w ramach której
prezentowane są dzieła sceniczne z repertuaru Aleksandra Fredry przez polskie
i zagraniczne grupy teatralne.
2.6. Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Architektury Drewnianej (SAD) na terenie województwa podkarpackiego
składa się z 9 tras o łącznej długości 1202 km. Na szlaku znajduje się 127 obiektów
architektury drewnianej, wśród których najczęściej spotykanymi są drewniane cerkwie. Nie brak jednak cennych, zabytkowych kościołów i pięknej zabudowy wiejskiej,
starych dworków oraz obiektów zabytkowej techniki [26].
Na szczególną uwagę zasługują obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, jak np.: kościół w Haczowie, pochodzący
z XV w. czy zespół plebański w Bliznem z kościołem drewnianym z XVI w. z polichromią przedstawiającą unikatową tzw. biblię plebejską.
Szlak Architektury Drewnianej w województwie podkarpackim obejmuje m.in.
obiekty z obszaru gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego, a szczególnie Trasa
nr II (sanocko-dynowska) i II a (Dynów–Bircza). Warto w tym miejscu wyróżnić cenne
obiekty znajdujące na wymienionych trasach, np.: cerkiew pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Uluczu, osadzie położonej w powiecie brzozowskim, w gminie Dydnia,
nad rzeką San, drewnianą cerkiew greckokatolicką św. Dymitra w Piątkowej, wsi
w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko czy cerkiew Przemienienia Pańskiego
w Czerteżu (jedna z kilku cerkwi bojkowskich tego typu na terenie Polski), wsi położonej na pograniczu Pogórza Bukowskiego i Pogórza Dynowskiego [26].
Szlak Architektury Drewnianej jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych tego typu w regionie. Szlak jest bardzo dobrze oznakowany,
wydano wiele publikacji na jego temat (przewodniki, mapy, leksykony), organizowane
są w miejscach objętych szlakiem różne wydarzenia (koncerty, wernisaże, wystawy).
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Główne działania promocyjne i informacyjne w odniesieniu do SAD w województwie
podkarpackim podejmowane były i są przede wszystkim przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną.
2.7. Szlak Ikon doliny Sanu i doliny Osławy
Szlak Ikon prowadzi śladami dawnych cerkwi. Jest przykładem działań na rzecz
ochrony cerkwi i ratowania tych, które narażone są na zniszczenie. Ma to szczególne
znaczenie, gdyż cerkwie są niejednokrotnie jedynym śladem dawnej kultury regionu
i jego tożsamości.
Regiony województwa podkarpackiego, zwłaszcza Bieszczady i Beskid Niski to
tereny o szczególnym bogactwie drewnianej architektury sakralnej. Ze względu na
przedwojenną różnorodność narodowo-wyznaniową terenów pogranicza wschodniego zachowały się tu ciekawe i cenne obiekty greckokatolickiego kultu religijnego,
m.in. Łemków i Bojków.
Elementem spajającym obszar greckokatolickiego krajobrazu kulturowo-religijnego
województwa podkarpackiego stanowi ikona, toteż właśnie ona jest główną atrakcją
proponowaną turystom w ramach Szlaku Ikon [19].
Szlak Ikon biegnie m.in. Doliną Sanu, został oznakowany na niebiesko i prowadzi
z Sanoka do Ulucza do jednej z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Łączna
długość szlaku wynosi 70 km.
Ulucz jest jedyną wsią z terenu gmin należących do ZGTPD, obecną na Szlaku
Ikon. Jest to wyjątkowe miejsce, gdyż właśnie w Uluczu znajduje się prawdopodobnie
najstarsza, drewniana cerkiew w Polsce pw. Wniebowstąpienia Pańskiego – zbudowana w 1510 r. Wchodziła w skład zespołu klasztornego bazylianów. Obecnie filia
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Położona na szczycie stromego, owianego
legendami wzgórza „Dębnik” na północnym krańcu wsi [13].
Szlak Ikon stwarza szansę poznania miejsc właściwych ikonom, pozwala też
obejrzeć ekspozycje muzealne, poznać szczegóły najpiękniejszych dzieł sztuki cerkiewnej. Stanowi również ważny cel tzw. turystyki etnicznej uprawianej przez osoby
odwiedzające miejsca swojego pochodzenia, co w tym regionie ma duże znaczenie
z racji akcji wysiedleńczych, zmiany granic oraz emigracji. Rozwój ruchu turystycznego
związanego ze szlakiem może stać się istotnym czynnikiem generującym dochody
odwiedzanych miejscowości, a także mieszkańców, którzy zdecydują się oferować
usługi turystyczne.

3. Zakończenie
Szlaki tematyczne, jako produkty turystyczne regionu (niekiedy markowe),
niejednokrotnie stanowią jego wizytówkę, są skutecznym narzędziem promocji,
przyczyniają się do aktywizacji gospodarczej, tworzą sieć współpracy pomiędzy
lokalnie działającymi przedsiębiorcami a społecznością, wzmacniają lokalny patriotyzm i poczucie dumy z dziedzictwa historyczno-kulturowego. Ich ważną rolą jest też
ochrona cennych kulturowo i historycznie miejsc oraz obiektów.
24

Zasoby kulturowe gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego w strukturze szlaków…

Dzięki wytyczonym szlakom tematycznym popularyzuje się mniej znane atrakcje
turystyczne, buduje tożsamość regionalną poprzez odwoływanie się do wspólnych
tradycji miejsc objętych szlakiem. Często istniejące już szlaki są zachętą do podejmowania kolejnych inicjatyw o podobnym charakterze, jak też organizowania różnego
typu wydarzeń, imprez kulturalnych, naukowych, artystycznych, co wspiera promocję
konkretnych miejscowości, obiektów, tradycji, wątków historycznych itp.
Należy założyć, że obecność szlaków tematycznych na obszarze gmin turystycznych
Pogórza Dynowskiego czyni ten teren coraz bardziej rozpoznawalnym, ciekawym i wartym odwiedzenia przez turystów, którzy mogą tutaj znaleźć szeroki wachlarz atrakcji
turystycznych oraz zaspokoić różne potrzeby związane z aktywnością turystyczną.
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STANDARYZACJA I KATEGORYZACJA JAKO
CZYNNIKI PODNOSZENIA JAKOŚCI BAZY
NOCLEGOWEJ OBSZARÓW WIEJSKICH –
IMPLIKACJE DLA POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Streszczenie
Standaryzacja i kategoryzacja to proces oceny wiejskiej bazy noclegowej i nadawania kategorii świadczących o funkcjonowaniu obiektów noclegowych zgodnie z systemowymi standardami jakości, odnoszącymi się do stanu budynku, jego dostępności komunikacyjnej i wyposażenia, do świadczonych usług, gościnności gospodarzy, zagospodarowania terenu, atrakcyjności
turystycznej okolicy oraz bezpieczeństwa. Cele niniejszego opracowania obejmują prezentację
przedmiotowego zakresu standaryzacji i kategoryzacji wiejskich obiektów noclegowych, przedstawienie ogólnych kryteriów i procedur kategoryzacyjnych występujących w systemach kategoryzacji funkcjonujących w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich, uwarunkowania
wdrażania tego systemu w ujęciu krajowym i lokalnym, a także analizę postaw kwaterodawców
i turystów wobec problemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych.
Słowa kluczowe: wiejska baza noclegowa, agroturystyka, produkt turystyczny obszarów
wiejskich, standardy jakości, kategoryzacja

STANDARDIZATION AND CATEGORIZATION
AS FACTORS OF A RAISING THE QUALITY
OF THE COUNTRY AREAS – IMPLICATIONS
FOR THE DYNOWSKIE FOOTHILLS
Summary
Standardization and categorization is the process of assessing a country accommodation
base and assigning categories of accommodation facilities in accordance with system of quality
standards and to the condition of the building. its communication accessibility and furnishings, services provided, host hospitality, landscaping, tourist attractiveness of the area and
safety. The objectives of this study include presentation of the subject of standardization and
categorization of country accommodation facilities, presentation of general criteria and categorization procedures in categorization systems operating in Poland and in selected European
countries, conditions of implementation of this system in national and local terms, as well as
analysis of attitudes of accommodation owners and tourists against the problem of categorizing agritourism facilities.
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1. Wprowadzenie
Wielofunkcyjny rozwój wsi, obejmujący aktywizację funkcji turystycznej obszarów
wiejskich, uwarunkowany jest czynnikami przestrzennymi, społeczno-ekonomicznymi,
techniczno-organizacyjnymi, prawno-administracyjnymi i finansowymi [1, 5]. Rozwój
turystyki wiejskiej i jej segmentu – agroturystyki uzależniony jest w znacznym stopniu
od jakości oferowanego przez obszary wiejskie produktu turystycznego, w którego
strukturze szczególną rolę odgrywa baza noclegowa [8]. Usługa noclegowa zaspokaja
jedną z podstawowych potrzeb człowieka poza miejscem jego zamieszkania, a na
poziom satysfakcji turysty, niezależnie od jakości samego noclegu, wpływa również
lokalizacja obiektu noclegowego, atrakcyjność otoczenia, poczucie bezpieczeństwa,
usługi komplementarne i uzupełniające, regionalizm oferty oraz gościnność osób
świadczących usługi [2, 3]. Gospodarstwa agroturystyczne oferują nie tylko zakwaterowanie, ale również agrogastronomię, agrowypoczynek, agrosport, agrorozrywkę,
agroterapię, a także możliwość obserwowania obyczajów i codziennych zajęć rodziny
wiejskiej oraz uczestniczenia w pracach gospodarskich [7, 11].
Konkurencja na rynku turystycznym determinuje konieczność podnoszenia jakości produktu agroturystycznego, dlatego też szczególne znaczenie ma standaryzacja
oraz kategoryzacja wiejskich obiektów noclegowych o charakterze obowiązkowym lub
dobrowolnym. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej to proces zakwalifikowania
kwatery agroturystycznej do odpowiedniej kategorii zgodnie z normami i wymogami
standaryzacyjnymi [9, 10]. Polski system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej ma
charakter dobrowolny, a procedura kategoryzacyjna prowadzona jest przez Polską
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, należącą do Europejskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites – stowarzyszenia międzynarodowego, podejmującego próby unifikacji standardów i kryteriów kategoryzacyjnych.
Cele niniejszego opracowania obejmują: prezentację przedmiotowego zakresu
standaryzacji i kategoryzacji wiejskich obiektów noclegowych, przedstawienie ogólnych
kryteriów i procedur kategoryzacyjnych występujących w systemach kategoryzacji
funkcjonujących w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich, uwarunkowania
wdrażania tego systemu w ujęciu krajowym i lokalnym – na Pogórzu Dynowskim,
a także analizę postaw kwaterodawców i turystów wobec problemu kategoryzacji
obiektów agroturystycznych. Cele te zrealizowano, wykorzystując literaturę przedmiotu, publikacje internetowe, opublikowane wyniki badań prowadzonych przez
PFTW „Gospodarstwa Gościnne” oraz wyniki badań własnych.

2. Europejskie standardy jakości wiejskiej bazy noclegowej
– rozwiązania systemowe w wybranych krajach
Wysoką jakość oferowanych usług noclegowych w obiektach wiejskich gwarantują
wdrażane w wielu krajach europejskich systemy kategoryzacji, precyzujące wymagane
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standardy jakości. W Europie funkcjonują dwa podstawowe modele kategoryzacji
wiejskiej bazy noclegowej – obowiązkowy i dobrowolny. W modelu obowiązkowym,
kategoryzacja narzucona jest ustawowo, a jej kryteria są wspólne dla miejskich i wiejskich obiektów noclegowych, przy czym uwzględniana bywa specyfika wiejskiej bazy
noclegowej, głównie rodzaj i charakter certyfikowanych obiektów [13, 14].
Dobrowolny model kategoryzacji oznacza w praktyce zróżnicowane jej systemy,
wypracowane przez działające w krajach europejskich stowarzyszenia agroturystyczne
[10]. Mają one duże znaczenie marketingowe, służą budowaniu wizerunku wiejskiego
produktu turystycznego wysokiej jakości, konkurencyjnego na rynku turystycznym
[13, 14].
Odrębny problem stanowi ujednolicenie standardów jakości wiejskiej bazy
noclegowej w krajach europejskich (przede wszystkim w Unii Europejskiej), ale ze
względu na dominację modelu dobrowolnego i zróżnicowanie krajowych systemów
kategoryzacji jest to proces trudny do przeprowadzenia. W 2005 r. Zgromadzenie
Ogólne Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites zatwierdziło normy
oceny jakości zakwaterowania na obszarach wiejskich [14], a zakres przedmiotowy
standardów przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Zakres przedmiotowy standardów jakości wiejskiej bazy noclegowej według Europejskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites
Blok tematyczny standardów

Blok I
WYPOSAŻENIE

Blok II
OKOLICA

Blok III
USŁUGI W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA LUB W OKOLICY

Przedmiot standardowej oceny jakości zakwaterowania
- Lokalny styl budownictwa, dekoracje w miejscowym stylu, stan ich
zachowania
- Tradycyjne/autentyczne wyposażenie
- Ogólna czystość
- Wielkość i wyposażenie sypialni
- Wielkość i jakość łóżek
- Wielkość pomieszczeń ogólnych
- Oświetlenie/okna w pokojach
- Łazienki, ich liczba i minimalne wyposażenie
- Zaopatrzenie w bieżącą i ciepłą wodę
- Ogrzewanie pokoi, klimatyzacja
- Otaczające kwaterę tereny wiejskie, ich atrakcyjność, oddziaływanie,
uciążliwość
- Zasoby naturalne
- Zasoby kulturowe
- Stan ochrony środowiska i odpowiedzialność za ten stan
- Wkład w lokalny rozwój gospodarczy, konsultacje z miejscowymi
podmiotami
- Społeczna i kulturowa odpowiedzialność
- Usługi sprzątania
- Posiłki podawane w miejscu zakwaterowania
- Lokalna gastronomia/jadłodajnie
- Wybór form wypoczynku w miejscu zakwaterowania
- Wybór form wypoczynku w okolicy
- Dostępność komunikacyjna, oznakowanie dojazdu
- Zapewnione miejsce do spożywania posiłków
- Zapewniona informacja turystyczna
- Informacje (instrukcje) na temat wynajmowanego budynku
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Blok tematyczny standardów
Blok IV
OPIEKA NAD GOŚĆMI,
PRYWATNOŚĆ I ATMOSFERA

Blok V
BEZPIECZEŃSTWO

Przedmiot standardowej oceny jakości zakwaterowania
- Profesjonalizm, kwalifikacje zawodowe
- Osobiste przywitanie gości, wprowadzenie
- Osobiste przekazywanie informacji nt. oferowanego lokalu
- Możliwy osobisty kontakt w razie potrzeby
- Znajomość języków obcych
- Spersonalizowane informacje o zakwaterowania i okolicy, księga
gości
- Prywatność pomieszczeń używanych przez klientów
- Ubezpieczenie OC, ochrona przeciwpożarowa
- Zgodność z ustawowymi wymogami turystycznymi i warunkami
rejestracji
- Kontrola stanu technicznego wyposażenia
- Zdrowie – higiena, dostępność usług zdrowotnych
- Gwarancja poprawności informacji przed rezerwacją
- Dokumenty rezerwacji – potwierdzenie, standardowe warunki
- Ochrona klienta, procedury
- Widoczny cennik

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Majewska i zespół ekspertów, Program rozwoju i promocji
systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce, Nałęczów 2014,
s. 27–32.

Stosowanie norm jakości EuroGites jest dobrowolne, ale Europejska Federacja
Turystyki Wiejskiej zaleca stowarzyszeniom krajowym implementację tych standardów do krajowych i regionalnych systemów kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej.
Kraje europejskie, w których turystyka wiejska ma wieloletnie tradycje, a usługi
agroturystyczne cieszą się znaczną popularnością, między innymi Wielka Brytania,
Włochy, Francja, Niemcy czy Austria [9], wdrożyły krajowe systemy kategoryzacji
wiejskiej bazy noclegowej, przyjmując model obligatoryjny lub dobrowolny. W tabeli 2 zaprezentowano charakterystykę funkcjonujących w tych krajach systemów
kategoryzacji wiejskich obiektów noclegowych.
Tab. 2. Systemy kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w wybranych krajach europejskich
Kraj

Kategoryzowane
obiekty

Wielka
Brytania
(Anglia,
Szkocja,
Walia,
Irlandia Północna)

„Guest accomodation” czyli:
gospody,
B&B (nocleg ze
śniadaniem),
budynki lub
pokoje wynajmowane agroturystom, których
właściciele są
uczestnikami
Narodowego
Programu Oceny
Jakości – NQAS
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Kategorie

Kryteria kategoryzacji

Model obowiązkowy
1–5 gwiazOkreślone urzędowo
dek
minimalne wymogi
w zakresie zakwaterowania
dodatkowe
i obsługi.
wyróżnienia Uzależnione od kategorii
– Złote
standardy w obszarach:
i Srebrne
czystości, poziomu
Odznaki
świadczonych usług,
gościnności, wyżywienia,
przestrzeni publicznej.

Procedura kategoryzacji

Wizytacja profesjonalnego
asesora Quality in Tourism
(instytucji certyfikującej
powiązanej z VisitEngland)
oceniającego obiekt
i poziom realizacji standardów w poszczególnych
obszarach w skali: wystarczający, niezły, dobry, bardzo
dobry, wspaniały.
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Kraj
Włochy

Francja

Austria

Kategoryzowane
obiekty
Wyłącznie
gospodarstwa
rolne prowadzące
działalność agroturystyczną

Kategorie

Kryteria kategoryzacji

1–5 słonecz- Kryteria ustawowe:
ników
Obowiązek płacenia
podatku VAT, posiadania
oraz znak
odpowiedniego ubezpiegraficzny
czenia, przynależności do
Agriturismo stowarzyszenia agroturyItalia
stycznego.
Wymogi dotyczące powierzchni gospodarstwa
rolnego, liczby hodowanych zwierząt, czasu pracy
poświęcanego na prowadzenie gospodarstwa.
Ograniczenia liczby łóżek.
Dodatkowe kryteria regionalne.
Model dobrowolny
Budynki wynaj1–5 kłosów Położenie gospodarstwa
mowane agrotui jego otoczenie – cisza,
rystom, pokoje
krajobraz, ogród, urządzew domu rolnika
nia dla dzieci.
(z wyżywieniem),
Warunki zakwaterowapokoje dziecięce
nia – jakość pomieszczeń,
–kolonijne,
ich rozkład, oświetlenie,
kwatery grupoogrzewanie, urządzenia sawe, kemping na
nitarne.
farmie
Wyposażenie obiektów
– umeblowanie, jakość
posłań, naczyń, dekoracji.
Wyłącznie
2–4 stokro- Jakość gospodarstwa rolgospodarstwa
tek
nego – rolniczy charakter
rolne, których
gospodarstwa, położenie,
aktywność
dostępność komunikacyjagroturystyczna
na, infrastruktura (gospopowiązana jest
dy, sklepy), stan techniczny
z działalnością
budynków, regionalny styl
gospodarstwa
architektoniczny, zagospodarowanie przestrzeni
otaczającej budynki.
Jakość wyposażenia
– urządzenie i umeblowanie pokoi, wyposażenie
sanitariatów, świadoma
ochrona środowiska.
Jakość usług – wyżywienie (regionalne posiłki,
produkty gospodarstwa),
kuchnia dla gości, wyczerpujące informacje dla
gości, własne materiały
promocyjne, możliwość
rekreacji w gospodarstwie,
uczestniczenia w pracach
gospodarskich, organizowane imprezy, postawa gospodarzy (udział
w szkoleniach, znajomość
języków obcych).

Procedura kategoryzacji
Uzyskanie zezwoleń
różnych urzędów – gminy,
straży pożarnej, sanepidu,
izby handlowej.
Spełnienie kryteriów Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa z 2013 r.
i uzyskanie odpowiedniej
kategorii, dodatkowo spełnienie wymogów regionalnych.

Kategoryzacja przeprowadzana przez inspektorów Gites de France – stowarzyszenia kwaterodawców, zgodnie
z wymogami systemowymi.
Kontrola obiektów raz na
5 lat lub doraźnie w przypadku skarg turystów.

Obowiązkowa rejestracja
gospodarstw w Urlaub am
Bauernhof – oddziałach
Austriackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.
Kategoryzacji gospodarstw
dokonują Koła „Gościnnych
Farm” Kategorie przyznawane są na okres 4 lat, przedłużenie ich obowiązywania
wymaga ponownej kontroli.
Możliwe są również doraźne kontrole w gospodarstwach skategoryzowanych.
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Kraj
Niemcy

Kategoryzowane
Kategorie
obiekty
Pokoje dla gości Znak jakości
w gospodarstwie (bez podziału
rodzinnym,
na kategorie)
domy wynajmowane na urlop
w połączeniu
z prowadzeniem
gospodarstwa
rolnego, kemping
w gospodarstwie,
pokoje dla dzieci
przyjmowanych
bez opiekunów

Kryteria kategoryzacji

Procedura kategoryzacji

Znak jakości przyznawany
w kategoriach:
Urlop w zagrodzie wiejskiej (w czynnym gospodarstwie),
Urlop na wsi (kwatery
wiejskie w gospodarstwach, które zaprzestały
działalności rolniczej),
Urlop w winnicy
(w gospodarstwach winiarskich).
Kryteria oceny:
Ogólne wrażenie gospodarstwa – lokalizacja,
stan techniczny budynku
mieszkalnego, budynków
gospodarskich i dróg
dojazdowych, dostępność
komunikacyjna, oświetlenie, ogrzewanie.
Wyposażenie – części
sypialnej, sanitarnej
i jadalnej.
Bezpieczeństwo w domu
i w gospodarstwie.
Przygotowanie gospodarzy – zaangażowanie,
znajomość regionu, języków obcych.
Ochrona środowiska.
Usługi i rekreacja.

Kategoryzacji dokonuje
stowarzyszenie „Urlop
w zagrodzie wiejskiej” działające w ramach Niemieckiego Związku Rolników – DLG.
Weryfikacja kryteriów,
poprzedzająca przyznanie
znaku jakości, odbywa
się komisyjnie, a sposób
funkcjonowania Komisji jest
szczegółowo opisany.
Znak jakości przyznawany
jest na okres 3 lat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Majewska i zespół ekspertów, Program rozwoju i promocji
systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce, Nałęczów 2014,
s. 16–23; Jakość świadczonych usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na wsi –
poradnik dla osób prowadzących działalność agroturystyczną, KSOW, MRiRW, Warszawa 2015, s. 5–6,
http://ksow.pl (dostęp: 12.12.2017).

Przedstawione w tabeli 2 standardy europejskich systemów kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, tak w modelu obowiązkowym, jak i dobrowolnym, zawierają
wymogi odnoszące się do szeroko rozumianych atrybutów jakości oferowanego
produktu, a w szczególności do atrakcyjnej turystycznie lokalizacji obiektu noclegowego, jego wyposażenia, dostępności komunikacyjnej, zakresu świadczonych usług,
bezpieczeństwa oraz gościnności gospodarzy. Stanowią one wyraz kompleksowego
podejścia do istoty jakości wiejskiej bazy noclegowej, zgodnie z którym jakość usług
agroturystycznych nie ogranicza się tylko do noclegu, ale obejmuje wszystkie aspekty
satysfakcjonującego turystę pobytu oraz wypoczynku na obszarach wiejskich.
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3. Polski system kategoryzacji wiejskiej bazy
noclegowej i jego ewolucja
Dynamiczny rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, który nastąpił w Polsce
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wywołał konieczność zainicjowania
działań zmierzających do sformalizowania standardów jakości w odniesieniu do wiejskiej bazy noclegowej. W ramach programu PHARE TOURIN zrealizowany został duży
projekt, wspierający rozwój wiejskiej bazy noclegowej, promocję turystyki wiejskiej
oraz opracowanie kompleksowego systemu kategoryzacji obiektów noclegowych,
usytuowanych na obszarach wiejskich. Wdrażając założenia projektu, dokonano
pilotażowej kategoryzacji, opracowano podręcznik dla inspektorów, przygotowano
kwestionariusze do rejestracji i kategoryzacji obiektów [14].
Rezultatem wykorzystania dobrych praktyk i sprawdzonych doświadczeń w wielu
krajach europejskich było powołanie w 1996 r. organizacji ds. rejestracji, inspekcji
i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, która otrzymała nazwę Polska Federacja
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Efektem jej działań było wdrożenie
systemu rejestracji i kategoryzacji obiektów wiejskiej bazy noclegowej. System kategoryzacji miał mieć charakter ogólnopolski, dobrowolny i odpłatny, a definiowany był
jako skuteczny instrument zarządzania jakością na rynku usług turystyki wiejskiej
[13]. Jego koncepcja opierała się na standaryzacji infrastruktury oraz waloryzacji
usług świadczonych w poddanych kategoryzacji obiektach noclegowych. Kluczowym
założeniem tworzonego systemu była kreacja silnej marki systemu kategoryzacji
wiejskiej bazy noclegowej o ogólnopolskiej rozpoznawalności, co miało zapewnić
powszechne przystępowanie kwaterodawców do systemu. Opracowano więc szczegółowe zasady określające warunki uzyskania przez obiekt noclegowy odpowiedniej
kategorii. Za najważniejsze elementy oceny standardu obiektu i jakości świadczonych
usług uznano [9, 15, 19]:
 usytuowanie obiektu – kwatery i warunki otoczenia,
 stan obiektu,
 czystość i porządek w obiekcie i w całym gospodarstwie,
 bezpieczeństwo w obiektach,
 wyposażenie w sprzęt AGD, RTV oraz standard umeblowania,
 jakość obsługi.
Należy zauważyć, iż opracowany w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
system kategoryzacji był dosyć skomplikowany, a stosowana procedura polegała na
ocenie obiektu w oparciu o liczne kryteria i nadaniu poszczególnym kwaterom kategorii odzwierciedlającej standard obiektu i jakość oferowanych usług. Potwierdzeniem
standardu usług oferowanych przez obiekt noclegowy objęty systemem było przyznanie
określonej kategorii, premiowanej odpowiednią liczbą symboli – słoneczek, przy czym
maksymalnie można było otrzymać ich 3, zaś najniższa kategoria – standard, była
pozbawiona tego symbolu [14, 19]. Dobrowolnej kategoryzacji podlegały, usytuowane
na terenach wiejskich, pokoje gościnne (stosowane kategorie: standard, 1 słoneczko,
2 słoneczka i 3 słoneczka), samodzielne jednostki mieszkalne (stosowane kategorie:
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standard, 1 słoneczko, 2 słoneczka i 3 słoneczka), kwatery grupowe (możliwa jedna
kategoria – standard), przyzagrodowe pola kempingowe (możliwa jedna kategoria –
standard). Skategoryzowany obiekt otrzymywał prawo do posługiwania się znakiem
przyznanej kategorii przez okres 2 lat [9].
Kompleksowe zmiany w systemie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej,
opracowane na podstawie analizy doświadczeń krajów europejskich oraz działań
Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites, zostały wprowadzone w roku
2012, a uproszczony system kategoryzacji funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r. [14, 19].
Zakres tych zmian obejmował [14]:
 skrócenie skali ocen obiektów,
 zmniejszenie liczby kryteriów oceny,
 wprowadzenie dwóch głównych kategorii obiektów kwatera na wsi i kwatera
u rolnika, którym przyznane mogą być: 1, 2 lub 3 słoneczka,
 dokonywanie oceny obiektu przez jednego inspektora,
 rezygnację z kategoryzacji pól namiotowych oraz pokojów grupowych,
 dopuszczenie do użytkowania pokojów dla maksymalnej liczby sześciu osób,
 wydłużenie okresu obowiązywania przyznanej oceny do 4 lat.
Zmodyfikowany system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej opiera się na
pogrupowanych tematycznie kryteriach oceny, odnoszących się do [14, 15]:
 cech kwatery,
 infrastruktury mającej wpływ na komfort pobytu gości,
 wyposażenia pokoi,
 infrastruktury technicznej, zewnętrznego wyglądu i oznakowania kwatery,
 węzłów higieniczno-sanitarnych,
 usług mających wpływ na komfort pobytu gości.
Kryteria te są zróżnicowane dla poszczególnych kategorii obiektów, ponadto do
systemu kategoryzacji wprowadzono osobne kryteria uzależnione od typu obiektu
i oferowanego zakresu usług [13, 19]. Dla gospodarstw kategorii wypoczynek u rolnika – odnoszą się one do wiejskiego charakteru obiektu oraz jego otoczenia, wymogu
prowadzenia działalności rolnej, liczby zwierząt w gospodarstwie, potraw regionalnych w ofercie, wyrobów sztuki ludowej jako elementów dekoracyjnych pokoi i całego
obiektu noclegowego, natomiast dla samodzielnych jednostek mieszkalnych dotyczą
czystości i wyposażenia pokojów, aneksów kuchennych i wypoczynkowych oraz węzła
higieniczno-sanitarnego [13, 14].
Zmodyfikowany system kategoryzacji, wprowadzający odrębne kategorie obiektów określanych jako wypoczynek na wsi i wypoczynek u rolnika, zwiększa atrakcyjność
pobytu turysty na wsi oraz różnorodność sposobów animacji czasu wolnego. Goszczący w gospodarstwach agroturystycznych turyści mają możliwość spożywania dań
kuchni regionalnej, obcowania ze zwierzętami gospodarskimi oraz uczestniczenia
w codziennych pracach, związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Szczególnie
istotne jest też położenie większego nacisku na działania proekologiczne [14, 19].
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Wprowadzając dobrowolny system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej,
liczono na szybkie jego upowszechnienie ze względu na przewidywane korzyści dla
kwaterodawców funkcjonujących w systemie, a mianowicie [14]:
 ilościowy wzrost sprzedaży oferty,
 włączenie do prestiżowego ogólnopolskiego systemu obejmującego obiekty
markowe i powszechnie rozpoznawalnego przez usługodawców, turystów oraz
instytucje państwowe,
 promocję skategoryzowanych gospodarstw w ramach działalności instytucji państwowych,
 możliwość umieszczania tablic rekomendacyjnych Wypoczynek na wsi lub Wypoczynek u rolnika, wyróżniających obiekt na danym terenie,
 możliwość zamieszczenia logo PFTW „GG” na własnych materiałach promocyjnych,
 bezpłatną prezentację oferty w materiałach promocyjnych oraz możliwość zamieszczenia anglojęzycznej oferty na stronie www.agritourism.pl,
 profesjonalne doradztwo inspektorów w zakresie podnoszenia standardu obiektu
i jakości usług.
Wśród korzyści dla gości skategoryzowanych obiektów noclegowych wskazywano
przede wszystkim: łatwość wyszukiwania i porównywania ofert według obiektywnych kryteriów oraz ich przejrzystość (dzięki strukturze informacyjnej na portalu),
gwarancję konkretnej jakości mierzonej znanymi kryteriami, wyższy poziom usług
i obsługi bezpośredniej oraz możliwość złożenia reklamacji do PFTW „Gospodarstwa
Gościnne”.

4. Uwarunkowania oraz efektywność wdrażania systemu
kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce
System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej ma na celu podniesienie jakości
oferowanych usług noclegowych, ale jego wdrażanie postępuje powoli, tym bardziej
że aktywność agroturystyczna w Polsce to niewiele znaczący segment gospodarki
turystycznej, a wyniki badań postaw przedsiębiorczych młodych mieszkańców wsi
(podkarpackiej) uwidaczniają ich znikome zaangażowanie w działalność agroturystyczną [4]. Ze względu na sposób gromadzenia i prezentowania danych statystycznych
zgodnie z PKD [16] nie ma możliwości dokładnego ustalenia rozmiarów wiejskiej
bazy noclegowej (tab. 3), ale zauważalny jest mały (poniżej 8%) udział kwater agroturystycznych w łącznej liczbie obiektów bazy krajowej i zupełnie marginalna liczba
turystów korzystających z oferty agroturystycznej oraz udzielonych noclegów (poniżej
1%). Liczba noclegów w pokojach gościnnych była wprawdzie znacząco wyższa, ale
należy zauważyć, że tylko część tych noclegów miała miejsce w obiektach zlokalizowanych na wsi.
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Tab. 3. Wiejska baza noclegowa w Polsce w 2016 r. na tle krajowej bazy noclegowej
Pokoje gościnne*
Wyszczególnienie

Obiekty bazy noclegowej
Miejsca noclegowe
Turyści korzystający z obiektów bazy noclegowej
Udzielone noclegi

Baza noclegowa
w Polsce ogółem

Kwatery
agroturystyczne**
Udział %
Liczba
baza ogółem=100
802
7,6
13 526
1,8

10 509
749 191

1996
46 776

Udział %
baza ogółem=100
19,0
6,2

30 108 308

671 008

2,2

138 777

0,5

79 393 860

2 377 503

3,0

507 762

0,6

Liczba

*łącznie z pokojami gościnnymi w miastach, **bez obiektów agroturystycznych dysponujących więcej niż
10 miejscami noclegowymi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z publikacji Turystyka w 2016 roku, GUS,
Warszawa 2017, http://stat.gov.pl (dostęp: 14.01.2018)

Analizując dane z tabeli 4, można zauważyć znaczące dysproporcje w rozmieszczeniu przestrzennym wiejskiej bazy noclegowej – jest ona najbardziej rozwinięta
w postrzeganych jako szczególnie atrakcyjne turystycznie województwach: pomorskim,
małopolskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.
Tab. 4. Obiekty wiejskiej bazy noclegowej w 2016 r. według województw

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Pokoje gościnne*
Udział %
Liczba
w ogólnej liczbie
obiektów
obiektów
142
7,1
30
1,5
55
2,8
11
0,6
35
1,8
456
22,8
31
1,6
13
0,7
58
2,9
27
1,4
586
29,4
84
4,2
11
0,6
38
1,9
22
1,1
397
19,9
1996
100,0

Kwatery agroturystyczne**
Udział %
Liczba
w ogólnej liczbie
obiektów
obiektów
71
8,9
24
3,0
33
4,1
26
3,2
26
3,2
89
11,1
44
5,5
16
2,0
66
8,2
51
6,4
85
10,6
42
5,2
38
4,7
88
11,0
68
8,5
35
4,4
802
100,0

*łącznie z pokojami gościnnymi w miastach, **bez obiektów agroturystycznych dysponujących 10 miejscami noclegowymi i powyżej 10 miejsc noclegowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z publikacji Turystyka w 2016 roku, GUS,
Warszawa 2017, http://stat.gov.pl (dostęp: 14.01.2018)
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Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej, prowadzona przez Polską Federację
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, nie jest jeszcze w Polsce zjawiskiem
powszechnym, o czym świadczą dane z tabeli 5.
Tab. 5. Kategoryzacja kwater agroturystycznych zgłoszonych do bazy internetowej
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” według województw*

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

Liczba skategoryzowanych kwater agroturystycznych Udział kwater skategoryzowanych w ogólnej
Kategoria
liczbie kwater w bazie**
Ogółem
3 słoneczka 2 słoneczka 1 słoneczko
(w %)
4
10
4
1
13
3
1
1
15
2
51
3
111

1
1
4
1
9
14
3
33

3
5
3
1
2
1
1
1
5
2
18
42

1
4
7
1
1
22
36

0,3
0,8
0,3
0,1
1,1
0,2
0,1
0,1
1,2
0,2
4,2
0,2
9,1

*stan na 14.01.2018 r., **liczba kwater agroturystycznych w bazie wynosi 1224

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PFTW „GG”, http://www.agroturystyka.pl
(dostęp: 14.01.2018)

Spośród 1224 kwater agroturystycznych, zgłoszonych do bazy internetowej PFTW
„GG”, skategoryzowano tylko 9,1%, przy czym poszczególne kategorie: 3 słoneczka,
2 słoneczka, 1 słoneczko uzyskało odpowiednio 2,7%, 3,4% i 2,9% występujących
w bazie obiektów noclegowych. Największą liczbę skategoryzowanych kwater agroturystycznych posiada województwo warmińsko-mazurskie – 45,9% wszystkich
skategoryzowanych obiektów widniejących na stronie internetowej PFTW.
Wyniki badań przeprowadzonych przez PFTW „Gospodarstwa Gościnne” wśród
stowarzyszeń oferujących usługi agroturystyczne, umożliwiają wskazanie niektórych
przyczyn braku zainteresowania właścicieli kategoryzacją kwater, a mianowicie [6]:
 maleje zainteresowanie agroturystyką, a tym samym wykorzystanie obiektów
noclegowych jest zbyt małe, aby zapewniało zadawalający poziom rentowności,
 rosną koszty prowadzonej działalności agroturystycznej, a ze względu na dużą
konkurencję wzrost cen jest niewielki, co znacząco obniża zyskowność świadczonych usług,
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 brak jest wsparcia ze strony lokalnych samorządów,
 wymogi kategoryzacyjne dotyczące wielkości pomieszczeń, jakości ich wyposażenia, sanitariatów, zagospodarowania terenu oraz zakresu świadczonych usług
determinują konieczność znaczących nakładów finansowych, a brak jest przekonania, że kategoryzacja obiektu okaże się skuteczna marketingowo.
Ponadto turyści często nie posiadają wiedzy o systemie kategoryzacji wiejskiej
bazy noclegowej i nie są zainteresowani pobytem w skategoryzowanym gospodarstwie
agroturystycznym, co potwierdzają wyniki badania bezpośredniego, przeprowadzonego
metodą ankietową w kwietniu 2017 r. na obszarze województwa podkarpackiego.
Badanie, którego celem było zdiagnozowanie postaw ankietowanych wobec kategoryzacji obiektów wiejskiej bazy noclegowej, zrealizowali studenci kierunku Turystyka
i rekreacja PWSTE w Jarosławiu wśród swoich kolegów, znajomych, członków rodzin,
tworząc próbę badawczą liczącą 120 respondentów. Spośród ankietowanych tylko
7 osób wiedziało o istnieniu systemu kategoryzacji wiejskich obiektów noclegowych,
3 słyszały o „wypoczynku na wsi” i „wypoczynku u rolnika”, ale żaden z respondentów nie potrafił wskazać konkretnych standardów jakości łączących się z określoną
kategorią kwatery agroturystycznej.
Większość ankietowanych nie była zainteresowana agroturystyką – tylko 47 osób
(czyli 39,2%) korzystało w latach 2014–2017 z noclegów w nieskategoryzowanych
kwaterach agroturystycznych, przy czym były to najczęściej pobyty weekendowe
lub co najwyżej tygodniowe. Ponad połowa uczestników badania oceniła jakość
oferowanych im usług noclegowych jako dobrą (25 osób – 53,2%) lub bardzo dobrą
(6 osób – 12,8%), dla 12 ankietowanych (25,5%) jakość ta była średnio zadawalająca,
natomiast 4 osoby (8,5%) uznały ją za niezadawalającą. Prawie wszyscy respondenci
korzystający wcześniej z noclegów w kwaterach agroturystycznych (45 osób – 95,7%),
pytani o chęć skorzystania z oferty skategoryzowanego obiektu agroturystycznego
w przyszłości, stwierdzili, że kategoria kwatery nie ma dla nich znaczenia, ponieważ
nie znają standardowych wymogów, a tylko 2 osoby zadeklarowały chęć pobytu
w takim obiekcie noclegowym na wsi.
Reasumując, należałoby stwierdzić, że system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej funkcjonuje, ale nie jest systemem powszechnie rozpoznawalnym i popularnym, tak wśród kwaterodawców, jak i wśród turystów. Nadal niewiele gospodarstw
posługuje się rekomendacją Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne” oraz bardzo ograniczona liczba skategoryzowanych wcześniej obiektów
występuje o ponowną kategoryzację. Można więc uznać, iż system kategoryzacji
obiektów wiejskich, stworzony przez PFTW „GG”, nie jest systemem powszechnym,
co nie zmienia faktu, iż jest systemem ogólnopolskim.

5. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej a jakość
produktu turystycznego Pogórza Dynowskiego
Wiejska baza noclegowa zlokalizowana na Pogórzu Dynowskim obejmuje zarówno
nieskategoryzowane gospodarstwa agroturystyczne, jak i pokoje gościnne (część z nich
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to obiekty wolno stojące), nazywane kwaterami agroturystycznymi. Analiza informacji
z oficjalnych stron internetowych gmin zrzeszonych w Związku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego [22, 23, 24, 25, 26] pozwoliła na wytypowanie 50 wiejskich
obiektów noclegowych, w których liczba wynajmowanych pokoi jest mniejsza od 10.
Wywiady telefoniczne, przeprowadzone w maju 2017 r. przez studentów kierunku
Turystyka i rekreacja PWSTE w Jarosławiu z 25 właścicielami kwater agroturystycznych
(lub ich pracownikami), dostarczyły informacji umożliwiających ogólną charakterystykę tych obiektów pod względem jakości oferowanych usług noclegowych (tab. 6).
Tab. 6. Charakterystyka wybranych gospodarstw/kwater agroturystycznych funkcjonujących
na Pogórzu Dynowskim pod względem jakości oferowanych usług noclegowych
Wybrane cechy kwater/
gospodarstw agroturystycznych

Warianty cech

Oferta całoroczna
Oferta sezonowa (maj – wrzesień)
Oznakowanie obiektu
Oznakowanie dojazdu
Obiekt ogrzewany
Obiekt noclegowy
i elementy
Odrębne sanitariaty dla gości
jego wyposażenia
Aneks kuchenny dla gości
Sprzęt AGD do dyspozycji gości
Sprzęt RTV do dyspozycji gości
Utwardzony parking
Plac zabaw dla dzieci
Zagospodarowanie terenu Ogród, miejsce do wypoczynku
Urządzenia rekreacyjne
Grill, palenisko do dyspozycji gości
Nocleg
Nocleg ze śniadaniem
Zakres usług
podstawowych
Nocleg z całodziennym wyżywieniem
Wariant do wyboru
Telefoniczny
Kontakt – informacje,
Poczta elektroniczna
rezerwacja
Strona internetowa
Rodzaj oferty

Liczba obiektów

Udział %

19
6
18
12
22
25
19
25
11
16
9
18
3
15
16
6
3
9
25
3
1

76,0
24,0
72,0
48,0
88,0
100,0
76,0
100,0
44,0
64,0
36,0
72,0
12,0
60,0
64,0
24,0
12,0
36,0
100,0
12,0
4,0

Źródło: Badania własne

Analizując informacje przekazane przez usługodawców, można stwierdzić, że
pomimo braku kategoryzacji, obiekty noclegowe zlokalizowane na Pogórzu Dynowskim oferują usługi zadawalającej, a niekiedy nawet wysokiej jakości. Zdecydowana
większość obiektów (ponad 3/4) funkcjonuje przez cały rok, jest ogrzewana, oznakowana, posiada aneks kuchenny, jest wyposażona w sprzęt AGD i RTV. We wszystkich
kwaterach znajdują odrębne węzły higieniczno-sanitarne dla gości, znaczący jest
również udział obiektów z dobrze zagospodarowanym terenem. Posiłki serwowane
są tylko w 1/3 gospodarstw, natomiast w pozostałych oferowana jest wyłącznie
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usługa noclegowa. Wszyscy kwaterodawcy proponują kontakt telefoniczny, poczta
elektroniczna dostępna jest tylko w trzech obiektach, a strona internetowa w jednym.
Równocześnie należałoby zauważyć, iż ocenę jakości wiejskiej bazy noclegowej na
Pogórzu Dynowskim znacząco podnoszą bogate walory krajobrazowe, przyrodnicze
i kulturowe, doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania różnych form turystyki
aktywnej oraz liczne imprezy kulturalne, folklorystyczne i sportowo-rekreacyjne [22,
23, 24, 25, 26, 27]. Są to te elementy przestrzeni turystycznej, które według kryteriów
Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites w dużym stopniu wpływają na
ocenę jakości wiejskich obiektów noclegowych, a tym samym na atrakcyjność zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej.
Analizując uwarunkowania kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, można
stwierdzić, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać przystępowania do tego
systemu kwaterodawców z Pogórza Dynowskiego. Wymagałoby to bowiem znaczącego
zwiększenia ich aktywności agroturystycznej, poniesienia dużych wydatków na doposażenie obiektów, zagospodarowanie terenu i opłaty kategoryzacyjne. Opłacalność
takich przedsięwzięć wydaje się być na razie wątpliwa, chociażby ze względu na fakt,
że goszczący w wiejskich kwaterach turyści oczekują relatywnie niskich cen i nie ma
dla nich specjalnego znaczenia pobyt w skategoryzowanym obiekcie. Na poprawę
sytuacji mogłoby wpłynąć ewentualne dofinansowanie inwestycji agroturystycznych
ze środków unijnych i krajowych, ale w świetle priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydaje się to być trudne do zrealizowania [12, 17].
Tak więc za uzasadniony można uznać wniosek, że proces kategoryzacji obejmie
znaczną część wiejskiej bazy noclegowej, tak na Pogórzu Dynowskim, jak i w innych
regionach Polski, tylko wtedy, gdy właściciele kwater agroturystycznych będą mogli
uzyskać wymierne korzyści z tytułu ich skategoryzowania, natomiast turyści nabiorą
przekonania o istnieniu rzeczywistej korelacji pomiędzy kategorią obiektu noclegowego a jakością usług agroturystycznych, które nabywają.

6. Podsumowanie
System kategoryzacji to narzędzie zarządzania jakością wiejskiej bazy noclegowej,
wspierające pozacenową konkurencyjność skategoryzowanych podmiotów na rynku
usług turystycznych. Kryteria oceny jakości wiejskich obiektów noclegowych łączą
standaryzację infrastrukturalną z waloryzacją świadczonych usług, a system promuje
wiejski charakter oferty i funkcjonowanie kwater agroturystycznych z zachowaniem
lokalnej tradycji i kultury.
W Europie wdrożono dwa modele kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej
o zróżnicowanych procedurach i kryteriach oceny – obowiązkowy i dobrowolny,
tym niemniej przyjmowane w krajowych systemach kategoryzacji standardy jakości
są w zasadzie uniwersalne i odnoszą się do lokalizacji, stanu i wyposażenia obiektu
noclegowego, bezpieczeństwa, zakresu świadczonych usług i szeroko rozumianej
gościnności gospodarzy. W krajach, w których obszary wiejskie posiadają dobrze
rozwiniętą funkcję turystyczną, a turyści są wymagający i niezbyt wrażliwi cenowo,
przynależność kwaterodawców do systemu kategoryzacji stała się powszechna,
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ponieważ poprawia pozycję ich obiektów noclegowych na wysoko konkurencyjnym
rynku agroturystycznym.
Wdrażany od ponad dwudziestu lat i modyfikowany, polski dobrowolny system
kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej nie zyskał szczególnej popularności – niewielu
kwaterodawców przystępuje do systemu, a w niektórych regionach system praktycznie
nie funkcjonuje. Przyczyny takiej sytuacji są zróżnicowane – jest to zarówno efekt
słabości i relatywnie niskiej rentowności rynku turystyki wiejskiej, braku środków
na sfinansowanie kosztów dostosowania obiektów do wymogów kategoryzacyjnych
oraz niewystarczającego instytucjonalnego wsparcia, jak i słabej motywacji ze strony
turystów, którzy w większości nie doceniają korzyści z pobytu w skategoryzowanym
obiekcie, natomiast oczekują względnie taniej usługi agroturystycznej. Sytuacja ta
determinuje sceptyczne postawy polskich kwaterodawców wobec opłacalności funkcjonowania w systemie kategoryzacji i dotyczy to nie tylko właścicieli gospodarstw
z mniej popularnych wiejskich obszarów recepcji, takich jak Pogórze Dynowskie, ale
również tych, którzy prowadzą działalność w regionach postrzeganych jako szczególnie atrakcyjne turystycznie.
Rzeczywiste upowszechnienie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej
w Polsce skutkowałoby niewątpliwie podniesieniem jakości produktu turystycznego
obszarów wiejskich, ale jest to proces długotrwały, wymagający przede wszystkim:
kreacji silnej, rozpoznawalnej marki systemu oraz jego funkcjonalnego i organizacyjnego wzmocnienia, obniżenia kosztów kategoryzacji, wdrożenia i wypromowania
koszyka realnych korzyści dla kwaterodawców i turystów oraz efektywnego zarządzania
systemem i jego intensywnej promocji w procesie komunikacji z rynkiem.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE
NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN TURYSTYCZNYCH
POGÓRZA DYNOWSKIEGO I ICH ROLA
W OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I PRZYRODNICZEGO
Streszczenie
Głównym celem podjętej problematyki było zbadanie roli organizacji pozarządowych działających na terenie Pogórza Dynowskiego, dla których priorytetem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Badaniami objęto gminy należące do Związku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego, a zwłaszcza miejscowości, w których działają lub mają swoje siedziby
organizacje i stowarzyszenia lokalne. Jednym z problemów badawczych była korelacja zachodząca pomiędzy działalnością tych organizacji na rzecz ratowania i zachowania dziedzictwa
materialnego i niematerialnego a rozwojem turystyki oraz oddziaływań odwrotnych. Sformułowane tezy i wnioski podsumowujące pracę pozwolą na podjęcie próby oceny wzajemnych
oddziaływań zachodzących pomiędzy działalnością organizacji i stowarzyszeń a rozwojem turystyki w badanym obszarze.
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
WORKING IN THE MUNICIPALITIES THAT
BELONG TO THE ASSOCIATION OF TOURISM
MUNICIPALITIES OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS
AND THEIR PART IN THE PRESERVATION
OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Summary
The main aim of the issue being discussed was to analyse the role of the non-governmental
organizations working in the municipalities of the Dynowskie Foothills for whom the primary
aim is the preservation of cultural and natural heritage.
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The research concerned the municipalities that belong to the Association of Tourism Municipalities of the Dynowskie Foothills, especially those ones in which organizations and local associations work or have their registered offices. One of the research problems was the correlation that exists between those organizations’ activities for saving and preserving tangible and
intangible heritage and the tourism development as well as the adverse effects. The proposed
theses and conclusions that summarise the dissertation will allow to make an attempt to assess
interactions between the organizations’ and associations’ activities and tourism development
in the studied area.
Keywords: non-governmental organizations, cultural and natural heritage

1. Wprowadzenie
Instytucje państwowe działające na rzecz ochrony i ratowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego nie są w stanie realizować wszystkich zadań przed nimi
stawianych. Główną przyczyną jest brak środków jak i ludzi, dzięki którym można
by zrealizować wszystkie zamierzenia i potrzeby. W takiej sytuacji korzystają ze
wsparcia sektora pozarządowego, który dzięki specyficznej formie organizacji potrafi
zaangażować znaczne grupy obywateli, jak i środki niezbędne do funkcjonowania.
Działalność organizacji pozarządowych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [10]. Zgodnie z art.
3 ust. 2 tej ustawy organizacjami pozarządowymi są:
 niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych,
 niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
 osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 3 ust. 2).
Organizacjami pozarządowymi są nie tylko podmioty, które mają osobowość
prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają, na przykład uczelniane
organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich itp. Natomiast nie są organizacjami
pozarządowymi te stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą nastawianą na zysk. Organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku i nie
należą do sektora komercyjnego. Przepisy prawa pozwalają jednak organizacjom
pozarządowym (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) na prowadzenie działalności
gospodarczej, m.in. w celu realizacji założeń statutowych (np. sprzedaż produktów
i wyrobów lokalnych wytworzonych przez koło gospodyń wiejskich). Jednak nawet
wtedy te organizacje nie stają się podmiotami działającymi w celu osiągnięcia zysku,
a więc nie przestają być organizacjami pozarządowymi w rozumieniu Ustawy z 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [10].
Rozwój turystyki wymaga wielostronnej współpracy zarówno pomiędzy szczeblami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotów
gospodarczych, jak i społecznością lokalną. Organizacje pozarządowe stwarzają
możliwości zintegrowanej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami admi44
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nistracyjnymi a ludnością mieszkającą w danym regionie. U podstawy tej współpracy
leży idea partnerstwa w zakresie podejmowania poszczególnych działań i decyzji.
W Polsce najpopularniejszymi organizacjami pozarządowymi są fundacje i stowarzyszenia. Według definicji słownikowej fundacja to „instytucja, której podstawą jest
majątek przeznaczony przez założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny)”
[5]. Wśród najbardziej znanych fundacji na świecie warto wymienić Fundację Nobla
i Rockefellera, które mają zasięg międzynarodowy. Działalność i zasady tworzenia
fundacji w Polsce reguluje Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. [9]. Natomiast
stowarzyszenie, jak definiuje tę organizację art. 2 ust. 1 Ustawy o stowarzyszeniach,
jest to dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych [8].
Spośród stowarzyszeń polskich, które mają zasięg międzynarodowy, można wymienić
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, które ma 30 lokalnych oddziałów w Polsce oraz
kilka Domów Polonii poza granicami kraju (m.in. w Suczawie, Wilnie).
Na szczególną uwagę wśród stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich zasługują Lokalne Grupy Działania (LGD). Tworzone są
one i rozwijane w ramach Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem
LGD jest przede wszystkim aktywizacja społeczności wiejskich, opracowanie strategii
rozwoju tych obszarów, oraz realizacja innowacyjnych projektów łączących zasoby,
wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego
i społecznego. Działania LGD mają więc znaczący wpływ na podniesienie atrakcyjności
obszarów wiejskich [6]. W województwie podkarpackim działa obecnie 31 LGD zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Są to m.in.: Stowarzyszenie „Kraina
Sanu”, „Kraina Nafty”, „Serce Roztocza” itd.
Pośród tych najbardziej znanych i głęboko zakorzenionych w środowisku wiejskim warto wymienić Koła Gospodyń Wiejskich, które w szczególny sposób promują
niematerialne dziedzictwo kulturowe (kuchnia regionalna, tradycje i obrzędy itp.).
Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza organizacji pozarządowych
działających na obszarze gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego (ZGTPD): Dubiecko, Dydnia, Dynów (miejska i wiejska), Krzywcza
i Nozdrzec zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W pracy wykorzystano informacje zebrane podczas analizy witryn internetowych
gmin należących do ZGTPD oraz statutów poszczególnych organizacji i stowarzyszeń,
jak również danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

2. Charakterystyka organizacji i stowarzyszeń lokalnych działających
na terenie poszczególnych gmin należących do ZGTPD
Obszar działalności Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego to
teren atrakcyjny zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym. Pogórze
Dynowskie położone jest w paśmie Pogórzy Środkowobeskidzkich należących do
Zewnętrznych Karpat Zachodnich [3]. Pod względem przyrodniczym jest to region
bardzo interesujący, bowiem pasma wzgórz i kotlin porozcinane są dolinami przepływających rzek. Cenniejsze obszary Pogórza Dynowskiego zostały objęte ochroną
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i utworzono w nich kilka rezerwatów leśnych. Z uwagi na dziedzictwo kulturowe
badany obszar również zaliczany jest do atrakcyjnych turystycznie.
Biorąc pod uwagę położenie jak i historię, Pogórze Dynowskie wyróżnia się
spośród pozostałych Pogórzy Karpackich pod względem etnograficznym. Na tym
terenie ludność zaliczana do Pogórzan Wschodnich sąsiadowała z enklawą ludności
rusińskiej zwanej Zamieszańcami. W miastach zachowały się obiekty świadczące
o kulturze judaistycznej, bowiem także ten obszar zamieszkiwany był przez Żydów.
Dzięki temu na obszarze gmin należących do ZGTPD zachowała się wielokulturowa
spuścizna, którą starają się zachować i promować działające na tym terenie organizacje pozarządowe (tab. 1).
Tab. 1. Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS działających na terenie ZGTPD

2
7

1

1

12
11
10
4
5
3
45

Kółka rolnicze

11
12
3
9
7
8
50

Spółdzielnie

1

1
1
4
7

1
2
1
1

Stowarzyszenia –
pozostałe

1

Zespół Pieśni i Tańca

Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej

1

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Koła Gospodyń
Wiejskich

Dubiecko
Dydnia
Dynów miejska
Dynów wiejska
Krzywcza
Nozdrzec
Ogółem

Lokalne Grupy
Działania

Gmina

Fundacje

Pozostałe organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia

3
1
2

2
1
3

1
1
1

1
1
8

2
8

3

Ogółem

33
28
19
16
14
20
130

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru KRS

Według wykazu organizacji zarejestrowanych w KRS na terenie gmin należących
do ZGTPD zlokalizowanych jest ogółem 130 organizacji pozarządowych. Według nazw
zarejestrowanych są to w większości stowarzyszenia (85%), następnie fundacje (6,5%)
i spółdzielnie (6,5%) oraz kółka rolnicze (2%). Wśród stowarzyszeń największą grupę
stanowią Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych z siedzibami w poszczególnych miejscowościach, bowiem aż 50 ze 111 zarejestrowanych, co stanowi 45% ogółu.
Najmniej jest Zespołów Pieśni i Tańca, bowiem jedynie jedno zarejestrowano jako
stowarzyszenie. Jest to Zespół Pieśni i Tańca „Sanowiacy” z siedzibą w Przedmieściu
Dubieckim. Również Lokalnych Grup Działania zarejestrowanych na terenie ZGTPD
jest niewiele, bowiem tylko jedna, a mianowicie LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” z siedzibą w Nienadowej, która swoim obszarem działania obejmuje również
gminy Dynów i Krzywcza.
46

Organizacje pozarządowe działające na terenie Związku Gmin Turystycznych…

Warto nadmienić, iż zarejestrowana z siedzibą w Brzozowie LGD „Ziemia Brzozowska” swoim obszarem działania obejmuje gminę Dydnia i Nozdrzec. Lokalne
Grupy Działania to organizacje, które mogą przybierać formę stowarzyszeń, fundacji
i związków stowarzyszeń, w związku z czym ich zasięg działania może obejmować
obszar jednej bądź kilku gmin [2].
Dokonując analizy powyższego zestawienia, zauważa się, że najwięcej organizacji
pozarządowych zarejestrowanych jest na terenie gminy Dubiecko, bowiem aż 33, co
stanowi 25% ogółu organizacji na terenie wszystkich gmin należących do Związku.
Są to zarówno stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie oraz kółka rolnicze. Najmniej
organizacji działa na terenie gminy Krzywcza, gdzie jest ich jedynie 14.
Przy porównaniu liczby organizacji względem ważnego czynnika, jakim jest
liczba ludności zamieszkującej poszczególne gminy, wyniki przedstawiają się dość
podobnie (tab. 2).
Tab. 2. Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie ZGTPD względem liczby ludności

Gmina
Dubiecko
Dydnia
Dynów miejska
Dynów wiejska
Krzywcza
Nozdrzec
Ogółem

Liczba
organizacji

Liczba ludności (2015 r.)

Liczba osób przypadających
na jedną organizację

33
28
19
16
14
20
130

9348
8054
6168
6966
4882
8306
43 724

283
288
325
435
349
415
336

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Województwo Podkarpackie. Podregiony. Powiaty.
Gminy, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2016.

Analizując powyższe zestawienie, stwierdza się, że średnio na terenie gmin należących do ZGTPD na jedną organizację przypada 336 osób. Najwięcej organizacji
jest w gminie Dubiecko, bowiem na jedną przypada 283 osoby. Natomiast najmniej
znajduje się w gminie wiejskiej Dynów, gdzie na jedną organizację przypada 435
mieszkańców.
Biorąc pod uwagę główny cel badań, czyli rolę organizacji w ochronie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego, najważniejszą grupę stanowią stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji, które w swoich celach statutowych mają
działania związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. Również niektóre z zarejestrowanych fundacji działają na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Dla potrzeb pracy podjęto próbę podziału obszarów działania organizacji pozarządowych zapisanych w celach statutowych. Z uwagi na główny problem badawczy
przyjęto następujący podział obszarów: edukacja i oświata (kursy, szkolenia, współpraca
ze szkołami itp.), kultura i sztuka (dziedzictwo materialne i niematerialne), sport,
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turystyka i rekreacja (organizacja czasu wolnego, krajoznawstwo, szlaki turystyczne
itp.), ochrona środowiska (ekologia, edukacja ekologiczna), zdrowie (promocja zdrowego
stylu życia itp.), gospodarka i przedsiębiorczość (w tym aktywizacja mieszkańców,
alternatywne źródła dochodu), promocja (wydawnictwa, działania promocyjne itp.).
Każdy z tych wyróżnionych obszarów działania zapisanych w celach statutowych,
w bezpośredni lub pośredni sposób związany jest z ochroną dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego.
Pierwsza z analizowanych gmin to Dubiecko, na terenie której, jak już wspomniano wcześniej, działają 33 organizacje. Są to: stowarzyszenia (27), fundacje (3),
spółdzielnie (2) oraz jedno kółko rolnicze. W grupie stowarzyszeń najliczniejszą
stanowią Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), ogółem jest ich 11. Do najważniejszych
celów OSP należą [11]:
 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz o sposobach ochrony przed nimi,
 rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Jak można zauważyć, do najważniejszych działań OSP należą te, które nieodłącznie kojarzą się z pracą strażaka, czyli akcje ratownicze, zapobieganie zagrożeniom
pożarowym itp. Warto jednak podkreślić, że również w przypadku tych bardzo ukierunkowanych organizacji, wśród niektórych celów statutowych i realizowanych zadań
można zauważyć te związane z działalnością kulturową m.in.: działające przy OSP
orkiestry dęte (m.in.: w Dydni, Dynowie, Nozdrzcu, Harcie), organizacja pokazów
wozów strażackich, współorganizacja dożynek. Niektóre z jednostek powstały już na
przełomie XIX i XX w. i mogą pochwalić się bogatą tradycją, szczególnie w zakresie
działalności społecznej [1].
Pozostałe stowarzyszenia realizują różnorodne działania m.in.: inicjowanie,
wspieranie, oraz pomoc w działaniach na rzecz dzieci, młodzieży oraz lokalnego
środowiska w obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość oraz promocja regionu, gminy czy
też miejscowości (tab. 3). Na terenie gminy Dubiecko zarejestrowane są również dwie
fundacje, których misją są działania związane ze sportem, z turystyką i rekreacją. Są
to: Fundacja „Ułani Króla Jana” oraz „Pamiętaj”.
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Tab. 3. Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy Dubiecko z wyłączeniem OSP

Człowiek Przyszłości
Dobry Start – Dobra Przyszłość
Warto Mieć Marzenia
Szkoła Marzeń
Przyjaciół Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry
5.
w Nienadowej
6. Przyjaciół Miejscowości Nienadowa
7. Soli Deo
Przyjaźni i Współpracy Pomiędzy Gminą
8. Dubiecko w RP a Merostwem Azay-Le-Rideau
we Francji
9. Na Rzecz Rozwoju Zasania
10. Pasjonatów Paleontologii i Geologii
11. Gminne Stowarzyszenie Kobiet
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko12.
-Dynowskie”
13. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
14. Społeczne Ognisko Kulturalne „Śliwniczanka”
15. Zespół Pieśni i Tańca „Sanowiacy”
16. Jeździecki Klub Sportowy „Dragon”
Ogółem

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
16

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
9

+
+

+
+
+
+
+
14

Promocja

+
+
+
+

Gospodarka
i przedsiębiorczość

+
+
+
+

Zdrowie

+
+
+
+

Turystyka
i rekreacja
Ochrona
środowiska

Sport

1.
2.
3.
4.

Kultura i sztuka

Lp. Stowarzyszenie

Edukacja i oświata

Cele statutowe
wybrane obszary działalności

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
6

4

+
+
+
+
10

3

6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru KRS

Analizując powyższe dane, stwierdza się, że wszystkie stowarzyszenia działające
na terenie gminy Dubiecko w swoich celach statutowych mają działania w obszarze
szeroko rozumianej kultury. Są to m.in.: ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego,
kultywowanie folkloru i sztuki ludowej, opieka nad obiektami zabytkowymi oraz
podtrzymywanie tradycji regionu. Kolejnym dominującym obszarem jest edukacja
i oświata (14 stowarzyszeń) oraz promocja regionu (10 stowarzyszeń). Wśród stowarzyszeń bardzo aktywnie działających na rzecz ochrony oraz promocji dóbr kultury
materialnej i niematerialnej są: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, Stowarzyszenie Pasjonatów Paleontologii i Geologii oraz Gminne Stowarzyszenie Kobiet.
Kolejną poddaną analizie jest gmina Dydnia (tab. 4), w której zarejestrowanych
jest 28 organizacji pozarządowych, z czego 25 to stowarzyszenia, wśród których
najliczniejszą grupę stanowią Ochotnicze Straże Pożarne (48%).
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Tab. 4. Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy Dydnia z wyłączeniem OSP

Ochrona środowiska

+

+

+

Gospodarka
i przedsiębiorczość

Turystyka
i rekreacja

Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy
„Razem dla Rozwoju Szkoły”
„Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom”
Rozwoju wsi Końskie
Wspierające Rozwój wsi Krzemienna
Obarzym 2009
Na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska
7.
Lokalnego wsi Niebocko
8.
Na Rzecz Odnowy i Rozwoju wsi Grabówka
9.
Na Rzecz Rozwoju wsi Jabłonka
10. Na Rzecz Rozwoju Gminy
Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych,
11. Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych
w Dydni „Lider”
12. Ludowy Klub Sportowy „Victoria”
13. Ludowy Klub Sportowy „Zryw”
Ogółem

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

10

+
+
7

5

8

4

+
+
12

Promocja

+
+
+
+

Zdrowie

Kultura i sztuka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stowarzyszenie

Edukacja i oświata

Lp.

Sport

Cele statutowe
wybrane obszary działalności

+
+

+
+

6

+
+
+

4

+
+
+

+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru KRS

Jak wynika z zestawienia przedstawionego w tabeli 4, w obszarach działalności
stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy Dydnia są przede wszystkim zadania
związane z edukacją (12 stowarzyszeń), jak i kulturą (10 stowarzyszeń). Znaczna część
organizacji wśród celów statutowych zakłada również działania związane z rozwojem
gospodarczym regionu, gminy i miejscowości, jak również podejmowaniu inicjatyw
gospodarczych (61%). Jednym z najbardziej aktywnych w działalności na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej jest Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia, które w swoich celach stawia m.in. na
upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturalnego regionu oraz prowadzenie
działalności wydawniczej, jak również dbałość o ochronę środowiska i zabytków
kultury dziedzictwa narodowego. Jednym z realizowanych zadań od kilkunastu lat
jest m.in. współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Dzieci
Gór i Dolin” (w 2017 r. odbyła się XIII edycja festiwalu).
Na terenie gminy miejskiej Dynów zarejestrowanych jest 14 stowarzyszeń, wśród
których jedynie trzy stanowią Ochotnicze Straże Pożarne (tab. 5). Na tym terenie
działają również dwie fundacje, które wspierają i prowadzą działalność kulturalną
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w zakresie kultury żydowskiej i religijnego dorobku polskich Żydów. Są to Fundacja
Chasydzka w Rymanowie z siedzibą w Dynowie oraz Centrum Historii Polskich
Żydów również z siedzibą w Dynowie. Działalność Centrum jest dość nowatorska,
ponieważ poza zbieraniem materiałów historycznych dotyczących Żydów, jak i Polaków zamieszkujących ziemię dynowską, oferuje również zakwaterowanie dla gości
pragnących zapoznać się z historią Żydów polskich, jak również spróbować koszernej kuchni. Dzięki działalności Centrum udało się wybudować w 2010 r. synagogę
w Dynowie. Jest także organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, wśród których
są m.in. wystawy.
Tab. 5. Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy miejskiej Dynów z wyłączeniem OSP

1.

Dynowskie Bractwo Motocyklowe – „Byk”
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych
2.
w Dynowie
Lokalna Organizacja Turystyczna
3.
„Pogórze Travel”
4. Aktywny Dynów
5. „Między Basztami”
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
6.
Koło Dynowskie
7. Wir
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
8.
w Dynowie
9. DE-NOVO (w likwidacji)
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta
10.
i Gminy
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
11.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
Ogółem

+
+

+

+

Promocja

Gospodarka
i przedsiębiorczość

Zdrowie

Ochrona
środowiska

Turystyka
i rekreacja

Sport

Kultura i sztuka

Lp. Stowarzyszenie

Edukacja i oświata

Cele statutowe
wybrane obszary działalności

+
+

+

+

brak danych
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

5

6

4

+
+

4

+

+

3

4

+
2

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru KRS

Analizując powyższe dane, stwierdza się, że jedynie połowa stowarzyszeń działających na terenie gminy miejskiej Dynów w swoich celach statutowych wpisane
ma działania w obszarze szeroko rozumianej kultury i sztuki (tab. 5). Poszczególne
obszary działań są dość równomiernie rozłożone wśród wszystkich stowarzyszeń.
Wyróżniającą się organizacją pozarządową na tym obszarze jest Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, które w swoich celach statutowych stawia m.in. na [13]:
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 podejmowanie działań służących rozwojowi miasta w tym krzewieniu kultury,
oświaty i sportu,
 wspieranie działalności wydawniczej służącej promocji walorów turystycznych,
kulturalnych i gospodarczych,
 prowadzenie działalności popularno-naukowej, naukowo-badawczej, poprzez
wydawanie publikacji periodycznych, monograficznych oraz opracowań z sesji
zjazdów i konferencji.
Wśród ważniejszych działań Towarzystwa Przyjaciół Dynowa jest pomysł wydawania Rocznika Historycznego „Dynoviana”. Od 2014 r. wydane zostały trzy tomy tej
monografii, która prezentuje wydarzenia z 600-letniej historii Dynowa oraz okolicznych
miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem historii z życia mieszkańców regionu.
Kolejną poddaną analizie jest gmina wiejska Dynów, w której zarejestrowanych
jest 16 organizacji pozarządowych, z czego 15 to stowarzyszenia, wśród których
znowu najliczniejszą grupę stanowią Ochotnicze Straże Pożarne (60%), oraz jedno
kółko rolnicze.
Dokonując analizy zestawienia głównych obszarów działalności, można stwierdzić,
że najczęściej powtarzającym się celem jest edukacja i oświata, kultura, turystyka i rekreacja oraz gospodarka i przedsiębiorczość, realizowana średnio w czterech na sześć
stowarzyszeń (tab. 6). Jednym z aktywniejszych jest Towarzystwo Kultury i Rozwoju
Wsi Harta, które w 2015 r. było realizatorem projektu „Na ludową nutę” – programu
upowszechniania kultury ludowej wśród mieszkańców wsi Harta. W ramach projektu
zorganizowano wiele imprez, m.in. przegląd kapel, warsztaty rękodzieła ludowego.
Tab. 6. Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy wiejskiej Dynów z wyłączeniem OSP
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+

+
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+

Gospodarka
i przedsiębiorczość

+
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+
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„Dolina Łubienki”
Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta
2.
z siedzibą w Harcie
3.
Kobiet Wsi w Bachórzu
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrówki Starzeń4.
skiej
5.
„Zryw” z siedzibą w Dylągowej
Ludowy Klub Sportowy „Pogórze-Bachórz”
6.
w Bachórzu
Ogółem

Turystyka
i rekreacja

1.

Stowarzyszenie

Kultura i sztuka

Lp.

Edukacja i oświata

Cele statutowe
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+
+

+

+

+

4

3

+

4

3

+
4
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru KRS
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Na terenie najmniejszej z badanych pod względem powierzchni gminy wiejskiej
Krzywcza działa ogólnie 14 organizacji pozarządowych: 13 stowarzyszeń i jedna fundacja (tab. 7). Wśród stowarzyszeń ponownie największą grupę stanowią Ochotnicze
Straże Pożarne (54%).
Tab. 7. Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy Krzywcza z wyłączeniem OSP
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Jak wynika z powyższego zestawienia, wśród obszarów działalności poszczególnych
stowarzyszeń wyróżniającym celem jest gospodarka i przedsiębiorczość, a następnie
kultura. Niestety, bardzo rzadko w głównych zadaniach pojawia się obszar obejmujący
szeroko rozumianą promocję gminy i poszczególnych wsi (tab. 7). Jedną z aktywnie
uczestniczących w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury, jak i aktywności turystycznej jest Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Krzywieckiej z siedzibą w Krzywczy,
które w swoich dotychczasowych działaniach ma, m.in.: wytyczenie szlaku historycznego związanego z upamiętnieniem walk o Krzywczę we wrześniu 1939 r., realizację
projektu „Pokaż co masz na strychu – wystawa staroci” itp.
Ostatnią gminą poddaną analizie jest gmina Nozdrzec (tab. 8). Ogólnie zarejestrowanych jest tutaj 20 organizacji pozarządowych, wśród których największą grupę
stanowią stowarzyszenia (17). Pozostałe organizacje to dwie spółdzielnie i jedna fundacja. W grupie stowarzyszeń zwyczajowo największy procent stanowią Ochotnicze
Straże Pożarne (47%). Pozostałe są to m.in. dwa stowarzyszenia kultury fizycznej
i cztery koła gospodyń wiejskich. Jedyna fundacja działająca na terenie gminy Nozdrzec – Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki – Jeden Świat wśród celów statutowych
ma m.in. popieranie działalności kulturalnej i naukowej oraz działalności na rzecz
ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
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Tab. 8. Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy Nozdrzec z wyłączeniem OSP

„Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej”
Przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry
2.
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6.
Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebkach
7.
„Wspólnota Kazachska”
8.
Ludowy Klub Sportowy w Izdebkach
Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Atlas”
9.
w Wesołej
Ogółem

1.

+
+

1

+

Promocja

Gospodarka
i przedsiębiorczość

Zdrowie

Ochrona
środowiska

Turystyka
i rekreacja

Sport

Stowarzyszenie

Kultura i sztuka

Lp.

Edukacja i oświata

Cele statutowe
wybrane obszary działalności

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

4

6

5

6

+

+

+

+

3

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru KRS

Analizując powyższe zestawienie, stwierdza się, że ponad połowa organizacji
działających na terenie gminy Nozdrzec w głównych celach statutowych ma działania
związane z kulturą i ze sztuką, jak również gospodarką i przedsiębiorczością (tab. 8).
Kolejne obszary działalności, które często pojawiają się w statucie organizacji, to
promocja i zdrowie. Niestety, jedynie w trzech na dziewięć organizacji misją jest działalność w obszarze turystyki i rekreacji oraz sportu. W żadnym statucie organizacji
działających na terenie gminy Nozdrzec nie pojawia się jeden z ważniejszych celów,
jakim jest ochrona środowiska.

3. Rola przywódcy w regionie turystycznym. Przykład
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
Biorąc pod uwagę zarówno ilość organizacji pozarządowych, jak i obszary działalności wyróżniającą się gminą jest Dubiecko. Jak już wspomniano powyżej, są to
33 organizacje, przy czym średnio na jedną organizację przypada 283 mieszkańców.
Na terenie gminy działają zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje. Zarejestrowana
jest również Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” z siedzibą
w Nienadowej oraz zespół Pieśni i Tańca „Sanowiacy”. Wśród tych wielu prężnie
działających organizacji wyróżniającą się w obszarach działalności, jak i aktywności
jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej (TPZD), które powstało w styczniu
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2003 r. Stowarzyszenie zrzesza miłośników Dubiecka i okolic, gdzie obecnie jest to
49 członków. TPZD za główny cel stawia sobie promowanie walorów ziemi dubieckiej.
W statucie TPZD ujęte zostały wszystkie cele i założenia działalności stowarzyszenia
[12]:
1. Dbałość o powiększanie i propagowanie wiedzy o historii ziemi dubieckiej.
2. Poznawanie i propagowanie tradycji i obyczajów narodowych i etnicznych lokalnej społeczności.
3. Opieka nad obiektami historycznymi.
4. Troska o zachowanie środowiska naturalnego w regionie.
5. Wspieranie inicjatyw ułatwiających rozwój społeczności lokalnej.
6. Współudział w edukacji i wychowaniu młodzieży.
7. Upowszechnianie idei samorządności lokalnej.
8. Promocja regionu poprzez eksponowanie niematerialnych osiągnięć mieszkańców.
Powyższe założenia statutowe realizowane są na co dzień przez różnorodne działania w kilku wyodrębnionych obszarach m.in.: edukacja i oświata, kultura i sztuka,
turystyka i rekreacja, promocja regionu itd. Przez tych kilkanaście lat działalności
stowarzyszenie realizowało swoje cele m.in. przez organizowanie licznych imprez
o charakterze kulturalnym, organizowanie i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności o charakterze informacyjno-promocyjnej m.in.
poprzez opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych (tab. 9).
W swojej działalności Towarzystwo przykłada też dużą uwagę do działalności
związanej z edukacją: organizuje i bierze udział w działaniach badawczych, prowadzi
programy stypendialne („Dam radę”, „Dyplom z marzeń”, „Moje Stypendium – moja
szansa”), organizuje szkolenia i warsztaty (m.in. aktorskie, teatralne, taneczne).
Stowarzyszenie od początków swego istnienia dążyło do otwarcia trasy turystycznej, która miała przebiegać w taki sposób, aby każdy turysta mógł zetknąć się
z przyrodą, historią i kulturą ziemi dubieckiej. Prace nad szlakiem trwały dwa lata
od 2005 r. Uroczyste otwarcie szlaku turystycznego, który nosi nazwę „Trzy ścieżki
tożsamości: Środowisko, Historia, Kultura”, nastąpiło w czerwcu 2007 r. Na trasie
szlaku znajdują się duże tablice z mapą trasy szlaku oraz mniejsze, poglądowe z opisem ważniejszych miejsc. Na potrzeby promocji szlaku wydany został przewodnik po
trasie turystycznej. Opiekę nad szlakiem sprawują miłośnicy ziemi dubieckiej, będący
członkami TPZD. Trasa jest zaprojektowana w kształcie 23-kilometrowej pętli, tak
aby każdy turysta mógł zobaczyć najbardziej urokliwe miejsca i najciekawsze obiekty
ziemi dubieckiej (ryc. 1), m.in.:
 walory przyrodnicze: rezerwat „Kozigarb” i rezerwat torfowiskowy „Broduszurki”, a także najwyższe wzniesienie w okolicy – Góra Łubienka (449,4 m n.p.m.),
 walory kulturowe: zespół pałacowo-parkowy w Dubiecku, murowana cerkiew
w Dubiecku z początku XX w., drewniana cerkiew w Piątkowej z XVIII w., ka-

55

Małgorzata Skulimowska, Marcin Warchoła

pliczka na terenie nieistniejącej już wsi Połchowa, Grodzisko – gdzie znajdowała
się pierwotna osada Dubiecka.
Szlak można podzielić na krótsze trasy, które mają różną długość, np. odcinek
edukacyjny: rezerwat „Kozigarb” – rezerwat „Broduszurki” (4,5 km) lub trasa proponowana również dla wielbicieli turystyki rowerowej Dubiecko – rezerwat „Broduszurki” (4 km).
Przy okazji prac nad wytyczeniem i zabezpieczeniem szlaku wyremontowano
zabytkową kapliczkę w nieistniejącej wsi Połchowa. Także w tym przypadku jest to
aktywne wypełnianie misji, którą założyli sobie członkowie TPZD, czyli opieka nad
obiektami historycznymi (statut rozdział II paragraf 8 punkt 3).
Ryc. 1. Schemat przebiegu szlaku turystycznego „Trzy ścieżki tożsamości:
Środowisko, Historia, Kultura”

Źródło: Przewodnik po trasie turystycznej ziemi dubieckiej, Drukarnia Resprint, Dubiecko 2007, s. 48.

Jednak wśród tych wszystkich zrealizowanych zadań warto wyszczególnić jedno,
a mianowicie remont i adaptację zabytkowej cerkwi w Dubiecku z przeznaczeniem na
Kresowy Dom Sztuki (KDS), który jest dostępny zarówno dla turystów, ale również
dla melomanów i miłośników sztuki.
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W 2003 r. TPZD otrzymało w dwudziestoletnią dzierżawę budynek cerkwi.
Pierwsza cerkiew została wybudowana w Dubiecku w 1596 r. Drugą z modrzewia,
pokrytą gontami, wybudowano w 1753 r. Niestety, spłonęła w 1923 r., a na jej miejscu wybudowano obecny murowany obiekt w 1927 r. Pomysłodawcy KDS zadbali
o zapewnienie należytego szacunku dla tego obiektu, który przez wiele lat służył
jako świątynia. Wszelkie działania, które zostały podjęte w związku z restauracją
czy udostępnieniem, odbyły się z zachowaniem substancji, wykluczając jakąkolwiek
profanację czy wykorzystanie, które byłoby w sprzeczności z charakterem obiektu.
Cerkiew jako Kresowy Dom Sztuki to obecnie miejsce, w którym odwiedzający
mogą poznać historię i tradycje Dubiecka, ale także mają możliwość kontaktu ze sztuką
pod wieloma postaciami. Organizowane są tu koncerty, wieczory poetyckie, wernisaże
prac malarskich, fotograficznych, a także wystawy m.in. fotografii i pamiątek obrazujących życie ludzi w Dubiecku w minionym wieku. Jednym z zamierzeń założycieli było
zainteresowanie turystów architekturą cerkiewną i związkami z miejscową kulturą
i historią regionu, a także utrwalenie świadomości społeczeństwa o współistnieniu
różnych kultur i religii na ziemi dubieckiej oraz rozbudzanie szacunku do zapomnianych obiektów sakralnych. Swoją działalność KDS zainaugurowało 12 września 2004 r.
wystawą pod tytułem „Dubiecko – spotkanie trzech kultur i religii” [4]. Od tamtego
czasu odbyło się wiele imprez, które wyszczególniono w tabeli 9.
Tab. 9. Działalność KDS w latach 2004–2016

Inne (warsztaty,
kiermasze, konkursy)

1
2
2
1

Przedstawienie
teatralne

1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
2
1
3
21

Wieczór poetycki,
program recytatorsko-muzyczny

1
7
5
7
5
6
4
5
4
5
4
5
5
63

Spotkanie autorskie, prelekcja,
wykład

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razem

Koncert

Rok

Wystawa

Rodzaj imprezy kulturalnej

2
3

2
2

1
1

1
1

1
1

1

7

1
4

8

1
5

Razem

4
14
14
10
7
7
8
7
5
9
7
6
10
108

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TPZD
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Galeria służy zarówno turystom, jak i mieszkańcom, w szczególności uczniom
miejscowych szkół. Organizowane są tutaj warsztaty teatralne i aktorskie prowadzone
przez aktorów z teatrów w Rzeszowie, Tarnowie i Łańcucie, oraz warsztaty taneczne
prowadzone pod okiem profesjonalnych choreografów. To także jest realizacja misji,
którą założyli sobie członkowie TPZD, czyli współudział w edukacji i wychowaniu
młodzieży (rozdział II paragraf 8 punkt 6). Działalność KDS to przede wszystkim
praca społeczna członków towarzystwa oraz efekt kontaktów z licznym gronem
artystów i instytucjami, którzy wspierają jego działalność.
Stowarzyszenie, aby sprawnie realizować swoje cele, współpracuje z władzami
samorządowymi, państwowymi oraz sektorem gospodarczym, m.in. z Ministerstwem
Kultury, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie (dofinansowanie remontu cerkwi), Fundacją Wspomagania
Wsi w Warszawie, Fundacją Karpacką w Sanoku, Nadleśnictwem Dynów i Kańczuga,
Zarządem Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Urzędem Gminy Dubiecko
(parterami przy projekcie szlaku). Dzięki wsparciu finansowemu oraz dotacjom od
prywatnych osób, jak i podmiotów gospodarczych TPZD pozyskuje niezbędne środki
finansowe na realizację kolejnych planów.

4. Podsumowanie
Działalność organizacji pozarządowych na terenach atrakcyjnych turystycznie
przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju turystyki. Wśród misji, jakie wyznaczają
sobie poszczególne stowarzyszenia czy fundacje, są liczne działania związane z szeroko rozumianą kulturą i sztuką realizowane zarówno poprzez organizowanie imprez
o charakterze kulturalnym, jak i opiekę nad zabytkami itp. Powyższa działalność organizacji pozwala na kontakt mieszkańców i turystów z różnymi rodzajami sztuki (teatr,
malarstwo, rzeźba, rzemiosło ludowe itp.) oraz sprzyja utrwaleniu się świadomości
społeczeństwa o współistnieniu różnych kultur i religii w tym regionie. Przyczynia
się także do rozwoju kultury i szacunku do zapomnianych obiektów sakralnych.
Wiele z działań podejmowanych przez organizacje przyczynia się do propagowania
i krzewienia idei turystyki, rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży. Służy również
trosce o ochronę środowiska naturalnego w regionie, promuje zdrowy tryb życia.
W obszarach działalności tych organizacji ważną rolę pełni także promocja regionu
poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, organizowanie różnorodnych imprez,
które prezentują dziedzictwo materialne i niematerialne tych ziem (np. festiwale,
konkursy, wystawy, kiermasze itp.). Można zatem stwierdzić, że rola organizacji pozarządowych działających na terenie gmin należących do ZGTPD jest dość znacząca,
bowiem wywiera wpływ zarówno na turystykę, kulturę oraz gospodarkę tego regionu,
jak również integruje lokalną społeczność.
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PŁK JAN KAMIENIECKI – ADIUTANT KSIĘCIA
JÓZEFA PONIATOWSKIEGO I JEGO ZWIĄZKI
Z DYNOWSZCZYZNĄ
Streszczenie
Hrabia Jan Kamieniecki herbu „Pilawa” urodził się 27 maja 1785 r. w Sokalu i tam się wychowywał. W domu rodzinnym zdobył solidne wykształcenie ogólne, biegle władał językiem
niemieckim i francuskim. Ogłady wojskowej i towarzyskiej nabierał w domu swego stryja, gen.
Ludwika Kamienieckiego. Inspirowany służbą wojskową swego ojca Ignacego Kamienieckiego,
płk. przedniej straży wojsk Korony i stryja gen. Ludwika Kamienieckiego, sam też wybrał karierę wojskową. W 1806 r. rozpoczął służbę w I Legii księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
Dzięki protekcji stryja 10 sierpnia 1807 r. został adiutantem księcia Poniatowskiego. U jego
boku brał udział w wojnie z Austrią w 1809 r., po której został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej i Krzyżem Virtuti Militari. Następnie brał udział w wyprawie Napoleona Bonapartego na Rosję w 1812 r. W czasie „bitwy narodów” pod Lipskiem 16 października
1813 r. dostał się do rosyjskiej niewoli. Po śmierci księcia Poniatowskiego i abdykacji Napoleona został z niej zwolniony. Przybył do Warszawy, gdzie włączył się do tworzonego u boku Rosji wojska polskiego w Królestwie Polskim. Po dwóch latach służby w 1817 r. Jan Kamieniecki
zrezygnował z niej i powrócił w rodzinne strony, gdzie ożenił się z Różą z Bok Zabielskich herbu
„Trzaska”. Miał z nią dwójkę dzieci. Jego córka Felicja wyszła za mąż za hrabiego Bonawenturę
Bukowskiego z Izdebek. Od 1849 r. Jan Kamieniecki zamieszkał u Bukowskich w Izdebkach,
stając się tam protektorem sprawy narodowej. Zmarł w Izdebkach 21 października 1857 r.
i tam też został pochowany.
Słowa kluczowe: Jan Kamieniecki, adiutant, Józef Poniatowski, Księstwo Warszawskie, Izdebki

COL JAN KAMIENIECKI – THE AIDE-DE-CAMP
OF JÓZEF PONIATOWSKI AND HIS CONNECTIONS
WITH DYNÓW AREA
Summary
Jan Kamieniecki was a count of “Pilawa” coat of arms . He was born on the 27th of May,
1785 in Sokal, where he was raised, too. At home, he got reliable general education. He has
a command of foreign languages such as German and French. At his uncle’s general Ludwik
Kamieniecki house, he gathered military and social manners. Both, his uncle gen. Ludwik
Kamieniecki and father Ignacy Kamieniecki, who was Colonel of the vanguard troops of the
Royal Army, were inspiration for Jan to become a soldier and make military career. He started
military service in I Legion of Józef Poniatowski in 1806 in Warsaw. Thanks to the uncle’s
favouritism on the 10th of August, 1809 he became an aide-de-camp to prince Poniatowski. At
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his side, in 1809 Jan took part in a war with Austria, after which he was awarded the National
Order of the Legion of Honour and War Order of Virtuti Millitari. Afterwards, in 1812 he participated in Napoleonic Polish-Russian War. During the Battle of the Nations, that took place
on the 16th of October, 1813 he was taken to Russian captivity. After Poniatowski’s death and
Napoleon’s demission Jan Kamieniecki was excused from prison. After coming to Warsaw, he
joined in Polish Army of the Kingdom of Poland, which was created at Russian side. In 1817,
so after two years, he resigned from military service and he came back to home town, where
he married Róża Bok-Zabielska from “Trzaska” coat of arms. They have got two children. One
of his daughter Felicja married Bonawentura Bukowski from Izdebki. In 1849 Jan Kamieniecki
lived with Bukowscy in Izdebki, where he became protector of national cause. He died on the
21st of October, 1857 in Izdebki. He was buried there, too.
Keywords: Jan Kamieniecki, aide-de-camp, Józef Poniatowski, Duchy of Warsaw, Izdebki

1. Wprowadzenie
Wśród wielu znanych postaci związanych z ziemią dynowską na uwagę zasługuje
również płk Jan Kamieniecki – adiutant księcia Józefa Poniatowskiego. Jego związek
z Dynowszczyzną, a ściśle mówiąc z należącymi do niej Izdebkami nie był zbyt długi,
gdyż obejmował lata 1849–1857, pomimo tego „adiutant Kamieniecki”, jak go nazywano w Izdebkach, pozostał w pamięci mieszkańców wioski i zasługuje na to, by po
upływie ponad 160 lat od jego śmierci przypomnieć go także ze względu na fakt, że
jego doczesne szczątki znajdują się na izdebskim cmentarzu.

2. Korzenie i lata dziecięce Jana Kamienieckiego
Hr. Jan Kamieniecki herbu „Pilawa” urodził się 27 maja 1785 r. w Sokalu, w rodzinnym dworku Kamienieckich, który mieścił się w tzw. dzielnicy „Dworskie” pod
numerem 551 [34, 35, 38]. Ówczesny Sokal zamieszkany był przez ok. 2500 osób
narodowości polskiej, rusińskiej i żydowskiej i składał się z kilku rejonów (dzielnic):
Sokala – Rynku, Sokala – Karawan, Dworskiego, Przedmieścia, Zgniłego, Babieńca
i Zabuża [9, 15]. Ojcem przyszłego adiutanta był Ignacy Kamieniecki (1745–1811),
szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1783 r.), członek Stanów Galicyjskich i pułkownik przedniej straży wojsk Korony (1793 r.). Dziadkiem ze strony
ojca był Józef Kamieniecki – cześnik oszmiański, a babką Wiktoria z Glinojeckich
herbu „Prus”. Jak wskazują źródła historyczne, rodzina Kamienieckich wywodziła się
od Klemensa Moskarzewskiego (zm. 1408 r.), podkanclerzego koronnego, kasztelana
i starosty sanockiego, starosty krakowskiego, który otrzymał od króla Władysława
Jagiełły zamek na Kamieńcu k. Odrzykonia i pod tym wpływem zmienił swe nazwisko
na „Kamieniecki” [11, 19, 22]. Matką Jana Kamienieckiego była ponad dwadzieścia
lat młodsza od ojca Barbara Macpherlan de Muncterkenny (1767–1788), córka Piotra
Macpherlana de Muncterkenny (Irlandczyka, który na sejmie w 1768 r. otrzymał
indygenat) – konsyliarza u króla Augusta III Sasa, doktora medycyny i Karolowej
Spinerowej oraz wnuczka Jana Mac Pharlane de Baliglass i Honorji O’Hara [3, 5].
29 maja 1785 r. w byłym kościele sióstr brygidek na Przedmieściu w Sokalu
(wówczas służącym jako kościół parafialny sokalskiej wspólnoty, liczącej oprócz Sokala
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jeszcze 29 okolicznych miejscowości [9, 51]) odbył się chrzest małego Kamienieckiego. Sakramentu udzielił mu miejscowy proboszcz ks. Antoni Dębicki. Chrzestnymi
chłopca byli Franciszek Pawlikowski, Franciszek Rutowicz, Rozalia Kaszucka i Tekla
Jaroszyńska. Chłopiec otrzymał na chrzcie trzy imiona: Filip Nereusz, Jan i Zachariasz [34, 35, 38]. Okazało się z czasem, że chłopiec zacznie używać przede wszystkim
imienia Jan i pod takim znany jest w historii.
Rodzina Kamienieckich oprócz wspomnianej już nieruchomości w Sokalu posiadała również sporą posiadłość ziemską w niedalekim Leszczatowie. Ich majątek,
oddalony ok. 15 km od Sokala, obejmował ok. 300 mórg ziemi ornej, 60 mórg łąk
i ogrodów i ok. 500 mórg lasu [8]. Życie rodzinne Kamienieckich toczyło się jednak
w większości w dworku w Sokalu. W rodzinie Ignacego i Barbary Kamienieckich oprócz
przyszłego adiutanta Jana przyszło na świat jeszcze troje dzieci: 31 października
1783 r. urodziła się Teofila, Ludwika, Tekla, 1 czerwca 1786 r. Ludwika, Teodozja,
Petronela, a 11 sierpnia 1787 r. Maria, Helena, Klara [34, 35, 38, 39].
Przypuszczalnie w miarę beztroskie dotychczas życie rodzinne Kamienieckich
zostało w sposób tragiczny przerwane 6 września 1788 r., kiedy w wyniku pożaru
części domu śmierć w płomieniach poniosła niespełna 21-letnia żona Ignacego i matka
Jana – Barbara Kamieniecka. W dwa dni później w sokalskim kościele odbył się jej
uroczysty pogrzeb, któremu przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Paweł Kadłubki
[34, 35, 36]. Pożar dotychczasowego domu wymusił na Ignacym Kamienieckim potrzebę zakupienia nowego, który znajdował się przypuszczalnie w sporej odległości
od dotychczasowego, posiadał bowiem nr 6 [34, 35, 36]. Od śmierci Barbary Kamienieckiej cały ciężar wychowania czwórki dzieci spadł na ojca i guwernerów. W związku
z tym, że Ignacy Kamieniecki często przebywał poza domem, a dzieci pozostawały
pod opieką służby, postanowił zawrzeć powtórny związek małżeński. W 1791 r.
Ignacy Kamieniecki poślubił Sokalankę Teklę Romanowską (1761–1824) [34, 35,
37]. Niedługo po zaślubinach, bo 4 sierpnia 1792 r., z małżeństwa tego przyszły na
świat bliźnięta: Teresa, Żulianna, Wiktoria i Angela, Eleonora, Józefa [34, 35, 38].
Jak wspominał po latach sam Jan Kamieniecki, od tego czasu ojca często nie było
w domu, a wychowaniem przyszłego adiutanta i jego licznego rodzeństwa zajmowała
się macocha i guwernerzy.
Częsta nieobecność Ignacego Kamienieckiego w domu nie spowodowała jednak
uszczerbku w wychowaniu syna Jana. Przed rozpoczęciem bowiem kariery wojskowej,
Jan zdobył w domu solidne ogólne wykształcenie i biegle władał językiem niemieckim
oraz francuskim. Ogłady wojskowej i towarzyskiej przyszły oficer nabierał również
w domu swego stryja, gen. Ludwika Kamienieckiego [21]. Tenże stryj Ludwik urodził się
26 sierpnia 1758 r. na Podolu. Od młodych lat wychowywał się na dworze hr. Franciszka
Potockiego w Krystynopolu. W latach 1778–1785 służył w wojsku saskim, następnie
wykupił patent kapitana w 14 Regimencie Koronnym im. Potockich. W kolejnych
latach szybko awansował w hierarchii wojskowej dzięki kupnu kolejnych szarż. Brał
udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r., w czasie której odznaczył się w bitwach
pod Boruszkowcami, Zieleńcami i Włodzimierzem Wołyńskim, za co otrzymał order
Virtuti Militari i awans na stopień pułkownika. Od 1792 r. był też adiutantem księcia
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Józefa Poniatowskiego. W czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. pełnił zadanie
dowódcy dywizji broniącej Warszawy. W tym samym roku został awansowany na
stopień generała. Po upadku powstania należał do bliskich współpracowników księcia
Poniatowskiego, uczestnicząc wraz z nim m.in. w wyjazdach do Wiednia i przyjęciach
tzw. „złotej młodzieży” w pałacu „Pod Blachą” [10, 15, 22].

3. Na żołnierskim szlaku
Będąc synem oficera i wychowankiem wuja – generała, Jan Kamieniecki również
obrał karierę wojskową. Sprzyjającym do tego momentem był rok 1806, kiedy wojska
francuskie pod wodzą Napoleona Bonaparte, krocząc na wschód, pokonały w kilku
bitwach wojska pruskie i 28 listopada 1806 r., dowodzone przez marszałka Joachima
Murata, wkroczyły do opuszczonej przez Prusaków Warszawy. Wjeżdżających do
stolicy Francuzów witał m.in. stojący na czele miejskiej milicji obywatelskiej książę
Józef Poniatowski – mianowany do tej funkcji przez opuszczające Warszawę władze
pruskie. Przybycie wojsk francuskich na tereny pruskie byłej Rzeczypospolitej dało
alert do rozpoczęcia formowania na nich nowych polskich sił zbrojnych, które obok
legionów powstałych we Włoszech mogłyby walczyć o niepodległość kraju. Pomimo
tego, że dawni powstańcy kościuszkowscy i legioniści chcieli, aby powstającą armią
polską dowodził gen. Jan Henryk Dąbrowski, na jej czele stanął książę Józef Poniatowski. Nastąpiło to po dłuższych pertraktacjach między marszałkiem Muratem
a Poniatowskim. Wpływ na decyzję Poniatowskiego miała także perswazja Józefa
Wybickiego. Po zakończeniu rokowań książę Poniatowski zdecydował się wystąpić po
stronie Napoleona i przyjąć na siebie odpowiedzialność za nowo powstające wojsko.
Marszałek Murat 7 grudnia 1806 r. ogłosił go „naczelnikiem siły zbrojnej”, natomiast
14 stycznia 1807 r. powierzono Poniatowskiemu funkcję Dyrektora Wojny Komisji
Rządzącej uformowanej pod przewodnictwem Stanisława Małachowskiego [2, 27].
Do formujących się polskich oddziałów zgłosił się też pod koniec 1806 r. Jan
Kamieniecki. 26 stycznia 1807 r. oficjalnie zostały utworzone trzy legie (dywizje)
polskie: I – warszawska pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, II – kaliska pod dowództwem gen. Józefa Zajączka oraz III – poznańska pod dowództwem
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Dywizje te miały początkowo liczyć po 17300
żołnierzy każda, ostatecznie, ze względu na duży koszt utrzymania (10478769 złp.)
ich liczebność zmniejszono do 38886 ludzi [2]. W tym czasie do służby wojskowej
powrócił też stryj Jana – gen. Ludwik Kamieniecki, który został mianowany szefem
sztabu I Legii, a 1 lipca 1807 r. gubernatorem Warszawy, otrzymując jednocześnie
szerokie pełnomocnictwa [22]. Jan Kamieniecki początkowo został włączony do
III Legii, ale dzięki staraniom stryja Ludwika został przeniesiony do I Legii będącej
pod bezpośrednim dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, otrzymał też stopień
podporucznika i został skierowany do pracy w sztabie [21].
W wyniku podpisania traktatów pokojowych między Prusami i Rosją a Francją
w Tylży 7 i 9 lipca 1807 r., zostało utworzone Księstwo Warszawskie. Obejmowało
obszar 104 tys. km2, na jego terytorium mieszkało wówczas ok. 2,6 mln ludności. Formalnym władcą księstwa został król saski Fryderyk August [7, 23]. Dzięki powstaniu
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księstwa zostało też prawnie usankcjonowane stanowisko księcia Józefa Poniatowskiego jako ministra wojny i naczelnika sił zbrojnych. Stanowisko to pozwalało mu
m.in. na powołanie dodatkowych osobistych adiutantów [2, 12].
Zastępujący księcia Józefa Poniatowskiego w lipcu 1807 r. na stanowisku dyrektora
wojny w Warszawie gen. Ludwik Kamieniecki po powrocie tegoż 5 sierpnia z Drezna
do Warszawy przeforsował na stanowisko adiutanta pomocniczego swego bratanka
Jana Kamienieckiego. Oprócz niego 10 sierpnia 1807 r. takimi adiutantami zostali
mianowani Antoni i Marceli Potoccy [21]. Być może ten szybki awans wojskowy Jan
zawdzięczał nie tylko protekcji stryja Ludwika, ale również domniemanej przynależności do francusko-polskiej loży masońskiej „Bracia Zjednoczeni na Wschodzie
Warszawy”, do której należał zarówno książę Józef Poniatowski, stryj Ludwik (od
1803 r.), jak i inni adiutanci księcia. Należy wspomnieć, że jesienią 1807 r. książę
Józef Poniatowski w dowód zaufania do Kamienieckich powierzył gen. Ludwikowi
Kamienieckiemu dowództwo nad 1, 2 i 3 Pułkiem Piechoty w swojej legii.
Przypuszczalnie rzetelna służba Jana Kamienieckiego jako adiutanta u boku
księcia Poniatowskiego przyczyniła się do tego, że w rok po nominacji na adiutanta,
10 sierpnia 1808 r. został awansowany też na stopień porucznika [53]. Nie był to
jednak czas spokojny dla młodego adiutanta, gdyż już pod koniec 1808 r. zachodziły
uzasadnione obawy nowego konfliktu zbrojnego między Francją a Austrią. W związku
z tym 21 marca 1809 r. cesarz Napoleon Bonaparte przekazał Józefowi Poniatowskiemu naczelne dowództwo w Księstwie Warszawskim na wypadek wojny i wydał
rozkaz, by w Warszawie skoncentrował kilkunastotysięczne wojska polskie, gotowe
do udziału w wojnie [2, 27]. Poniatowskiemu udało się utworzyć liczącą ok. 14 tys.
żołnierzy polską armię, która miała w razie konieczności stanąć w obronie księstwa.
14 kwietnia 1809 r. austriacki arcyksiążę Ferdynand Karol d’Este wydał odezwę
do Polaków mieszkających na terenie Księstwa Warszawskiego, w której m.in. napisał, że „pragnie uwolnić ich od napoleońskiego ucisku”, napisał też list adresowany
do księcia Poniatowskiego z zapowiedzią rozpoczęcia w ciągu 12 godzin działań
wojennych przeciw Księstwu Warszawskiemu [2, 20, 26]. Następnego dnia licząca
ok. 29 tys. żołnierzy armia austriacka wkroczyła na teren Księstwa Warszawskiego.
Naprzeciw niej książę Józef Poniatowski wyprowadził z Warszawy do Raszyna liczące
ok. 14 tys. żołnierzy wojsko polskie [24, 26, 27].
Decydująca bitwa między wojskami austriackimi a armią Księstwa Warszawskiego
rozegrała się właśnie pod Raszynem w środę 19 kwietnia 1809 r. W czasie jej trwania
Jan Kamieniecki brał udział m.in. w walce wręcz u boku księcia Józefa Poniatowskiego
o odzyskanie z rąk austriackich miejscowości Falenty [26]. Po jej zakończeniu, a jeszcze
w trakcie bitwy z Austriakami pod Warszawą, 20 kwietnia Kamieniecki został posłany
przez księcia Poniatowskiego do cesarza Napoleona z raportem z pola bitwy i zapytaniem o dalsze rozkazy. Pomimo dalekiej drogi i licznych niebezpieczeństw grożących
mu ze strony wojsk austriackich adiutant dotarł w pojedynkę, konno w ciągu kilku
dni do ówczesnej kwatery głównej Napoleona w Schönbrunn k. Wiednia z przekazaną
mu wiadomością i przesyłką od księcia Poniatowskiego. Tam złożył cesarzowi raport
o sytuacji na froncie pod Warszawą, zamierzeniach księcia Poniatowskiego dotyczących
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poddania stolicy i planach dalszej walki z austriackim najeźdźcą. Cesarz Napoleon
wysłuchawszy Kamienieckiego przekazał mu rozkazy dla księcia Poniatowskiego,
a w dowód uznania i odwagi adiutanta wręczył mu na pamiątkę szpadę z ozdobną
rękojeścią [18]. W bitwie pod Raszynem (obrona Jaworowej) brał udział również gen.
Ludwik Kamieniecki, wykazując się dużą znajomością „rzemiosła wojennego” [26].
Tymczasem książę Józef Poniatowski po bitwie pod Raszynem wycofał się z wojskiem do Warszawy i tam w wyniku narady z korpusem wojskowym postanowił poddać
miasto Austriakom. Nim to nastąpiło, wynegocjował u arcyksięcia Ferdynanda Karola
d’Este w czasie tzw. konwencji ewakuacyjnej dobre warunki poddania stolicy bez
większych szkód dla rządu, wojska i ludności cywilnej. Wszystkie owe grupy mogły
opuścić miasto i udać się na prawy brzeg Wisły [2, 27]. Niebawem po ewakuacji wojska z Warszawy na Pragę (27–30 kwietnia 1809 r.) Poniatowski rozpoczął kontratak
na tereny austriackie w tzw. Nowej Galicji, a następnie w Galicji, zajmując kolejno
ziemie polskie zagarnięte przez Austriaków w wyniku III zaboru z 1795 r. Działania
wojsk polskich spowodowały odwrót wojsk austriackich z Warszawy 2 czerwca 1809 r.
W tym czasie, gdy książę Poniatowski z kilkutysięczną armią zajmował tereny Galicji, jego adiutant Jan Kamieniecki był w drodze powrotnej do kraju. Dzięki swemu
sprytowi i odwadze zdołał na początku lipca 1809 r. bezpiecznie powrócić do boku
księcia Poniatowskiego, przywożąc rozkazy od Napoleona dotyczące m.in. utworzenia
departamentów na terenie zajętym przez wojsko polskie w Galicji i tworzenia tam
wojska francusko-galicyjskiego [14]. 11 lipca w nagrodę dobrze wypełnionego zadania, na przedpolach Krakowa Kamieniecki został awansowany przez Poniatowskiego
na stopień kapitana [21]. 15 lipca 1809 r. wojska Księstwa Warszawskiego zdołały
zająć Kraków [2, 27]. Po opuszczeniu przez wojska austriackie terytorium Księstwa
Warszawskiego książę Poniatowski wyznaczył 2 lipca 1809 r. gen. Ludwika Kamienieckiego na gubernatora Warszawy [34, 40, 41, 42].
Jesienią 1809 r. dobiegała końca wojna Francji z tzw. V Koalicją zakończona
podpisaniem 14 października 1809 r. traktatów pokojowych w Schönbrunn, w wyniku których Austria m.in. zrzekła się ziem Galicji uzyskanych w wyniku III rozbioru
Polski i cyrkułu zamojskiego na rzecz Księstwa Warszawskiego [2]. Przebywający
w Krakowie książę Poniatowski został w związku z zakończeniem wojny odznaczony
przez cesarza Napoleona złotą szablą honorową i Krzyżem Wielkim Legii Honorowej
oraz mianowany wielkim oficerem Legii Honorowej. Otrzymał też Królewski Order
Obojga Sycylii [2, 27]. Poniatowski natomiast w imieniu cesarza odznaczył swoich
żołnierzy. Wśród nich adiutant Jan Kamieniecki 16 października 1809 r. otrzymał za
swe bohaterstwo podczas bitwy raszyńskiej i misję do Schönbrunn Krzyż Kawalerski
Legii Honorowej (nr 26853) [53]. Do końca 1809 r. adiutant Kamieniecki pozostał
u boku księcia Poniatowskiego w Krakowie.
Po powrocie 2 stycznia 1810 r. do Warszawy spotkały go tam nowe zaszczyty – znów
za bohaterstwo w czasie bitwy pod Raszynem i misję do Schönbrunnu – 10 stycznia
został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari (nr 2582) [2, 53].
W połowie lutego 1810 r. zakończyły się prace reformatorskie dotyczące funkcjonowania armii Księstwa Warszawskiego. Postanowiono powiększyć armię do 60 tys.
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żołnierzy, podzielić nowy obszar księstwa na cztery okręgi wojskowe (Warszawa, Poznań, Radom i Lublin), na czele których stanęli gen. dywizji: Jan Henryk Dąbrowski,
Józef Zajączek, Ludwik Kamieniecki i Michał Sokolnicki. Koszt utrzymania wojska
miał wzrosnąć do 45 mln złp. Po zakończeniu tych prac, 19 lutego 1810 r. książę
Józef Poniatowski udał się na kilka tygodni do Drezna z wizytą do króla Fryderyka
Augusta. W podróży tej towarzyszył mu przypuszczalnie adiutant Kamieniecki.
Z kolei w maju tego roku odbyła się wizyta króla Fryderyka na nowych, poaustriackich terenach Księstwa Warszawskiego. Jako przewodnik po zdobycznych terenach
służył sam książę Poniatowski ze swą świtą (przypuszczalnie w tym gronie był też
Jan Kamieniecki) [2, 27].
W tym samym czasie stryj Jana – Ludwik Kamieniecki został 20 marca 1810 r.
awansowany do stopnia generała dywizji, a kiedy po reorganizacji struktur Księstwa
Warszawskiego 20 kwietnia 1810 r. opuszczał jako gubernator Warszawę, otrzymał od
mieszkańców stolicy złotą obrączkę z napisem „Wdzięczna Warszawa Gubernatorowi”.
Po podziale Księstwa Warszawskiego na cztery okręgi wojskowe, objął dowodzenie
nad departamentem lubelskim i siedleckim. Przebywając zaś w Lublinie, w dalszym
ciągu popierał wolnomularstwo, a w 1811 r. został nawet mistrzem katedry w loży
„Wolność Odzyskana” [22].
Rok 1811 przyniósł wzrost napięcia między Francją a Rosją, którego głównym
powodem było złamanie przez Rosję postanowień pokoju tylżyckiego dotyczącego m.in.
blokady handlowej Anglii. Jednym z powodów wzrostu napięcia była też przyszłość
Księstwa Warszawskiego. Po rozpoczęciu przygotowań do wojny z Rosją, książę Józef
Poniatowski udał się 4 kwietnia 1811 r. najpierw do Drezna, a stamtąd 14 kwietnia
do Paryża. W drodze przypuszczalnie towarzyszył mu jego adiutant Jan Kamieniecki.
Naczelny wódz wojsk polskich przebywał we Francji przez ponad 4 miesiące, stając się
jednym z głównych strategów zbliżającej się wielkiej wojny wschodniej. Do Warszawy
powrócił 17 września 1811 r. [2, 27].
W tym czasie, gdy książę Poniatowski wraz z wojskowymi przebywał w Paryżu,
29 lipca 1811 r. zmarł w Sokalu ojciec Jana – Ignacy Kamieniecki. Jego pogrzeb odbył
się 2 sierpnia w Sokalu bez udziału adiutanta [34, 35, 36].
Jesień 1811 r. i wiosna 1812 r. były czasem wytężonych przygotowań do wojny
z Rosją. Do wojny przygotowywała się nie tylko Francja, ale i Księstwo Warszawskie.
W tym czasie budowano fortyfikacje, gromadzono zapasy, czyniono pobór do wojska. Nad wszystkimi tymi rzeczami nadzór miał książę Poniatowski. 3 maja 1812 r.
cesarz Napoleon wydał rozkaz tworzący z dywizji polskich V Korpus Wielkiej Armii
(dywizje otrzymały numery XV, XVI i XVII, liczyły ok. 36 tys. żołnierzy) i oddał go
pod dowództwo księcia Poniatowskiego [2, 27]. Z mocy prawa jego adiutant Jan
Kamieniecki stał się żołnierzem V Korpusu, w którym wykonywał służbę w sztabie.
22 czerwca 1812 r. cesarz Napoleon podpisał rozkaz o rozpoczęciu wojny z Rosją,
a nocą z 23 na 24 czerwca 1812 r. 420-tysięczna armia napoleońska przekroczyła
granicę tego kraju przeprawą przez Niemen, rozwijając marsz na Kowno, Wilno i dalej
na wschód [27]. V Korpus pod dowództwem księcia Poniatowskiego uczestniczył
w operacjach prawego skrzydła Wielkiej Armii. Jan Kamieniecki jako jeden z adiutantów
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księcia Poniatowskiego towarzyszył dowódcy w drodze (z Warszawy przez Ostrołękę, Grodno, Nowogród, Mohylew, Romanów pod Smoleńsk) i kolejnych potyczkach
z Rosjanami. Brał udział m.in. w bitwie pod Smoleńskiem (16–18 sierpnia 1812 r.),
Borodino (5–7 września), Moskwą (7–14 września), Czarykowem (29 września),
Woronowem i Tarutino (18 października). W czasie potyczki pod Tarutino wspólnie
z innym adiutantem kpt. Ludwikiem Kickim ocalili z rąk kozackich osaczonego księcia
Poniatowskiego. Po bitwie pod Czarykowem i potyczce pod Czerniczną, 8 października
1812 r., za zasługi w walce z Rosjanami Kamieniecki został awansowany do stopnia
podpułkownika [2, 21]. Z kolei gen. Ludwik Kamieniecki przystąpił do konfederacji
Generalnej Królestwa Polskiego, a w wyprawie na Moskwę w 1812 r. był dowódcą
18 Dywizji V Korpusu Wielkiej Armii. Po dotarciu Wielkiej Armii do Grodna gen.
Kamieniecki został 1 lipca 1812 r. wyznaczony na gubernatora tego miasta [22].
Niestety, wojna rosyjska, nawet pomimo zajęcia przez Wielką Armię Moskwy
i ogromnych obszarów Rosji, nie przyniosła oczekiwanych efektów – Napoleonowi
nie udało się pokonać armii rosyjskiej, która sprytnie unikała ostatecznej rozgrywki,
szykując się do kontrataku. Dodatkowo zbliżająca się sroga zima spowodowała, że
14 października Napoleon wraz z wyższymi rangą dowódcami postanowił odwrót
spod Moskwy. Wycofywanie Wielkiej Armii rozpoczęło się 19 października 1812 r.
[15]. Chaotyczny odwrót stał się klęską nie tylko dla Napoleona, Polaków, ale także dla
księcia Józefa Poniatowskiego, który w czasie tego odwrotu 29 października w bitwie
pod Wiaźmą, na gołoledzi nieszczęśliwie spadł z konia i został ranny [15, 27]. Jego
adiutant Jan Kamieniecki natychmiast pośpieszył z pomocą swemu dowódcy, za co
zyskał jego duże uznanie. Podpułkownik Kamieniecki wyszedł z wszelkich potyczek
i niebezpieczeństw na wschodzie cało i mógł w dalszym ciągu towarzyszyć swemu
dowódcy w odwrocie do Warszawy, który zakończył się 12 grudnia 1812 r. Pod koniec
grudnia do stolicy powróciły też resztki żołnierzy V Korpusu (ok. 400 żołnierzy)
[2, 27, 55]. Warto wspomnieć, że z wyprawy moskiewskiej również stryj Jana – gen.
Ludwik Kamieniecki bezpiecznie powrócił do Warszawy [10].
Po powrocie do stolicy, książę Poniatowski rozpoczął niemal natychmiast pracę nad
odtworzeniem wojska polskiego. Czynił to poprzez pobór do niego nowych rekrutów,
pobór do Gwardii Narodowej, a nawet ogłoszenie pospolitego ruszenia [2, 27]. W tym
czasie towarzyszył mu oczywiście jego wierny adiutant Jan Kamieniecki. Częściowo
uformowaną czternastotysięczną armię wyprowadził Poniatowski z Warszawy 5 lutego
1813 r., unikając w ten sposób spotkania z posuwającymi się na zachód wojskami
rosyjskimi. Poniatowski maszerował ze swoją nową armią przez Piotrków, Częstochowę i 20 lutego dotarł do Krakowa [2, 55]. Stamtąd 12 maja wyruszył z wojskiem
w drogę, której celem było dotarcie i połączenie z wojskami francuskimi i Napoleonem
przebywającym w Saksonii (Cieszyn 15 maja, Austerlitz 29 maja, Berno 7 czerwca,
Zittau 16 czerwca) [2]. W czerwcu 1813 r. Jan Kamieniecki udał się z księciem Poniatowskim do Drezna, gdzie ten spotkał się z cesarzem Napoleonem, w celu omówienia
szczegółów uformowania polskiego korpusu [2, 15, 20]. 30 czerwca na polach pod
Żytawą przeorganizowano VIII Korpus. Zadanie to wykonali gen. Jan Weyssenhoff
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i gen. Jan Umiński. Po reorganizacji korpusu Jan Kamieniecki pozostał adiutantem
naczelnego wodza, a stryj Ludwik dowódcą 26 Dywizji Piechoty [17].
Po zakończeniu trwającego od 4 czerwca do 10 sierpnia 1813 r. rozejmu rozpoczęły
się na nowo walki wojsk francuskich z międzynarodową antyfrancuską koalicją. Polska
armia przemianowana w VIII Korpus Wielkiej Armii walczyła m.in. pod Eckartsbergiem (18 sierpnia), Lützen, następnie broniła pasma gór czeskich i walczyła na lewym
brzegu Łaby. 9 września pod Löbau VIII Korpus stoczył bitwę z przeważającą siłą
wroga i tylko dzięki odwadze i determinacji polskich żołnierzy utrzymał się na swych
dotychczasowych pozycjach. Pod koniec września i na początku października polski
korpus powstrzymywał nacierające od wschodu wojska sprzymierzone. 10 października pod Zedtlitz gen. Piotr Pahlen usiłował zatrzymać maszerujące polskie kolumny.
Książę Poniatowski poprowadził jednak szarżę kawalerii i w krwawej bitwie wziął do
niewoli pięciuset jeńców, przełamał opór przeciwnika i umożliwił sobie dalszy marsz
w kierunku Lipska. Tam rozegrać się miała decydująca bitwa, nazwana później „bitwą
narodów”. Rozpoczęła się 16 października 1813 r. [17]. Podczas jej trwania adiutant
Jan Kamieniecki otrzymał od księcia Józefa Poniatowskiego, znajdującego się przy
wiosce Markkleberg, rozkaz udania się do cesarza Napoleona znajdującego się na
wzgórzu Wachał w celu przekazania mu informacji z pola walki i zdobytej w bitwie
chorągwi kozackiej. Po drodze niestety został schwytany i dostał się do niewoli
rosyjskiej, nie tracąc jednak zdobyczy z pola walki, którą miał przekazać cesarzowi
[17, 21]. W tym samym czasie (18 października) został ranny i dostał się również do
niewoli rosyjskiej stryj Jana – gen. Ludwik Kamieniecki [17, 21, 29].
18 października Napoleon wydał swoim wojskom rozkaz do odwrotu. 19 października książę Józef Poniatowski wraz z VIII Korpusem otrzymał rozkaz osłony
odwrotu armii francuskiej. Okazało się, że był to ostatni dla niego rozkaz. Mając za
sobą przedwcześnie wysadzony most na Elsterze, został ciężko ranny i nie chcąc
dostać się do rosyjskiej niewoli, rzucił się z koniem do wezbranej rzeki, gdzie został
omyłkowo ostrzelany przez Francuzów stojących na drugim jej brzegu. Tam zginął,
prawdopodobnie zastrzelony przez francuskich sojuszników. Na ostatnich etapach
przed śmiercią był z nim mały oddział uformowanego w Krakowie wojska zwanego
„Krakusami” i francuski kpt. Hipolit Blechamps, który jeszcze wskoczył do rzeki,
żeby księcia Poniatowskiego ratować i sam przypłacił to życiem [17]. Ciało księcia
zostało wieczorem 24 października 1813 r. wyłowione z Elstery przez rybaków. Po
stwierdzeniu tożsamości złożono je w magistracie w Lipsku, a następnie w kościele
pw. św. Jana. 13 listopada zostało pochowane na cmentarzu w Lipsku [2].
Przebywający w rosyjskiej niewoli adiutant Jan Kamieniecki dowiedział się
o tragicznej śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem w dniu
19 października 1813 r. [15]. Po abdykacji cesarza Napoleona (13 kwietnia 1814 r.),
płk Jan Kamieniecki został z innymi żołnierzami zwolniony z niewoli i niebawem
przyłączył się do korpusu polskiego wracającego do kraju pod dowództwem gen.
Józefa Krasińskiego [21].
Po całkowitym rozprawieniu się z Napoleonem car Aleksander I 27 maja 1814 r.
pozwolił na przewiezienie zwłok księcia Józefa Poniatowskiego na tereny polskie.
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Zadanie to zlecono gen. Michałowi Sokolnickiemu i byłemu adiutantowi księcia
Poniatowskiego – Janowi Kamienieckiemu. Po ekshumacji zwłok w czerwcu 1814 r.,
zostały one zabalsamowane i 17 lipca wyruszyły z Lipska w kondukcie pogrzebowym,
by 9 września 1814 r. dotrzeć do Warszawy. W tym dniu zostały złożone w podziemiach kościoła pw. św. Krzyża. Z kolei 23 lipca 1817 r. spoczęły w Krakowie na Wawelu [2, 27]. Z kolei gen. Ludwik Kamieniecki już w grudniu 1813 r. został zwolniony
z niewoli ze względu na zły stan zdrowia. W 1815 r. wszedł z urzędu do generalicji
Królestwa Polskiego. Zły stan zdrowia nie pozwolił mu jednak podjąć obowiązków
wojskowych. Zmarł w Warszawie 20 marca 1816 r. [22].
Wracając do osoby Jana Kamienieckiego, po powrocie do Warszawy, utworzony
przez cara Aleksandra I 15 maja 1814 r. Komitet Wojskowy, wcielił Kamienieckiego
do kwatermistrzostwa. Kiedy w 1815 r. u boku rosyjskiego zaczęto formować armię
Królestwa Kongresowego, Jan Kamieniecki otrzymał w niej stopień majora i 18 czerwca
1815 r. został przydzielony do szwadronu strzelców konnych. Po swej interwencji
u przełożonych już 20 czerwca został przemianowany na podpułkownika w tymże
szwadronie i oddelegowany w dalszym ciągu do kwatermistrzostwa. W tym samym
dniu został też mianowany adiutantem naczelnego dowódcy tych wojsk – wielkiego
księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa [19]. Za rzetelną służbę na nowym stanowisku i wzorowe wypełnienie rozkazu przywiezienia ciała księcia Poniatowskiego
z Lipska pułkownik Kamieniecki został 17 października 1816 r. odznaczony przez
cara Aleksandra I Orderem św. Anny II klasy z brylantami „vielle roche” [18]. Z kolei
22 grudnia 1816 r. otrzymał awans na stanowisko dowódcy 1 Pułku Strzelców Konnych, choć nadal pozostawał przy pełnionych dotychczas obowiązkach.
Z czasem jednak okazało się, że nowa formacja wojskowa nie spełniała oczekiwań
Jana Kamienieckiego, poza tym pomimo ponad 30 lat życia pozostawał wciąż samotnym człowiekiem, bez własnej rodziny. Przypuszczalnie z tych powodów 17 lutego
1817 r. przeszedł na wojskową emeryturę („wziął dymisję”), jak zaznaczył w swym
podaniu – z powodów rodzinnych. Pomimo złożenia dymisji zachował prawo noszenia
wojskowego munduru [21].

4. Przedwczesny emeryt
Po kilkunastu latach bogatej kariery wojskowej, wiosną 1817 r. Jan Kamieniecki
powrócił w rodzinne, sokalskie strony. Po powrocie postanowił zamieszkać w rodzinnym majątku w Leszczatowie. Tam niebawem, prawdopodobnie w 1818 r. ożenił
się z pochodzącą z Przemyśla Różą z Bok Zabielskich herbu „Trzaska”, która była
córką Erazma Zabielskiego i Marianny Żurakowskiej herbu „Sas”, a jednocześnie już
wdową po Wincentym Dulskim herbu „Przeginia”, właścicielu Łoszniowa w pow.
trembowelskim i członku Stanów Galicyjskich [32, 33, 43, 46]. Z małżeństwa tego
przyszło na świat dwoje dzieci: w 1820 r. syn Mikołaj, który z czasem obrał również
karierę wojskową, będąc porucznikiem w Ołomuńcu, a później pułkownikiem w 16
i 26 austriackim Pułku Piechoty [6, 28] oraz córka Felicja (ur. 1821 r.), późniejsza
żona izdebskiego hr. Bonawentury Bukowskiego [4].
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Być może Jan Kamieniecki brał udział w powstaniu listopadowym albo przynajmniej
czynnie, finansowo je wspierał. Po jego upadku w 1833 r. udowodnił w Wydziale Stanów
we Lwowie swoje szlacheckie pochodzenie, zostając członkiem Stanów Galicyjskich
[5, 30]. W tym czasie sprzedał majątek w Leszczatowie i wraz z rodziną przeniósł się
do Przemyśla [31]. Po odejściu syna Mikołaja na początku lat czterdziestych XIX w.
do służby w austriackim wojsku, żona Kamienieckiego – Róża Zabielska-Kamieniecka
zamieszkała w Dąbrówce k. Dynowa u swej córki Marianny zamężnej za Wojciecha
Starzyńskiego. Tam też niebawem zmarła i została w 1843 r. pochowana na cmentarzu
parafialnym w Dylągowej k. Dynowa [13, 54]. Jan Kamieniecki natomiast w dalszym
ciągu wraz z córką Felicją mieszkał w Przemyślu.
Być może przez rodzinę Starzeńskich z Dąbrówki Felicja została zeswatana z hr. Bonawenturą Bukowskim, izdebskim właścicielem ziemskim, który co pewien czas odwiedzał
Starzeńskich w ich dobrach za Sanem. Pewnym jest natomiast, że 17 czerwca 1848 r.
Felicja Kamieniecka wyszła za mąż za hr. Bukowskiego. Ich ślub odbył się w jarosławskiej
kolegiacie, gdyż Bukowscy po tragicznych wydarzeniach związanych z rabacją galicyjską
na kilkanaście miesięcy zamieszkali w Jarosławiu [25, 43, 46, 47, 48]. Po ustabilizowaniu
się sytuacji w ziemi sanockiej Bukowscy powrócili w 1849 r. do Izdebek i na stałe tam
zamieszkali. W tym samym roku do swej córki i zięcia przeprowadził się starszy już płk
Jan Kamieniecki [21, 24]. Przebywając na dworze zięcia Bonawentury Bukowskiego,
równie gorliwego zwolennika niepodległości Polski co on, Jan Kamieniecki zajmował
się zapewne czytaniem książek, doradzaniem zięciowi w sprawach gospodarczych
dworu, a być może jeszcze trochę angażował się w życie polityczne. Niejednokrotnie
towarzyszył rodzinie w odwiedzinach sąsiednich dworów, szczególnie w Nozdrzcu
należącym w tym czasie do spokrewnionej z Bukowskimi rodziny Preków. Podjął też
próbę odbudowania relacji z Bogiem nadszarpniętą w młodości przez przynależność
do loży masońskiej czy hulaszcze życie u boku księcia Józefa Poniatowskiego. Wydaje
się, że i te sprawy zostały uporządkowane dzięki częstym rozmowom z izdebskim
proboszczem ks. Wojciechem Stankiewiczem herbu „Mogiła”.
W czasie pobytu płk. Kamienieckiego w izdebskim dworze udało mu się jeszcze
zobaczyć dwie wnuczki zrodzone z córki Felicji: Marię Paulinę Różę (ur. 1850 r.)
i Henrykę Marię Erazmę (1853 r.) [43, 44].
Ostatnie lata życia płk. Kamienieckiego pozostały w pamięci mieszkańców izdebskiego dworu, jako lata wytężonej modlitwy i spokojnego życia. Ordynans dworski
Grzegorz wspominał go z tego czasu, jako „staruszka przygarbionego, grzejącego się
przy kominku, stawiającego pasjansa i modlącego się w dworskiej kaplicy. Modlił się
często do białego rana, leżąc krzyżem na posadzce” [1, 18].
Choroby i starość dawały się coraz bardziej we znaki Janowi Kamienieckiemu.
Przeczuwając zbliżający się koniec życia, poprosił o ostatnie namaszczenie, którego
udzielił mu ówczesny izdebski proboszcz ks. Stankiewicz. Adiutant Jan Kamieniecki zmarł w izdebskim dworze 21 października 1857 r. Jego pogrzeb odbył się
również w Izdebkach 23 października. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. Stanisław Szymczakowski, wicedziekan brzozowski, proboszcz w Wesołej,
przy współudziale izdebskich proboszczów obrządku łacińskiego, ks. Stankiewicza
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i greckiego ks. Jana Paryłowicza [43, 45]. W ostatniej drodze zmarłemu adiutantowi
towarzyszyła najbliższa rodzina, m.in. syn Mikołaj z rodziną, córka Felicja z mężem,
wnuki, pobliskie rody szlacheckie, duchowieństwo ziemi brzozowskiej i dynowskiej
oraz rzesze izdebskich mieszkańców, otaczających go za życia ogromnym szacunkiem.
Został pochowany w ziemnym grobie na skraju ówczesnego izdebskiego cmentarza.
Po pogrzebie Bukowscy wykonali na nim piaskowy obelisk z kamienną tablicą.
Po przeszło trzydziestu latach córka Jana Kamienieckiego – Felicja Bukowska
wraz z wnuczką Henryką Bukowską-Zakliczyną postanowiły wznieść na izdebskim
cmentarzu kaplicę mszalną z piwnicą (kryptą), w której mogłyby spoczywać ciała
zmarłych członków rodziny. Architektem kaplicy został hr. Kornel Ujejski. Kaplica ta
została wzniesiona w 1889 r. [52]. Po wybudowaniu, wykończeniu i jej poświęceniu
przeniesiono do jej podziemi trumny z prochami płk. Jana Kamienieckiego, Bonawentury Bukowskiego oraz syna Henryki – Gustawa Zakliki.

5. Zakończenie
Życie płk. Jana Kamienieckiego nie należało do spokojnych, pełne było walki,
zmagań o wolną Polskę, o zmianę istniejącej rzeczywistości politycznej i społecznej.
Wielokrotnie narażając swe życie, stawał po stronie księcia Józefa Poniatowskiego,
podróżował po Europie, zmieniał miejsce swego zamieszkania. Niestety, adiutant
księcia Poniatowskiego nawet po śmierci nie zaznał spokoju. Najpierw pod koniec lat
dziewięćdziesiątych XIX w. przenoszono trumnę z jego ciałem do nowo wybudowanej
kaplicy cmentarnej, a następnie w czerwcu 1933 r. nieznani sprawcy rozbili trumnę
z prochami pułkownika, bezczeszcząc je [49, 50]. Jak się okazało, było to włamanie
na tle rabunkowym, gdyż znane były w tym czasie w Izdebkach i okolicy opowieści,
że „pod kaplicą spoczywa wojskowy (Jan Kamieniecki) ze srebrną szablą, a w małej
trumnie dziecko w kosztownej koronie” (Gustaw Zaklika) [25]. Prawdopodobnie
sprawcy włamania nie wiedzieli, w której trumnie spoczywa Kamieniecki, dlatego
rozbili wszystkie trumny, w których spoczywały szczątki osób dorosłych. Po tym
wydarzeniu odbyło się energiczne śledztwo, ale sprawców nie ujęto [49, 50].
Pomimo tych bolesnych wydarzeń sprzed lat kilkudziesięciu, doczesne szczątki płk.
Jana Kamienieckiego nadal spoczywają w krypcie kaplicy na izdebskim cmentarzu,
a obok kaplicy wznosi się kamienny obelisk – pierwsze, pośmiertne upamiętnienie
adiutanta, przyciągające na izdebską nekropolię wielu turystów z różnych stron Polski.
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RÓŻNORODNOŚĆ OFERTY AGROTURYSTYCZNEJ
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW
AGROTURYSTYCZNYCH Z TERENU
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Streszczenie
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem turystów, którzy chcą odpocząć na łonie natury. Obecnie tereny wiejskie mają ogromną
wartość dla mieszkańców miast. Stanowią bowiem bezpośredni kontakt z przyrodą i kulturą
wiejską, a także stwarzają miejsce do wypoczynku, ucieczki od codziennych problemów. Niniejszy artykuł przedstawia różnorodność i atrakcyjność oferty agroturystycznej na przykładzie
wybranych gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto ukazuje turystykę wiejską i agroturystykę w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju wsi.
Słowa kluczowe: rozwój agroturystyki, oferta agroturystyczna, województwo podkarpackie

DIVERSITY OF THE AGRITOURISM OFFER
ON THE EXAMPLE OF SELECTED
AGRITOURISM FARMS FROM THE AREA
OF THE PODKARPACKIE PROVINCE
Summary
Rural tourism including agritourism are enjoying an increasing interest of tourists who want
to relax in the bosom of nature. At present, rural areas have great value for city residents. They
offer a direct contact with nature and rural culture, they also create a place to relax, escape
from everyday problems. This article presents the diversity and attractiveness of the agritourism offer on the example of selected agritourism farms located in the Podkarpackie Province.
In addition, it shows rural tourism and agritourism in the aspect of multifunctional rural development.
Keywords: agritourism development, agritourism offer, Podkarpackie Province

1. Wprowadzenie
Wzrostowe trendy rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach, są przypisywane takim zjawiskom, jak: zwiększenie
ilości wolnego czasu czy podniesienie standardów życiowych społeczeństwa oraz ich
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świadomości dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. W Polsce w bardzo wielu
regionach, na przestrzeni ostatnich lat, podejście do zagadnień turystyki na wsi zmieniło się w sposób diametralny. Podejście to w większości przypadków doprowadziło
do zmiany charakteru regionu na typowo turystyczny. Jednak, aby „turystyka na wsi
stanowiła nie tylko zjawisko społeczne, ale też miała charakter gospodarczy, który
może wspomóc budżet gminy jak również jej mieszkańców, władze gminne powinny
przykładać szczególną wagę do jej promowania oraz dbania o nią” [1].
Czasy obecne pokazują, że turyści oprócz ciszy, pięknej, niezmienionej przez
człowieka przyrody potrzebują również dobrze wyposażonych gospodarstw agroturystycznych. Działania, które idą w kierunku poprawy warunków bytowych dla
turystów, w przyszłości mają dużą szansę zaowocowania powrotem tychże gości.
Obecnie tereny wiejskie mają ogromną wartość dla mieszkańców miast. Stanowią
bowiem bezpośredni kontakt z przyrodą i kulturą wiejską, a także stwarzają miejsce
do wypoczynku, ucieczki od codziennych problemów. Zarówno turystyka wiejska, jak
i agroturystyka umożliwiają zagospodarowanie terenów wiejskich, które są w gorszej
sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i społecznej.
Tereny wiejskie cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem turystów,
którzy z dnia na dzień mają dość cywilizacji i nowych technologii, którzy chcą choć
krótki okres czasu spędzić bliżej natury, odpocząć. Prawdą jest, że z czasem każdy, kto
jest zmęczony otaczającą rzeczywistością, poszukuje ciszy, miejsca, gdzie może zażyć
odrobiny spokoju. Znane wczasowiska czy uzdrowiska, gdzie wszyscy spotykają się
na głównych ulicach czy w tej samej kawiarni, nudzą. Ludzie obecnie pragną odmiany
od miejskiego sposobu spędzania czasu wolnego. Dzisiaj znaczenie zdobywa szeroko
rozumiana atrakcyjność oferty agroturystycznej.
Wzrasta zainteresowanie wypoczynkiem w gospodarstwie rolników, którzy produkują własną żywność czy rzadko mają kontakt z nowinkami technologicznymi.
Rozwój turystyki wiejskiej w tym agroturystyki od kilku lat stanowi szansę aktywizacji
terenów wiejskich.
Turystyka wiejska w tym również agroturystyka, mają bardzo duże szanse rozwoju
w Polsce. Nasz kraj jako jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej zachował w strukturze rolnictwa dominującą pozycję indywidualnego gospodarstwa rolnego (małego
i średniego) oraz posiada bardzo duże bogactwo materialnych zasobów kultury, autentycznego folkloru ludowego, obyczajów i zwyczajów, które ciągle żyją utrwalane
i przekazywane z pokolenia na pokolenie. W Polsce, w tym także na terenie województwa podkarpackiego, jest bardzo wiele rejonów wiejskich cechujących się pięknym
i jednocześnie zróżnicowanym i przyciągającym krajobrazem, bogatym dorobkiem
kulturowym, nieskażonym środowiskiem, interesującymi roślinami i zwierzętami.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnorodności i atrakcyjności
oferty agroturystycznej na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych
znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Artykuł przedstawia także
turystykę wiejską i agroturystykę w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju wsi.
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2. Turystyka wiejska i agroturystyka jako formy
wielofunkcyjnego rozwoju wsi
Turystyka wiejska, jak i agroturystyka, jako formy wielofunkcyjnego rozwoju
wsi, w różnych regionach świata, są zależne od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju, którego dotyczą, ale także zależą od tego, jakie znaczenie ma rolnictwo
w gospodarce oraz jaka jest liczba zatrudnienia ludności wiejskiej. W wielu krajach,
w tym również w Polsce, przemiany na terenach wiejskich i rolniczych doprowadziły
do zmiany struktury źródeł utrzymania osób mieszkających na wsi.
Otwarcie wsi na działalność turystyczną jest nieodłącznie powiązane z otwarciem
dla turystów terenów wiejskich. „Nastawiony wyłącznie na produkcję rolną, monofunkcyjny model wsi już dawno stracił rację bytu. Zarówno mieszkańcy, jak i władze
lokalne wiedzą, że szansę na rozwój wiejskich obszarów oraz podniesienie dobrobytu
mieszkańców wsi stanowi wprowadzenie w ich przestrzeń nowych, pozarolniczych
funkcji” [3].
Rozwój turystyki na terenach wiejskich stwarza możliwość podejmowania przez
rolników innych, dodatkowych przedsięwzięć, które rozwijają ich aktywność zawodową,
niekoniecznie związaną tylko z uprawą roli. Wykorzystując szanse wprowadzania do
własnych gospodarstw innowacyjnych rozwiązań, rolnicy mogą zdystansować się do
ryzyka, jakie powstaje przy podejmowaniu nowych przedsięwzięć.
Aby sprostać silnej konkurencji na rynku, należy dostosować się do jego wymogów.
Wiadome jest, że nie wszystkie gospodarstwa są zdolne do szybkiego przystosowania
się do nowych warunków rynkowych, dlatego też w tym przypadku jednym z czynników, mających wpływ na aktywizację gospodarczo-społeczną wiejskich obszarów
jest „rozwijanie pozarolniczej działalności bazującej na zasobach już istniejących.
Wielofunkcyjność gospodarki rynkowej stanowi drogę do rozwoju przedsiębiorczości
rolników” [3].
To właśnie trudna sytuacja ekonomiczna zmusiła rolników, by podjęli poszukiwania
dodatkowych dochodów. Dużą szansą było podejmowanie przez nich różnego rodzaju
pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku podejmowania pozarolniczej
działalności gospodarczej, rozwój wielofunkcyjny wsi związany jest z wprowadzaniem
w życie oraz w przestrzeń wiejską coraz większej liczby nowych, pozarolniczych funkcji,
takich jak: handel, usługi, transport, turystyka wiejska, agroturystyka, produkcja itp.
Wśród elementów składających się na wielofunkcyjny rozwój wsi oraz obszarów
wiejskich możemy wyróżnić:
1.





„produkcyjną działalność rolniczą, w tym:
pozarolniczą działalność bezpośrednio związaną z rolnictwem,
zaopatrzenie w środki produkcji i materiały,
usługi produkcyjne (np. remontowo-budowlane),
handel, transport, magazynowanie, skup produktów rolnych;
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2. pozarolniczą działalność, która nie jest bezpośrednio związana lub w ogóle
z rolnictwem:
 agroturystykę,
 gospodarkę leśną,
 ochronę środowiska i pielęgnację krajobrazu;
3. wszelką inną działalność produkcyjną i usługową, która nie jest związana z rolnictwem” [5].
Turystyka daje także duże możliwości zatrudniania w sposób pośredni lub nawet
bezpośredni mieszkańców wsi. Sam rozwój turystyki na wiejskich terenach stwarza
możliwości pozyskania dodatkowych dochodów ze źródeł innych niż działalność
rolnicza, która nie zawsze potrafi w sposób dostateczny zabezpieczyć potrzeby finansowe gospodarstw wiejskich.
Należy pamiętać, że rozwój turystyki na obszarach wiejskich wpływa korzystnie
na poprawę otaczającej infrastruktury. Wpływa również na podniesienie świadomości
mieszkańców, która przejawia się większym zainteresowaniem ekologią oraz estetyką
gospodarstw wiejskich i agroturystycznych.
Jeżeli zaś mowa jest o aktywnym wykorzystywaniu przestrzeni wiejskiej przez
rozwój turystyki, to chodzi tu między innymi o wykorzystanie własnych:
 zabudowań gospodarczych,
 łąk,
 pól,
 ogrodów,
 lasów itp.
do stworzenia nowej jakości wiejskich gospodarstw. Sama działalność turystyczna
podejmowana na obszarach wiejskich wzbudza inicjatywę rolników, zmusza ich i pobudza do przedsiębiorczego działania oraz uczy wzajemnej tolerancji w obcowaniu
z różnorakimi społecznościami.
W rozwoju turystyki na terenach wiejskich należy dopatrywać się dodatkowych
źródeł dochodu, które nie powinny być lekceważone, chociażby ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej rolników. Trzeba jednak liczyć się z faktem, że „nie zawsze
rozwój nowych dziedzin gospodarczej działalności jest szybki i spektakularny, a na
sam sukces w turystycznej działalności można bardzo długo pracować” [3].
Tylko determinacja i upór w poszukiwaniu dobrych sposobów na dotarcie do
potencjalnych turystów oraz rozszerzanie oferty turystycznej i ciągłe podnoszenie
jakości oferowanych usług może wpłynąć na wyrobienie sobie na rynku pozytywnego wizerunku. Korzyści z prowadzonej działalności zaś będą wymierne i efektowne
wtedy, gdy wymagający rynek zostanie zaspokojony i oferty oraz atrakcje turystyczne
będą ciągle rozszerzane.
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3. Charakterystyka wybranych gospodarstw agroturystycznych
Niniejsze opracowanie przedstawia charakterystykę, wybranych ze względu na
swoją lokalizację, kilku gospodarstw agroturystycznych z terenu Pogórza Dynowskiego, Pogórza Strzyżowskiego oraz z terenu Bieszczadów. Poniżej szczegółowa
charakterystyka tychże gospodarstw:
„Boska Dolina” Dylągówka
Zagroda Edukacyjna „Boska Dolina” znajduje się na uboczu wioski Dylągówka
w gm. Hyżne. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego Ostra Góra,
z którego rozpościerają się malownicze widoki na przepiękną panoramę Pogórza
Dynowskiego. Bliskie sąsiedztwo gór, lasów i potoków sprawia, iż jest to miejsce,
w którym naprawdę można odpocząć, a wspaniałą atmosferę tego miejsca dodatkowo
uatrakcyjniają stada koni na rozległych pastwiskach. Ośrodek oferuje swoim gościom
możliwość skosztowania potraw tradycyjnej kuchni. Pensjonat harmonijnie wkomponowany jest w górzysty pejzaż Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. To idealne miejsce na odpoczynek na łonie natury, z dala od codziennego
miejskiego zgiełku i zabiegania (fot. 1).
Gospodarstwo agroturystyczne „Boska Dolina” oferuje unikatowe zajęcia edukacyjne obejmujące 4 pakiety: biologiczny, ekologiczny, przyrodniczy oraz plastyczny.
Pakiet biologiczny składa się z tematów dotyczących bioróżnorodności na Podkarpaciu, uzyskania informacji na temat hodowli i utrzymania koni, wykonania potrawy
regionalnej, a także z udziału w zajęciach na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Do
pakietu ekologicznego zalicza się, m.in. problematykę zrównoważonego rozwoju oraz
ekologii w gospodarstwie i na polu. Z kolei pakiet przyrodniczy obejmuje m.in. rys
historyczny wykorzystania koni, techniki budowy relacji między koniem a jeźdźcem
czy techniki pracy z koniem. Ostatni, pakiet plastyczny, skierowany jest do miłośników prac plastycznych oraz gier i zabaw zespołowych [7].

Fot. 1. „Boska Dolina” Dylągówka
Źródło: http://boskadolina.com/ (dostęp: 16.09.2017)
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Oferta podstawowa gospodarstwa jest niezwykle zróżnicowana i obejmuje m.in.
jazdę konną, przejażdżki wozem traperskim, przejazdy tyrolką czy łowienie ryb.
W skład tej oferty wchodzą także następujące usługi: oferta noclegowa – w cenie
30 zł za osobę (doba), organizacja półkolonii w cenie 65 zł/doba, organizacja plenerów muzycznych, malarskich, imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań
rodzinnych itp. Pasjonaci jazdy konnej mają możliwość wykupienia dodatkowego
karnetu w cenie 300 zł za 10 h jazdy konnej. Jeśli ktoś z gości byłby zainteresowany
udziałem w rajdzie konnym, obiekt również posiada rajdy konne w swojej ofercie,
w cenie 60 zł za dzień. Atrakcję gospodarstwa stanowi także organizacja obozów
harcerskich z nauką jazdy konnej czy udział w marszach na orientację [7].
Obiekt „Boska Dolina” cieszy się zainteresowaniem ze strony turystów, którzy
zwracają szczególną uwagę na fantastyczne położenie obiektu i wspaniałą atmosferę
w nim panującą.
„Siedlisko Janczar” w Pstrągowej – „Domek Brzozowe Wzgórze”
„Domek Brzozowe Wzgórze” znajdujący się w „Siedlisku Janczar” w Pstrągowej
to idealne miejsce na spędzenie urlopu na łonie natury, w otoczeniu niezwykle malowniczych terenów zielonych. Domek zlokalizowany jest w Pstrągowej, pomiędzy
Strzyżowem a Rzeszowem, pośród zielonych lasów i łąk. Korzystna lokalizacja kompleksu „Siedliska Janczar” (fot. 2), w niedalekiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych, niewątpliwie ułatwia turystom dogodny dojazd. W obiekcie znajduje
się 21 miejsc noclegowych, kuchnia, jadalnia, hol z telewizorem, a także zadaszone,
atrakcyjne tarasy. Dla gości obiekt udostępnia pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami.
„Domek Brzozowe Wzgórze” wyróżnia się atrakcyjną lokalizacją, komfortowymi
pokojami, miłą obsługą, a także bardzo korzystnymi cenami pobytu. Doskonale czują
się tutaj osoby spragnione ciszy, obecności przyrody, ale ceniące przy tym wygodę
miejsca pobytu [13].
Goście podczas wypoczynku mają możliwość skorzystania z szeregu dodatkowych
atrakcji ośrodka, w ofercie znajdują się m.in. kuligi, paintball, strzelanie z łuku, przeciąganie liny, warsztaty taneczne czy nauka pieczenia chleba. Ponadto goście mogą
wziąć udział w prezentacjach filmowych dotyczących piękna regionu, skorzystać
z aktywnego wypoczynku na basenie odkrytym w sezonie letnim, jak również wziąć
udział w degustacji regionalnych smakołyków.
W niedalekiej odległości od „Domku Brzozowe Wzgórze” mieści się profesjonalna
stadnina koni. Goście mogą tutaj zarówno skorzystać z możliwości nauki jazdy konnej
pod okiem kompetentnego instruktora, jak i pojeździć konno. Dodatkowo ośrodek
organizuje obozy jeździeckie, zajęcia z hipoterapii, a dla grup zorganizowanych dzieci
i młodzieży istnieje możliwość organizacji ferii zimowych.
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Fot. 2. „Siedlisko Janczar” Pstrągowa
Źródło: http://www.barman-wesele.pl/wesele-w-siedlisku-janczar-w-pstragowej (dostęp: 20.10.2017)

W bogatej ofercie kompleksu znajdziemy także organizację wielu warsztatów
edukacyjnych. Przykładowo, wyróżnić tutaj można, skierowane do osób w każdym
wieku, „Spotkanie z pszczelarzem”, w czasie którego w aktywizujący sposób można poznać zwyczaje panujące w pszczelej rodzinie. Niniejsze warsztaty dają także
możliwość degustacji miodów i przygotowanie własnej świecy z wosku pszczelego.
Inne warsztaty to m.in. warsztaty pieczenia chleba, warsztaty bibułkarskie, lepienia
z gliny, warsztaty decoupage czy też spotkania z treserem psów. Kompleks zajmuje
się również organizacją interesujących wycieczek szkolnych, powiązanych z zajęciami
sportowo-rekreacyjnymi [14].
Osoby, które chcą aktywnie spędzić czas, mogą skorzystać z kilku nietypowych
atrakcji kompleksu, takich jak: gra archery tag, bodyzorb, czy też z zajęć na strzelnicy.
Archery tag to gra, która łączy w sobie paintball oraz łucznictwo. Zapewnia aktywność
wszystkich graczy w czasie gry i rozwija umiejętności strzeleckie. Gra jest uznawana za bezpieczniejszą od paintballa, gdyż strzały używane w grze nie pozostawiają
siniaków czy też śladów na odzieży. Z kolei bodyzorb jest niezwykle widowiskową
formą rozrywki bez względu na wiek. Ta mało znana forma integracji łączy w sobie
football i sumo. Dmuchana kula, którą wkłada na siebie gracz, zapewnia ochronę
przed urazami [12].
Podsumowując, oferta ośrodka obejmuje różnorodne i atrakcyjne dla współczesnego turysty formy spędzania wolnego czasu, połączone z dogodnymi noclegami
i organizacją różnego typu dodatkowych imprez.
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„Przystanek Cisna” – Bieszczady
„Przystanek Cisna” leży pośród bieszczadzkich łąk na skraju Cisnej. Wokół
roztaczają się malownicze widoki na góry Hon i Horb. W dole słychać szum potoku
habkowieckiego. „Przystanek Cisna” (fot. 3) to miejsce dla ludzi pragnących odpocząć
od gwaru i zgiełku, lubiących polne kwiaty i niczym niezmącony widok gwiazd na
nocnym niebie. Dla gości obiekt oferuje przytulne pokoje, każdy z łazienką i pięknym
widokiem za oknem. W obiekcie znajduje się też duży pokój dzienny z kominkiem
i obszernym tarasem, na którym można posiedzieć w niepogodę. Drugi kominek,
tak ulubiony przez bywalców, „dobrym ogniem” rozświetla kamienną piwnicę. Tutaj
dobrze słucha się muzyki, gra w bilard i biesiaduje we wspólnym gronie [9].
Ceny noclegów wahają się od 125 zł do 115 zł za osobę za dobę, w zależności od
długości pobytu. Dzieci korzystają z dodatkowych zniżek. Powyższe ceny zawierają
śniadanie, obiadokolację oraz opłatę klimatyczną.
„Przystanek Cisna” to nie tylko klimatyczne pokoje, cisza i spokój sprzyjające
wypoczynkowi, ale przede wszystkim wyróżniająca obiekt wśród innych pensjonatów
kuchnia wegetariańska. Goście znajdą na stole dania pełne świeżych ziół, owczych
serów, grzybów z pobliskiego lasu oraz miodu pachnącego bieszczadzkimi łąkami.
Właściciele dbają o to, by składniki, z których przygotowywane są potrawy, były jak
najwyższej jakości, dlatego też wybierają produkty regionalne oraz sami prowadzą
przydomowy ogródek. Menu w kuchni „Przystanku Cisna” zmienia się wraz z porami roku. Można tutaj skosztować m.in. pasty z czosnkiem niedźwiedzim, gołąbków
w liściach winogron, placków z dyni, pasztetu z kaszy gryczanej czy też ostrej zupy
z soczewicy [10].

Fot. 3. „Przystanek Cisna” Bieszczady
Źródło: http://www.cisna.pl/pl/noclegi/przystanek-cisna (dostęp: 20.10.2017)
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Obiekt posiada bardzo dobre recenzje wśród odwiedzających go turystów na
portalu tripadvisor, nie tylko ze względu na lokalizację, w samym sercu Bieszczadów,
ale również ze względu na panującą w nim atmosferę oraz przepyszne wegetariańskie
posiłki, przygotowywane przez właścicieli.
Latem goście mają tutaj możliwość skorzystania z licznych szlaków rowerowych,
terenowej jazdy konnej czy z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Dodatkowe atrakcje stanowią loty szybowcowe, spływy kajakowe na Sanie oraz park linowy. Położenie domu,
przy Głównym Szlaku Beskidzkim, ułatwia dostęp do licznych ścieżek spacerowych
dla osób w każdym wieku. Z kolei wielbiciele zimowej aury, mogą cieszyć się z możliwości korzystania z narciarstwa zjazdowego – wyciągi w Kalnicy i Bystrem, jazdy
konnej, wypraw z udziałem psich zaprzęgów oraz ze zlokalizowanych w pobliżu tras
do narciarstwa biegowego. „Przystanek Cisna” to także idealne miejsce na aktywny
wypoczynek dla dzieci podczas ferii zimowych [11].
Warte zobaczenia są również atrakcje turystyczne znajdujące się nieopodal Cisnej
m.in. Solina – z największą zaporą wodną w Polsce, czy Muzeum Kultury Bojków
w Myczkowie. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się również Skansen
oraz Zamek i Muzeum Historyczne w Sanoku, znane m.in. z Galerii Zdzisława Beksińskiego. Z kolei Skansen – Park Etnograficzny w Sanoku zaliczany jest do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Skansen zajmuje powierzchnię
38 ha i przedstawia kulturę polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części
polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem [15].
Miłośnicy natury mogą wybrać się do jednej z największych atrakcji turystycznych
regionu, którą stanowi Zagroda Żubra w Mucznem. Można tutaj podziwiać żubry
linii białowiesko-kaukaskiej tzw. górskiej, pochodzące ze Szwajcarii oraz z Francji.
Zagroda znajduje się na powierzchni leśnej ok. 7 ha. Zwiedzający mają możliwość
obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku niezależnie od pogody, dzięki
specjalnie przygotowanym tarasom widokowym [8].

4. Podsumowanie
Zasadniczą determinantą dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich, w tym
szczególnie dla rozwoju agroturystyki jest zwiększenie aktywności mieszkańców wsi
żyjących w przekonaniu, że dzięki rozpoczęciu przez nich działalności turystycznej
mogą oni uzupełnić swoje niskie dochody. Dotychczasowa aktywność wiejskiej społeczności jest warta podkreślenia chociażby ze względu na fakt, że większość z tych
osób dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki w turystyce, zwłaszcza w prowadzeniu
gospodarstw agroturystycznych, stykając się po raz pierwszy z twardymi regułami
rynku, nie mając pewności, że uda im się pozyskać nabywców, a nakłady inwestycyjne
tak czy inaczej ponieść muszą.
Dzisiejszy turysta jest coraz bardziej wymagający, zwraca większą uwagę na
możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury. Dla bardzo dużej liczby turystów
ważnym czynnikiem determinującym wybór oferty agroturystycznej jest dobry stan
środowiska przyrodniczego. Decydującym czynnikiem jest również atrakcyjność proponowanej przez właścicieli danego gospodarstwa oferty. Coraz więcej osób zwraca
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także uwagę na opinie innych turystów, zwłaszcza pod kątem jakości oferowanych
w gospodarstwach usług oraz panującej w danym obiekcie atmosfery.
Rozwój agroturystyki, korzystny dla wszystkich stron uczestniczących, nie jest
możliwy, jeżeli nie zostaną spełnione pewne warunki. Większość z nich musi być
realizowana przez społeczności lokalne, w tym także samorządowe, wiedząc, że
konieczna jest współpraca z władzami państwowymi.
Do takich warunków zalicza się:
 „zachowanie krajobrazu przyrodniczego, w razie zaś potrzeby jego rekonstrukcję,
 stworzenie takich warunków technicznych, które będą chroniły tereny wiejskie
przed zniszczeniami i degradacją,
 utrzymanie harmonii w środowisku przyrodniczym i kulturowym,
 współpracę między sąsiadami,
 taką rozbudowę infrastruktury usługowej i komunikacyjnej, by nie powodowały
zagrożenia dla wszelkich warunków wypoczynku,
 intensywną działalność w promowaniu i dystrybucji,
 powstrzymanie ambicji i oczekiwań nierealnych do wykonania” [2].
Jednym z głównych wyzwań, wobec których obecnie stoi turystyka wiejska
i agroturystyka w naszym kraju, to skoordynowany rozwój i promocja tej właśnie
formy wypoczynku. Zarówno obiekty, jak i atrakcje rejonów wiejskich są często bardzo
rozrzucone i trudno dostępne.
Należy zwrócić uwagę, iż „agroturystyka rozwijana jest bezpośrednio w przestrzeni
zagrody wiejskiej, a pośrednio wsi i gminy. Przestrzeń tę kształtują warunki przyrodnicze, warunki architektoniczne zabudowy, warunki psychospołeczne miejscowej
ludności oraz działalność gospodarcza realizowana na danym terenie. Czynniki te
stanowią podstawę zróżnicowania przestrzeni, są uwzględniane przy agroturystycznej
waloryzacji, a tym samym kształtują jej jakość” [4].
„Dla wielu rolników agroturystyka jest jednym z możliwych kanałów zbytu produktów i usług, zwłaszcza produktów wytwarzanych w małych ilościach, produktów
niszowych, które nie są przedmiotem zainteresowania wielkich firm wytwórczych
i supermarketów” [5].
Podsumowując, należy podkreślić, iż „głównym atutem wypoczynku na wsi
jest małe natężenie ruchu turystycznego, cisza i spokój, a jego domeną przestrzeń
zapewniająca bliskość natury i swobodę poruszania się” [6]. Wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych staje się coraz bardziej popularny wśród mieszkańców
miast, którzy chcą oderwać się od otaczającej ich na co dzień rzeczywistości. Dlatego
tak istotna jest atrakcyjność przygotowanej dla turystów oferty, aby ten wypoczynek
był dla turystów w pełni zadowalający.
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SZLAKI KULINARNE JAKO CZYNNIK
PROMOCJI REGIONU
Streszczenie
Jednym z rodzajów powszechnej turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna, zaś jej elementem są szlaki kulinarne. W Polsce wzrasta zainteresowanie turystyką kulinarną. Od kilku
lat powstają nowe szlaki kulinarne, które mają na celu propagowanie walorów przyrodniczych,
kulturowych, tradycji oraz dziedzictwa kulinarnego danej miejscowości czy regionu, a przede
wszystkim promowanie lokalnych, tradycyjnych oraz regionalnych wyrobów żywnościowych.
Województwo podkarpackie jest liderem w skali kraju pod względem liczby i jakości produktów tradycyjnych, dlatego też problematyka szlaków kulinarnych, ich popularność oraz rola
w promocji regionu nabiera tu szczególnego znaczenia. Głównym celem opracowania jest
przedstawienie opinii respondentów na temat szlaków kulinarnych. Jako cele szczegółowe należy wymienić: poznanie stopnia znajomości terminu „szlaki kulinarne” wśród respondentów;
identyfikacja opinii na temat zasadności tworzenia szlaków kulinarnych oraz ich roli w promocji regionu. Badania ankietowe o charakterze anonimowym zostały przeprowadzone w maju
i czerwcu 2016 r. wśród 74 mieszkańców powiatu brzozowskiego. Większość badanych (59%)
stanowiły kobiety. Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę badanych (36%) stanowiły osoby z wykształceniem średnim. 85% respondentów poprawnie identyfikuje pojęcie „szlak
kulinarny”. Zdaniem 82% respondentów szlaki kulinarne służą promocji kraju i regionu. Wśród
ankietowanych najpopularniejszym okazał się Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina, wskazany
przez 32% ankietowanych. Na kolejnej pozycji uplasował się Podkarpacki Szlak Winnic (24%).
Szlaki spoza woj. podkarpackiego są mało znane respondentom, odsetek wskazań był tu znikomy. Połowa ankietowanych nie wyraziła jednoznacznego zdania na pytanie, czy szlaki kulinarne w regionie podkarpackim są dobrze promowane. Wiedza ankietowanych na temat szlaków
kulinarnych jest na przeciętnym poziomie. Natomiast pomysł tworzenia szlaków kulinarnych
jest jak najbardziej uzasadniony.
Słowa kluczowe: szlak kulinarny, promocja regionu, produkt tradycyjny, województwo podkarpackie

CULINARY TRAILS AS A FACTOR
OF REGIONAL PROMOTION
Summary
One of the most popular types of cultural tourism is culinary tourism, and one of its elements are culinary trails. In Poland, there is a growing interest in culinary tourism. Several
new culinary trails have been created over the past few years to promote the natural, cultural,
traditional and culinary heritage of a given locality or region, and, above all, to promote local, traditional and regional food products. The Podkarpacie Region is a leader in the country
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in terms of the number and quality of traditional products, so the issues of culinary trails,
their popularity and their role in promoting the region are of particular importance. The main
objective of the study is to present the respondents’ opinions on culinary trails. Specific objectives should be mentioned: to know the degree of knowledge of the term “culinary trails”
among respondents; identify the opinions on the legitimacy of culinary trails and their role
in promoting the region. Anonymous surveys were conducted in May and June 2015 among
74 inhabitants of the county of Brzozów. The majority of respondents (59%) were women. In
terms of education, the highest number of respondents (36%) were people with secondary
education. 85% of respondents correctly identify the term “culinary trail”. According to 82%
of respondents, culinary trails serve the promotion of the country and the region. Among the
respondents, The Podkarpacie Food and Vineyard Trail was the most popular, indicated by
32% of respondents. The Podkarpacie Vineyard Trail (24%) was placed next. Trails outside of
Podkarpacie are little known to respondents, the percentage of indications was negligible here.
Half of the respondents did not express a clear opinion on whether the culinary trails in the
Podkarpackie region are well promoted. The knowledge of culinary trails is at an average level.
However, the idea of creating

culinary trails is justified.
Keywords: culinary trail, region promotion, traditional product, Podkarpackie Province

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach poznawanie dziedzictwa kulturowego (tzw. turystyka kulturowa) nabrało większego znaczenia wśród turystów. Turystyka kulturowa to dziedzina
turystyki, która nastawiona jest na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych
z kulturą w jej rozmaitych aspektach [9]. Oferty turystyczne zorientowane na turystę
kulturowego są dobrze rozwinięte w krajach, gdzie szanuje się tradycje kulturowe oraz
historyczne. Jednym z rodzajów powszechnej turystyki kulturowej jest turystyka
kulinarna, zaś elementem tej turystyki są szlaki kulinarne.
Współczesny turysta kulturowy ujawnia potrzeby nie tylko zwiedzania interesujących miejsc i zabytków, ale także zapoznawania się ze sposobami wytwarzania
i przyrządzania tradycyjnych przetworów i potraw. Walory te, choć często niedoceniane
przez samych autochtonów, stanowią atrakcje dla niemal każdego turysty, pozwalając
wyodrębnić subprodukt turystyki kulinarnej [5].
World Food Travel Association (WFTA) definiuje turystkę kulinarną jako „podróżowanie w celu przeżycia autentycznego i unikalnego doświadczenia opartego na
jedzeniu lub piciu. Wśród ekspertów z dziedziny turystyki kulinarnej często spotkać
można pogląd, że jest ona formą turystyki kulturalnej. Przyjmując powyższe założenie, można zdefiniować ją jako poznawanie miejsc i kultury ich mieszkańców właśnie
przez kuchnię” [10].
Turystyka kulinarna jest więc podróżowaniem w celu przeżycia realnego i unikatowego doświadczenia związanego z kuchnią danego miejsca. Coraz częściej uprawiana turystyka kulinarna, czyli odkrywanie nieznanych miejsc na świecie, pod
kątem występujących w danym miejscu smaków, zmusza organizatorów turystyki do
tworzenia nowych produktów turystycznych, jakimi są np. szlaki kulturowe, w tym
szlaki kulinarne [4].
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Według A. Kowalczyka „Szlak kulinarny stanowi zbiorową ofertę lokali gastronomicznych, jadłodajni, zakładów przetwórczych, gospodarstw związanych z kuchnią.
Powstanie takiego szlaku wiąże się ze ścisłą współpracą miejscowych producentów,
wytwórców, oferentów, administracyjnych władz lokalnych, jak również instytucji,
które zajmują się organizacją i promocją turystyki danego rejonu. Opracowywanie
i organizowanie kulinarnych szlaków stanowi obecnie priorytet w propagowaniu
turystyki kulinarnej” [3].
Jako że turystyka kulinarna, a wraz z nią i kulinarne szlaki tematyczne, stanowią
gałąź turystyki kulturowej, należy z odpowiednim szacunkiem potraktować wymiar
kulturowy szlaku poprzez dbanie o jego autentyczność [7].
W Polsce mamy do czynienia z coraz większym zainteresowaniem turystów turystyką kulinarną [4, 6, 8]. Od kilku lat powstają nowe szlaki kulinarne, które mają
na celu propagowanie walorów turystycznych, kulturowych oraz przyrodniczych,
a przede wszystkim głównym ich zadaniem jest promowanie lokalnych produktów
oraz tradycji danego regionu.
Popularność turystyki kulinarnej wśród turystów w Polsce została zdiagnozowana
w badaniach przeprowadzonych w 2013 r. Wśród osób aktywnych turystycznie aż
85% zadeklarowało, że w podróżach turystycznych interesuje ich możliwość próbowania wyjątkowych dań kuchni regionalnej. Szczególne wrażenie robi zestawienie
tej wartości z odsetkiem osób (wynoszącym 78%), szczególnie zainteresowanych
poznawaniem historii miejsca, w którym się znajdują. Okazuje się bowiem, że „smakowanie” lokalnych potraw jest bardziej interesujące dla turystów niż poznawanie
lokalnej kultury [11].
Promocja produktu turystycznego, jakim jest szlak kulinarny, ma na celu zwiększenie zainteresowania szlakiem, produktami żywnościowymi, regionem oraz wykreowaniem pozytywnego wizerunku w społeczeństwie [4]. Istotnym novum w turystyce
kulinarnej są liczne wydarzenia kulinarne: festiwale, festyny, targi, święta poświęcone
żywności, warsztaty kulinarne, wystawy i degustacje produktów żywnościowych
oraz muzea sprzętu i techniki produkcji żywności. Imprezy kulinarne szczególnie
przyczyniają się do promocji danego regionu.
Powstające w Polsce szlaki kulinarne, oparte głównie na walorach przyrodniczych
i kulturowych, stanowią niezwykle interesujący, istotny i nowy produkt turystyki
kulturowej na obszarach wiejskich, zwiększający atrakcyjność oferty gospodarstw
agroturystycznych oraz wpływający na rozwój turystyki wiejskiej [8].
Celem badań było poznanie opinii respondentów na temat szlaków kulinarnych
oraz ich atrakcyjności turystycznej. Celami szczegółowymi badań było poznanie
wśród respondentów stopnia znajomości terminów i definicji związanych ze szlakami kulinarnymi, identyfikacji oraz opinii na temat zasadności tworzenia szlaków
kulinarnych oraz ich roli w promocji kraju i regionu.

2. Szlaki kulinarne jako forma turystyki kulturowej
Turystyka kulturowa odgrywa coraz większą rolę w zaspokajaniu zwiększających
się potrzeb i wymagań współczesnych turystów. Nie wystarcza już tylko wypoczynkowy
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cel podróży – kluczowe staje się poznawanie walorów turystycznych odwiedzanego
obszaru. Dlatego też powstaje nowy aspekt rozwoju turystyki kulturowej oraz jej
rodzajów [7]. W skład tego szeroko pojmowanego pojęcia, jakim jest turystyka kulturowa, wchodzi turystyka kulinarna, natomiast ważnym elementem tej dziedziny
są szlaki kulinarne.
Organizowanie kulinarnych szlaków staje się obecnie jedną z bardziej rozpowszechnionych form mających na celu propagowanie turystyki kulturowej kulinarnej
[3]. Szlaki kulinarne nie mają zbyt dużej wartości kulturowej samej w sobie, ale służą
jako narzędzie, które ułatwia czerpanie z walorów kulinarnych oraz sprawia, że pobyt
w danym regionie staje się bardziej atrakcyjny.
Wybrane szlaki kulinarne utworzone w Polsce to, m.in.:
a) Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki” – jeden z najmłodszych szlaków kulinarnych w Polsce, został utworzony w 2013 r. przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacką Regionalną
Organizację Turystyczną. Wyjątkowość szlaku „Podkarpackie Smaki” polega na
jego wielowymiarowości. Przede wszystkim na szlaku znajdują się certyfikowane
pod względem jakości restauracje i karczmy, które w swoim menu oferują dania tradycyjnej kuchni regionalnej [12]. Kolejny istotny element to możliwość
„doświadczenia” lokalnej tradycji, kultury i kulinariów poprzez, z jednej strony
zwiedzanie wyjątkowych miejsc związanych z tradycją kulinarną regionu, jak np.
unikatowe w Polsce Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie czy Muzeum Młynarstwa
w Ustrzykach Dolnych, a z drugiej strony poprzez udział w warsztatach i pokazach kulinarnych prowadzonych w skansenach i gospodarstwach należących do
Szlaku (np. skanseny w Kolbuszowej czy w Sanoku) [12]. Ostatnim elementem
jest włączenie ważnych imprez regionalnych związanych z tradycyjnym jadłem
w ideę Szlaku (np. Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, Powidlaki w Krzeszowie, Agrobieszczady w Lesku czy jedyne w Polsce Święto Derenia, tzw. polskiej
oliwki – Podkarpacki Festiwal Derenia w Bolestraszycach) [12].
b) Sandomierski Szlak Jabłkowy – utworzony w 2005 r. na terenie województwa
świętokrzyskiego, w regionie sandomierskim. Trasa obejmuje sady do zwiedzania,
gospodarstwa agroturystyczne, winnice, a także zabytkowe obiekty świeckie
i kościoły, muzeum, rezerwat archeologiczny, miejsca do wędkowania, restauracje
oraz hotele [8]. Główną nić szlaku stanowią gospodarstwa sadownicze z dwu-,
trzypokoleniową tradycją ogrodniczą w dziedzinie produkcji jabłek, grusz, owoców
pestkowych, jagodowych, a nawet orzechów laskowych. W profesjonalnych i stojących na wysokim poziomie gospodarstwach sadowniczych istnieje możliwość
uzyskania fachowej wiedzy ogrodniczej, porad technologicznych oraz zapoznania się z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi [13]. Ponadto w ofercie na
szlaku znajduje się także „Zielona szkoła z jabłkiem”, czyli szereg tematycznych
warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych [14].
c) Podkarpacki Szlak Winnic – obejmujący swoim zasięgiem ponad 50 winnic. Pomysł
utworzenia Podkarpackiego Szlaku Winnic narodził się podczas pisania pracy
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magisterskiej pt. „Winnice jako specyficzny produkt turystyczny Polski – metody promocji”. Praca zdobyła I nagrodę Ministra Sportu i Turystyki w krajowym
konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny gospodarki turystycznej
w 2008 r. [15]. Obecnie województwo podkarpackie stało się największym regionem winiarskim w Polsce pod względem liczby winiarzy i powierzchni upraw.
Podkarpackie wina są już w tej chwili wysoko cenione przez miłośników tego
trunku [16]. Turyści mogą zwiedzać winnice, poznawać proces produkcji wina,
degustować i kupować trunki.
Istotnym novum w turystyce kulinarnej są coraz liczniejsze festyny, a zwłaszcza festiwale kulinarne, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Jak
podaje A. Kowalczyk [3], „często mają one korzenie historyczne, jednak czasami są
kreowane z myślą o przyciągnięciu turystów”. Ale w obu przypadkach przyczyniają
się do promocji regionu. Jednym z największych i najbardziej popularnych festiwali
kulinarnych na świecie jest „Oktoberfest”, czyli bawarskie święto piwa, odbywające
się w Monachium i co roku przyciągające około 6–7 mln gości [2].
Motywem przewodnim imprez kulinarnych jest zazwyczaj jeden produkt żywnościowy bądź już gotowa potrawa, np. chleb, kasza, ser, miód, truskawka, śliwka,
jabłko, ogórek, ziemniak, fasola, grzyby, gęś, karp, śledź, wino, chmiel, piernik, sól,
krupniok (kaszanka), pierogi, rogal świętomarciński (nadziany białym makiem),
kiszka, babka ziemniaczana itp. [6]. Imprezy kulinarne odbywają się w wyjątkowych
miejscach, ponieważ są szczególną atrakcją turystyczną regionu.
W województwie podkarpackim z roku na rok coraz więcej jest organizowanych
wydarzeń kulinarnych. Do najpopularniejszych należą:
 „Ekogala”, czyli Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości,
które obecnie odbywają się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa (do 2015 r. odbywały się
corocznie w hali „Podpromie” w Rzeszowie),
 „Festiwal Podkarpackich Smaków”, czyli Targi Żywności Tradycyjnej w miejscowości Górno,
 „Święto Golonki Podkarpackiej” w Pilźnie, którą co roku organizuje firma Taurus,
 „Pilzneński Festiwal Pierogów” w Pilźnie,
 „Agrobieszczady” w Lesku, czyli Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa,
 „Podkarpackie Święto Miodu” w Rzeszowie,
 „Powidlaki – Święto Powideł Śliwkowych” w Krzeszowie,
 „Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” w Baszni Dolnej,
 „Święto Chleba”– wypiek tradycyjnego chleba karpackiego w Dźwiniaczu Dolnym
(obecnie w Ustrzykach Dolnych),
 „Karpackie Klimaty i Festiwal Win Węgierskich” im. Portiusa w Krośnie,
 „Międzynarodowe Dni Wina” w Jaśle,
 „Sanocki Jarmark” w Sanoku,
 „Podkarpacki Festiwal Derenia” w Bolestraszycach.
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3. Produkty tradycyjne i regionalne jako najważniejszy
element kuchni w województwie podkarpackim
Warto zacząć od przytoczenia definicji poszczególnych produktów, by lepiej
zrozumieć ich znaczenie:
„Produkt tradycyjny jest wytwarzany tradycyjnymi metodami i z tradycyjnie
używanych surowców, z wykorzystaniem receptury sprzed co najmniej 25 lat. Określenie tradycyjny jest używane w europejskich i krajowych aktach prawnych i ich
szczegółowe definicje nieznacznie różnią się od siebie. Produkt tradycyjny może (ale
nie musi) być powiązany z regionem. Co ważne, to tradycyjna metoda może zostać
zmodernizowana bez pogorszenia jakości produktu. Są to przypadki zastąpienia ręcznego mieszania, ubijania, krojenia współczesnymi mechanicznymi narzędziami, przy
zachowaniu końcowego efektu tak, jak w przypadku pracy ręcznej. Zamiany części
ręcznego procesu wytwarzania na mechaniczny, czasem niesłusznie, interpretowane
są przez służby kontrolne, kwestionujące tradycyjność produktu właśnie z powodu
ich mechanizacji. Tymczasem dla zachowania tradycyjnego charakteru produktu
najważniejszy jest skład, a właściwie unowocześniona metoda wytwarzania może
wręcz przyczynić się nie tylko do zmniejszenia nakładu pracy, ale też do zwiększenia
bezpieczeństwa i higieny produktu końcowego” [17].
„Produkt regionalny to produkt, który wyprodukowano w określonym regionie.
Często mówiąc o takich produktach, używa się określeń związanych z położeniem na
mapie danego terenu, np. produkt regionalny z Kurpi Białych, z Podlasia, z Wielkopolski
czy górski z Podhala. Produkt regionalny ma także precyzyjne określenie w regulacjach
prawnych dotyczących artykułów i środków spożywczych wysokiej jakości. Przez
produkty regionalne, nazywane inaczej produktami znanego pochodzenia, rozumiane
są produkty, których wysoka jakość i renoma związana jest z regionem, w którym są
wytwarzane, przy czym region nie musi być regionem w sensie geograficznym, tylko
oznacza obszar, z którym związane jest wytwarzanie produktu” [17].
Takie produkty są dobrze postrzegane przez konsumentów, dlatego też wśród
nieuczciwych producentów budzi się chęć podrabiania i w sposób niedozwolony
wykorzystywania nazw tych produktów. W celu zapobiegania takim praktykom
w Unii Europejskiej wprowadzony został system ochrony produktów regionalnych
i tradycyjnych. System rejestracji i ochrony jest uregulowany dwoma fundamentalnymi rozporządzeniami: rozporządzenie Rady (WE) Nr 509/2006 i rozporządzenie
Rady (WE) Nr 510/2006 [1].
Produkt, który otrzymuje takie oznaczenie, zyskuje autentyczność, ale również
gwarancję jakości produktu. Dzięki tym oznaczeniom potencjalny nabywca ma więcej
informacji pozwalających mu dokonać wyboru podczas zakupów. W tym przypadku
cena przestaje być jedynym argumentem. Poprzez związek produktu z regionem
zakup staje się początkiem kontaktu z wyjątkową kulturą, tradycją, społecznością,
historią i przyrodą danego regionu [1].
W Polsce jednostką, która jest odpowiedzialna za system rejestracji produktów
o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości, jest Mi94
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nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [1]. Na Listę Produktów Tradycyjnych wpisywane
są produkty, które stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, wytwarzane są
tradycyjnymi metodami wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat [18]. Lista Produktów Tradycyjnych publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista ta służy również pośrednio przygotowaniu producentów do rejestracji nazw wpisanych na nią produktów na szczeblu unijnym. Co ważne,
z wnioskiem o wpis na Listę występuje producent, ale wpisywany jest tylko produkt,
a nie producent. Poprzez fakt uzyskania wpisu producenci nie nabywają żadnego
prawa ani do ochrony, ani do promocji wpisanych produktów jako własnych [21].
Lista produktów tradycyjnych w Polsce jest obszerna i wciąż się powiększa, obecnie (8.03.2018 r.) wpisanych na tę listę w sumie jest 1780 produktów [19]. Najwięcej
produktów tradycyjnych to produkty pochodzące z województwa podkarpackiego
(222). Śmiało można powiedzieć, że województwo to jest liderem w ilości i jakości
produktów z tradycją w Polsce.
Produkty tradycyjne i lokalne cechuje wysoka jakość, a co za tym idzie renoma,
którą należy chronić. Województwo podkarpackie może poszczycić się najbardziej
różnorodną kuchnią regionalną i największą liczbą certyfikowanych produktów
tradycyjnych w Polsce [19]. Jednak produkty te są nie tylko atrakcją turystyczną,
są także elementem i szansą na promocję lokalnego przetwórstwa. W Polsce moda
na lokalną i tradycyjną żywność dopiero się rozwija – jej udział w polskim rynku
spożywczym szacowanym na ok. 250 mld złotych, wynosi ok. 3 procent (za granicą
to ok. 10 procent i więcej), ale ta liczba będzie wciąż rosła, w miarę rozwoju trendu
na podróże kulinarne i tradycyjne potrawy [20]. Produkty tradycyjne i lokalne są
niewątpliwie najważniejszym elementem kuchni regionalnych, dzięki nim można
poznać smak potraw oraz tradycje mieszkańców danego regionu.

4. Materiał i metody
W badaniach ankietowych dotyczących oceny atrakcyjności szlaków kulinarnych
w województwie podkarpackim, wzięło udział 74 osoby. Badania zostały przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2016 r. w powiecie brzozowskim w województwie
podkarpackim. Ankieta miała charakter anonimowy. Wszystkie pytania w kwestionariuszu to pytania zamknięte, niektóre wielokrotnego wyboru.
Większość badanych (59%) stanowiły kobiety. Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę badanej populacji stanowiły osoby, które posiadały wykształcenie
średnie (36%). Wśród grupy respondentów znalazły się także osoby z wykształceniem
wyższym (23%), zasadniczym zawodowym (20%) i podstawowym (21%). Respondenci, którzy brali udział w badaniu ankietowym, byli zróżnicowani pod względem
statusu zawodowego. Największa liczba badanych to osoby pracujące (55%), następnie
w kolejności uczniowie/studenci (36%), bezrobotni (8%) oraz emeryci/renciści (1%).
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5. Omówienie wyników
Na pytanie o to, czym jest szlak kulinarny, największa liczba respondentów
(85%) odpowiedziała poprawnie, natomiast błędnie odpowiedziało (15%). Rozkład
wypowiedzi respondentów przedstawiono na rycinie 1.
Ryc. 1. Znajomość pojęcia szlaku kulinarnego wśród ankietowanych
2%

Trasa wycieczkowa oznakowana specjalnymi
symbolami, które wyznaczają jej przebieg,
jak i ułatwiają odnalezienie danej drogi

13%

Szlak łączący różne lokale gastronomiczne na danym
obszarze, serwujące potrawy tradycyjne, regionalne
oraz atrakcje i miejsca związane z gastronomią

85%

Specjalnie przygotowana trasa dla pieszych,
przebiegająca przez obszary, które wyróżniają się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi
(np. ścieżka dydaktyczna)

Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie, czy szlak kulinarny może stać się celem podróżowania, ankietowani
odpowiadali następująco: 49% odpowiedziało, że szlak kulinarny może stać się celem
podróżowania, 23% ankietowanych nie ma opinii na ten temat, 14% ankietowanych
uważa, że szlaki tego typu nie mogą być celem podróży, natomiast 13% badanych
twierdzi, że zdecydowanie szlak kulinarny może być celem podróżowania.
Na pytanie, czy wybierając cel podróży, kierują się możliwością poznania dziedzictwa kulinarnego odwiedzanego kraju bądź regionu, największa grupa respondentów (42%) twierdziła, że wybierając cel podróży, kieruje się możliwością poznania
dziedzictwa kulinarnego, 32% ankietowanym trudno było udzielić powiedzieć na to
pytanie, 20% uważa, że nie, a 4% twierdziło, że zdecydowanie tak, natomiast 2%
respondentów twierdziło, że zdecydowanie nie kieruje się poznaniem dziedzictwa
kulinarnego, wybierając cel podróży.
Ankietowani na pytanie, czy szlaki kulinarne cieszą się dużą popularnością w województwie podkarpackim, odpowiedzieli (w największej liczbie respondentów), że
trudno powiedzieć (48%), następnie 27% badanych zgadza się z tym stwierdzeniem,
20% twierdzi, że szlaki nie są popularne w województwie podkarpackim, 4% ankietowanych uważa, że zdecydowanie są popularne oraz 1% jest zdania, że zdecydowanie nie cieszą się dużą popularnością. Zdaniem respondentów najskuteczniejszymi
metodami promocji szlaków kulinarnych jest Internet (48%), festiwale, targi (29%),
banery reklamowe (18%), TV, radio (15%) oraz najmniej skuteczniejsze są katalogi
(6%). Wyniki odpowiedzi respondentów ilustruje rycina 2.
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Ryc. 2. Najskuteczniejsze metody promocji szlaków kulinarnych (%)
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Źródło: Opracowanie własne

Według ankietowanych, na promocji szlaków kulinarnych najbardziej mogą
skorzystać: region (13% wskazań), turysta/mieszkaniec (12%), producent wyrobów
(9%), promowany wyrób (2%), miejscowość (2%), wszyscy wymienieni (64%). Wyniki
odpowiedzi ankietowanych zilustrowano na rycinie 3.
Ryc. 3. Beneficjenci promocji szlaków kulinarnych
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Źródło: Opracowanie własne
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Na pytanie o to, czy ankietowym zdarza się odwiedzać lokale gastronomiczne,
większość (66% respondentów) odpowiedziała, że czasami odwiedza lokale tego typu,
natomiast reszta wybrała odpowiedź często (34%).
Na pytanie, jak często odwiedzają lokale gastronomiczne, najwięcej badanych (54%)
odpowiedziało, że raz w miesiącu, 31% respondentów stwierdziło, że raz w tygodniu
bywa w lokalu gastronomicznym, 11% raz w roku, a najmniejsza część badanych (4%)
zadeklarowała, że lokal gastronomiczny odwiedza kilka razy w tygodniu.
Respondenci zapytani o to, czy przy wyborze lokalu gastronomicznego zwracają
uwagę na tradycyjny bądź regionalny charakter zamawianych potraw, największa
grupa badanych odpowiedziała, że jest im to obojętne (41%), z kolei 29% respondentów zwraca uwagę na potrawy tradycyjne, kolejni, że nie zwracają (17%), inni,
że zdecydowanie zwracają uwagę (13%) na potrawy tego typu przy wyborze lokalu
gastronomicznego (ryc. 4).
Ryc. 4. Serwowanie potraw regionalnych bądź tradycyjnych a wybór lokalu gastronomicznego
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Źródło: Opracowanie własne

Respondenci na postawione pytanie, czy szlaki kulinarne służą promocji kraju
i regionu, odpowiedzieli, że tak (57%), natomiast 25% wyraziło opinię, że zdecydowanie służą promocji kraju i regionu, a 18% ankietowanych trudno było wyrazić
jednoznaczną odpowiedź. Wśród ankietowanych najpopularniejszym okazał się „Szlak
Podkarpackiego Jadła i Wina”, który uzyskał wynik 32% ankietowanych. Na kolejnej
pozycji uplasował się „Podkarpacki Szlak Winnic” (24%). Obydwa szlaki mieszczą
się w województwie podkarpackim. Szlaki spoza tego województwa są mało znane
respondentom, odsetek wskazań był tu znikomy. Szczegółowe zestawienie odpowiedzi
ankietowanych na to pytanie przedstawiono na rycinie 5.
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Ryc. 5. Znajomość poszczególnych szlaków kulinarnych wśród respondentów
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Źródło: Opracowanie własne

Aż połowa ankietowanych nie wyraziła jednoznacznego zdania na pytanie, czy
szlaki kulinarne w regionie podkarpackim są dobrze promowane. Natomiast 27%
respondentów uważa, że szlaki są dobrze promowane. 18% badanych stwierdziło, że
promocja szlaków jest niewłaściwa. Bardzo mała grupa ankietowanych (4%) wyraziła
opinię, że szlaki są zdecydowanie dobrze promowane, natomiast najmniej liczna grupa
badanych (1%) uważa, że promocja powinna ulec gruntownej zmianie.
Ankietowani zostali zapytani o to, czy spotkali się kiedyś z terminem „Podkarpackie Smaki”. Ponad połowa badanych osób (54%) spotkała się z terminem szlaku
kulinarnego „Podkarpackie Smaki”, natomiast niemal jedna trzecia respondentów
(29%) nie pamiętała, czy słyszała o takiej nazwie. Z kolei 17% ankietowanych nigdy
nie słyszała o nazwie „Podkarpackie Smaki”.
Analiza wyników wskazuje na to, że badani, którzy spotkali się z terminem „Podkarpackie Smaki”, z tym określeniem spotkali się w Internecie (25%) lub znają go
z ulotek informacyjnych (17%). Znacznie mniejsza liczba osób badanych (9%) słyszała
o „Podkarpackich Smakach” z radia, inni z prasy i portalu społecznościowego (6%).
Kilku respondentów (5%) spotkało się z tą nazwą w telewizji, natomiast nieliczni
pamiętają ją z plakatów (2%). Sytuację tę ilustruje rycina 6.
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Ryc. 6. Źródła informacji dotyczące szlaku „Podkarpackie Smaki”
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Źródło: Opracowanie własne

Respondenci posiadali niewielką wiedzę dotyczącą wydarzeń kulinarnych w województwie podkarpackim (27%). Najpopularniejszym festiwalem wśród badanych
okazał się „Festiwal Podkarpackich Smaków” (32%), na kolejnym miejscu, z mniejszą
liczbą odpowiedzi ankietowanych, uplasował się „Festiwal Podkarpackiej Golonki
z Pilzna” (17%). 16% respondentów słyszało o „Podkarpackim Święcie Miodu” (16%).
Jednakową liczbę głosów uzyskały degustacje w „Salonie Win Karpackich” oraz
„Festiwal Pierogów z Pilzna” (po 14%). Badani również znają imprezę „Karpackie
Klimaty i Festiwal Win Węgierskich” (12%), natomiast „Święto Powideł Śliwkowych”
okazało się najmniej znaną imprezą kulinarną (4%) w województwie podkarpackim.
Analiza wyników pokazała, że wśród respondentów największą atrakcją kulinarną, która zachęciłaby do uczestnictwa w niej, jest wystawa i degustacja produktów żywnościowych (54% wskazań). Badani chętnie wzięliby udział w festiwalach
i festynach kulinarnych (39% wskazań), warsztatach kulinarnych (27%), targach
gastronomicznych (21%), świętach poświęconych żywności (12%). Najmniejsza grupa
respondentów wybrała atrakcję kulinarną, tj.: muzeum sprzętu i techniki produkcji
żywności (4% wskazań) oraz szlaki kulinarne (4%). Wyniki odpowiedzi na to pytanie
przedstawiono na rycinie 7.
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Ryc. 7. Wydarzenie kulinarne jako atrakcja turystyczna
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Ostatnie pytanie dotyczyło problematyki, czy respondenci wybraliby się na
wycieczkę organizowaną szlakiem kulinarnym. Prawie połowa (48%) wybrałaby się
na taką wycieczkę turystyczną. Dla 27% ankietowanych trudno było jednoznacznie
stwierdzić, czy byliby chętni na wyjazd tego typu. Natomiast 19% jest intensywnie
zainteresowanych wycieczką inspirowaną szlakiem kulinarnym. Tylko 6% badanych
nie skorzystałoby z wycieczki tego typu.
Podsumowując całość badań, z całą pewnością można stwierdzić, że wiedza ankietowanych na temat szlaków kulinarnych jest na przeciętnym poziomie. Natomiast
pomysł tworzenia szlaków kulinarnych jest jak najbardziej uzasadniony. Nie ma
wątpliwości co do tego, że szlaki kulinarne służą promocji kraju i regionu.

6. Podsumowanie
Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań można wywnioskować, że respondenci posiadają podstawową wiedzę na temat szlaków kulinarnych,
mimo tego są zainteresowani lokalami gastronomicznymi, które są zaangażowane
w promocję szlaków kulinarnych. Respondenci chętniej wybierają miejsca, w których
oferowane są potrawy z tradycją i historią. Można stwierdzić, iż szlaki to bardzo ważny
element dziedzictwa kulinarnego zarówno na terenie województwa podkarpackiego,
jak i w Polsce.
Szlaki kulinarne mają na celu promowanie walorów turystycznych, kulturowych
oraz przyrodniczych, natomiast głównym ich zadaniem jest promocja lokalnych produktów oraz regionalnych tradycji kulinarnych. Tworzenie szlaków kulinarnych stało
się obecnie jedną z najbardziej popularnych form propagowania turystyki kulinarnej.
Pomysł tworzenia szlaków kulinarnych jest uzasadniony, ale też uwarunkowany
potrzebą lokalnego rynku. Korzyści z utworzenia szlaku kulinarnego osiągną zarówno
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turyści, jak też lokalni przedsiębiorcy. Ponadto jest to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów promocji regionów turystycznych, przy czym o tę promocję
należy właściwie zadbać.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

CMENTARZE POWOJENNE – OCALIĆ
OD ZAPOMNIENIA
Streszczenie
W artykule omówiono temat cmentarzy powojennych, często zapomnianych oraz podjęto
próbę wykorzystania nowych technik pomiarowych w lokalizacji potencjalnych miejsc pochówków z I wojny światowej. Zgodnie ze słowami Jana Majewskiego z 2015 r.: „Cmentarze wojenne
z I wojny światowej stanowią wyraz trwałego i godnego upamiętnienia poległych żołnierzy –
„ku chwale poległych bohaterów” armii własnej, sojuszniczej i wrogiej. Obok siebie spoczęli bez
względu na przynależność wojskową, narodowość czy wyznanie towarzysze broni – żołnierze
austro-węgierscy i niemieccy, oraz ich przeciwnicy – żołnierze rosyjscy. Idea równego traktowania zwycięzców i pokonanych była aktem głębokiego humanitaryzmu i miała niewiele odpowiedników w przeszłości, a później już się więcej nie powtórzyła” [1]. Na przestrzeni lat zaszły
zmiany w wyglądzie cmentarzy. Niekiedy są trudne do rozpoznania w terenie. Istnieją tylko
w przekazach słownych. Dlatego ważne jest, aby pamiętając o tamtych tragicznych czasach,
dbać o te cmentarze. Zaprezentowano wyniki pomiarów georadarowych przeprowadzonych
na terenie dwóch wybranych cmentarzy z okresu I wojny światowej, znajdujących się w okręgu
„Galicja Środkowa”.
Słowa kluczowe: cmentarz, wojna, georadar (GPR)

SAVING WAR CEMETERIES FROM OBLIVION
Summary
The paper discusses the topic of war cemeteries, which are often forgotten, as well as attempts to use novel measurement techniques to locate potential burial sites from the First
World War. According to Jan Majewski (2015), “First World War cemeteries represent a lasting
and dignified memorial of fallen soldiers – “for the glory of the fallen heroes” of home, allied
and enemy’s armies”. Regardless of their military affiliation or religion, Austro-Hungarian and
German soldiers as well as their opponents – Russian soldiers, rest in peace beside one another.
The idea of equal treatment of the victors and the defeated was an act of profound humanitarianism, had only few counterparts in the past and never happened again”. The appearance of
cemeteries has changed over the years. Sometimes they are hardly recognizable in the field or
exist only in verbal communications. Therefore, it is important to take care of these cemeteries
while keeping in mind those tragic times. The paper presents the results of georadar measurements performed in the area of two First World War cemeteries located in the district known
as the “Central Galicia”.
Keywords: cemetery, war, ground-penetrating radar (GPR)
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1. Wprowadzenie
Większość osób interesujących się cmentarzami z I wojny światowej, które powstały
po działaniach wojennych z 1914 i 1915 r. w dawnej Galicji, zna te, które utworzono
w ramach Oddziału Grobów Wojennych przy Dowództwie Okręgu – Kraków. Obszar
ten obejmował teren Galicji Zachodniej, gdzie najdalej na wschód wysuniętymi cmentarzami były: Łysa Góra w Beskidzie Niskim oraz Tarnowiec i Bierówka na Pogórzu
Karpackim. Literatura dotycząca tego okręgu i powstałych cmentarzy jest bogata,
natomiast literatura opisująca cmentarze powstałe na wschód od tego terenu jest
bardzo uboga, a zdjęcia cmentarzy można spotkać na różnych stronach internetowych lokalnych pasjonatów. Jednym z autorów, który opisał działania Inspekcji
Przemyskiej, jest Jan Schubert [5].
Walki podczas I wojny światowej na froncie galicyjskim w 1914 i w 1915 r. trwały
również na wschód od tzw. Galicji Zachodniej. Po wojnie urządzaniem cmentarzy
miał się zająć powstały przy Ministerstwie Wojny – 9. Wydział Grobów Wojennych.
Wydział ten w terenie został podzielony na Inspektoraty. Jednym z nich był utworzony
przy X Dowództwie Korpusu z siedzibą w Przemyślu, powstały w 1916 r. Inspektorat
Grobów Żołnierskich „Galicja Środkowa”. Działania wojenne na tym obszarze zebrały
równie duże żniwo, co na terenie okręgu Galicji Zachodniej, ale tutaj nie przeprowadzono takiej akcji budowy cmentarzy, jak w zachodnio-galicyjskim okręgu [4].
Inspektorat przemyski obejmował 31 powiatów administracyjnych, których
całkowita powierzchnia wynosiła ok. 32 tys. km2 (ryc. 1). Teren okręgu miał zostać
podzielony na 12 Oddziałów Cmentarnych, w tym Oddział X (Strzyżów, Ropczyce,
Krosno, Sanok) i Oddział II (Brzozów) [5].
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Ryc. 1. Teren podległy Inspekcji Grobów Żołnierskich Galicja Środkowa z siedzibą w Przemyślu

Źródło: www.beskid-niski-pogorze.pl (dostęp: 1.10.2017)

Z korespondencji prowadzonej między dowództwem Inspektoratu przemyskiego
a 9. Wydziałem Grobów Wojennych wynikało, że Inspekcja borykała się z wieloma
problemami organizacyjnymi przy ekshumowaniu zwłok, a później zakładaniu cmentarzy. Jednym z czynników niesprzyjających tym pracom był trzykrotnie większy
obszar, którym Inspektorat przemyski zarządzał, w porównaniu z obszarem Galicji
Zachodniej. Kolejnym problemem były ograniczone fundusze, jakie mieli do dyspozycji budowniczowie, dlatego najbardziej okazałe cmentarze powstały w Przemyślu,
chcąc podkreślić męstwo obrońców Twierdzy Przemyśl. Wiele problemów istniało
z powodu braku architektów, rzeźbiarzy, ale i zwykłych robotników, w tym jeńców,
a także braku sprzętu, w tym transportowego [5].
Istnieją rozbieżności dotyczące liczby powstałych cmentarzy, pochowanych w nich
żołnierzy itp., między danymi pochodzącymi z Raportu Inspekcji z września 1918 r.,
a danymi opracowanymi w 1920 r. (z informacji pochodzących z końca października
1918 r.), przez Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Przemyślu [4]. Inspekcja
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podaje, że prowizorycznie pochowano 473 254 ciała, a ostatecznie 127 565, natomiast
dane z 1920 r. mówią o 309 703 pochowanych. Liczba przygotowanych grobów w obu
sprawozdaniach jest podobna – 86 421, w tym pojedynczych – 65 181, masowych –
21 240. Najwięcej poległych żołnierzy pochodziło z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej,
natomiast dużo mniejsza jest liczba pochowanych z armii niemieckiej. Liczba założonych cmentarzy to 617, w tym 410 samodzielne i 181 na miejscowych cmentarzach,
natomiast dane powojenne mówią o 621 cmentarzach. Oprócz cmentarzy, powstało
jeszcze 14 grobów pojedynczych i 12 masowych, tu oba sprawozdania są zbieżne [4].
Pomimo trudności opisanych powyższej, cmentarze w okręgu przemyskim powstawały i przetrwały do dziś, choć są skromniejsze, od tych wybudowanych w Galicji
Zachodniej. Cmentarze te coraz częściej są odnawiane czy w ogóle „wyciągane” na
światło dzienne, bo do niedawna mało kto wiedział, że właśnie w tym miejscu jest
cmentarz wojenny. Na rycinie 2 zamieszczono mapę autorstwa Dariusza Zająca
z naniesionymi cmentarzami z okresu I wojny światowej na terenie okręgu Galicji
Środkowej. Zaznaczono tam również pomniki, upamiętniające poległych w I wojnie
światowej.
Pomiary georadarowe prowadzono na obszarze dwóch cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Górki oraz Węglówka (zakreślone na rycinie 2). Badania te
miały dwa cele. Pierwszy – czysto naukowy, czyli analiza przydatności metody geofizycznej w poszukiwaniu potencjalnych miejsc zbiorowych pochówków. Drugi – aspekt
historyczny, czyli na prośbę osób chcących ocalić od zapomnienia groby i cmentarze
wojenne, które to cmentarze coraz częściej będą pozostawać jako jedyni świadkowie tych okrutnych czasów, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, aby przyczynić
się w ten sposób do upamiętnienia tych miejsc pochówków. Badania georadarowe
w miejscowości Górki przeprowadzono we współpracy z Muzeum Regionalnym im.
Adama Fastnachta w Brzozowie, natomiast pomiary na cmentarzu w Węglówce – na
prośbę Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Galicja”.
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Ryc. 2. Cmentarze wojenne, okręg Galicja Środkowa

Źródło: www.beskid-niski-pogorze.pl (dostęp: 1.10.2017)

2. Metodyka badań
Metodę georadarową zalicza się do grupy geofizycznych metod radiofalowych,
w której stosuje się fale elektromagnetyczne o częstotliwościach w zakresie 10 MHz
– 2,5 GHz. Daje ona informacje o występowaniu, sposobie i głębokości położenia
obiektów podziemnych, jak również o budowie geologicznej badanego obszaru. Główną
zaletą pomiarów prowadzonych tą metodą jest ich bezinwazyjność oraz stosunkowo
proste i szybkie wykonanie pomiarów. Więcej czasu należy poświęcić interpretacji
wyników. Georadar bardzo dobrze sprawdza się w zagadnieniach inżynierskich [3],
budownictwie, drogownictwie, geotechnice, hydrogeologii, ochronie środowiska.
Więcej trudności sprawia poszukiwanie tą metodą szczątków ludzkich, zwłaszcza
jeśli szczątki te zostały pochowane ponad 100 lat temu, co jest tematem niniejszego
artykułu. Na korzyść użycia tutaj georadaru przemawia fakt, że omawiane miejsca
pochówków to pochówki zbiorowe, czyli nie były lokalizowane pojedyncze szczątki
ludzkie.

3. Teren badań
Miejscowość Górki położona jest w powiecie brzozowskim, oddalona 7 km w kierunku południowym od Brzozowa. Przy wjeździe do Górek znajduje się cmentarz
z I wojny światowej, założony w 1915 r., na którym mieszkańcy pochowali bezimien109
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nych żołnierzy różnych narodowości (fot. 1). Znaleźli tu miejsce spoczynku żołnierze
polegli pod koniec pierwszego etapu operacji gorlicko-tarnowskiej. Zleceniodawcą
inwestycji była Komendantura Rejonowa Grobownictwa Wojennego w Rymanowie.
W 2014 r., w rocznicę ataku oddziałów rosyjskich na jednostki austro-węgierskie,
cmentarz został odnowiony (fot. 2).

Fot. 1. Tablica upamiętniająca narodowości poległych żołnierzy na cmentarzu w Górkach
Źródło: fot. B. Rajchel

Fot. 2. Uroczystości rocznicowe na odnowionym cmentarzu w Górkach
Źródło: www.ry-sa.pl/100-lecie-wybuchu-wojny-uroczystosc-rocznicowa-gorkach/brzozow.pl
(dostęp: 1.10.2017)
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Miejscowość Węglówka położona jest w powiecie krośnieńskim. Omawiany
cmentarz znajduje się poza centrum wsi, na stokach Królewskiej Góry (554 m n.p.m.).
Cmentarz na Królewskiej Górze jest pokłosiem walk, które toczyły się w 1914 i 1915 r.
(fot. 3). Jesienią 1914 r. w tej okolicy trwały zaciekłe walki, gdzie oddziały austriackie broniły się, by powstrzymać prących na zachód Rosjan. Po walkach pozostało
pobojowisko, które po przejściu Rosjan dalej za zachód dopiero uprzątnięto, przy
pomocy miejscowej ludności i wtenczas powstał zalążek dzisiejszego cmentarza.
Według szczątkowo zachowanych w Archiwum w Krakowie akt cmentarzy z okręgu
przemyskiego wynika, że cmentarz ten miał mieć 1000 m2 [4].
Najprawdopodobniej na ten cmentarz mogli zostać przeniesieni polegli żołnierze
z maja 1915 r., pochowani pierwotnie na dziedzińcu dolnego zamku w Odrzykoniu,
o które to wzgórze walczył austriacki 57 pułk piechoty, który opanował to wzgórze
nocą 8 maja. Ale szybko został osaczony przez Rosjan, broniąc się dzielnie. Polegli
w tych walkach – zarówno Rosjanie, jak i Austriacy – mieli zostać pochowani właśnie
na dziedzińcu, a dopiero później ekshumowani na okoliczne cmentarze [4].

Fot. 3. Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy na cmentarzu w Węglówce
Źródło: www.beskid-niski-pogorze.pl (dostęp: 1.10.2017)

Do 2003 r. miejsce lokalizacji cmentarza było znane nielicznym. Oznaczył je dopiero
leśniczy Leśnictwa Węglówka Piotr Żywiec, stawiając 4 narożne słupki wyznaczające
granicę cmentarza. W 2004 r. grupa społeczników skupionych przy PTTK Krosno
oznaczyła to miejsce stosownym krzyżem. Ok. 2013 r. gmina wykonała drewniane
ogrodzenie cmentarza. W 2015 r. uprzątnięcia cmentarza z zalegających liści i wycięcia samosiejek dokonało Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja” [5].
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4. Wyniki pomiarów i ich interpretacja
Na obszarze obu cmentarzy do pomiarów został użyty georadar Detektor Duo
włoskiej firmy IDS (fot. 4). Georadar współpracuje z dwoma antenami o częstotliwościach: 250 MHz i 700 MHz. Georadar ten może zlokalizować obiekty w podłożu
do głębokości 6 m, co było wystarczającym zakresem dla prowadzenia poszukiwań.

Fot. 4. Georadar Detektor Duo podczas pomiarów na cmentarzu w Górkach
Źródło: fot. B. Rajchel

4.1. Pomiary w miejscowości Górki
Pierwszym etapem badań na terenie cmentarza z I wojny światowej było przeprowadzenie wstępnych pomiarów georadarowych. Pomiarami został objęty cały teren
cmentarza. Pomiary wykonano w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tzn. po
kilkudniowej bezdeszczowej pogodzie. Łącznie wykonano 46 profili georadarowych,
w tym zanotowano 46 echogramów anteną o częstotliwości 250 MHz i tyle samo
echogramów anteną o częstotliwości 700 MHz. Po wykonaniu niniejszych pomia112
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rów dokonano interpretacji echogramów. Wstępne badania georadarowe wykazały
w gruncie strefy z charakterystycznymi anomaliami (ryc. 3), które mogą być związane
z lokalizacją potencjalnych miejsc pochówków.
Ryc. 3. Echogram z zaznaczonymi anomaliami, etap wstępny. Aparatura IDS/GPR,
antena ekranowana 700 MHz

Źródło: Opracowanie własne

W celu wyjaśnienia obecności anomalii w strefach ich występowania przeprowadzono właściwe pomiary georadarowe. Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych
profile georadarowe zostały naniesione na mapę ewidencyjną. Wykonano łącznie 51
profili georadarowych antenami o częstotliwościach 250 MHz i 700 MHz. Pomiary
właściwe nie potwierdziły jednak obecności anomalii (ryc. 4) zanotowanych podczas
pomiarów wstępnych [2].
Dodatkowo na tym cmentarzu przeprowadzono badania geochemiczne i magnetometryczne, które nie wykazały obecności szczątków ludzkich czy elementów
metalowych pozostałych w podłożu po umundurowaniu czy uzbrojeniu pochowanych
żołnierzy. Nie oznacza to jednak, że cmentarza w tym miejscu nie było, bo z pewnością był, co potwierdzają pamiętające tamte czasy osoby. Aczkolwiek georadar nie
zanotował tutaj anomalii wskazujących na występowanie grobów [2].
Potwierdzeniem, w jakimś stopniu, wyników pomiarów georadarowych było
przeprowadzenie w późniejszym terminie prac budowlanych, w wyniku których
odnowiono teren cmentarza. Z uzyskanych informacji podczas pracy koparką nie
natrafiono na potencjalne miejsca pochówków.
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Ryc. 4. Echogramy z brakiem charakterystycznych anomalii, etap właściwy.
Aparatura IDS/GPR, antena ekranowana 700 MHz

Źródło: Opracowanie własne

4.2. Pomiary w miejscowości Węglówka
Najpierw wykonano pomiary wstępne, którymi objęto teren ok. 500 m2. Warunki
terenowe nie były sprzyjające pomiarom. Prowadzono je na obszarze leśnym, pochyłym, podmokłym w dolnej części (przepływa strumyk). Następnie zawężono obszar
poszukiwań do fragmentu, w którym zanotowano wyraźne anomalie.
W drugim dniu badań przeprowadzono dodatkowe pomiary georadarowe na
zaznaczonym terenie, w celu potwierdzenia występowania miejsc zmienionych antropogenicznie oraz próby wydzielenia poszczególnych, wybranych kwater pochówków.
Łącznie w drugim dniu wykonano 13 profili (fot. 5): 7 profili wzdłuż linii strumyka
(średnia długość 36 m), w odległości ok. 0,7–1,0 m od siebie przesuwając się w górę
stoku oraz 6 profili prostopadle do poprzednich (średnia długość 5,5 m) w miejscach
ewentualnego występowania kwater (z góry stoku w kierunku do strumyka).
W rezultacie wyznaczono obszar o wymiarach ok. 30 m x 4 m (fot. 5), na którym
widoczne są powtarzające się strefami charakterystyczne anomalie (ryc. 5), nieobecne
w terenie otaczającym. Na terenie powyżej tego wyznaczonego fragmentu odnotowano punktowe, drobne anomalie. Nie można niestety jednoznacznie stwierdzić, od
jakiego obiektu te anomalie pochodzą, być może są to pozostałości po umunduro114
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waniu żołnierzy. W dolnej części ogrodzonego placu, poniżej głazu (fot. 6), również
zanotowano drobne, liczne, ciekawe anomalie (ryc. 6). Podjęto próbę wydzielenia
możliwych miejsc lokalizacji poszczególnych kwater w liczbie 6 pól. Wybrane kwatery
przedstawiono na fotografii 7. Jednak ze względu na morfologię terenu oraz długi
upływ czasu to zadanie było utrudnione i należy do niego podchodzić z dystansem.
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Fot. 5. Schematyczne rozmieszczenie profili pomiarowych georadarowych z zaznaczonym
obszarem potencjalnych miejsc pochówków
Źródło: fot. B. Rajchel

Ryc. 5. Echogram z widocznymi na całej długości profilu anomaliami prawie równomiernie
rozmieszczonymi co 1,5 m na głębokości od 1,0 m w głąb. Aparatura IDS/GPR,
antena ekranowana 250 MHz

Źródło: Opracowanie własne
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Fot. 6. Ogrodzony teren z zaznaczeniem wyraźnych anomalii widocznych na echogramie ryc. 6
Źródło: fot. B. Rajchel

Ryc. 6. Echogram z widocznymi wyraźnymi anomaliami na długości profilu od 28,0 m do 33,9 m
na głębokości 0,5m w głąb. Aparatura IDS/GPR, antena ekranowana 250 MHz

Źródło: Opracowanie własne
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k6
k5

k4

Fot. 7. Próba lokalizacji kwater (k4-k6) na cmentarzu w Węglówce
Źródło: fot. B. Rajchel

5. Podsumowanie
Metoda georadarowa, jako metoda bezinwazyjna, może być pomocna w lokalizacji
potencjalnych miejsc zbiorowych pochówków, jednak do wyników pomiarów należy
podchodzić z dystansem. Odpowiednim byłoby tutaj przeprowadzenie badań inwazyjnych, w celu potwierdzenia wyników georadarowych i właściwego rozpoznania
analizowanego podłoża. Jednakże często jest to niemożliwe ze względu na skomplikowane procedury z tym związane czy duże koszty.
Interpretacja pomiarów georadarowych, oparta na analizie echogramów, pokazuje,
że za pomocą tej techniki geofizycznej można wyznaczyć naruszone strefy gruntu
i określić miejsca potencjalnych grobów lub przy stwierdzeniu braku anomalii na
badanym obszarze – wykluczyć obecność omawianych miejsc pochówków.
Reasumując, przeprowadzone pomiary georadarowe na cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Górki, powiat brzozowski, nie potwierdziły obecności miejsc
pochówków, natomiast wykonane badania na cmentarzu w miejscowości Węglówka,
powiat krośnieński, pozwoliły na wyznaczenie obszaru występowania potencjalnych
miejsc pochówków. Jednak ze względu na czas, który upłynął, do wyników obu analizowanych terenów należy podejść z rezerwą.
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WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE
OBSZARÓW CHRONIONYCH
POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Streszczenie
Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się występowaniem wielu obszarów interesujących pod względem przyrodniczym i turystycznym. Występują na tym terenie zarówno park
krajobrazowy, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody. Teren Pogórza charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, co wpływa na bioróżnorodność biologiczną
zarówno świata flory, jak i fauny.
Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, park, rezerwaty, pomniki

NATURAL AND TOURIST NATURAL PREMISES
OF PROTECTED AREAS
OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS
Summary
The area of the Dynowskie Foothills is characterized by the presence of many areas of interest in terms of nature and tourism. There are both landscape park, reserves, protected landscape areas and nature monuments in this area. The Foothills area is characterized by a varied
terrain, which affects biological biodiversity of both the flora and fauna world.
Keywords: Dynowskie Foothills, park, reserves, monuments

1. Wprowadzenie
Pogórze Dynowskie jest obszarem o cennych walorach przyrodniczych stanowiących w dużej mierze o atrakcyjności turystycznej tego regionu. Różnorodność
siedlisk i bogactwo florystyczne sprawiają, że obszar ten jest ostoją wielu rzadkich
i interesujących gatunków. Ciekawymi elementami przyrody nieożywionej są również wychodnie i ostańce skalne. Tereny i obiekty o szczególnej wartości objęte są
różnymi formami ochrony prawnej. Na obszarze Pogórza Dynowskiego znajduje się
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy wraz z pełniącym funkcję otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, Hyżnieńsko-Gwoźnicki
Obszar Chronionego Krajobrazu, a także rezerwaty i pomniki przyrody. Na Pogórzu Dynowskim zlokalizowane są również obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej
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Natura 2000, której celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także
ochrona różnorodności biologicznej.
Lokalizacja rezerwatów przyrody na terenie Pogórza Dynowskiego jest skorelowana głównie z terenami słabo przekształconymi przez człowieka – są to większe
kompleksy leśne, torfowiska, a także łąki (fot. 1).

Fot. 1. Kompleks leśny na Pogórzu Dynowskim
Źródło: fot. B. Gutkowska

2. Formy ochrony przyrody na Pogórzu Dynowskim
Obszary cenne pod względem przyrodniczym i turystycznym na Pogórzu Dynowskim objęte są różnymi formami ochrony prawnej. Zlokalizowane są tutaj, m.in.:
park krajobrazowy, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody,
obszary Natura 2000, a także stanowiska dokumentacyjne.
2.1. Park krajobrazowy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody definiuje park krajobrazowy jako: „obszar chroniony ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” [7].
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2.1.1. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy [8]

Został utworzony w 1993 r. w celu ochrony:
■■

przyrody nieożywionej:
 zachowania charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk
i obiektów o charakterze antropogenicznym,
 podtrzymania naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zachowania warunków siedliskowych niezbędnych do funkcjonowania ekosystemów
oraz zachowania reliktowych zabytków przyrody nieożywionej [8],
 ograniczania antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi,
 udostępniania dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych
obiektów przyrody nieożywionej,
 poprawy stanu czystości wód powierzchniowych oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,

■■

dla ochrony przyrody ożywionej:
 szaty roślinnej: zapewnienia trwałości lokalnych populacji gatunków roślin
chronionych, rzadkich i zagrożonych, zachowania pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych, ograniczania
procesu neofityzacji flory, a także zachowania pełnego inwentarza zbiorowisk
roślinnych, w szczególności naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy
segetalne), zachowania wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów ekosystemów,
 dla ochrony fauny: zachowania pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych, zapewnienia trwałości lokalnych
populacji gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych, zachowania
korytarzy ekologicznych, utrzymania procesów ekologicznych i stabilności
ekosystemów,

■■

dla ochrony dóbr kultury:
 zachowania i ochrony zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza dworów,
kościołów, cerkwi, młynów, kapliczek i krzyży przydrożnych,
 zachowania i udostępniania miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii
regionu, w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych,
 zachowania charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa
drewnianego oraz obiektów wykonanych ze skał fliszowych,
 zachowania i udostępniania parków miejskich i wiejskich (podworskich),
 utrzymania i przywracania tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury wiejskiej,
 porządkowania rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie
i restauracji jego charakterystycznych elementów,
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 udostępniania istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, krajoznawczych i edukacyjnych,
■■

dla ochrony walorów krajobrazu:
 zachowania w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego
wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej,
 zachowania różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych,
 zachowania istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami fizjonomicznymi i powiązaniami ekologicznymi,
 zachowania ciągów i punktów widokowych w celu udostępniania turystom,
 zapobiegania dewastacji i degradacji krajobrazu [8].

Powierzchnia Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wynosi ponad
25 tys. ha. Został on utworzony w najwyższej i najcenniejszej przyrodniczo części
Pogórza Strzyżowskiego i sąsiadującego z nim Pogórza Dynowskiego. Park rozciąga
się na terenach gmin: Korczyna, Wojaszówka, Frysztak, Brzostek, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Strzyżów, Niebylec, Jasienica Rosielna i Domaradz. Na tych terenach
w znacznym stopniu zachowały się naturalne lasy bukowo-jodłowe. Flora roślin
naczyniowych Parku liczy ponad 700 gatunków, w tym ponad 45 górskich. Spośród
nich na szczególną uwagę zasługują: podejźrzon księżycowy, omieg górski, języcznik
zwyczajny (fot. 2), gnidosz rozesłany, mieczyk dachówkowaty, obrazki alpejskie, róża
francuska, wełnianka wąskolistna, czosnek niedźwiedzi, kłokoczka południowa,
kruszczyk błotny, storczyk plamisty i buławnik wielkokwiatowy. W Parku stwierdzono
występowanie ok. 140 gatunków zwierząt chronionych. Atrakcją Parku są występujące
na szczytach wzniesień skałki. Znajduje się tutaj 14 grup ostańców [1, 14].

Fot. 2. Phyllitis scolopendrium (L.) NEWMAN – Języcznik zwyczajny
Źródło: fot. B. Gutkowska

2.2. Rezerwaty
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
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siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej,
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi
lub walorami krajobrazowymi [7].
2.2.1. Rezerwat „Broduszurki”

Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 25,91 ha w gminie Dubiecko,
w powiecie przemyskim. Położony jest pomiędzy wsiami Bachórzec i Winne, na południe od drogi Dynów – Przemyśl, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Na terenie rezerwatu „Broduszurki” występuje roślinność torfowiskowa,
a na jego obrzeżach w niecce fragment borów bagiennych. Rezerwat stanowi rzadki
w województwie podkarpackim zespół torfowisk typu wysokiego i jest pozostałością po dużo większym torfowisku, powstałym w rozległej niecce w dolinie Sanu,
pierwotnie o powierzchni prawie 150 hektarów. Obecne torfowisko, objęte ochroną,
zaczęło powstawać 12 000 lat temu. W latach 1950–1980 intensywnie wydobywano
tu torf. Świadectwem tego są liczne na terenie rezerwatu, kilkumetrowej głębokości
torfianki, wypełnione z reguły wodą. W ocalałej części torfowiska pokłady torfu mają
prawie siedem metrów grubości, obok nich znajdują się zarastające wyrobiska [12].
Rezerwat wykazuje duże zróżnicowanie pod względem florystycznym (ponad 200
taksonów). Występują tutaj gatunki roślin należące do zbiorowisk leśnych, łąkowych,
pastwiskowych, torfowiskowych i wodnych, takie jak: rosiczka okrągłolistna, żurawina
błotna, gwiazdnica bagienna, nerecznica grzebieniasta, wierzbownica błotna, groszek
błotny, tojeść bukietowa, gnidosz błotny, krwawnik kichawiec, ostrożeń łąkowy, wełnianka szerokolistna, pochwowata (fot. 3), turzyca żółta, turzyca dwupienna, skrzyp
olbrzymi, bagno zwyczajne, storczyk szerokolistny i podkolan biały [3].

Fot. 3. Eriophorum vaginatum L. – Wełnianka pochwowata
Źródło: fot. J. Niedźwiecka
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2.2.2. Rezerwat „Mójka”

Rezerwat został utworzony w 1997 r., jest rezerwatem położonym na terenie
lasu wraz z przylegającymi do niego stawami. Obejmuje 285,56 ha zlokalizowanych
na terenie wsi Kąkolówka i Futoma, w gminie Błażowa, w powiecie rzeszowskim.
Rezerwat „Mójka” leży na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. W rezerwacie ochroną objęto lasy jodłowe z udziałem buka. Na terenie
rezerwatu odnotowano 340 gatunków roślin, m.in.: jodła pospolita, buk zwyczajny,
sosna zwyczajna, olsza czarna. W rezerwacie rośnie wiele okazałych drzew, m.in. buk
mający 310 cm obwodu [12]. Innymi gatunkami charakterystycznymi dla tego rezerwatu są: bez czarny, leszczyna pospolita, kopytnik pospolity, czosnek niedźwiedzi,
marzanka wonna, wawrzynek wilczełyko, skrzyp bagienny, skrzyp olbrzymi (fot. 4),
kokorycz pusta, śnieżyczka przebiśnieg, cebulica dwulistna, psianka słodkogórz,
żywokost sercowaty, lepiężnik różowy, podrzeń żebrowiec, podkolan biały, storczyk
plamisty, storczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, widłak goździsty [3].
Na terenie rezerwatu występują: salamandra plamista, kumak górski, jaszczurka
zwinka, padalec, krzyżodziób świerkowy, gil, dzięcioł trójpalczasty, bobry oraz sarny
[12].

Fot. 4. Equisetum telmateia EHRH. – Skrzyp olbrzymi
Źródło: fot. J. Niedźwiecka
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2.2.3. Rezerwat „Husówka”

Rezerwat został utworzony w roku 1995 i zajmuje powierzchnię 71,96 ha. Położony jest na terenie wsi Sietesz w gminie Kańczuga, w powiecie przeworskim. Nazwa
rezerwatu powstała od nazwy rzeki Husówka, która płynie około 200 metrów od
granic rezerwatu [2].
Na terenie rezerwatu występuje starodrzew modrzewia europejskiego oraz naturalne skupiska kłokoczki południowej (fot. 5), której duża liczebność przyczyniła się do
utworzenia rezerwatu. Kłokoczka południowa, osiągająca wysokość 2–3 m, występuje
w lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach oraz grądach i rozpoznać ją można po
charakterystycznych owocach – dużych skórzastych torebkach zwisających na długich
szypułkach. Zasięgiem swym obejmuje Polskę południową, najliczniej występując na
Pogórzu Strzyżowskim oraz na Pogórzu Dynowskim. Na terenie rezerwatu odnotowano 189 gatunków roślin, m.in. modrzew europejski, kalina koralowa, trzmielina
pospolita, szałwia lepka, turzyca leśna, żywokost sercowaty, zerwa kłosowa, sałatnica
leśna, buławnik wielokwiatowy, buławnik mieczolistny, storczyk męski [2, 3]. Lasy są
ostoją wielu zwierząt, takich jak: biegacz granulowany, polny, wręgaty, pomarszczony,
fioletowy, skórzasty, modraszek telejus, czerwończyk nieparek, niepylak mnemozyna,
rzekotka drzewna, salamandra plamista, traszka grzebieniasta i karpacka, padalec
zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, bóbr europejski, wydra [12].

Fot. 5. Staphylea pinnata L. – Kłokoczka południowa
Źródło: fot. B. Gutkowska
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2.2.4. Rezerwat „Wilcze”

Rezerwat został utworzony w 1997 r., ma 342,33 ha i jest zlokalizowany na terenie wsi: Kąkolówka, Białka oraz Lecka w gminie Błażowa, w powiecie rzeszowskim.
Rezerwat położony jest na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Został utworzony w celu ochrony drzewostanu jodłowego z domieszką
buka. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 308 gatunków roślin naczyniowych (19 gatunków drzew, 23 gatunki krzewów i krzewinek oraz 266 gatunków
roślin zielnych). Występują tutaj m.in.: paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, szałwia
lepka, przetacznik górski, miesiącznica trwała, czosnek niedźwiedzi, kruszczyk siny,
storczyk plamisty. Fauna rezerwatu „Wilcze” reprezentowana jest przede wszystkim
przez: salamandrę plamistą, ropuchy, rzekotki drzewne (fot. 6), jaszczurki, zaskrońca,
padalca zwyczajnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, krzyżodzioba świerkowego, łasicę, kunę leśną, sarnę, dzika i lisa [1, 3, 12].

Fot. 6. Hyla arborea L. – Rzekotka drzewna
Źródło: fot. B. Gutkowska

2.2.5. Rezerwat „Cisy w Malinówce”

Rezerwat został utworzony w roku 1957, na obszarze 4,02 ha, we wsi Malinówka
w gminie Haczów, w powiecie brzozowskim. Zlokalizowany jest w kompleksie leśnym,
na południowym stoku wzniesienia opadającego w kierunku wsi. Przedmiotem ochrony
jest największe w województwie podkarpackim i jedno z największych w Karpatach,
skupisko dobrze zachowanych cisów (około 1000 okazów). Cisy rosnące w rezerwacie występują zarówno w formie krzewiastej, jak i drzewiastej. Najbardziej okazały
osobnik ma 18 metrów wysokości, a jego pierśnica wynosi 45 cm. Najstarsze mają
około 80 lat. Cisy z Malinówki obficie kwitną i owocują.
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We florze rezerwatu odnotowano 122 gatunki roślin: 21 drzew, 12 krzewów i 89
roślin naczyniowych. W podszycie dominuje trzmielina, leszczyna i dziki bez czarny,
natomiast w runie najliczniej występuje niecierpek pospolity, jeżyna gruczołowata,
zawilec gajowy i gajowiec żółty. Występują tutaj także rośliny objęte ochroną gatunkową, np. kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, marzanka wonna, pierwiosnek
wyniosły i lekarski [1, 12].
Na terenie kompleksu leśnego, w którym znajduje się rezerwat, licznie reprezentowana jest fauna. Spotykane są jelenie, sarny, dziki i lisy. Do liczniejszych ssaków
zaliczyć można: kunę leśną, tchórza, zająca, jeża, kreta i nietoperze. Z ptaków zaobserwowano m.in. jastrzębia, krogulca, pustułkę, dzięcioła zielonego, zaganiacza, ziębę,
wilgę, kruka, drozda obrożnego i orzechówkę. Gady reprezentuje żmija zygzakowata,
padalec, jaszczurka zwinka i żyworodna, płazy zaś: ropucha pospolita, żaba trawna
i salamandra plamista [12].
2.2.6. Rezerwat „Brzoza Czarna w Reczpolu”

Rezerwat został utworzony 1970 r. i obejmuje powierzchnię 2,66 ha na terenie
wsi Reczpol w gminie Krzywcza, w powiecie przemyskim, dla ochrony rzadko rosnącej
w Polsce brzozy czarnej (Betula obscura KOTULA). Drzewo to może osiągnąć wysokość do 25 m, ma spękaną korę w dolnej części pnia, w górnej zaś gładką, lśniącą.
W rezerwacie „Brzoza Czarna w Reczpolu” rosną brzozy czarne o pierśnicach 9–39 cm
i wysokości 10–16 m. Jednak dominującym gatunkiem jest tutaj pospolita brzoza
brodawkowata, z domieszką grabu, jesionu, dębu, jaworu, olszy szarej i czarnej oraz
topoli osiki. Warstwa krzewów złożona jest z derenia świdwy, jarzębu pospolitego,
wierzby uszatej, w runie na wiosnę kwitnie zawilec gajowy i miodunka ćma [12].
Faunę reprezentują przedstawiciele gromady ssaków: wilk, lis, tchórz, kuna leśna,
zając szarak, sarna, dzik, wiewiórka, nietoperz, mysz leśna i nornica pospolita. Z ptaków
dostrzec można: jastrzębia gołębiarza, jastrzębia krogulca, myszołowa zwyczajnego,
sowę pójdźkę, kukułkę pospolitą, dzięcioły, wronę siwą, gawrona pospolitego, szpaka, wilgę pospolitą, dzwońca, szczygła, ziębę, wróbla mazurka, mysikrólika, sikorkę
bogatkę, drozda kosa, gołębia (grzywacza, siniaka, turkawkę), kuropatwę. Gady,
płazy i mięczaki reprezentują m.in.: jaszczurka (zielona, żyworodna), padalec, żmija
zygzakowata, żaba (płowa, rzekotka), ropucha pospolita oraz ślimak winniczek [12].
2.2.7. Rezerwat „Kretówki”

Rezerwat został utworzony w 1959 r. i pierwotnie zajmował powierzchnię
40,54 ha. Obecnie jego powierzchnia wynosi 95,79 ha [2]. Rezerwat obejmuje część
lasów w paśmie Pogórza, położony jest na terenie gmin: Jasienica Rosielna i Haczów.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego
stanowiska cisa pospolitego w wielogatunkowym lesie mieszanym [15].
W rezerwacie naliczono ponad 460 okazów cisa. Wiele z nich to egzemplarze bardzo
okazałe i wiekowe – mające niekiedy 250 lat. Osiągają wysokość nawet 15 metrów,
a najgrubszy ma 48 cm obwodu. Cisy rosną w małych grupach lub pojedynczo, w lesie
bukowo-jodłowym, najliczniej występują na stokach zachodnich i północnych [12].
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Panujący na tym obszarze typ siedliskowy lasu stwarza dogodne warunki dla buka
i jodły, jako domieszka występują: dąb szypułkowy, klon jawor, lipa drobnolistna,
grab zwyczajny i czereśnia ptasia. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie
około 170 gatunków roślin naczyniowych, z czego 15 to gatunki górskie (z gatunków
reglowych m.in. tojeść gajowa i przetacznik górski) [2]. Warstwa runa jest dość uboga
i tworzą ją takie gatunki, jak: nerecznica samcza, zawilec gajowy, jeżyna gruczołowata,
wiechlina gajowa i konwalijka dwulistna. Z chronionych gatunków roślin rosną tu
m.in.: skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty i widłak wroniec, kruszczyk siny, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, podrzeń żebrowiec, a także sałatnica leśna [1].
Spośród dużych ssaków występują tu jeleń europejski i sarny, a także liczne gryzonie: myszy, wiewiórki, nornice i popielicowate, oraz zajęczaki i łasicowate. Bogata
jest awifauna tego terenu, najliczniejsze są drobne ptaki śpiewające: m.in. zięba,
strzyżyk, świstunka leśna, rudzik czy piecuszek. Lasy zamieszkują także duże ptaki
drapieżne, np. jastrząb, krogulec i myszołów.
Górskim elementem fauny jest tutaj salamandra plamista, pospolicie występują
również żaby, ropuchy, traszki, jaszczurki oraz zaskrońce [12].
2.2.8. Rezerwat „Herby”

Rezerwat utworzony został w roku 1999 na obszarze 145,85 ha. Rezerwat składa
się z dwóch niezależnych części, położonych na terenie gmin: Wiśniowa i Frysztak,
w powiecie strzyżowskim. Całość znajduje się na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych
na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grądowymi i buczyną, odsłoniętych
utworów skalnych oraz malowniczego przełomu Wisłoka – „Bramy Frysztackiej” [15].
Elementy rezerwatu oddziela od siebie wylesiona dolina rzeki, którą przebiega szlak komunikacyjny. Wschodnia część tego obszaru położona jest na Pogórzu
Dynowskim, a zachodnia na Pogórzu Strzyżowskim. Między nimi przepływa rzeka
Wisłok, tworząc przełom zwany „Bramą Frysztacką”. W lasach na grzbiecie Herby
ukryte są liczne wychodnie skalne, a na grzbiecie Kopaliny znajdują się stare, nieczynne kamieniołomy [12].
Dominującym zespołem roślinnym jest grąd z bukiem, któremu towarzyszy grab,
klon i lipa, oraz jodła i brzoza. Spośród 160 stwierdzonych na tym terenie gatunków
roślin 12 podlega ochronie gatunkowej: buławnik mieczolistny, skrzyp olbrzymi, widłak
wroniec, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk
szerokolistny, bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity, marzanka
wonna i kalina koralowa. Do roślin górskich należą występujące tu: jodła, klon jawor,
olsza szara, żywiec gruczołowaty, parzydło leśne, szałwia lepka i paprotniki. Do roślin
podgórskich – skrzyp olbrzymi i cebulica dwulistna [1].
Spośród dużych ssaków liczne są sarny, rzadsze dziki i jelenie. Mniejsze reprezentowane są przez: kunę leśną, łasicę, kreta i wiewiórkę pospolitą. Spotkać można
również zająca szaraka, mysz leśną i polną oraz nornicę rudą. W rezerwacie i na jego
obrzeżach często możemy zaobserwować ptaki drapieżne – jastrzębie, myszołowy
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i puchacze. Spośród innych reprezentantów awifauny zidentyfikowano dzięcioła,
sójkę, kowalika, kosę, ziębę, pliszkę żółtą i drozda. Gady żyjące na tym terenie to:
jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija
zygzakowata. Płazy reprezentuje kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna
oraz żaba trawna [12].
2.2.9. Rezerwat „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”

Rezerwat przyrody nieożywionej, rezerwat geologiczny, podtyp: rezerwat form
tektonicznych i erozyjnych. Utworzony został w roku 1957, na powierzchni 13,62 ha,
na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, w gminie Korczyna, w powiecie krośnieńskim. Ochroną objęto tu ostańce piaskowca ciężkowickiego wznoszące się do 25 m
nad ziemią, zajmujące powierzchnię 13,63 ha. Wychodnie skalne występujące na
szczytach wzniesień Pogórza Dynowskiego powstały 55–35 mln lat temu. Najwyżej
położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. Na przestrzeni
kilku kilometrów (między Korczyną a Węglówką) występują aż 23 warstwy nasuniętych
na siebie, różnorodnych tworów geologicznych. „Prządki” zbudowane są z piaskowców ciężkowickich, które powstały w okresie eocenu. Ten rodzaj piaskowca okazał
się odporniejszy na erozję od sąsiadujących warstw (fot. 7). Upływ czasu i warunki
atmosferyczne powodowały wietrzenie piaskowca w taki sposób, że przybrały one
kształty maczug albo grzybów skalnych [2]. Skały noszą nazwy: Prządka Matka,
Prządka Baba i inne. Według najbardziej popularnej legendy te skałki to matka i córki
zamienione w kamień za to, że przędły len w święto. Jeszcze jedna legenda – o pannach
z odrzykońskiego zamku – opowiada, jak zostały napadnięte przez zbójów. Stąd też
m.in. nazwy skał: Zbój Madej czy Herszt [12].

Fot. 7. Skały w rezerwacie „Prządki”
Źródło: fot. B. Gutkowska
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2.3. Obszary chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych [7].
2.3.1. Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony 1 stycznia 1987 r. Obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego
o łącznej powierzchni 47 346 ha. Położony jest na obszarze gmin: Bircza, Dubiecko,
Dynów (gmina miejska), Dynów (gmina wiejska), Fredropol, Hyżne, Jawornik Polski,
Krasiczyn, Krzywcza, Nozdrzec, Pruchnik, Przemyśl, Rokietnica, Roźwienica, Żurawica. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi, niezbyt wysokimi wzgórzami,
poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na
piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów, wiele pomników przyrody, doliny meandrujących rzek oraz pamiątki
historyczne i walory kulturowe. Występują tutaj również rzadkie gatunki zwierząt:
gronostaj, dzik, kuna leśna, jastrząb, myszołów, trzmielojad i bocian czarny, a z gadów
żmija zygzakowata [10].
2.3.2. Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Zlokalizowany jest na terenie gmin: Błażowa,
Chmielnik, Domaradz, Jawornik Polski, Hyżne, Lubenia, Niebylec i Tyczyn, a także
w gminach: Łańcut i Markowa leżących poza granicami Pogórza Dynowskiego. Obejmuje obszar o powierzchni 24 449 ha. Rosną tu grądy, buczyna karpacka oraz łęgi
w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych występują: bluszcz pospolity, podkolan
biały (fot. 8), lilia złotogłów, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi. Z bardziej interesujących przedstawicieli fauny można wymienić: puchacza, zimorodka, bociana czarnego,
remiza, krogulca, borsuka, gronostaja, łasicę, a także salamandrę plamistą [1, 10].
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Fot. 8. Platanthera bifolia (L.) RICH. – Podkolan biały
Źródło: fot. B. Gutkowska

2.4. Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie
[5]. Znajdziemy je zarówno na terenach chronionych, jak i poza nimi, w lasach i na
terenach otwartych, w zupełnej głuszy, a także w miastach. Lista pomników przyrody zarejestrowanych w województwie podkarpackim liczy około 1319 obiektów.
W większości są to pojedyncze drzewa, aleje i grupy drzew [11].
2.4.1. Pomniki przyrody ożywionej

Wśród drzew pomnikowych szczególnie wyróżniają się dęby. W województwie
podkarpackim rośnie wiele takich monumentalnych drzew. Niektóre z nich uznawane
są za jedne z najstarszych i największych w Polsce.
Najgrubszym drzewem w województwie podkarpackim jest dąb szypułkowy
„Chrześcijanin” rosnący w Januszkowicach w gminie Brzostek. Ma aż 1050 cm ob133
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wodu. Niestety, jest już w bardzo złym stanie. Najwcześniej, bo w 1953 r. uznanym
pomnikiem został dąb szypułkowy „Poganin” w Węglówce tuż przy kościele, nad
brzegiem Czarnego Potoku [11]. Ten liczący 891 cm obwodu okaz jest w znakomitej
kondycji. Ma mniejszy obwód niż „Chrześcijanin”, ale za to jest okazem zdrowia.
W niedalekim Rzepniku można zobaczyć wiekowy okaz dębu o imieniu „Jagiellon”
(fot. 9). Kolejne pomnikowe drzewo to dąb szypułkowy rosnący również w Węglówce
na prywatnej posesji, chroniony od 1992 r. Drzewo liczy ok. 200 lat, o wys. 15 m
i obwodzie 440 cm. W Żyznowie rośnie jeden z najwyższych dębów w Polsce mający
32 m wysokości. W Dynowie: 400-letnia lipa i 200-letni dąb, w parku w Bachórzu
rośnie kilkadziesiąt dębów szypułkowych, w Pruchniku 200- i 300-letnie lipy, a także
400-letni dąb szypułkowy w Babicach oraz 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat
w Wapowcach. W Dubiecku, przed pałacem Krasickich, rosną uznane za pomniki
przyrody: dąb szypułkowy o obwodzie 567 cm oraz dwa miłorzęby dwuklapowe
o obwodach 278 oraz 155 cm [5, 11].

Fot. 9. Dąb „Jagiellon” w Rzepniku
Źródło: fot. B. Gutkowska

2.4.2. Pomniki przyrody nieożywionej

W województwie podkarpackim znajdują się także pomniki przyrody nieożywionej. Są to wychodnie, głazy narzutowe, ściany skalne, wodospady, źródła, przełomy
i progi rzeczne oraz inne interesujące formy geologiczne [13]. Na uwagę zasługują
grupy skał w Komborni i Woli Komborskiej. Zlokalizowane są w lesie na terenie Woli
Komborskiej. Chronione od 1963 r. są:
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 3 skałki na „Łupanej Górze”,
 grupa 6 skałek na wzgórzu „Trzeci Dział”,
 grupa 15 skałek w południowej części tzw. „Lasu Pałki”. Wyjątkowo oryginalną
formą jest tu skałka, która ze względu na swój kształt (przypomina dawną wojskową czapkę) zwana jest „Konfederatką” [2] (fot. 10).

Fot. 10. „Konfederatka”
Źródło: fot. H. i R. Reszelowie

 skałka na „Piaskowej Górze” zwana „Maczugą” o charakterystycznym kształcie
i bogatym urzeźbieniu powstałym w wyniku erozji. Kształt i rzeźba oraz rozmiary
skał były wystarczającym argumentem do uznania ich za zabytek skalny – za pomnik przyrody. Są one obok Prządek charakterystycznym elementem krajobrazu
Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego [11].
Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Dubiecku.
Atrakcją turystyczną na Pogórzu Dynowskim jest również tężnia solankowa
w Sołonce.
135

Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka

Na skraju rezerwatu „Mójka”, tuż przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Szlakiem
jelenia”, znajduje się „Błędny Kamień” [6].
Na terenie Pogórza Dynowskiego istnieją także inne formy ochrony, takie jak:
stanowiska dokumentacyjne oraz obszary Natura 2000.
Do stanowisk dokumentacyjnych należą najmniej znane i niedoceniane podziemne obiekty – jaskinie i sztolnie [4]. Jaskinie powstały w wyniku powierzchniowych
ruchów mas skalnych lub procesów erozyjno-wietrzeniowych. Wśród obiektów
jaskiniowych przeważają na terenie parku jaskinie erozyjno-wietrzeniowe w formie
wysokich i wąskich korytarzy. Najciekawszymi i największymi obiektami są tzw.
„Mohutna Szczelina” o długości 21 m oraz „Jaskinia Garaż” mająca 14 m długości,
obie zlokalizowane w Czarnorzekach.
Sztolnie to podziemne wyrobiska powstałe w wyniku eksploatacji płytko występujących surowców np. kamienia w wyniku wydobywania gruboziarnistego piaskowca
ciężkowickiego przez mieszkańców Węglówki i Czarnorzek [6].
Na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego
centralną część Pogórza, zinwentaryzowano 13 sztolni. Większość z nich – bo aż
11 – zlokalizowana jest w masywie Królewskiej Góry od strony Węglówki, natomiast
2 na zboczach Suchej Góry nad Czarnorzekami. Właśnie te sztolnie istniejące na zboczach Suchej Góry są doskonałym miejscem hibernacji dla kilku gatunków nietoperzy.
Spotyka się tu nocka rudego, nocka dużego, mopka, rzadziej zaś nocka wąsatka,
nocka Natterera czy nocka Brandta. Wejścia do sztolni (fot. 11), w których zimują
nietoperze, na okres zimowy są zabezpieczane kratami, co zapobiega przerywaniu
hibernacji tych zwierząt przez zwiedzających [9].

Fot. 11. Wejście do sztolni
Źródło: http://www.ssb.strefa.pl/nocnietoperzy.htm (dostęp: 24.09.2017)

Wśród obszarów Natura 2000 można wymienić: obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty,
np. Łąki nad Wojkówką, Kościół w Dydni, Ostoja Czarnorzecka, Łąki w Komborni
oraz Rzeka San [4].
136

Walory przyrodnicze i turystyczne obszarów chronionych Pogórza Dynowskiego

3. Podsumowanie
Obszar Pogórza Dynowskiego jest zróżnicowany pod względem występowania
różnych form ochrony przyrody. Jest również terenem w niewielkim stopniu przekształconym przez człowieka. Te dwie cechy wpływają znacząco na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Pogórza Dynowskiego. Nie ma na tym obszarze większych
miast, fabryk czy gospodarstw wielkopowierzchniowych, co korzystnie wpływa na
stan środowiska przyrodniczego. Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się
znacznymi walorami przyrodniczymi, które z roku na rok przyciągają coraz większą
liczbę osób pragnących aktywnie spędzić czas w otoczeniu pięknej przyrody. Coraz
lepiej jest również rozwinięta infrastruktura turystyczna i komunikacyjna tego
mezoregionu, dzięki czemu zwiększa się dostępność do najpiękniejszych zakątków
Pogórza. Przez obszar Pogórza Dynowskiego przebiega również Wschodni Szlak
Rowerowy „Green Velo”, który jest głównym szlakiem rowerowym na tym terenie.
Pogórze poprzecinane jest również pieszymi szlakami turystycznymi (żółty, zielony,
niebieski, czarny).
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WYKORZYSTANIE SKARP O RÓŻNEJ GENEZIE
PRZEZ ŻOŁNY MEROPS APIASTER ORAZ
BRZEGÓWKI RIPARIA RIPARIA NA OBSZARZE
POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Streszczenie
Teren Pogórza Dynowskiego jest obszarem bardzo urozmaiconym pod względem budowy
geologicznej i z tego powodu jest atrakcyjny w aspekcie wykorzystania w przemyśle górniczym.
Na obszarze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego odkrywkowa eksploatacja
żwiru i piasku prowadzona jest wzdłuż doliny Sanu. W roku 2013 wiosną podczas prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego badań, obejmujących określenie potencjalnych
miejsc lęgowych dla dwóch gatunków ptaków gniazdujących w skarpach, zostały odnotowane
miejsca występowania tylko brzegówki w żwirowniach, na terenie Nozdrzca. Niestety, ciągła
eksploatacja kruszywa doprowadziła do zniszczenia istniejących miejsc gniazdowania badanych gatunków ptaków, co potwierdziły badania w 2016 r. Stare skarpy zostały zniszczone i nie
stwierdzono nowych zasiedleń.
Słowa kluczowe: wydobycie kruszywa, skarpy, brzegówka Riparia riparia, żołna Merops apiaster

THE USAGE OF BANKS WITH DIFFERENT GENESIS
BY BEE-EATERS MEROPS APIASTER AND SAND
MARTIN RIPARIA RIPARIA ON THE AREA
OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS
Summary
The area of the Dynowskie Foothills is a very varied terrain in terms of geological structure
and for this reason is attractive in terms of use in the mining industry. In the area of Związek
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego exploitation aggregate of gravel and sand is conducted along the San Valley. In 2013, during the spring research conducted on Podkarpackie
Voivodeship including the determination of potential breeding sites for two species of birds
nesting in banks bee-eaters Merops apiaster and sand martin Riparia riparia, there were been
noticed places only of sand martin in gravel pits in Nozdrzec. Unfortunately, continuous exploitation of aggregates lead to the destruction of existing sites of the researched bird species,
which was confirmed by the research in 2016. The old banks were destroyed and no new settlements were found.
Keywords: aggregate exploitation, banks, sand martin Riparia riparia, bee-eater Merops
apiaster
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1. Wprowadzenie
Jednym z gwarantów wysokiego standardu współczesnego życia są surowce
mineralne. Wykorzystanie tych zasobów przyrody ma swoje konsekwencje w środowisku przyrodniczym i dlatego też ważne jest stosowanie zasad zrównoważonego
rozwoju przy ich wydobyciu. Należy zwrócić uwagę nie tylko na procesy naprawcze
w celu zniwelowania szkód i przekształceń powstałych w likwidowanych kopalniach
i wyrobiskach, ale trzeba również wykorzystać potencjał użytkowy tych terenów [16].
Ważnym elementem krajobrazu doliny Sanu są czynne oraz zrekultywowane
wyrobiska eksploatacyjne górnictwa odkrywkowego kruszyw. Jednakże obecność
wyrobisk w krajobrazie Pogórza Dynowskiego jest nieodzownie traktowana jako zaburzenie funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Występują tu zarówno piaskowce
kwarcowo-krzemianowe, będące ubogim materiałem i mało spoistym, utwory marglisto-krzemianowe tworzące zwietrzelinę gliniasto-pylastą i gliniasto-ilastą o znacznie
większym charakterze spoistości, a także rozmieszczone nieregularnie i powstałe
w różnych warunkach sedymentacji, lessy odmiany karpackiej. W aspekcie budowy
fizjograficznej Pogórza Dynowskiego częstym elementem krajobrazu są powstałe
w sposób naturalny w wyniku procesów erozji i osuwiskowych skarpy. Są one często
wykorzystywane przez różne zwierzęta, a przede wszystkim żołny Merops apiaster
i brzegówki Riparia riparia, do budowy gniazd. Jednakże szczególnie ostatni gatunek
wykorzystuje również skarpy powstałe podczas prac górnictwa odkrywkowego.
Celem pracy była analiza problemu występowania w środowisku przyrodniczym
Pogórza Dynowskiego wyrobisk eksploatacyjnych kruszywa na przykładzie występowania gatunku ptaka gniazdującego między innymi w skarpach wyrobisk, brzegówki
Riparia riparia i żołny Merops apiaster.

2. Wydobycie kruszywa a stan środowiska przyrodniczego
Ogólnie przyjętym stwierdzeniem jest, że górnictwo odkrywkowe negatywnie
oddziałuje na środowisko przyrodnicze. Jednym z negatywnych skutków odkrywkowego sposobu wydobycia wymieniany jest wysoki stopień technicznego przekształcenia pola eksploatacyjnego. Przejawem tych przekształceń jest wyraźna zmiana
przestrzeni wyrobiska, ale również zwałów zewnętrznych, a nawet przeobrażenie
sąsiadujących obszarów [12].
Do negatywnych skutków odkrywkowej eksploatacji oddziaływujących na elementy środowisko przyrodniczego zalicza się [12]:
 degradację flory i fauny,
 zmianę stosunków wodnych,
 zanieczyszczenie wody i powietrza,
 przekształcenia gleb,
 przekształcenia krajobrazu,
 hałas i drgania.
Wśród wymienionych punktów na uwagę zasługują zmiany dokonujące się pod
wpływem eksploatacji kruszyw w faunie. Według Komisji Europejskiej na obszarach
140

Wykorzystanie skarp o różnej genezie przez żołny Merops apiaster oraz brzegówki…

Natura 2000, które między innymi są powoływane w celu ochrony rzadkich i zagrożonych ptaków, siedlisk oraz innych gatunków zwierząt, wymieniane są następujące
zagrożenia [12]:
 utrata lub pogorszenie stanu siedlisk lub ich rozdzielenie,
 zakłócenie funkcjonowania zagrożonych gatunków lub ich przemieszczenie,
 utrata rzadkich lub zagrożonych gatunków,
 możliwość zasiedlania przez obce inwazyjne gatunki,
 zmiany w ekosystemach wodnych lub ich degradacja.
O tym, na ile oddziaływanie będzie silne i nastąpi znaczne pogorszenie stanu
środowiska przyrodniczego, decydują czynniki, takie jak: wrażliwość środowiska,
wybór lokalizacji, kolejność eksploatacji, koncentracja wydobycia i wiele innych [12].
Nieodzownym elementem wpływającym na degradację fauny są przekształcenia
krajobrazu, które przybierają różne formy [12]:
 zmiany budowy geologicznej i rzeźby terenu,
 powstawanie nowych form w krajobrazie: usypisk, zwałowisk, sztucznych odsłonięć geologicznych,
 osiadanie gruntów,
 zmiany mikroklimatu,
 zmiany charakteru użytkowania powierzchni,
 zmiany komunikacyjne i urbanistyczne.
W celu uniknięcia znacznych przeobrażeń środowiska przyrodniczego każdy
przedsiębiorca podejmujący działalność górniczą jest zobowiązany do przedłożenia
przewidywanych wpływów na środowisko oraz uzyskania szeregu zezwoleń [16]. Dokumenty te są przygotowywane nie tylko przed rozpoczęciem działalności, ale również
w trakcie działalności produkcyjnej następuje ich aktualizacja, a przedsiębiorstwo jest
pod ciągłym nadzorem monitorującym poprawność wykonywanych działań.
W wyniku zaistniałych zmian w krajobrazie, po zaniechaniu wydobycia surowca
w końcowym etapie wykonywana jest rekultywacja terenu pogórniczego, której efektem jest zmiana formy obszaru oraz jego sposobu użytkowania. Najczęściej docelowo
rekultywacja ma charakter turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowy [16].
Należy nadmienić, że nie wszystkie skutki eksploatacji górniczej kruszyw są
negatywne, a istnieje również pozytywny aspekt górnictwa odkrywkowego w zachowaniu różnorodności biologicznej. Komisja Europejska wśród wytycznych wymienia
przykłady zachowania różnorodności biologicznej, ale po zakończeniu eksploatacji,
w wyniku przeprowadzonej rekultywacji terenu wyrobiska. W miejscach wydobycia
lub terenach sąsiednich spotykano gatunki objęte ochroną przepisami dyrektywy
ptasiej i siedliskowej, czego efektem było włączenie niektórych dawnych kopalni
i kamieniołomów do sieci Natura 2000. Można podać następujące przykłady [12]:
 chronione gatunki ptaków mogą wykorzystywać dawne kamieniołomy,
 miejscem gniazdowania żołny, jaskółki lub dudka mogą stać się kopalnie piasku
i piaskowca,
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 w nowo powstałych zbiornikach wodnych w kamieniołomach tworzą się nowe
i optymalne miejsca dla niektórych gatunków płazów,
 odpowiednio przeprowadzony proces rekultywacji kopalń kamieniołomów
prowadzi do powstania siedlisk cennych przyrodniczo wymienianych w dyrektywie siedliskowej.

3. Odkrywkowa eksploatacja kopalin na terenie
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Jednym z przykładów eksploatacji kopalin na obszarze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w dolinie Sanu jest żwirownia w miejscowości Nozdrzec.
Określone zostały dwa sposoby oddziaływania na środowisko przyrodnicze: trwałe
i okresowe. Jako oddziaływanie trwałe podaje się [12]:
 zniszczenie struktury układu górnych warstw litosfery skorupy ziemskiej,
 zniszczenie biosfery na terenie objętym robotami górniczymi,
 trwałe zmiany w krajobrazie i morfologii okolicy na skutek utworzenia wyrobisk,
 przemieszczanie na inne tereny zasobów kopalin udokumentowanych w złożu.
W ramach okresowego oddziaływania działalności górniczej na środowisko wymienia się [12]:
 emisje do atmosfery hałasu, wibracji i gazów spalinowych,
 naruszenie równowagi hydrosfery w okolicy działalności górniczej,
 zagrożenie utonięcia w wyrobiskach poeksploatacyjnych.
Oprócz wymienionej powyżej, w Nozdrzcu występuje jeszcze jedna żwirownia,
której wpływ na środowisko ogranicza się tylko do występowania złoża. Oddziaływanie
nie przekracza dopuszczalnej wielkości i sprowadza się głównie do gleby i powierzchni
terenu. Ponadto żwirownia ta jest w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nozdrzec wpisana do rekultywacji w kierunku wodnym z przeznaczeniem rolniczym
lub w celach rekreacyjnych [12].
Kolejnym przykładem żwirowni na obszarze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jest obiekt w miejscowości Dydnia-Temeszów. Charakteryzuje
się ona niskim stopniem wpływu eksploatacji na środowisko ze względu na warunki
i parametry złoża oraz właściwości skał otaczających. Efektem tego są zmiany środowiska przyrodniczego jedynie w zasięgu eksploatacji. Po zakończeniu wydobycia
zaplanowany jest proces rekultywacji w kierunku rolniczym: na użytki zielone lub
też staw rybny [12].

4. Ptaki gniazdujące w skarpach
Do ptaków gniazdujących w norach wykopanych w skarpach należy zaliczyć:
 zimorodka (Alcedo atthis),
 żołnę (Merops apiaster),
 brzegówkę (Riparia riparia).
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Zimorodek Alcedo atthis jest jednym z liczniejszych gatunków występujących
w Polsce gniazdujących w norkach ziemnych. Jego liczebność w Polsce została oszacowana na 2500–6000 par. Najlepszym miejscem do gniazdowania dla tego ptaka są
zalesione odcinki rzek, które mają urwiste brzegi. Mogą to być również stawy, jeziora,
zbiorniki zaporowe, rowy i kanały. Podłoże, w którym zimorodek kopie norki, jest
najczęściej piaskowe lub piaskowo-gliniaste, aczkolwiek obserwowane były norki
w podłożu lessowym [2, 13].
W stosunku do zimorodka, żołna Merops apiaster jest gatunkiem skrajnie nielicznym, charakteryzującym się silną fluktuacją, stąd podaje się, że jej liczebność
w Polsce wahała się w granicach 1–57 par [według 2] to 130–210 par). Gatunek ten
preferuje urozmaiconą rzeźbę terenu w krajobrazie rolniczym na skarpach o małym
stopniu pokrycia roślinnością, ewentualnie z pojedynczymi drzewami i krzewami.
Sąsiadujące agrocenozy charakteryzują się niską intensywnością użytkowania, przy
bardzo zróżnicowanej strukturze gospodarowania, na którą składa się mozaika
pól, łąk, pastwisk i ugorów. Ważnym elementem przy wyborze siedlisk do lęgu jest
sąsiedztwo rzek, zbiorników wodnych lub obszarów podmokłych zapewniających
dostatnią bazę pokarmową. Zarówno w stosunku do zimorodka, jak i brzegówki, żołna
preferuje bardziej zwięzłe podłoże. Najczęściej wybiera skarpy lessowe, sporadycznie
według literatury można spotkać nory w skarpach na podłożu piaszczystym. Stąd
też zasięg tego gatunku jest głównie związany z budową geologiczną terenu. Ponadto
w stosunku do np. brzegówki jest ptakiem płochliwym, stroniącym od zabudowań
ludzkich, a tym bardziej infrastruktury gospodarczej, co wyklucza wykorzystanie
skarp pozostałych po działalności górniczej [13].
W porównaniu z wyżej wymienionymi gatunkami najliczniej występującym
w Polsce ptakiem, którego miejscem gniazdowania są wykopane w skarpach norki, jest
brzegówka Riparia riparia. Preferencje siedliskowe brzegówki są związane z otwartym
krajobrazem oraz stromymi, podlegającymi erozji brzegami rzek, urwistymi brzegami
jezior, ściankami lessowymi oraz niedużymi naturalnymi obrywami skarp ziemnych.
Stąd też największym zagrożeniem dla tych ptaków i wynikającymi z tego zmianami
w liczebności na lęgowiskach, są przekształcenia siedlisk wynikające m.in. z naturalnego
zarastania skarp, ale również regulowania koryta rzek. Brzegówki preferują doliny
dużych rzek, ale zdecydowanie unikają uregulowanych odcinków. Dodatkowym miejscem, gdzie można spotkać brzegówkę ze względu na charakter siedliska, są wyrobiska
po kruszywach naturalnych i surowcach ilastych, wyrobiska kopalni odkrywkowych
oraz wykopy pod budowle [13]. Jak podaje literatura, brzegówki łatwo przyzwyczajają
się do obecności ludzi, co może sprzyjać zasiedlaniu czynnych wyrobisk [17]. W Polsce
populacja tego gatunku jest oceniana na 150–300 tys. Obecność tego gatunku ptaków
w dolinie Sanu została dokładnie przedstawiona przez Józefika [9]. Stwierdził on, że
kolonie brzegówek dosyć licznie występowały w środkowym biegu Sanu, tj. od okolic
Dynowa do Przemyśla. Jednakże zwrócił uwagę na znacznie mniejszą liczebność tych
ptaków gniazdujących na mało spoistym podłożu piaszczystym. Według wskazań
najlepszym utworem do budowy nor był less [9]. Badania te zostały potwierdzone
przez wielu autorów w innych regionach [5, 6, 7, 8, 14], którzy również analizowali
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spoistość gruntów skarp, gdzie występowały brzegówki, z konkluzją o zwiększającej
się liczbie zasiedleń wraz z rosnącą spoistością materiału.

5. Teren badań
Pogórze Dynowskie jest obszarem znajdującym się w obrębie Karpat Polskich,
wyszczególniając, stanowi część północną Zewnętrznych Karpat Zachodnich, o powierzchni 1840 km2, w rejonie Pogórza Karpackiego jest to największy mezoregion
[10, 15]. W obrębie granic tego regionu występują: od zachodu i północnego zachodu
Pogórze Strzyżowskie, od wschodu Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie,
od północy Podgórze Rzeszowskie, a od południa Kotlina Jasielsko-Krośnieńska
i Pogórze Bukowskie graniczące w drobnych częściach [10].
Karpaty zewnętrzne charakteryzują się budową z utworów fliszowych (naprzemianległe warstwy m.in. piaskowców), wśród nich wyróżnia się dwie serie: kwarcowo-krzemianową oraz marglisto-krzemianową. Porównując obydwie serie, pierwsza to utwory o grubszym ziarnie i z mniejszą ilością spoiwa,
z mniej korzystnym składem mineralnym w stosunku do serii drugiej. Utwory
typu piaskowce kwarcowo-krzemianowe to materiał tworzący gleby bielicowe,
a z utworów marglisto-krzemianowych została utworzona zwietrzelina gliniasto-pylasta i gliniasto-ilasta, będąca materiałem wyjściowym dla powstających gleb
brunatnych, a czasem płowych [1, 4] oraz pararędzin [18]. Na Pogórzu Dynowskim
możemy również wyróżnić rozmieszczone nieregularnie i powstałe w różnych warunkach sedymentacji lessy, które są określane jako odmiana karpacka [3, 11].

6. Obiekt badań
Na obszarze Pogórza Dynowskiego, po wcześniejszej analizie terenu doliny Sanu
i Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego [19] za pomocą strony internetowej Geoportal [20], a następnie w oparciu o pracę w terenie, zostały odnalezione
miejsca wydobycia kruszywa. W wybranych kopalniach na badanym obszarze oceniano występowanie gatunków: żołny Merops apiaster oraz brzegówki Riparia riparia
gniazdującej w skarpach. Pierwszym obiektem była żwirownia w Nozdrzcu, najlepiej
rozbudowana. Następnym obiektem było wyrobisko w Niewistce, które zakończyło
już pracę, a nowe wyrobisko rozpoczynało dopiero działalność. Kolejnym obiektem
była kopalnia w Temeszowie, cały czas prosperująca. W znacznym oddaleniu znajduje
się ostatni wyznaczony obiekt w miejscowości Ulucz, prawdopodobnie nadal czynny.

7. Gniazdowanie ptaków a wydobycie kruszywa
Wśród badanych obiektów wybranych w trakcie analizy terenu, jako pierwszy
i jedyny, gdzie stwierdzono obecność brzegówek gniazdujących w skarpach, była
żwirownia w Nozdrzcu. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z właścicielem,
jak również przeprowadzonego rekonesansu terenu stwierdzono, że obecne w trakcie
badań w 2013 r. ptaki niestety nie powróciły do skarp. Jak podawał właściciel, ptaki
gniazdowały przez parę sezonów, a prace w tym terenie były tymczasowo zawieszane.
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W roku 2016 i 2017 badania zostały powtórzone i niestety nie stwierdzono obecności
brzegówek. Niestety, po procesie rekultywacji i zagospodarowaniu skarpy ptaki nie
powróciły.
Obiekt w Niewistce został poddany rekultywacji, a skarpy całkowicie zarosły, mimo
to nie zauważono obecności gniazd badanych ptaków. Nowe wyrobisko charakteryzowało się płytkimi skarpami, nienadającymi się do zasiedlenia, a przeprowadzony
rekonesans obiektu nie wykazał gniazdujących w skarpach gatunków.
Zarówno w trakcie badań terenowych w Temeszowie, jak i podczas rozmowy
z właścicielem nie potwierdzono obecności brzegówek w skarpach tego wyrobiska.
Niestety, nie udało się sprawdzić ostatniej kopalni w Uluczu, gdyż nie uzyskaliśmy
pozwolenia od właściciela na badania terenu wyrobiska.
W żadnym z obiektów nie stwierdzono obecności siedlisk żołny.

8. Podsumowanie
Mimo wielu negatywnych opinii na temat odkrywkowej eksploatacji kruszywa,
zwłaszcza w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego, a w szczególności degradacji
fauny, można wysunąć wniosek o pewnych pozytywnych aspektach tej działalności.
Wykazane przykłady występowania kolonii brzegówek Riparia riparia na terenie
kopalni w Nozdrzcu pozwalają na stwierdzenie, że proces wydobywczy przyczynia
się do zasiedlania skarp. Niestety, z racji preferencji siedliskowych późniejszy proces
rekultywacji i zaprzestanie działalności prowadzi do zarastania brzegów, co wpływa na
brak obecności kolonii brzegówek na tych terenach. Mimo to istniejące na obszarze
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w dolinie Sanu wyrobiska są
dobrym przykładem współistnienia górnictwa odkrywkowego z środowiskiem przyrodniczym.
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INWENTARYZACJA HERPETOFAUNY W DOLINIE
RZEKI SAN NA POGÓRZU DYNOWSKIM
I POGÓRZU PRZEMYSKIM
Streszczenie
Płazy i gady są jedną z najwrażliwszych, a zarazem najmniej licznych grup zwierząt kręgowych w Polsce. Ich liczna obecność świadczy o dobrym stanie środowiska. Oddziaływania
antropogeniczne, takie jak zanieczyszczenia wód i gleb, niszczenie siedlisk i zmiana stosunków wodnych to czynniki wpływające bardzo negatywnie na herpetofaunę. W Polsce występuje obecnie 18 gatunków płazów i 10 gatunków gadów, wszystkie są chronione częściowo
lub całkowicie. W celu oceny stanu ochrony płazów i gadów na cennym przyrodniczo obszarze, jakim jest Pogórze Dynowskie, w latach 2016 i 2017 przeprowadzono inwentaryzację ich
występowania. Badania prowadzono na obszarze, jaki obejmuje Związek Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego, czyli w obrębie gmin: Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza oraz Dydnia. W szczególności skupiono się na okolicy rzeki San. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono występowanie 11 gatunków płazów: żaby z grupy żab zielonych Rana esculenta complex:
żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba
trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, kumak górski
Bombina variegata, rzekotka drzewna Hyla arborea, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, traszka
grzebieniasta Triturus cristatus, salamandra plamista Salamandra salamandra. Spośród gadów
stwierdzono występowanie 5 gatunków: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix oraz
żmija zygzakowata Vipera berus.
Słowa kluczowe: herpetofauna, batrachofauna, reptilofauna, San, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie

INVENTORY OF HERPETOFAUNA IN THE VALLEY
OF SAN RIVER IN THE DYNOWSKIE FOOTHILLS
AND PRZEMYSKIE FOOTHILLS
Summary
Amphibians and reptiles are one of the most sensitive and at the same time the least numerous groups of vertebrate animals in Poland. Their numerous presence means the good condition of the environment. Anthropogenic impacts, such as water and soil pollution, habitat
destruction, and alteration of water relations are main factors that greatly affect the herpetofauna. In Poland there are currently 18 species of amphibians and 10 species of reptiles, all
partially or completely protected. In order to assess the status of the protection of amphibians
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and reptiles in the valuable area of the Dynowskie Foothills, in 2016 and 2017 inventory of
their occurrence was conducted. The research was conducted in the area of the Association
of Touristic Communes of the Dynowskie Foothills, within the communes Dubiecko, Dynów,
Nozdrzec, Krzywcza and Dydnia. The research was focused on the area around the San River.
As a result of the inventory, 11 species of amphibians were found: frogs of Rana esculenta complex: edible frog Rana esculenta, pool frog Rana lessonae, moor frog Rana arvalis, common frog
Rana temporaria, common toad Bufo bufo, green toad Bufo viridis, yellow-bellied toad Bombina
variegata, tree forg Hyla arborea, smooth newt Triturus vulgaris, crested newt Triturus cristatus, fire salamander Salamandra salamandra. Among reptiles, 5 species were found: sand lizard Lacerta agilis, common lizard Lacerta vivipara, slowworm Anguis fragilis, grass snake Natrix
natrix, and adder Vipera berus.
Keywords: herpetofauna, batrachofauna, reptilofauna, San, Dynowskie Foothills, Przemyskie Foothills

1. Wprowadzenie
Herpetofauna to ogół wszystkich płazów i gadów występujących na danym obszarze. Jako odrębne grupy obiektów badań wydzielona jest batrachofauna obejmująca
płazy oraz reptilofauna obejmująca gady. Aktualnie w Polsce występuje 18 gatunków
rodzimych płazów oraz 10 gatunków gadów. Większość z nich to gatunki rzadkie
i wrażliwe na zmiany środowiska. Wszystkie gatunki płazów i gadów występujących
w Polsce podlegają ochronie prawnej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska – ochronie ścisłej podlega 10 gatunków płazów i 5 gatunków gadów, ochronie
częściowej podlega 8 gatunków płazów i 5 gatunków gadów [14].
Płazy są najbardziej zagrożoną grupą kręgowców. Według różnych danych, co
czwarty lub nawet co trzeci gatunek płaza narażony jest na wyginięcie. Również
w Polsce najbardziej zagrożoną grupą spośród kręgowców są płazy [1, 3, 5, 6, 12,
13]. Część spośród gatunków krajowych płazów występuje na licznych stanowiskach,
jak żaby zielone (Pelophylax esculentus complex), żaba trawna (Rana temporaria) czy
ropucha szara (Buffo buffo). Bardzo rzadko występuje natomiast żaba zwinka (Rana
dalmatina), a rzadko salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszka karpacka
(Triturus montandowi) i traszka górska (Triturus alpestris) [3, 9, 10, 12].
Gady w Polsce występują nielicznie. Stosunkowo często można spotkać najliczniejszego gada w Polsce – jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis), dość licznie występują
również zaskrońce zwyczajne (Natrix natrix), jaszczurki żyworodne (Zootoca vivipara)
i padalce (Anguis fragilis), jednak pozostałe gatunki występują rzadko lub niezwykle
rzadko. Bardzo rzadkim gatunkiem jest wąż Eskulapa (Zamenis longissimus), gniewosz
plamisty (Coronella austriaca) i żółw błotny (Emys orbicularis). Status występowania
w Polsce jaszczurki zielonej (Lacerta viridis) i zaskrońca rybołowa (Natrix tesselata)
nie jest pewny [3, 5, 6, 9, 10].
Od drugiej połowy XX w. zauważa się stały spadek liczebności płazów i gadów
w Polsce, co jest związane z silną antropopresją. Największe zagrożenia dla płazów
i gadów to: zanikanie siedlisk, izolacja populacji spowodowana fragmentacją siedlisk,
wzrost intensywności gospodarki rolnej i leśnej, chemizacja rolnictwa, wprowadzanie
zanieczyszczeń do wód, gleb i atmosfery oraz śmierć na drogach w czasie migracji.
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Rozmnażanie płazów związane jest ze środowiskiem wodnym, dlatego do ich życia
niezbędne są zbiorniki wodne o odpowiedniej wielkości i odpowiednich parametrach
fizykochemicznych wody. Skóra płazów, ze względu na pełnienie funkcji oddechowych
i wspomaganie oddychania płucnego jest przepuszczalna dla gazów i roztworów
wodnych. Z tego powodu płazy są wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia chemiczne
wody, gleby i powietrza. Są też podatne na uszkodzenia związane z nadmiernym
oddziaływaniem promieniowania UV, którego intensywność wzrasta z powodu
niszczonej przez człowieka warstwy ozonowej atmosfery. Ponadto skóra płazów
jest mało odporna na grzyby i wirusy, zwłaszcza nowe odmiany i mutacje związane
z rolnictwem i stosowaniem środków ochrony roślin [3, 5, 6, 12].
W dobie globalnego wymierania płazów [1, 2, 13] cenne może być każde nowe
doniesienie na temat występowania ich populacji. Co istotne, naturalne, dziewicze
obszary są szczególnie ważne dla bytowania herpetofauny. Często właśnie siedliska
płazów położone w pobliżu terenów mało przekształconych antropogenicznie stanowią
kluczową rolę dla egzystencji lokalnych populacji [4, 8]. Takim właśnie terenem jest
dolina rzeki San. Jest również ważnym korytarzem ekologicznym.
Celem pracy było przeprowadzenie inwentaryzacji herpetologicznej w dolinie rzeki
San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim. Brak jest danych literaturowych
dotyczących herpetofauny tego obszaru. Badany teren położony jest w dolinie naturalnie meandrującej rzeki San, co sprawia, że obszar ten jest bogaty w różnorodne
siedliska: dolina rzeczna wraz z brzegami rzeki, starorzecza, tereny podmokłe, leśne
i łąkowe, ale także tereny użytkowane rolniczo i górniczo (kopalnie żwiru). Tak duża
różnorodność siedlisk sprzyjać powinna występowaniu wielu gatunków płazów i gadów.

2. Materiały i metody
Inwentaryzację herpetologiczną przeprowadzono w dolinie Sanu na obszarze
Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego. W ramach prac wstępnych przeprowadzono szereg wizyt w roku 2015 celem dobrego rozpoznania terenu. Inwentaryzację
herpetologiczną przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca oraz we wrześniu
2016 r., a także w tych samych miesiącach w roku 2017. W okresie tym wykonano
40 kilkugodzinnych obserwacji występujących na badanych stanowiskach gatunków
płazów i gadów zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska [9, 10]. W trakcie inwentaryzacji zanotowano wszystkie zaobserwowane i zarejestrowane słuchowo gatunki płazów i gadów na badanym obszarze.
Na podstawie dokonanych obserwacji ekspercko przyznano zinwentaryzowanym
gatunkom kategorię częstości występowania. Badania terenowe herpetofauny mogą
być obarczone pewnymi błędami, ponieważ istnieje możliwość liczenia tych samych
osobników częściej niż jednokrotnie, jak również przeoczenie obecności niektórych
osobników, a nawet występowania gatunku. Starano się błąd ten wyeliminować,
prowadząc obserwacje systematycznie i wielokrotnie, patrolując teren powoli i cicho.
Ze względu na inwentaryzacyjny charakter pracy, lokalizację i opis badanych
stanowisk umieszczono w kolejnym rozdziale (Teren badań i wyniki).
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3. Teren badań i wyniki
3.1. Opis terenu badań – stanowiska badawcze
Obszar badań położony jest na południu Polski w województwie podkarpackim.
Badania prowadzono na obszarze, jaki obejmuje Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, czyli w obrębie gmin: Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza
oraz Dydnia. Teren patrolowano w dolinie rzeki San od miejscowości Dobra do miejscowości Krasice (fot. 1). Na odcinku tym San stanowi granicę pomiędzy Pogórzem
Dynowskim a Pogórzem Przemyskim. Pogórze Dynowskie i Pogórze Przemyskie,
według „Regionalizacji geobotanicznej Polski” Matuszkiewicza [11], należą do Działu
Wschodniokarpackiego, Krainy Karpat Wschodnich i Okręgu Pogórza Strzyżowsko-Dynowsko-Przemyskiego. W obszarze poszukiwano płazów i gadów w typowych dla
poszczególnych gatunków siedliskach. Były to stawy pochodzenia antropogenicznego,
wyrobiska pożwirowe, rozlewiska powstałe na skutek działalności bobrów, brzegi
rzeki i oczka wodne, łąki, lasy i ich skraje, a także tereny ruderalne i nieużytki, które
często są miejscem bytowania niektórych gatunków gadów (fot. 2). Miejsca, w których zostały stwierdzone płazy lub gady, oznaczano kolejnymi numerami stanowisk.
Stanowiska wyznaczono wzdłuż rzeki San w buforze o szerokości 3 kilometrów dla
każdego brzegu. Wyjątek stanowiły stanowisko nr 3 koło miejscowości Jaworniki
oddalone od rzeki San o 6,5 km oraz stanowiska nr 5a i b w Dynowie położone w odległości 6 km od rzeki San (ryc. 1, tab. 1).
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej pracy oraz wielkość i różnorodność
inwentaryzowanego terenu nie zamieszczono charakterystyki stanowisk. Dla umożliwienia odnalezienia stanowisk w terenie celem kontynuacji w przyszłości badań,
poniżej, w tabeli 1, zestawiono współrzędne geograficzne stanowisk. Zestawienie
to umożliwia również szybką identyfikację stanowiska przy użyciu dostępnych powszechnie ortofotomap i narzędzi GIS-owych.
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Źródło: Opracowanie własne – w programie QuantumGIS na podkładzie mapy WMS z witryny: emgsp.pgi.gov.pl (dostęp: 15.10.2017)

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk występowania płazów i gadów w dolinie Sanu na granicy
Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego na podstawie badań z roku 2016 i 2017
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Tab. 1. Współrzędne geograficzne miejsc, w których zaobserwowano występowania płazów
i gadów na podstawie badań z roku 2016 i 2017 w dolinie Sanu na granicy Pogórza Dynowskiego
i Pogórza Przemyskiego
Lp.

Numer stanowiska

Współrzędne geograficzne

1.

1a

E22.28580° N49.64464°

2.

1b

E22.28915° N49.64655°

3.

1c

E22.28938° N49.65039°

4.

1d

E22.29700° N49.65840°

5.

1e

E22.29168° N49.66089°

6.

1f

E22.31724° N49.65567°

7.

2a

E22.26018° N49.67769°

8.

2b

E22.22463° N49.69050°

9.

2c

E22.21012° N49.70645°

10.

2d

E22.21217° N49.71329°

11.

3

E22.36287° N49.72501°

12.

4a

E22.20560° N49.73224°

13.

4b

E22.24852° N49.74005°

14.

4c

E22.23072° N49.76366°

15.

5a

E22.12217° N49.75428°

16.

5b

E22.11700° N49.75072°

17.

6

E22.20655° N49.80276°

18.

7a

E22.25388° N49.82217°

19.

7b

E22.26892° N49.82626°

20.

7c

E22.27931° N49.82641°

21.

7d

E22.28437° N49.82703°

22.

7e

E22.29535° N49.82592°

23.

8

E22.34355° N49.80249°

24.

9a

E22.35480° N49.81852°

25.

9b

E22.35966° N49.81931°

26.

10

E22.38866° N49.80875°

27.

11

E22.44951° N49.78881°

28.

12

E22.50034° N49.80642°

29.

13

E22.54255° N49.77692°

30.

14a

E22.56819° N49.76306°

31.

14b

E22.57371° N49.76095°

32.

15

E22.60985° N49.76624°

Źródło: Opracowanie własne
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Fot. 1. San w miejscowości Dubiecko w okolicach stanowiska 10. Koryto rzeki naturalne, jednak
nie stanowi dobrego siedliska dla płazów krajowych, które unikają głębokiej wody oraz wysokich
i stromych brzegów
Źródło: fot. M. Klich

Fot. 2. Naturalne małe zbiorniki wodne w rejonach miejscowości Izdebki (stanowisko 5a) stanowią
doskonałe siedlisko dla bytowania i rozrodu płazów oraz do bytowania gadów
Źródło: fot. M. Klich

3.2. Wyniki inwentaryzacji herpetologicznej w dolinie rzeki
San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji herpetologicznej stwierdzono
występowanie na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim w dolinie rzeki San
11 gatunków płazów i 5 gatunków gadów.
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Spośród płazów zidentyfikowano następujące gatunki: żaba wodna Rana esculenta,
żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria (fot. 3), ropucha szara Bufo bufo (fot. 4), ropucha zielona Bufo viridis, kumak
górski Bombina variegata, rzekotka drzewna Hyla arborea, traszka zwyczajna Triturus
vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, salamandra plamista Salamandra
salamandra.
Spośród gadów zidentyfikowano następujące gatunki: jaszczurka zwinka Lacerta
agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis (fot. 5),
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix oraz żmija zygzakowata Vipera Berus (fot. 6).
Poniżej, w tabeli 2, zestawiono szczegółowe wyniki. Podano występowanie gatunków płazów i gadów. W trakcie badań występowanie gatunków płazów i gadów
zaobserwowano łącznie w 32 miejscach (tab. 1). Dla lepszej czytelności wyników
miejsca bytowania zwierząt położone blisko siebie (dystans do 3 km) i podobne fizjograficznie przedstawiono jako jedno stanowisko i oznaczono wspólnym numerem
(przykładowo miejsca występowania zwierząt o symbolach 2a, 2b, 2c i 2d oznaczono
jako stanowisko 2). W ten sposób w obszarze badań wyznaczono 15 stanowisk występowania płazów i gadów (tab. 2).
Ponadto zaznaczono częstość występowania gatunku w polu badawczym. W pierwszej
kolumnie (obok nazwy gatunkowej) podano status gatunku w Polsce – na podstawie
badań własnych i danych innych autorów [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] gatunek zakwalifikowano jako pospolity, rzadki, bardzo rzadki. Na podstawie przeprowadzonych
badań własnych przedstawiono częstość występowania gatunku w obszarze (tab. 2).
Tab. 2. Wyniki inwentaryzacji herpetofauny w dolinie rzeki San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim. Zaznaczono częstość występowania gatunku w badanym obszarze (A – częsty,
B – rzadki, C – b. rzadki). W pierwszej kolumnie przy nazwie gatunkowej w nawiasie przedstawiono status gatunku w Polsce (P – pospolity, R – rzadki, BR – bardzo rzadki). Najpierw zestawiono
płazy, następnie gady, szeregując gatunki w poszczególnych grupach alfabetycznie
Nr pola badawczego

Gatunek
(status gat. w Polsce)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

kumak górski (R)

-

-

C

-

B

-

-

-

B

-

-

-

-

-

-

2

ropucha szara (P)

A

A

C

A

A

-

B

-

C

-

-

-

-

C

-

3

ropucha zielona (P)

B

C

-

B

-

C

C

B

-

-

C

-

-

-

-

4

rzekotka drzewna (P)

C

-

-

C

C

C

-

B

C

-

-

-

-

-

-

10 11 12 13 14 15

5

salamandra plamista (R)

-

-

-

-

C

-

-

-

C

-

-

-

-

-

-

6

traszka grzebieniasta (P)

-

-

-

-

B

-

-

-

B

-

-

-

-

-

-

7

traszka zwyczajna (P)

-

-

C

-

B

-

-

-

B

-

-

-

-

-

-

8

żaba jeziorkowa (P)

A

A

-

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

9

żaba moczarowa (P)

C

C

-

-

C

-

-

-

C

-

-

-

-

-

-

10

żaba trawna (P)

A

A

B

C

B

-

C

-

A

-

-

C

C

-

C
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Nr pola badawczego

Gatunek
(status gat. w Polsce)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

żaba wodna (P)

A

A

-

B

B

-

-

-

C

-

C

10 11 12 13 14 15
-

-

-

-

12

jaszczurka zwinka (P)

B

B

-

B

C

B

C

-

-

C

C

-

C

C

C

13

jaszczurka żyworodna (P)

C

C

-

-

-

C

-

C

-

-

-

-

C

C

-

14

padalec zwyczajny (P)

-

C

C

B

B

-

-

B

-

-

-

B

B

-

-

15

zaskroniec zwyczajny (P)

B

B

-

B

B

-

C

-

B

C

-

-

-

-

-

16

żmija zygzakowata (P)

-

-

C

C

-

-

C

B

C

-

-

-

-

-

-

6

10 12

4

6

5

11

2

3

2

4

3

3

Liczba gatunków

10 10

Źródło: Opracowanie własne

Fot. 3. Żaba trawna Rana temporaria jest jednym z najliczniejszych i najpowszechniej
występujących płazów w badanym obszarze
Źródło: fot. S. Klich
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Fot. 4. Ropucha szara Bufo bufo – liczny i powszechnie występujący płaz w badanym obszarze.
Na zdjęciu amplexus – rozród gatunku odbywa się w kwietniu
Źródło: fot. S. Klich

Fot. 5. Beznoga jaszczurka – padalec zwyczajny Anguis fragilis zidentyfikowany w dolinie Sanu
Źródło: fot. M. Klich
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Fot. 6. Jedyny krajowy wąż jadowity – żmija zygzakowata Vipera berus niezbyt licznie zamieszkuje
badany teren. Gatunek ten niestety nadal jest przez człowieka umyślnie zabijany
Źródło: fot. M. Klich

4. Podsumowanie
Dolina Sanu w rejonie przeprowadzonych badań jest obszarem podlegającym
przekształceniom w stopniu niewielkim, a sama rzeka to siedlisko bliskie naturze,
seminaturalne. Wielkość rzeki i warunki hydrogeomorfologiczne determinują niską
antropopresję. W pobliżu rzeki brak zakładów przemysłowych bądź produkcyjnych,
działalność rolnicza realizowana jest w pewnym oddaleniu od rzeki i tradycyjnie nie
jest intensywna. W efekcie dolina Sanu stanowi niezbyt szeroki, lecz wystarczający
pas obszaru bliskiego naturze. Jest cennym korytarzem ekologicznym. To wszystko
powoduje, że San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim stanowi obszar bardzo cenny przyrodniczo. Jest też ważnym siedliskiem płazów i gadów, co potwierdziły
przeprowadzone badania.
W badanym obszarze stwierdzono występowanie 11 spośród 18 krajowych gatunków płazów oraz 5 spośród 10 gatunków gadów. Płazy najliczniej występowały
w małych zbiornikach wodnych i ich okolicach, natomiast gorszym siedliskiem dla
nich były duże zbiorniki i strefa brzegowa rzeki San. Gady najliczniej występowały na
łąkach, nieużytkach i terenach ruderalnych. Żmije zygzakowate i padalce spotykane
były głównie w strefie leśnej i w strefie przejściowej – ekotonalnej – pomiędzy lasem
a terenami otwartymi.
Najliczniejszymi i najpowszechniej spotykanymi płazami były ropuchy szare
i żaby trawne. Również licznie i często występowały żaby zielone: żaba jeziorkowa
i żaba wodna. Najrzadziej spotykano salamandry plamiste, traszki zwyczajne i traszki
157

Mariusz Klich, Sabina Klich

grzebieniaste. Spośród gadów najpowszechniejsze i najliczniejsze były jaszczurki
zwinki, nieco mniej licznie i rzadziej spotykano zaskrońce. Pozostałe gatunki gadów
spotykano znacznie rzadziej (tab. 2).
O bogactwie herpetofauny doliny Sanu decyduje duże urozmaicenie terenu
i różnorodność mikrosiedlisk oraz brak barier migracyjnych. Pozytywnym aspektem
jest również obecność relatywnie dużych powierzchni leśnych i zadrzewionych oraz
umiarkowana, lecz wystarczająca liczba terenów zawodnionych i podmokłych niezbędnych dla rozrodu płazów. Ważna jest również obecność korytarzy ekologicznych,
które w pewnym stopniu kompensują fragmentację obszaru przez drogi i tereny
zamieszkane przez człowieka.
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala stwierdzić, że dolina Sanu na Pogórzu
Dynowskim i Pogórzu Przemyskim stanowi dobre i ważne siedliska dla bytowania
płazów i gadów. Niektóre obszary są miejscem masowego bytowania i rozrodu wielu
gatunków. Należy mieć nadzieję, że obecne bogactwo gatunkowe i liczebność herpetofauny w obszarze zostaną utrzymane w przyszłości. Teren wymaga dalszego
monitoringu. Autorzy nie wykluczają odnalezienia w obszarze w przyszłości żaby
zwinki Rana dalmatina, traszki karpackiej Triturus montandoni i traszki górskiej
Triturus alpestris ze względu na występowanie stanowisk tych gatunków w pobliżu.
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW TYPU SBR W PRUCHNIKU
Streszczenie
W pracy dokonano oceny efektywności mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
typu SBR BIOVAC o przepustowości 630 m3/d, zlokalizowanej w miejscowości Pruchnik (woj.
podkarpackie), położonej na Wyżynie Rzeszowskiej, w paśmie falistych wzgórz nazywanych
Pogórzem Dynowskim. Obiekt wybudowany został w 1998 r., natomiast w roku 2009 poddany został rozbudowie. Modernizacja zakończyła się w maju 2011 r. Analizę funkcjonowania oczyszczalni przeprowadzono na podstawie wyników badań udostępnionych przez Urząd
Miejski w Pruchniku, dotyczy ona roku 2016. Analizie poddane zostały dobowe ilości ścieków
oraz ich jakość na podstawie 3 wskaźników: BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Średnia, rzeczywista skuteczność zmniejszania wartości tychże parametrów wynosiła odpowiednio 98,8%,
94% i 98,1%. Określone równocześnie współczynniki niezawodności oraz wskaźniki zawodności technologicznej oraz technologicznej sprawności potwierdzają niezawodne i wysokosprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pruchniku.
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, technologia SBR, skuteczność zmniejszania zanieczyszczeń

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SBR TYPE
WASTEWATER TREATMENT PLANT IN PRUCHNIK
Summary
In this paper evaluation of effectiveness mechanico-biological wastewater treatment plant
SBR BIOVAC type was made. This plant type is characterised by 630 m3/d throughput. It is
located in Pruchnik (Podkarpackie Voivodeship) on Rzeszów Highland, wavy mountain range
called Dynów Foothills. Facility was erected in year 1998, while in 2009 it underwent expansion. Modernization has ended in 2011. Analyse of functionality of the plant was conducted
based on results of research shared by city hall in Pruchnik. The analyse concerns year 2016, in
which daily quantities of wastewater were measured for 3 indicators: biological oxygen demand
(BOD), chemical oxygen demand (COD) and suspended matter. Average, real value of effectiveness of reducing the levels of those parameters was: 98,8%, 94% and 98,1%. Determined at the
same time reliability ratios, technological failure ratios and technological dispersion confirm
reliable and high performance functionality of sewage treatment plant in Pruchnik.
Keywords: wastewater treatment, sequencing batch reactor, effectivenes of wastewater pollutants reduction
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1. Wprowadzenie
Technologia osadu czynnego, która od wielu lat stosowana jest w systemach biologicznego oczyszczania ścieków, pozwala na skuteczną eliminację zanieczyszczeń,
w tym związków biogennych. Zazwyczaj prowadzona jest w reaktorach przepływowych
[2]. Wysoka wydajność oraz walory ekonomiczne tej metody sprawiły, że jest ona
powszechnie wykorzystywana [9]. Konkurencyjnym rozwiązaniem dla oczyszczania
ścieków w układach przepływowych są sekwencyjne reaktory porcjowe SBR, które
charakteryzują się większą elastycznością i prostotą działania, polegającą na możliwości zmiany parametrów układu, w zależności od ilości oraz jakości dopływających
ścieków [3].
Obiekty pracujące w technologii SBR, które zostały odpowiednio zaprojektowane i są właściwie eksploatowane, uzyskują bardzo wysoką sprawność oczyszczania
ścieków, która sięga nawet 99% w przypadku eliminacji węgla organicznego oraz 95%
w przypadku substancji biogennych, możliwe jest również całkowite usunięcie azotu
amonowego podczas nitryfikacji. Procesy zintegrowanego usuwania C, N oraz P prowadzone są z równie wysoką efektywnością, która przeważnie przekracza 90% [10].
Dzięki uzyskiwaniu wymaganych sprawności eliminacji zanieczyszczeń, technologia
sekwencyjnych reaktorów porcjowych stosowana jest z powodzeniem w przypadku
oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych czy przemysłowych [8].
Celem pracy jest ocena efektywności oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Pruchnik.

2. Technologia SBR w oczyszczaniu ścieków
2.1. Charakterystyka technologii SBR
Technologia oczyszczania ścieków w sekwencyjnych reaktorach porcjowych SBR
(ang. Sequencing Batch Reactor) wykorzystuje procesy biologiczne osadu czynnego
i sedymentacji zanieczyszczeń, przy czym ich przebieg oraz rozdzielenie osadu od
ścieków zachodzi w jednym zbiorniku (tzw. technologia jednozbiornikowa). Po
zakończeniu procesu ścieki odprowadzone są z komory w sposób porcjowy [4, 5].
Reaktory porcjowe z racji swojego periodycznego działania zaklasyfikować można
do systemów osadu czynnego, działających okresowo [10].
Określeniami, które charakteryzują proces technologii SBR, są: cykl oraz jego fazy.
Przedział czasowy określany jako pełny cykl, zaczyna się w momencie doprowadzenia
ścieków do reaktora i kończy się kolejnym jego napełnianiem. Fazy, które tworzą cykl,
są następującymi kolejno etapami technologii SBR. Najprostszy cykl tworzący system
porcjowy składa się z kolejnych faz: napełniania, reakcji, sedymentacji, dekantacji
oraz oczekiwania, która określana jest również jako faza spoczynku lub faza martwa
[6]. Pełen cykl procesu SBR, w uproszczeniu zdefiniować można zatem jako sumę
następujących po sobie pięciu faz [12], (ryc. 1).
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Ryc. 1. Przykład kolejności faz w cyklu pracy reaktora SBR

Źródło: Opracowanie własne

2.2. Sekwencyjne reaktory porcjowe w oczyszczaniu ścieków komunalnych
Oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych z sekwencyjnymi reaktorami
porcjowymi cechują się kompaktową i zwartą konstrukcją, której wymiary zazwyczaj
są niewielkie. Obiekty z reaktorami porcjowymi typu SBR mogą być użytkowane
w różnych konfiguracjach technologicznych. Zaprojektowany układ technologiczny
wykorzystujący reaktor porcjowy zblokowany z innymi obiektami technologicznymi,
pozwala na odpowiednie wykorzystanie terenu. Mechaniczne oczyszczanie ścieków
realizowane może być poprzez zastosowanie krat, piaskownika, sitopiaskownika,
sita lub mikrosita. Niejednokrotnie spotyka się rozwiązania, w których nie stosuje
się osadnika wstępnego. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych z reaktora następuje
przeważnie bezpośrednio do odbiornika. Istnieje również możliwość ich retencjonowania w napowietrzanych stawach ściekowych tzw. stawach doczyszczających. Ścieki
zatrzymywane mogą być również z komorach retencyjno-regulacyjnych. Retencjonowanie oraz doczyszczenie odpływu z reaktora porcjowego możliwe jest również
poprzez zastosowanie filtrów piaskowych i roślinnych [10].
Istotnym elementem poprawnej pracy reaktora jest odpowiedni cyklogram, który
można dostosowywać do zmiennych warunków obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń
tak, aby podczas trwania każdego cyklu obciążenie reaktora było stałe. Czas pracy
reaktora SBR w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych trwa zazwyczaj od
6 do 8 godzin, przy czym może być on również skrócony do 3–4 godzin lub wydłu165
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żony nawet do 12 godzin. W okresie zmniejszonych lub zwiększonych ilości ścieków
dopływających na oczyszczalnie, istnieje możliwość odłączenia lub włączenia do
układu poszczególnych reaktorów porcjowych. Każdy reaktor może funkcjonować
niezależnie od pozostałych [10].
W związku z brakiem konieczności eliminacji ze ścieków związków azotu i fosforu,
na terenach wiejskich i w małych miasteczkach słuszne jest stosowanie mechaniczno-biologicznych obiektów, wykorzystujących sekwencyjne reaktory porcjowe. W latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w południowo-wschodniej Polsce istniało kilkadziesiąt takich oczyszczalni, a w samym województwie podkarpackim znajdowało
się ich prawie 40. Większość była podobna pod względem zastosowanego układu
technologicznego [9]. W ostatnich latach zauważa się, że wiele oczyszczalni ścieków
komunalnych, działających w systemie przepływowym, przekształca swoje obiekty
tak, aby mogły one pracować w sposób okresowy.
Wcześniej stosowane przepływowe reaktory biologiczne oraz osadniki zostały
w łatwy sposób przekształcone w reaktory porcjowe lub zbiorniki retencyjne. Technologia sekwencyjnych reaktorów porcjowych doskonale sprawdza się w oczyszczalniach
ścieków w rejonach, w których występuje wzmożony ruch turystyczny i zachodzi
potrzeba szybkiego dostosowania parametrów systemu do występujących sezonowych wahań w ilości dopływających ścieków. Oczyszczalnie pracujące w technologii
SBR od wielu lat stosowane są do oczyszczania ścieków na obszarach turystycznych
w obiektach, takich jak: schroniska, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele czy
leśniczówki [7].

3. Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Pruchniku (woj. podkarpackie)
o średniej przepustowości 630 m3/d i RLM 5222 jest obiektem pracującym w technologii SBR BIOVAC (fot. 1). Zlokalizowana jest na działce nr 369/9. Bezpośrednim
odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Mleczka Wschodnia (19 km + 100).

Fot. 1. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Pruchniku
Źródło: Materiały udostępnione przez Urząd Miasta w Pruchniku
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Ścieki z terenu Pruchnika dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami grawitacyjnymi o średnicy 200 i 315 mm, wykonanymi z PCV. Trafiają do pompowni,
w której na wlocie zainstalowano kratę koszową rzadką o wymiarach 550 x 550 x
550 mm i prześwicie 50 mm. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym opróżniane są
w stacji zlewczej typu STZ-201S produkcji ENCO Gliwice, skąd trafiają do pompowni
głównej. Mieszanina ścieków dopływających i dowożonych za pomocą dwóch pomp
zatapialnych tłoczona jest na sito szczelinowe, zintegrowane wraz z piaskownikiem
poziomym typu ZSPZO ENCO Gliwice. Wypłukane i odsączone skratki zatrzymane
na sicie oraz odseparowany w piaskowniku piasek trafiają do ustawionych w pomieszczeniu pojemników. Skratki poddawane są procesowi higienizacji za pomocą
wapna chlorowanego.
Pojemniki okresowo wywożone są na składowisko odpadów komunalnych. Po
mechanicznym oczyszczeniu ścieki kierowane są do dwóch zbiorników retencyjnych,
połączonych hydraulicznym króćcem o średnicy 315 mm, a następnie do reaktorów
SBR: dwóch pierwotnie istniejących, prostopadłościennych, żelbetowych zbiorników
o pojemności 165 m3 oraz czterech zbiorników z tworzywa sztucznego o pojemności
105 m3 każdy, oddanych do użytku po modernizacji zakończonej w 2010 r. Oczyszczone ścieki odpływają kanałem grawitacyjnym o średnicy 315 mm poprzez wylot
wykonany w formie trapezowego, kaskadowego koryta betonowego o długości 3,0 m.
Ciąg technologiczny gospodarki osadami nadmiernymi, które powstają w trakcie
procesów biologicznego oczyszczania ścieków tworzą: 3 komory tlenowej stabilizacji
(V1 = 165 m3, V2, V3 = 105 m3) wyposażone w 24 dyfuzory dyskowe napowietrzające
ENVICON każda, automatyczna prasa taśmowa typu NP08CK firmy TEKNOFANGHI
z zespołem dozującym polielektrolit, z której za pomocą przenośnika ślimakowego
osady transportowane są do umieszczonej pod wiatą przyczepy, która okresowo
wywożona jest na składowisko odpadów komunalnych. Odcieki z procesów przeróbki osadów zawracane są przed pompownię i poddawane powtórnym procesom
oczyszczania (ryc. 2, fot. 2).
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Ryc. 2. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych w Pruchniku

Źródło: Opracowanie własne

Oczyszczalnia ścieków w Pruchniku posiada pozwolenie wodnoprawne wydane
przez Starostę Jarosławskiego, na wprowadzanie ścieków do odbiornika, których
wskaźniki nie mogą przekroczyć następujących wartości: 12,50 mg O2/dm3 (BZT5),
92 mg O2/dm3 (ChZT) i 35 mg/dm3 (zawiesiny ogólne).

Fot. 2. Sekwencyjne reaktory porcjowe częściowo zabudowane w hali reaktorów
Źródło: Materiały informacyjne Bionor Sp. z o.o. – http://www.bionor.pl (dostęp: 8.05.2017)
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4. Metodyka badań
Analizę funkcjonowania oczyszczalni przeprowadzono na podstawie wyników
badań z roku 2016 udostępnionych przez Urząd Miejski w Pruchniku. Analizie
poddane zostały dobowe ilości ścieków oraz ich jakość na podstawie 3 wskaźników
zanieczyszczeń: BZT5, ChZT oraz zawiesina ogólna. Wyniki poddano analizie statystycznej. Określono wartości: minimalne, maksymalne, średnie, medianę, rozstęp,
odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Niezawodność oczyszczalni
określono na podstawie wyznaczonych wartości współczynnika niezawodności WN
[10] i wskaźników zawodności technologicznej q [11] oraz technologicznej sprawności
Psw [13] zgodnie ze wzorami:
WN = Xśr/Xdop						(1)
gdzie:
Xśr – średnia wartość w odpływie z oczyszczalni,
Xdop – wartość dopuszczalna;
q = Sn,od/Sn,dop						(2)
gdzie:
Sn,od – nadmierne stężenie zanieczyszczeń w odpływie,
Sn,dop – nadmierne stężenie zanieczyszczeń, które powinno być usunięte;
Psw = n/(N+1)						(3)

5. Analiza pracy oczyszczalni ścieków
5.1. Analiza obciążenia hydraulicznego
Ścieki, które dopływają do oczyszczalni w Pruchniku, charakteryzują się zmiennością w odniesieniu do przepływów dobowych. W 2016 r. średnia, rzeczywista
wartość przepływów wyniosła 595 m3/d, co jest wartością zbliżoną do przepływu
projektowanego wynoszącego 630 m3/d (tab. 1, ryc. 3).
Tab. 1. Charakterystyka ilościowa ścieków dopływających do oczyszczalni w Pruchniku
Wartość rzeczywista
Qśrd [m3·d-1]

Średnia

Minimum

Statystyka

Maksimum

Mediana

Rozstęp

Odchylenie
Współstandarczynnik
dowe
zmienności

2016

595

310

815

605

505

133,47

0,22

Styczeń

531

363

765

515

402

96,27

0,18

Luty

663

559

758

677

199

63,10

0,10

Marzec

728

604

812

728

208

37,80

0,05
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Wartość rzeczywista
Qśrd [m3·d-1]

Statystyka
Odchylenie
Współstandarczynnik
dowe
zmienności

Średnia

Minimum

Maksimum

Mediana

Rozstęp

Kwiecień

673

589

765

678

176

52,14

0,08

Maj

594

346

765

602

419

107,89

0,18

Czerwiec

461

365

633

459

268

58,93

0,13

Lipiec

479

310

690

498

380

90,74

0,19

Sierpień

462

389

586

458

197

49,26

0,11

Wrzesień

425

314

524

426

210

48,44

0,11

Październik

662

395

789

704

394

103,45

0,16

Listopad

741

543

796

751

253

51,47

0,07

Grudzień

727

597

815

744

218

50,55

0,07

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 3. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Pruchniku w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

Zakres odnotowanych wartości waha się w granicach od 310 m3/d odnotowanych
w lipcu do 815 m3/d zarejestrowanych w grudniu. Tak szerokie spektrum wartości jest
typowe dla terenów miejskich i miejsko-wiejskich. W 2016 r. ilość ścieków dopływających wahała się od 49,2 do 129,4% przepływu średniodobowego projektowanego.
Zauważyć można, że okres wiosenny oraz jesienny były czasami, w których na oczyszczalni ścieków w Pruchniku notowano zwiększone dopływy. Zaś w okresie letnim
ilości tychże ścieków były znacznie mniejsze. Linia trendu na wykresie pierwszym
w jasny sposób obrazuje występującą w 2016 r. sezonowość przepływów. Miesiącami, w których odnotowano najwyższą średnią, są: marzec 728 m3/d oraz listopad
i grudzień – odpowiednio 741 i 727 m3/d (ryc. 4).
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Ryc. 4. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Pruchniku
w poszczególnych miesiącach w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

5.2. Jakość ścieków
W omawianym okresie średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
surowych wynosiły odpowiednio 310 mg O2/dm3 dla BZT5, 680 mg O2/dm3 dla ChZT
oraz 295 mg/dm3 dla zawiesiny ogólnej (tab. 2). Po oczyszczeniu ścieków wartości
tychże wskaźników uległy znacznemu obniżeniu do poziomu odpowiednio: 3,74; 41
oraz 6 mg/dm3, co świadczy o wysokiej skuteczności zastosowanego procesu technologicznego. Stężenia wskaźników w ściekach oczyszczonych w rozpatrywanym
okresie w żadnym przypadku nie przekroczyły wartości dopuszczalnych określonych
w pozwoleniu wodnoprawnym (tab. 3).
Tab. 2. Zestawienie statystyk opisowych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych
dla oczyszczalni w Pruchniku w 2016 r.

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Wartość rzeczywista w dopływie
[mg·dm-3]

Statystyka
Odchylenie Współczynstandarnik zmiendowe
ności

Średnia

Minimum

Maksimum

Mediana
[mg·dm-3]

Rozstęp

BZT5

310

110

550

280

440

120,83

0,39

ChZT

680

277

1308

657

1031

316,53

0,47

Zawiesina
ogólna

295

96

470

295

374

133,50

0,45

Źródło: Opracowanie własne
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Tab. 3. Zestawienie statystyk opisowych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
oczyszczonych dla oczyszczalni w Pruchniku w 2016 r.

Wskaźnik
zanieczyszczeń

Wartość rzeczywista w odpływie
[mg·dm-3]

Statystyka

Średnia

Minimum

Maksimum

Mediana
[mg·dm-3]

Rozstęp

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności

BZT5

3,74

1,70

8,00

3,10

6,30

2,51

0,67

ChZT

41

30

55

37

25

10

0,24

Zawiesina ogólna

6

5

8

5

3

1

0,22

Źródło: Opracowanie własne

Analizując kwartalny rozkład wartości zanieczyszczeń w ściekach surowych,
stwierdzić można, że w kwietniu, maju i czerwcu, czyli w II kwartale roku, do oczyszczalni dopływały ścieki, które niosły w sobie największe ilości zanieczyszczeń. Średnie stężenie BZT5 w tym okresie wyniosło 415 mg O2/dm3, ChZT 996 mg O2/dm3,
a zawiesina ogólna 410 mg/dm3 (ryc. 5). Natomiast w ostatnich trzech miesiącach
roku, w ściekach stwierdzono najmniejsze wartości tychże wskaźników. Analogicznie
najwyższe wartości wskaźników w ściekach oczyszczonych stwierdzono w II kwartale,
a najlepszy efekt ich oczyszczania w IV kwartale 2016 r. (ryc. 6).
Ryc. 5. Jakość ścieków dopływających do oczyszczalni w Pruchniku
w poszczególnych kwartałach 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 6. Jakość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Pruchniku
w poszczególnych kwartałach 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

Wartości średnie ładunków w ściekach surowych wyniosły 176,80 dla BZT5
i 376,10 kg O2/d dla ChZT oraz 159,44 kg/d w przypadku zawiesiny ogólnej. Analizując ładunki, stwierdzić można, że wartości maksymalne w przypadku wszystkich
trzech wskaźników zanotowano w maju. Wynosiły one 312,40, 742,94 kg O2/d oraz
255,60 kg/d dla zawiesiny ogólnej (tab. 4, ryc. 7). Średnie ładunki zanieczyszczeń
w ściekach oczyszczonych w roku 2016 wynosiły 2,20 i 22,88 kg O2/d w przypadku
BZT5 i ChZT oraz 3,32 kg/d dla zawiesiny ogólnej (ryc. 8).
Tab. 4. Zestawienie statystyk opisowych wartości ładunków zanieczyszczeń w ściekach
dla oczyszczalni w Pruchniku w 2016 r.
Ładunek zanieczyszczeń
w ściekach
[kg·d-1]

Wartość rzeczywista

Statystyka

Średnia

Minimum

Maksimum

Mediana

Rozstęp

176,80

75,57

312,40

159,75

236,83

74,02

0,42

2,20

1,03

5,79

1,32

4,76

1,73

0,79

376,10

190,30

742,94

361,78

552,65

165,11

0,44

22,88

16,64

31,24

21,81

14,60

4,92

0,21

159,44

69,79

255,60

157,56

185,81

59,34

0,37

3,32

1,57

5,57

3,20

4,00

1,19

0,36

Odchylenie Współczynnik
standardowe zmienności

BZT5
ścieki surowe
ścieki oczyszczone
ChZT
ścieki surowe
ścieki oczyszczone

Zawiesina ogólna
ścieki surowe
ścieki oczyszczone

Źródło: Opracowanie własne
173

Bartłomiej Biskup, Adam Masłoń
Ryc. 7. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych na oczyszczalni w Pruchniku w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 8. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na oczyszczalni w Pruchniku w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

5.3. Efektywność oczyszczania ścieków
Przeprowadzona analiza wykazała wysoką niezawodność funkcjonowania
badanego obiektu w zakresie eliminacji ze ścieków zanieczyszczeń organicznych
wyrażonych wskaźnikami BZT5, ChZT, których współczynniki niezawodności wyno174
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siły odpowiednio: 0,3 i 0,44. Najniższą wartość współczynnika niezawodności WN
otrzymano w przypadku zawiesiny ogólnej i wynosił on 0,16. Wskaźniki zawodności
technologicznej q, które dla wszystkich parametrów wynoszą 0 oraz technologicznej
sprawności na poziomie 90%, wskazują, że oczyszczalnia w Pruchniku w 2016 r.
pracowała poprawnie z wysoką efektywnością (tab. 5, ryc. 9).
Tab. 5. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Pruchniku w 2016 r.
Wartość
dopuszWskaźnik
czalna
zanieczyszczeń
w odpływie
[mg·dm-3]

Rzeczywista efektywność
oczyszczania [%]
Średnia

Minimum

Maksimum

Współczynnik niezawodności
WN

Zawodność
Technolotechnolo- giczna sprawgiczna q
ność Psw

BZT5

12,5

98,8

98,4

98,5

0,30

0

0,90

ChZT

92

94,0

89,2

95,8

0,44

0

0,90

Zawiesina
ogólna

35

98,1

94,8

98,3

0,16

0

0,90

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 9. Skuteczność zmniejszania wskaźników BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej na oczyszczalni
ścieków w Pruchniku w poszczególnych kwartałach 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne
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6. Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników badań, mających na celu ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Pruchniku, za pomocą wybranych metod statystycznych,
wysunięto następujące wnioski:
1. Analiza wyników badań z 2016 r. wskazuje, że w ściekach oczyszczonych nie
stwierdzono w żadnym przypadku przekroczeń wartości dopuszczalnych wskaźników, co świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu oczyszczalni SBR BIOVAC
w Pruchniku.
2. Średnia, rzeczywista skuteczność zmniejszania wartości BZT5, ChZT i zawiesiny
ogólnej wynosiła odpowiednio 98,8%, 94,0% oraz 98,1%.
3. Na podstawie obliczonych wskaźników niezawodności stwierdzić można, że obiekt
pracuje skutecznie i niezawodnie.
4. Wysokie wartości wskaźnika technologicznej sprawności gwarantują spełnienie
wymagań określonych w obowiązującym dla oczyszczalni w Pruchniku pozwoleniu wodnoprawnym.
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SKUTECZNOŚĆ I STABILNOŚĆ PROCESÓW
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH
W OCZYSZCZALNI Z REAKTOREM SBR
Streszczenie
W pracy dokonano oceny skuteczności oraz stabilności procesów oczyszczania ścieków na
oczyszczalni w Rzeżuśni, na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych próbek ścieków
surowych i oczyszczonych odnotowanych w latach 2008–2015. Analizą objęto następujące wskaźniki zanieczyszczeń: zawiesinę ogólną, BZT5 oraz ChZTCr, dla których wyznaczono
podstawowe statystyki opisowe oraz procentową wielkość redukcji. Oceny stabilności pracy
oczyszczalni dokonano na podstawie kart kontrolnych dla pojedynczej próby. Bazując na uzyskanych wynikach, stwierdzono, że analizowana oczyszczalnia ścieków działa w sposób prawidłowy, o czym świadczą wysokie wartości redukcji wskaźników zanieczyszczeń. W świetle
zastosowanej metody procesy oczyszczania należy ocenić jako stabilne.
Słowa kluczowe: ścieki bytowe, reaktor SBR, skuteczność, stabilność

THE EFFICIENCY AND STABILITY OF SEWAGE
TREATMENT PROCESSES IN WASTEWATER
TREATMENT PLANT WITH SBR REACTOR
Summary
In the paper assessed the efficiency and stability of Wastewater Treatment Plant (WTP)
work, which is located in Rzeżuśnia. Work effectiveness for this object was assessed based on
the physical-chemical results for raw and treated sewage, in the period from 2008 to 2015.
The analysis was performed for the following pollutants indicators: total suspended solids,
BOD5 and CODCr. For each the descriptive statistics and percentage reduction of pollutants
indicators were calculated. The assessment of work stability of WTP was performed by using
control cards for simple test. Based on the results it was concluded that the wastewater treatment plant work correctly, what has been confirmed by high reduction of pollution indicators
in sewage. Moreover, the results of control cards analysis, indicate that the treatment process
in WTP are stable.
Keywords: domestic sewage, SBR reactor, efficiency, stability
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1. Wprowadzenie
Postęp w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej można zauważyć od
momentu podpisania przez Rząd RP traktatu akcesyjnego (Ateny 2003 rok) o przystąpieniu naszego kraju do struktur UE. Wychodzi on naprzeciw wdrażaniu w życie
zapisów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Ważnym narzędziem służącym do jej realizacji był i jest nadal, zatwierdzony pod
koniec 2003 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych [3]. To dzięki
temu programowi zmodernizowano lub wybudowano od nowa wiele systemów
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Inwestycje te, co należy podkreślić, zostały
zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu, którego źródłem były fundusze unijne.
Według danych GUS [6] w 2015 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej w kraju (miasta
i wsie) wynosiła około 150 tys. km, czyli była o około 125 tys. km dłuższa niż w roku
rozpoczęcia przemian społeczno-gospodarczych (1989). Pod koniec tego samego roku
eksploatowano w kraju w sumie 3343 oczyszczalnie ścieków, z czego 776 w miastach
i 2567 na wsiach. W tej ogólnej liczbie oczyszczalni ścieków 835, czyli około 25%
było przystosowanych do podwyższonego usuwania związków biogennych. Między
innymi zalicza się do nich oczyszczalnie z reaktorami porcjowymi, tzw. reaktorami
SBR (z ang. Sequencing Batch Reactor) wykorzystującymi w procesie oczyszczania osad
czynny. Szczegółowy opis pracy reaktora SBR oraz możliwości jego praktycznego zastosowania znaleźć można w literaturze, między innymi w pracy Masłonia i Tomaszka
[11]. Szczególnie predysponowane są one do oczyszczania ścieków wytwarzanych na
obszarach wiejskich [4, 12].
Przykładem jednym z wielu wiejskich oczyszczalni z reaktorami SBR może być
oczyszczalnia ścieków bytowych w miejscowości Rzeżuśnia, w gminie Gołcza, powiat
miechowski. Podstawowym celem, jaki założyli sobie Autorzy niniejszej pracy, była
analiza i ocena skuteczności oczyszczania oraz stabilności pracy wyżej wymienionego obiektu.

2. Opis obiektu badań
Objęta badaniami oczyszczalnia położona jest w północnej części województwa
małopolskiego, we wschodniej części gminy Gołcza (ryc. 1).
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Ryc. 1. Położenie oczyszczalni w Rzeżuśni na tle województwa małopolskiego i gminy Gołcza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Obiekt oddano do eksploatacji w 2007 r. z przeznaczeniem do oczyszczania ścieków
bytowych dopływających siecią kanalizacyjną i dowożonych taborem asenizacyjnym.
System kanalizacyjny współpracujący z oczyszczalnią obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Chobędza, Wielkanoc, Gołcza i Rzeżuśnia. Wsie te zamieszkuje w sumie
1348 osób [14]. Oczyszczalnia posiada przepustowość nominalną równą 250 m3·d-1
odpowiadającą 1625 równoważnej liczbie mieszkańców (RLM).
Oczyszczalnia ścieków w Rzeżuśni została zaprojektowana i wykonana jako oczyszczalnia dwustopniowa, obejmująca oczyszczanie mechaniczne (wstępne) i oczyszczanie
biologiczne oparte na osadzie czynnym (ryc. 2). Mechaniczne oczyszczanie ścieków
oparte jest głównie na procesach cedzenia i sedymentacji zanieczyszczeń i jest realizowane za pomocą sitopiaskownika (urządzenie podstawowe) lub kraty ręcznej (urządzenie awaryjne). Biologiczne oczyszczanie ścieków, obejmujące mineralizację materii
organicznej, nitryfikację związków azotu i biologiczną defosfatację związków fosforu,
przebiega w reaktorze porcjowym (SBR). W eksploatacji znajduje się dwukomorowy
reaktor SBR, w którym zastosowano proces osadu czynnego w wersji przedłużonego
napowietrzania. Proces ten zapewnia uzyskanie wymaganych stężeń zanieczyszczeń
w ściekach oczyszczonych oraz pozwala na pełną tlenową stabilizację wytworzonych
osadów. Ciągłość przyjmowania ścieków jest zapewniona przez naprzemienną pracę
obu komór reaktora.
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Ryc. 2. Uproszczony schemat technologiczny oczyszczalni w Rzeżuśni

Źródło: Opracowanie własne

Komory reaktora wykonane zostały jako zbiorniki o konstrukcji żelbetowej. Każda
z nich posiada wymiary: 8,70 m (długość) x 4,70 m (szerokość) x 4,25 m (głębokość)
i jest wyposażona w zatopione mieszadło, ruszt napowietrzający, dekanter zrzutowy
oraz pompę do odprowadzania osadu nadmiernego [9].
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok o nazwie Gołczanka, będący
prawostronnym dopływem Szreniawy. Według danych IMGW przepływ SNQ dla
potoku Gołczanka wynosi 0,021 m3·s-1. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
oczyszczonych ścieków do potoku zostało udzielone przez Starostę miechowskiego
na 10 kolejnych lat i obejmuje okres od 4 grudnia 2007 do 3 grudnia 2017 r. Obliguje
ono użytkownika oczyszczalni ścieków w Rzeżuśni (gminę Gołcza) do spełniania
w tym czasie określonych warunków, dotyczących ilości oraz stężenia zanieczyszczeń
w odprowadzanych ściekach. Z dokumentu tego wynika, że:
 ilości odprowadzanych ścieków (Qdmax) nie mogą przekraczać 250,0 m3 d-1,
 stężenia zanieczyszczeń zawarte w odprowadzanych ściekach nie mogą przekraczać
wartości dopuszczalnych, które wynoszą: dla zawiesiny ogólnej – 50,0 mg dm-3,
dla BZT5 – 40,0 mgO2 dm-3 i dla ChZTCr – 150,0 mgO2 dm-3.

3. Materiały źródłowe i metody ich opracowania
Podstawą do oceny skuteczności i stabilności pracy badanego obiektu były materiały źródłowe uzyskane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej gminy Gołcza. Wśród
tych materiałów należy wymienić:
 dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi oczyszczalni ścieków w Rzeżuśni,
 operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do potoku Gołczanka,
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 wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków surowych (18 próbek) oraz ścieków
oczyszczonych (25 próbek), obejmujące okres od stycznia 2008 do listopada 2015 r.
Analizy ścieków, o których mowa wyżej, wykonywano w akredytowanym laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Ich zakres każdorazowo obejmował takie wskaźniki
zanieczyszczeń, jak: zawiesina ogólna, BZT5 i ChZTCr.
Dla każdego wskaźnika obliczono podstawowe statystyki opisowe, a mianowicie:
wartość średnią, maksymalną i minimalną oraz odchylenie standardowe i współczynnik zmienności.
Oceniając skuteczność procesów oczyszczania realizowanych w badanej oczyszczalni,
porównano skład ścieków oczyszczonych, odpływających do odbiornika z wymogami
pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto dla każdego wskaźnika zanieczyszczeń obliczono wartość jego redukcji, jaką uzyskiwano w całym procesie oczyszczania. Użyto
w tym celu powszechnie stosowanej formuły opisanej między innymi w publikacji [2]:
Ƞ = [(Ss – So) / Ss] · 100%					(1)
gdzie:
Ss – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach surowych [mg·dm-3],
So – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [mg·dm-3].
Ocenę stabilności pracy badanej oczyszczalni ścieków wykonano przy użyciu
metody tzw. kart kontrolnych. Wykorzystano jeden z wielu możliwych wariantów,
a mianowicie karty X-średnie. Karty takie opracowano dla każdego wskaźnika zanieczyszczenia oznaczanego w ściekach oczyszczonych. Warunkiem opracowania karty
jest normalność rozkładu oznaczonych wartości danego wskaźnika (zmiennych), co
sprawdzono przy zastosowaniu testu Shapiro-Wilka na poziomie istotności α = 0,05.
Ponieważ stwierdzono brak normalności rozkładu zarówno dla stężeń zawiesiny
ogólnej, jak i wartości BZT5 oraz ChZTCr, zgodnie z zalecaną metodyką opracowania
kart kontrolnych, dokonano normalizacji zmiennych [13]. Jeżeli zmienna losowa
podlega rozkładowi normalnemu, to prawdopodobieństwo przekroczenia trzykrotnej
wartości odchylenia standardowego przez tę zmienną, oddalając się od wartości średniej, wynosi zaledwie 0,0026. Stąd wynika, że w przedziale określonym na podstawie
wzoru przedstawionego poniżej:
μ ± 3·σ/n0,5							(2)
w którym:
μ – wartość średnia w populacji generalnej,
σ – odchylenie standardowe w populacji generalnej,
n – liczba danych w próbie
powinno zawierać się około 99,74% wartości średnich z próby. Karty kontrolne
X-średnie, przedstawiono w formie wykresów. Na każdej karcie kontrolnej naniesiono
linię centralną (CL) na poziomie wartości średniej danego wskaźnika zanieczyszczenia oraz dwie granice kontrolne: górną (UCL) i dolną (LCL). Granice te są odległe od
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linii centralnej o ± 3σ. Odchylenie standardowe zostało estymowane na podstawie
ilorazu σ /√n.
Mając na uwadze bardziej dokładne wyznaczenie okresów niestabilności procesu
oczyszczania, wyznaczono jeszcze dwie granice kontrolne, tzw. pomocnicze: pierwszą
w odległości ± 1σ, a drugą w odległości ± 2σ od linii centralnej [5, 10]. Okresy rozregulowań (niestabilności) wyznaczono w oparciu o kryteria zalecane przez Andrakę
i Dzienisa [1].

4. Wyniki badań i ich analiza
4.1. Skład ścieków surowych poddawanych procesowi oczyszczania
Ważnym czynnikiem wpływającym na przebieg procesu oczyszczania i jego efekt
końcowy jest skład ścieków surowych dostarczanych do oczyszczalni. Jest on odpowiedzialny za jej obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń. Jego duża zmienność może
powodować zakłócenia w procesie oczyszczania. W tabeli 1 zamieszczono dane, które
charakteryzują skład ścieków surowych, poddawanych procesowi oczyszczania na
oczyszczalni w Rzeżuśni. Skład ten scharakteryzowano przez pryzmat podstawowych
statystyk opisowych, jakie obliczono dla każdego wskaźnika zanieczyszczenia oznaczonego w 18 próbkach pobranych na dopływie do oczyszczalni w latach 2008–2015.
Przystępując do analizy danych zawartych w tabeli 1, należy na wstępie nadmienić,
że w rozpatrywanym wieloleciu badana oczyszczalnia funkcjonowała w warunkach
wyraźnego niedociążenia hydraulicznego. Średnia dobowa objętość ścieków, jaką
poddawano procesowi oczyszczania w poszczególnych latach, oscylowała nieznacznie
wokół wartości 100 m-3·d-1. Stanowiła ona zatem około 40% projektowanej przepustowości obiektu. Przechodząc do składu ścieków surowych, możemy zauważyć, że
charakteryzowały się one bardzo wysoką zmiennością, na co definitywnie wskazują
wartości obliczonych współczynników zmienności dla poszczególnych wskaźników
zanieczyszczeń wahające się od 1,2 (dla ChZTCr) do 1,4 (dla zawiesiny ogólnej).
Stężenia zawiesiny ogólnej zawierały się w przedziale 140,0–6100,0 mg·dm-3, natomiast wartości BZT5 w granicach od 150,0 do 3800 mgO2·dm-3, a ChZTCr od 283,0
do 7150,0 mgO2·dm-3. Należy zaznaczyć, że wartości minimalne każdego wskaźnika
oznaczono w tej samej próbce ścieków, pobranej do analizy w czerwcu 2013 r., podobnie
jak wartości maksymalne, które odnotowano w próbce ścieków pobranej do analizy
w kwietniu 2014 r. Wartości minimalne odpowiadają typowym ściekom bytowym,
których skład można znaleźć w dostępnej literaturze [7, 8].
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Tab. 1. Podstawowe statystyki opisowe wskaźników zanieczyszczeń oznaczone w ściekach
surowych, dopływających do oczyszczalni w Rzeżuśni w latach 2008–2015
Wskaźnik zanieczyszczenia
Statystyka
Liczebność próby
Wartość średnia
[mg∙dm-3]
Wartość minimalna
[mg∙dm-3]
Wartość maksymalna
[mg∙dm-3]
Odchylenie standardowe
[mg∙dm-3]
Współczynnik zmienności

zawiesina ogólna

BZT5

ChZTCr

18

18

18

968,3

706,1

1390,7

140,0

150,0

283,0

6100,0

3800,0

7150,0

1393,9

891,6

1632,8

1,4

1,3

1,2

Źródło: Opracowanie własne

Z kolei oznaczone wartości maksymalne znacznie odbiegają od składu typowych
ścieków bytowych. Być może przyczyną była zbyt duża objętość zrzutu ścieków
dowiezionych do punktu zlewnego oczyszczalni taborem asenizacyjnym, na który
nałożył się moment pobrania próbki. Jak powszechnie wiadomo, zawartość wypompowanego szamba przypomina swym wyglądem zazwyczaj silnie uwodniony osad
aniżeli ścieki. Charakteryzuje się ona bardzo wysokimi stężeniami zanieczyszczeń.
Oceniając podatność badanych ścieków surowych na proces biologicznego oczyszczania, ustalono wartość stosunku ChZTCr : BZT5. W ściekach, które posiadają taką
podatność, powinien on być co najwyżej równy 2,2 [7]. Wyliczona dla oczyszczalni
w Rzeżuśni średnia wartość tego stosunku w latach 2008–2015 wyniosła około 2,0.
4.2. Skład ścieków oczyszczonych, redukcja zanieczyszczeń
Jednym z kryteriów służącym do sformułowania oceny funkcjonowania oczyszczalni jest porównanie składu odpływających z niej do odbiornika ścieków, ze składem,
jaki został ustalony w obowiązującym eksploatatora pozwoleniu wodnoprawnym.
W tabeli 2 zestawiono dane, które opisują skład ścieków oczyszczonych w oczyszczalni
w Rzeżuśni. Skład ten, analogicznie jak skład ścieków surowych, scharakteryzowano
przez pryzmat podstawowych statystyk opisowych, obliczonych dla każdego wskaźnika
zanieczyszczenia oznaczonego w 25 próbkach pobranych na odpływie z oczyszczalni
w latach 2008–2015.

185

Włodzimierz Miernik, Edyta Stano, Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski
Tab. 2. Podstawowe statystyki opisowe wskaźników zanieczyszczeń oznaczone w ściekach
oczyszczonych, odpływających z oczyszczalni w Rzeżuśni w latach 2008–2015
Statystyka
Liczebność próby
Wartość średnia
[mg∙dm-3]
Wartość minimalna
[mg∙dm-3]
Wartość maksymalna
[mg∙dm-3]
Odchylenie standardowe
[mg∙dm-3]
Współczynnik zmienności

Wskaźnik zanieczyszczenia
zawiesina ogólna

BZT5

ChZTCr

25

25

25

26,1

26,9

86,9

< 2,0

3,2

24,4

240,0

350,0

762,0

46,4

87,9

143,5

1,8

2,5

1,7

Źródło: Opracowanie własne

Analizując dane zawarte w tabeli 2, stwierdzono, że skład oczyszczonych ścieków
odprowadzanych do odbiornika (potoku Gołczanka) charakteryzował się bardzo
wysokim zróżnicowaniem. Potwierdzają to obliczone wartości współczynników
zmienności wynoszące odpowiednio dla zawiesiny ogólnej – 1,8, dla BZT5 – 2,5 i dla
ChZTCr – 1,7. Tak wysoka zmienność nie wskazuje jednak na negatywną ocenę pracy
oczyszczalni. Szczegółowa analiza stężeń zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych
wskazuje, że wahały się one od około 2,0 do 240,0 mg·dm-3, a ich wartość średnia
w rozpatrywanym wieloleciu wyniosła 26,1 mg·dm-3. Średnie stężenie zawiesiny
ogólnej w badanych próbkach ścieków oczyszczonych stanowiło zatem około 52%
wartości granicznej (50,0 mg·dm-3) wyznaczonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Z kolei wartości tzw. tlenowych wskaźników zanieczyszczeń zawierały się w przedziałach
od 3,2 do 350,0 mgO2·dm-3 dla BZT5 oraz od 24,4 do 762,0 mgO2·dm-3 dla ChZTCr.
Wartości średnie, które na odpływie z oczyszczalni wynosiły w przypadku BZT5 –
26,9 mgO2·dm-3, a w przypadku ChZTCr – 86,9 mgO2·dm-3, stanowiły odpowiednio
67 i 58% ich wartości granicznej z pozwolenia wodnoprawnego (40,0 mgO2·dm-3
dla BZT5 i 150,0 mgO2·dm-3 dla ChZTCr). Należy też zaznaczyć, że w rozpatrywanym
okresie czasu (lata 2008–2015) tylko w jednej próbce ścieków oczyszczonych (na 25
pobranych) ich skład nie spełniał wymogów pozwolenia wodnoprawnego. Stężenie
zawiesiny ogólnej i wartość ChZTCr były około 5-krotnie wyższe, a wartość BZT5
około 9-krotnie wyższa od wartości granicznych. Przypadek ten miał miejsce podczas
badań kontrolnych wykonywanych w oczyszczalni w styczniu 2013 r. Można go więc
potraktować w kategorii incydentu, wywołanego najprawdopodobniej zakłóceniem
fazy sedymentacji lub dekantacji, jakie kończą proces oczyszczania ścieków w reaktorze SBR.
Kolejnym, również ważnym, kryterium oceny funkcjonowania oczyszczalni jest
uzyskiwany w procesie oczyszczania poziom redukcji zawartych w ściekach zanieczyszczeń. W przypadku badanego obiektu obliczone wartości redukcji minimalnej,
maksymalnej i średniej zawiera tabela 3.
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Tab. 3. Ekstremalne i średnie poziomy redukcji zanieczyszczeń uzyskiwane w oczyszczalni
w Rzeżuśni w latach 2008–2015
Wskaźnik zanieczyszczenia

Redukcja [%]
minimalna

maksymalna

średnia

Zawiesina ogólna

61,3

99,9

94,3

BZT5

83,7

99,7

96,2

ChZTCr

77,5

99,1

92,4

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z powyższej tabeli, redukcja zanieczyszczeń (zwłaszcza maksymalna
i średnia) na oczyszczalni w Rzeżuśni utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie.
Przeciętnie w okresie objętym badaniami stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach
oczyszczonych były niższe w ściekach surowych o 94,3%, natomiast wartości BZT5
o 96,2% i ChZTCr o 92,4%.
4.3. Stabilność procesu oczyszczania
Stabilność przebiegu procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Rzeżuśni,
z wykorzystaniem kart kontrolnych opracowanych dla każdego wskaźnika zanieczyszczenia monitorowanego w ściekach oczyszczonych, zilustrowano na rycinach 3–5.
Analizując kartę kontrolną opracowaną dla zawiesiny ogólnej (ryc. 3), można zauważyć
na niej tylko jeden okres niestabilności pracy oczyszczalni w całym rozpatrywanym
wieloleciu. Zdarzenie to miało miejsce w styczniu 2013 r. (próbka nr 18). Stężenie
zawiesiny w oczyszczonych ściekach osiągnęło wówczas swą maksymalną wartość
(240,0 mg·dm-3), przekraczając górną granicę kontrolną (UCL). W efekcie zaburzenia
procesu oczyszczania w tym czasie stwierdzono najniższy dla tego wskaźnika poziom redukcji. Wyniósł on tylko 61,3%. Pozostałe wartości stężeń zawiesiny ogólnej
oscylują wokół linii centralnej (CL) z trzema przypadkami przekroczenia pierwszej
linii pomocniczej (-1σ). Przypadki te nie następowały kolejno po sobie, a zatem nie
oznaczają zakłócenia stabilności procesu oczyszczania.
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Ryc. 3. Karta kontrolna stężeń zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych
na oczyszczalni w Rzeżuśni

Źródło: Opracowanie własne

Karta kontrolna opracowana dla kolejnego wskaźnika zanieczyszczenia monitorowanego w ściekach oczyszczonych, czyli BZT5 (ryc. 4), wskazuje na stabilny
proces usuwania ze ścieków związków organicznych w badanej oczyszczalni, w całym
analizowanym wieloleciu. Nie odnotowano bowiem ani jednego przypadku przekroczenia górnej (UCL) i dolnej linii kontrolnej (LCL). Stabilność procesu przełożyła się
bezpośrednio na wysoki poziom redukcji omawianego wskaźnika, który nie spadał
generalnie poniżej 92,0%. Wyjątkiem był styczeń 2013 r. Wówczas poziom redukcji
BZT5 wyniósł tylko 83,7%. Na karcie kontrolnej można zaobserwować to zdarzenie
jako przekroczenie w próbce nr 19 przez wartość BZT5 (350,0 mgO2·dm-3) drugiej linii
pomocniczej (+2σ). Zaobserwować można jeszcze dwa pojedyncze zbliżenia (próbka
nr 4 i nr 7) do drugiej linii pomocniczej (-2σ), ale BZT5 ścieków oczyszczonych przyjmowało wtedy najniższe wartości, odpowiednio 3,2 i 3,3 mgO2·dm-3. Pozostałe wartości
BZT5 oscylują wokół linii centralnej (CL) z pojedynczymi przypadkami zbliżenia lub
przekroczenia linii granicznych położonych w jej najbliższej odległości (± 1σ).
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Ryc. 4. Karta kontrolna wartości BZT5 w ściekach oczyszczonych na oczyszczalni w Rzeżuśni

Źródło: Opracowanie własne

Analizując kartę kontrolną wykonaną dla wartości ChZTCr (ryc. 5), podobnie jak
w przypadku karty kontrolnej dla BZT5, nie stwierdzono przypadków przekroczenia
przez nie zarówno górnej (UCL), jak i dolnej granicy kontrolnej (LCL). Na tej podstawie można zatem stwierdzić, że proces usuwania ze ścieków związków organicznych
i niektórych nieorganicznych (ChZTCr wyraża ich zawartość w oczyszczanych ściekach)
był stabilny.
Ryc. 5. Karta kontrolna wartości ChZTCr w ściekach oczyszczonych na oczyszczalni w Rzeżuśni

Źródło: Opracowanie własne
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Zaobserwowano jedno przekroczenie przez wartość ChZTCr w próbce nr 19
(762,0 mgO2·dm-3) drugiej linii pomocniczej (+2σ) oraz jedno przekroczenie w próbce
nr 20 (24,4 mgO2·dm-3) drugiej linii pomocniczej (-2σ) i jedną wartość w próbce nr 13
(25,9 mgO2·dm-3) położoną na tej linii.
Zaobserwowane przypadki przekroczenia nie przełożyły się negatywnie na stabilność procesu oczyszczania, a także na skuteczność redukcji ChZTCr. W analizowanym
okresie pozostawała ona na wysokim poziomie, przekraczającym zdecydowanie 90,0%.
Tylko w przypadku próbki nr 19 redukcja tego wskaźnika zanieczyszczeń wynosiła
77,5%. Ponadto stwierdzono 5 przypadków przekroczenia pierwszej linii pomocniczej
(+1σ), ale nie występowały one kolejno po sobie i jeden przypadek przekroczenia
pierwszej linii pomocniczej (-1σ). Pozostałe oznaczone w ściekach oczyszczonych
wartości ChZTCr oscylowały wokół linii centralnej (CL).

5. Wnioski
Zebrane i opracowane dane empiryczne dotyczące funkcjonowania oczyszczalni
ścieków z reaktorami porcjowymi (SBR) w miejscowości Rzeżuśnia (gmina Gołcza,
powiat miechowski) pozwalają na zamknięcie niniejszej pracy niżej przedstawionymi wnioskami:
1. Skład ścieków oczyszczonych, odpływających z oczyszczalni do odbiornika,
spełniał praktycznie każdorazowo wymagania zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym. W oczyszczonych ściekach (z wyjątkiem pojedynczego przypadku)
stężenia zawiesiny ogólnej były zatem mniejsze od 50,0 mg dm-3, wartości BZT5
od 40,0 mg O2 dm-3, a wartości ChZTCr od 150,0 mg O2 dm-3. Ponadnormatywne
stężenie zawiesiny ogólnej (240,0 mg dm-3), BZT5 (350,0 mgO2 dm-3) i ChZTCr
(762,0 mgO2 dm-3) w odpływie z oczyszczalni mogło być spowodowane zakłóceniem pracy reaktora SBR podczas fazy sedymentacji lub dekantacji.
2. Wysoką sprawność badanej oczyszczalni potwierdził także poziom redukcji zanieczyszczeń, uzyskiwany w procesie oczyszczania prowadzonym w reaktorze SBR.
W rozpatrywanym okresie był on bardzo wysoki i wynosił średnio 94,3% dla
zawiesiny ogólnej, 96,2% dla BZT5 i 92,4% dla ChZTCr.
3. Opracowane karty kontrolne wskazują, że proces oczyszczania ścieków przebiegał bez zakłóceń, a więc należy go uznać za stabilny. Stwierdzony jednorazowy
przypadek niestabilności procesu, jaki zaobserwowano w przypadku eliminacji
zawiesiny ogólnej, należy traktować w kategorii incydentu.
4. W świetle przedstawionych wyników, wybór technologii oczyszczania ścieków
opartej o reaktory porcjowe typu SBR dla gminy Gołcza należy uznać za trafny
z punktu widzenia ochrony lokalnego środowiska. Wyniki te potwierdzają także
opinię, że reaktory SBR są szczególnie predysponowane do stosowania na obszarach niezurbanizowanych.
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RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
JAKO PRZYKŁAD ZRÓWNOWAŻONEJ
GOSPODARKI ODPADAMI
Streszczenie
W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się gwałtowny rozwój technologii informatycznych,
co przyczynia się do zwiększenia popytu na sprzęt elektryczny i elektroniczny. Według danych zawartych w Raporcie Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 r., 77,9% gospodarstw
domowych jest wyposażonych przynajmniej w jeden komputer, a dostęp do Internetu posiada
72% mieszkańców wsi. Udział gospodarstw wyposażonych w sprzęt informatyczny w Polsce
wschodniej stopniowo zrównuje się z poziomem dla Polski zachodniej i centralnej, co przyczynia się do zacierania dysproporcji pomiędzy regionami kraju. Rezultatem wzrastającego zapotrzebowania na urządzenia elektryczne i elektroniczne jest wzrost wytwarzanych e-odpadów,
których ilość na świecie szacuje się na około 20–50 mln ton rocznie. Jednakże, niewłaściwie
prowadzona gospodarka e-odpadami może doprowadzić do skażenia gleby i wyrobów uzyskanych podczas produkcji rolniczej. Ze względu na złożoną i skomplikowaną charakterystykę materiałową odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niezwykle istotne jest dobranie
odpowiedniej metody ich przetwarzania. W pracy przedstawiono stan rynku elektronicznego
w Polsce oraz zaprezentowano przegląd technologii odzysku metali z wymienionych odpadów.
Analiza tematu wykazuje, że recykling e-odpadów jest rozwiązaniem ograniczającym ich szkodliwy wpływ na środowisko i umożliwiającym odzyskanie cennych surowców.
Słowa kluczowe: odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, e-odpady, gospodarka
odpadami, recykling

RECYCLING OF WASTE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT AS AN EXAMPLE
OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT
Summary
In recent years, there has been an increased development in using of IT technologies. This
phenomena results in the increase of demand on electrical and electronic equipment. According to Central Statistical Office Report, approximately 77.9% of households has at least one
computer in 2015 in Poland. It is estimated that the access to the Internet has 72% of rural
population. The share of households in Easter Poland which hold IT equipment is comparable
with the level for Central and Western Poland. It contributes to the blurring the disproportion
between regions of Poland. The main result of the increasing consumption on electrical and
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electronic equipment is huge amount of produced e-waste. The amount of waste electrical and
electronic equipment is estimated on approximately 20–50 million tons every year. Inappropriate waste management could lead to soil and agricultural products contamination. Due to
the complex structure of waste electrical and electronic equipment, it is necessary to find an
effective utilization method. This article presents the situation of electricity market in Poland.
Additionally, recycling methods of e-waste are presented. The study on this issue shows that
the recycling of waste electrical and electronic equipment is a solution which could limit the
harmful influence of aforementioned waste on the environment. In addition, it is possible to
recover valuable metals from waste.
Keywords: waste electrical and electronic equipment, e-waste, waste management, recycling

1. Wprowadzenie
Produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest jedną z najszybciej
rozwijających się gałęzi przemysłu. Nowe technologie w dziedzinie ICT (Information
and Comunication Technology) skutkują opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek
coraz bardziej zaawansowanych i wielofunkcyjnych urządzeń. Postęp techniczny
determinuje wzrost ilości dostępnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co
w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie masy powstających e-odpadów.
Wyeksploatowane urządzenia elektryczne i elektroniczne są rodzajem odpadów,
których wytwarzana masa wzrasta najszybciej. Corocznie na świecie powstaje ponad
40 milionów Mg elektroodpadów, z czego w samej Polsce około 500 tysięcy Mg [2].
Obecnie odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowią już 8% wszystkich
odpadów powstających w gospodarstwach domowych [4]. Wzrost ilości produkowanego złomu elektrycznego i elektronicznego wymusza opracowanie nowych rozwiązań
technologicznych w zakresie prawidłowego unieszkodliwiania, gdyż niewłaściwe
postępowanie z e-odpadami stwarza poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Niebezpieczne związki zawarte we wspomnianym rodzaju odpadów mogą
przedostać się do gleby, a następnie do wód gruntowych. Potrzeba redukcji negatywnego wpływu e-odpadów na środowisko przyczyniła się do rozwoju tzw. ekologistyki
zorientowanej na ochronę środowiska przyrodniczego [5].
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykazują duży potencjał ze
względu na zawartość cennych surowców, w tym metali szlachetnych. Szacuje się,
że z 1 mln telefonów komórkowych można odzyskać do 350 kg srebra, 34 kg złota,
15 kg palladu oraz 16 ton miedzi. Inne badania wykazały, że w 1 tonie zużytych
aparatów fotograficznych znajduje się około 1 kg białego metalu o łącznej wartości
3,5 tys. złotych [11]. Według Gołąbka [1], wartość srebra odzyskanego z urządzeń
grupy ICT w ciągu roku może dochodzić nawet do 1,2 mln zł. Z tego względu głównym
celem krajowej gospodarki odpadami jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych,
technicznych i informacyjnych, które umożliwiłyby odzysk cennych surowców zawartych w złomie elektrycznym i elektronicznym z jednoczesnym uwzględnieniem
zasad ochrony środowiska. Rozwój prawidłowych technik recyklingu e-odpadów
może przyczynić się również do aktywizacji społecznej poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy oraz do ograniczenia wydobycia surowców, co ma szczególne znaczenie
w przypadku państw o niskich zasobach naturalnych.
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Prezentowany artykuł zawiera charakterystykę rynku elektronicznego i elektrycznego
w Polsce oraz zasady gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów. Przedstawiono również obowiązujące akty prawne dotyczące postępowania
ze złomem urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wskazano możliwości
technologiczne w zakresie recyklingu wspomnianych odpadów, zorientowane na
ochronę środowiska przyrodniczego.

2. Rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzęt elektroniczny i elektryczny oznacza
urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uwarunkowane dopływem prądu
elektrycznego lub obecnością pól elektromagnetycznych, służące do wytwarzania,
przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych [21, 24].
Wraz z rozwojem nowych technologii, co roku obserwuje się systematyczny wzrost
produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacuje się, że 25% światowej
produkcji wspomnianych urządzeń stanowi rynek europejski [27]. W ciągu ostatniej
dekady produkcja sprzętu elektronicznego w Europie wzrosła średnio o 5% w ciągu
roku. Intensywny rozwój techniczny powoduje, że w przyszłości możliwy jest przyrost
rzędu 8–10% [22]. Jednocześnie postęp w dziedzinie technologii ICT przyczynił się do
znaczącego skrócenia cyklu życia sprzętu elektronicznego. Według Wysockiej-Golec
[27], średni czas użytkowania komputera i telefonów komórkowych wynosi obecnie
od 2 do 3 lat, podczas gdy w 1997 r. sprzęt użytkowano nawet przez okres 7 lat. Badania przeprowadzone przez Ali-Kurikka [26] wykazały, że ponad 60% wyrzucanych
przez gospodarstwa domowe odpadów w postaci odbiorników telewizyjnych jest nadal
sprawnych, a głównym powodem wymiany jest często chęć posiadania nowszego modelu. Dodatkowo brak podejmowania działań naprawczych lub modernizacji sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wynika również z przesłanek ekonomicznych, gdyż
często koszty naprawy przewyższają wartość urządzeń [5]. Efektem tego jest systematyczny wzrost ilości generowanych e-odpadów, które nierzadko są niebezpieczne
dla środowiska i wymagają odpowiedniego unieszkodliwiania.
Gwałtowny rozwój rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obserwuje
się również w Polsce. Według danych zawartych w Raporcie Głównego Urzędu Statystycznego [14], Polska znajduje się na 15 miejscu wśród wszystkich państw świata
o najszybszym wzroście liczby komputerów w gospodarstwach domowych. W 2014 r.
około 77% domów w kraju posiadało komputer stacjonarny lub przenośny, zaś na
terenach wiejskich odsetek ten wyniósł 73,6% (ryc. 1). Jednocześnie obserwuje
się zacieranie dysproporcji pod względem wyposażenia gospodarstw domowych
w technologie ICT między ścianą wschodnią (województwa: podlaskie, lubelskie,
podkarpackie, świętokrzyskie) a innymi regionami kraju (ryc. 2) [32].
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Ryc. 1. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputer z uwzględnieniem miejsca zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://ptezg.pl/Files/files/zn3/barska.pdf (dostęp: 21.07.2017)

Ryc. 2. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputer z podziałem na regiony kraju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. Raport
Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/ (dostęp: 20.07.2017)

Nadmierna ilość e-odpadów, które stwarzają problem z utylizacją w wielu regionach
świata, stanowi poważny problem z punktu widzenia gospodarki odpadami, w tym
również na terenie Pogórza Dynowskiego. W związku z powyższym podjęcie tematyki
recyklingu elektroodpadów w prezentowanym artykule jest jak najbardziej uzasadnione.
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3. Charakterystyka odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów, wyeksploatowane urządzenie elektryczne i elektroniczne zostały zaklasyfikowane do grupy 16: odpady nieujęte w innych grupach oraz
podgrupy 16 02: odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych [20]. W zależności
od typu urządzenia i zastosowanych materiałów na etapie procesu produkcyjnego,
poszczególnym typom elektroodpadów nadano indywidualne sześciocyfrowe kody.
Ze względu na zawartość metali ciężkich oraz substancji toksycznych, m.in. PCB, PBB,
Pb, Hg i Cd, większość e-odpadów klasyfikuje się jako odpady niebezpieczne o dużej
szkodliwości dla środowiska i człowieka.
Co roku na świecie powstaje od 20 do 50 mln Mg urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które na skutek zakończenia eksploatacji stają się elektroodpadami
[17]. Najwięcej złomu elektrycznego i elektronicznego wytwarza się w Stanach
Zjednoczonych oraz w Chinach [15]. W Unii Europejskiej corocznie powstaje blisko
8 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyraźną dominacją
Niemiec i Rosji [31]. Roczne tempo przyrostu wspomnianych odpadów kształtuje
się na poziomie 3–5% i jest ponad 3-krotnie większe niż w przypadku odpadów komunalnych [31]. Dodatkowo ilość elektroodpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wynosi od 5 do 30 kg/osobę rocznie, co stwarza poważny problem z odpowiednim
zagospodarowaniem [10].
Obecność w odpadach urządzeń elektrycznych i elektronicznych toksycznych
składników pozwala na ich zaklasyfikowanie do odpadów niebezpiecznych. Według
Namiasa [10], elektroodpady mogą zawierać w swoim składzie do 60 różnych metali
i substancji toksycznych, o udowodnionym negatywnie wpływie na zdrowie ludzi
oraz zwierząt (tab. 1, tab. 2). Inne badania wykazały, że ilość kadmu zawartego
w jednej baterii telefonu komórkowego może skutkować zanieczyszczeniem nawet
do 600 m3 wody [1].
Zawartość substancji o dużej szkodliwości powoduje, że gospodarka e-odpadami
jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Od wielu lat niepokojącym
zjawiskiem jest wywóz złomu elektrycznego i elektronicznego z krajów bogatych,
w szczególności z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, do państw rozwijających się, m.in. do Indii czy Ghany. W państwach o niskim poziomie rozwoju recykling
e-odpadów odbywa się z użyciem amatorskich metod, co skutkuje uwalnianiem rakotwórczych substancji. Pomimo obowiązującego od kilku lat zakazu wywozu złomu
elektrycznego i elektronicznego z Unii Europejskiej, nadal notowane są przypadki
wspomnianego zjawiska [16]. Jednym z powodów, dla których eliminacja nielegalnego wywozu e-odpadów staje się niemożliwa, jest niedostateczna kontrola towarów
transportowanych za granicę. Dodatkowo część elektroodpadów jest eksportowanych
jako działający sprzęt używany [6].
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Tab. 1. Substancje zawarte w odpadach urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Grupa związków

Halogenki

Składnik

Kondensatory, transformatory

PBB

Środki uniepalniające tworzywa sztuczne

Eter difenylowy

Środki uniepalniające tworzywa sztuczne

Chlorofluorowęglan

Agregaty chłodzące, pianki izolacyjne

PCV

Obudowy przewodów

Arsen

Diody świetlne

Bar

Metale

Występowanie

PCB

Ekrany monitorów

Beryl

Skrzynki zasilające zawierające

Kadm

Baterie niklowo-kadmowe, tusze i tonery do drukarek

Chrom

Twarde dyski, dyskietki

Ołów
Lit
Rtęć

Baterie, płytki drukowane, ekrany monitorów CRT
Baterie litowe
Lampy fluorescencyjne, baterie alkaliczne

Nikiel

Baterie niklowo-kadmowe

Metale ziem rzadkich

Warstwy fluorescencyjne

Selen

Starsze typy kopiarek i kser

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kumar, M. Holuszko, D.C.R. Espinosa, E-waste: An overview
on generation, collection, legislation and recycling practices, Resources, Conservation and Recycling, nr 122,
2017, s. 32–42.

W celu usprawnienia gospodarki e-odpadami konieczne jest opracowanie planu
postępowania i wskazanie koordynatora podejmowanych działań. Sprawne funkcjonowanie gospodarki odpadami wymaga ingerencji i współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, tj. użytkowników, zakładów organizujących zbiórkę, zakładów
przetwarzania oraz recyklerów [5]. Niezbędne jest również implementowanie aktów
prawnych, jednoznacznie określających hierarchię postępowania z tego typu odpadami.
Prawidłowo kształtowane wzorce postępowania z e-odpadami mogą przyczynić się do
redukcji zanieczyszczenia środowiska i dodatkowo przynieść korzyści ekonomiczne
w postaci ograniczenia zużycia zasobów naturalnych.
Tab. 2. Oddziaływanie substancji zawartych w elektroodpadach na człowieka i zwierzęta
Związek
Antymon
Kadm
Ołów
Rtęć
Nonylofenol

198

Możliwe oddziaływanie
Problemy skórne
Uszkodzenie nerek i kości, kumulacja w organizmie
Bardzo toksyczny dla ludzi i zwierząt, oddziaływanie na układ nerwowy
w szczególności u dzieci
Wysoka toksyczność i zdolność do biokumulacji, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i nerek
Uszkodzenie DNA
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Związek
Eter difenylowy
PCB
Polichlorowany naftalen

Możliwe oddziaływanie
Wpływ na układ odpornościowy
Uszkodzenie wątroby i układu nerwowego, działanie rakotwórcze
Toksyczny dla zwierząt i ludzi, wpływ na skórę, wątrobę, układ nerwowy
i układ rozrodczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kumar, M. Holuszko, D.C.R. Espinosa, E-waste: An overview
on generation, collection, legislation and recycling practices, Resources, Conservation and Recycling, nr 122,
2017, s. 32–42.

4. Uwarunkowania prawne dotyczące gospodarki elektroodpadami
Głównymi problemami związanymi z unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpadów
urządzeń elektrycznych i elektronicznych są niedociągnięcia techniczne w zakresie
ich odbioru, segregacji i recyklingu oraz niewystarczająca świadomość społeczeństwa
dotycząca negatywnego wpływu e-odpadów na zdrowie i środowisko. Z tego względu
w ostatnich latach gospodarka elektroodpadami jest jednym z priorytetowych działań
w Unii Europejskiej. Unijne prawodawstwo dotyczące gospodarki odpadami obejmuje
około 30 aktów prawnych, promujących ideę recyklingu celem stopniowej eliminacji
wytwarzania odpadów lub wykorzystania ich jako surowców. Zapisy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [19] określają docelowy poziom
zbiórki elektroodpadów na poziomie 45% sprzedanego sprzętu elektronicznego
od 2016 r., natomiast od 2019 r. obowiązywał będzie poziom wynoszący 65% [30].
W przypadku państw o słabiej rozwiniętej infrastrukturze do przetwarzania e-odpadów, w tym również dla Polski, dyrektywa określa niższy poziom zbiórki, rzędu 40%
w 2016 r. oraz 65% do roku 2021 [19, 33]. Jest to o tyle istotne, że obecnie w Polsce
zbiera się tylko około 30% masy sprzętu wprowadzanego na rynek, w związku z tym
realizacja założonych limitów byłaby niezwykle trudna [5].
Polskie prawodawstwo dotyczące gospodarki odpadami urządzeń elektrycznych
i elektronicznych obejmuje liczne ustawy i rozporządzenia (tab. 3). Podstawowym
aktem prawnym z zakresu gospodarki elektroodpadami jest ustawa z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [21]. Powyższa ustawa
reguluje obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu handlowego sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz prowadzących działalność w zakresie zbiórki lub
przetwarzania e-odpadów. Zgodnie z ustawą cały system gospodarki e-odpadami
obejmuje podsystemy [2]:
 zbiórki, gromadzenia i segregacji wstępnej,
 demontażu ręcznego i mechanicznego,
 odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania.
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Tab. 3. Najważniejsze akty prawne dotyczące gospodarki elektroodpadami
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Nazwa aktu prawnego
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup
sprzętu
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu
systemu gospodarki zużytym sprzętem
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu
do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela
oraz sposobu ich przekazywania

Dziennik Ustaw
Dz. U. 2015, poz. 1688
Dz. U. 2013, poz. 21
Dz. U. 2017, poz. 7

Dz. U. 2009, nr 215, poz. 1671
Dz. U. 2016, nr 0, poz. 2230
Dz. U. 2016, nr 0, poz. 2186
Dz. U. 2016, nr 0, poz. 2184

Dz. U. 2016, nr 0, poz. 2133

Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2353

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie ze wspomnianą Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, na producentach i importerach spoczywa obowiązek zbiórki, odbioru,
odzysku i recyklingu wyeksploatowanych urządzeń. Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru, są zobowiązani do sporządzania sprawozdań dotyczących
masy zebranych e-odpadów i przekazywania raportów do GIOS-iu, z uwzględnieniem ilości i rodzaju zebranego sprzętu [21, 28]. Wśród innych obowiązków
producentów i wprowadzających do obrotu handlowego urządzenia elektryczne
i elektroniczne należy wymienić [2]:
 informowanie kupujących o kosztach przetwarzania, zbierania, recyklingu
i unieszkodliwiania odpadów,
 rozszerzanie edukacji społecznej w zakresie gospodarki e-odpadami.
Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym implementuje również szereg zmian w zakresie funkcjonowania
gospodarki e-odpadami w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Wprowadzający do obrotu urządzenia elektryczne i elektroniczne od 2016 r. są zobowiązani do uzyskania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu nie
mniej niż 40% średniorocznej masy urządzeń dostarczanych na rynek. W kolejnych
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latach ilość ta będzie ulegać stopniowemu zwiększaniu – do 65% średniorocznej masy
wprowadzonego na rynek sprzętu w 2021 r. [28].
Zgodnie z zapisami zawartymi w wymienionej ustawie, od 2018 r. nastąpi zmiana
w klasyfikacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dotychczasowa liczba kategorii
urządzeń zostanie zmniejszona z 10 do 6, co ma na celu usprawnienie oraz obniżenie
kosztów przetwarzania. Dla konsumentów główną zaletą nowej ustawy jest obowiązek
nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych przez sklepy ze sprzętem AGD i RTV o powierzchni powyżej
400 m2, bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot
zużytego urządzenia był możliwy tylko przy zakupie nowego sprzętu [21].
Dodatkowo ustawa zaostrza kary związane z nieprzestrzeganiem zasad postępowania z elektroodpadami. Zgodnie z zapisami zawartymi we wspomnianym
akcie prawnym, zwiększono ilość administracyjnych kar pieniężnych z 8 do 45 [28].
Działania mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie zarówno od producentów, jak
i konsumentów przepisów związanych z prawidłowym postępowaniem z e-odpadami.

5. Technologie recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
W gospodarce elektroodpadami niezwykle istotne jest opracowanie prawidłowych działań organizacyjnych, informacyjnych, prawnych oraz technicznych celem
odzysku cennych surowców zawartych w złomie elektrycznym i elektronicznym.
Zmniejszające się zasoby naturalne oraz potrzeba ograniczenia kosztów ich wydobycia, doprowadziły do rozwoju idei recyklingu w wielu krajach. Realizacja odzysku
obejmuje szereg rozwiązań technicznych, takich jak segregacja „u źródła” lub zbieranie
podstawowych frakcji [2].
Recykling elektroodpadów odbywa się w różnych regionach świata przy zróżnicowanych poziomach zaawansowania [7]. Do przetworzenia e-odpadów zastosowanie
znalazła metoda mechaniczna, bazująca na procesie rozdrabniania odpadów za pomocą
strzępiarki (ryc. 3). Na wstępie niezbędne jest wymontowanie baterii i akumulatorów,
które nie powinny trafić do strzępienia. W dalszym etapie rozdrobniony materiał
poddaje się separacji magnetycznej i pneumatycznej oraz przesiewaniu na sicie.
W wyniku separacji magnetycznej odzyskiwany jest złom metali żelaznych, z kolei
drobny materiał przesiewa się na sicie i kieruje do składowania. Powstające podczas
zastosowanej metody recyklingu gazy odlotowe transportowane są do cyklonów,
a następnie do filtrów workowych w celu ich oczyszczenia [9].
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Rys. 3. Recykling odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych metodą mechaniczną

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Woynarowska, W. Żukowski, Współczesne metody recyklingu
odpadów elektronicznych, Czasopismo Techniczne Chemia, z. 16, r. 109, 2012, s. 175–185.

Inna metoda recyklingu, stosowana m.in. w Korei, obejmuje ręczny demontaż
urządzeń, rozdrobnienie odpadów oraz separację magnetyczną i przeciwprądową
(ryc. 4). Na etapie ręcznego demontażu usuwane są wszystkie kable, obwody drukowane celem ograniczenia emisji toksycznych związków podczas właściwego procesu
recyklingu. Zastosowanie separacji z użyciem prądów wirowych polega na wytworzeniu prądów indukujących pole magnetyczne. Efektem zabiegu jest odpychanie
metali nieżelaznych przez magnes, z kolei metale żelazne są wychwytywane i zbierane do pojemnika umieszonego pod separatorami. Na tym etapie z masy odpadów
odzyskiwane są: guma, tworzywa sztuczne oraz żelazo, miedź i aluminium [17, 18].
Ryc. 4. Recykling e-odpadów z zastosowaniem prądów wirowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Woynarowska, W. Żukowski, Współczesne metody recyklingu
odpadów elektronicznych, Czasopismo Techniczne Chemia, z. 16, r. 109, 2012, s. 175–185.
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Na szerszą skalę stosowane są również metody recyklingu oparte na hydrometalurgii oraz kombinacji procesów mechanicznych i hydrometalurgicznych (ryc. 5).
W początkowym etapie elektroodpady są demontowane i rozdzielane na następujące
frakcje: metale, tworzywa sztuczne, baterie oraz obwody drukowane. Po wstępnej
segregacji, składniki zawierające metale są rozdrabniane w celu uzyskania wyższej
sprawności kolejnych etapów recyklingu. Następnie rozdrobniony materiał poddawany
jest separacji magnetycznej, co pozwala na wydzielenie żelaza oraz frakcji metalicznej
i niemetalicznej. Odzyskaną frakcję metaliczną przetwarza się metodą hydrometalurgiczną z zastosowaniem procesu ługowania wodą królewską, tiomocznikiem lub
tiosiarczanem. Ostatnią fazą procesu jest bezpośredni odzysk metali za pomocą metod
elektrometalurgicznych z użyciem prądu elektrycznego. W ten sposób uzyskuje się
m.in. miedź, srebro oraz pallad, które można ponownie wykorzystać do produkcji
nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych [17].
Badania laboratoryjne potwierdziły przydatność metod biometalurgicznych
w odzysku metali z odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przy czym
uzyskane rezultaty są zdecydowanie gorsze niż w przypadku innych metod recyklingu.
W wymienionym procesie stosowane są bakterie kwasolubne m.in. Acithiobacillus
ferrooxidans, które odgrywają istotną rolę w tzw. bioługowaniu i przenoszeniu metali
z fazy stałej do fazy ciekłej. Mechanizm procesu polega na mineralnej biooksydacji,
wskutek czego komórki mikroorganizmów utleniają nierozpuszczalne w wodzie
siarczki metali do rozpuszczalnych siarczanów z zastosowaniem elektronów pochodzących bezpośrednio z materiałów [16]. Karwowska i wsp. [3] w swoich badaniach
potwierdzili możliwość odzysku metali z urządzeń elektrycznych i elektronicznych
na poziomie odpowiednio: 48,5% dla Ni, 53% dla Cu, 48% dla Zn, 93% dla Cd oraz
zaledwie 0,5% dla Pb. Ze względu na stosunkowo niską wydajność, proces znajduje się
w fazie testów laboratoryjnych i nie do doczekał się komercyjnego zastosowania [7].
Ryc. 5. Recykling odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
z zastosowaniem metod hydrometalurgicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Woynarowska, W. Żukowski, Współczesne metody recyklingu
odpadów elektronicznych, Czasopismo Techniczne Chemia, z. 16, r. 109, 2012, s. 175–185.
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Metody pirometalurgiczne bazują na odzysku metali zawartych w e-odpadach poprzez ich transformację w odpowiednio wysokich temperaturach do
określonych faz skondensowanych (w tym stopu metalicznego) lub do fazy gazowej z późniejszą kondensacją. Ogólny zarys procesu przedstawiono na rycinie 6, przy czym w praktyce stosowane są różne modyfikacje wymienionej metody. W celu zwiększenia wydajności procesu, odpady urządzeń elektrycznych
i elektronicznych są demontowane na części składowe i rozdrabniane z zastosowaniem
kruszarek. Następnie, uzyskany materiał poddaje się spiekaniu, konwersji i rafinacji
celem otrzymania czystego metalu [7, 13].
Ryc. 6. Recykling odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
z zastosowaniem metody pirometalurgicznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Z. Lingen, X. Zhenming, A review of current progress of recycling technologies for metals from waste electrical and electronic equipment, Journal of Cleaner Production,
nr 127, 2016, s. 19–36.

6. Korzyści wynikające z recyklingu elektroodpadów
Recykling zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przynosi korzyści
ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne. Badania przeprowadzone przez BullionStreet
[23] wykazały, że odzysk złota i srebra z e-odpadów zebranych w miastach w ciągu
roku może przynieść oszczędności rzędu 21 miliardów dolarów. Dodatkowo recykling
elektroodpadów przyczynia się do rozwoju zarówno globalnego, jak i lokalnego rynku
pracy. Według Electronics Take Back Coalition odzysk 10 000 t materiałów pozwala
stworzyć 296 lub więcej miejsc pracy [25]. Przykładowo, w Guiyu w Chinach, recykling
odpadów pochodzących z sektora informatycznego zapewnił miejsca pracy prawie
100 000 osobom [29].
Rozwój metod recyklingu e-odpadów przyczynia się do redukcji składowania
odpadów niebezpiecznych. Chociaż dobrze zarządzane i monitorowane składowiska
stanowią tymczasowe rozwiązanie problemu, niemniej jednak w dłuższej perspektywie składowanie e-odpadów może doprowadzić do skażenia gleb. Jest to istotne
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zwłaszcza w krajach z ograniczonymi obszarami lądowymi, takich jak np. Japonia.
Odpady urządzeń elektrycznych mogą również negatywnie oddziaływać na środowisko wodne [6]. Przykładowo, osady denne w pobliżu Guiyu w Chinach miały ponad
400–600 razy podwyższone poziomy miedzi, ołowiu, cyny, antymonu, niklu i kadmu
[12]. Z tego względu prawidłowa utylizacja e-odpadów jest istotna z punktu widzenia ochrony środowiska. Dodatkowo recykling odpadów elektronicznych zmniejszy
ogólny popyt na wydobycie metali, co przyczynia się do obniżenia emisji gazów
cieplarnianych i chroni zasoby naturalne. Według Electronics Take Back Coalition
produkcja jednego komputera wymaga dostarczenia 240 kg paliw kopalnych, 22 kg
substancji chemicznych i 1,5 t wody [29]. W porównaniu do procesów produkcji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nowych surowców, technologie recyklingu
charakteryzują się również niższą energochłonnością. Przykładowo, recykling 10 kg
aluminium pozwala zaoszczędzić 90% energii, jak również zmniejsza emisję CO2
o około 20 kg i SO2 o 11 kg [6, 8].
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierają blisko 60 różnych
substancji, w tym metali ciężkich i związków toksycznych, co może wpływać negatywnie na zdrowie człowieka [26]. Scruggs i wsp. [12] wykazali, że konsumenci mogą
być narażeni na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych już na etapie
używania urządzeń elektronicznych. Kumar i wsp. [6] zbadali również, że niebezpieczne materiały zawarte w e-odpadach wpływają negatywnie na rozwój umysłowy,
uszkodzenie nerek i wątroby oraz powodują uwalnianie czynników rakotwórczych.
Recykling elektroodpadów jest barierą ograniczającą ich szkodliwy wpływ na zdrowie
i życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze.

7. Podsumowanie
Produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Wprowadzanie coraz nowszych i funkcjonalnych modeli
skutkuje powstawaniem ogromnych ilości złomu elektrycznego i elektronicznego,
który klasyfikuje się do odpadów niebezpiecznych. Corocznie na świecie powstaje
blisko 50 mln Mg elektroodpadów, a roczne tempo przyrostu masy generowanych
e-odpadów jest ponad 3-krotnie większe niż dla odpadów komunalnych [2].
Wyeksploatowane urządzenia elektryczne i elektroniczne są problemowym odpadem, który nieumiejętnie zagospodarowany stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Obecne w elektroodpadach metale ciężkie oraz substancje toksyczne, jak np. PCB, PBB w przypadku niewłaściwie
prowadzonych procesów przeróbki mogą doprowadzić do skażenia gleb oraz zasobów wodnych. Z tego względu gospodarka e-odpadami zarówno w Polsce, jak
i w innych państwach jest jednym z priorytetowych działań w zakresie ochrony
środowiska.
Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce jest stosunkowo nową dziedziną gospodarki odpadami. W latach 70. XX w., gdy na zachodzie
Europy funkcjonowały już rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania e-odpadów,
w Polsce problemu praktycznie nie dostrzegano [2]. Z tego względu, głównym celem
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implementowanych w kraju aktów prawnych jest stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu zbiórki i utylizacji elektroodpadów, z uwzględnieniem najlepszych
dostępnych technik BAT. Podejmowane działania obejmują zarówno sektor komunalny poprzez propagowanie selektywnej zbiórki, jak i sektor gospodarczy, w tym
dostawców i sklepy wprowadzające do obrotu sprzęt [5].
Ograniczone zasoby surowców naturalnych oraz wysokie koszty ich pozyskiwania
powodują, że recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest uzasadniony
ekologicznie i ekonomicznie. Odzyskane materiały można ponownie zastosować do
produkcji nowych urządzeń AGD i RTV lub wyrobów o innym przeznaczeniu, np.
instrumentów muzycznych czy nawet plomb dentystycznych [17]. Dodatkowo zastosowanie prawidłowych technik recyklingu stwarza szansę rozwoju dla gospodarki
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz odzysk cennych metali. W związku
z powyższym zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
idealnie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, również na obszarach wiejskich.
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POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA UBOCZNYCH
PRODUKTÓW SPALANIA SŁOMY NA CELE
ROLNICZO-GOSPODARCZE
Streszczenie
Słoma jest jednym z podstawowych rodzajów biomasy pozyskiwanym z produkcji rolniczej.
W wyniku ograniczenia hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, nadwyżki słomy w 2011 r.
szacowane były na około 8–10 mln ton. Obecnie krajowe nadwyżki słomy szacuje się na
9–12 mln Mg, co odpowiada około 6 mln ton węgla kamiennego. Nadmiar wyprodukowanej
słomy można zastosować w procesach termicznych, zarówno w energetyce lokalnej i systemowej oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych. Problemem pozostaje jednak utylizacja ubocznych produktów spalania biomasy, które należy zagospodarować zgodnie z wymogami prawnymi i ochrony środowiska. W pracy przedstawiono możliwości unieszkodliwiania
ubocznych produktów spalania słomy zbóż. Uzyskany popiół ze względu na skład chemiczny
oraz niską zawartość metali ciężkich może być stosowany jako cenny nawóz w zabiegach rolniczych. Wyznaczono również wpływ mechanicznego kondycjonowania osadów ściekowych
z zastosowaniem popiołu z termicznej konwersji słomy na efektywność procesu odwadniania.
Aplikacja ubocznych produktów spalania do gleby w celach nawozowych wzbogaca ją w składniki pokarmowe i przyczynia się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: słoma, popiół ze słomy, popioły z biomasy, biomasa, rolnictwo, gospodarka
osadowa, osady ściekowe

THE POTENTIAL OF USE OF STRAW
COMBUSTION BY-PRODUCTS IN COMMERCIAL
AND AGRICULTURAL PURPOSES
Summary
Straw is sort of biomass derived from agricultural production. Due to the reduction of livestock farming, the surplus of straw were approximately 8–10 million tons in 2011. Currently,
the domestic surplus of straw is estimated at approximately 9–12 million Mg which corresponds to about 6 tons of coal. The excess of produced straw might be used in thermal processes, for example: in local and systemic energy or even in individual households. The main
problem is associated with biomass combustion by-products, which have to be managed in line
with law and environmental regulations. This paper presents the possibilities of ashes utilization from straw combustion. Due to the chemical composition and low content of heavy metals
ash formed during straw combustion might be applied in agricultural practices. The influence
of sewage sludge conditioning with straw ash on the effectiveness of sewage sludge dewater209
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ing was also examined. The application of biomass ashes enriches the soil with nutrients and
contributes to the implementation of the principles of sustainable development.
Keywords: straw, wheat ash, biomass ashes, biomass, agriculture, sewage sludge management, sewage sludge

1. Wprowadzenie
Szczególną rolę wśród odnawialnych źródeł energii zyskuje biomasa, która zajmuje coraz bardziej znaczącą pozycję w energetyce zawodowej. Zgodnie z definicją
zawartą w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych [28], jako biomasę definiuje się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów,
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego
ich produkty. Położenie hydro-geograficzne Polski uniemożliwia uzyskanie znacznego
udziału energii z wód, wiatru czy źródeł geotermalnych w produkcji energii końcowej, w związku z czym obserwuje się systematyczny wzrost udziału biomasy wśród
paliw alternatywnych. Na przestrzeni lat produkcja energii elektrycznej uzyskanej ze
spalania biomasy wzrosła w Polsce ponad pięciokrotnie i w 2016 r. wyniosła blisko
5 TWh [32, 36]. Według Michalika [13], na potrzeby produkcji energii elektrycznej
w 2012 r. w Polsce zużyto 7,1 Mg biomasy. Dalsze prognozy wskazują na nawet 50%
udział biomasy w produkcji energii elektrycznej do 2020 roku [13].
Wymagania Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii końcowej (15% do 2020 r.) oraz stosunkowo niski koszt
pozyskiwania, w porównaniu do paliw kopalnych powoduje wzrost zużycia biomasy
w krajowych elektrowniach oraz elektrociepłowniach. W 2005 r. w elektrowniach
i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym zużycie biomasy wyniosło około
9,3 mln TJ, podczas gdy w 2013 r. już ponad 42 mln TJ [21]. Za rosnącą popularnością biomasy na światowym rynku energetycznym przemawiają również aspekty
środowiskowe. Biomasa traktowana jest jako źródło czystej energii o praktycznie
„zerowej” emisji dwutlenku węgla i niewielkiej emisji SOx. Badania wykazały, że
podczas spalania wspomnianego materiału wydziela się tylko taka ilość CO2, jaką
pobrała roślina z atmosfery w procesie fotosyntezy [24]. Zarówno czynniki ekologiczne, jak i ekonomiczne przyczyniają się do coraz szerszego wykorzystania biomasy
w sektorze energetycznym.
Spalanie biomasy jest złożonym i zarazem trudnym procesem technologicznym
z uwagi na jej znaczne zróżnicowanie w kolejnych cyklach dostaw, zwłaszcza dotyczące
zawartości wilgoci. Wzrost zawartości wody skutkuje obniżeniem wartości opałowej
biomasy, co jest niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia energetyki. Dodatkowym problemem pozostaje konieczność zagospodarowania ubocznych produktów
spalania biomasy.
Spośród różnych rodzajów biomasy szczególną pozycję na rynku energetycznym
zajmuje biomasa roślinna, stosowana do produkcji energii w wyniku bezpośredniego
spalania bądź przetwarzana na biopaliwa ciekłe i gazowe. Wśród biopaliw stałych
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najczęściej wymienia się: drewno, słomę oraz rośliny energetyczne. Są to surowce
pierwotne, które oprócz niewymiernych korzyści ekologicznych i ekonomicznych,
stanowią szanse rozwoju dla polskiego rolnictwa. Według Fabera i wsp. [1] zastosowanie biomasy leśnej w celach energetycznych będzie wykazywać tendencję spadkową,
co przyczyni się do wzrostu zainteresowania produktami rolnymi. W tym przypadku
słoma może stanowić cenne źródło energii. Niemniej jednak problemem pozostaje
konieczność utylizacji ubocznych produktów spalania, tj. popiołów.
W prezentowanym artykule przedstawiono możliwości zagospodarowania popiołów
ze spalania słomy, skierowane na ochronę środowiska naturalnego. Artykuł zawiera
również charakterystykę fizyko-chemiczną słomy i propozycję recyklingu ubocznych
produktów jej spalania. Przedstawione propozycje unieszkodliwiania popiołów ze
spalania słomy stanowią nowy aspekt w produkcji rolniczej oraz gospodarce odpadami
przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.

2. Charakterystyka słomy pod kątem rolniczego
i energetycznego zastosowania
Wzrastające wymagania w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
oraz obniżenie znaczenia energetyki jądrowej spowodowało rosnącą popularność
biomasy jako źródła taniej i czystej energii. W ostatnich latach obserwuje się wzrastające zainteresowanie budową nowych i modernizacją już funkcjonujących kotłowni,
celem przejścia z paliw kopalnych na biomasę [31]. Zaletą spalania słomy jest również
niewielka ilość popiołu, rzędu 3–5% ilości spalanego materiału [12].
Według Karcza i wsp. [6] wśród roślin uprawianych w Polsce szczególną rolę
odgrywa słoma zbóż. Zgodnie z definicją zawartą w Małej Encyklopedii Rolniczej
[2], słoma są to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych lub strączkowych,
które wraz z biogazem i biopaliwami płynnymi tworzą grupę tzw. biopaliw. Słoma
jest materiałem, który wytwarza się powszechnie w większości małych i średnich
gospodarstw rolnych. Obecnie zbiory słomy w kraju szacowane są na około 29,3 mln
ton rocznie, przy średniej wartości nadwyżki na poziomie 11,5 mln ton [6]. Roczna
produkcja słomy podlega znacznym wahaniom, co uzależnione jest od powierzchni
upraw, wielkości plonów, gatunków i odmian roślin, nawożenia oraz czynników
atmosferycznych.
Skład chemiczny słomy różnych zbóż przedstawiono w tabeli 1. W zależności od
gatunku rośliny, słoma zawiera 45–55% celulozy, 26–32% hemicelulozy oraz 16–21%
ligniny [14]. Badania Karcza i wsp. [6] wykazały, że słoma żytnia i jęczmienna zawiera
podwyższoną zawartość chloru, z kolei słoma uzyskiwana z kukurydzy – większą ilość
siarki. Słoma rzepakowa w porównaniu do słomy zbóż charakteryzuje się wyższą
koncentracją węgla, azotu, siarki i chloru. Poza rodzajem rośliny, z której uzyskuje
się słomę, zmienność składu fizyko-chemicznego zdeterminowana jest również
przez położenie geograficzne. Wyniki badań Karcza i wsp. [6] potwierdziły, że słoma
pochodząca z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski charakteryzuje się największym stężeniem siarki i chloru oraz wykazuje najmniejszą kaloryczność (tab. 2).
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Tab. 1. Skład chemiczny słomy zbóż
Pierwiastek [% s.m.]
Rodzaj słomy
Żytnia
Pszenna
Pszenżyto jare
Jęczmienna
Kukurydziana
Rzepakowa

C

H

O

N

S

Cl

Popiół

46,6
45,6
43,9
47,5
45,7
47,1

6,0
5,8
5,9
5,9
5,3
5,9

41,9
42,1
43,5
45,6
41,1
39,3

0,5
0,5
0,4
0,5
0,7
0,8

0,085
0,082
0,056
0,089
0,177
0,270

0,40
0,19
0,26
0,40
0,35
0,47

4,8
5,7
6,0
4,8
6,7
6,2

Części
lotne
76,4
77,0
75,2
77,3
76,8
75,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Karcz, M. Kantorek, M. Grabowicz, K. Wierzbicki, Możliwości wykorzystania słomy jako źródła paliwowego w kotłach energetycznych, Piece Przemysłowe & Kotły,
t. 11–12, 2013, s. 8–15.

Tab. 2. Zróżnicowanie składu chemicznego słomy w zależności od regionu Polski
Region Polski
Dolny Śląsk
Śląsk Opolski
Górny Śląsk
Małopolska
Świętokrzyskie
Polesie
Mazury
Żuławy
Kujawy
Mazowsze
Środkowopomorskie
Zachodniopomorskie
Wielkopolska
Warmia

C
47,85
43,22
49,15
46,49
45,92
48,25
47,50
49,74
48,35
46,82
45,18
44,72
45,36
47,24

H
5,97
5,62
5,48
5,12
6,08
6,27
0,13
6,08
6,15
6,05
5,36
5,08
5,42
5,93

Składnik [% s.m.]
N
S
Cl
0,84 0,03 0,65
0,73 0,02 0,72
0,94 0,16 0,87
0,65 0,14 0,94
0,79 0,04 0,48
0,96 0,01 0,35
0,84 0,01 0,28
0,58 0,01 0,35
0,84 0,02 0,27
0,64 0,06 0,53
0,58 0,08 0,24
0,93 0,17 0,56
0,74 0,07 0,26
0,85 0,13 0,42

O
37,92
41,83
32,06
38,51
40,44
39,30
37,92
39,09
39,01
39,06
40,63
42,02
42,78
40,50

K
16,94
18,49
17,51
20,56
15,60
15,94
10,93
11,03
14,40
14,21
17,81
18,19
19,78
17,72

Wartość opałowa
[MJ/kg]
17,112
16,985
17,046
16,985
17,286
17,365
17,562
17,285
17,396
17,142
16,985
17,056
17,126
17,228

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Karcz, M. Kantorek, M. Grabowicz, K. Wierzbicki, Możliwości wykorzystania słomy jako źródła paliwowego w kotłach energetycznych, Piece Przemysłowe & Kotły,
t. 11–12, 2013, s. 8–15.

Słoma zbóż oraz rzepaku jest powszechnie stosowana w gospodarstwach rolnych
na terenie całego kraju jako pasza lub podściółka w hodowli zwierząt gospodarskich.
Z uwagi na ujemny bilans substancji organicznej w glebie, celowy jest również zabieg
jej przyorywania na polach. Zdaniem Karcza i wsp. [6], 1 tona suchej masy obornika
jest równoważna około 154 tonom słomy.
Z 1 kg słomy o wilgotności średnio 15% można uzyskać około 14,3 MJ energii,
co jest równoważne spaleniu 0,81 kg drewna opałowego lub 0,41 m3 gazu ziemnego
wysokometanowego [32]. Pod względem energetycznym, 1,5 tony słomy odpowiada
1 tonie średniej jakości węgla kamiennego [3]. Jednakże wadą słomy jako paliwa jest
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znaczne zróżnicowanie materiału, w związku z czym zastąpienie paliw kopalnych
słomą jest łatwe do realizacji tylko w lokalnych systemach energetycznych.
W Polsce słoma może znaleźć zastosowanie do ogrzewania mieszkań, budynków w gospodarstwach rolnych lub w kotłowniach komunalnych. Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne słomy powodują jednak, że jest ona problemowym i trudnym materiałem do termicznej konwersji. Według Karcza
i wsp. [6] warunkiem efektywnego spalania słomy jest zapewnienie wilgotności poniżej 15% (optymalnie poniżej 10%), przy czym zawartość wilgoci
w świeżej słomie mieści się w przedziale 12–22%, a w niektórych przypadkach może
dochodzić nawet do 60%. Zbyt wysoki stopień wilgotności wpływa negatywnie na
wartość opałową. Dodatkową przeszkodą jest podatność słomy na pochłanianie wody
i gazów z otoczenia, co negatywnie wpływa na parametry spalania. Wadą słomy pod
kątem energetycznego zagospodarowania jest również mała gęstość nasypowa, co
przyczynia się do problemów z transportem i ogranicza możliwość jej zastosowania
tylko w energetyce rozproszonej dla lokalnych kotłowni [6]. Zależność pomiędzy
fizyczną strukturą słomy a jej gęstością nasypową przedstawiono w tabeli 3. W przypadku użycia słomy w dużych elektrowniach i elektrociepłowniach niezbędne jest
zwiększenie jej gęstości nasypowej poprzez brykietowanie lub peletowanie, co wymaga
dodatkowych nakładów finansowych [35].
Świeża słoma (tzw. żółta) zawiera w swoim składzie metale alkaliczne oraz związki
chloru, co wpływa negatywnie na przebieg procesu spalania. Na cele energetyczne
najodpowiedniejsza jest słoma szara, pozostawiona po skoszeniu na polu przez kilka
dni [33]. Zabieg tzw. więdnięcia słomy pozwala obniżyć zawartość Cl i K na skutek
ługowania pierwiastków pod wpływem opadów atmosferycznych. Przekłada się to
jednoznacznie na lepsze parametry słomy jako alternatywnego paliwa. Według Karcza
i wsp. [6] wysoka zawartość chloru przyczynia się do tzw. korozji chlorkowej oraz
tworzenia aglomeratów żużlowych. Pomimo korzystniejszego składu chemicznego
w porównaniu do słomy żółtej, typ słomy szarej charakteryzuje się dużą kruchością,
co jednocześnie przekłada się na wysokie straty podczas zbioru, dochodzące nawet
do 20–30% [6].
Tab. 3. Zależność między postacią fizyczną słomy a gęstością nasypową i wartością opałową
Postać fizyczna słomy
Luźna
Pocięta
Bele sześcienne
Bele cylindryczne
Brykiety
Pelety

Gęstość nasypowa [kg/m3]
20–50
40–60
90–165
110
300–450
550–750

Wartość opałowa [MJ/m3]
0,25–0,58
0,47–0,68
1,04–1,91
1,26
3,59–5,33
8,0–10,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Kwaśniewski, Ocena produkcji i potencjalnych możliwości
wykorzystania słomy do celów grzewczych na przykładzie powiatu żywieckiego, Inżynieria Rolnicza, t. 6,
nr 104, 2008, s. 113–119.
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Ilość słomy wykorzystywanej na potrzeby energetyki uzależniona jest od ilości
surowca przeznaczonego na inne cele, m.in. jako pasza dla zwierząt gospodarczych
lub jako ściółka. Karcz i wsp. [6] zaproponowali wzór pozwalający wyznaczyć masę
słomy, którą można pozyskać na cele energetyczne w zależności od regionu kraju:

N = P − (Z s + Z p + Z o ) ⋅ t
gdzie:
P – sumaryczna produkcja słomy zbóż i rzepaku,
Zs – jednostkowe zapotrzebowanie słomy na cele ściółkowe,
Zp – jednostkowe zapotrzebowanie słomy na cele paszowe,
Zo – jednostkowe zapotrzebowanie słomy na cele organiczne,
t – ilość jednostek produkcyjnych.
Nadwyżki słomy rzędu 10 mln ton rocznie powodują, że może być ona traktowana jako potencjalne źródło energii o korzystnej charakterystyce środowiskowej.
Szacuje się, że pełne wykorzystanie nadwyżek słomy może pokryć około 4% zapotrzebowania Polski na energię [4]. Niemniej jednak procesowi termicznej konwersji
wspominanego surowca towarzyszy powstawanie ubocznych produktów spalania,
które należy zagospodarować zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, ekologicznymi,
ekonomicznymi i społecznymi.

3. Charakterystyka ubocznych produktów spalania słomy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, popioły ze spalania słomy (fot. 1) zostały zaklasyfikowane do
grupy 10: odpady z procesów termicznych, o tzw. kodzie odpadu 10 01 17 – popioły
paleniskowe oraz popioły lotne ze współspalania [30].
Skład chemiczny popiołów zdeterminowany jest rodzajem spalanej słomy, w związku
z czym ich charakterystyka może podlegać znacznym wahaniom. Badania własne
wykazały, że dominującymi składnikami popiołu ze spalania słomy są: żelazo, glin
oraz krzem, co pozwala na ich zaklasyfikowanie do popiołów glianianowo-krzemionkowych (tab. 4). Według Karcza i wsp. [6] zawartość pierwiastków w popiołach
ze spalania słomy uzależniona jest w dużej mierze od rodzaju spalanej rośliny. Największym stężeniem tlenków krzemu i gliny charakteryzują się popioły ze spalania
słomy rzepakowej.
Uboczne produkty spalania słomy zawierają również śladową ilość metali ciężkich w formie trudno rozpuszczalnych tlenków. Badania własne potwierdziły niską
wymywalność metali z ubocznych produktów spalania słomy (tab. 5), co pozwala na
ich wykorzystanie do wiązania pierwiastków występujących w środowisku w ilościach
ponadnormatywnych [18].
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Fot. 1. Popiół ze spalania słomy pszenicznej
Źródło: fot. M. Wójcik

Tab. 4. Skład chemiczny popiołu ze spalania słomy pszenicznej
Pierwiastek
Żelazo
Glin
Krzem
Fosfor
Wapń
Mangan
Siarka
Magnez
Potas
Sód
Tytan
Bar
Chlor
Cynk
Stront
Nikiel
Jod
Miedź
Brom

Jednostka
mg Fe/g
mg Al/g
mg Si/g
mg P/g
mg Ca/g
mg Mn/g
mg S/g
mg Mg/g
mg K/g
mg Na/g
mg Ti/g
mg Ba/g
mg Cl/g
mg Zn/g
mg Sr/g
mg Ni/g
mg J/g
mg Cu/g
mg Br/g

Średnia zawartość
45,05
36,29
10,05
2,78
2,42
1,49
1,09
0,20
0,18
0,12
0,11
0,07
0,05
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,004

Źródło: Opracowanie własne
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Tab. 5. Wymywalność pierwiastków dla popiołu ze spalania słomy pszenicznej
Pierwiastek
Arsen
Chrom
Cynk
Kadm
Ołów
Molibden
Nikiel
Miedź
Mangan
Wapń
Rtęć
Żelazo
odczyn eluatu

Jednostka
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
pH

Stężenie wymytego składnika
0,72
0,17
0,39
<0,02
<0,1
0,18
0,16
0,24
0,26
79,2
<0,02
2,33
10,78

Źródło: Opracowanie własne

Podczas spalania biomasy powstaje ponad 10-krotnie mniejsza ilość popiołu w porównaniu do węgla kamiennego [22]. Według Niedziółki i Zuchniarza [14] podczas
spalania słomy powstaje niewielka ilość popiołu, rzędu 0,5–12,5% w zależności od
gatunku rośliny. Z kolei większa ilość powstającego popiołu świadczy o zanieczyszczeniu surowca.
Popioły ze spalania słomy, ze względu na zawartość substancji biogennych, mogą stanowić cenne źródło substancji pokarmowych dla roślin. Niższa koncentracja metali ciężkich
w popiołach ze spalania biomasy w stosunku do odpadów z termicznego przekształcania węgla pozwala na ich rolnicze wykorzystanie bez stwarzania zagrożenia dla
środowiska. Stosowanie ubocznych produktów spalania słomy w celach nawozowych
jest również uzasadnione ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Wymieniony
sposób zagospodarowania popiołów ze spalania słomy daje rolnikom możliwość obniżenia kosztów nawożenia poprzez wykorzystanie ich plonotwórczych właściwości,
w szczególności na terenach wiejskich.

4. Zastosowanie popiołów ze spalania słomy w zabiegach rolniczych
Właściwe unieszkodliwianie ubocznych produktów spalania biomasy jest częścią
zrównoważonej produkcji energii. Według Zapałowskiej i wsp. [34] wzrost zainteresowania biomasą w Polsce może spowodować w ciągu kolejnych 2–3 lat do nagromadzenia około 200 tys. ton popiołów, które należy zagospodarować zgodnie z wymogami
prawnymi i ekologicznymi. Ze względu na zawartość składników pokarmowych dla
roślin, popioły ze spalania biomasy, w tym również ze spalania słomy mogą stanowić
tańszy zamiennik dla popularnych nawozów [5].
Badania przeprowadzone przez różnych autorów [10, 11, 15, 16, 17] wykazały,
że wpływ odpadów z termicznej konwersji słomy na plonowanie roślin i właściwości
gleb może być porównywalny, a w niektórych przypadkach nawet lepszy niż innych
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dostępnych na rynku nawozów. Według Shi i wsp. [19] popioły ze spalania biomasy
drzewnej i słomy charakteryzują się lepszą zdolnością do poprawy jakości gleb niż
popioły lotne ze spalania węgla.
Alkaliczny odczyn popiołów umożliwia ich zastosowanie w celu odkwaszania gleb.
Studium literatury potwierdza korzystne oddziaływanie ubocznych produktów spalania
słomy na wzrost odczynu gleb oraz zwiększenie zawartości substancji odżywczych.
Piekarczyk i wsp. [15, 16] potwierdzili korzystny wpływ aplikacji popiołu ze spalania
słomy w dawkach rzędu 0,25–32,00 t/ha na wartość odczynu gleby. Dodatek największej testowanej ilości popiołu, tj. 8 t/ha pozwolił podwyższyć wartość pH gleby użytej
w doświadczeniu o około 32%, z wartości pH = 6,5 do pH = 8,6 (ryc. 1). W innych
swoich badaniach Piekarczyk [17] wykazał, że aplikacja popiołu ze spalania słomy
wpływa na wzrost koncentracji składników pokarmowych w glebie, w szczególności
na zawartość przyswajalnego fosforu.
Ryc. 1. Wpływ popiołu ze spalania słomy na wzrost odczynu gleby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Piekarczyk, K. Kotwica, D. Jaskulski, Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej, Fragmenta Agronomica, t. 28, nr 3,
2011, s. 91–99; M. Piekarczyk, D. Jaskulski, K. Kotwica, Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH
oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie
lekkiej, Fragmenta Agronomica, t. 29, nr 3, 2012, s. 127–135.

Uboczne produkty spalania biomasy, w tym również słomy oddziałują na zwiększenie zasobności gleby w związki potasu i magnezu [15, 16]. Piekarczyk [17] wykazał,
że aplikacja popiołu w dawce 8 t/ha pozwoliła zwiększyć stężenie potasu w glebie
o ponad 235% (ryc. 2). Badania Piekarczyka potwierdziły również, że zastosowanie
popiołu w aglomeracyjnych dawkach (>8 t/ha) umożliwia zmianę klasy zasobności
gleby w Mg z niskiej do średniej [17].
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Ryc. 2. Wpływ popiołu ze spalania słomy na zawartość potasu i magnezu w glebie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Piekarczyk, Zawartość przyswajalnych form niektórych
makro- i mikroelementów w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy pszenicy ozimej,
Fragmenta Agronomica, t. 30, nr 1, 2013, s. 92–98.

Działanie popiołu ze spalania słomy w zabiegach rolniczych może być porównywalne, a nawet skuteczniejsze niż tradycyjnych nawozów mineralnych. Meller i Bilenda
[10, 11] udowodnili pozytywne oddziaływanie ubocznych produktów spalania słomy
na wartość pH i kwasowość hydrolityczną gleby. Stwierdzono również wzrost stężenia P, Mg i K w glebie po wprowadzeniu do niej popiołu [11]. Dodatkową korzyścią
aplikacji popiołów w celach rolniczych jest brak późniejszego pogorszenia jakości
gleby, co ma niekiedy miejsce w przypadku stosowania przez rolników mineralnych
nawozów kwaśnych.
Uboczne produkty spalania stanowią substytut popularnych nawozów mineralnych.
Zapałowska i wsp. [34] zbadali oddziaływanie popiołów ze spalania różnej biomasy
roślinnej, w tym ze spalania słomy kukurydzianej na plonowanie zbóż. Dodatek
wspomnianego materiału do gleby skutkował średnim wzrostem uzyskanego plonu
w granicach 3÷19%, w zależności od zaaplikowanej dawki popiołu (ryc. 3).
Ryc. 3. Wpływ popiołu ze spalania słomy na plonowanie zbóż

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://ekoash.pl/ (dostęp: 22.07.2017)
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Obecność składników pokarmowych niezbędnych dla wzrostu roślin powoduje, że składowanie ubocznych produktów spalania biomasy jest marnotrawieniem
cennego surowca. Ze względu na zawartość składników nawozowych w ostatnich
latach prowadzone są badania nad możliwością produkcji nawozów rolniczych
bazujących na ubocznych produktach spalania biomasy. Przykładem może być
projekt EKO-ASH, realizowany przez Elektrownię w Połańcu, Laboratorium Uniwersytetu w Poznaniu oraz Zakład Przerobu Biomasy w Biechowie [34]. Rezultaty
badań potwierdziły pozytywny wpływ uzyskanego nawozu na plonowanie roślin, co
w przyszłości może przyczynić się do popularyzacji stosowania popiołów w celach
rolniczych [34]. Jednak ze względu na znaczną różnorodność biomasy, popiół przed
aplikacją w celach rolniczych wymaga kontroli składu chemicznego celem nieprzekroczenia granicznych stężeń metali i substancji toksycznych zawartych w Ustawie
o nawozach i nawożeniu [29].

5. Inne propozycje zagospodarowania ubocznych
produktów spalania słomy
Specyficzne właściwości fizykochemiczne popiołów ze spalania słomy, m.in. wysokie
straty prażenia przekraczające 10% oraz wysoką zawartość chloru, uniemożliwiają
ich zastosowanie jako dodatek do produkcji materiałów budowlanych [18]. Z tego
względu uboczne produkty spalania są stosowane przede wszystkim jako naturalny
nawóz w zabiegach agrotechnicznych lub poddane procesowi składowania.
Popioły ze spalania słomy mogą być skutecznym reagentem w procesach przeróbki
osadów ściekowych. Zgodnie z prawem elektrostatyki cząstki surowego osadu ściekowego
o ujemnym ładunku elektrycznym tworzą stabilny układ o słabych zdolnościach
filtracyjnych [27]. Aplikacja popiołów o średnicy poniżej 300 µm tworzy specyficzny rodzaj matrycy dla cząstek osadu ściekowego, co skutkuje poprawą właściwości
sedymentacyjnych i odwadniających [9].
W ramach badań własnych zbadano skuteczność działania popiołów ze spalania
słomy w aspekcie poprawy właściwości filtracyjnych osadów ściekowych z zastosowaniem filtra próżniowego. Dawki popiołów wyznaczono na podstawie studium
literatury, jako stosunek masy popiołu do suchej masy osadów równy około 1:6,
1:4, 1:2 oraz 1:1. W przeliczeniu na objętość osadów, wyznaczone ilości popiołów
odpowiadały dawkom 5; 7,5; 15 oraz 30 g/dm3. Efektywność działania ubocznych
produktów spalania biomasy w procesach przeróbki osadów oceniono na podstawie
wartości pH oraz uwodnienia placków osadowych po procesie filtracji próżniowej.
Rezultaty uzyskane przez Wójcik i wsp. [25] wykazały pozytywny wpływ aplikacji ubocznych produktów spalania słomy na poprawę przebiegu odwadnialności
osadów ściekowych. Odnotowano, że kondycjonowanie osadów z użyciem popiołu
ze spalania słomy pszenicznej zintensyfikowało efektywność procesu odwadniania
biomasy średnio o 10% w porównaniu do surowego osadu ściekowego (ryc. 4).
Surowe osady ściekowe charakteryzowały się uwodnieniem po procesie odwadniania z użyciem filtra ciśnieniowego na poziomie 91%, co pozwoliło na zaledwie 6%
zmniejszenie zawartości wody w osadach względem początkowej ilości. Rezultaty
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badań potwierdziły spadek wilgotności placków osadowych wraz ze zwiększającą się dawką popiołu. Aplikując uboczne produkty spalania słomy do osadów
w dawkach 5; 7,5 oraz 15 g/dm3, uwodnienie zmniejszyło się odpowiednio o około
8,3; 8,6 oraz 10,4% względem osadu surowego (tab. 6). Największą skutecznością
działania charakteryzowała się jednak najwyższa dawka popiołu, która skutkowała
zmniejszeniem uwodnienia placka osadowego o około 14% do wartości 81,40%.
Dodatkowo, aplikacja popiołu wpłynęła na znaczące zmniejszenie objętości osadów
oraz skrócenie czasu filtracji o około 30% w porównaniu do czasu dla niekondycjonowanego osadu [25]. Udowodniony wpływ w aspekcie wspomagania odwadnialności
osadów ściekowych powoduje, że popioły ze spalania słomy można rozważać jako
i bardziej ekologiczny tańszy zamiennik innych substancji stosowanych w procesach
mechanicznego kondycjonowania.
Ryc. 4. Wpływ popiołu ze spalania słomy na efektywność procesu odwadniania
osadów ściekowych za pomocą filtracji próżniowej

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 6. Wpływ aplikacji popiołu ze spalania słomy pszenicznej na efektywność procesu odwadniania osadów ściekowych z użyciem filtra próżniowego
Dawka popiołu [g/dm3]
Parametr
Uwodnienie początkowe [%]
Uwodnienie po procesie odwadniania [%]
Zmniejszenie uwodnienia [%]
Zmniejszenie objętości [%]

Osad
surowy
96,55

5,0

7,50

15,00

30,00

96,24

95,94

95,47

94,36

91,05

88,29

87,72

85,55

81,40

5,69
54,88

8,26
79,90

8,56
81,92

10,38
82,92

13,73
84,92

Źródło: Opracowanie własne
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Ze względu na obecność w swoim składzie alkalicznych składników, takich jak: wapń
i sód, popioły ze spalania biomasy wykazują przydatność w procesach stabilizacji
i higienizacji osadów ściekowych. Rezultaty badań Wójcik i wsp. [25] potwierdziły
pozytywne oddziaływanie ubocznych produktów spalania słomy na wzrost odczynu
osadów ściekowych, szczególnie w zakresie najwyższych aplikowanych dawek materiału (tab. 7). Dodatek popiołu ze spalania słomy w ilości 30 g/dm3 do osadów ściekowych wpłynął na wzrost wartości pH osadów o blisko 3 jednostki w porównaniu do
surowych osadów (ryc. 5) [25]. Oddziaływanie ubocznych produktów spalania słomy
na podwyższenie odczynu osadów może być jednym z czynników warunkujących
zmniejszenie liczebności mikroorganizmów chorobotwórczych.
Badania dotyczące wpływu kondycjonowania i higienizowania osadów ściekowych
popiołami ze spalania słomy znajdują się dotychczas w fazie testów laboratoryjnych
i nie są stosowane na skalę przemysłową. Dlatego przed aplikacją odpadów energetycznych w gospodarce osadowej niezbędne jest przeprowadzenie technicznych badań
w celu doboru optymalnej dawki materiału w oczyszczalniach ścieków.
Tab. 7. Wpływ aplikacji popiołu ze spalania słomy pszenicznej na odczyn osadów ściekowych
Parametr
pH początkowe [-]
pH końcowe [%]
wzrost odczynu [-]

osad surowy
6,08
-

5,0
6,08
6,86
0,78

Dawka popiołu [g/dm3]
7,50
15,00
6,08
6,08
7,07
7,65
0,99
1,57

30,00
6,08
8,39
2,31

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 5. Wpływ popiołu ze spalania słomy na wzrost wartości pH osadów ściekowych

Źródło: Opracowanie własne
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Osady ściekowe, ze względu na wysoki stopień uwodnienia, stwarzają dodatkowy
problem z transportem. Aplikacja popiołu ze spalania słomy nadaje osadowi ziemistą
konsystencję, dogodną do przewożenia i aplikacji za pomocą tradycyjnych rozrzutników
nawozu [18]. Ze względu na zawartość substancji biogennych, uzyskaną mieszaninę
osadowo-popiołową można stosować jako nawóz na plantacjach roślin energetycznych
[23]. Niekonsumpcyjny charakter biomasy powoduje, że obecne w osadach ściekowych
metale ciężkie zostają wyłączone z łańcucha troficznego człowieka [20].
Uboczne produkty spalania biomasy, w tym również słomy, mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle ceramicznym. Badania Kizinievic i Kizinievic [7] wykazały
przydatność popiołów ze spalania słomy do produkcji ceramiki o różnym przeznaczeniu. Uzyskane rezultaty potwierdziły wpływ aplikacji popiołów na wzrost gęstości,
kurczliwości oraz wytrzymałości na ściskanie. Dodatek popiołu do masy ceramicznej
działa również jako naturalny pigment, rozświetlając barwę ceramiki (ryc. 6). Pomimo możliwości recyklingu popiołów w przemyśle ceramicznym, metoda również nie
doczekała się do tej pory komercyjnego zastosowania.
Ryc. 6. Wpływ popiołu ze spalania biomasy na barwę ceramiki w zależności
od udziału popiołu; 0% (a), 5% (b), 20% (c) i 60% (d)

a)

b)

c)

d)

Źródło: Opracowano na podstawie: O. Kizinievic, V. Kizinievic, Utilisation of wood ash from biomass for the
production of ceramic products, Construction and Building Materials, t. 127, 2016, s. 264–273.

6. Podsumowanie
Potrzeba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wzrastające wymagania
środowiskowe przyczyniają się do popularyzacji alternatywnych źródeł energii. Szczególną rolę wśród wszystkich paliw energetycznych odgrywa biomasa, która stanowi
obecnie trzecie co do wielkości źródło energii na świecie [36]. Wśród głównych zalet
spalania biomasy wymienia się praktycznie „zerową” emisję dwutlenku węgla oraz
dwutlenku siarki. Dodatkowo biomasa jest tanim, powszechnie dostępnym oraz
łatwym w użytkowaniu materiałem, co pozwala ją traktować jako paliwo przyszłości.
Oprócz roślin wieloletnich uprawianych na plantacjach oraz odpadów z produkcji
rolniczej, coraz częściej w celach energetycznych stosuje się słomę zbóż oraz rzepaku.
Według Kwaśniewskiego [8] polskie rolnictwo produkuje około 29 mln ton słomy
rocznie, którą stosuje się głównie jako podściółkę lub paszę dla zwierząt gospodarskich.
Z kolei nadwyżki słomy, które szacowane są na około 11 mln ton rocznie, wykorzystuje
się przede wszystkim do produkcji energii. Zdaniem Karcza i wsp. [6] 2 tony suchej
słomy są równoważne 1 tonie węgla kamiennego. Niska gęstość nasypowa, która
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utrudnia transport materiału oraz niejednorodność składu chemicznego, powoduje
jednak, że słoma stosowana jest jako paliwo głównie w lokalnych kotłowniach [35].
Ubocznym produktem spalania słomy jest popiół, który może być stosowany
jako cenny nawóz agrotechniczny poprawiający strukturę gleby i plonowanie roślin.
Korzystne oddziaływanie popiołów ze spalania słomy wynika z zawartości składników pokarmowych dla roślin, w szczególności: potasu, fosforu, wapnia i magnezu.
Dodatkowo, śladowa ilość metali ciężkich i substancji toksycznych w ubocznych produktach spalania powoduje, że ich aplikacja w zabiegach rolniczych jest uzasadniona
pod względem ekologicznym oraz prawnym. Popiół ze spalania słomy może stanowić
tańszy zamiennik dla popularnych na rynku nawozów potasowych i wapniowych, co
pozwala w znacznym stopniu obniżyć wydatki rolników na zakup środków wspomagających produkcję rolniczą.
Specyficzne właściwości popiołów z biomasy, w tym ze spalania słomy, uniemożliwiają ich zastosowanie również w innych dziedzinach gospodarki. Badania wykazały
przydatność popiołów ze spalania słomy w gospodarce osadami ściekowymi, jako
środek wspomagający proces odwaniania i higienizacji osadów [23, 26]. Uboczne
produkty spalania słomy mogą być również używane jako dodatek do produkcji ceramiki o różnym przeznaczeniu, nadając materiałowi kolor oraz poprawiając parametry
wytrzymałościowe [7]. Niestety, wymienione metody recyklingu popiołów znajdują
się dotychczas w fazie testów laboratoryjnych i nie doczekały się komercyjnego zastosowania.
Bibliografia
1. Faber A., Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na potrzeby energetyki, Wydawnictwo PKPP
Lewiatan, Warszawa 2009, s. 32.
2. Głowacki J. (red.), Mała Encyklopedia Rolnicza, Państwowe Wydawnictwa Rolne i Leśne,
Warszawa 1963, s. 38.
3. Hebda T., Złobecki A., Wpływ wilgotności słomy na trwałość kinetyczną brykietów, Inżynieria
rolnicza, t. 6, nr 131, 2012, s. 45–52.
4. Kachel-Jakubowska M., Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku
ozimego na cele energetyczne, Inżynieria Rolnicza, t. 6, nr 131, 2011, s. 61–68.
5. Kabała C., Karczewska A., Kozak M., Przydatność roślin energetycznych do rekultywacji
i zagospodarowania gleb zdegradowanych, Rolnictwo, t. 46, nr 576, 2014, s. 97–118.
6. Karcz H., Kantorek M., Grabowicz M., Wierzbicki K., Możliwości wykorzystania słomy jako
źródła paliwowego w kotłach energetycznych, Piece Przemysłowe & Kotły, t. 11–12, 2013,
s. 8–15.
7. Kizinievic O., Kizinievic V., Utilisation of wood ash from biomass for the production of ceramic
products, Construction and Building Materials, t. 127, 2016, s. 264–273.
8. Kwaśniewski D., Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów
grzewczych na przykładzie powiatu żywieckiego, Inżynieria Rolnicza, t. 6, nr 104, 2008,
s. 113–119.
9. Masłoń A., Wpływ materiałów pylistych na poprawę właściwości sedymentacyjnych osadu
czynnego, Instal, nr 4, 2015, s. 51–55.
223

Marta Wójcik, Adam Masłoń

10. Meller E., Bilenda E., Wpływ popiołów ze spalania biomasy na właściwości fizykochemiczne
gleb lekkich, Polityka Energetyczna, 15, z. 3, 2012, s. 287–292.
11. Meller E., Bilenda E., Wpływ nawożenia popiołami z biomasy na plon i pobieranie składników
przez kukurydzę zwyczajną, Polityka Energetyczna, 16, z. 3, 2013, s. 339–345.
12. Michalak J., Wybrane aspekty oddziaływania elektrowni na środowisko, Przegląd Elektrotechniczny, r. 90, nr 10, 2014, s. 152–156.
13. Michalik M., Biomasa zagrożona, Nowa Energia, nr 4, 2013, s. 35.
14. Niedziółka I., Zuchniarz A., Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia
roślinnego, MOTROL, nr 8A, 2006, s. 232–237.
15. Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D., Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia
jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej, Fragmenta Agronomica, t. 28, nr 3, 2011,
s. 91–99.
16. Piekarczyk M., Jaskulski D., Kotwica K., Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH
oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn,
Fe) w glebie lekkiej, Fragmenta Agronomica, t. 29, nr 3, 2012, s. 127–135.
17. Piekarczyk M., Zawartość przyswajalnych form niektórych makro- i mikroelementów
w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy pszenicy ozimej, Fragmenta Agronomica, t. 30,
nr 1, 2013, s. 92–98.
18. Poluszyńska J., Możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarowaniu
osadami ściekowymi, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 13, 2013,
s. 49–59.
19. Shi R., Li J., Jiang J., Mehmood K., Liu Y., Xu R., Quian W., Characteristics of biomass ashes
from different materials and their ameliorative effects on acid soils, Journal of Environmental
Sciences, t. 55, 2017, s. 294–302.
20. Stachowicz F., Trzepieciński T., Wójcik M., Masłoń A., Niemiec W., Piech A., Agricultural
utilization of municipal sludge in willow plantation, E3S Web of Conferences, nr 10, 2016,
s. 1–6.
21. Uliasz-Bocheńczuk A., Pawluk A., Skierka J., Wymywalność zanieczyszczeń z popiołów
lotnych ze spalania biomasy, Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources
Management, t. 31, nr 3, 2015, s. 145–156.
22. Vassilev S.V., Baxter D., Andersen L.K., Vassileva C.G., An overview of the composition and
application of biomass ash. Part 2. Potential utilisation, technological and ecological advantages
and challenges, Fuel, t. 105, 2013, s. 19–39.
23. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., Możliwość wykorzystania popiołów lotnych w celu
poprawy odwadniania osadów ściekowych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Architektury, t. 34, z. 64 (1), 2017a, s. 377–393.
24. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., The application of biomass ashes for improvement of
sewage sludge dewatering, E3S Web of Conferences, t. 17, 2017b, s. 1–8.
25. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., Analiza skuteczności metody mechanicznego kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy, Inżynieria
i Ochrona Środowiska, t. 20, z. 3, 2017c, s. 295–304.
26. Wójcik M., Stachowicz F., Masłoń A., Recycling of ashes from biomass-combustion power
plant in sewage sludge management, Materiały konferencyjne 9th International Symposium
224

Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze

on Exploitation of Renewable Energy Sources and Efficiency EXPRES 2017d, Subotica,
Serbia, s. 15–20.
27. Yan W., Panyue Z., Haibo Z., Guangming Z., Jianbo L., Jie Y., Wei F., Xiying G., Possibility
of sludge conditioning and dewatering with rice husk biochar modified by ferric chloride, Bioresource Technology, nr 205, 2016, s. 258–263.
Akty prawne
28. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199).
29. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.
1033).
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
Źródła internetowe
31. http://energia0.pl/oze/biomasa-i-biopaliwa/item/155-sloma-energetyczna_charakterystyka-ogolna (dostęp: 22.07.2017).
32. http://globenergia.pl/ (dostęp: 22.07.2017).
33. http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/sloma-jako-paliwo (dostęp: 22.07.2017).
34. http://ekoash.pl/ (dostęp: 22.07.2017).
35. http://www.pwszprzemysl.edu.pl/biomasa-jako-zrodlo-energii-odnawialnej/ (dostęp:
22.07.2017).
36. https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ure-produkcja-energii-elektrycznej-z-oze, 245,0,2394101.html (dostęp: 5.03.2018).

225

Witold Niemiec
Tomasz Trzepieciński
Feliks Stachowicz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

UPRAWA ROŚLIN ZIELARSKICH SPOSOBEM NA
ZAGOSPODAROWANIE NIEUŻYTKÓW ROLNYCH
NA TERENIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Streszczenie
Dotychczas w województwie podkarpackim rośliny zielarskie uprawiano na stosunkowo niewielką skalę i wynikało to głównie z faktu tradycji pozyskiwania surowca metodą zbieractwa
z miejsc naturalnych. Postępująca industrializacja oraz zanikanie naturalnych źródeł surowca
sprawia, że należy dążyć do intensyfikacji uprawy ziół w warunkach polowych. Za uprawą roślin zielarskich przemawia rosnące zapotrzebowanie na surowce zielarskie, zmniejszanie się
terenów, na których prowadzone są zbiory ze źródeł naturalnych oraz możliwość uzyskania
dodatkowego dochodu zwiększającego efektywność ekonomiczną gospodarstwa. Przetwarzanie roślin zielarskich wiąże się z ich suszeniem, które jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów występujących w produkcji rolniczej. W opracowaniu omówiono przykładowe
rozwiązania suszarni do ziół, przeznaczonych do małych i średnich gospodarstw rolnych na
terenie Pogórza Dynowskiego. Przedstawiono również możliwości wykorzystania do celów suszarniczych ciepła niskotemperaturowego wytwarzanego w kolektorach słonecznych współpracujących ze specjalistycznymi piecami do ogrzewania suszarni zielarskich.
Słowa kluczowe: kolektor słoneczny, piec, rośliny zielarskie, suszarnia, suszarnictwo, zielarstwo

CULTIVATION OF HERBAL PLANTS AS
A METHOD TO MANAGEMENT OF WASTELAND
IN THE DYNOWSKIE FOOTHILLS
Summary
Till now in the Podkarpackie Province the herbs have been cultivated on a relatively small
scale and this was mainly due to the tradition of cropping plants from natural places. The
progressive industrialization and the reduction of natural sources of herbs make it necessary
to intensify the cultivation of herbs under field conditions. The increasing of areas of herbal
plants is connected with growing demand for herbs, decreasing areas of natural resources of
herbal plants, and the possibility of obtaining additional profit which increases the economic
efficiency of the farm. Processing of herbal plants involves drying, which is one of the most
energy-consuming processes occurring in agricultural production. The article the examples of
solutions of the herb dryers destined for small and medium-sized farms in the Dynowskie
Foothills have been discussed. The possibility of using low-temperature heat produced in solar
collectors for drying purposes has been also presented.
Keywords: solar collector, herbal plants, dryer, dehydration, herb cultivation
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1. Wprowadzenie
W Europie, na skalę wielkoprzemysłową, uprawia się około 130 gatunków
roślin zielarskich, a w krajach Unii Europejskiej powierzchnia uprawy roślin zielarskich obejmuje około 70 tys. ha. Na świecie w celach leczniczych wykorzystuje się
15–20 tys. gatunków roślin [17]. W Polsce, zaliczanej do głównych producentów
roślin zielarskich w Europie, uprawianych jest około 50 gatunków roślin zielarskich
i przypraw, których plantacje zajmują powierzchnię około 14,5 tys. ha [3], a średnia
powierzchnia gospodarstw wynosi 0,5–2,5 ha. Rośliny zielarskie uprawiane w Polsce
pochodzą z uprawy polowej oraz stanowisk naturalnych, prowadzone są również
badania związane z introdukcją dziko rosnących ziół na gruntach rolnych [20].
W Polsce występuje około 2300–2500 gatunków roślin, a polski przemysł zielarski
wykorzystuje około 150–170 gatunków.
Szacuje się [17], że największy wzrost popytu na środki zielarskie nastąpi w odniesieniu do produkcji leków roślinnych. Jednym z głównych kierunków poprawy
opłacalności uprawy roślin zielarskich jest wprowadzenie nowych gatunków roślin
zielarskich na lokalny rynek oraz wprowadzenie produktu na nowy rynek, który może
być połączony z certyfikacją ekologiczną gospodarstwa.
Wśród składników roślin zielarskich, zaliczanych do substancji najcenniejszych są
olejki eteryczne, posiadające właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze,
polifenole i kwas askorbinowy, o silnej zdolności przeciwutleniającej, chlorofile oraz
karotenoidy wzmacniające aktywność witaminy A. Świeże surowce zielarskie, ze
względu na wysoką zawartość wody, są nietrwałe. Jedną z metod przedłużania ich
trwałości, przy jednoczesnym zachowaniu składników biologicznie czynnych, jest
suszenie. Charakterystyka substancji biologicznie aktywnych w ziołach oraz wpływ
suszenia na ich zawartość, przeprowadzona w pracy [21] wykazała, że wpływ procesu
suszenia na zawartość związków biologicznie aktywnych nie jest jednoznaczny. Badania wskazują, że najczęściej wyższa temperatura i dłuższy czas procesu powoduje
większą degradację substancji czynnych. Wniosku tego nie można generalizować na
wszystkie rośliny zielarskie, ponieważ zmiany zawartości substancji czynnych zależą
od gatunku roślin.
Wśród czynników wpływających na jakość roślin zielarskich po zbiorze należy
wymienić warunki związane ze stabilizacją surowca oraz procesem jego przechowywania. Stabilizacja wiąże się głównie z procesem suszenia, który powinien być
przeprowadzony w odpowiednich warunkach niepowodujących obniżenia jakości
surowca. Temperatura i czas suszenia powinny być dostosowane do określonego
gatunku roślin. W opracowaniu przedstawiono wybrane rozwiązania suszarni przeznaczonych do małych i średnich gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie
Pogórza Dynowskiego.

2. Proces suszenia
Konserwacja żywności w tym produktów zielarskich jest najstarszym sposobem
przechowalnictwa z wykorzystaniem procesów suszarniczych. Warunki klimatyczne
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(nasłonecznienie, opady, uwarunkowania termiczne) mają istotne znaczenie w procesach suszarniczych, które – jak wiadomo – są najczęściej energochłonne, a zatem
kosztowne do stosowania w praktyce. W ubiegłych epokach wykorzystywano najczęściej energię promieniowania słonecznego jako źródło ciepła, a wiatr jako istotną siłę
napędową kinetyki suszenia. Suszenie naturalne to proces samoczynnej migracji wody
z materiału suszonego do atmosfery z wykorzystaniem ciepła otoczenia. Suszenie
sztuczne polega na dostarczeniu ciepła do suszonego materiału i odprowadzeniu
pary wodnej przez strumień gazu pełniący rolę czynnika suszącego. Suszenie ciał
stosujemy w związku z celami technologicznymi, dla zmniejszenia ciężaru materiału
i obniżenia kosztów transportu, dla zwiększenia wartości opałowej paliw oraz konserwacji pożywienia i pasz.
Siłą napędową procesu suszenia jest różnica ciśnień cząstkowych pary na powierzchni materiału i w rdzeniu gazu suszącego z zachowaniem warunku wyższego
ciśnienia cząstkowego na powierzchni materiału. Gdy zachodzi relacja odwrotna,
następuje zjawisko sorpcji. W sytuacji braku różnicy ciśnień występuje zjawisko wilgotności równowagowej, w której zjawisko suszenia zanika. Najczęstsze przypadki
zawartości wilgoci w materiale to wilgoć powierzchniowa, kapilarna i chemicznie
związana. W procesie suszenia wyróżnia się zasadniczo dwa okresy brane pod
uwagę w projektowaniu urządzeń suszarniczych. W okresie pierwszym następuje
odparowanie z powierzchni materiału pokrytej wilgocią przy stałej temperaturze
równej temperaturze mokrego termometru. Okres pierwszy suszenia kończy się po
osiągnięciu krytycznej wilgotności materiału. Drugi okres suszenia charakteryzuje
się spadkiem szybkości suszenia i wzrostem temperatury suszonego materiału. Jest
to etap suszenia, w którym proces kontrolowany jest przez przepływ wilgoci w kapilarach i przechodzeniem w procesie dyfuzji do gazu suszarniczego.
Naturalne warunki konserwacji metodą suszenia płodów rolnych sprzyjają prostym
sposobom pozyskiwania ziół (zbieractwo, drobne powierzchnie upraw przydomowych).
Rolnictwo komercyjne cechuje się znacznymi ilościami obrabianego materiału, np. pasze
objętościowe, ziarno, a zatem wymagają specjalistycznych rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne suszenie w podwyższonych temperaturach lub obniżonych
(liofilizacja). Poszukując sposobów powiększenia rynku pracy w aspekcie lokalnych
możliwości wykorzystania zasobów naturalnych lub produkcji i przetwórstwa w skali
rozwiniętej działalności gospodarczej, zwrócono uwagę na problem produkcji ziół
stosowanych w hodowli zwierząt [2, 19]. Region województwa podkarpackiego bardzo
dobrze spełnia podstawowe warunki fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne
do osiągnięcia przedstawionych celów oraz cechuje się brakiem zagospodarowania ok.
200 tys. ha nieużytków i ziem odłogowanych. W dalszej części opracowania pokazano
przykłady rozwiązań instalacji suszarniczych, które można wykorzystać w suszeniu
produktów zielarskich.

3. Wybrane propozycje mechanizacji produkcji zielarskiej
Istotny wpływ na efektywność ekonomiczną produkcji płodów rolnych mają:
powierzchnia i plonowanie upraw, uważne zaznajomienie się z charakterystyką
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fizjologiczną uprawianych roślin oraz wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu
w mechanizacji prac polowych i obróbki plonu. W ostatnich latach w Politechnice
Rzeszowskiej powstały konstrukcje nowych maszyn i urządzeń do stosowania w uprawach roślin energetycznych. Charakterystyczną cechą rozwiązań technicznych jest
dostosowanie ich do wielkości areałów upraw – małe i średnie areały oraz hipsografii
terenu. W przypadku produkcji ziół można wykorzystywać doglebowy dozownik do
nawozów stałych [10] oraz ciekłych [9] przedstawione na rycinach 1 oraz 2.
Ryc. 1. Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych, patent PL 382062 [9] – widok z tyłu (a) oraz z boku (b): 1 – rozrzutnik nawozów, 2 – rama
nośna, 3 – belka, 4 – krój, 5 – obsypnik talerzowy, 6 – cylindryczna obudowa ślimaka, 7 – podajnik
ślimakowy, 8 – komora zasypowa, 9 – silnik hydrauliczny, 10 – siłownik hydrauliczny, 11 – ramiona, 12 – nawóz, 13 – koło zębate stożkowe

Źródło: rys. T. Trzepieciński
Ryc. 2. Narzędzie do iniekcyjnego wprowadzania cieczy do gruntu [10]: 1 – rama, 2 – rolka,
3 – krój, 4, 6 – bezpieczniki, 5a – rolka dociskowa, 7 – rura doprowadzająca

Źródło: rys. W. Niemiec
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Zaletą zaprezentowanych rozwiązań jest możliwość podawania nawozów organicznych i sztucznych doglebowo z równoczesnym przykryciem ich warstwą gruntu,
ograniczając w ten sposób utratę składników lotnych zawartych w nawozach.
W celu kontroli stanu środowiska gruntowo-wodnego lub stopnia przyswajalności
składników nawozowych, opracowano konstrukcję lizymetru [11] (ryc. 3) umożliwiającą ciągły pobór próbek wód gruntowych do specjalistycznych badań.
Ryc. 3. Schemat budowy urządzenia do zbierania i pomiaru infiltrującej wody w warunkach polowych [11]: 1 – zbiornik, 2 – perforowane wieko, 3 – stożkowe dno, 4 – króciec wylotowy,
5 – elastyczny przewód opróżniający, 6 – króciec, 7 – wsporniki, 8 – osłona króćca

Źródło: rys. W. Niemiec

Do sadzenia wybranych gatunków ziół można wykorzystać sadzarkę dostosowaną
do każdego typu ciągnika, według pomysłu opisanego we wzorze użytkowym W-119940
(ryc. 4) [16]. Do zbioru plonu, szczególnie roślin łodygowych, można zastosować
kosiarkę według patentu P–213402 [15], przedstawioną na fotografiach 1a, 1b.
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Ryc. 4. Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach; widok ogólny (a) i przekrój sekcji roboczej
(b) [16]: 1 – rama nośna, 2 – krój tarczowy, 3 – listwa kalibrująca, 4 – bęben dozujący, 5 – koła
dociskowe, 6 – sprężyna, 7 – zasobnik na zrzezy, 8 – koło, 9 – osłona, 10 – otwór, 11 – siedzisko,
12 – sekcja dogniatająca, 13 – otwór nieprzelotowy, 14 – zrzez, 15 – rowek

Źródło: rys. T. Trzepieciński

Fot. 1. Kosiarka do drzewiastych roślin w położeniu roboczym (a) oraz transportowym (b).
W. Niemiec, S. Skiba, W. Ślenzak, Kosiarka do drzewiastych roślin, patent P–213402, 2008.
Źródło: fot. W. Niemiec

4. Suszarnictwo roślin zielarskich
Rolnictwo charakteryzuje się znaczącą liczbą energochłonnych procesów technologicznych. Taka sytuacja najczęściej spowodowana jest koniecznością utrzymania
kinetyki procesu suszenia dużych ilości materiału o wysokiej wilgotności lub uniezależnienia od niekorzystnych warunków atmosferycznych, wówczas gdy takie wystąpią.
W przypadku suszenia materiałów objętościowych np. zielonek przeznaczonych na
pasze, problem sprowadza się do takiego skonstruowania suszarni, by osiągnąć pożądane parametry suszenia (powierzchnia, warunki hydrauliczne panujące w złożu,
temperatura) w suszarni, przy minimum dostarczanej ilości czynnika suszarniczego.
Klasycznym przypadkiem w tym zakresie są suszarnie do siana i ziół. Ubiegłe lata
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(60.–90.) XX w., były między innymi okresem intensywnych badań procesów suszarniczych w konserwacji płodów rolnych [1, 4, 5, 7, 14]. Opracowano proste konstrukcje
polowych i przyzagrodowych suszarni do siana z materiałów lokalnych, takich jak:
żerdzie, drewno odpadowe (ryc. 5). Przepływ powietrza otoczenia lub ogrzewanego
z wykorzystaniem specjalistycznych pieców na paliwa stałe i ciekłe, uzyskiwano
poprzez stosowanie wentylatorów o dużej wydajności.
Ryc. 5. Podstawowe zasady instalowania kolektorów słonecznych w zabudowaniach gospodarskich;
A – przyścienny z suszarnią na poddaszu, B – przyścienny z suszarnią w stodole, C – poddachowy
z suszarnią na poddaszu, D – poddachowy z suszarnią w stodole: 1 – wlot powietrza, 2 – kolektor,
3 – wentylator, 4 – kanał rozprowadzający, 5 – powietrze ogrzane, 6 – powietrze otoczenia,
7 – promieniowanie słoneczne, 8 – powietrze wilgotne

Źródło: Opracowano na podstawie: W. Niemiec, K. Król, Poddachowe i przyścienne kolektory do dosuszania
płodów rolnych, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 1994c, s. 1–4.

Urządzenia suszarnicze można podzielić według różnych kryteriów, np. biorąc
pod uwagę mechanizm suszenia: suszarki konwekcyjne (wilgoć z materiału pobierana jest przez strumień gazu suszarniczego: suszarki taśmowe, bębnowe, fluidalne,
pneumatyczne, rozpryskowe), i suszarki kontaktowe (materiał styka się z gorącą
powierzchnią komór walcowych).
Energia niezbędna do realizacji procesów suszenia może być dostarczana z wykorzystaniem promieni podczerwonych, prądu wysokiej częstotliwości, ciśnienia, próżni.
Sposób realizacji przepływu powietrza w odniesieniu do suszonego materiału może
być współprądowy, przeciwprądowy, krzyżowy, okresowy lub ciągły.
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Tradycyjny sposób konserwacji pasz objętościowych w rolnictwie polega na
wykorzystaniu energii słonecznej, jako siły napędowej kinetyki suszenia i prostych
urządzeń ułatwiających przepływ powietrza suszarniczego przez suszone złoże
(półki, podłogi suszarnicze, kanały przepływu powietrza). Osiągnięcie ekonomicznie
uzasadnionej kinetyki suszenia to przede wszystkim zdefiniowanie celu suszenia,
znajomość fizycznej i chemicznej charakterystyki suszonego materiału i jego ilości,
właściwy dobór typu suszarni i jej szczegółów konstrukcyjnych oraz charakterystyki
terenu. W przypadkach lokalizacji suszarni z uwzględnieniem źródła ciepła planowanego do wykorzystania w procesie suszenia, hipsografii terenu oraz jego pokrycia,
szczególnie szatą roślinną, można uniknąć wielu błędów, a zatem kosztownych strat
w realizacji procesu [8].
Podczas magazynowania materiałów higroskopijnych i źle realizowanego procesu
suszenia mogą wystąpić warunki sprzyjające samozapłonowi np. magazyny węgla,
i pasz objętościowych (magazynowanie wilgotnego siana w stodołach) i inne przypadki
spotykane w technologiach procesów biochemicznych realizowanych w przemyśle
oraz obróbce surowców pochodzenia rolniczego. W przypadkach suszenia ziół szczególne znaczenie posiada reżim temperaturowy i wpływ natężenia promieniowania
słonecznego (UV), które to parametry mogą mieć istotne znaczenie w odniesieniu do
zachowania jakości surowca pod względem zawartości pozyskiwanych składników.
Poszukując sposobów obniżenia energochłonności w suszarnictwie płodów rolnych, a w szczególności pasz objętościowych i ziół, opracowano przykłady ukazujące
możliwość współpracy powietrznego kolektora słonecznego (ryc. 5) i specjalnej konstrukcji pieca na paliwa stałe, ciekłe i gazowe do ogrzewania powietrza suszarniczego
w suszarniach pasz objętościowych i ziół (ryc. 6, ryc. 7). Piec umożliwia spalanie
różnych postaci biomasy; preferowana biomasa to zrębki i pellet.
Ryc. 6. Schemat instalacji urządzeń w suszarni: S – pomieszczenie suszarni, W – wentylator,
K – kolektor słoneczny, Z – zasuwa trójdrożna, P – piec

Źródło: rys. W. Niemiec
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Ryc. 7. Zasada współpracy specjalistycznego pieca z suszarniami wyposażonymi w kolektory
słoneczne na poddaszu i w stodole: 1, 3 – kolektor przyścienny; 2, 4 – kolektor poddachowy

Źródło: Opracowanie własne

Suszarnia zasilana jest w zależności od stanu atmosfery i wymaganych parametrów
suszenia z kolektora słonecznego lub pieca. W celu maksymalnego wykorzystania energii
promieniowania słonecznego, powietrze do pieca doprowadza się zawsze po wstępnym
ogrzaniu go w kolektorze. Powietrze po przepływie przez kolektor jest doprowadzane
do komory spalania w piecu i do komory wymiany ciepła pomiędzy komorą spalania
i powietrzem ogrzewanym doprowadzanym do suszarni. W przypadkach występowania korzystnych stanów atmosfery (temperatura, wilgotność) można doprowadzić
ogrzane powietrze w kolektorze, wprost do suszarni. W bilansie energii niezbędnej
do procesu suszenia, znaczącą pozycję może zająć energia podgrzanego powietrza
w kolektorze. Możliwości konstrukcji prostych i tanich kolektorów słonecznych wykonywanych w ubiegłych latach jest wiele. Przykładowe rozwiązania przedstawiono
na fotografiach 2 oraz 3 [12, 13], pokazano kolektor usytuowany na ścianie obory lub
na ścianie stodoły. Kolektory wykonuje się z zachowaniem podstawowego warunku,
jakim jest optymalne oświetlenie promieniami słonecznymi powierzchni foliowego
kolektora lub połaci dachu stodoły czy też budynku inwentarskiego.
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Fot. 2. Suszarnia z kolektorem przyściennym
Źródło: W. Niemiec, K. Król, Suszarnie do ziół, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa, Warszawa 1994b, s. 1–4.

Fot. 3. Przyścienny kolektor do dosuszania płodów rolnych
Źródło: W. Niemiec, K. Król, Poddachowe i przyścienne kolektory do dosuszania płodów rolnych, Instytut
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 1994c, s. 1–4.

5. Wykorzystanie kolektorów słonecznych
Do najważniejszych produktów rolnych poddawanych procesowi suszenia zaliczamy zielonki, ziarno zbóż, surowce zielarskie, warzywa oraz owoce, nasiona warzyw
oraz drewno. Suszenie tych produktów odbywa się w warunkach tzw. nisko- lub
średniotemperaturowych konwekcyjnego procesu suszenia, z temperaturą powietrza
nieprzekraczającą 40ºC [6]. W tych warunkach kolektory słoneczne mogą stanowić
alternatywę w stosunku do innych sztucznych metod suszenia, tym bardziej że zapotrzebowanie na ciepło na cele suszarnicze w okresie zbioru roślin zielarskich pokrywa
236

Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych…

się z okresem największego promieniowania słonecznego. Badania [18] wskazują,
że wykorzystanie powietrznych kolektorów słonecznych wspomaganych modułami
fotowoltaicznymi umożliwia kontrolowane suszenie produktów rolnych oraz grzybów.
W kolektorach powietrznych czynnikiem roboczym jest powietrze. Rozwiązania te
posiadają prostą budowę, są stosunkowo tanie w instalacjach, a ich wykorzystanie
w celach suszarniczych, z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb, nie wymaga
zaawansowanej wiedzy i oprzyrządowania [22]. Wykorzystanie technologii suszenia
opartych na energii słonecznej umożliwia zmniejszenie o 20–30% zużycia energii
w suszarnictwie rolniczym [6]. Chcąc racjonalnie zastosować kolektory słoneczne,
należy każdorazowo przeanalizować obiekt pod kątem cech konstrukcyjnych możliwych do wykorzystania w trakcie budowy (więźba dachowa, rodzaj pokrycia) oraz
warunków procesowych (usytuowanie względem stron świata, wielkość suszarni,
rodzaj i ilość dosuszanego materiału) [8, 12].

6. Podsumowanie
W celu uzyskania wysokiej jakości surowców zielarskich, w trakcie suszenia
niezbędne jest zachowanie podstawowych parametrów technologicznych (czas, temperatura) zbliżonych do naturalnych warunków panujących w przyrodzie. Kolektory
słoneczne poddachowe zaleca się stosować przy korzystnym nasłonecznieniu połaci
dachów krytych blachą lub dachówką. Przy niekorzystnym usytuowaniu powierzchni dachu w stosunku do słońca można stosować kolektory przyścienne. Korzyścią
suszenia roślin zielarskich w budynkach wyposażonych w kolektory słoneczne jest
wyeliminowanie szkodliwego efektu ultrafioletowego promieniowania słonecznego
i minimalizacja utraty olejków eterycznych. Stosowanie kolektorów umożliwia także większe uniezależnienie się rolników od warunków pogodowych, a tym samym
racjonalne planowanie prac w gospodarstwie.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA
UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA (UPS)
– POPIOŁU Z BIOMASY JAKO NAWOZÓW
ODKWASZAJĄCYCH GLEBĘ
Streszczenie
Rozpowszechnienie biomasy jako źródła energii otrzymanego w procesie termicznym jest
przyczyną powstawania dużej ilości popiołów o alkalicznym odczynie. Celem badań była ocena całkowitej zawartości oraz wymywalności i biodostępności metali alkalicznych i ziem alkalicznych w popiele przemysłowym z biomasy. Stwierdzono, że metale występują w badanym
popiele jako makroskładniki: wapń (7,20%), sód (2,30%), potas (1,55%), magnez (0,50%).
Wymywalność metali z popiołu zależy od pH roztworu wodnego. Przeprowadzono siedmioetapową ekstrakcję sekwencyjną według procedury Tessiera z wprowadzonym etapem wstępnym
ługowania wodą. Scharakteryzowano ilościowo frakcje K i Ca: rozpuszczalną w wodzie, jonowymienną, rozpuszczalną w kwasach, tlenkową, pseudosiarczkową i rezydualną. Na podstawie
oceny mobilności metali w popiele przemysłowym stwierdzono, że frakcje mobilne potasu stanowią 62%, a frakcje mobilne wapnia 36% ich całkowitych zawartości w badanym popiele. Dokonano oceny wpływu mineralizacji mikrofalowej na przebieg ekstrakcji sekwencyjnej i stwierdzono, że zastosowanie mineralizacji mikrofalowej podczas ekstrakcji sekwencyjnej zwiększa
efektywność wydzielania zarówno potasu i wapnia.
Słowa kluczowe: popiół z biomasy, nawozy odkwaszające, ekstrakcja sekwencyjna

BENEFITS FROM THE MANAGEMENT OF SIDE
PRODUCTS OF THERMAL PROCESSING (UPS) –
BIOMASS ASH AS DEACIDIFICATION FERTILIZERS
Dissemination of biomass as a source of energy obtained in the thermal process causes
a large amount of alkaline ash. The purpose of the study was to evaluate the total content,
leachability and bioavailability of alkali and alkaline earth metals in industrial ashes obtained
from biomass combustion. It was found that metals occur in the test material as: macronutrients – calcium (7,20%), sodium (2,30%), potassium (1,55%), magnesium (0,50%). It was
claimed that leachability of metals from ash depends on pH of solution. Sequential extraction
methods of Tessier with introduction preliminary stage extraction of water was conducted. In
all experiments the following fractions K and Ca were characterized: water-soluble, exchangeable, acid-soluble, oxide, pseudosulfide and residual. On the basis of the mobility assessment
of metals in industrial ash from biomass it was found that potassium mobile fractions represented 62% and mobile fractions of calcium 36% of their total contents in the examined
ash. It has been found that the use of microwave mineralization during sequential extraction
increases the efficiency of the release both potassium and calcium.
Keywords: ash from biomass, deacidification fertilizers, sequential extraction
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1. Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój gospodarczy powoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną. Konwencjonalne źródła energii, takie jak węgiel kamienny czy
brunatny, na których opiera się światowa energetyka, ulegają wyczerpaniu, w związku
z tym ich ceny rosną. Obecny stan środowiska i zachodzące zmiany klimatu obligują
do stosowania alternatywnych źródeł energii, do których należy m.in. biomasa. Biomasa jest największym potencjalnym, odnawialnym źródłem energii (OZE) [3, 14].
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. [13] określa biomasę
jako: „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej
oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych
odpadów, które ulegają biodegradacji”. Ważnymi postaciami biomasy, stosowanymi
w celach energetycznych, są:
 drewno odpadowe, pochodzące z przemysłu drzewnego i leśnictwa oraz opakowań drewnianych,
 słoma z roślin zbożowych, oleistych, strączkowych oraz siano,
 plony plantacji roślin energetycznych,
 odpady organiczne, m.in. makulatura, odpady z cukrowni, gorzelni, roszarni lnu,
osady ściekowe z przemysłu papierniczego, gnojowica,
 biopaliwa: oleje roślinne, biodiesel, bioetanol,
 biogaz pochodzący z wysypisk komunalnych, osadów ściekowych, gnojowicy [2, 10].
Województwo podkarpackie wyróżnia się na tle innych terenów Polski wysoką
lesistością. W 2010 r. wynosiła ona 37,4% i była o 8,2 pkt % wyższa od średniej krajowej. Znaczącą większość (85%) stanowią lasy państwowe, do których należą Lasy
Birczańskie w całości położone na terenie województwa, oraz Lasy Janowskie, których
zasięg obejmuje również województwo lubelskie. Krajowy Program Zwiększania Lesistości przewiduje zalesienie 35,6 tys. ha gruntów rolnych do 2020 r. [6], planowane
przedsięwzięcia znacząco wpłyną na produkcję i potencjalne wykorzystanie biomasy
w celach energetycznych. Przewidywane zapotrzebowanie, w Polsce, na biomasę przez
energetykę zawodową wynosi 8,3 mln ton suchej masy w 2020 r. oraz 10,6 mln ton
suchej masy w 2030 r. [1]. Wzrost udziału, w strukturze energetycznej, odnawialnych
źródeł energii wpływa w sposób znaczący na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – odnawialne źródła energii charakteryzuje niska emisja gazów cieplarnianych
oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. Zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł
energii sprzyja rozwojowi technologicznemu i rozwojowi regionalnemu. Zgodnie
z Dyrektywą Unii Europejskiej [2009/28/WE] udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 2020 r. powinien stanowić 20% całego zużycia
energii wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej, w procesach ogrzewania
i chłodzenia oraz w transporcie. Zostały postawione cele strategiczne we wszystkich
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Projekt Dyrektywy UE 2008/0016) [11].
Dla Polski przewidywany udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
wynosi 15%. Potencjał energetyczny biomasy wynosi 3·1015 MJ/rok w skali światowej,
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mimo tego wykorzystywany jest on tylko w 7% (35% kraje wysoko rozwinięte i 3%
kraje uprzemysłowione). Całkowity potencjał biomasy możliwej do wykorzystania
w celach energetycznych w Polsce wynosi około 407,5 PJ (1 PJ = 1·1015 J) [7].
Jednym z produktów spalania biomasy jest popiół, którego właściwości zależą od
składu chemicznego spalanego surowca, w tym przypadku biomasy o zróżnicowanym
składzie chemicznym. Popioły otrzymane w procesie spalania biomasy mogą być
wykorzystywane jako źródło makro- i mikroelementów dla roślin oraz jako nawozy
odkwaszające [15]. Mimo że na terenie województwa podkarpackiego w znaczącej
większości znajdują się gleby III, IV i V klasy bonitacyjnej, a ok. 7,4% stanowią gleby
VI klasy bonitacyjnej nadającej się do zalesienia, to ważnym czynnikiem obniżającym
jakość gleb jest ich zakwaszenie. Ok. 71% powierzchni przeznaczonych do celów
rolnych wymaga wapnowania [16].
Skład chemiczny popiołów z biomasy jest zróżnicowany i zależny od rodzaju
spalanego surowca energetycznego. Podstawowym składnikiem chemicznym popiołów z biomasy jest SiO2, którego zawartość wynosić może od 26 do 54%. W skład
chemiczny popiołów wchodzą metale alkaliczne, ziem alkalicznych oraz metale
ciężkie. W tabeli 1 przedstawiono zawartość pierwiastków chemicznych w popiołach
przemysłowych z biomasy.
Tab. 1. Pierwiastki wchodzące w skład popiołów przemysłowych z biomasy
Makroskładniki

Mikroskładniki

Pierwiastki śladowe

Si, Al, Fe, Mg, Ca, K, Na, Ti, P, S

Zn, Pb, Ni, Mn, Cr, Cu, Co, V, Ba, Cl

Cd, Mo, Se, Ge

Źródło: Opracowanie własne

Zawartość makro- i mikroskładników, a także pierwiastków śladowych, w tym
metali ciężkich, w popiołach lotnych z biomasy jest zróżnicowana i zależna od rodzaju
i warunków spalania surowca [4].
Obliguje to do prowadzenia badań i opracowywania nowych technologii zagospodarowania popiołów z biomasy. Zagospodarowanie odpadów ze spalania biomasy
wymaga oceny ich właściwości fizykochemicznych i składu.

2. Materiał badań i metody
Materiałem do badań był popiół z biomasy (zrębki drzewne). Otrzymano popiół
powietrznie suchy, który ucierano w moździerzu porcelanowym, a następnie agatowym. Otrzymane próbki popiołu do analizy przechowywano w hermetycznych
pojemnikach z polietylenu.
Zakres badań obejmował:
1. Ekstrakcję jednoetapową mieszaniną kwasów: HNO3, HF i HCl, w celu oznaczenia
całkowitej zawartości w próbce metali: Na, K, Ca, Mg.
2. Ekstrakcję wodą destylowaną o regulowanym pH w zakresie 1 – 10, w celu zbadania i oceny wymywalności metali: Na, K, Ca, Mg z próbki popiołu.
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3. Ekstrakcję sekwencyjną według metody Tessiera z wprowadzeniem etapu wstępnego ługowania wodą, w celu analizy specjacji funkcjonalnej oraz oceny mobilności
metali: K, Ca z próbki popiołu.
4. Ekstrakcję sekwencyjną według metody Tessiera z wprowadzeniem etapu wstępnego ługowania wodą, wspomaganą mikrofalowo w celu zbadania i oceny wpływu
mineralizacji mikrofalowej na wydajność ekstrakcji sekwencyjnej.
Metodyka badań
a) Ekstrakcja jednoetapowa – całkowita zawartość metali [5]

W tyglu teflonowym umieszczono 1±0,0001 g popiołu, dodano mieszaninę kwasów:
8 cm3 65% HNO3, 4 cm3 40% HF i 2 cm3 37% HCl oraz 10 cm3 wody destylowanej.
Odparowano do sucha na płycie grzejnej w temp. 96°C. Po ochłodzeniu przeniesiono
stałą pozostałość za pomocą wody destylowanej na twardy sączek. Przesącz zbierano
do kolby miarowej o poj. 50 cm3 i uzupełniono wodą destylowaną. Stałą pozostałość
suszono w temp. 40°C do stałej masy.
b) Wymywanie wodą destylowaną o regulowanym pH w zakresie 1 – 10

Do zlewek o obj. 50 cm3 odważono na wadze analitycznej próbki popiołu o masie
5±0,0001 g, następnie dodano po 50 cm3 przygotowanych roztworów ekstrahentów (woda destylowana, pH 1–10). Mieszano 15 min. za pomocą szklanej bagietki
i zmierzono pH otrzymanych roztworów. Odstawiono próbki na 24 h i ponownie
zmierzono pH. Po tym czasie roztwory przesączono na twardych sączkach do kolb
miarowych o poj. 50 cm3. Otrzymany eluat zakwaszono 1 cm3 1 M HNO3 i uzupełniono wodą destylowaną.
c) Ekstrakcja sekwencyjna

Przeprowadzono ekstrakcję sekwencyjną metodą Tessiera [9] z wprowadzeniem
etapu wstępnego ługowania wodą. Roztwory ekstrakcyjne oraz warunki ekstrakcji
zestawiono w tabeli 2.
Tab. 2. Warunki ekstrakcji sekwencyjnej metodą Tessiera z wprowadzeniem
etapu wstępnego ługowania wodą
Etap Frakcja

Odczynnik ekstrahujący

Warunki prowadzenia
ekstrakcji

0

Rozpuszczalna
w wodzie

50 cm3 H2O, pH=7

2h/25°C, mieszanie ciągłe

1

Jonowymienna

50 cm3 1 M MgCl2, pH=7

1h/25°C, mieszanie ciągłe

2

Rozpuszczalna
w kwasach

50 cm3 1 M bufor octanowy, pH=5

5h/25°C, mieszanie ciągłe

3

Tlenkowa

50 cm3 0,04 M NH2OH·HCl w 25% kwasie
octowym, pH=2

6h/96°C, mieszanie okresowe
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Etap Frakcja

Warunki prowadzenia
ekstrakcji
6h/85°C, mieszanie okresowe
1h/25°C, mieszanie ciągłe
1h/90°C, mieszanie okresowe
1h/90°C, mieszanie okresowe

Odczynnik ekstrahujący

4

Pseudosiarczkowa

5

Rezydualna

a) 50 cm3 H2O2 30%, pH=2
b) 50 cm3 3,2 M CH3COONH4
20 cm3 HNO3 i 10 cm3 HClO4
15 cm3 roztworu HCl (1:1) v/v

Źródło: Opracowanie własne

d) Ekstrakcja sekwencyjna wspomagana mikrofalowo

Przeprowadzono ekstrakcję sekwencyjną metodą Tessiera z wprowadzeniem
etapu wstępnego ługowania wodą, wspomaganą promieniowaniem mikrofalowym
przez 20 minut w temperaturze 75°C.
Dla każdej próbki popiołu wykonano trzy równoległe próby. Stężenia badanych
metali w roztworach poekstrakcyjnych oznaczono za pomocą absorpcyjnego spektrometru atomowego, stosowano wzbudzenie płomieniowe. W tabeli 3 zestawiono parametry, przy których mierzono absorpcję promieniowania dla poszczególnych metali.
Tab. 3. Wykaz metali i parametry oznaczenia metodą FAAS [8]

Metal

Długość fali
[nm]

Szerokość
przesłony
[mm]

Ca

422,7

K

766,5

Mg
Na

Układ
kalibracji

Wzorce
[mg/kg]

Moc lampy

Czułość
[mg/dm3]

0,7

liniowa

5, 15, 30, 10

23

0,092

0,7

nieliniowa

2, 6, 12, 3

12

0,043

285,2

0,7

nieliniowa

0,5, 1,5, 3, 1

13

0,0078

589

0,7

nieliniowa

1, 3, 6, 2

9

0,012

Źródło: Opracowanie własne

3. Wyniki badań
Zawartość całkowita metali
Po przeprowadzeniu ekstrakcji jednoetapowej popiołu mieszaniną kwasów HNO3,
HF, HCl wyznaczono zawartość badanych metali w popiele na poziomie: Na – 2,30%,
K – 1,55%, Ca – 7,20%, Mg – 0,50% w przeliczeniu na suchą masę popiołu.
Ocena wpływu pH na wymywalność metali z popiołu za
pomocą wody o regulowanym pH w zakresie 1–10
Dokonano oceny wpływu odczynu roztworów wodnych na wydajność ekstrakcji
wybranych metali z badanego popiołu.
Na rycinie 1 przedstawiono wpływ pH roztworów wodnych na wymywalność
sodu z próbki popiołu.
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Ryc. 1. Wpływ pH na ekstrakcję sodu z badanego popiołu mg/kg, w przeliczeniu na suchą masę
popiołu. Ekstrahent: woda destylowana pH 1–10 (KOH, HNO3)

Wymywalność mg/kg

270
250
230
210
190
170
150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pH

Źródło: Opracowanie własne

W środowisku silnie kwaśnym (pH=1) ekstrakcji ulega 250,0 mg/kg sodu w przeliczeniu na suchą masę popiołu. Wraz ze wzrostem pH wymywalność sodu łagodnie
maleje. W zakresie pH 2–3 wynosi 210,0 mg/kg, następnie maleje do wartości
200,0 mg/kg (pH = 4–5), w środowisku o odczynie zbliżonym do obojętnego wynosi
190,0 mg/kg. W zakresie wyższych wartości pH utrzymuje się na stałym poziomie
180,0 mg/kg. Sód w całym zakresie pH ulega ekstrakcji w postaci kationu Na+, co
przedstawia diagram frakcji sodu (ryc. 2).
Ryc. 2. Diagram form chemicznych sodu w zależności od pH roztworu wygenerowany
w programie Hydra/Medusa – 2010

Źródło: Opracowanie własne
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Na rycinie 3 przedstawiono wpływ pH roztworów wodnych na wymywalność
potasu z popiołu.
Ryc. 3. Wpływ pH na ekstrakcję potasu z badanego popiołu mg/kg, w przeliczeniu na suchą masę
popiołu. Ekstrahent: woda destylowana pH 1 – 10 (NaOH, HNO3)

Wymywalność %

0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pH

Źródło: Opracowanie własne

W środowisku silnie kwaśnym (pH=1) wymywalność potasu wynosi 0,93%
w przeliczeniu na suchą masę popiołu. Ekstrakcja wodą destylowaną o pH=2 jest
mniej efektywna i wynosi 0,83%. Następnie maleje liniowo do wartości 0,79% dla
pH=5. W zakresie pH 6–7 ponownie maleje. Podczas ekstrakcji wodą o odczynie
zasadowym pH (8–9) utrzymuje stałą wartość 0,75% i znacząco maleje do wartości
0,72% dla pH=10. Ekstrakcji ulega forma K+ w całym zakresie pH (ryc. 4).
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Ryc. 4. Diagram form chemicznych potasu w zależności od pH roztworu
wygenerowany w programie Hydra/Medusa – 2010

Źródło: Opracowanie własne

Na rycinie 5 przedstawiono wpływ pH roztworów wodnych na wymywalność
wapnia z popiołu.
Ryc. 5. Wpływ pH na ekstrakcję wapnia z badanego popiołu mg/kg, w przeliczeniu na suchą masę
popiołu. Ekstrahent: woda destylowana pH 1–10 (KOH, HNO3)
1,4
Wymywalność %

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pH

Źródło: Opracowanie własne

W środowisku silnie kwaśnym pH=1 wapń ulega ekstrakcji w postaci kationu Ca2+
(ryc. 6). Wymywalność wapnia w tych warunkach wynosi 1,16% (w przeliczeniu na
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suchą masę popiołu) i gwałtownie maleje wraz ze wzrostem pH. Stałą wartość ok.
0,30% utrzymuje w zakresie pH 2–8. W zakresie wyższych wartości pH ekstrakcji
ulega forma CaOH+, wówczas udział ekstrahowalnych form wapnia wynosi 0,43%.
Ryc. 6. Diagram form chemicznych wapnia w zależności od pH roztworu wygenerowany
w programie Hydra/Medusa – 2010

Źródło: Opracowanie własne

Na rycinie 7 przedstawiono wpływ pH roztworów wodnych na wymywalność
magnezu z popiołu.
Ryc. 7. Wpływ pH na ekstrakcję magnezu z badanego popiołu mg/kg, w przeliczeniu na suchą masę
popiołu. Ekstrahent: woda destylowana pH 1 – 10 (KOH, HNO3)

Wymywalność %

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pH

Źródło: Opracowanie własne
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Magnez w postaci kationu Mg2+ ulega ekstrakcji wodą w zakresie pH 1–5, w ilości
1,00% w przeliczeniu na suchą masę popiołu. W zakresie pH 6–10 magnez nie ulega
ekstrakcji. W zakresie wysokich wartości pH magnez występuje w postaci MgOH+,
co przedstawia diagram frakcyjny (ryc. 8).
Ryc. 8. Diagram form chemicznych magnezu w zależności od pH roztworu wygenerowany
w programie Hydra/Medusa – 2010

Źródło: Opracowanie własne

Frakcje chemiczne metali, ocena mobilności
Frakcję chemiczną definiuje się jako część analitu, która w określonych warunkach procesu ekstrakcji (tj.: rodzaju odczynnika ekstrahującego, temperatury, czasu
prowadzenia procesu) ulega ekstrakcji z materiału do roztworu.
Dokonano oceny zawartości poszczególnych frakcji chemicznych badanych metali
w popiele z biomasy oraz oceny mobilności metalu do środowiska. Za frakcje mobilne uważa się takie, które posiadają zdolność do migracji z popiołu do wód i gleby
w warunkach zbliżonych do środowiskowych. Warunki takie spełniają etapy 0, 1 i 2
ekstrakcji sekwencyjnej.
Na rycinie 9 przedstawiono udział frakcji chemicznych potasu w popiele przemysłowym z biomasy.
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Ryc. 9. Procentowy udział frakcji chemicznych potasu w badanym popiele, w stosunku do sumy
wszystkich frakcji. (F0 – rozpuszczalna w wodzie, F1 – wymienna, F2 – rozpuszczalna w kwasach,
F3 – tlenkowa, F4 a i b – pseudosiarczkowa, F5 – rezydualna)

F(4a)
6%

F(4b)
9%

F(5)
8%

F(0)
56%

F(3)
15%
F(2)
2%
F(1)
4%

Źródło: Opracowanie własne

Frakcje chemiczne popiołu, ze względu na zawartość potasu, tworzą szereg: rozpuszczalna w wodzie < pseudosiarczkowa = tlenkowa < rezydualna < rozpuszczalna
w kwasach < wymienna.
Frakcje mobilne potasu w badanym popiele (rozpuszczalna w wodzie, wymienna
i rozpuszczalna w kwasach) stanowią 62% jego całkowitej zawartości.
Na rycinie 10 przedstawiono udział frakcji chemicznych wapnia w popiele przemysłowym z biomasy.
Ryc. 10. Procentowy udział frakcji chemicznych wapnia w badanym popiele, w stosunku do sumy
wszystkich frakcji. (F0 – rozpuszczalna w wodzie, F1 – wymienna, F2 – rozpuszczalna w kwasach,
F3 – tlenkowa, F4 a i b – pseudosiarczkowa, F5 – rezydualna)
F(0)
3%
F(5)
15%
F(4b)
8%

F(1)
24%

F(4a)
8%

F(2)
9%
F(3)
33%

Źródło: Opracowanie własne
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Frakcje chemiczne popiołu, ze względu na zawartość wapnia, tworzą szereg:
tlenkowa < wymienna < pseudosiarczkowa < rezydualna < rozpuszczalna w kwasach
< rozpuszczalna w wodzie.
Frakcje mobilne wapnia w badanym popiele (rozpuszczalna w wodzie, wymienna
i rozpuszczalna w kwasach) stanowią 36% jego całkowitej zawartości w popiele.
Ocena wpływu mineralizacji mikrofalowej
na przebieg ekstrakcji sekwencyjnej
Porównano przebieg ekstrakcji sekwencyjnej prowadzonej metodą konwencjonalną i wspomaganą mikrofalowo.
Na rycinie 11 porównano zawartość potasu we frakcjach chemicznych uzyskanych
w różnych warunkach prowadzenia ekstrakcji sekwencyjnej.

Zawartość metalu, %

Ryc. 11. Wpływ mineralizacji mikrofalowej na rozkład stężeń potasu w poszczególnych frakcjach
popiołu: (F0 – rozpuszczalna w wodzie, F1 – jonowymienna, F2 – rozpuszczalna w kwasach,
F3 – tlenkowa, F4a i b – pseudosiarczkowa, F5 – rezydualna, MW – mineralizacja mikrofalowa)
1
0,8

Ekstrakcja
sekwencyjna wg
metody Tessiera

0,6
0,4
0,2
0

MW (czas = 20
min, T = 75°C)
F(0)

F(1)

F(2)

F(3)
F(4a)
Typ frakcji

F(4b)

F(5)

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie zgromadzonych informacji stwierdzić można, że zastosowanie
mineralizacji mikrofalowej podczas ekstrakcji sekwencyjnej wpływa na jej przebieg.
Zawartość potasu we frakcji rozpuszczalnej w wodzie zmienia się w sposób znaczący
po zastosowaniu 20-minutowego procesu ekstrakcji wspomaganego promieniowaniem
mikrofalowym (T=75°C) z 0,76% do 1,05%. Zawartość metalu we frakcji wymiennej
zmienia się z 0,06% (metoda konwencjonalna) do 0,18% dla procesu wspomaganego
promieniowaniem. Zawartość potasu we frakcji tlenkowej zmienia się z 0,20% (ekstrakcja metodą konwencjonalną) do 0,38% po zastosowaniu ekstrakcji wspomaganej
mikrofalowo. Nie odnotowano znaczącego wpływu mineralizacji na przebieg procesu
ekstrakcji roztworem nadtlenku wodoru. Ilość potasu wyekstrahowana natomiast
roztworem octanu amonu wynosi 0,13% (metoda konwencjonalna). Przeprowadzenie
procesu ekstrakcji wspomaganego promieniowaniem mikrofalowym powoduje wzrost
zawartości potasu we frakcji F4b do 0,35% w przeliczeniu na suchą masę popiołu.
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Zawartość potasu we frakcji rezydualnej jest znacząco wyższa po przeprowadzeniu
ekstrakcji wspomaganej mikrofalowo.
Na rycinie 12 porównano zawartość wapnia we frakcjach chemicznych uzyskanych
w różnych warunkach prowadzenia ekstrakcji sekwencyjnej.
Ryc. 12. Wpływ mineralizacji mikrofalowej na rozkład stężeń wapnia w poszczególnych frakcjach
popiołu: (F0 – rozpuszczalna w wodzie, F1 – jonowymienna, F2 – rozpuszczalna w kwasach,
F3 – tlenkowa, F4a i b – pseudosiarczkowa, F5 – rezydualna, MW – mineralizacja mikrofalowa)
4,5

Zawartość metalu %

4
3,5

Ekstrakcja
sekwencyjna
wg metody
Tessiera

3
2,5
2
1,5

MW (czas = 20
min, T = 75°C)

1
0,5
0

F(0)

F(1)

F(2)

F(3)

F(4a)

F(4b)

F(5)

Typ frakcji

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawione wyniki wskazują na znaczący wpływ mineralizacji mikrofalowej
na zawartość wapnia we frakcji rozpuszczalnej w wodzie. Zmienia się ona z 0,20%
(metoda konwencjonalna) do ok. 1,00% po zastosowaniu mineralizacji mikrofalowej.
Zawartość metalu we frakcji wymiennej otrzymanej w wyniku ekstrakcji metodą
konwencjonalną wynosi 0,57%. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w temperaturze 75°C powoduje zwiększenie zawartości metalu we frakcji F1 do ok. 2,00%.
Zastosowanie mineralizacji wspomaganej mikrofalowo powoduje wzrost zawartości
metalu we frakcji F3 do 3,80%. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego podczas
ekstrakcji frakcji pseudosiarczkowej nie zwiększa wydajności ekstrakcji. Zawartość
wapnia we frakcji rezydualnej jest niższa podczas ekstrakcji metodą konwencjonalną.
Promieniowanie mikrofalowe zwiększa zawartość metalu we frakcji F5 do 2,30%.

4. Wnioski
Wykorzystanie biomasy jako alternatywnego źródła energii dla konwencjonalnych paliw kopalnych związane jest z szeregiem zalet, z punktu widzenia ochrony
środowiska. Jakościowy skład elementarny biomasy i węgla jest taki sam, różnice
wynikają natomiast z zawartości procentowej poszczególnych składników. Najbardziej znaczące różnice wynikają z ok. 4-krotnie większego udziału masowego tlenu
w biomasie w porównaniu do węgla, mniejszej ilości węgla pierwiastkowego oraz
siarki i azotu. Różnice wynikające z udziału wymienionych pierwiastków wpływają
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na emisję szkodliwych substancji do atmosfery, tj. tlenków węgla, azotu, pyłu oraz
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, np. ksylenu, aldehydów lub
związków organicznych związanych z chlorem (np. chlorek metylu). Podczas procesu
spalania biomasy emitowana jest ilość dwutlenku węgla równoważna ilości zużytej
podczas procesu fotosyntezy. Bilans emisji CO2 jest zerowy. Zmniejszona jest emisja
dwutlenku siarki ze względu mniejszą zawartość siarki w biomasie oraz wiązanie siarki przez popioły otrzymane w procesie spalania biomasy. Ograniczona jest również
emisja tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO). Stosowanie biomasy niesie za sobą
szereg zalet związanych nie tylko ze zmniejszoną ilością emitowanych zanieczyszczeń.
Rozpowszechnienie biomasy jako źródła energii otrzymanego w procesie termicznym
jest przyczyną powstawania dużej ilości popiołów o alkalicznym odczynie. Pozostałość
po spaleniu biomasy stosowana może być jako zamiennik nawozów mineralnych
stosowanych w celu zmniejszenia kwasowości hydrolitycznej gleby.
Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono zawartość metali alkalicznych i ziem alkalicznych w popiele przemysłowym z biomasy. Stwierdzono, że metale
występują w badanym popiele jako makroskładniki: wapń (7,20%), sód (2,30%), potas
(1,55%), magnez (0,50%). Wymywalność metali z popiołu zależy od pH roztworu.
Po przeprowadzeniu siedmioetapowej ekstrakcji sekwencyjnej według procedury
Tessiera z wprowadzonym etapem wstępnym ługowania wodą scharakteryzowano
ilościowo frakcje K i Ca: F(0) – rozpuszczalną w wodzie, F(1) – jonowymienną, F(2)
– rozpuszczalną w kwasach, F(3) – tlenkową, F(4a) i (4b) – pseudosiarczkową i F(5)
– rezydualną.
Na podstawie oceny mobilności wybranych metali w popiele przemysłowym
z biomasy w warunkach zbliżonych do środowiskowych stwierdzono, że frakcje mobilne potasu stanowią 62%, a frakcje mobilne wapnia 36% ich całkowitych zawartości
w badanym popiele.
Ocena wpływu mineralizacji mikrofalowej na przebieg ekstrakcji sekwencyjnej
wykazała, że zastosowanie mineralizacji mikrofalowej podczas ekstrakcji sekwencyjnej znacząco skraca czas trwania procesu oraz zwiększa efektywność wydzielania
zarówno potasu i wapnia.
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