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WSTĘP
INTRODUCTION
Teoria zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich należy do jednej z fundamentalnych strategii w sferze rolnictwa oraz wsi na terenie Polski. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze terenów wiejskich jest kluczowym czynnikiem determinującym właściwy ekorozwój, zgodny z koncepcją harmonii z otaczającym
środowiskiem. Racjonalne gospodarowanie terenami wiejskimi w aspekcie różnych, nowych upraw oraz właściwa dywersyfikacja usług turystyczno-rekreacyjnych zapewniają poprawę standardu życia mieszkańców.
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej, będącej regionem o małym stopniu urbanizacji i industrializacji, powinien być dostosowany do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru w sposób zapewniający poprawę warunków życia przez rozwój infrastruktury i umożliwienie mieszkańcom dostępu do usług kulturalnych. Aktywizacja gospodarcza i rozwój społeczno-kulturalny wpływają pozytywnie na zachowanie tożsamości lokalnej społeczności. Zapobieganie degradacji krajobrazu,
m.in. przez tworzenie obszarów sieci Natura 2000, jest integralnym elementem
strategii zrównoważonego rozwoju, która obejmuje działania wielopłaszczyznowe, a zapewnienie odpowiednich maszyn i urządzeń dostosowanych do wielkości i charakteru gospodarstwa jest zadaniem nadrzędnym, szczególnie w gospodarstwach nastawionych na ekoturystykę. W zakresie racjonalnego gospodarowania energią jest wymagane wspieranie ludności w tworzeniu nowych źródeł energii
odnawialnej, zmniejszenie energochłonności budynków, wykorzystanie nowoczesnych technologii ogrzewania oraz gospodarki odpadami. Z kolei konkurencyjność produktu turystycznego obszarów wiejskich jest uzależniona w znacznym
stopniu od jakości usług oferowanych przez wiejską bazę noclegową, jakość infrastruktury oraz tworzenie innowacyjnej i atrakcyjnej oferty produktowej dla zróżnicowanej grupy odbiorców.
Niniejsza monografia wieloautorska składa się z szesnastu rozdziałów, stanowiących spójną i logiczną całość. Tematyka opracowania jest wyjątkowo aktualna,
a prezentowane wyniki badań charakteryzują się dużym znaczeniem naukowym
i poznawczym. Szeroki zakres problematyki badawczej podjętej przez Autorów
poszczególnych rozdziałów można uznać za wyjątkowo ważki i interesujący, również z praktycznego punktu widzenia.
Zawartość rozdziałów jest adekwatna do tytułu monografii stanowiącej kompendium interdyscyplinarnej wiedzy o społeczno-gospodarczych oraz ekologicznych aspektach zrównoważonego rozwoju turystyki oraz ochrony przyrody i dzie-
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dzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego. Rozdziały można powiązać merytorycznie w pewne tematycznie spójne bloki, w których, pomimo wieloautorskiego
charakteru, uniknięto powielania prezentowanych treści. Wykorzystane w rozdziałach źródła bibliograficzne, netograficzne i akty prawne są aktualne i odpowiadają
treści prezentowanej w poszczególnych opracowaniach.
Część I monografii dotyczy walorów przyrodniczych oraz ich ochrony
w aspekcie jakości środowiska i zdrowia człowieka. Autor w rozdziale Estetyczne
i praktyczne walory łąk łęgowych [...] udzielił odpowiedzi na pytanie, czy walory
łąk łęgowych doliny Sanu są racjonalnie wykorzystywane w realizacji dobra publicznego. Przedstawiono również trafne obserwacje służące do opracowania systemu wspomagającego zagospodarowanie terenów zalewowych w dolinie Sanu.
W rozdziale Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów Natura 2000 [...] Autorzy podjęli próbę oceny wpływu obszarów objętych
siecią Natura 2000 na wybrane aspekty społeczno-ekonomiczne ludności zamieszkującej te obszary.
Pogórze Dynowskie to mezoregion zasobny w bogate siedliska roślin wykazujących działanie odżywcze lub lecznicze. W rozdziale Wybrane gatunki roślin
chronionych z terenu Pogórza Dynowskiego [...] Autorki skupiły się na przedstawieniu właściwości leczniczych oraz trujących roślin objętych ochroną gatunkową.
Dopełnieniem tej tematyki jest kolejny rozdział: Wybrane rośliny jadalne –
żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi [...]. Jest on źródłem wiedzy, szczególnie cennej dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
na temat właściwości wybranych gatunków roślin występujących na Pogórzu Dynowskim.
W problematykę ochrony walorów przyrodniczych wpisują się również zagadnienia nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, w tym lokalizacje punktów
nielegalnego składowania odpadów w gminie Dynów. Były one tematem badań
o edukacyjnym charakterze, przedstawionych w rozdziale Nielegalne składowiska
odpadów jako źródło zanieczyszczeń [...]. Przedstawione konsekwencje prawne
związane z nielegalnym porzucaniem i składowaniem odpadów oraz wpływ dzikich wysypisk śmieci na jakość środowiska naturalnego powinny być ostrzeżeniem dla wszystkich, którym obojętna jest ochrona środowiska przyrodniczego.
Część II monografii dotyczy dziedzictwa historycznego oraz współczesnych
walorów antropogenicznych jako czynników zrównoważonego rozwoju turystyki.
W obliczu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto wspomnieć
o postaciach, które miały udział w tworzeniu państwa polskiego i jednocześnie
były związane z krośnieńskim zagłębiem naftowym. Rozdział Wybitne postacie
polskiej nauki, polityki i gospodarki [...] w sformalizowany, chociaż przystępny
sposób, przybliża sylwetki zapomnianych bohaterów polskiej inteligencji okresu
międzywojennego, zwłaszcza związanych z terenem dzisiejszego województwa
podkarpackiego. Poznanie tych bohaterów stanowi źródło kultywowania patriotyzmu, przede wszystkim wśród młodzieży.
10
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W podobnym, patriotycznym tonie przedstawiono sylwetkę Katarzyny Wapowskiej w rozdziale Katarzyna Wapowska – wielka dobrodziejka Kościoła [...],
dostarczając wiedzy o zaangażowaniu rodu Maciejowskich oraz Wapowskich
w materialne funkcjonowanie Kościoła na Dynowszczyźnie.
Chronologiczne przedstawienie rozwoju przedspółdzielczego i spółdzielczego ruchu na obszarze Pogórza Dynowskiego jest tematem kolejnego rozdziału:
Ruch spółdzielczy na terenie Pogórza Dynowskiego [...]. Konkluzja Autorki, która
twierdzi, że istniejące spółdzielnie oraz instytucje samorządowe powinny promować ideę wzajemnego współdziałania, wpisuje się w koncepcję spółdzielczości
rolniczo-handlowej.
Szeroko pojęta turystyka, będąca zjawiskiem wielowymiarowym, również
znalazła odzwierciedlenie w monografii. Celem rozdziału Turystyka biznesowa
w usługach hotelarskich Rzeszowa było przedstawienie rynku usług hotelarskich
pod względem dostosowania do turysty biznesowego. Wyszczególnione wyniki
badań ankietowych pozwoliły na opracowanie sugestii mających na celu pobudzenie ruchu turystycznego w Rzeszowie i ustanowienie tego miasta bazą tranzytową,
np. w trakcie podróży na Słowację i Ukrainę bądź „wypadu” w Bieszczady.
Celem badań zaprezentowanych w rozdziale Jakość wiejskiej bazy noclegowej a satysfakcja konsumenta [...] było wskazanie możliwości wykorzystania metody Servqual w badaniach satysfakcji konsumenta. Wyniki przeprowadzonych
badań zaspokojenia oczekiwań klienta mogą być podstawą do optymalizacji oferty
noclegowej i zwiększenia efektywności nakładów stosowanych w komercyjnych
obiektach hotelowych i kwaterach prywatnych. Wzrost świadomości turystycznej
sprawia, że klasyczne wypoczywanie połączone ze zwiedzaniem jest niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby coraz szerszego grona konsumentów turystycznych.
Chęć poznawania atrakcji regionalnych wszystkimi zmysłami sprzyja rozwojowi piwowarstwa jako produktu turystycznego. Celem rozdziału Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” [...] było zaproponowanie szlaku turystycznego (tematycznego) na pograniczu trzech sąsiednich państw, tj. Polski, Słowacji
i Ukrainy, mającego za zadanie wypromowanie wybranych, interesujących miejsc
związanych z biroturystyką. Zaproponowana przez Autorów koncepcja lokalizacyjna szlaku wraz z imprezami towarzyszącymi, dopełniona przez elementy promocji, sprawia wrażenie dużego zaawansowania prac nad jego wcieleniem w życie
jako atrakcyjnego produktu turystycznego w województwie podkarpackim.
Proces rehabilitacji ruchowej na tle turystyki, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, został scharakteryzowany w przeglądowym rozdziale Turysta niepełnosprawny w świetle zrównoważonego rozwoju turystyki [...]. Problem turystyki osób niepełnosprawnych jest często pomijany lub lekceważony. Autorka
wnikliwie przeanalizowała obiekty turystyczne na obszarze Pogórza Przemyskiego oraz Pogórza Dynowskiego i doszła do wniosku, że wciąż jeszcze występuje problem realizacji odpowiedzialnej turystyki przez wprowadzanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Zrównoważona turystyka na obszarach wiej11
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skich to przede wszystkim odpowiednia baza noclegowa, która w największym
stopniu determinuje stopień satysfakcji turysty.
Część III monografii dotyczy technologii przemysłowo-rolniczej w aspekcie
ochrony środowiska. W przedstawioną tematykę wpisuje się rozdział Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich [...], w którym opisano urządzenia wspomagające proces konserwacji płodów rolnych, w szczególności roślin zielarskich. Ze
względu na prostą konstrukcję zaproponowanych urządzeń oraz wykorzystanie do
suszenia ogólnie dostępnej energii słonecznej mogą one znaleźć zastosowanie
w małych i średnich gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie Pogórza
Dynowskiego.
W następnym rozdziale: Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej przedstawiono problemy i możliwości rolniczego wykorzystania popiołów ze spalania biomasy roślinnej do nawożenia upraw. Jak celnie zauważają
Autorzy, popiół ze spalania biomasy jest cennym źródłem mikroelementów i substancji aktywnych chemicznie, ale jego wykorzystanie musi być przemyślane i poprzedzone badaniami składu chemicznego gleby oraz nawozu.
Jednym ze sposobów zmniejszenia energochłonności ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych jest zastosowanie
pompy ciepła. Techniczny opis niskotemperaturowej instalacji grzewczej w budynku jednorodzinnym został przedstawiony w rozdziale Wykorzystanie pompy
ciepła w domu jednorodzinnym […].
W rozdziale Metody recyklingu wyrobów azbestowych [...] Autorzy przedstawili problem dotyczący azbestu, ze szczególnym uwzględnieniem jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Jest to temat
o tyle ważny, że do 2032 r. Polska jest zobowiązana na mocy aktów prawnych do
całkowitej eliminacji z otoczenia wyrobów zawierających azbest, który dawniej
był powszechnie stosowanym materiałem budowlanym.
Podsumowując, monografia ujmuje całościowo problemy związane ze społeczno-gospodarczymi oraz turystyczno-rekreacyjnymi przejawami zrównoważonego rozwoju. Jest wartościowym materiałem naukowym oraz popularnonaukowym i może stanowić doskonałe źródło wiedzy dla studentów, pracowników naukowych, jak również pracowników jednostek samorządu terytorialnego, zlokalizowanych przede wszystkim na obszarze Związku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego.
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ESTETYCZNE I PRAKTYCZNE WALORY ŁĄK
ŁĘGOWYCH DOLINY SANU JAKO REALIZACJA
DOBRA PUBLICZNEGO
Streszczenie
Tereny zalewowe rzek stanowią unikatowe ekosystemy o wyjątkowo dużym potencjale. Ich znaczenie przyrodnicze jest kluczowe, tworzą siedliska o wysokim trofizmie,
związanym zarówno z warunkami glebowymi, jak i hydrobiologicznymi. Łąki i lasy
łęgowe posiadają cenne walory krajobrazowe, duże właściwości retencyjne oraz znaczny
potencjał produkcji rolniczej. Ponadto stanowią bogate skupiska bioróżnorodności oraz
tworzą istotne przyrodniczo korytarze ekologiczne. Właściwe zagospodarowanie tych terenów stwarza dogodne warunki do rozwoju zarówno produkcji rolniczej, jak również
umożliwia wykorzystywanie ich cennych walorów krajobrazowych w celach turystycznych. Łąki zalewowe pełnią funkcje łagodzące skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych,
takich jak: powodzie i susze, stanowią biologiczny filtr wychwytujący eutrofizujący spływ
powierzchniowy, a dzięki procesowi aluwialnemu dają wysokie plony cennej masy roślin
łąkowych. Aby właściwie wykorzystywać potencjał tych obszarów, warto zadbać o uznanie
uprawy łąk zalewowych jako realizację dobra publicznego, co umożliwiłoby ekonomiczne
wsparcie pożądanego zagospodarowania terenów zalewowych.
Słowa kluczowe: Dolina Sanu, łąki łęgowe, dobra publiczne, zarządzanie powodzią,
retencja wody

AESTHETIC AND PRACTICAL VALUES
OF RIPARIAN MEADOWS OF SAN VALLEY
AS THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC GOODS
Summary
The floodplains of the rivers are unique ecosystems with extremely high potential. Their
natural significance is crucial, they create habitats with high trophism, associated with both
soil and hydrobiological conditions. Meadows and alluvial forests have valuable landscape
values, high retention properties and significant agricultural production potential. In addition, they are rich clusters of biodiversity and create important ecological corridors. Proper
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use of these areas creates favorable conditions for the development of both agricultural production, as well as allows the use of their valuable landscape values for tourism. The floodplains fulfill the function of mitigating the effects of extreme weather phenomena, such as:
floods and droughts, they constitute a biological filter catching eutrophic surface runoff,
and thanks to the alluvial process they give high yields of valuable mass of meadow plants.
In order to properly use the potential of these areas, it is worth ensuring that the cultivation
of floodplain meadows is recognized as a public good, which would enable economic support for the desired development of the floodplain.
Keywords: San Valley, alluvial meadows, public goods, flood management, water
retention

1. Wprowadzenie
Przełom XX i XXI w. w obszarze rozwoju gospodarczego charakteryzuje się
wzrostem uwrażliwienia na problematykę relacji człowiek–środowisko naturalne.
Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej zadeklarowano kształtowanie rozwoju gospodarczego zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i trwałego.
Niestety bardzo często, zwłaszcza w wystąpieniach polityków odpowiadających
za kształt prawa, w którego ramach funkcjonują podmioty gospodarcze, dokonywane jest błędne utożsamienie rozwoju zrównoważonego z równomiernym rozwojem regionalnym. W paradygmacie rozwoju zrównoważonego (ang. sustainable development) równoważeniu podlegają takie sfery, jak: gospodarcza, społeczna i przyrodnicza. Należy również podkreślić, że w równoważnym (obszarów,
kapitałów) ich traktowaniu nie wolno zapominać, że do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki jest konieczna przestrzeń geograficzna (przyroda), zaś relacja odwrotna nie występuje. Przyroda będzie z powodzeniem funkcjonować bez
człowieka i jego ekonomii.
Poddając analizie paradygmat rozwoju zrównoważonego, Borys [2011, s. 75–
–81] sformułował kategorię ładu zintegrowanego, na który składają się następujące łady ekonomiczny, społeczny (w tym instytucjonalno-polityczny) i środowiskowy (w tym przestrzenny). Autor traktuje pojęcie ładu jako pożądany, pozytywny stan docelowy zmian rozwojowych, prowadzących do osiągnięcia ładu zintegrowanego. W świetle tych rozważań istotą rozwoju jest sprawiedliwość międzypokoleniowa w dostępie do sfer/środowisk (przyrodniczego, kulturowego,
ekonomicznego itp.), będących przedmiotem równoważenia.
Zapowiedziane w tytule niniejszego opracowania estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych stanowią elementy składowe ładów przestrzennego i ekonomicznego, a ich właściwe zagospodarowanie, przynoszące korzyści zarówno ich
właścicielom, jak i lokalnej społeczności, wpisuje się w ład instytucjonalny.
Celem opracowania było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy walory (potencjał) łąk łęgowych Doliny Sanu są racjonalnie wykorzystywane oraz czy właściwe ich zagospodarowanie można potraktować jako realizację dobra publicz16
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nego. Badania przeprowadzono w 2014 r. na terenie Doliny Sanu. Podmiotem badań byli rolnicy posiadający cyklicznie podtapiane i zalewane działki rolne nad
Sanem. Narzędziem badawczym był ustrukturyzowany wywiad pogłębiony.

2. Estetyczne walory Doliny Sanu
Przestrzeń geograficzna, w jakiej człowiek funkcjonuje, jest opisywana różnorako, zależnie od dziedziny nauki. Na potrzeby niniejszego opracowania warto
podkreślić, że doliny rzek tworzą specyficzne krajobrazy (dolinne), odmienne od
krajobrazów „niedolinnych” (wysoczyznowych, płaskowyżowych, grzbietowych
itp.) i stanowią wzajemne uzupełnienie. Obiekty „niedolinne” kształtują statyczną
strukturę przestrzenną (geometryczny szkielet środowiska przyrodniczego). Natomiast doliny rzek reprezentują kierunki migracji materii, odzwierciedlając dynamiczną stronę środowiska przyrodniczego [Grabowski, Harasiumiuk, Gerlée 2018,
s. 37–44].
Doliny rzek od zamierzchłych czasów stanowiły miejsce atrakcyjne dla człowieka pod wieloma względami. Bliskość wody sprzyjała osadnictwu, rzeka, będąc
naturalną barierą trudną do przebycia, stanowiła zabezpieczenie siedlisk, umożliwiała transport, była źródłem pożywienia, materiału budowlanego, surowców itp.
Rzeki tworzą struktury pasmowo-liniowe o specyficznym charakterze ekologicznym. Ze względu na cykliczne wylewy powodziowe stanowią one z przyległymi
terenami ekosystemy o szczególnie dużej bioróżnorodności. Charakteryzują się
jednym z najwyższych na Ziemi wskaźników produktywności oraz różnorodności
biologicznej [Ratyńska 2009, s. 184–186]. Obszary zalewowe pozostają z rzeką
w dynamicznym związku, w którym dochodzi do wzajemnej wymiany składników
odżywczych. Na terenach łęgowych zalewanych wodami powodziowymi wykształcają się specyficzne siedliska odporne na epizody podtopień i związanych
z tym stanów hipoksji i anoksji. Rośliny nieznoszące takich warunków nie występują w tych siedliskach. Jednocześnie fauna (zwłaszcza awifauna) terenów zalewowych dostosowuje swój behawior do warunków środowiska. Doliny rzek stanowią korytarze ekologiczne o istotnym dla środowiska naturalnego znaczeniu. Ze
względu na wysokie zróżnicowanie siedlisk dolin rzek znaczna ich część podlega
różnorakim formom ochrony.
W dolinach rzek, dzięki ich atrakcyjności wynikającej z potencjału przyrodniczego, korzyści lokalizacyjnych, ekonomicznych itp., wykształciły się liczne
i zróżnicowane układy społeczno-gospodarcze. Walory przyrodnicze decydują
o wysokiej wartości estetycznej tych terenów, a bogactwo w sferze społecznej
przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego krajobrazu kulturowego.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz upowszechnieniem podróży jako
formy odpoczynku i spędzania wolnego czasu wzrosło znaczenie walorów estetycznych krajobrazu. Tereny silnie przekształcone, zabudowane bez głębszej refleksji urbanistycznej, nie przyciągają turystów. W wyniku działalności ludzkiej
doliny rzek Polski (podobnie jak inne obszary kraju) uległy znacznemu przekształ17
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ceniu. Stąd trudno dziś mówić o naturalnych rzekach. Jednak w miejscach gdzie
antropopresja nie dotyczyła głębokiej ingerencji w reżim przepływu wody oraz nie
zlikwidowano cykliczności wezbrań, podtopień i powodzi, można mówić o charakterze rzeki zbliżonym do naturalnego. Na brzegach takich rzek występują terasy
zalewowe będące integralną częścią rzeki, gdzie wody powodziowe są głównym
czynnikiem kształtującym ekosystemy.
Na terenach łęgowych najczęściej występują lasy lub łąki łęgowe. W Polsce
lasy łęgowe są zazwyczaj zdominowane przez olsze, jesiony, topole, wiązy
i wierzby. Lasy te dzięki sprzyjającym warunkom stanowią jeden z najbogatszych
w gatunki ekosystem lądowy. Są to cenne siedliska chronione przez UE w ramach
sieci Natura 2000 [Kaszyński, Szczukowska 2012, s. 104–110].
Łąki łęgowe stanowią niezwykle cenny ekosystem nadrzeczny, zarówno
z punktu widzenia przyrodniczego, jak i gospodarczego [Kud 2013, s. 1–135].
O turystycznym znaczeniu tych obszarów autor pisał już wcześniej [Kud, Właśniewska, Woźniak 2003, s. 15–23]. Mimo że poczucie estetyki jest subiektywne,
istnieją pewne cechy wspólne, wyróżniające piękno, które podziela większość ludzi. W Dolinie Sanu występuje sporo miejsc, których krajobraz posiada wysokie
walory estetyczne. Proste odcinki rzeki umożliwiają „patrzenie w dal”. Jest to ewolucyjnie ukształtowana sprawność i potrzeba, która w dobie gęstej zabudowy,
pracy w zamkniętych pomieszczeniach, rozrywki z monitorami nie jest zaspokajana. San, płynąc przez tereny zbudowane z fliszu karpackiego, tworzy malownicze przełomy i zakola. Takie elementy krajobrazu, zwłaszcza widziane z perspektywy kilkuset metrowej, wywołują chęć poznania nieznanego, pozostającego poza
zasięgiem wzroku. Górzysty i pofałdowany teren Bieszczadów, Pogórzy: Bukowskiego, Dynowskiego, Przemyskiego stanowią malowniczy obszar o niepowtarzalnych, cennych walorach krajobrazowych, wykorzystywanych turystycznie. Dalszy
bieg rzeki Doliny Dolnego Sanu ma charakter zdominowany przez tereny rolnicze,
jednak nie jest mniej atrakcyjny krajobrazowo.
Należy podkreślić, że krajobraz całej Doliny Sanu posiada wysokie walory
estetyczne o dużej wartości turystycznej, a różnorodność widoków – od górskich,
przez wyżynne, po nizinne, stanowi potencjał na kompleksowy produkt turystyczny promujący województwo podkarpackie.

3. Wielofunkcyjność terenów nadrzecznych
Województwo podkarpackie ma charakter rolniczy. Blisko 54% powierzchni
stanowią użytki rolne [Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego
2017]. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że udział wartości dodanej
brutto uzyskany przez dział „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” w województwie w 2015 r. wyniósł 1,4%, a usługi (tzw. pozostałe) miały udział 25,2%.
Natomiast zatrudnieni w dziale „rolnictwo…” stanowili blisko 62% ogółu osób
pracujących.
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W świetle przedstawionych danych należy podkreślić, że polska wieś coraz
bardziej się rozwija, tworząc wielofunkcyjny obszar. Z uwagi na wykorzystywanie
przez rolników środowiska naturalnego jako warsztatu pracy, dbałość o zachowanie jego wysokiej jakości staje się zmienną endogenną w rachunku ekonomicznym
[Kud, Woźniak 2004, s. 608–614]. Ponadto narzędzia i formy ochrony środowiska
inspirowane oddolnie, będące lokalnymi organizacjami, formami lokalnego przywiązania, nowymi formami stowarzyszeń obywatelskich stosujących nowe formy
oddziaływania i będące samorządnymi lokalnymi grupami, znacznie lepiej realizują zadania dbałości o przyrodę w wymiarze lokalnym niż rządowe nakazy i system często nieegzekwowanych kar [Scruton 2017, s. 1–416].
Obecnie rolnictwo nabiera nowego znaczenia i nie jest jedynie źródłem żywności i surowców. Pełni ono również funkcje ekologiczne, społeczne i kulturowe.
Do zadań, które realizuje należy między innymi dostarczanie żywności wysokiej
jakości i zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego, utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, zarządzanie zasobami ziemi, dbałość o obieg substancji i bioróżnorodność w systemach rolniczych, wytwarzanie energii, zarządzanie zasobami wodnymi oraz dbałość o jakość wód, troska o wartości kulturowe
wsi [Wilkin 2010, s. 17–40 ].
Wśród wielu nowych funkcji rolnictwa na szczególną uwagę zasługuje zapewnianie bezpieczeństwa wodnego, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się
klimatu i konieczności działań dostosowawczych do zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie i susze [Kud 2016, s. 221–231]. Zważywszy na fakt, że rzeka
San przebiega przez obszary rolnicze, to właśnie w zakresie tego sektora należy
poszukiwać praktycznych, skutecznych i zrównoważonych sposobów kształtowania racjonalnej relacji człowiek–środowisko naturalne w Dolinie Sanu.
Niekorzystne przemiany krajobrazu wynikające z antropogenicznej presji
nastąpiły w stosunkowo krótkim czasie. Polegały one na zmianie struktury użytkowania ziemi, zamianie stabilnych ekosystemów leśnych, łąkowych, mokradłowych w ekosystemy niestabilne, zwłaszcza takie jak pola uprawne. W związku
z tym nastąpiły szybkie i duże zmiany w bilansie wodnym całego kraju. W konsekwencji doszło do znacznego zwiększenia zagrożenia suszą [Kędziora i in.
2014, s. 149–172]. Zasoby wód powierzchniowych w Polsce w przeliczeniu na
mieszkańca w 2016 r. wynosiły ok. 1100 m3. Wykazują one tendencję malejącą, gdyż w 2000 r. wynosiły 1800 m3, zaś w 1975 r. – 2600 m3 [Ochrona środowiska 2017, s. 142]. Dane te stanowią wyraźną przesłankę do tego, by problematykę retencji wód potraktować z należytą troską. Ogólne ramy gospodarki wodnej,
w tym retencji wody, sformułowano na poziomie wspólnotowym (Ramowa
Dyrektywa Wodna [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:
32000L0060, dostęp: 04.09.2018], Dyrektywa Powodziowa [https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060, dostęp: 04.09.
2018], Dyrektywa Azotanowa [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
?uri=LEGISSUM%3Al28013, dostęp: 04.09.2018], Dyrektywa w sprawie Strate-
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gii Morskiej [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2008.164.01.0019.01.POL, dostęp: 04.09.2018]). Zadaniem władz Polski, zwłaszcza na szczeblu samorządowym, jest podejmowanie działań mogących zwiększyć
zdolności retencyjne dorzeczy. Można wyróżnić następujące formy retencji wodnej [Lipińska (red.) 2011, s. 29]:
♦ krajobrazowa,
♦ glebowa,
♦ wód gruntowych i podziemnych,
♦ wód powierzchniowych,
♦ śnieżna i lodowcowa.
Wymienione formy retencji wynikają z różnorakich mechanizmów realizacji
zahamowania spływu wód. W racjonalnej realizacji retencjonowania wód ważne
jest systemowe podejście, niewykluczające żadnych form przynoszących zrównoważone korzyści. Wymaga ono traktowania kompleksowo całych dolin rzek
i zlewni. W odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest konieczne
przyjęcie założenia, że koszty ochrony nie mogą przekraczać wartości obiektów
chronionych. Należy zatem uwzględnić zarówno koszty budowy i utrzymania
obiektów zabezpieczających, jak również brać pod uwagę zwiększone koszty zabezpieczeń i strat powodziowych, wywołane kulminacją i przesunięciem zagrożenia w dół rzeki.
Rola naturalnych łąk łęgowych w zmniejszaniu zagrożenia powodziowego
oraz retencjonowaniu wody została dość dobrze opisana w pozycjach literaturowych [Kud 2013, s. 1–135; 2014, s. 288–298; 2015, s. 280–288; 2016, s. 221–231;
2017, s. 264–272]. Współcześnie realizowana światowa koncepcja zagospodarowywania terenów zalewowych polega na pozostawieniu rzekom przestrzeni,
dzięki czemu nie dochodzi do kumulowania fali powodziowej, a zjawisko powodzi
rozciąga się w czasie, dzięki czemu maleje dynamika spływu oraz zmniejszają się
negatywne konsekwencje. Łęgi przez zmniejszenie tempa spływu chronią przed
zalaniem niżej położone tereny [González del Tánago i wsp. 2012, s. 123–139;
Kaszyński, Szczukowska 2012, s. 104–110; Kud i Kud 2012, s. 205–209; Czech
i wsp. 2016, s. 32–42]. Jednocześnie wody powodziowe pozostawiają na ich
powierzchni warstwy namułów. Dzięki temu profile glebowe ulegają stałemu odmładzaniu, a zawarte w namułach składniki odżywcze mają znaczenie w bilansie
pierwiastków biogennych.
Z badań przeprowadzonych w Dolinie Sanu [Woźniak i Kud 2006, s. 23–26]
wynika, że depozyt składników pokarmowych wnoszony przez świeże namuły
może być realnie traktowany w wymiarze ekonomicznym. Na naturalnych łąkach
namuły pozostawiane po zalaniu i podtopieniach były bogate w cenny biogeochemicznie węglan wapnia (CaCO3). Stosując pewne uproszczenie rachunku, oszacowano przeciętne wnoszenie tej substancji z namułami na ok. 420 kg CaCO3/ha,
co przy przeciętnych cenach nawozów w 2018 r. stanowiło ok. 150 zł/ha. Warto
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podkreślić, że jest to wycena jedynie wapnia, a namuły są zasobne w inne cenne
biogeny.
Tereny zalewowe porośnięte naturalnymi łąkami zalewowymi, dzięki stałym
użyźniającym wylewom powodziowym, dają plony biomasy porównywalne
z trwałymi użytkami zielonymi, nawożonymi średnimi dawkami nawozów mineralnych [Kud 2013, s. 115–116]. Podobne wyniki uzyskano na półnaturalnych łąkach zalewowych w Estonii [Melts, Heinsoo, Nurk i Pärn 2013, s. 6–12]. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że plon pozyskiwany z łąk zlokalizowanych
na terenach zalewowych może być wykorzystywany w celach energetycznych jako
paliwo w piecach albo wsad do procesu fermentacji metanowej.

4. Decyzje gospodarcze i motywacje rolników
w Dolinie Sanu
Tereny zalewowe Doliny Sanu w większości należą do rolników indywidualnych. Formy ich zagospodarowania są uzależnione od właścicieli i ewentualnie
ograniczone jedynie z racji obszarów ochrony przyrody oraz uchwalonych zasad
lokalnego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym prawem
wodnym tereny zalewowe są wyłączone z zabudowy [Ustawa z dnia 20 lipca
2017 r.]. Zasadniczo w tym względzie intencja Ustawodawcy nie uległa zmianie.
Jeszcze przed nowelizacją w 2017 r. funkcjonował zakaz zabudowy zagrożonych
terenów, jednak istniały proste sposoby stosowania regulacji umożliwiających wydanie pozwolenia na budowę. Inwestorzy budujący na zagrożonym terenie po zakończeniu prac domagali się utworzenia wałów przeciwpowodziowych, co w konsekwencji prowadziło do nieprzemyślanych, nieracjonalnych inwestycji w nieskuteczne, techniczne zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
W Dolinie Sanu, na terenach zalewowych Autor prowadził badania zarówno
biogeochemiczne, jak i społeczne. Podmiotem badań przeprowadzonych w 2014 r.
byli rolnicy posiadający działki rolne w Dolinie Sanu, podlegające cyklicznym
zalewom powodziowym i podtopieniom. Badanie zrealizowano w formie ustrukturyzowanego wywiadu pogłębionego. Wywiad przeprowadzono w 23 gminach
leżących nad Sanem, wybrano 200 rolników – właścicieli podtapianych gospodarstw.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono tę część analizy, która dotyczyła
postrzegania następczych skutków zalewów powodziowych oraz motywacji do
zmiany sposobu użytkowania zalewanych działek. Na rycinie 1. zaprezentowano
strukturę zróżnicowanego podejścia (percepcji) oddziaływania powodzi na plony w następnych latach po wystąpieniu epizodu zalania lub podtopienia działki
rolnej.
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Ryc. 1. Struktura badanych w zależności od percepcji następczego oddziaływania
powodzi na wysokość plonów: GO – grunty orne, UZ – użytki zielone
Źródło: Opracowanie badań własnych

Jak przedstawiono we wcześniejszej części opracowania, namuły pozostawiane przez wody powodziowe są zasobne w biogeny, dlatego dochodzi do użyźniania gleby. Ma to szczególne znaczenie na użytkach zielonych, na których
w mniejszym stopniu niż w uprawach polowych dochodzi do strat wynikających
z okresowej hipoksji i anoksji. Stąd spodziewano się uzyskać potwierdzenie tej
zależności przez właścicieli gospodarstw w ich subiektywnym odbiorze rzeczywistości. Z danych przedstawionych na ryc. 1. wynika, że rolnicy zdecydowanie częściej dostrzegają spadek plonów, zwłaszcza na gruntach ornych (67% respondentów). Wzrost plonów na gruntach ornych obserwuje 13% gospodarzy, a na użytkach zielonych 16%. Ciekawa jest analiza niepotwierdzania spostrzeżeń. Wzrostu
plonu na gruntach ornych nie dostrzega 64,5% osób, a na użytkach zielonych –
44%. Natomiast osób niezdecydowanych odnotowano prawie dwukrotnie więcej
w odniesieniu do użytków zielonych niż do plonów na gruntach ornych.
Z niniejszej analizy wynika, że występują pewne różnice w percepcji użyźniającego wpływu zalewów i podtopień, zależnie od sposobu rolniczego użytkowania. Jednak rolnicy nie dostrzegają wzrostu plonu po powodzi, w większości
wskazują na ich spadek. Stoi to w sprzeczności z badaniami autora prowadzonymi
na nienawożonych naturalnych łąkach Doliny Sanu. Z tą subiektywną opinią wiąże
się inne zagadnienie – skłonności do zamiany upraw roślin polowych na trwałe
użytki zielone.
Rolnicy zgodnie twierdzą, że straty powodowane na łąkach przez powodzie
są mniejsze od strat w uprawach polowych. Zatem zapytano właścicieli, czy byliby
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skłonni zmienić sposób użytkowania terenów zalewowych. Poproszono o wskazanie jednej głównej przyczyny, dla której rolnicy nie dokonują takiej zmiany. Zdecydowana większość respondentów na wstępie wskazywała, że to zbyt cenne
(żyzne) siedlisko, by przeznaczać je na użytek zielony. Gdy poproszono o wskazanie kolejnej przyczyny, pojawiło się pewne zróżnicowanie. Na rycinie 2. przedstawiono strukturę przyczyn wskazywanych jako bariera zamiany gruntów ornych
na trwałe użytki zielone.
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Ryc. 2. Struktura przyczyn wskazywanych przez rolników, jako bariera zamiany
gruntów ornych na trwałe użytki zielone
Źródło: Opracowanie badań własnych

Z danych zamieszczonych na ryc. 2. wynika, że główna niechęć zamiany pól
uprawnych na łąki ma charakter ekonomiczny. Nie jest to zaskakujący wniosek,
ponieważ mimo przedstawionej wcześniej wielofunkcyjności terenów wiejskich,
gospodarstwa rolne funkcjonują w realiach rynkowych, a ich właściciele kierują
się przede wszystkim kryterium rentowności. Ponadto 37% rolników wskazuje
trudności z zagospodarowaniem plonu (niemożność skarmienia i brak zbytu).
Przedstawione obserwacje mogą pomóc w opracowaniu systemu zachęt,
dzięki któremu zagospodarowanie terenów zalewowych, zgodne z naturalnym
potencjałem łęgów, zostanie wykorzystane do zachowania estetycznych walorów
Doliny Sanu oraz posłuży jako istotny element zapewniania bezpieczeństwa wodnego.
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5. Użytkowanie łąkowe terenów zalewowych
jako realizacja dóbr publicznych
Daniłowska [2014, s. 244–252] poddała analizie zagadnienie dóbr publicznych realizowanych przez rolnictwo. Opisując ewolucję tego pojęcia, skonfrontowała je z dobrami prywatnymi, w których podziale funkcjonuje następująca zasada: jeżeli jedna osoba uzyska jedną jednostkę więcej, to inna osoba uzyska jednostkę mniej. Konsumpcja dobra publicznego przez każdego konsumenta jest
równa konsumpcji całkowitej. Kluczową kwestią wyróżniania tego typu dóbr jest
brak rywalizacji w konsumpcji. Natomiast Wilkin [2010, s. 41–51] podkreśla, że
nie wszystkie potrzeby realizujemy na rynku, gdyż część z nich wynika z życia
w złożonych społeczeństwach, a zaspokojenie tych potrzeb wymaga kolektywnych decyzji i wysiłku. W złożonym społeczeństwie i gospodarce coraz częściej
ujawniają się zawodności rynku (ang. market failures) wynikające z efektów zewnętrznych działalności. Efekty te mogą być negatywne (np. zatrucie rzeki emitowanymi ściekami) lub pozytywne (wzrost urodzajności upraw zapylanych przez
pszczoły hodowane w okolicznych pasiekach).
Funkcjonowanie łąk łęgowych posiadających korzystne właściwości fizyczne
i wodne sprawia, że na ogół nie podlegają one procesom degradacji runi, dlatego
ich plonowanie jest stabilne pod kątem jej ilości i jakości [Szoszkiewicz, Denisiuk
1965, s. 375–379]. Pozyskiwana w tak prosty sposób biomasa stanowi potencjał
paszowy i energetyczny. Możliwości przechwytywania związków biogennych ze
spływu powierzchniowego sprawiają, że łąki te są cennym filtrem biologicznym.
Bioróżnorodność tych zbiorowisk tworzą niezwykle cenne biologicznie oraz estetycznie obszary. Ponadto lokalizacja i charakter przestrzenny sprzyjają powstawaniu korytarzy ekologicznych, które są bardzo cenne dla przyrody. Możliwości
retencjonowania wody oraz spowalniania spływu fali powodziowej włączają
gospodarkę na terenach łęgowych do systemu zapewniania bezpieczeństwa wodnego.
Łąki łęgowe stanowią zieloną infrastrukturę o cennych walorach przyrodniczych, ale również istotnych funkcjach społecznych. Jest to element zrównoważonego krajobrazu w postaci pasów buforowych, których koszty zakładania i konserwowania wliczane są do kosztów bezpieczeństwa społecznego. Należy zatem
rozpatrzeć konieczność realizacji inwestycji publicznych w celu stworzenia ekonomicznych zachęt dla rolników do ustanowienia stref buforowych [Bertule i in.
2014, s. 23].
Wszystkie wymienione cechy wskazują, że łąki łęgowe można potraktować
jako dobra publiczne. Ich uprawa jest przejawem wielofunkcyjności rolnictwa
o pozytywnych efektach zewnętrznych. Zatem powinna być ona objęta systemem
wsparcia i rekompensat, które zachęcą rolników do zamiany na terenach zalewowych upraw polowych na trwałe użytki zielone.
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6. Zakończenie
Dolina Sanu jest obszarem o wysokich walorach estetycznych. Naturalne łąki
łęgowe stwarzają sprzyjające warunki do odpoczynku i kontemplacji piękna polskiego krajobrazu. Jednocześnie pozwalają „cieszyć oko” mnogością gatunków
barwnej flory.
Zmiany klimatyczne niosą nowe wyzwania w obszarze gospodarki wodnej.
Rośnie częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych w postaci powodzi
i susz, co wymaga od ludności podejmowania działań przystosowawczych. Łąki
łęgowe stwarzają możliwość retencjonowania wody oraz łagodzenia przepływów
ekstremalnych. Stąd wynika ich praktyczna wartość w tworzeniu kompleksowego
zapewniania bezpieczeństwa.
Uprawę łąk zalewowych należy uznać za realizację dobra publicznego, a ponieważ w Dolinie Sanu przeważająca większość terenów nadrzecznych należy do
rolników indywidualnych, to oni powinni być podmiotem rozwiązań o charakterze
systemowym. Konieczne jest zatem opracowanie systemu zagospodarowania pozyskiwanej tam biomasy oraz szeregu zachęt i rekompensat sprzyjających zapewnieniu rolnikom opłacalności uprawy łąk łęgowych.
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SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY
FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH OBSZARÓW
NATURA 2000 NA POGÓRZU DYNOWSKIM
I POGÓRZU PRZEMYSKIM
Streszczenie
W pracy podjęto próbę oceny wpływu funkcjonowania sieci Natura 2000 na wybrane
aspekty socjoekonomiczne społeczności zamieszkującej lub okresowo przebywającej
w obszarach Natura 2000. W tym celu na terenie województwa podkarpackiego wybrano
5 obszarów objętych siecią Natura 2000: Pogórze Przemyskie o kodzie PLB180001, Rzeka
San PLH180007, Ostoja Przemyska PLH180012, Kościół w Dydni PLH180034 oraz Nad
Husowem PLH180025. Obszary posiadają wspólne cechy. Są to obszary siedliskowe,
usytuowane w całości lub częściowo na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim. Są
podobne do siebie pod względem położenia geograficznego, warunków socjoekonomicznych oraz funkcjonowania przyrodniczego. Przeprowadzono anonimowe ankiety wśród
mieszkańców okolicznych gmin na temat obszarów Natura 2000. Uzyskane wyniki ankietowe wskazują na zaskakująco małą wiedzę na temat funkcjonowania sieci Natura 2000.
Badania ankietowe jednoznacznie dowodzą, że badane obszary sieci Natura 2000 powodują niewiele negatywnych interakcji społecznych i ekonomicznych. Podobne wyniki
autorzy uzyskali w badaniach przeprowadzonych w województwie małopolskim. Badania prowadzono na obszarze, jaki obejmuje Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, czyli w obrębie gmin: Dynów, Dubiecko, Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia oraz
miasta Dynów.
Słowa kluczowe: Natura 2000, Pogórze Przemyskie PLB180001, Rzeka San
PLH180007, Ostoja Przemyska PLH180012, Kościół w Dydni PLH180034, Nad Husowem
PLH180025, Pogórze Dynowskie

Mariusz Klich, Sabina Klich

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF FUNCTIONING
OF SOME NATURE 2000 SITES ON DYNOWSKIE
FOOTHILLS AND PRZEMYSKIE FOOTHILLS
Summary
The paper attempts to assess the impact of the functioning of the Natura 2000 network
on selected socio-economic aspects of a community residing or staying temporarily in
Natura 2000 areas. Five Nature 2000 sites were selected in podkarpackie province:
Pogórze Przemyskie with the code PLB180001, Rzeka San PLH180007, Ostoja Przemyska
PLH180012, Kościół w Dydni PLH180034 and Nad Husowem PLH180025. These areas
have some common features. They are habitat areas which are located entirely or partly in
the Dynowskie Foothills and the Przemyskie Foothills. They are similar in their geographical location, socio-economic conditions, and natural functioning. Anonymous surveys
were conducted among residents of the surrounding communes about Nature 2000 sites.
The obtained survey results indicate surprisingly little knowledge of the functioning of
the Nature 2000 network. Surveys prove that the studied areas of the Nature 2000 network
cause little negative social and economic interactions. Similar results were obtained by the
authors in studies carried out in Małopolskie voivodship. The research was conducted in
the area covered by the Association of Tourist Communes of the Dynowskie Foothills, i.e.
within the communes of Dynów, Dubiecko, Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia and the city of
Dynów.
Keywords: Nature 2000, Pogórze Przemyskie PLB180001, Rzeka San PLH180007,
Ostoja Przemyska PLH180012, Kościół w Dydni PLH180034, Nad Husowem PLH180025,
Dynowskie Foothills

1. Wprowadzenie
Sieć Natura 2000 to skrócona nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, która została ustanowiona w 1992 r. na terytorium Unii Europejskiej. Powiększa się ona za każdym razem wraz z przystępowaniem kolejnych krajów do
Unii Europejskiej. Sieć Natura 2000 tworzą poszczególne obszary Natura 2000
wyznaczone zgodnie z zapisami w dyrektywie Rady Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory w Europie (tzw. Dyrektywie siedliskowej), od kiedy zaczęto wyznaczać obszary siedliskowe. Następnie sieć uzupełniono o obszary ptasie na
podstawie tzw. Dyrektywy ptasiej.
Sieć Natura 2000 składa się z dwóch odrębnych podsystemów obszarów
chronionych, wyznaczonych na podstawie zapisów dwóch dyrektyw Unii Europejskiej:
♦ Obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków, tworzone na podstawie
dyrektywy 79/409/EWG Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r., zastąpionej
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dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. – Dyrektywa ptasia,
♦ Obszary wyznaczone w celu ochrony ważnych siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk istotnych dla ochrony gatunkowej roślin i zwierząt (innych
niż ptaki), tworzone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. – Dyrektywa siedliskowa [http://www.
natura2000.org.pl, dostęp: 27.08.2017 r.].
Wszystkie kraje „starej Unii” oraz nowo wstępujące państwa członkowskie
były zobowiązane do wyznaczenia na swoich terytoriach obszarów cennych
przyrodniczo, które Komisja Europejska włączyła po skomplikowanych procedurach do sieci Natura 2000.
Mimo że sieć Natura 2000 istnieje w Polsce co najmniej od 2004 r. (przyjmując za datę jej powstania wejście Polski do UE, przy czym wcześniej prowadzono prace przygotowujące utworzenie sieci), społeczne i ekonomiczne aspekty
jej funkcjonowania nie są dobrze poznane. Znacznie lepiej wygląda stan wiedzy
na temat przyrodniczych aspektów funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce,
co jest wynikiem obowiązującego w UE prawodawstwa. Państwa członkowskie
są zobowiązane do stałego monitorowania stanu zachowania przedmiotów
ochrony, dla których wyznaczono obszary Natura 2000. Należy nadmienić, że
procesy przyrodnicze trwają relatywnie długo, dlatego właśnie po 10 lub więcej
latach od ustanowienia obszarów Natura 2000, można realizować w sposób
obiektywny próbę oceny ich funkcjonowania zarówno w kontekście konsekwencji przyrodniczych, ale również społecznych i ekonomicznych. Słabo poznany
jest socjologiczno-społeczny aspekt funkcjonowania Sieci Natura 2000 w Polsce.
Nie ma również konkretnych informacji wskazujących na stan wiedzy społeczeństwa na temat tej formy ochrony przyrody oraz na poglądy i emocje, jakie towarzyszą osobom zamieszkującym tereny położone blisko obszarów Natura 2000
[http://www.natura2000.gdos.gov.pl, dostęp: 30.10.2018r.].
Celem opracowania było wstępne rozpoznanie społecznych aspektów funkcjonowania wybranych obszarów Natura 2000 na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu
Przemyskim na podstawie badań ankietowych.

2. Metodyka badań
Badania wykonano na terenie województwa podkarpackiego. Wybrano 5
obszarów objętych siecią Natura 2000:
1. Pogórze Przemyskie o kodzie PLB180001,
2. Rzeka San PLH180007,
3. Ostoja Przemyska PLH180012,
4. Kościół w Dydni PLH180034,
5. Nad Husowem PLH180025 (ryc. 1.).
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Ryc. 1. Poglądowa mapa rozmieszczenia obszarów Natura 2000 na badanym obszarze: nr 1:
Pogórze Przemyskie PLH180001, nr 2: Rzeka San PLH 180007, nr 3: Ostoja Przemyska
PLH180012, nr 4: Kościół w Dydni PLH180034, nr 5: Nad Husowem PLH180025
Źródło: Opracowanie własne

Obszary te łączą wspólne cechy: są to obszary siedliskowe, usytuowane
w całości lub częściowo na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim, są podobne do siebie pod względem położenia geograficznego, warunków socjoekonomicznych oraz funkcjonowania przyrodniczego [http://geoserwis.gdos.gov.pl,
dostęp: 30.10.2018 r.].
W badaniach podjęto próbę oceny wpływów funkcjonowania tych obszarów
na wybrane aspekty socjoekonomiczne społeczności zamieszkującej lub okresowo przebywającej na wymienionych terenach Pogórza Dynowskiego i Pogórza
Przemyskiego. Analizy dokonano na podstawie anonimowych ankiet na temat
obszarów Natura 2000, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta i gminy
Dynów, Dubiecko, Nozdrzec, Krzywcza oraz Dydnia. Część ankiet uzyskano
w urzędach i w sklepach, bezpośrednio ankietując respondentów, blisko połowę
ankiet przeprowadzono wśród uczestników Konferencji Naukowo-Technicznej
„Błękitny San”, która odbyła się w maju 2018 r.
W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. przeprowadzono badania ankietowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, dotyczące wiedzy
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i doświadczeń społeczeństwa na temat obszarów Natura 2000. Pytania dotyczyły
podstawowych zagadnień związanych z pojęciem Natura 2000 oraz doświadczeniami, korzyściami i problemami respondentów wynikającymi z funkcjonowania
sieci. Zadano ważne pytania diagnostyczne identyfikujące badane grupy: „Czy
kiedykolwiek miał Pan/miała Pani styczność z pojęciem Natura 2000?” oraz
„Czy Pan/Pani wie, czym jest sieć Natura 2000?”. Badaniom poddano 103 osoby.
Wiedzę respondentów badano za pomocą testu wyboru z pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Część pytań posiadała miejsce na odpowiedź, np.
„Czy czerpie Pan/Pani jakieś korzyści z funkcjonowania sieci Natura 2000? Jeśli
to możliwe, proszę podać jakie”. Kilka pytań badało poglądy ankietowanych
osób, np.: „Czy uważa Pan/Pani, że sieć Natura 2000 to dobre rozwiązanie?”
Wszyscy respondenci przed rozpoczęciem testu zostali poinformowani o sposobie jego rozwiązywania (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru). Test przeprowadzono anonimowo.

3. Wyniki badań i ich analiza
Na rycinach: 2., 3. i 4. zestawiono informacje o grupie respondentów (liczebność, płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie).

Udział procentowy

60%
50%
40%
30%
48,5%

51,5%

50,5%

20%
29,1%
20,4%

10%
0%
kobiety

mężczyźni

do 19 lat

20-39 lat

40 lat i więcej

Ryc. 2. Rozkład płci i wieku respondentów (N = 103)
Źródło: Opracowanie własne
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miasto powyżej 100 tys.

Ryc. 3. Miejsce zamieszkania badanych respondentów
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Źródło: Opracowanie własne
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zawodowe

średnie

wyższe

Ryc. 4. Wykształcenie respondentów
Źródło: Opracowanie własne

Pytanie 1. „Czy kiedykolwiek miał Pan/miała Pani styczność z pojęciem
Natura 2000?” oraz pytanie 2. „Czy Pan/Pani wie, czym jest Natura 2000?” wykazały, że blisko połowa osób (46,6 i 52,5%) raczej nie miała styczności oraz nie
wie, czym jest Natura 2000 (ryc. 5. i 6.).
32

Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów…

nie wiem
16,5%

zdecydowanie
tak
28,2%

raczej nie
30,1%

raczej tak
25,2%

Ryc. 5. Rozkład odpowiedzi na 1. pytanie ankietowe: „Czy kiedykolwiek
miał Pan/miała Pani styczność z pojęciem Natura 2000?”
Źródło: Opracowanie własne

zdecydowanie
tak
18,4%
nie wiem
31,1%

raczej nie
21,4%

raczej tak
29,1%

Ryc. 6. Rozkład odpowiedzi na 2. pytanie ankietowe: „Czy wie Pan/Pani,
czym jest sieć Natura 2000?”
Źródło: Opracowanie własne
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Na pytanie 3. „Co podlega ochronie na obszarach Natura 2000?” poprawnej
odpowiedzi („niektóre siedliska przyrodnicze i gatunki”) udzieliło 34% ankietowanych (ryc. 7.).

Niektóre siedliska
przyrodnicze i gatunki
31,0%

34,0%
Wszystkie siedliska
przyrodnicze i gatunki

35,0%

Wszystkie siedliska
przyrodnicze oraz
niektóre gatunki

Ryc. 7. Rozkład odpowiedzi na 3. pytanie ankietowe: „Co podlega ochronie na obszarach
Natura 2000?’ „Sieć Natura 2000… (zaznacz właściwe dokończenie zdania)”
Źródło: Opracowanie własne

W pytaniu 4. „Sieć Natura 2000… (zaznacz właściwe dokończenie zdania)”
były poprawne 3 odpowiedzi: „Ma na celu ochronę czynną gatunków roślin
i zwierząt”, „Jest konstruowana i funkcjonuje na podstawie Dyrektyw UE” oraz
„Zakłada, iż każdy plan lub przedsięwzięcie, które mogłoby oddziaływać na
obiekt objęty siecią musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obiektów”. Trzech poprawnych odpowiedzi udzieliło 8,7% ankietowanych
(ryc. 8.).
Celem pytania 5. było zbadanie, czy respondenci wiedzą, że na terenie ich
gminy są obszary objęte siecią Natura 2000 (ryc. 9.). Niestety 70,8% ankietowanych odpowiedziało „nie wiem” lub „nie ma”, natomiast 29,1% ankietowanych,
czyli 30 osób, odpowiedziało, że są takie obszary. Spośród respondentów 12
osób podjęło próbę wymienienia nazw tych obszarów, przy czym część nazw
podano mylnie.
Pytanie 6. „Czy uważa Pan/Pani, że sieć Natura 2000 jest potrzebna i ma
dobry wpływ na warunki życia w Pana/Pani gminie?” oraz pytanie 7. „Czy uważa Pan/Pani, że sieć Natura 2000 to dobre rozwiązanie?” miały na celu zbadać,
czy Natura 2000 budzi pozytywne bądź negatywne emocje wśród ankietowanych
(ryc. 10. i 11.). Blisko połowa osób (47,5 i 49,5%) odpowiedziała, że ma dobry
wpływ na warunki życia i jest to dobre rozwiązanie, natomiast negatywną opinię
wyraziło poniżej 10% ankietowanych (5,8 i 8,7%).
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brak poprawnej
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Ryc. 8. Rozkład odpowiedzi na 4. pytanie ankietowe: „Sieć Natura 2000…
(zaznacz właściwe dokończenie zdania)”
Źródło: Opracowanie własne

Tak są
29,2%

Nie wiem
55,3%

Nie ma
takich
obszarów
15,5%
Ryc. 9. Rozkład odpowiedzi na 5. pytanie ankietowe: „Czy na terenie
Pana/Pani gminy są obszary Natura 2000?”
Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 10. Rozkład odpowiedzi na 6. pytanie ankietowe: „Czy uważa Pan/Pani, że sieć Natura
2000 jest potrzebna i ma dobry wpływ na warunki życia w Pana/Pani gminie?”
Źródło: Opracowanie własne

Raczej złe
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Ani dobre ani
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mnie to
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Zdecydowanie
złe
3,9%

Raczej tak
41,7%

Zdecydowanie
tak
7,8%

Ryc. 11. Rozkład odpowiedzi na 7. pytanie ankietowe: „Czy uważa
Pan/Pani, że sieć Natura 2000 to dobre rozwiązanie?”
Źródło: Opracowanie własne
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Pytanie 8. „Czy miał Pan/Pani doświadczenie związane z funkcjonowaniem
sieci Natura 2000 i czy Natura 2000 była czynnikiem pomagającym, czy negatywnym w tej sytuacji?” wykazało, że blisko 70% respondentów nie miała żadnego doświadczenia związanego z funkcjonowaniem sieci (ryc. 12.). Jednak ponad 10% deklaruje złe doświadczenia z siecią Natura 2000, a zaledwie 3,9%
twierdzi, że sieć była dla nich pomocna.

Nie małem/miałam takiego
doświadczenia

15,5%

Miałem/miałam i Natura 2000
była dla mnie pomocna

10,7%
3,9%

69,9%

Miałem/miałam i Natura 2000
przeszkodziła mi
Miałem/miałam ale Natura 2000
miała wpływ obojętny

Ryc. 12. Rozkład odpowiedzi na 8. pytanie ankietowe: „Czy miał Pan/Pani
doświadczenie związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000 i czy Natura 2000
była czynnikiem pomagającym, czy negatywnym w tej sytuacji?”
Źródło: Opracowanie własne

Pytanie 9. „Czy czerpie Pan/Pani jakieś korzyści z funkcjonowania sieci?”
oraz pytanie 10. „Czy miał Pan/Pani jakieś problemy związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000?” dotyczyły tego samego zagadnienia. W tych pytaniach
ankietowanym dano możliwość wpisania własnej informacji o pozytywnych bądź
negatywnych doświadczeniach związanych z Naturą 2000. Ogromna większość
ankietowanych zadeklarowała, że „nie czerpie korzyści” oraz, że „nie ma problemów” w związku z funkcjonowaniem sieci Natura 2000 (ryc. 13.).
Większość spośród osób deklarujących, że miało problemy, konkretnie je
opisało, wymieniono tu: 1) mnogość kosztownych procedur lub przedłużenie
postępowania administracyjnego, 2) kłopoty z zagospodarowaniem osadów
z oczyszczalni (teren rolniczy), 3) kłopoty z otrzymaniem pozwolenia na budowę
domu lub rozbudowę budynku mieszkalnego oraz te same kłopoty dotyczące
innych budynków, 4) problemy z wycinką drzew, 5) problemy z pozyskiwaniem
kruszywa, 6) kłopoty z budową obwodnicy miasta, 7) problemy z lokalizacją
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Udział procentowy

inwestycji. Jedna osoba wyraziła następującą opinię: „ogólne opinie różnych
instytucji, że program ten ogranicza rozwój społeczno-ekonomiczny”.
Nieliczne osoby opisały korzyści związane z funkcjonowaniem sieci. Wymieniono tu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz możliwość
zachowania walorów przyrodniczych.
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Ryc. 13. Rozkład odpowiedzi na 9. i 10. pytanie ankietowe: „Czy czerpie Pan/Pani
jakieś korzyści z funkcjonowania sieci?” oraz „Czy miał Pan/Pani jakieś problemy
związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000?”
Źródło: Opracowanie własne

4. Zakończenie
Sieć Natura 2000 jest relatywnie nową formą ochrony przyrody w prawodawstwie polskim. W porównaniu z innymi krajowymi formami obszarowej
ochrony (rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu) jest bardzo skuteczna oraz stanowi niezbędny warunek zachowania
dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego całej Unii Europejskiej.
Procedury, które towarzyszą inwestycjom na obszarach chronionych siecią Natura 2000 i w ich otoczeniu, mają gwarantować, że walory przyrodnicze nie zostaną zniszczone. Jednym spośród najczęstszych nieporozumień dotyczących obszarów Natura 2000 jest pogląd głoszący, że ta forma ochrony obszarowej blokuje
inwestycje budowlane i infrastrukturalne. Nie jest to zgodne z prawdą. Oczywiście na obszarach objętych siecią Natura 2000 nie powinno się zezwalać na
przedsięwzięcia mogące znacząco wpływać na gatunki i siedliska będące przedmiotami ochrony. Oznacza to, że przedsięwzięcia, które niekorzystnie oddziałują
na środowisko, mogą zostać zrealizowane, ale tylko wtedy, gdy nie wpływają
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negatywnie na gatunki i siedliska lub oddziałują na gatunki i siedliska inne niż te,
które stanowią przedmiot ochrony w granicach danego obszaru.
Głównym celem prac ochronnych na badanych obszarach Natura 2000 jest
podjęcie działań zmierzających do utrzymania obszaru w aktualnym stanie
ochrony bądź w celu jego poprawy. Działania ochronne dla poszczególnych
przedmiotów ochrony obejmują m.in.: utrzymanie naturalnej dynamiki koryta
rzeki kształtującej powstawanie oraz spontaniczne zarastanie kamieńców rzecznych. Dodatkowo należy dążyć do utrzymania odpowiedniej kompozycji gatunków tworzących zbiorowiska roślinne, w których możliwie najmniejszy udział
powinny mieć inwazyjne i obce gatunki roślin. Kolejnym ważnym działaniem
ochronnym jest poprawa reżimu wodnego, a przez to poprawa kondycji i struktury zbiorowisk łęgowych, a także utrzymanie właściwego hydromorfologicznego
charakteru rzek. Istotnym zadaniem jest również utrzymanie we właściwym stanie siedlisk łąkowych i leśnych przez prowadzenie prawidłowej, często specjalistycznej gospodarki na tych terenach. Ważne jest także stworzenie i utrzymanie
odpowiednich dla rozrodu gatunków zwierząt wodnych mikrosiedlisk czy też
zapewnienie właściwych schronień dla nietoperzy. To tylko kilka wybranych
spośród wielu zadań, jakie należy wykonywać na obszarach Natura 2000.
Ponadto wszystkie przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 wymagają
stałego monitoringu przeprowadzanego przez specjalistów-przyrodników. Monitoring taki, w zależności od przedmiotu ochrony, ma być prowadzony co 3 lub 5
lat i zazwyczaj kosztuje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kosztami
jest obciążony Skarb Państwa, a wydatkami administrują właściwe dla województw Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. W wypadku stwierdzenia
w trakcie monitoringu stanu ochrony U1 (niezadowalający) lub U2 (zły) często
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zleca wykonanie działań ochronnych.
Działania te implikują zazwyczaj koszty. Stanowią też znaczący bodziec
ekonomiczny dla podmiotów zajmujących się tymi działaniami. Reasumując,
utrzymanie obszarów Natura 2000 we właściwym stanie wymaga stałych i wysokich nakładów, które jednak w pewnym stopniu aktywizują przyrodników oraz
wykonawców zadań ochronnych (często rekrutujących się wśród mieszkańców
obszarów chronionych) i są dla nich źródłem dochodu.
Dobrana próba respondentów była reprezentatywna, a uzyskane wyniki są
wiarygodne. Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że większość osób
nie wie, czym jest sieć Natura 2000. Badani respondenci mają bardzo małą wiedzę na temat korzyści płynących z funkcjonowania sieci, również rzadko deklarują niedogodności wynikające z funkcjonowania obszarów Natura 2000. Blisko
połowa ankietowanych (46,6%) nie miała styczności z pojęciem Natura 2000,
a większość (52,5%) deklaruje, że nie wie, na czym polega jej funkcjonowanie.
Niniejsze opracowanie stanowi jedynie wstępną analizę problemu, jednak na
jego podstawie można wysnuć wnioski, że większość respondentów nie wie,
czym jest i jak funkcjonuje Natura 2000. Podobne wyniki, a nawet wykazujące
słabszą znajomość sieci Natura 2000, uzyskano, używając identycznych ankiet
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w 2017 r. w Małopolsce [Szponder i Klich 2017]. Dlatego też, ta forma ochrony
przyrody prawdopodobnie implikuje mniej konfliktów społecznych, niż zakładano. Co więcej, sieć Natura 2000 jako nowa forma ochrony w Polsce może budzić
pewne zainteresowanie, bo nadal zasady jej funkcjonowania są dla społeczeństwa
swoistą nowością. Dlatego edukacja ekologiczna oraz działania promocyjne dotyczące tej formy ochrony są zasadne. Tę tezę potwierdzają uzyskane wyniki
badań: 70,8% respondentów nie wie, że na terenie jego gminy istnieją obszary
objęte siecią Natura 2000, 29,1% wskazało, że wie, ale zaledwie jedna trzecia
z nich potrafiła je wymienić. Również w tym wypadku bardzo podobne rezultaty
dały badania przeprowadzone w województwie małopolskim [Szponder i Klich
2017].
Analizując uzyskane wyniki, należy mieć na uwadze, że zaledwie 12% respondentów, potrafiła wymienić choć jeden chroniony obszar, dlatego odpowiedzi sporej części ankietowanych można uznać jako losowe. Uzyskano interesujący wynik ankiety dotyczący wpływu obszarów Natura 2000 na życie okolicznych
mieszkańców. Mianowicie 47,5% ankietowanych uważa, że Natura 2000 jest
potrzebna i ma dobry wpływ na ich życie, a także 49,5% sądzi, że jest to dobre
rozwiązanie, a przecież jak wynika z analizy wcześniejszych pytań, część z tych
osób nie wie, czym ona jest. Zdecydowana większość (69,9%) nie miała doświadczenia związanego z funkcjonowaniem sieci, ale tylko nieliczni (3,9%)
twierdzą, że Natura 2000 była dla nich pomocna w określonych sytuacjach, które
wskazano w ankietach. Relatywnie liczna grupa, bo ponad 10% respondentów,
twierdzi, że miała złe doświadczenia w związku z Naturą 2000 i konkretnie potrafią te problemy zdefiniować.
Badania ankietowe wykazały, że wiedza na temat Natury 2000 jest mała
oraz że niewiele osób interesuje się chronionymi obszarami. Dlatego konieczne
jest zapoznanie poszczególnych grup społeczności lokalnej z tą siecią ekologiczną i korzyściami, które się z nią wiążą. Po analizie wyników można stwierdzić,
że Natura 2000 na badanych obszarach nie wpływa znacząco na aspekty społeczne i ekonomiczne mieszkańców zamieszkałych w obrębie obszarów chronionych
siecią.
Na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie, Komisja
Europejska szacuje, że łączna wartość inwestycji niezbędnych do zarządzania
obszarami Natura 2000 to ok. 5,8 mld € rocznie. Oprócz konkretnego wymiaru
ekonomicznego te ważne wydatki inwestycyjne implikują również istotne korzyści społeczno-ekonomiczne dostarczane społeczeństwu przez sieć Natura 2000.
Ostatnie badania wskazują, że korzyści płynące z sieci to 200–300 mld € rocznie.
Są to prawdopodobnie pobieżne szacunki, gdyż została uwzględniona tylko część
usług ekosystemowych (sekwestracja i składowanie dwutlenku węgla, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie, zapobieganie zagrożeniom, turystyka i rekreacja).
Promowanie korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z sieci Natura 2000 będzie kluczowe w przekonywaniu innych sektorów do tego, jak ważną
rolę może ona odgrywać w szerszej polityce rozwoju obszarów wiejskich, poli40
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tyce społecznej i polityce rozwoju regionalnego oraz w ogólnym dążeniu Unii do
bardziej efektywnego korzystania z zasobów i zrównoważonej gospodarki [Biuletyn Komisji europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności, 2012].
Reasumując, sieć Natura 2000, oprócz oczywistych pozytywnych konsekwencji dla przyrody, często może być czynnikiem bezpośrednio wpływającym
na poprawę parametrów socjoekonomicznych w regionie. Należy jednak mieć na
uwadze, że zarówno niniejsze badania, jak i badania Szponder i Klich [2017]
wykazują, że część respondentów widzi negatywne aspekty funkcjonowania Natury 2000. O tym, że Natura 2000 może być źródłem konfliktów, szeroko traktuje
praca Głogowskiej i in. [2013]. Powstały również publikacje dotyczące zapobiegania takim konfliktom [Dubel i in. 2013]. Wobec faktu, że Natura 2000 jest
mało poznaną formą ochrony przyrody w Polsce, niezbędna jest dobra kampania
informacyjna lub edukacja ekologiczna, która przedstawi funkcjonowanie i korzyści, jakie ona przynosi.
Przedstawione w pracy wyniki mają charakter wstępny. Ze względu na fakt,
że sieć Natura 2000 funkcjonuje w Polsce od niedawna, badania nad nią z pewnością powinny być w przyszłości kontynuowane.
***
Autorzy pragną złożyć podziękowania dla Pani mgr Renaty Kaniuczak
ze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego za ogromną pomoc
w przeprowadzeniu badań.
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WYBRANE GATUNKI ROŚLIN CHRONIONYCH
Z TERENU POGÓRZA DYNOWSKIEGO MAJĄCE
DZIAŁANIE TRUJĄCE I LECZNICZE
Streszczenie
Pogórze Dynowskie ma bogatą szatę roślinną. Na tym obszarze występują gatunki
pospolite oraz chronione. Rośliny chronione są pozyskiwane ze względu na zawartość
wielu substancji czynnych, które są wykorzystywane w lecznictwie. Wiele roślin o działaniu leczniczym ma również właściwości trujące i ich stosowanie musi być kontrolowane.
Taksony chronione rosną przede wszystkim w lasach, zaroślach, ale też na łąkach i torfowisku.
Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, rośliny chronione, rośliny lecznicze, trucizna

SELECTED SPECIES OF PLANTS PROTECTED FROM
THE TERRITORY OF THE DYNOWSKIE FOOTHILLS,
CHARACTERISED BY TOXIC AND MEDICAL
ACTIVITY
Summary
The Dynowskie Foothill has an abundant plant vegetal cover. Common and protected
species occur in this area. The protected plants are source due to many active substances,
which are use in therapeutics. Different medical plants have also poisoning attributes, and
its use have to be controlled. Protected taxons grow chiefly in forests, thickets, meadows
and peat bogs.
Keywords: Dynowskie Foothill, protected plants, medicinal plants, poison
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1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka roślin objętych ochroną
gatunkową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.) [Strzelecka, Kowalski 2000, s. 589], które wykazują właściwości
lecznicze oraz trujące, stwierdzone podczas prowadzenia badań terenowych
w latach 1998–2012 na obszarze Pogórza Dynowskiego.
Przedstawione w artykule gatunki roślin występują przede wszystkim
w lasach, zaroślach, na łąkach i na specyficznych siedliskach – na torfowisku
i w zbiornikach wodnych. Wymienione taksony, pomimo właściwości trujących,
są ze względu na zawartość substancji czynnych wykorzystywane w lecznictwie,
stosuje się je do leczenia różnych dolegliwości. Substancje czynne zawarte
w roślinach oprócz działania leczniczego mają także działanie toksyczne.
Wszystko zależy od wielkości dawki danych substancji. Według szwajcarskiego
lekarza i przyrodnika – Paracelsusa: Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną.
Obecnie w związku z odkryciami dotyczącymi negatywnych skutków stosowania leków syntetycznych obserwuje się powrót do leczenia ziołami. Coraz
więcej osób korzysta z roślin leczniczych pomimo tego, że w wielu przypadkach
efekt leczniczy jest obserwowany po dłuższym okresie stosowania. Wykorzystywanie ziół wymaga znajomości gatunków, a także metod zbioru, suszenia
surowca i sposobów przygotowania preparatu leczniczego, dlatego warto wiedzieć, jak wyglądają te rośliny i jakie mają właściwości.

2. Metodyka badań
Badania florystyczne, których celem było poznanie szaty roślinnej na terenie
całego obszaru Pogórza Dynowskiego, były prowadzone w latach 1998–2012
przez Niedźwiecką [2005] i Gutkowską [2014]. Wykorzystano metodę kartogramu, zgodnie z Założeniami metodycznymi „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce” [Zając 1978, s. 145–155]. Stanowiska gatunków były lokalizowane w siatce ATPOL o boku 2 km. Nazewnictwo gatunków przyjęto na podstawie opracowania Mirek i in. [Mirek, Piękoś-Mirkowa i wsp. 2002, s. 38, 59,
66, 67, 80, 100, 103, 175, 183]. Przy opracowywaniu wykazu gatunków chronionych zostały uwzględnione najnowsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. [Dz. U. z 2014 r., poz. 1409].

3. Wyniki badań
Na badanym terenie występuje 77 gatunków objętych ochroną gatunkową.
Z tej grupy 32 gatunki podlegają ochronie ścisłej, zaś pozostałe 45 gatunków
ochronie częściowej. Stanowiska odnalezionych taksonów są rozmieszczone nierównomiernie i zlokalizowane przede wszystkim w lasach, zaroślach nadrzecz44
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nych czy specyficznych siedliskach, jak np. na torfowisku, gdzie występuje bagno zwyczajne (Ledum palustre). Obszary występowania gatunków chronionych
są skorelowane przeważnie z terenami słabo przekształconymi, o niskim stopniu
antropopresji.

Wykaz gatunków
Bagno zwyczajne (Ledum palustre L.), fot. 1.
Roślina osiąga od 0,5 do 1,5 m wysokości. Jej łodyga i gałązki są pokryte brunatnym kutnerem. Ma zimotrwałe, skórzaste liście, z wierzchu ciemnozielone,
lśniące, od spodu pokryte kutnerem. Kwitnie w maju i czerwcu. Posiada białe
kwiaty zebrane w baldaszki. Owocem jest torebka zawierająca liczne nasiona.
Jest rośliną o silnej woni, w większych dawkach wykazuje działanie odurzające,
może również powodować zatrucia.

Fot. 1. Ledum palustre L. – bagno zwyczajne
Źródło: Fot. Joanna Niedźwiecka
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Substancje czynne: zawiera ledol, mircen, palustrol, arbutynę, metyloarbutynę,
kwercytrynę, kwas ursolowy, tarakserol, garbniki [Broda, Mowszowicz 1996,
s. 507]. Olejek działa silnie drażniąco na skórę, wywołuje wymioty, nudności,
krwawe biegunki, zaburzenia wzrokowe. Ziele jest używane często jako środek
przeciw molom, może powodować bóle i zawroty głowy. Surowcem jest ziele
bagna i liście bagna. Zbiór rośliny przeprowadza się w porze pełnego kwitnienia.
Zastosowanie w lecznictwie: w homeopatii preparaty z bagna są stosowane
w chorobach reumatycznych, dnie moczanowej, chorobach skóry oraz w zapaleniu oskrzeli [Szary 2013, s. 77]. Stosowane wewnętrznie najpierw pobudzają,
a następnie porażają ośrodkowy układ nerwowy. Kąpiele z dodatkiem naparu
z bagna łagodzą objawy stanów zapalnych w przebiegu gośćca [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 47].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego na 3 stanowiskach – na torfowisku w Bachórcu.
Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum Bernh.), fot. 2.
Roślina wieloletnia o bulwiastym kłączu, grubej, owłosionej łodydze (dorasta do
150 cm wysokości), dolnych liściach kształtu szerokoeliptycznego, górnych jajowato-lancetowatego, zielonożółtych kwiatach zebranych w kwiatostan typu
kłos. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Owocem jest torebka, nasiona silnie
oskrzydlone. Wszystkie części rośliny są silnie trujące zarówno w stanie świeżym, jak również po wysuszeniu. Objawami zatrucia są: pieczenie w jamie ustnej, ból i drapanie w gardle i przełyku, trudności w przełykaniu, ślinotok, pieczenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunka, bolesne skurcze jelit, drżenie mięśni,
spadek ciśnienia, zaburzenia w oddychaniu, zaburzenia w krążeniu krwi i zapaść
[https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
Substancje czynne: alkaloidy sterolowe (głównie germeryna i protoweratryna
A i B), glikozydy, kwasy organiczne, garbniki, żywice, barwniki [Rumińska,
Ożarowski (red.) 1990, s. 111]. Surowcem jest kłącze ciemiężycy, które zbiera
się w okresie od sierpnia do listopada.
Zastosowanie w lecznictwie: preparaty z ciemiężycy stosowane są jako środek
znieczulający, obniżający ciśnienie krwi, zwalniający akcję serca (działanie antagonistyczne do adrenaliny) [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 111], podawane również w przypadkach wystąpienia psychozy położniczej, otępieniu starczym, depresji i halucynacjach, nerwicach, kolkach i skurczach. Ze względu na
łatwość zatrucia ciemiężycę stosuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich
jak: zatrucia ciążowe, stany nadciśnieniowe, ostre zapalenie kłębków nerkowych.
Aktualnie ciemiężyca zielona służy głównie do laboratoryjnego otrzymania protoweratryny stosowanej w leczeniu nadciśnienia i rzucawki poporodowej. Maści
zawierające wyciągi z ciemiężycy są stosowane jako środek znieczulający przy
stanach zapalnych stawów, rwie kulszowej czy nerwobólach. Wyciągi alkoholowe i octowe były dawniej używane do zwalczania wszawicy [Mowszowicz 1985,
s. 443]. W lecznictwie ludowym ciemiężyca była stosowana przy chorobach
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skóry, sproszkowanym korzeniem zasypywano rany [Fijałkowski, Chojnacka-Fijałkowska 2009, s. 364].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego występuje na 16 stanowiskach,
rośnie głównie w podmokłych, cienistych lasach liściastych.

Fot. 2. Veratrum lobelianum BERNH. – ciemiężyca zielona
Źródło: Fot. Joanna Niedźwiecka

Cis pospolity (Taxus bacatta L.), fot. 3.
Drzewo lub krzew o zimozielonych liściach, na spodniej stronie jaśniejszych.
Kwitnie od kwietnia do czerwca. Nasiona są otoczone czerwoną, mięsistą
osnówką, która jest jedyną nietrującą częścią rośliny.
Substancje czynne: we wszystkich częściach rośliny, oprócz osnówki, znajdują
się duże ilości trujących związków – głównie taksyna, która jest mieszaniną kilku
alkaloidów (dominujący składnik to taksyna-1). Ponadto zawiera: efedrynę (biflawonoidy i lignany); flawonole: glikozydy kwercetyny, kemferolu, mirycetyny;
aglikony; flawony: amentoflawon, bilobetyna, ginkgetyna, sciadopityzyna; kwasy
fenolowe: protokatechowy, p-hydroksybenzoesowy, wanilinowy, p-kumarowy,
ferulowy w formie wolnej i związanej; taksoidy [https://www.stolicazdrowia.pl,
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dostęp: 14.11.2018]. Należy jednak pamiętać, że każda część cisa, za wyjątkiem
osnówki, jest trująca. Objawy zatrucia dotyczą przede wszystkim układu krwionośnego i serca (spadek ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, migotanie komór), pojawiają się również zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz porażenie
ośrodka oddechowego, co w konsekwencji prowadzi do szybkiej śmierci. Dawką
śmiertelną dla człowieka jest 50 g igieł cisa.

Fot. 3. Taxus bacatta L. – cis pospolity
Źródło: https://www.swiatkwiatow.pl/cis-cis-pospolity--taxus-baccata-id586,1.html, dostęp: 19.06.2019

Stosowanie w lecznictwie: W medycynie ludowej wywarem z drewna i kory
leczono wściekliznę, niestety zażycie tak przygotowanej mieszanki w przeważającej większości kończyło się śmiercią pacjenta. Cis posiada również właściwości przeciwreumatyczne i przeciwmalaryczne. Wpływa także na pracę serca – ma
działanie podobne do działania naparstnicy. Preparaty z cisa były stosowane
również jako lek na astmę i zapalenie płuc. Obecnie odwar z igieł cisa jest wykorzystywany przy dolegliwościach związanych z niskim ciśnieniem krwi, ponieważ występuje w nim L-efedryna, która pobudza układ współczulny, zwęża naczynia krwionośne, powoduje rozkurcz mięśni oskrzeli i podnosi ciśnienie krwi.
Preparaty z cisa wykazują także właściwości antynowotworowe, są stosowane
w profilaktyce raka jajnika, piersi, płuc, prostaty, żołądka oraz nowotworów
głowy i szyi. Taksyna, będąca związkiem odpowiedzialnym za toksyczność tka48
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nek cisa, wpływa na zahamowanie dynamiki wzrostu komórek nowotworowych
[https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego gatunek występuje na 9 stanowiskach. W północnej części Pogórza – 3 stanowiska (najprawdopodobniej
pochodzenia antropogenicznego), w południowej części Pogórza można go spotkać na stanowiskach naturalnych (6 stanowisk). Najliczniejsze populacje cisa
występują na obszarach rezerwatów: Kretówki (457 okazów) i Malinówka (950
okazów).
Lilia złotogłów (Lilium martagon L.), fot. 4.
Bylina wyrastająca z żółtej, łuskowatej cebuli, łodyga długości do 1,5 m, ulistniona okółkowo. Liście są podłużnie łopatkowate, długie na ok. 15 cm, w większości pokryte króciutkim meszkiem. Okres kwitnienia przypada od czerwca do
sierpnia. Ma duże, przegięte ku dołowi kwiaty w kolorze różowym lub jasnopurpurowym z ciemnymi plamkami, które są zebrane w luźne grona szczytowe.
Owocem jest torebka zawierająca drobne, płaskie, nieregularnie jajowate, zaostrzone nasiona. Lilia złotogłów jest zarówno rośliną trującą, jak i jadalną. Częściami jadalnymi są cebulki, można je spożywać na surowo, znakomicie smakują
również gotowane i pieczone.

Fot. 4. Lilium martagon L. – lilia złotogłów
Źródło: Fot. B. Gutkowska
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Substancje czynne: aktywnymi związkami występującymi w lilii złotogłów
są głównie saponiny, garbniki, flawonoidy i kwas askorbinowy. Przedawkowanie saponin może być toksyczne [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp:
14.11.2018].
Zastosowanie w lecznictwie: odwary z cebulek stosowane zewnętrznie działają
pomocniczo w leczeniu stanów zapalnych skóry, oparzeń słonecznych, owrzodzeń, czyraków, dermatoz oraz wszelkich trudno gojących się ran. Odwar z cebulek stosowany wewnętrznie ma właściwości moczopędne, stosuje się go w zaburzeniach pracy nerek, w skąpomoczu, jak również dla oczyszczenia i detoksykacji organizmu. W medycynie dalekowschodniej odwary z lilii są podawane
w leczeniu stanów depresyjnych i zaburzeń nerwowych, działają uspokajająco
i tonizująco na układ nerwowy. Przyspieszają regenerację organizmu i mają
lekkie działanie przeciwbólowe, hamują drobne wewnętrzne krwawienia. Zewnętrznie sokiem z rośliny przemywa się krwawiące rany [https://www.
stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018]. Stosowana jest także jako środek przeciwkaszlowy, moczopędny oraz leczący choroby serca [Szary 2013, s. 209].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego stwierdzono 58 stanowisk tego
gatunku, rośnie w lasach liściastych: grądach i buczynach.
Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora MILL.),
Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.), fot. 5.
Roślina dwuletnia o pojedynczej, grubej łodydze dorastającej do 100 cm wysokości, w górnej części pokrytej gęstymi, drobnymi włoskami. W pierwszym roku
rozwoju wytwarza przy ziemi rozetkę liściową. W drugim roku pojawia się ulistniona skrętolegle łodyga. Liście są duże, drobno ząbkowane, z wyraźnymi nerwami. Liście łodygowe siedzące i dolne liście mają niby ogonek wytworzony
z blaszki liściowej. Na dolnej stronie wokół nerwów liście są delikatnie omszone.
W górnej części łodygi wyrastają kwiaty, tworząc zazwyczaj jednostronne grono.
Ma duże zwisające kwiaty, osadzone na gruczołowato omszonych szypułkach.
U naparstnicy zwyczajnej kwiaty mają kolor żółty z brunatnymi plamami, wewnątrz ciemniejsze. U naparstnicy purpurowej mają one barwę purpurową, różową, rzadziej białą, z ciemnymi plamkami. Korona kwiatu o kształcie dzwonu
jest wewnątrz owłosiona, z zewnątrz pokryta gruczołami. Owocem jest pokryta
gruczołami dwuprzegrodowa torebka o jajowatym kształcie, zawierająca dużo
drobnych, brązowych nasion [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 325].
Substancje czynne: liście zawierają liczne toksyczne glikozydy kardenolidowe:
digitoksynę, digitalinę; saponiny steroidowe – digitoninę, tigoninę, gitoninę,
a także flawonoidy, śluzy, cholinę acetylocholinę. Poziom zawartości glikozydów w surowcu naparstnicy jest uzależniony od wielu czynników: od sposobu
uprawy, procesu suszenia liści, a także czasu przechowywania surowca zielarskiego [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 325, 335]. Surowcem jest liść naparstnicy. Występujące u naparstnicy zwyczajnej digitoksyny, digoksyny, acetylodigitoksyny wykazują słabsze działanie trujące niż choćby zawarte w naparst50
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nicy purpurowej: digitosygeniny, gitoksygeniny i gitaloksygeniny. Naparstnica
jest trująca dla ludzi nawet w niewielkich ilościach, już 1–2 wysuszone liście
wywołują silne objawy zatrucia. Toksyczna dawka dla człowieka dorosłego to
2–3 g wysuszonych liści, a w przypadku dzieci jest to dawka o wiele mniejsza,
nawet zjedzenie dwóch kwiatów naparstnicy może okazać się dla dziecka śmiertelną dawką. Pierwsze objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po 48 godzinach od spożycia trującej rośliny. W organizmie człowieka glikozydy są bardzo
wolno wchłaniane przez układ pokarmowy [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018]. Objawami zatrucia są: ból i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, biegunka, wymioty, zaburzenia rytmu serca, skurcze naczyń wieńcowych
i duszności, ponadto może wystąpić bezsenność, zaburzenia wzroku i słuchu,
bóle dolnej części brzucha, nudności.

Fot. 5. Digitalis purpurea L. – naparstnica purpurowa
Źródło: Fot. B. Gutkowska

Zastosowanie w lecznictwie: preparaty z naparstnicy są stosowane w niewydolności mięśnia sercowego i związanej z tym niewydolności krążenia. Digitalina,
toksyczny glikozyd zawarty w liściach naparstnicy, jest stosowana także w leczeniu stanów nerwicowych oraz chorobach serca [Rumińska, Ożarowski (red.)
1990, s. 335]. Surowiec leczniczy jest pozyskiwany z uprawianej naparstnicy
wełnistej (mniej toksycznej niż wymienione gatunki), która ma działanie podobne do naparstnicy zwyczajnej i purpurowej, natomiast powoduje znacznie mniej
efektów ubocznych [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
51

Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiedzka

Obecnie nie stosuje się preparatów z naparstnicy zwyczajnej ani purpurowej ze
względu na silne właściwości toksyczne, ponieważ glikozydy naparstnicy kumulują się w organizmie i stwarzają niebezpieczeństwo zatrucia.
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego Digitalis grandiflora została
odnaleziona na 7 stanowiskach – rośnie w widnych lasach liściastych, natomiast
Digitalis purpurea na 2 stanowiskach – na suchym, zarastającym wzgórzu i na
nieużytkach.
Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.)
Roślina zielna dorastająca od 50 do 150 cm wysokości, rozgałęziona. Ma pojedyncze kwiaty, dzwonkowatą, brunatno-fioletową koronę na zewnątrz, żółtozieloną wewnątrz. Kwitnie od czerwca do końca wegetacji. Owocem jest dwukomorowa błyszcząca, soczysta, fioletowo-czarna jagoda, zawierająca liczne nasiona.
Owoce wielkością i barwą przypominają wiśnię [Rumińska, Ożarowski (red.)
1990, s. 385]. Jagody są silnie trujące, zjedzenie 3–4 jagód przez dzieci może
spowodować śmierć, dawka śmiertelna dla dorosłych to 15–20 jagód. Objawami
zatrucia są: suchość błon śluzowych, porażenie akomodacji oka, zaburzenia oddechu, przyśpieszenie pracy serca.
Substancje czynne: alkaloidy tropanowe – głównie są to: atropina, L-histocyjamina, skopolamina, tropina, belladonina i kuskohigryna, a także flawonoidy,
garbniki i związki kumarynowe. Surowcem pozyskiwanym wyłącznie z uprawy
są liście i korzenie pokrzyku.
Zastosowanie w lecznictwie: wyciąg z liści jest stosowany jako środek rozkurczowy. Atropina w dużych dawkach wpływa na ośrodkowy układ nerwowy (powoduje porażenie nerwów przywspółczulnych autonomicznego układu nerwowego), hamuje wydzielanie potu, soku żołądkowego, zmniejsza napięcie mięśni
gładkich, przyśpiesza akcję serca. Działa również na centralny układ nerwowy –
poprzez porażenie rdzenia przedłużonego i kręgowego [Rumińska, Ożarowski
(red.) 1990, s. 389], powoduje halucynacje oraz amnezję [Klaassenn Curtis,
Watkins III 2014, s. 520]. Stosuje się ją w okulistyce w celu rozszerzenia źrenic
i porażenia mechanizmu akomodacyjnego. Przedawkowanie preparatów z pokrzyku powoduje porażenie układu oddechowego, zaburzenia oddychania, zaburzenia świadomości, paraliż czterokończynowy, śpiączkę i śmierć.
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego gatunek odnaleziono na 35
stanowiskach: rośnie w lasach, na porębach, najczęściej koło potoków, przy
leśnych drogach.
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.)
Jest byliną cebulową dorastającą do wysokości 30 cm, liście 2–3 równowąskie.
Ma pojedynczy dzwonkowaty kwiat koloru białego.
Substancje czynne: alkaloidy: likoryna (liście), tecetyna (cebula), hemantamina
(kwiaty). W cebulach stwierdzono duże stężenie alkaloidów, takich jak: galantamina, galantyna leukoina, leukocystyna, niwalidyna, narcyklozyna [Strzelecka,
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Kowalski 2000, s. 551; Szary 2013, s. 330–331]. Śnieżyczka jest rośliną trującą. Objawami zatrucia są wymioty, biegunka i zwężenie źrenic [https://www.
stolicazdrowia.pl/3096/sniezyczka-przebisnieg-wlasciwosci-leczniczezastosowanie-sposob-uzycia, dostęp: 14.11.2018].
Zastosowanie w lecznictwie: preparaty ze śnieżyczki są stosowane jako lek
zwiększający napięcie mięśni w chorobie Heinego-Medina oraz w porażeniach
przy wylewach i udarach, a także w chorobach ze stwierdzonym uszkodzeniem
nerwów obwodowych, takich jak: zakłócenia przewodzenia bodźców, nerwobóle,
miastenia, atonia mięśni, paraliż, zapalenie korzonków nerwowych. Ze względu
na dużą toksyczność preparaty można stosować tylko pod ścisłą kontrolą lekarską [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego odnaleziona na 38 stanowiskach: rośnie w lasach liściastych, głównie wzdłuż Doliny Sanu.
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.), fot. 6.
Krzew należący do rodziny wawrzynkowatych. Kwitnie bardzo wczesną wiosną,
kwiaty barwy różowej pojawiają się na roślinie przed rozwojem liści. Owocem
jest czerwony pestkowiec. Cała roślina jest bardzo silnie trująca. Zjedzenie
10–12 dojrzałych owoców może spowodować śmierć dorosłego człowieka, dla
dziecka nawet 1–2 owoce mogą być śmiertelne.

Fot. 6. Daphne mezereum L. – wawrzynek wilczełyko
Źródło: Fot. B. Gutkowska
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Substancje czynne: owoce i liście zawierają dwa trujące składniki: glikozyd
dafninę i mezereinę [Strzelecka, Kowalski 2000, s. 589]. Objawy zatrucia – pieczenie i drętwienie ust, puchnięcie warg, krtani i twarzy, ślinotok, chrypka oraz
trudności w połykaniu, silne bóle brzucha i głowy, skurcze, wymioty i krwawe
biegunki. Śmierć następuje wskutek zatrzymania krążenia. Roślina działa szkodliwie również na skórę i błony śluzowe, już sam kontakt z nią, bez doustnego
spożycia, może powodować zaczerwienienie i obrzęki oraz pojawienie się pęcherzy na skórze [https://www.stolicazdrowia.pl, dostęp: 14.11.2018].
Zastosowanie w lecznictwie: w homeopatii jako środek w leczeniu egzemy,
półpaśca. Wawrzynek był stosowany w lecznictwie ludowym jako środek przeciwreumatyczny do smarowania i nacierania.
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego na 188 stanowiskach: w lasach
liściastych – w grądach i buczynach.
Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.)
Bylina o jajowatej, pokrytej łuskami bulwie, z której wyrastają 2–3 podłużnie
lancetowate liście. Kwitnie jesienią, kwiaty mają zabarwienie różowoliliowe.
Zalążnia z częścią okwiatu przez zimę pozostaje pod ziemią, na wiosnę następnego roku z bulwy wyrasta łodyga zakończona trójkomorową torebką nasienną.
Nasiona dojrzewają późną wiosną.
Wszystkie części rośliny są trujące. Objawy zatruć to: pieczenie w przełyku,
pragnienie, biegunka, bóle brzucha, uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego,
neuropatia oraz niewydolność nerek [Klaassenn Curtis, Watkins III 2014, s. 515].
Zgon może nastąpić w ciągu 1–2 dni.
Substancje czynne: alkaloidy: kolchicyna, demekolcyna i kolchikozyd, flawonoidy. Surowcem są bulwy i nasiona zimowita. Kolchicyna ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w leczeniu dny, czyli skazy moczanowej [Szary
2013, s. 385].
Zastosowanie w lecznictwie: preparaty z zimowita są stosowane w leczeniu
podagry i niektórych schorzeń nowotworowych, np. raka żołądka i przełyku.
W medycynie ludowej zimowit był stosowany jako lek przeciw pasożytom jelitowym u dzieci. Wyciągi z nasion są stosowane w homeopatii w leczeniu jadłowstrętu, stanów zapalnych żołądka, jelit, a także w zapaleniu mięśnia sercowego.
Preparaty z zimowita ze względu na dużą toksyczność mogą być stosowane wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską [Rumińska, Ożarowski (red.) 1990, s. 531;
Fijałkowski, Chojnacka-Fijałkowska 2009, s. 113].
Występowanie: na terenie Pogórza Dynowskiego odnaleziony na 18 stanowiskach. Rośnie głównie na podmokłych łąkach i mokrych polanach śródleśnych.
Sadzony również jako roślina ozdobna. Surowiec pozyskuje się tylko z roślin
uprawianych.
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4. Zakończenie
Na obszarze Pogórza Dynowskiego występują gatunki objęte ochroną ścisłą
oraz ochroną częściową. Niektóre z gatunków chronionych odnalezionych na
badanym obszarze posiadają jeszcze dość liczne stanowiska: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.), lilia
złotogłów (Lilium martagon L.), natomiast pozostałe taksony występują na nielicznych stanowiskach, np. bagno zwyczajne (Ledum palustre L.), naparstnica
zwyczajna (Digitalis grandiflora MILL.), naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.). Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz zaniechanie działalności rolniczej na znacznych obszarach Pogórza Dynowskiego przyczynia się do
zachowania wielu gatunków, w tym także taksonów podlegających ochronie.
Niestety gatunki chronione są często pozyskiwane przez człowieka ze względu
na ich piękno, co powoduje niszczenie stanowisk. Zmiana w statusie ochrony
niektórych gatunków spowodowała, że te, które dotąd były objęte ochroną ścisłą,
są obecnie chronione tylko częściowo, dlatego mogą być pozyskiwane ze stanowisk naturalnych. Dotyczy to np. niektórych gatunków z rodziny Orchidaceae
i Lycopodiaceae.
Mimo ewidentnych właściwości trujących rośliny te są stosowane w leczeniu różnych dolegliwości. Należy jednak pamiętać, że nieumiejętne stosowanie
leczniczych preparatów pochodzenia roślinnego może spowodować pogorszenie
stanu zdrowia, a nawet doprowadzić do śmierci. Szczególną uwagę należy zwrócić na preparaty z roślin o właściwościach trujących i stosować je pod ścisłą kontrolą lekarską.

Bibliografia
1. Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących
i użytkowych, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 1996.
2. Fijałkowski D., Chojnacka-Fijałkowska E., Rośliny lecznicze na Lubelszczyźnie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
3. Gutkowska B., Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części
Pogórza Dynowskiego, Zakład Botaniki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
4. Klaassenn Curtis D., Watkins III John B., Podstawy toksykologii, MedPharm Polska,
Wrocław 2014.
5. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Flowering plants and pteridophytes
of Poland, A checklist, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences,
Kraków 2002.
6. Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich, Państwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1985.
7. Niedźwiecka J., Flora Pogórza Dynowskiego i jej aspekty fitogeograficzne, Instytut
Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
8. Rumińska A., Ożarowski A. (red.), Leksykon roślin leczniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990.
55

Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiedzka
9. Strzelecka H., Kowalski J., Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000.
10. Szary A., Tajemnice bieszczadzkich roślin wczoraj i dziś, Wydawnictwo „Carpathia”
Rzeszów 2013.
11. Zając A., Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”, Wiadomości Botaniczne, nr 22(3), Kraków 1978.

Akty normatywne
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

Strony internetowe
13. https://www.stolicazdrowia.pl (dostęp: 14.11.2018).
14. https://www.swiatkwiatow.pl/cis-cis-pospolity--taxus-baccata-id586,1.html
(dostęp: 19.06.2019).

56

Agnieszka MOMORA
Centrum Medyczne „Medyk” w Rzeszowie

WYBRANE ROŚLINY JADALNE – ŻYWIEC
GRUCZOŁOWATY, ŻYWOKOST SERCOWATY,
CZOSNEK NIEDŹWIEDZI.
WALORY ZDROWOTNE I ODŻYWCZE
Streszczenie
Nadleśnictwo Dynów leży na terenie trzech powiatów: brzozowskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego. Pogórze Dynowskie jest wyjątkowo zasobne w dobrze zachowane lasy
liściaste, w tym głównie buczyny. Wśród powszechnie występujących gatunków leśnych
można wyróżnić dzikie rośliny wykazujące się działaniem odżywczym bądź leczniczym.
Gatunkiem powszechnie znanym i wykorzystywanym w gastronomi oraz w przemyśle
spożywczym jest czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum L.). Teren mezoregionu Pogórza
Dynowskiego zasiedlają również żywiec gruczołowaty (Cardamine glanduligera) i żywokost sercowaty (Symphytum L.). Rośliny te ze względu na przypisywane im walory lecznicze i odżywcze były niegdyś wykorzystywane w medycynie ludowej. Celem opracowania
jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zastosowania wybranych dziko rosnących roślin,
charakterystycznych dla mezoregionu Pogórza Dynowskiego.
Słowa kluczowe: flora, zdrowie, żywienie

SELECTED EDIBLE PLANTS – CARDAMINE
GLANDULIGERA, SYMPHYTUM CORDATUM L.,
ALLIUM URSINUM L.
HEALTH AND NUTRITION VALUES
Summary
The Dynów Forest District is located in three poviats, including: Brzozów, Przemyśl
and Rzeszów. The Dynowskie Foothills are exceptionally rich in well-preserved deciduous forests, mainly beech forests. Among the commonly occurring forest species, could
find wild plants that have a nutritional or therapeutic effect. A species commonly known
and used in gastronomy and in the food industry is Allium ursinum L. the area of the

Agnieszka Momora
Dynowskie foothills also plants such as Carpathian toothwort and Symphytum cordatum L.
Due to their nutritional and therapeutic effect those plants are very often used in fork
medicine. The aim of this article is to disseminate the knowledge about the use of selected
plants which are characteristic for the mesoregion of the Dynowskie Foothills.
Keywords: flora, health, nourishment

1. Wprowadzenie
Nadleśnictwo Dynów leży na terenie trzech powiatów: brzozowskiego,
przemyskiego i rzeszowskiego. Pogórze Dynowskie jest wyjątkowo zasobne
w dobrze zachowane lasy liściaste, w tym głównie buczyny. Roślinność mezoregionu odznacza się dużym zróżnicowaniem [Wójcik i wsp. 2016, s. 60–67].
W drzewostanie oprócz buków występują jodły, jawory, świerki oraz wiązy górskie. Wśród znajdującej się na tym obszarze roślinności można wyróżnić dzikie
rośliny wykazujące się działaniem odżywczym bądź leczniczym. Niektóre z nich
są charakterystyczne głównie dla tej części Karpat [Wolański, Trąba 2007,
s. 195–204]. Gatunkiem powszechnie znanym i wykorzystywanym w gastronomii oraz w przemyśle spożywczym jest czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum L.).
W literaturze można znaleźć liczne badania potwierdzające jego walory żywieniowe.
Teren mezoregionu Pogórza Dynowskiego zasiedlają również gatunki, takie
jak: żywiec gruczołowaty (Cardamine glanduligera) i żywokost sercowaty
(Symphytum cordatum L.). W piśmiennictwie etnograficznym istnieje niewiele
publikacji na temat ich użytkowania i właściwości. Informacje te można głównie
odnaleźć w lokalnych monografiach etnograficznych. Rośliny te ze względu na
przypisywane im walory lecznicze były niegdyś wykorzystywane w medycynie
ludowej [Łuczaj 2008, s. 1–10; Wilczek, Płaszczyk-Wilczek, Nejfeld 2017,
s. 37–38]. Zadaniem artykułu była próba zgromadzenia wiedzy z zakresu dzikich
roślin jadalnych, charakterystycznych dla mezoregionu Pogórza Dynowskiego.
W tym celu dokonano przeglądu polskiej oraz zagranicznej literatury.

2. Żywiec gruczołowaty
Żywiec jest zaliczany do rodziny roślin krzyżowych, zwanych inaczej kapustowatymi. W niektórych systemach taksonomicznych został przypisany do rodzaju rzeżuchy. W krajowej florze występuje w postaci trzech gatunków, m.in:
żywiec cebulowaty, żywiec dziewięciolistny i żywiec gruczołowaty. Gatunkiem
najbardziej rozpowszechnionym i wykorzystywanym jest żywiec cebulowaty.
Można go odnaleźć głównie na nizinach i terenach górskich. Mniej popularnymi
gatunkami są: żywiec dziewięciolistny – reprezentuje przede wszystkim szatę
roślinną Karpat i Sudetów oraz żywiec gruczołowaty (Cardamine glanduligera)
– jest subendemitem. Termin ten oznacza, że dany gatunek występuje w określo58
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nej strefie geograficznej, niekiedy jednak może przekraczać dany obszar [Grabińska 2003, s. 561–577].
Żywiec gruczołowaty jest subendemitem ogólnokarpackim. Poza Karpatami
jest spotykany w niewielu miejscach na terytorium południowo-wschodniej części Polski. Można go odnaleźć m.in. w Górach Stołowych, Kotlinie Sandomierskiej i Puszczy Knyszyńskiej. Rośnie głównie w dolnym reglu, w lasach bukowych [Bors, Basista 2011, s. 56]. Obszar występowania rośliny na terenie Polski
przedstawiono na ryc. 1.

Ryc. 1. Występowanie żywca gruczołowatego na obszarze Polski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zając, Zając 2001, s. 716

Żywiec gruczołowaty jest rośliną wieloletnią. Bylina zwana geofitem wiosennym zakwita w kwietniu, przeważnie przed rozwojem liści przez drzewa, pod
którymi ma w zwyczaju bytować. Pełzające kłącze rośliny jest pokryte mięsistymi łuskami. Gatunek ten posiada jeden bądź dwa liście odziomkowe. W górnej
jego części znajduje się uformowany z trzech lśniących liści okółek. Liście układają się w sposób dłoniasty-trójlistkowy. Końce są zaostrzone, a ich powierzchnia – głęboko pikowana [https://docplayer.pl/5116146-Szata-roslinna-1-szataroslinna.html.dostęp: 03.10.2018]. Liście wyrastają wraz z kwiatami usadzonymi
na długich szypułkach na szczycie łodygi. Grono z reguły zawiera cztery wolne,
purpurowo-fioletowe kwiaty. Roślina posiada jeden słupek i sześć dwusilnych
pręcików [Szary 2015, s. 11]. Łodyga żywca gruczołowatego osiąga maksymal59
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nie 30 cm wysokości. Na fotografii 1. przedstawiono żywca gruczołowatego
występującego w jednym z lasów bukowych Pogórza Dynowskiego.

Fot. 1. Żywiec gruczołowaty na terenie Pogórza Dynowskiego
Źródło: Fot. A. Momora

Omawiany geofit wiosenny charakteryzuje się specyficznym, ostrym smakiem i zapachem, porównywalnym z powszechnie znanym gatunkiem rzeżuchy.
W przypadku żywca gruczołowatego, ze względu na mały obszar występowania,
niewiele wiadomo o jego zastosowaniu w dawnej medycynie ludowej.
Najwięcej informacji można pozyskać z niemieckojęzycznych opracowań.
Według ludowych zapisów gatunkiem wykorzystywanym niegdyś do celów
leczniczych był żywiec cebulowaty. Ze względu na duży obszar występowania
był popularny na terenie prawie całej Polski. Pozyskiwano z niego głównie kłącze wraz korzeniami. Połączenie tych dwóch części rośliny zyskało miano „korzenia koralowego”. Przypisywano mu właściwości łagodzące kolki dziecięce
oraz zakażenia przewodu pokarmowego. Ze względu na to, że żywiec gruczołowaty przynależy do tej samej rodziny co żywiec cebulowaty, może wykazywać
podobne właściwości lecznicze. Współcześnie brakuje jednak badań, dzięki którym można byłoby uzyskać więcej informacji o związkach bioaktywnych, jakie
mogą być w nim zawarte.
Działanie lecznicze gatunku żywca może wynikać z obecności związków
azotowych, takich jak glukozynolany [Kwiatkowska i wsp. 2007, s. 7]. Związki
te są charakterystycznymi metabolitami roślin przynależących do rodziny roślin
krzyżowych. Biochemicznie są produktami metabolizmu czterech aminokwasów:
metioniny, fenyloalaniny lub tyrozyny oraz tryptofanu. Glukozynolany wykazują
niewielką aktywność biologiczną. Wysoką aktywnością charakteryzują się dopiero produkty ich enzymatycznej hydrolizy. Proces ten zachodzi z udziałem enzy60
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mu zwanego mirozynazą, występującego w roślinach kapustnych. System mirozynaza–glukozynolany stanowi naturalną ochronę roślin kapustowatych przed
atakującymi ich mikroorganizmami. Powstają wówczas tiocyjaniany, izotiocyjaniany, indole oraz nitryle [Patyra i wsp. 2016, s. 516–519].
Enzymatyczny rozkład tioglikozydów ma miejsce dopiero po zmiażdżeniu
tkanek i uwolnieniu z nich soku komórkowego. Kłącze wraz z korzeniami najlepiej zatem używać w formie surowej, po wcześniejszym przecięciu rośliny. Ponadto podczas suszenia czy podgrzewania następują wysokie straty glukozynolantów. Najlepiej zatem pozyskiwać z surowców macerat na letniej wodzie, wyciągu octowym czy olejowym. Jedną część świeżo zebranego i rozdrobnionego
surowca zalewa się pięcioma częściami wytrawnego octu lub oleju. Najlepiej
wybierać oleje charakteryzujące się właściwościami prozdrowotnymi, tj. olej
rzepakowy czy oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno o nazwie handlowej extra virgin. Przed zalaniem olejem surowiec należy zwilżyć spirytusem,
aby zatrzymać działanie enzymów. Ze względu na to, że glukozynolaty zaliczane
są do grupy goitrogenów, osoby z niedoczynnością tarczycy bądź z zapaleniem
tarczycy Hashimoto powinny uważać na produkty mogące zawierać wspomniane
związki. Ich metabolity powodują blokowanie przyswajania jodu i zaburzenia
jego gospodarki w organizmie [Harris 2012, s. 40].

3. Żywokost sercowaty
Żywokost sercowaty należy do bylin kwitnących od maja do czerwca. Występuje on w Azji i na obszarze Europy, głównie wzdłuż pasa śródziemnomorskiego. W Polsce jest spotykany jedynie na Pogórzu Karpackim, dlatego jest
zaliczany do subendemitów karpackich. Występowanie żywokostu sercowatego
na terenie Polski przedstawia ryc. 2.
Charakterystyczną cechą żywokostu sercowatego są duże, zaostrzone liście
o sercowatym kształcie. Na dolnej stronie można dostrzec wyraźnie zaznaczoną
siatkowatą nerwację. Powierzchnia brzegowa liści jest pokryta włoskami. Liście
wyrastają wraz z kwiatami usadzonymi na krótkich szypułkach. Kwiaty przybierają białą bądź kremową barwę [Taszakowski 2012, s. 40]. Ulistniona łodyga
osiąga od 15 do maksymalnie 50 cm wysokości. Żywokost sercowaty został
przedstawiony na fot. 2.
W przypadku żywokostu sercowatego, ze względu na mały obszar występowania, niewiele wiadomo o jego zastosowaniu w dawnej medycynie ludowej.
Również brak danych o związkach bioaktywnych, jakie może zawierać, stwarza
potrzebę przeprowadzenia badań w tym zakresie. Z tego względu, że zaliczany
jest do gatunku żywokostu, może posiadać podobne właściwości jak żywokost
lekarski.
Zawarta natomiast w żywokoście lekarskim alantoina wykazuje właściwości
przyspieszające gojenie się ran, oparzeń czy odmrożeń. Dzięki temu, że ekstrakt
z żywokostu wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jest stosowany
61
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Ryc. 2. Występowanie Żywokostu sercowatego na obszarze Polski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zając, Zając 2001, s. 71

Fot. 2. Żywokost sercowaty na terenie Pogórza Dynowskiego
Źródło: Fot. A. Momora
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do łagodzenia bólu stawów. Alantoina działa podobnie jak syntetyczne leki
z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działanie przeciwzapalne wynika z hamowania cyklooksygenaz COX-1 i COX-2. Dotychczas przeprowadzono tylko kilkanaście badań klinicznych oceniających skuteczność zewnętrznego stosowania preparatów zawierających substancje bioaktywne, wyekstrahowane z korzenia żywokostu sercowatego. Korzeń żywokostu zawiera
mianowicie śluzy, alantoinę, garbniki oraz kwasy, takie jak: kwas chlorogenowy,
kawowy, rozmarynowy oraz asparaginę.
Saponiny w surowcu roślinnym charakteryzują się właściwościami wykrztuśnymi [Szumny i wsp. 2007, s. 507–515]. W korzeniu żywokostu występuje
również inulina, przynależąca do fruktanów, związków o działaniu prebiotycznym. W związku z tym nie powinno się ich stosować doustnie. W badaniach
wykazano, że surowiec lub wyciągi z rośliny po podaniu doustnym wywierają
niekorzystny wpływ na organizm [Kowalczyk 2015, s. 607–602]. Autorzy badania w celu ustalenia korelacji pomiędzy spożyciem żywokostu a jego wpływem
na zdrowie oznaczyli wydalanie z organizmu alkaloidów. Okazało się, że podczas doustnego dostarczania AP oznaczono dwadzieścia razy więcej metabolitów
w porównaniu z ilością, jaką zaobserwowano po podaniu ich przez skórę.
Według wytycznych ESCOP (ang. The European Scientific Cooperative on
Phytotherapy), zaleceń EMA (ang. European Medicine Agency) oraz FDA (ang.
Food and Drug Administration) stosowanie preparatów z korzeniem żywokostu
lekarskiego jest dozwolone przez okres ok. 4–6 tygodni [Krauze-Baranowska,
Zienkiewicz 2015, s. 20–22]. Zalecana jest tylko jednorazowa aplikacja preparatu
w ciągu roku. Ponadto istotną kwestią jest ustalona wartość nieprzekraczalnej,
maksymalnej dziennej dawki alkaloidów pirolizydynowych. Oscyluje ona
w granicach ok. 10 µg do 100 µg. Należy sięgać wyłącznie po produkty standaryzowane, zawierające zatwierdzoną ilość alkaloidów. Do wymienionych preparatów zalicza się m.in. atestowane żele zawierające 35% ekstraktu z korzenia
żywokostu.

4. Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum L.)
Czosnek niedźwiedzi jest dziką rośliną jadalną, występującą na terenie całej
Polski. Najliczniej występuje w Karpatach, gdzie rośnie dużymi łanami [Kęsik,
Błażewicz-Wołniak, Michowska 2011, s. 221–233]. Występowanie czosnku niedźwiedziego na terenie Polski przedstawia ryc. 3.
Ze względu na swoją budowę morfologiczną przynależy do bylin. Osiąga
nawet do 50 cm wysokości. Roślina ta posiada asymilacyjne liście odziomkowe,
wyrastające po dwie, czasem trzy sztuki. Zdecydowanie rzadziej są spotykane
okazy z jednym takim liściem. Na liściach lancetowatych o ostrym zakończeniu
są osadzone białe kwiaty układające się w baldachy. Pierwszy z tych liści rozwija się po przeciwstawnej stronie pędu zawierającego szypułę kwiatostanową,
która wyrasta w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Podziemna cebula jest zło63
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Ryc. 3. Występowanie czosnku niedźwiedziego na obszarze Polski
Źródło: Opracowanie własne

żona z nasad o długich ogonkach. Przed rozwinięciem kwiatostan jest osłonięty
błoniastą okrywą, która składa się z dwóch bądź trzech podłużnie jajowatych,
cienkich listków o białej barwie. Opadają one zaraz po przekwitnieniu. Okwiat
tworzy sześć rozpostartych, wąskolancetowatych działek. Posiada również sześć
pręcików. Są one krótsze od działek. Słupek znajdujący się w środkowej części,
wzdłuż przegród posiada trójkomorową zalążnię i miodniki. Wydzielany przez
nie nektar gromadzi się u nasady pręcików [Sołtys-Lelek 2007, s. 84–88]. Czosnek niedźwiedzi spotykany na terenach lasów Pogórza Dynowskiego przedstawia fot. 3.
W medycynie ludowej czosnek niedźwiedzi stosowano w celu przyspieszenia procesu gojenia się ran [Kęsik, Błażewicz-Wołniak, Michowska 2011,
s. 221–233]. Mimo że czosnek niedźwiedzi był od dawna użytkowany, dopiero
kilkanaście lat temu przeprowadzono nad nim pierwsze badanie naukowe. Liczne
dane wskazują na działanie przeciwdrobnoustrojowe ekstraktów pozyskanych ze
świeżych kwiatów i liści. Ponadto wyniki badań wykazały, że niektóre ekstrakty
posiadały umiarkowane właściwości przeciwgrzybicze [Ivanova, Mikhova i wsp.
2009, s. 59–62].
Czosnek niedźwiedzi zawiera najwięcej siarki spośród wszystkich znanych,
dziko żyjących, jadalnych roślin w całej Europie. Do najbardziej istotnych
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Fot. 3. Czosnek niedźwiedzi na terenie Pogórza Dynowskiego
Źródło: Fot. A. Momora

związków siarkowych znajdujących się w czosnku należy allicyna. Wyniki wykazują, że czosnek niedźwiedzi zawiera kilka razy więcej allicyny od czosnku
zwyczajnego [Węglarz 2010, s. 62–64]. Czosnek niedźwiedzi ze względu na to,
że jest naturalnym środkiem zwiększającym odporność, coraz częściej jest używany jako dodatek do suplementów. Występuje w nich zazwyczaj w formie bezzapachowego ekstraktu. Okazuje się jednak, że większość preparatów zawiera
zbyt niskie stężenie substancji aktywnej w porównaniu do świeżego liścia. Dopiero po poddaniu mechanicznemu działaniu świeżego, zebranego liścia czosnku
pojawia się allicyna, która jest odpowiedzialna za jego właściwości prozdrowotne. Związek ten powstaje po połączeniu alliiny, znajdującej się w strukturze komórkowej – cytoplazmie rośliny, z enzymem zwanym alliinazą. Warto podkreślić, że wraz z przetworzeniem czosnku zawartość allicyny znacząco się zmniejsza. Oznacza to, że stosowanie go w postaci suplementów czy w formie sproszkowanej (przyprawy), nie przynosi tak istotnego wpływu, jak jego spożycie
w naturalnej postaci. Walorem byliny jest również wysoki poziom żelaza. Ponadto w składzie czosnku niedźwiedziego są zawarte substancje o działaniu prozdrowotnym, takie jak flawonoidy i saponiny. Roślina ta wydzielając do otoczenia
fitoncydy, hamuje rozwój mikroorganizmów. Dzięki takiej właściwości czosnek
niedźwiedzi cechuje się charakterystycznym smakiem i zapachem.
Obecnie w przemyśle spożywczym czosnek niedźwiedzi jest stosowany na
szeroką skalę jako przyprawa używana szczególnie do potraw mięsnych, serów,
sałatek, zup i sosów [Kropiwiec 2016, s. 147–157]. Na uwagę zasługuje fakt, że
czosnek niedźwiedzi, podobnie jak czosnek zwyczajny, jest zaliczany do produktów ciężkostrawnych, silnie drażniących. Z tego powodu osoby cierpiące na zaburzenia ze strony układu pokarmowego powinny szczególnie uważać na jego
65

Agnieszka Momora

ilość. Niezalecany jest w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki, wątroby czy
żołądka. Ponadto może potęgować objawy w chorobach, takich jak: encefalopatia wątrobowa, nadwrażliwość jelita grubego (ang. Irritable Bowel Syndrome –
IBS), choroby wrzodowe i wiele innych.
Świeże liście czosnku niedźwiedziego należy zbierać przed kwitnieniem.
Warto mieć na uwadze, że od czasu kwitnienia liście nabierają cierpkiego smaku.
Pozyskiwanie omawianej dzikiej rośliny jadalnej niejednokrotnie polega na wycinaniu bądź wyrywaniu byliny bez możliwości pozostawienia odnowy jej monocenoz. W Polsce w 2004 r. gatunek ten został objęty częściową ochroną gatunkową ze względu na to, że uznano go za gatunek ustępujący. Umieszczono go
również na czerwonej liście roślin i grzybów występujących w Polsce [Dz. U.
z 2004 r. Nr 168, poz. 1764; Dz. U. z 2014 r., poz. 1409].

5. Zakończenie
Pogórze Dynowskie jest wyjątkowo zasobne w lasy liściaste, w których
rosną rośliny wykazujące działanie odżywcze bądź lecznicze. Jest to związane
z różnorodnością występujących w omawianym mezoregionie siedlisk. Pośród
roślinności można spotkać okazy, które są jadalne, jednakże należą do gatunków
ustępujących. Obszar Pogórza Dynowskiego zasiedlają również gatunki popularne. Niektóre z nich są charakterystyczne tylko dla tego mezoregionu. Należy
przekazywać wiedzę oraz zwiększać świadomość wśród lokalnej społeczności
i turystów na temat wartości odżywczych i zdrowotnych roślin bytujących na
terenie mezoregionu Pogórza Dynowskiego. Znajomość ta może okazać się bardzo cenna również dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych świadczących
usługi żywieniowe dla turystów.
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NIELEGALNE SKŁADOWISKA ODPADÓW
JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z nielegalnym składowaniem odpadów
komunalnych, głównie w kontekście ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Dokonano analizy problemu nielegalnego składowania odpadów w Polsce. Szczególną
uwagę zwrócono na nielegalne punkty składowania odpadów w gminie Dynów, wskazując ich lokalizację oraz przedstawiając ogólną morfologię odpadów w tych miejscach. Ponadto dokonano analizy obowiązujących przepisów prawnych, które określają konsekwencje prawne wynikające z nielegalnego składowania odpadów, a także wskazują podmioty,
na których spoczywa odpowiedzialność za likwidację „dzikiego składowiska”.
Słowa kluczowe: nielegalne składowiska odpadów, środowisko naturalne, zanieczyszczenie, gmina Dynów, aspekty prawne

ILLEGAL LANDFILLS AS A SOURCE
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION
Summary
The paper presents issues related to illegal storage of waste mostly in the context of their
negative influence on the natural environment. An analysis of the illegal landfills problem
in Poland. Particular attention was given to illegal waste storage sites in the commune of
Dynów, indicating their location and presenting the general morphology of waste in these
places. In addition, an analysis of existing legislation, which determine legal consequences
resulting from illegal storage of waste, and also indicate entities holding responsibility for
liquidation „wild landfill”.
Keywords: illegal landfills, natural environment, pollution, commune of Dynów,
legislation
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1. Wprowadzenie
Z działalnością człowieka w różnych sferach jego aktywności jest związane
zagadnienie wytwarzania odpadów. Zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w pierwszej kolejności powinno następować zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości, dalej zapewnienie odzysku i na końcu dopiero
zapewnienie unieszkodliwiania odpadów – wszystkie czynności muszą być
zgodne z zasadami ochrony środowiska. Unieszkodliwianie odpadów powinno nastąpić w chwili, gdy nie udało się zapobiec powstaniu odpadów i których nie udało
się poddać odzyskowi. Unieszkodliwienie to w konsekwencji ostateczność, gdy
inne działania są już niemożliwe. Jedną z metod unieszkodliwiania jest składowanie odpadów na składowiskach. Składowanie odpadów występuje zawsze jako metoda uzupełniająca albo jako końcowy element procesu zagospodarowania.
Składowiska odpadów stanowią zorganizowane, odpowiednio zlokalizowane, wyznaczone przez przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, a także odpowiednio urządzone pod względem technicznym, miejsca do deponowania odpadów. W polskim krajobrazie można spotkać również nielegalne składowiska odpadów – tzw. dzikie wysypiska, które stanowią potencjalne źródło wielu zanieczyszczeń. Nielegalne składowiska odpadów to nieprzygotowane pod względem
technicznym miejsca, w których gromadzone są odpady. W przeciwieństwie do
nowoczesnych składowisk odpadów nie posiadają one zabezpieczeń chroniących
środowisko naturalne przed przenikaniem szkodliwych substancji do gleby oraz
wód powierzchniowych i gruntowych. Mogą zatem stanowić realne zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a jednocześnie być źródłem nieprzyjemnych
zapachów. Dodatkowo miejsca te obniżają walory krajobrazowe, szczególnie na
obszarach atrakcyjnych turystycznie.
Celem artykułu jest przedstawienie problemu nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, wskazanie istniejących punktów nielegalnego składowania odpadów w gminie Dynów oraz ich możliwego wpływu na jakość środowiska naturalnego.

2. Aspekty prawne
Problem odpadów i ich składowania jest regulowany przez szereg aktów
prawnych. Informacje na temat odpowiedzialności za usunięcie odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania zawiera Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach [Dz. U. z 2018 r., poz. 992]. Zgodnie z art. 26 Ustawy o odpadach
każdy posiadacz odpadów jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
[Dz. U. z 2018 r., poz. 992]. W myśl ustawy za posiadacza odpadów uznaje się
wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą w posiadaniu odpadów. W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze
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decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Gdy odpady znajdują się na terenie będącym w posiadaniu gminy, nakaz o usunięciu wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Ustawa określa również, że za posiadacza odpadów domniemywa się właściciela nieruchomości [Dz. U. z 2018 r.,
poz. 992]. Właściciel nieruchomości może zostać zwolniony z obowiązku usunięcia odpadów, jeśli udowodni, że odpady zostały umieszczone na jego działce przez
inne osoby albo wykaże, że działką włada inny podmiot, także bez jego zgody.
Wówczas taki podmiot byłby zobowiązany do usunięcia odpadów. Jeśli właściciel
nie podejmie kroków mających na celu ustalenie właściwego posiadacza odpadów
lub w wyniku prowadzonego postępowania nie zostanie ustalona osoba podrzucająca odpady, to właściciel będzie musiał je usunąć [https://www.prawo.pl/samorzad/likwidacja-dzikiego-wysypiska-znajdujacego-sie-na-terenie-nieruchomosciosoby-fizycznej,79660.html, dostęp: 30.10.2018].
Konsekwencje związane z nielegalnym składowaniem, magazynowaniem lub
porzucaniem odpadów są określone zarówno w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie
wykroczeń. Zgodnie z art. 183. § 1. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.:
każdy kto wbrew przepisom składuje odpady lub substancje w takich warunkach
lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 [Ustawa Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018 r., poz. 652]. Pozostałe informacje na temat odpowiedzialności karnej za składowanie, jak również
pozostawianie odpadów w lesie oraz miejscach publicznych są zawarte w Kodeksie wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. [Dz. U. z 2018 r., poz. 618].

3. Problem nielegalnego składowania odpadów w Polsce
Jednym z organów administracji rządowej zajmującym się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych związanych z produkcją, przetwarzaniem
oraz składowaniem odpadów jest Główny Urząd Statystyczny. W swoich raportach GUS przedstawia dane dotyczące m.in. ilości wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym, jak również statystyki dotyczące liczby czynnych, zamkniętych oraz nielegalnych składowisk odpadów. Dokładne określenie liczby istniejących dzikich składowisk jest trudne, ponieważ znajdują się one często w miejscach rzadko odwiedzanych. W związku z tym informacja o ich istnieniu trafia do
odpowiednich organów administracyjnych nawet po kilku latach, często gdy wysypisko osiąga spore rozmiary. W tym czasie zdeponowane na składowisku odpady znacząco oddziałują na otaczające je środowisko.
W 2017 r. zebrano w Polsce 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca masa zebranych odpadów wynosiła
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312 kg. Ilość wytworzonych odpadów w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła
o 9 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2016 r. również odnotowano
wzrost masy wytworzonych odpadów w porównaniu z rokiem 2015. Zdecydowana
większość odebranych w 2017 r. odpadów komunalnych pochodziła z gospodarstw domowych. Ich całkowita masa wynosiła 9 971,2 tys. ton, co stanowiło
83,3% całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych [GUS 2017a, s. 25–33;
2017b, s.1–2]. Do procesów odzysku w 2017 r. zostało skierowanych 6 770,9 tys.
ton odpadów komunalnych (ok. 56,6% całkowitej masy wytworzonych odpadów).
Odpady przeznaczone do recyklingu stanowiły ok. 26,7% całkowitej masy wytworzonych odpadów (ok. 3 198,7 tys. ton), 7,1% (ok. 848 tys. ton) – odpady przeznaczone do procesów kompostowania i fermentacji, natomiast ok. 22,8% (2 724,2
tys. ton) wytworzonych odpadów komunalnych przeznaczono do przekształcenia
termicznego z odzyskiem energii. Na procesy unieszkodliwiania trafiło w 2017 r.
łącznie 5 197,8 tys. ton wytworzonych opadów komunalnych, z czego 4 999,7 tys.
ton (41,8% odpadów komunalnych wytworzonych) przeznaczono do składowania.
Dla przykładu w 2016 r. do składowania przeznaczono 4 254,7 tys. ton (36,5%
zebranych odpadów) [GUS 2017a, s. 25–33; 2017b, s. 1–2]. Wzrost produkcji odpadów komunalnych z roku na rok przekłada się na zwiększoną ilość odpadów
trafiających na składowiska.
Według danych GUS pod koniec 2017 r. funkcjonowało w Polsce 301 składowisk przyjmujących opady komunalne, których całkowita powierzchnia wynosiła 1 741,6 ha. W 2017 r. zamknięto 21 składowisk odpadów komunalnych, których całkowita powierzchnia wynosiła ok. 59,7 ha [GUS 2017b, s. 1–2]. Dla przykładu w 2016 r. w Polsce funkcjonowało 320 składowisk odpadów komunalnych.
Liczba czynnych składowisk z roku na rok spada w wyniku konieczności dostosowania ich do wymagań technicznych i organizacyjnych wynikających z przepisów
prawa [GUS 2017a, s. 25–33]. Czynne kontrolowane składowiska odpadów
w 2017 r., podobnie jak w poprzednich latach, stanowiły ok. 92,5% całkowitej
powierzchni, na której składowano odpady komunalne. Pozostałą część stanowiły
nielegalne składowiska odpadów komunalnych, których pod koniec badanego
roku istniało aż 1 661 [GUS 2017b, s. 1–2]. Dokładne dane dotyczące m.in. ilości
istniejących oraz zlikwidowanych składowisk odpadów przedstawiono w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego Infrastruktura komunalna w 2016 r.
Według danych GUS liczba istniejących dzikich składowisk odpadów pod koniec
2016 r. wynosiła 1 968, czyli 0,5% mniej niż w roku poprzednim. Przeważająca
liczba nielegalnych składowisk w 2016 r. znajdowała się na terenach wiejskich,
a ich całkowita liczba wyniosła 1 397 (spadek w stosunku do 2015 r. o 6,6%).
W przypadku obszarów miejskich było to 571 wysypisk (wzrost, w porównaniu
z 2015 r. o 18,2%). W całym 2016 r. zlikwidowano w Polsce 15 289 nielegalnych
składowisk odpadów, których zdecydowana większość znajdowała się na terenach
miejskich (87%). W 2015 r. całkowita liczba zlikwidowanych nielegalnych
składowisk odpadów była o 6,8% niższa. Podczas likwidacji dzikich wysypisk
w 2016 r. zebrano około 51,3 tys. ton odpadów komunalnych (więcej o 13,6% niż
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w 2015 r.), z czego 84,5% w miastach. Dla porównania w ciągu całego 2017 r.
zlikwidowano 13 tys. dzikich składowisk odpadów, a łączna masa odpadów zebranych podczas likwidacji wyniosła 42,8 tys. ton [GUS 2017a, s. 25–33, 2017b,
s. 1–2]. Analizując przedstawione dane, można stwierdzić, że większość likwidowanych składowisk odpadów znajduje się na terenach miejskich, gdzie są one łatwiejsze do wykrycia oraz zlikwidowania. W przypadku terenów wiejskich dzikie
wysypiska znajdują się często w miejscach trudno dostępnych oraz rzadko
odwiedzanych (lasy, wąwozy itp.). Z danych GUS wynika także, że w latach
2015–2017 liczba istniejących nielegalnych składowisk odpadów zmniejszyła się.
Tabela. 1. Miejsca deponowania odpadów komunalnych w 2016 r.

Dzikie wysypiska
istniejące
zlikwidowane
stan na koniec roku
w ciągu roku
OGÓŁEM
320
1 968
15 289
52
278
6 140
19
134
5 001
33
144
1 139
39
647
3 065
18
335
1 651
21
312
1 414
72
347
864
33
112
310
13
110
273
14
87
28
12
38
253
58
233
2 431
12
34
331
33
68
1 505
13
131
595
51
382
903
30
226
750
21
156
153
48
81
1 886
25
15
534
13
50
1 249
10
16
103

Składowiska
kontrolowane
Województwa

POLSKA
REGION CENTRALNY
łódzkie
mazowieckie
REGION POŁUDNIOWY
małopolskie
śląskie
REGION WSCHODNI
lubelskie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
lubuskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
dolnośląskie
opolskie
REGION PÓŁNOCNY
kujawsko-pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie

Źródło: GUS 2017

W ciągu 2016 r. zdecydowanie najwięcej nielegalnych składowisk odpadów
zlikwidowano w województwie łódzkim (5001 składowisk), najmniej natomiast
w województwie podlaskim (28 składowisk). Największa liczba istniejących
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dzikich składowisk odpadów pod koniec analizowanego roku znajdowała się
w województwie małopolskim (335 składowisk), najmniejsza zaś w województwie kujawsko-pomorskim. Dane dotyczące pozostałych województw zestawiono
w tab. 1.

4. Punkty nielegalnego składowania odpadów
w gminie Dynów
Nielegalne składowanie to zjawisko, które swym zasięgiem obejmuje obszar
całego kraju. W zależności od działań podejmowanych przez lokalne samorządy
dzikie wysypiska są likwidowane niedługo po ich powstaniu lub zalegają w środowisku naturalnym przez długie lata. Punkty nielegalnego składowania odpadów
stanowią element krajobrazu w wielu gminach w Polsce, również w gminie Dynów. Interesujące zabytki, szlaki turystyczne oraz malownicze położenie geograficzne sprawiają, że gmina Dynów to obszar atrakcyjny turystycznie. Dodatkowo
gmina wyróżnia się stosunkowo czystym środowiskiem, a jej część jest objęta
ochroną Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Przemysko-Dynowskim
Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz siecią Natura 2000. Punktami obniżającymi walory krajobrazowe gminy Dynów są nielegalne składowiska odpadów
znajdujące się na jej terenie. Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców
gminy zlokalizowano kilka dzikich wysypisk, których charakterystykę przedstawiono dalej.
Pierwszym i zarazem największym nielegalnym składowiskiem, jakie udało
się zlokalizować, jest dzikie wysypisko we wsi Harta (fot. 1. i 2.). Składowisko
znajduje się w części miejscowości zwanej „Wilczy Dół” na działce nr 2133. Teren
działki jest porośnięty lasem, a odpady zalegają na zboczach naturalnego zagłębienia terenu w pobliżu niewielkiego strumyka. Całkowita powierzchnia składowiska
wynosi kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Na podstawie ilości zdeponowanych
odpadów można stwierdzić, że składowisko powstawało przez kilka lat. Skład materiałowy odpadów jest niezwykle zróżnicowany i wygląda następująco:
♦ szkło i ceramika (butelki, słoiki itp.),
♦ odzież i tekstylia,
♦ tworzywa sztuczne (opakowania, butelki PET, kanistry itp.),
♦ opony samochodowe,
♦ odpady budowlane,
♦ papier i tektura (opakowania, gazety itp.),
♦ odpady wielkogabarytowe,
♦ odpady metalowe (puszki, druty itp.),
♦ odpady kompozytowe (opakowania itp.),
♦ odpady organiczne (resztki żywności itp.),
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♦ odpady niebezpieczne (środki farmaceutyczne, puszki po farbach i rozpuszczalnikach, butelki po detergentach, środkach ochrony roślin, płynach samochodowych, plastikowe kanistry po paliwie, elementy sprzętu
elektrycznego itp.).

Fot. 1. Nielegalne składowisko odpadów w Harcie
Źródło: Ze zbiorów Autorów

Fot. 2. Nielegalne składowisko odpadów w Harcie
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Kolejnym ze zlokalizowanych składowisk jest dzikie wysypisko znajdujące
się na granicy miejscowości Dynów oraz Łubno przy drodze powiatowej nr 1430R
(fot. 3. i 4.). Składowisko znajduje się na działkach nr 1207/1 i 1208. Odpady
pokrywają zbocze wyrobiska, a łączna powierzchnia składowiska wynosi kilkanaście metrów kwadratowych. Na terenie wokół składowiska występuje roślinność
trawiasta. Opisywane wysypisko składa się głównie z takich odpadów, jak:
♦ szkło i ceramika (butelki, słoiki itp.),
♦ tworzywa sztuczne (opakowania, butelki PET itp.),
♦ opony samochodowe,
♦ popioły,
♦ odpady budowlane,
♦ papier i tektura (opakowania, gazety itp.),
♦ odpady metalowe (puszki, druty itp.),
♦ odpady kompozytowe (opakowania itp.),
♦ odpady organiczne (resztki żywności itp.),
♦ odpady niebezpieczne (środki farmaceutyczne, butelki po detergentach,
środkach ochrony roślin itp.).

Fot. 3. Nielegalne składowisko odpadów na granicy Łubna i Dynowa
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Fot. 4. Nielegalne składowisko odpadów na granicy Łubna i Dynowa
Źródło: Ze zbiorów Autorów

Trzecie pod względem wielkości nielegalne składowisko odpadów przedstawione w opracowaniu znajduje się z miejscowości Bachórz (fot. 5. i 6.). Wysypisko jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza na działce nr 935. Teren,
podobnie jak w przypadku składowiska na granicy Dynowa i Łubna, pokrywa roślinność trawiasta. Całkowita powierzchnia obszaru pokrytego odpadami nie przekracza kilkunastu metrów kwadratowych. Większość odpadów zalegająca na tym
wysypisku pochodzi z pobliskiego cmentarza. Są to głównie odpady z tworzyw
sztucznych (zużyte wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty, butelki, plastikowe doniczki itp.), szklane znicze oraz niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych w postaci puszek po farbach i rozpuszczalnikach.

Fot. 5. Nielegalne składowisko odpadów w Bachórzu
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Fot. 6. Nielegalne składowisko odpadów w Bachórzu
Źródło: Ze zbiorów Autorów

Ostatnie dwa nielegalne składowiska, które udało się zlokalizować na terenie
gminy Dynów, znajdują się w miejscowości Laskówka. Pierwsze z nich mieści
się przy cmentarzu na działce nr 858/1 (fot. 7.), drugie zaś jest położone na skraju
lasu, nieopodal drogi gminnej nr 1 08298 R, w sąsiedztwie działek o numerach 6/1
i 3 (fot. 8.). Powierzchnia obu składowisk wynosi około kilku metrów kwadratowych. Na składowisku w pobliżu cmentarza, podobnie jak na dzikim składowisku w Bachórzu, znajdują się głównie odpady z tworzyw sztucznych (zużyte
wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty, butelki, plastikowe doniczki itp.), szklane
znicze oraz tekturowe i plastikowe opakowania. Składowisko w lesie zawiera

Fot. 7. Nielegalne składowisko odpadów w Laskówce
Źródło: Ze zbiorów Autorów
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Fot. 8. Nielegalne składowisko odpadów w Laskówce
Źródło: Ze zbiorów Autorów

natomiast odpady wielkogabarytowe, szkło (butelki, słoiki itp.), odpady z tworzyw
sztucznych (opakowania, butelki PET itp.), zużyty sprzęt elektryczny, materiały
budowlane, metalowe puszki i konserwy oraz śladowe ilości środków farmaceutycznych.

5. Wpływ dzikich składowisk odpadów na jakość
środowiska naturalnego
Występowanie nielegalnych składowisk odpadów wiąże się z ryzykiem skażenia otaczającego je środowiska naturalnego. Negatywne skutki są zależne przede
wszystkim od ilości odpadów, ich składu materiałowego oraz czasu zalegania. Na
dzikie składowiska trafiają m.in. odpady niebezpieczne, które stanowią największe
zagrożenie dla naturalnego stanu gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych,
występujących na obszarze składowiska lub w jego bliskim sąsiedztwie.
Wpływ dzikich składowisk odpadów na otaczające je gleby jest znaczący, co
wielokrotnie udowadniano na podstawie wyników badań. Zarówno gleby minerale, jak i organiczne, znajdujące się bezpośrednio pod odpadami, mogą wykazywać w warstwie powierzchniowej (0–20 cm) zwiększone, sięgające nawet do
20,8%, ilości domieszek antropogenicznych. Dodatkowo formy wapnia znajdujące
się w odpadach budowlanych (gruz itp.) zmniejszają zakwaszenie powierzchniowej warstwy gleby [Meller, Niedźwiecki i wsp. 2012, s. 38].
Gleby, w otoczeniu których znajduje się nielegalne składowisko odpadów,
mogą wykazywać istotnie podwyższone w stosunku do tła, zawartości rtęci, cynku,
miedzi, ołowiu i arsenu. Trafiające na dzikie wysypiska odpady niebezpieczne
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(m.in. resztki elektrolitów, farb, lakierów, baterie, przeterminowane środki farmakologiczne, środki ochrony roślin) stanowią źródło metali ciężkich, które głównie
na skutek ich wymywania trafiają do gleby [Kaszubkiewicz i wsp. 2011; s. 187,
Dusza, Filipiak i wsp. 2013, s. 36, 40]. Nielegalne składowiska zalegające na terenie gleb organicznych i mineralnych wytworzonych z glin i iłów powodują
w swoim otoczeniu degradację środowiska glebowego, m.in. przez nagromadzenie
w powierzchniowej warstwie gleby metali ciężkich, osiągając niejednokrotnie stan
lokalnego silnego zanieczyszczenia [Meller, Niedźwiecki i wsp. 2012, s. 41]. Dodatkowo badania gleb wykazują, że bezpośrednio w sąsiedztwie składowisk zorganizowanych (legalnych) zawartość metali ciężkich nie jest podwyższona w stosunku do tła, tak jak ma to miejsce w glebach znajdujących się bezpośrednio przy
nielegalnych składowiskach odpadów. Mimo że dzikie wysypiska charakteryzują
się znacznie mniejszym nagromadzeniem odpadów od składowisk legalnych, to
znacznie silniej oddziałują na otaczające je gleby [Kaszubkiewicz i wsp. 2011,
s. 187].
Odpady komunalne zdeponowane na nielegalnych składowiskach zawierają
składniki ulegające przemianom biochemicznym, których produkty rozkładu, takie jak: siarkowodór, dwutlenek węgla, amoniak, metan, siarczany, azotany, azotyny i inne, wpływają na środowisko naturalne [Rosik-Dulewska 2010, s. 49].
W odpadach zachodzi mineralizacja związków organicznych oraz przemiany chemiczne nieorganicznych związków rozpuszczalnych w nierozpuszczalne. Gazy
rozpuszczone w opadach atmosferycznych (CO2, O2) powodują wietrzenie masy
odpadów, co prowadzi do rozkładu substancji organicznej do dwutlenku węgla,
a także rozkładu połączeń organicznych azotu, siarki i fosforu do form zmineralizowanych: NO3-, SO42-, PO43-. Kontakt składowiska z wodą prowadzi do powstania silnych kwasów HNO3, H2SO4 i H3PO4, które migrując do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, powodują ich zakwaszenie. Efektem tego jest zubożenie gleby w wiele substancji wykorzystywanych przez rośliny do swoich procesów
życiowych [Brach, Wiśniewski 2012, s. 38–39].
Znaczące oddziaływanie na środowisko wokół nielegalnego składowiska
mają również powstające w nim odcieki. Dzikie składowiska w przeciwieństwie
do składowisk kontrolowanych nie posiadają oddzielającej je od podłoża geomembrany, uszczelnienia hydroizolacyjnego czy odpowiedniej strefy ochronnej.
Efektem tego jest zagrożenie migracji substancji toksycznych, pochodzących z odpadów, m.in. w postaci odcieków [Pradziadowicz 2013, s. 332]. Odcieki powstają
wskutek przenikania przed składowisko odpadów wody opadowej. Źródło odcieków mogą stanowić również wody powierzchniowe i podziemne, które dopływają
do wysypiska. W niewielkim stopniu także woda pochodząca z rozkładu substancji
organicznych, jak również woda dostarczana wraz z odpadami, może stanowić
źródło odcieków. Substancje zawarte w odciekach pochodzą z rozpuszczonych
w wodzie składników stałych i ciekłych, a także z zachodzących w składowisku
pośrednich procesów fermentacyjnych [Rosik-Dulewska 2010, s. 152]. Skład chemiczny odcieków ze składowiska może nawet kilkakrotnie przewyższać stężenie
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dopuszczalne ścieków wprowadzanych do wód i gleby. Migrujące w głąb profilu
glebowego zanieczyszczenia zawarte w odciekach stanowią poważne zagrożenie
dla wód podziemnych i powierzchniowych [Białowiec, Kasiński 2009, s. 1267].
Dla przykładu badania i analizy przestrzennego oddziaływania nielegalnych składowisk odpadów przeprowadzone w lasach na ternie Leśnictwa Stankowizna
wykazały, że odcieki z dzikich wysypisk zlokalizowanych nad I poziomem wodonośnym mogą znacząco pogorszyć stan wód powierzchniowych na długości wynoszącej łącznie ok. 50 km oraz wód podziemnych zasilających studnie przydomowe [Brach, Wiśniewski 2012, s. 44].
Innym negatywnym skutkiem nielegalnego składowania odpadów jest powstawanie biogazu. Gaz składowiskowy jest produktem reakcji biochemicznych
zachodzących w złożu odpadów komunalnych. Głównymi składnikami gazu składowiskowego powstającego w procesie metanogenezy (rozkład materii organicznej przez bakterie metanogenne) są: metan (40–65%), dwutlenek węgla (35–60%),
tlen (0–1%) oraz takie związki chemiczne, jak: siarkowodór, merkaptany, organiczne związki krzemu czy związki chlorowcopochodne [Klimek 2009, s. 415–
–416]. Biogaz, dyfundując poza składowisko, może gromadzić się w wolnych
przestrzeniach, stwarzając zagrożenie wybuchu. Metan jest niezwykle łatwopalny,
a jego samozapłon może doprowadzić do pożaru, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy składowisko znajduje się na terenie lasu. Stwarza on także zagrożenie
dla roślin, ponieważ ogranicza dostęp korzeni do tlenu, co w konsekwencji prowadzi do ich obumierania. Związki wchodzące w skład gazu składowiskowego, np.
siarkowodór, stanowią zagrożenie zatruciem ludzi oraz zwierząt. Ponadto przebywanie w atmosferze gazu zwiększa ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe.
Gazy powstające na składowisku mogą powodować także zanieczyszczenie wód
gruntowych ze względu na zawartość dwutlenku węgla, który charakteryzuje się
dużą rozpuszczalnością. Dodatkowo podstawowe składniki biogazu (CO2 i CH4)
uwolnione do atmosfery zwiększają efekt cieplarniany [Pikoń 2005, s. 55–57; Rosik-Dulewska 2010, s. 150–151].
Znaczną część nielegalnych składowisk stanowią odpady organiczne. Proces
ich rozkładu skutkuje wydzielaniem się nieprzyjemnych odorów. Dzikie wysypisko to idealne miejsce do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Ponadto
stanowi zagrożenie dla życia oraz zdrowia żerujących na nim zwierząt, które podczas poszukiwania pożywienia mogą zaplątać kończyny, połknąć niebezpieczny
odłamek lub zranić się na ostrych przedmiotach zalegających na składowisku. Nielegalne wysypiska pogarszają również walory krajobrazowe środowiska naturalnego i zniechęcają turystów do odpoczynku na świeżym powietrzu [Zabłocki
i wsp. 2011, s. 63].

6. Zakończenie
Nielegalne składowiska stanowią poważne zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla samego człowieka. Mimo to, co roku zarówno na obsza81
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rach wiejskich, jak i w miastach powstają nowe punkty nielegalnego składowania
odpadów. Każdego roku samorządy podejmują działania mające na celu wykrycie
oraz likwidowanie dzikich składowisk. Niestety ich możliwości są ograniczone,
przede wszystkim ze względu na fakt, że koszty usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania są bardzo wysokie.
Powstawanie dzikich składowisk odpadów świadczy o braku odpowiedzialności i wskazuje, że wielu ludzi nie do końca rozumie szkodliwość tego zjawiska.
Aby ograniczyć powstawanie nowych składowisk, należy zmienić podejście społeczeństwa do znaczenia środowiska naturalnego. Konieczna jest zatem edukacja
ekologiczna w tym zakresie. Ważne jest także, aby przepisy dotyczące nielegalnych składowisk zostały odpowiednio uregulowane, a kary za porzucanie odpadów znacząco wzrosły. Spełnienie przedstawionych warunków oraz odpowiednia
współpraca mieszkańców w realizowaniu planu gospodarowania odpadami w gminach może doprowadzić do znacznego ograniczenia tego negatywnego zjawiska.
Opisane w opracowaniu punkty nielegalnego składowania odpadów w miejscowościach: Harta, Dynów, Bachórz oraz Laskówka należy zinwentaryzować
i niezwłocznie usunąć, aby nie przyczyniały się w dalszym ciągu do pogarszania
jakości środowiska.
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WYBITNE POSTACIE POLSKIEJ NAUKI,
POLITYKI I GOSPODARKI ORAZ ICH ZWIĄZKI
Z KROŚNIEŃSKIM ZAGŁĘBIEM NAFTOWYM.
SUBIEKTYWNY WYBÓR AUTORSKI W 100-LECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PAŃSTWA POLSKIEGO
Streszczenie
Krośnieńskie Zagłębie Naftowe, jak również nieco późniejsze Borysławskie Zagłębie
Naftowe (obecnie leżące na terytorium Ukrainy) miały duży wpływ na tworzącą się państwowość polską. Między tymi dwoma ośrodkami, „Doliną Błękitnego Sanu” od Krosna,
przez „Bramę Przemyską” do Lwowa i Borysławia, przemieszczali się ludzie, którzy odegrali znaczącą rolę w powstaniu niepodległej Polski. Ich liczba i zasługi są trudne do ustalenia i wymagają szczegółowych badań. Autorzy artykułu wybrali najbardziej znane postacie, którym zawdzięcza się powstanie państwa polskiego. Należą do nich: Józef Piłsudski,
Ignacy Mościcki, jak również Ci zapomniani: Eugeniusz Romer, Klaudiusz Angerman, Jan
Nowak, Stanisław Pilat. Wybrane wątki życiorysów zawodowych, naukowych i działalności politycznej wskazują na ich duży wkład wniesiony w rozwój ówczesnej Galicji, której
znacząca część weszła w obszar niepodległego państwa polskiego.
Słowa kluczowe: nafta, geologia, gospodarka, polityka, wybitne postacie, 100-lecie
odzyskania niepodległości
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PROMINENT PEOPLE OF POLISH SCIENCE,
POLITICS, ECONOMY AND THEIR LINKS
TO PETROLEUM AREA OF KROSNO.
SUBJECTIVE AUTHOR’S CHOICE IN 100TH
ANNIVERSARY OF POLAND'S INDEPENDENCE
Summary
Petroleum Area of Krosno and Borysław’s Petroleum(currently situated in Ukraine)
played a large part in the forming Polish statehood. Between these two centres „Blue Vale
of San” from Krosno through the „Przemyśl Gate” to Lviv and Borysław passed a lot of
people who played an important role in creating Polish independence. Number of these
people and their credits are difficult to determine and need detailed research. Article's
writers chose most known like: Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, but also the most forgotten
like: Eugeniusz Romer, Klaudiusz Angerman, Jan Nowak, Stanisław Pilat who also played
a major role. Chosen parts of their biographies, scientific and political acitivity indicate
a huge contribution in development of the Galicia, which big part has been joined to Polish
independent state.
Keywords: oil, geology, economy, politics, outstanding personages, 100-th anniversary
of Poland's independence

1. Wprowadzenie
Jak wyglądały ziemie polskie po zakończeniu działań pierwszej wojny światowej? Najkrócej i z pełną wyrazistością ten stan opisał geolog Herbert Hoover,
późniejszy 31. Prezydent Stanów Zjednoczonych, a w latach pierwszej wojny
światowej przewodniczący Komisji Pomocy Żywnościowej (Food Administration). Zadaniem tej organizacji było dostarczenie żywności krajom europejskim
zniszczonym w wyniku pierwszej wojny światowej: Żyło tu około 28 milionów
ludzi, przez 4 lata szarpanych przez cztery różne inwazje. W ciągu jednej wojny
nacierające i cofające się armie siały zniszczenie. Na pewnych terenach inwazji
tych było siedem i siedem niszczycielskich odwetów. Wiele setek tysięcy ludzi
zmarło z głodu, miliony straciły zniszczone domy i ludzie na tych terenach mieszkali w ziemiankach (…) panowało bezrobocie, kraj był zalany rublami i koronami,
które teraz nie miały żadnej wartości [Pastusiak 2002, s. 643].
Koleje prawie nie funkcjonowały. Miasta były niemal pozbawione żywności.
Tyfus i inne choroby szalały, obejmując całe prowincje. Szczury, myszy, głód,
zaraza nieustannie dokuczały ludności, a jednak wszyscy byli zdecydowani budować państwo. Warto nadmienić, że przyszły prezydent USA znał doskonale sytuację w Polsce, gdyż jako przewodniczący amerykańskiej administracji pomocy
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odwiedził kraj Polaków i na miejscu zapoznał się z jego problemami. Powstające
z trzech zaborów państwo polskie odziedziczyło 5 różnych walut, 3 różne kodeksy
karne, 3 odmienne jednostki miar i wag oraz sieć kolejową o różnych szerokościach toru. W kraju zamieszkiwały liczne mniejszości narodowe, najczęściej wyznające różne religie [Koper 2013, s. 9]. Nikt jeszcze nie wiedział, jaki będzie
ostateczny kształt powstającego państwa i jak będą przebiegać jego granice.
W tym miejscu należy się cofnąć do dnia 15 sierpnia 1917 r., kiedy to z inicjatywy Romana Dmowskiego powołano w Lozannie Komitet Narodowy Polski,
który miał na celu odbudowę państwa polskiego. Siedzibą organizacji został Paryż,
a rządy państwa Francji, USA, Włoch i Wielkiej Brytanii orzekły, że Komitet ma
prawo reprezentowania interesu Polski. Komitet Narodowy Polski uznano za oficjalną polską delegację na Konferencji Paryskiej, która miała ustalić ład w powojennej Europie. W skład Komitetu Narodowego Polski oprócz Dmowskiego
wszedł Ignacy Paderewski – światowej sławy pianista. To dzięki jego postawie
prezydent USA Woodrow Wilson wprowadził do swojego słynnego noworocznego orędzia w styczniu 1918 r. zapis mówiący o konieczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Do KNP dołączono przedstawicieli z kraju, wyznaczonych przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Oficjalnym szefem polskiej
delegacji został Ignacy Paderewski jako premier, najważniejszym jednak momentem dla sprawy polskiej było pięciogodzinne przemówienie Romana Dmowskiego
dotyczące polskich granic, które wygłosił 29 stycznia 1919 r.
Tych kilka wymienionych osobistości przedstawia fot. 1. i 2., m.in. Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego, nuncjusza
papieskiego Achilesa Rattiego, a także przedstawiciela rządu USA Herberta
Hoovera.

Fot. 1. Nierozpoznana uroczystość, od prawej siedzą: szef misji pomocy dla ofiar I wojny
światowej Herbert Hoover, nuncjusz papieski Achilles Ratti, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski,
za nuncjuszem papieskim stoi premier Ignacy Jan Paderewski, 15 sierpnia 1919 r.
Źródło: Koper 2013, s. 9
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Fot. 2. Konferencja pokojowa w Wersalu. Przedstawiciele państw Ententy: prezydent USA
Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, minister spraw
zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James Balfour, 28 czerwca 1919 r.
Źródło: Koper 2013, s. 21

Przytoczone fakty oraz wspomniane osobistości, które tworzyły państwo Polskie od 1918 r., jak również późniejsze wybitne postacie całego dwudziestolecia
międzywojennego, miały związek z krośnieńskim zagłębiem naftowym. Odegrało
ono rolę jako ośrodek, który przez cały okres zaborów zachował wartości chrześcijańskie, patriotyczne i dążenia niepodległościowe, ale także dlatego, że stanowił
potężną bazę surowcową, szczególnie energetyczną, w czasie kiedy Europa i świat
przechodziły z epoki węgla i pary w epokę elektryczności, silników spalinowych
i nowoczesnej produkcji chemicznej opartej o węglowodory płynne i gazowe.
O wielu tych ludziach historia zapomniała, warto więc wydobyć ich z cienia,
ponieważ to oni tworzyli niepodległe państwo polskie.

2. Sylwetki twórców „Niepodległej”
Ignacy Mościcki (1.12.1867–2.10.1946) – Prezydent Rzeczypospolitej,
profesor
Polski chemik, polityk, w latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, naukowiec i wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego –
to fragment życiorysu zawodowego, cytowany w wielu wydawnictwach encyklopedycznych (fot. 3.) [https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mościcki, dostęp:
01.10.2018].
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Fot. 3. Prof. dr Ignacy Mościcki
Źródło: Völkermagazin 1927, s. 1

Jakie związki łączyły wybitnego profesora Politechniki Lwowskiej z ziemią
krośnieńską – inicjatora budowy Państwowych Zakładów Azotowych w Mościcach pod Tarnowem, autora ponad 40 patentów polskich i zagranicznych? Wystarczy zacytować fragment relacji z pobytu Prezydenta Mościckiego w Krośnie,
zawarty w publikacji Chronologie Convertus Crodnezisi (kronika Klasztoru OO.
Kapucynów w Krośnie):
Dnia 22 VIII 1929 r. przyjechał do powiatu krośnieńskiego Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Był najpierw w Miejscu Piastowym, później
w kopalni nafty w Rogach, skąd programowo wstąpił do Iwonicza Zdroju, skutkiem
czego o 1,5 h opóźnił przyjazd do Krosna, gdzie przybył wpół do 2 po południu.
Przy branie triumfalnej obok starostwa odebrał raport od wojska i strzelców. Przywitali go Burmistrz miasta P. Krukierek, później tutejszy ksiądz proboszcz i ruski
ksiądz Magiera, oraz rabin z Torą, po czym udali się do Rady Powiatowej, gdzie
przedstawiono mu urzędników, duchowieństwo i różne delegacje [Zieliński 2010,
s. 7] (fot. 4.).
Warto nadmienić, że Prezydent Ignacy Mościcki dokonał w tym dniu otwarcia (kolaudacji) szybu naftowego na kopalni Rogi Równe, któremu nadano imię
„Ignacy” (fot. 5.).
Kariera zawodowa przyszłego prezydenta była karierą naukową, powiązaną
z przemysłem naftowym. W 1915 r. został dziekanem wydziału chemicznego Politechniki Lwowskiej, a w 1916 r. zarejestrował spółkę z polskim kapitałem pn.
„Instytut Badań Naukowych i Technicznych Metan” oraz wydał poważny naukowy miesięcznik „Metan”. W tym Instytucie opracował i opatentował metodę
wykorzystania bezużytecznej do tej pory emulsji ropnej. W latach 1919–1920 zarejestrował 6 patentów z zakresu destylacji i frakcjonowania ropy naftowej oraz
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Fot. 4. Powitanie Prezydenta Ignacego Mościckiego na krośnieńskim Rynku, 1929 r.
Źródło: Zieliński 2010, s. 7

Fot. 5. Szyb naftowy z lat międzywojennych
Źródło: http://www.sekowa.info/index.php?go=34&id2=45, dostęp: 01.10.2018

zaprojektował prototypową instalację destylacyjną, wdrażaną w rafinerii w Jedliczu k. Krosna. Opracował metodę uzyskiwania gazoliny z gazu ziemnego, chlorowania metanu oraz sposób wykorzystywania zalegającego na hałdach w Borysławiu wosku ziemnego, tzw. ozokerytu. W dniu 22 lipca 1929 r. jako prezydent RP
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był gościem Małopolskiego Towarzystwa Naftowego w pałacu w Polance k. Krosna (fot. 6.) oraz laureatem medalu im. Ignacego Łukasiewicza nadanego
w 1930 r. (medal nadawany nieprzerwanie do dzisiaj) [https://www.sitpnig.pl/
laureacimedalu-lukasiewicza?lightbox=dataItem-jck71j5n, dostęp: 01.10.2018].

Fot. 6. Pałac w Polance (obecnie dzielnica Krosna) – stan obecny
Źródło: https://www.facebook.com/palacpolanka/
photos/a.1625226437768522/1787834161507748/?type=3&theater, dostęp: 01.10.2018

Do końca życia pozostał chemikiem. Po zdaniu urzędu prezydenckiego 30
września 1939 r. udał się na emigrację. Początkowo mieszkał we Fryburgu, później
w Genewie, gdzie pracował w laboratorium chemicznym Hydro-Nitro. Zmarł
2 października 1946 r. w Versoix niedaleko Genewy (Szwajcaria).
Józef Piłsudski (05.12.1867–12.05.1936)
Józef Piłsudski (fot. 7., 8.) urodził się w Żułowie na Wileńszczyźnie jako
czwarte dziecko Józefa Wincentego i Marii z Bilewiczów. Wychowanie i wykształcenie podstawowe odbierał w majątku przez nauczycieli sprowadzonych do
dworu, ucząc się m.in. języków: niemieckiego i francuskiego. W 1877 r. wraz
z bratem Bronisławem rozpoczął naukę w gimnazjum wileńskim. Po śmierci
matki, w 1884 r. Józef zdał maturę i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie
Charkowskim. To tutaj zaczęła się jego pierwsza działalność konspiracyjna.
Po zaliczeniu pierwszego roku studiów próbował się przenieść na Uniwersytet w Dorpacie, jednak odmówiono mu ze względu za działalność opozycyjną.
Dnia 22 marca 1887 r. został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie
cara. W maju 1887 r. zesłano go na pięcioletnie więzienie w głąb Rosji. Przebywał
w irkuckim więzieniu, a później w niewielkiej wsi Tunka. Do Wilna powrócił
w 1892 r. i wstąpił w szeregi powstałej rok wcześniej Polskiej Partii Socjalistycznej, a rok później, tj. w 1894, został członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego i redaktorem naczelnym pisma „Robotnik” wydawanego przez PPS. Sześć
lat później ponownie został aresztowany przez władze rosyjskie, trafił do więzie93
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nia w Cytadeli Warszawskiej, a później do więzienia w Petersburgu [http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego, dostęp: 01.
10.2018].

Fot. 7. Marszałek Józef Piłsudski
Źródło: Völkermagazin 1927, s. 3

Fot. 8. Józef Piłsudski ok. 1910 r.
Źródło: http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego,
dostęp: 01.10.2018
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Z więzienia został przeniesiony do szpitala, skąd udało mu się wydostać. Po
powrocie do Galicji kontynuował dalszą działalność polityczną, by w 1910 r.
w zaborze austriackim powołać do życia dwie legalne organizacje, tj. „Związek
Strzelecki” we Lwowie oraz „Towarzystwo Strzeleckie” w Krakowie. W 1912 r.
Piłsudski został Komendantem Głównym Związków Strzeleckich. W tym czasie
w Krośnie wzmógł się ruch wolnościowy, znajdując żywy oddźwięk wśród pracowników naftowych i personelu rafinerii. Działo się to głównie za sprawą założonego w lutym 1913 r. Związku Strzeleckiego Pracowników Rafinerii Nafty
w Krośnie przez Władysława Wahala – dyrektora w rafinerii oraz Stanisława
Iwańskiego, a także synów Władysława Wahala – Władysława juniora oraz Tadeusza, późniejszych legionistów. Dnia 14 czerwca 1913 r. Piłsudski, a także główny
komendant Okręgu Związku Strzeleckiego w Rzeszowie w towarzystwie współzałożyciela Związku Strzeleckiego Kazimierza Sosnkowskiego obserwowali ćwiczenia bojowe około 500 strzelców z Krosna, Rzeszowa, Krakowa i Lwowa
w Polance k. Krosna (dziś dzielnica Krosna). Również tego dnia Józef Piłsudski
odebrał defiladę na krośnieńskim rynku [https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_
Krosna, dostęp: 01.10.2018].
W dniach 29 i 30 lipca 1914 r. Józef Piłsudski zarządził częściową mobilizację i koncentrację strzelców z całej Galicji. W dniu 1 sierpnia 1914 r. założył
w Krośnie Komitet Narodowy. Już 4 sierpnia wyruszyli do Legionów pierwsi
ochotnicy, następnie 21 sierpnia wyruszyło kolejnych 115, a we wrześniu 200
strzelców. W sumie do legionów I Brygady zgłosiło się 500 strzelców z Krosna.
We wrześniu przez Krosno do Jasła przejeżdżał utworzony we Lwowie Legion
Wschodni w liczbie około 5 tys. legionistów. Na skutek napływu chętnych w Jaśle
liczba ta wzrosła do około 6 tys. legionistów [https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Krosna, dostęp: 01.10.2018].
Przytoczone zdarzenia ukazują wielkie zaangażowanie patriotyczne mieszkańców Krosna i okolic. Wynikało ono z szerzenia ruchu narodowościowego
w znacznej części wpływowej warstwy społecznej, jaką byli naftowcy. Sama
osoba Józefa Piłsudskiego już w tym czasie bardzo żywo wpisywała się w historię
Krosna. Legenda Marszałka i Legionów w okresie międzywojennym w Krośnie
wiele znaczyła. Już w 1935 r. zrodził się pomysł budowy pomnika Józefa Piłsudskiego, który przedstawiono 16 maja na posiedzeniu Rady Miasta Krosna. Realizację tego planu pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Po 1945 r. realizacja
pomysłu z wielu względów nie była możliwa. Stało się to dopiero w pierwszych
latach XXI w. Pomnik odsłonięto 15 sierpnia 2005 r., natomiast napisy pod pomnikiem – 11 listopada 2008 r., w 90. rocznicę odzyskania niepodległości (fot. 9.).
Warto nadmienić, że w wielu rodzinach były przechowywane popiersia rzeźb
i portrety Marszałka, a także numizmaty z okresu międzywojennego, często skrzętnie ukrywane i zabezpieczane przed zniszczeniem. Należy także podkreślić, że już
19 marca 1928 r. nadano Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Krosna [http://www.krosno.pl/pl/dla-turystow/miasto/honorowi-obywatele-miasta/, dostęp: 01.10.2018].
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Fot. 9. Pomnik Józefa Piłsudskiego w Krośnie
Źródło: Fot. S. Rymar, 2018

Eugeniusz Romer (3.02.1871–28.01.1954) – profesor, kartograf
Eugeniusz Romer (fot. 10.) urodził się we Lwowie. Jego ojciec – powstaniec
styczniowy wywodził się z ziemiańskiego rodu Romerów z Bieździedzy i Bieździadki. Był urzędnikiem administracji we Lwowie, a później od 1879 r. starostą
krośnieńskim. Matką Eugeniusza była Irena Körtvelyessy de Asguth – węgierska
szlachcianka.

Fot. 10. Eugeniusz Romer (1928)
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer, dostęp: 01.10.2018
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Eugeniusz Romer lata dziecięce spędził w Krośnie, a od 1881 r. po ukończeniu czteroklasowej szkoły ludowej w Krośnie wraz ze starszy bratem Janem zamieszkał na stancji w Jaśle, gdzie rozpoczął naukę w tutejszym gimnazjum. Gimnazjum klasyczne (1881–1884) ukończył jednakże w Nowym Sączu w 1889 r. Studia uniwersyteckie z zakresu geologii, geografii oraz meteorologii odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował też w Halle i we Lwowie. Studia
ukończył w 1893 r., a w roku następnym obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Lwowskim [https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer, dostęp:
10.06.2019]. Studia specjalistyczne z zakresu geologii i glacjologii odbył w Wiedniu. Po powrocie do Lwowa pracował jako nauczyciel gimnazjalny. Praca ta stała
się dla niego inspiracją do późniejszego opracowania atlasów geograficznych, na
których „wychowały się” całe pokolenia polskiej młodzieży, zarówno w okresie
międzywojennym, jak i powojennym. Zanim do tego doszło, odbył liczne wyprawy naukowe w góry Azji, analizował tektonikę Japonii, przebywał w Indiach
oraz prowadził obserwacje Himalajów. W 1913 r. brał udział w Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Toronto. Jeszcze przed rokiem 1914 zaangażował się w działalność niepodległościową, prowadząc odczyty i prelekcje w tajnej
młodzieżowej organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” [https://pl.
wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer, dostęp: 10.06.2019].
Największym jednak, jak się wydaje, wkładem Eugeniusza Romera w dzieło
odbudowy „Niepodległej” było opracowanie pierwszego wielkiego atlasu ziem
polskich pod nazwą Geograficzno-statystyczny atlas Polski. W tym opracowaniu
wykreślił obszar Polski pod względem fizjograficznym, narodowościowym, klimatycznym, gospodarczym i kulturowym. Praca miała ogromne znaczenie w pertraktacjach dotyczących ustalenia granic odrodzonej Polski. W grudniu 1918 r.
pracował jako ekspert do spraw geograficznych przy delegacji polskiej na Konferencji pokojowej w Paryżu, trwającej od 18 stycznia 1919 r. do 21 stycznia
1920 r., w której brało udział 27 zwycięskich państw. Oficjalnym reprezentantem
rządu Polskiego był Komitet Narodowy Polski na czele z Ignacym Paderewskim
i Romanem Dmowskim. Wynikiem konferencji był traktat wersalski (28.06.
1919 r.) ustanawiający granice państwowe w Europie. Należy podkreślić, że po
stuletnim okresie rozbiorów opracowanie profesora Romera, w którym na mapach
pojawiła się Polska, miało kluczowe znaczenie.
W niepodległej już Polsce w 1921 r. profesor założył Instytut Kartograficzny
„Atlas” (Książnica Atlas). W trakcie II wojny światowej po zajęciu Lwowa przez
Niemców ukrywał się w klasztorze oo. Zmartwychwstańców, unikając w ten sposób tragicznego losu, jaki spotkał 24 profesorów lwowskich, zamordowanych
przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r.
Jako ekspert rządu emigracyjnego został przeniesiony do Warszawy, gdzie
oczekiwał na przerzut do Anglii. Jednakże ze względu na stan zdrowia lekarze nie
wyrazili zgody na ryzykowną podróż. Pozostał w Warszawie, gdzie przeżył powstanie warszawskie oraz obóz w Pruszkowie. Po wojnie zamieszkał w Krakowie
i objął katedrę geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był współzałożycielem
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reaktywowanej w 1946 r. Książnicy Atlas we Wrocławiu. Pod jego redakcją wydawano atlasy Polski i świata w okresie powojennym. Był członkiem zwyczajnym
Polskiego Towarzystwa Geologicznego założonego w 1921 r. w Krakowie. Zmarł
w Krakowie w wieku 83 lat [https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer, dostęp: 10.06.2019].
Klaudiusz Angerman (7.07.1861–11.11.1922) – inżynier, geolog
Należy do tych zapomnianych, wybitnych postaci, o których należy przypominać (fot. 11.). Zawodowo był nierozerwalnie związany z geologią i krośnieńskim zagłębiem naftowym, a także z zagłębiem Borysławskim. Zgromadził olbrzymi majątek, aby na całe życie związać się z Boguchwałą. Bardzo trafnie ujął
to Antoni Adamski, pisząc w artykule Klaudiusz Angerman – zapomniany obywatel Europy następujące słowa: Klaudiusz Angerman mógłby być wzorem dla współczesnego społecznika i przedsiębiorcy, budującego własną pomyślność razem
z pomyślnością kraju. Tymczasem pozostaje postacią niemal nieznaną – nawet
w Rzeszowie. Historia człowieka, który nie bał się marzyć i umiał planować np.
rurociąg gazowy z Rzeszowa do Lwowa, lub międzynarodowe drogi wodne łączące
Dniestr i Dunaj z Bałtykiem. Czuł się obywatelem Europy, pozostając przy tym
polskim patriotą.

Fot. 11. Klaudiusz Angerman
Źródło: http://www.biznesistyl.pl/ludzie/sylwetki/283_klaudiusz-angerman-zapomniany-obywateleuropy.html, dostęp: 01.10.2018, reprodukcja: T. Późniak
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Kim był Klaudiusz Angerman? Urodził się w 1861 r. we Lwowie. Ukończył
gimnazjum w Przemyślu, studia techniczne na Politechnice Lwowskiej (1878–
–1880), a następnie studia geologiczne w Wiedniu (1883) z oceną celującą. W latach 1885–1902 był inżynierem miejskim w Jaśle. Według projektu jego autorstwa
została wybudowana kanalizacja, park miejski oraz nastąpiła rozbudowa kolegiaty. Tutaj też związał się z przemysłem naftowym, gdzie odniósł największe sukcesy naukowe i ekonomiczne, wydał swój pierwszy podręcznik Geologja naftowa
– podstawy do badań terenów naftowych, Lwów 1902 (fot. 12.) oraz rozpoczął
ścisłą współpracę z dr. Stanisławem Dunikowskim – dyrektorem i właścicielem
kopalni nafty w Krościenku Niżnym k. Krosna, a zarazem przedsiębiorcą naftowym we Lwowie.

Fot. 12. Strona tytułowa Ogólnej geologii naftowej autorstwa
Klaudiusza Angermana z 1902 r.
Źródło: Angerman 1902.

We wstępie swojego dzieła napisał m.in.: Nasz ojczysty przemysł naftowy
starszym jest, niż przemysł naftowy w innych częściach świata, tu wciąż jest stara
szkoła dla pionierów, i stąd powinno się rozchodzić postępowe badanie terenów
naftowych i racyonalna ekonomiczna eksploatacya (…). Nam skazanym na zaopatrywanie się w cudze produkta przemysłowe, pozostała otwarta droga do rozwoju
rodzimego, swojskiego przemysłu. W tym więc kierunku winniśmy w dwójnasób
pracować, tu bowiem leży ekonomiczny rozwój tego biednego zakątka ojczyzny
[Angerman 1902, s. 2].
Te myśli formułował już w 1902 r. Pomimo tego, że dorobił się ogromnego
majątku na kopalniach w Tustanowicach, Męcince k. Krosna i Rudawce Rymanowskiej, w swym bogactwie widział coś więcej niż prywatny interes. W 1904 r.
poślubił Marię, wychowanicę Zenona Kuszyckiego, właściciela Boguchwały oraz
Lutoryża, a jednocześnie założyciela i pierwszego dyrektora Szkoły Naftowej
w Ropience k. Dukli. W tym czasie budował cegielnię i wapiennik, ofiarowując
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cegłę na kominy chat krytych strzechą. W 1910 r. ufundował również pomnik
Grunwaldzki w Boguchwale (fot. 13.) oraz założył i wyposażył straż pożarną
w Boguchwale. Znaczne kwoty przeznaczył na uposażenie i umundurowanie legionistów – a to tylko nieliczne przykłady.
Po 1914 r. wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego, współpracując
z Władysławem Sikorskim. Po wojnie w 1918 r. naszkicował w swych publikacjach program odbudowy gospodarczej kraju. Optował za państwowym monopolem energetycznym. Po odzyskaniu niepodległości sformułował całą koncepcję
parlamentarną w publikacji Co pierwszy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej załatwić
powinien. Dążył do budowy europejskich sieci połączeń wodnych, a także rozbudowy sieci gazowniczej.
Swoje plany odbudowy kraju próbował realizować, kandydując do Senatu
Rzeczypospolitej. Nie doczekawszy wyborów umarł nagle w czasie podróży na
dworcu kolejowym w Nowym Sączu w dniu 11 listopada 1922 r. Został pochowany w rodzinnej kaplicy na cmentarzu w Boguchwale.

Fot. 13. Pomnik Grunwaldu w Boguchwale
Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3458,boguchwala-pomnik-grunwaldu.html,
dostęp: 01.10.2018

Jan Nowak (15.10.1880–18.02.1940) – profesor, geolog
Urodził się w Hołyniu w Małopolsce Wschodniej. Studia wyższe odbył we
Lwowie, a pierwsze prace naukowe rozpoczął w 1907 r. Dotyczyły one paleontologii i stratygrafii Podola i Roztocza Lwowsko-Rawskiego. Jego prace badawcze
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były publikowane w wydawnictwach Polskiej Akademii Umiejętności. Szczególnie interesował się tektoniką, a w 1914 r. wydał publikację Jednostki tektoniczne
Polskich Karpat Wschodnich (fot. 14.).

Fot. 14. Strony tytułowe oraz przykładowa mapa z dzieła Jana Nowaka
Jednostki tektoniczne Polskich Karpat Wschodnich
Źródło: Nowak 1914, s. nlb

W tym czasie odbył podróż badawczą na wschód Syberii. Habilitował się
w 1913 r. z geologii i paleontologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
Wybuch I wojny światowej w 1914 r. zamknął pierwszy etap działalności naukowej profesora. Został zmobilizowany w randze kapitana do armii austriackiej
(fot. 15.). Po kontuzji odniesionej w czasie walk pod Gorlicami i rekonwalescencji
został oddelegowany do Nadwórnej, gdzie pełnił funkcję specjalisty w Komendzie
Naftowej, a następnie do Krosna, gdzie był komendantem naftowym (fot. 16.)
[http://www2.almamater.uj.edu.pl/118/07.pdf, dostęp: 01.10.2018].
W 1916 r. zawarł związek małżeński i osiedlił się w Krośnie, gdzie na świat
przyszła jego jedyna córka Krystyna Anna.
Po wojnie pozostał nadal komendantem geologiczno-naftowym Wojska Polskiego, a następnie został przeniesiony do Polskiego Instytutu Geologicznego,
gdzie zorganizował Państwowy Instytut Naftowy, którym kierował do 1922 r. Rok
później Uniwersytet Jagielloński powierzył mu kierownictwo Zakładu Paleontologii, następnie Zakładu Geologii. W 1929 r. wydał cenną publikację w języku
niemieckim Die Geologie der polnischen Ölfelder (Geologia polskich pól naftowych, fot. 17.) [Nowak 1929, strona tytułowa].
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Fot. 15. Jan Nowak w mundurze oficera armii austriackiej, Krosno 1917 r.
Źródło: http://www2.almamater.uj.edu.pl/118/07.pdf, dostęp: 01.10.2018

Fot. 16. Jan Nowak (drugi od lewej) wśród pracowników wojskowej
komendy naftowej, ok. 1917 r.
Źródło: http://www2.almamater.uj.edu.pl/118/07.pdf, dostęp: 01.10.2018
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Fot. 17. Strona tytułowa Die Geologie der polnischen Ölfelder
(Geologia polskich pół naftowych)
Źródło: Nowak 1929

Był wszechstronnym geologiem, również jego prace z zakresu organizacji nauki i dydaktyki były różnorodne. Brał czynny udział w „Wykładach Powszechnych” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególnie należy podkreślić jego pracę
w Polskim Towarzystwie Geologicznym – był jednym z założycieli, a także długoletnim prezesem. Aresztowany wraz z innymi krakowskimi profesorami został
wywieziony do Wrocławia, a później do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu.
W wyniku starań został zwolniony. Był w bardzo złym stanie, kilka dni po przewiezieniu do Krakowa zmarł z wycieńczenia 18 lutego 1940 r.
Stanisław Pilat (25.01.1881–03.07.1941) – profesor, chemik
Urodził się we Lwowie (fot. 18.). Tam też ukończył szkoły średnie i rozpoczął
studia na Politechnice Lwowskiej, kontynuowane następnie na kilku uniwersytetach niemieckich, a uwieńczone obroną doktoratu w Lipsku [http://www.cracovialeopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=865, dostęp: 01.10.2018]. Działalność zawodową rozpoczął w Borysławiu w 1904 r. Po praktyce w rafinerii Pardubice w Czechach objął kierownicze stanowisko ruchu rafinerii Severyna Stawiarskiego
w Krośnie, kierując nią w latach 1906–1908. Do pracy w Krośnie powrócił
ponownie już w odrodzonej Polsce, prowadząc przebudowę rafinerii Jedlicze
w latach 1921–1923.
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Fot. 18. Stanisław Pilat
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pilat_(chemik), dostęp: 01.10.2018

Warto zaznaczyć, że powrót do pracy w Jedliczu wiązał się z przebudową
rafinerii według projektu prof. I. Mościckiego. Wybór rafinerii nie był przypadkowy. W owym czasie obejmowała ona obszar 33 hektarów, dysponowała połączeniem kolejowym, stacją poboru wody, turbiną parową o znacznej mocy,
a także zapleczem warsztatowym i laboratoryjnym. Ponadto funkcjonował budynek administracyjny i 6 bloków mieszkalnych dla pracowników administracji
(fot. 19.).

Fot. 19. Rafineria Nafty Jedlicze – laboratorium techniczne, 1932 r.
Źródło: https://www.kierunekchemia.pl/historia-kolem-sie-toczy,3869,art.html, dostęp: 01.10.2018
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Niestety śmiały eksperyment opierający się na projekcie prof. I. Mościckiego
(frakcjonowana kondensacja), pozwalający na przerobienie 200 ton ropy naftowej
dziennie, nie został dokończony z powodu dużych kosztów nowatorskich prób.
Pomyślnie zakończyła się natomiast realizacja projektu budowy gazociągu Winnica–Glinik Mariampolski (1920 r.) [Szkudlarek-Żelazko 1996, s. 20].
W 1926 r. profesor Pilat przerwał prace naukowe prowadzone na stanowisku
profesora zwyczajnego Politechniki Lwowskiej i jednocześnie kierownika Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych, aby objąć stanowisko dyrektora „Polminu”. Opracował śmiałą koncepcję Syndykatu Przemysłu Rafineryjnego obejmującego wszystkie polskie rafinerie. Zaprojektował też utworzenie spółki akcyjnej
do prac wiertniczych i eksploatacyjnych. Większość z tych planów udało się zrealizować z korzyścią do 1928 r.
W 1937 r. reprezentował rząd polski na II Światowym Kongresie Naftowym
w Paryżu. W 1936 r. za zasługi włożone w rozwój gospodarczy i naukowy kraju
został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta”. Aresztowany w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. został rozstrzelany wraz z grupą profesorów
lwowskich na wzgórzach Wuleckich. We Lwowie profesor Stanisław Pilat wydał
4 książki, opublikował 51 prac, był autorem lub współautorem 18 patentów.

3. Zakończenie
100-lecie odzyskania niepodległości Polski jest rocznicą, w obliczu której
należy się zastanowić, jak wyglądała rzeczywistość 100 lat temu. Jakie warunki
mieli ówcześni twórcy państwa polskiego? Czy w tych warunkach można było
dokonać czegoś więcej? Oczywiście nie można udzielić prostej odpowiedzi na te
pytania. Autorzy przybliżyli tylko te najbardziej charakterystyczne postacie, wskazując wątki związane z ich pracą, twórczością, nauką w tak małym zakątku kraju,
jakim było krośnieńskie zagłębie naftowe i samo miasto Krosno. Ale właśnie ten
mały wycinek Galicji, wchodzący później w granice nowo powstałego państwa
polskiego, również wywierał wpływ na jego późniejszy rozwój. Czas, jaki upłynął,
pozwala spojrzeć z pewnym dystansem na wszystkie problemy towarzyszące powstawaniu państwa, którego przecież nie było ponad 100 lat. Być może jest to
stosowna pora, aby przypomnieć również sylwetki ludzi, którzy to państwo tworzyli. Obecnie są oni nie do końca znani, czasami całkowicie zapomniani, a każda
„mała ojczyzna” ma swoich bohaterów – tych, co stoją na cokołach, ale także tych
bezimiennych. Warto się starać o przywrócenie im należnego miejsca w pamięci
społeczności. Należy, przez przedstawienie ich postaw, pracy, horyzontów myślowych, patriotyzmu, przybliżyć ówczesną rzeczywistość polityczną, gospodarczą,
kulturową, obyczajową, wojskową – również tą najbardziej tragiczną – na tyle obszernie, aby każdy mógł sobie uświadomić sytuację trudnego, ale jakże ciekawego
i inspirującego do dalszych działań, 100-letniego okresu Polski Niepodległej.
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KATARZYNA WAPOWSKA – WIELKA
DOBRODZIEJKA KOŚCIOŁA NA ZIEMI
DYNOWSKIEJ W XVI WIEKU
Streszczenie
Katarzyna Wapowska urodziła się najprawdopodobniej w 1548 r. Była córką Stanisława Maciejowskiego herbu „Ciołek”, ochmistrza Barbary Radziwiłłównej, kasztelana żarnowskiego, radomskiego, lubelskiego, marszałka nadwornego koronnego oraz Anny
Czuryło ze Stojanowic. W 1565 r. została wydana za mąż za Andrzeja Wapowskiego herbu „Nieczuja”, który przyszedł na świat w Wapowcach k. Przemyśla ok. 1530 r. Jego rodzicami byli Piotr Wapowski, kasztelan przemyski i stolnik sanocki oraz Beata Tęczyńska.
W małżeństwie Andrzeja i Katarzyny Wapowskich przyszło na świat czworo dzieci. Jednak w 1574 r. Katarzyna owdowiała i od tego czasu resztę swojego życia poświęciła wychowaniu jedynego, żyjącego syna Jana Stanisława, dobrom rodzinnym oraz uczynkom
miłosierdzia i pobożności chrześcijańskiej. Po śmierci męża w 1590 r. ufundowała i wyposażyła w niezbędne sprzęty nowy kościół w Hyżnym, odnowiła fundację parafii w Bachórcu, zabezpieczyła fundusze na budowę nowej świątyni w Dynowie, opiekowała się
szpitalem przyparafialnym (przytułkiem dla ubogich, starych) w Dynowie, a pod koniec
swego życia przeznaczyła na jego potrzeby nawet część swego dworu. Wapowska przyczyniła się też do uporządkowania i oddłużenia kolegium jezuickiego w Lublinie, wykupiła od prawosławnych cerkwie w Izdebkach, Hłudnie, Łubnie, Bachórzu i Warze, tworząc z nich w 1593 r. nową parafię łacińską i kościoły filialne. Wielka fundatorka zmarła
w Dynowie 17 maja 1596 r. i tam też została pochowana w kościele parafialnym.
Słowa kluczowe: Katarzyna Wapowska, ziemia dynowska, Kościół katolicki, fundacje,
XVI w.

KATARZYNA WAPOWSKA – THE PROMINENT
BENEFACTRESS OF THE CHURCH
IN DYNÓW AREA IN XVI CENTURY
Summary
Katarzyna Wapowska was born in 1548. She was a daughter of Anna Czuryło from
Strojanowice and Stanisław Maciejowski, whose coat of arms was „Ciołek”. Her father

Ks. Jan Rogula
was also the equerry of Barbara Radziwiłłówna, the castellan of Żarnów, Radom, and
Lublin, and the royal court marshal. In 1565, she was married off Andrzej Wapowski,
whose coat of arms was „Nieczuja” and who was born in Wapowce near Przemyśl about
1530. His parents were Beata Tęczyńska and Piotr Wapowski, the castellan of Przemyśl
and the pantler of Sanok. Andrzej and Katarzyna had four children. However, in 1574
Katarzyna Wapowska became a widow. From that moment, she devoted her life to
parenting of her only living son Jan Stanislaw, family interests, works of mercy, and
Christian piety. After her husband’s death, in 1590 she endowed and furnished with
necessary equipment a new church in Hyżne, and she renewed parish foundation in
Bachórzec. Then, she secured funds which were necessary to build a new church in
Dynów. What is more, she took care about parish hospital (the almshouse) in Dynów, and
at the end of her life she assigned the part of her manor house for its needs. Wapowska
also contributed the regulation and the cancellation of debts in Jesuitical college in Lublin.
Furthermore, in 1593 she bought back an Orthodox churches in Izdebki, Hłudno, Łubno,
Bachórz and Wara in order to create a new Latin congregation and associated churches.
The great benefactress died on the 17th May 1596 in Dynów, where she was buried in
parish church, too.
Keywords: Katarzyna Wapowska, Dynów area, the Catholic church, the foundations,
XVI century

1. Wprowadzenie
Kościół katolicki jako wspólnota duchowo-materialna w swojej ewangelizacyjnej działalności potrzebował i potrzebuje różnorodnych środków zarówno
duchowych, jak i materialnych. Środki duchowe, tj. modlitwa, sakramenty, post,
osoby duchowne, łaska, są poniekąd darem samego Boga, natomiast środki materialne niezbędne do zewnętrznego funkcjonowania Kościoła pochodzą w zdecydowanej większości z ofiar wiernych i osób z nim sympatyzujących. Bardzo
ważną rolę w materialnym funkcjonowaniu wspólnoty kościelnej w minionych
wiekach odgrywali fundatorzy, kolatorzy, darczyńcy, czyli jednym słowem –
dobroczyńcy Kościoła.
Przyglądając się historii poszczególnych parafii łacińskich istniejących na
terenie ziemi dynowskiej, można dostrzec i wymienić wiele takich osób czy całych rodów zaangażowanych w materialne funkcjonowanie Kościoła na przestrzeni wieków. Należą do nich m.in.: Kmitowie, Skrzyńscy, Tarnowscy, Wapowscy, Dydeńscy, Prekowie, Bukowscy i inni. Wśród tych dobroczyńców Kościoła łacińskiego na ziemi dynowskiej znaczącą rolę odegrała żyjąca w XVI w.
Katarzyna Wapowska (Maciejowska). Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie tej wielce zasłużonej dla Kościoła łacińskiego na Pogórzu Dynowskim
postaci.
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2. Korzenie i lata młodości Katarzyny Wapowskiej
(Maciejowskiej)
Katarzyna Wapowska (Maciejowska) urodziła się najprawdopodobniej
w 1548 r. Była córką Stanisława Maciejowskiego herbu „Ciołek” i Anny Czuryło
ze Stojanowic (fot. 1.). Z kolei dziadkiem Katarzyny ze strony ojca był Bernard
Maciejowski, a babką Jadwiga z Podlodowskich. Już na wstępie należy zaznaczyć, że rodzina Maciejowskich zaliczała się do znaczących rodów ówczesnej
Rzeczpospolitej [Adamski 2005, s. 170].

Fot. 1. Portret Katarzyny Wapowskiej (nieznany malarz polski)
Źródło: Obiekt należący do Muzeum Narodowego w Warszawie nr inwent. 130756), obecnie w depozycie
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 1 ćw. XVIII w., olej, płótno 84X64, z kolekcji Potockich
w Krzeszowicach i Krakowie

Bernard Maciejowski (dziadek Katarzyny) pochodził z zamożnej szlachty
lubelskiej. Był synem Jana Maciejowskiego i Katarzyny herbu „Rawicz”.
W 1504 r. został podsędkiem lubelskim, a w 1510 r. poborcą całego województwa lubelskiego. W 1512 r. został mianowany sędzią lubelskim, brał też udział
w walkach z Tatarami. Z kolei w 1524 r. objął urząd sędziego ziemskiego sandomierskiego. W dniu 17 czerwca 1533 r. otrzymał kasztelanię czechowską, a 11
grudnia 1535 r. – kasztelanię lubelską. Od 1538 r. był też starostą zawichojskim.
Był właścicielem Chodla, Kłodnicy i Ratoszyna, a po ugodzie z bratem Kasprem
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– także rodowych Maciejowic. Z małżeństwa z Jadwigą Podlodowską miał
czwórkę dzieci: córkę Urszulę – dwórkę na dworze królowej Bony, wydaną za
Jana Leżeńskiego, starostę przedborskiego oraz trzech synów – Samuela – późniejszego biskupa chełmskiego, krakowskiego i kanclerza wielkiego koronnego,
Bernarda – późniejszego dworzanina królewskiego i kasztelana radomskiego
oraz Stanisława – ojca Katarzyny. Po bogatym życiu politycznym Bernard
Maciejowski zmarł w 1543 r. [Kowalska 1974a, s. 47–48; Sitkowa 2012, s. 35;
Rogula 2016, s. 211].
Ojciec Katarzyny – Stanisław Maciejowski młodość swego życia spędził
przypuszczalnie na dworze królewskim. W 1536 r. został mianowany pisarzem
sandomierskim, a w 1538 r. stolnikiem królowej Bony. W dniu 19 stycznia
1543 r. objął urząd kasztelana żarnowskiego, a w roku następnym przeszedł na
kasztelanię radomską. Z kolei 18 września 1545 r. został kasztelanem lubelskim.
Prawdopodobnie w 1546 lub 1547 r. zawarł związek małżeński z Anną Czuryło
ze Stojanic, dziedziczką rozległych dóbr w ziemi przemyskiej, lwowskiej i krakowskiej. Stanisław i Anna Maciejowscy posiadali przypuszczalnie trójkę dzieci:
Stanisława – późniejszego starostę zawichojskiego, sandomierskiego, marszałka
nadwornego koronnego, Kaspra – późniejszego starostę spiskiego i wspomnianą
Katarzynę. Chcąc wykształcić swoje dzieci, Stanisław Maciejowski założył nawet szkołę pałacową, w której uczyły się również dzieci innych rodów szlacheckich, a wykładali w niej m.in. Benedykt Herbest i Jan Mylius. Wracając do kariery politycznej Maciejowskiego, należy wspomnieć, że na początku 1548 r. został
mianowany ochmistrzem formowanego dworu dla Barbary Radziwiłłównej
(1520–1551) – drugiej żony króla Zygmunta II Augusta. Jesienią 1548 r. towarzyszył Radziwiłłównej w podróży z Wilna do Polski. Pomimo pojawiających się
konfliktów z królową, przyczyną których miała być żona Maciejowskiego, nieokazująca nowej królowej należnego szacunku, Maciejowski pozostał przy Radziwiłłównej do jej śmierci w 1551 r. Mimo że piastował urząd ochmistrza Radziwiłłównej, w 1549 r. został mianowany starostą lubomelskim, a od 27 lipca
1550 r. kasztelanem wojnickim. Po śmierci Jana Tęczyńskiego został nawet
w 1553 r. marszałkiem nadwornym koronnym (piastował ten urząd do 1563 r.),
a od 14 września 1553 r. także kasztelanem sandomierskim. Po śmierci ojca
(1543 r.) Stanisław Maciejowski odziedziczył po nim miasteczko Chodel i wsie
Ratoszyn i Żydowskie. Kilka lat przed swoją śmiercią, w 1557 r. dokonał lokacji
nowego miasteczka Maciejowice (późniejszy Maciejów). Stanisław Maciejowski
zmarł wiosną 1563 r. [Kowalska 1974b, s. 69–71; Rogula 2016, s. 211–212].
Ze względu na ciągłe zmiany miejsca przebywania Stanisława Maciejowskiego, trudno jest określić, gdzie na świat przyszła Katarzyna (prawdopodobnie
w Krakowie, a może w rodzinnym Chodlu lub Lublinie). Pierwsze lata życia
Katarzyny toczyły się w domu rodzinnym, w którym otrzymywała, przede
wszystkim ze strony matki, ale i guwernerów, solidne wychowanie, wykształcenie na miarę swego stanu i płci, ucząc się przy okazji hojności i troski o potrzebujących, otrzymała też od głęboko religijnej matki solidną formację duchową.
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Tak wychowanie młodej Katarzyny opisał jezuita Kasper Niesiecki w Herbarzu
polskim, posługując się dziełem innego jezuity Szymona Wysockiego (1542–
–1622), Kształt pobożności, to jest żywot Katarzyny Wapowskiej, kasztelanki
przemyskiej, który to osobiście spotykał się z Wapowską w późniejszych latach
jej życia: Siostra dwóch braci (Stanisława i Kaspra – dop. autora), Katarzyna,
matrona cnót wielkich, które tu krócej zebrane, położę. Matka jej zaraz z lat młodych dobre wychowanie jej dała, nie dopuszczając śniadać, ani dłużej sypiać,
i owszem tego pilno dozierając, żeby zaraz, skoroby się obudziła i ubrała, na
modlitwę poklękała, po której zakończonej, obmyślała jej zawsze, czemby się
przystojnie bawiła; przytem ćwiczyła ją w uczynkach miłosiernych, każąc jej,
żeby ubóstwu w garnuszki, ręką swoją potrawy nakładała [Wysocki 1606, s. 3–4;
Niesiecki 1841, s. 305].
Ascetyczna młodość Katarzyny i jej pobyt w gronie rodzinnym nie trwały
jednak zbyt długo, gdyż osiągnąwszy zaledwie siedemnaście lat, została przez
rodziców zeswatana i wydana za mąż za kilkanaście lat starszego od niej Andrzeja Wapowskiego.

3. Małżeństwo z Wapowskim
Mąż Katarzyny – Andrzej Wapowski herbu „Nieczuja” przyszedł na świat
w Wapowcach k. Przemyśla ok. 1530 r. Był synem Piotra Wapowskiego i Beaty
Tęczyńskiej herbu „Topór” [http://www.sejm-wielki.pl/b/16.273.60/Andrzej
Wapowski, dostęp: 31.10.2018]. Rodzina Wapowskich, do której Katarzyna weszła przez małżeństwo, również należała do znaczących rodów Rzeczpospolitej
tego okresu. Własnością Wapowskich były w tym czasie m.in.: Wapowce
i Ostrów k. Przemyśla, Radochońce k. Mościsk [Szujski 1874, s. 6], ale także
dobra dynowskie zakupione przez Piotra, Hieronima i Mikołaja Wapowskich
w 1523 r. od kasztelana wojnickiego Jana Amora z Tarnowa, obejmujące swym
zasięgiem kilkanaście miejscowości (Bachórz, Błażowę, Chodorówkę, Dąbrówkę, Dylągówkę, Dynów, Futomę, Gdyczynę, Hadle, Hartę, Hłudno, Hyżne, Izbicę, Izdebkę, Kąkolówkę, Laskówkę, Lipę, Łubno, Moszczenicę, Niewistkę, Nozdrzec, Przedmieście Dynowskie, Siedliska, Szklary, Warę, Wesołą, Wołodż)
[Jaśkiewicz 1990, s. 40; Jaśkiewicz 1995, s. 71; Rogula 2013, s. 24].
Z rodu tego pochodził m.in. znany polski kartograf, historyk, sekretarz królewski i kanonik krakowski – Bernard Wapowski (1450–1535) [Starowolski
1655, s. 33; Szujski 1874, s. 5–18; Krukowski 2005, s. 1599–1600; Smołucha
2018, s. 183–194], także Piotr Wapowski (1450–1536) – doktor prawa, kanonik
gnieźnieński, kanonik krakowski, kantor krakowski i dziekan krakowski w latach
1505–1536 [Nagonius 1537, s. 2–20; Starowolski 1655, s. 33; Niesiecki 1842,
s. 226; Knapek 2014, s. 134]. Dziadek Andrzeja Wapowskiego – Piotr Wapowski
(zm. w 1536 r.) był synem Jana Wapowskiego, właścicielem kopalni ołowiu
i członkiem kapituły kolegiackiej w Opatowie. Miał trzech, wspomnianych
wcześniej, synów: Piotra, Mikołaja i Hieronima, którzy nabyli dobra dynowskie
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[Szujski 1874, s. 18–19]. Z kolei ojciec Andrzeja – również Piotr Wapowski –
był kasztelanem przemyskim i stolnikiem sanockim. Ożeniony z Beatą Tęczyńską herbu „Topór” miał dwóch synów Andrzeja i Stanisława – późniejszego
podkomorzego sanockiego. Piotr Wapowski zmarł w 1539 r., a jego żona Beata
przed 1547 r. Oboje zostali pochowani w dynowskim kościele [Starowolski
1655, s. 432–433]. Andrzej Wapowski był z kolei kasztelanem przemyskim
i podkomorzym sanockim [Baliński, Lipiński 1845, s. 680; Rogula 2013, s. 42].
Ślub Andrzeja Wapowskiego z Katarzyną Maciejowską odbył się w 1565 r.
na zamku w Krakowie [Kałwa 1931, s. 3; Nabywaniec 2016b, s. 36]. Po zawarciu małżeństwa Wapowscy zamieszkali w Dynowie. Pomimo młodego wieku
Katarzyny, sporej różnicy lat między małżonkami i braku zapału do zawarcia
tego związku ze strony Maciejowskiej życie małżeńskie Wapowskich toczyło się
w sposób zgodny. Wady, przywary i zwyczaje, którymi charakteryzował się Andrzej Wapowski jego małżonka przezwyciężała swoją dobrocią, pokorą i cierpliwością. Wspomina o tym cytowany już Niesiecki: Dorosłszy lat siedemnastu,
wydana za Jędrzeja Wapowskiego, na ten czas podkomorzego Sanockiego,
a potem kasztelana Przemyskiego; luboć ona w panieńskim życiu do śmierci,
wiek swój przeciągnąć sobie życzyła. W tym stanie, nic z pobożnych swoich zwyczajów nie spuściła, męża w wielkiej uczciwości miała, i dziwną roztropnością,
wielką pokorą, a czasem i znaczną cierpliwością, jego obyczaje przysurowsze,
skromnie znosiła, i od wielu go rzeczy niedobrych, nie słowy, ale samą twarzy
postawą strofowała i hamowała, i co dzień w lepsze i skromniejsze odmieniała,
tak iż on gdy do siebie przyszedł, dziwował się i mawiał, że nie żonę, ale anioła
mam w domu [Wysocki 1606, s. 5–6; Niesiecki 1841, s. 305].
W małżeństwie Andrzeja i Katarzyny Wapowskich przyszło na świat prawdopodobnie czworo dzieci: trzech synów i córka. Jednakże córka i najstarszy syn
zmarli niebawem po urodzeniu, mając niespełna dwa lata, a drugi syn żyjąc niewiele dłużej, zmarł w 1574 r. [Wysocki 1606, s. 7–8]. Jedynie najmłodszy syn,
Jan Stanisław (ok. 1572–1632) żył dłużej i pozostawił po sobie ślad w źródłach
historycznych z tamtego okresu.
Po śmierci ojca Stanisław wychowywany przez samą matkę ukończył Kolegium Jezuickie w Jarosławiu, podejmował też naukę poza granicami Polski (Ingolstad, Padwa). Po śmierci matki (1596 r.) został właścicielem dóbr dynowskich. Około 1600 r. ożenił się z Katarzyną Kostaczanką ze Stenberga herbu
„Dąbrowa”. Następnie był kasztelanem przemyskim, starostą kościańskim i zawichojskim. Wychowany przez matkę w duchu głębokiej wiary i przywiązania
do Kościoła katolickiego przeciwstawiał się ruchowi reformacyjnemu istniejącemu jeszcze na ziemi dynowskiej. Był też, podobnie jak matka, fundatorem
obiektów sakralnych i ich wyposażeń, wspomagał zakon jezuitów. We wrześniu
1610 r. zebrał szlachtę ziemi przemyskiej oraz sanockiej i wyruszył pod Przemyśl na ratunek tym ziemiom przed najazdem najętych przez Stanisława Stadnickiego węgierskich sabatów (górali) [Wysocki 1606, s. 56; Motylewicz 1995,
s. 138; Byliński 2016, s. 36].
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Wracając do Andrzeja i Katarzyny Wapowskich, warto w tym miejscu
wspomnieć, że w połowie XVI w. dotarła na teren ziemi dynowskiej reformacja
protestancka. Wapowscy jako gorliwi katolicy podpisali w 1573 r. protestację
przeciwko heretykom, która miała ograniczyć ich prawa zyskane po uchwałach
Konfederacji Warszawskiej [Jaśkiewicz 1959, s. 66; Czech 2002, s. 25].
Małżeństwo Wapowskich nie trwało jednak zbyt długo – zaledwie dziewięć
lat, gdyż 22 lutego 1574 r. po koronacji króla Henryka III Walezego w katedrze
wawelskiej, obecny na uroczystościach Andrzej Wapowski chcąc rozdzielić,
mających ze sobą walczyć, Samuela Zborowskiego i Jana Tęczyńskiego – kasztelana wojnickiego, któremu właśnie towarzyszył, został ciężko ranny, uderzony
czekanem w głowę przez Zborowskiego. Świadkowie wydarzenia nie udzielili
rannemu właściwej pomocy lecz szukali natychmiastowej sprawiedliwości wobec Zborowskiego u samego monarchy. W ranę Wapowskiego wdało się zakażenie i po kilkunastu dniach od tego wydarzenia (5 lub 6 marca 1574 r.) zmarł.
Z Dynowa, pomimo trwającej zimy, do Krakowa przyjechała żona Katarzyna
i po interwencji u króla w sprawie wymierzenia sprawiedliwości Zborowskiemu
zabrała ciało zmarłego męża do Dynowa, gdzie po kilku dniach zostało pochowane w tamtejszym kościele (fot. 2.) [Solikowski 1855, s. 12–13; Stolarczyk
2017b, s. 22–23].

Fot. 2. Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego, autor Jan Matejko
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabicie_Wapowskiego_w_czasie_koronacji_Henryka_Walezego#/
media/File:Killing_of_Wapowski_during_the_coronation_of_Henry_of_Valois.PNG, dostęp: 31.10.2018
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Mająca wówczas zaledwie 26 lat Katarzyna została wdową, a jednocześnie
dziedziczką licznych dóbr w ziemi sanockiej i przemyskiej. Pomimo młodego
wieku i wielu starających się o jej rękę nie wstąpiła już powtórnie w związek
małżeński. Zobowiązała się nawet ślubem czystości dokonanym w kościele
w Dynowie do stanu wdowiego. Warto przytoczyć słowa Niesieckiego, który tak
opisał ten okres życia Wapowskiej: Stratę dziatek, a na koniec i męża swego
zabicie, osobliwą cierpliwością od Boga przyjęła, często owe słowa powtarzając:
Pan dał, Pan wziął, jako mu się podobało, niech imię Jego będzie błogosławione.
We wdowim stanie widząc się, a chcąc Panu Bogu tym gorącej i sposobniej służyć, lubo nie miała tylko lat dwadzieścia i sześć, po pogrzebie męża swego, w
dzień świąteczny wiecznym się ślubem czystości w kościele Dynowskim obowiązała, szaty świetne na ozdobę kościołów rozdała. Miałać wprawdzie wielu do
siebie cisnących się konkurentów, ale wszystkich statecznie nie mieszkając odprawiała [Wysocki 1606, s. 8–9; Niesiecki 1841, s. 305; Kałwa 1931, s. 4].

4. Hojna i pobożna wdowa
Od śmierci męża Katarzyna Wapowska resztę swojego życia poświęciła
wychowaniu syna Jana Stanisława, dobrom rodzinnym oraz uczynkom miłosierdzia i pobożności chrześcijańskiej. Motywem takiego stylu dalszego, wdowiego
życia Wapowskiej było wychowanie, które otrzymała w domu rodzinnym i głęboka wiara, która się nie zachwiała nawet w chwili tragicznej śmierci męża.
W dramatycznych chwilach swego życia miała powtarzać za biblijnym Hiobem:
Pan dał, Pan wziął, jako mu się podobało, niech imię Jego będzie błogosławione
[Niesiecki 1841, s. 305]. Po stracie męża religijność Wapowskiej, jej praktyki
ascetyczne oraz uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego wobec ubogich, chorych,
sierot i starszych kapłanów przybierały na mocy. Tak opisał je Niesiecki: Z lekka
tedy w zabawach duchownych postępując, krom innych modlitw, medytacją co
dzień czyniła, i rekolekcje corocznie, z których jak wielkie pożytki duchowne
czerpała, świadkiem zostały, własną jej ręką spisane, wzięte z nich objaśnienia,
które czytających serca przerażały. Do kościoła póki tylko zdrowa była, pieszo
chodziła, a z niego czasem aż w wieczór wychodziła (msze św. odprawiano
wówczas tylko do południa – przyp. autora), w kazaniach pełnych ducha, osobliwiej sobie smakowała; Mszy zaś świętej gdy słuchała, twarz jej częstokroć jak od,
ognia rozpaloną widziano, co też bywało, i w ten czas, gdy albo sobie pod niebytność kapłana, na stole potrawy żegnała, albo po stole dziękczynienie czyniła.
Do Dynowskiego kościoła Różańcowe nabożeństwo wprowadziwszy, stąd większej chęci nabyła, do częstego używania Najświętszego Sakramentu, co niedziela
i święto, pod czas też we czwartek do tych świętych tajemnic przystępując z wielką gorącością ducha, z powinnem przez spowiedź świętą przygotowaniem. Na
każdy dzień pilny rachunek sumienia swego w wieczór czyniła, strzegąc się sumienia swego i najmniejszym grzechem obciążyć. W czytaniu ksiąg, najbardziej,
i największe upodobanie, miała w tych, które są o naśladowaniu Chrystusa Pana
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ks. Tomasza z Kempis. Stół jej był skromny, jednak przystojny, dogadzając gościom i domowym swoim, niżeli sobie samej, nigdy nie był bez ubogiego, albo bez
kapłana: dla tego umyślnie schorzałe kapłany dla poratowania zdrowia ich, bardzo rada w domu swoim miała, także stare i w leciech podeszłe poddane swoje,
we dworze swym chowała; bywało i to, że w szpitalu samymi ubogimi stół zasadziwszy, z niemi przestawała. Dziatki sieroty jako swe własne chowała, chędożyła, leczyła, i do służby Boskiej kierowała, chorych rada nawiedzała, i żadną się
chorobą nie brzydząc, onych cieszyła, karmiła, ratowała, i do Sakramentów
Świętych osobliwie do spowiedzi namawiała [Niesiecki 1841, s. 305–306].
Jako kobieta głębokiej wiary i pobożności troszczyła się nie tylko o swoje
zbawienie, postęp duchowy, ale także o poprawę bytu materialnego ubogich,
żyjących w jej dobrach, szczególnie sierot, starszych i chorych. Sama odwiedzała
domy ubogich, wspierając ich materialnie i duchowo [Wysocki 1606, s. 23–24].
Będąc zaprzyjaźnioną z jarosławskimi jezuitami, wspierała żywnością i odzieniem nie tylko ich zakon, ale również ubogich studentów mieszkających przy
kolegium jezuickim [Wysocki 1606, s. 26]. Widząc rosnącą lichwę i rozpijanie
przez Żydów poddanych w jej dobrach, Wapowska zakazała im tego procederu
i zagroziła wypędzeniem ze swych ziem, a gdy ci to zlekceważyli, nakazała im
opuścić należące do niej wioski [Czech 2002, s. 41].
Obok hojności na rzecz ubogich cechowała ją bardzo duża ofiarność na cele
kościelne. W 1590 r. ze swych funduszy Wapowska wybudowała i wyposażyła
w niezbędne sprzęty nowy kościół pw. Wszystkich Świętych w Hyżnym – konsekrowany w 1594 r. przez bp. Wawrzyńca Gorlickiego. Świątynia ta przetrwała
do połowy XVIII w. W 1592 r. przekazała do niego namalowany techniką olejną
na lipowej desce, dzisiaj łaskami słynący, obraz Matki Bożej Łaskawej [AAP,
sygn. 64, Acta Actorum, pag. 250; AAP, sygn. 155, Visitatio Generalis, pag.
192–193; Wysocki 1606, s. 27–28]. Katarzyna Wapowska odnowiła też fundację
parafii w Bachórcu po kilkudziesięcioletnim okresie reformacji protestanckiej
wprowadzonej w 1559 r. przez ówczesnego kolatora parafii Stanisława Mateusza
Stadnickiego. Miało to miejsce najprawdopodobniej pod koniec lat 80. XVI w.
[Śliwa 1971, s. 110].
Jako kolatorka dynowskiej parafii zabezpieczyła fundusze na budowę nowego kościoła w Dynowie. Przypuszczalnie jeszcze za jej życia rozpoczęła się
budowa dużej, murowanej, późnorenesansowej świątyni, której wznoszenie
i uposażanie dokończył po jej śmierci syn Jan Stanisław. Konsekracji dynowskiego kościoła pw. św. Wawrzyńca dokonał 29 października 1617 r. abp lwowski Jan Andrzej Próchnicki [AAP, sygn. 64, Acta Actorum, pag. 247; Katalog
zabytków 1974, s. 30; Nabywaniec 2016a, s. 188; Trojanowska 2016, s. 62]. Wapowska postarała się także o utworzenie przy dynowskiej parafii Bractwa Różańca Świętego związanego z ołtarzem NMP i obrazem Matki Bożej, znajdującym
się w tym ołtarzu [AAP, sygn. 637, Status Ecclesiae, pag. 25–26; Wysocki 1606,
s. 16; Motylewicz 1995, s. 142–143]. Opiekowała się dynowskim szpitalem
przyparafialnym (przytułkiem dla ubogich, starych), a pod koniec swego życia
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przeznaczyła na jego potrzeby nawet część swego domu [Budzyński 1987, s. 42;
Motylewicz 1995, s. 144].
Wapowska przyczyniła się również do uporządkowania i oddłużenia kolegium jezuickiego w Lublinie. Ofiarowała na ten cel na początku lat 80. XVI w.
10 000 złp., stając się obok Bernarda Maciejowskiego (starosty borysławskiego,
późniejszego kardynała i prymasa Polski) i Mikołaja Zebrzydowskiego jego
współfundatorką [Wysocki 1606, s. 29–30; Kałwa 1931, s. 4; Dzięgielewski,
Maciszewski 1974, s. 48; Mieszek 2013, s. 193; Trojanowska 2016, s. 63].
O działalności charytatywno-kościelnej Wapowskiej tak pisał Niesiecki: Do
domu ubogich studentów w Jarosławiu, często zboża i inne potrzeby posyłała.
Zostało się było po mężu, coś zatrzymanej dziesięciny plebanowi, ten umierając,
prosił i zlecił, żeby za to kościół nowy we wsi, którą zowią Chyżno był zbudowany; ona dowiedziawszy się tego, kościół piękny, na miejscu wysokim wystawiła,
który ołtarzami i aparatem ozdobiła pod tytułem Narodzenia Panny Marii. Do
fundacji kolegium naszego Lubelskiego siłą się przyczyniła, skąd ją to miejsce
zna za konfundatorkę swoją [Niesiecki 1841, s. 305–306].
Szczodrobliwość wobec Kościoła nie pozostała niezauważona. Bowiem już
w 1583 r. Antonin z Przemyśla dedykował Wapowskiej swoje dziełko teologiczne Różaniec pospolicie różany wianek Naświetszej Panny Mariiey Matki Bozey
[Granada 1583, s. 2–3], a po jej śmierci rektor kolegium jezuickiego w Jarosławiu o. Piotr Fabrycy Kowalski polecił spisanie życiorysu Wapowskiej dla potomnych o. Szymonowi Wysockiemu, które ukazało się drukiem w Kaliszu
w 1606 r. [Wysocki 1606, s. 3].
Wielkim dziełem duchowym, podjętym przez Wapowską, a dotyczącym
sprawnego funkcjonowania Kościoła, była chęć utworzenia nowych parafii łacińskich w dobrach dynowskich. Motywem tego dzieła była głęboka troska o zbawienie dusz poddanych żyjących w jej dobrach, którzy w większości należeli
w tym czasie do Cerkwi prawosławnej, uważanej przez łacinników za heretycką.
Chcąc pozyskać ludność prawosławną dla wiary katolickiej, Wapowska organizowała dla niej specjalne rekolekcje, sprowadzając do ich przeprowadzenia jezuitów z Jarosławia, dominikanów ze Lwowa i Przemyśla, franciszkanów z Przemyśla, Lwowa i Krakowa. Należy przypuszczać, że pierwotnie Wapowska nie zamierzała likwidować parafii prawosławnych – chciała natomiast podnieść poziom wiedzy i moralności prawosławnych księży, a następnie oczekiwała z ich
strony przejścia na katolicyzm i pociągnięcia za sobą powierzonych im wiernych.
Chcąc osiągnąć taki cel, organizowała początkowo na terenie swoich posiadłości
spotkania-dyskusje, w czasie których zaproszeni księża katoliccy ewangelizowali
duchownych prawosławnych, wykazywali ich błędy i uchybienia moralne, teologiczne i inne [Kałwa 1931, s. 16; Rogula 2016, s. 213–214].
Katechezy te nie przyniosły jednak oczekiwanych przez Wapowską rezultatów. Poleciła więc jezuitom przeegzaminować popów, ocenić ich wiedzę teologiczną i duszpasterstwo oraz wydać opinię na ten temat. Okazało się, że stan
wiedzy teologicznej księży prawosławnych był bardzo niski, a w duszpasterstwie
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często do ceremonii chrześcijańskich mieszali nawet pogańskie zabobony. Jako
osoba mająca wpływowych krewnych i znajomych, Wapowska poprosiła o radę
legata papieskiego w Polsce Alberta Bollognettiego. Ten polecił jej, by napisała
bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej. Zatroskana dziedziczka zwróciła się więc
w 1582 r. do Stolicy Apostolskiej z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy.
Z Rzymu przyszła w następnym roku konkretna odpowiedź, by cerkwie poświęcić na kościoły łacińskie, a ludność prawosławną poprzez naukę, rekolekcje
i misje nawracać na katolicyzm.
Mając ciche przyzwolenie Stolicy Apostolskiej z 1583 r., Wapowska zaczęła
przekształcać dotychczasowe parafie prawosławne na łacińskie. W swych działaniach skorzystała z tego, że według ówczesnego prawa parafie prawosławne mogły być przedmiotem transakcji prywatno-prawnych. Postanowiła więc wykupić
od księży prawosławnych parafie zlokalizowane w jej dobrach. Dotyczyło to
pięciu parafii prawosławnych – w Izdebkach, Hłudnie, Bachórzu, Łubnie i Warze. Nie jest znany dokładny czas rozpoczęcia procesu wykupywania beneficjów
cerkiewnych, wiadomo natomiast, że trwał kilka lat i zakończył się pod koniec
1591 r. Rozpoczęta przez Wapowską akcja wykupu cerkwi spotkała się z ostrym
sprzeciwem ze strony hierarchii prawosławnej, która odwołała się do sądu. Odwołanie nie przyniosło jednak spodziewanego przez biskupa prawosławnego
rezultatu [Kałwa 1931, s. 14, 17; API, Kronika parafii, s. 26–27; Rogula 2013,
s. 44].
W czasie gdy Wapowska podejmowała starania o wykup cerkwi i beneficjów od księży prawosławnych, w jej dobrach odbywała się już akcja misyjna
prowadzona przez jarosławskich jezuitów, w wyniku której pewna część dotychczasowych wyznawców prawosławia przystąpiła do Kościoła łacińskiego. Nie
była to jednak duża liczba, gdyż w całych dobrach dynowskich miało się wówczas nawrócić zaledwie około stu prawosławnych [Kałwa 1931, s. 43]. W latach
1592–1593 przeprowadzono też prace adaptacyjne w wykupionych cerkwiach
w celu przystosowania ich do liturgii Kościoła łacińskiego [API, Kronika parafii,
s. 43; Czech 2002, s. 51; Rogula 2013, s. 81–82].
Podejmując dzieło wykupu cerkwi prawosławnych, Katarzyna Wapowska
pragnęła utworzyć w swych dobrach pięć samodzielnych łacińskich parafii, które
posiadałyby własnych duszpasterzy. Stało się jednak inaczej. Ostatecznie doszło
do utworzenia tylko jednej, samodzielnej parafii w Izdebkach, a wszystkie inne
cerkwie zostały przemianowane na kościoły filialne i połączone z istniejącymi
już parafiami łacińskimi. Ich proboszczowie zostali jedynie zobowiązani przez
bp. Goślickiego do utrzymywania wikariuszów, by mogli podołać nowym obowiązkom duszpasterskim [Kałwa 1931, s. 17–18; Rogula 2016, s. 215].
Pragnienia Wapowskiej dotyczące nawracania jej poddanych na wiarę katolicką, a przez to otwarcie im drogi do zbawienia, zaczęły się realnie spełniać 11
lutego 1593 r., kiedy do kościoła w Dynowie przyjechał bp Goślicki, by dokonać
uroczystej erekcji nowych kościołów, przemianowanych z cerkwi prawosław-
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nych i oddać je do użytku katolickich wiernych [Adamski 2005, s. 179; Stępkowski 2009, s. 28; Klebowicz 2013, s. 187–190].
Zabiegi Wapowskiej wokół utworzenia parafii łacińskiej w dobrach dynowskich tak zrelacjonował Niesiecki: Daleko z większą usilnością dusz ludzkich
dobra, niżeli doczesnego zdrowia, że przestrzegała, dała dowód, kiedy od Grzegorza XIII papieża otrzymawszy konsens, cerkwie Ruskie schizmatyckie, na kościoły katolickie we wszystkich dobrach swoich przerobiła, ołtarze wystawiła,
kielichy i inne ochędóztwo sporządziła, popów niedouczonych i w błędach zatwardziałych rugowała, a na miejsce ich plebanów katolickich poosadzała.
Dziwnie gorącem sercem, sama z różnymi kapłanami do tych kościołów jeżdżąc
pracowała, aby te tam ludzie do jedności świętej przywieść mogła, lecz ten naród
gruby i uporny, do swych się popów przywiązawszy nie bardzo był tej łaski Bożej
i Pani wdzięczen, ledwo się albowiem narachowało, ze sto dusz, które do katolickiej wiary przystąpiwszy, dobrze życia swego dokończyły. Przez lat jedenaście
koło tego pracowała, nic nie oglądając się na to, że ją ci do których to zwierzchności należało odstąpili; aż Wawrzyniec Goślicki biskup przemyski w świętą
rzecz wejrzawszy, wszystko według pobożnego żądania jej postanowił, fundusze
pożądane spisał, nowych plebanów erekcje poczynił, dobrom kościelnym jej nadanie przyłączył, publikował i utwierdził, z czego jaką radość miała, trudno wypowiedzieć, dała się nawet z tym słyszeć: Gdybym większego pożytku z starania
o mojej Rusi nie miała, jeno tę trochę dusz, które nawróciwszy się w wierze powszechnej pomarły, dosyćby mi się nagrodziło, za koszta i trudności w tym punkcie podjęte [Niesiecki 1841, s. 305–306].
Po erygowaniu w 1593 r. izdebskiej parafii i przekształceniu kilku cerkwi na
kościoły, przez kolejne lata Wapowska starała się o ich rozwój i doposażenie.
Jednocześnie ciągle zabiegała o nawrócenie, rozwój duchowy i zbawienie zamieszkujących jej dobra ludzi. Starania o zbawienie wieczne zaprzątało głowę
Wapowskiej nie tylko w stosunku do łacinników, zatwardziałych grzeszników
czy prawosławnych, ale nawet wobec części Żydów i niektórych muzułmanów.
Tak pisał o tym Niesiecki: I stąd jeszcze jej zabiegi koło dusz poznać się mogą.
Umierał w domu jej dziad stary, który na żadne prośby i perswazje, gniewu, który
miał do synowej swojej odpuścić nie chciał; ona pragnąc zbawienia jego, ubrała
się w podłe szaty, w jakich synowa jego chadzać zwykła i usiadłszy tam, gdzie już
prawie konał, cudzą winę na siebie wziąwszy, do nóg mu, odpuszczenia prosząc
upadła, co widząc on starzec, a mniemając, że synowa jego nawiedzić go przyjechała, zmiękczony tą pokorą, gniew on złożył i w kilka godzin żyć przestał. Wielom innym do spowiedzi, innym do wzgardy świata, innym do wykorzenienia pasji albo afektów niepomiarkowanych, Apostołką się stała, za innych nawrócenie
do Boga i wiary gorąco się modliła. Herezją zarażonych dziwnie nienawidziła,
chyba że była nadzieja jakiej duszy pozyskania, żadnego w domu swoim nie cierpiała: Żydów także, których dla tego z miasteczka swego wygnać kazała. Żadna
ją rzecz bardziej nie bolała, jako krzywda Boska: przetoż nie tylko żeby w święta
nie robiono, pilno zakazała ale też kart, gorzałek, schadzek mniej przystojnych,
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a gdy jej mówiono, że to będzie z ubliżeniem prowentów, odpowiadała: byle tylko
Bóg nie był obrażon, ja o to nic niedbam. Białegłowy uczciwe i bogobojne między którymi Żydówki, Moskiewki, Tatarki pochrzczone, tak chowała, że dwór jej
raczej klasztorowi niż świeckiemu domowi był podobniejszy, miały czas do roboty ale i do modlitwy: Dom wielki na to przy kościele zbudowała dla ich mieszkania [Niesiecki 1841, s. 305–306].
Warto też krótko wspomnieć o jeszcze jednym obiekcie sakralnym wybudowanym dzięki staraniom Wapowskiej, który powstał poza ziemią dynowską.
Wraz z biskupem Bernardem Maciejowskim i Zofią Stadnicką Wapowska odbudowała kaplicę św. Jacka w kościele pw. Trójcy Świętej (dominikanów) w Krakowie oraz była fundatorką nagrobka św. Jacka w tamtejszej kaplicy, ofiarując
na te cele 300 zł [Wysocki 1606, s. 28; Grabowski 1844, s. 517; Pamiątka z Krakowa 1845, s. 278; Stolarczyk 2017a, s. 19].
W ostatnich latach swego życia Wapowska została dotknięta różnymi chorobami i dolegliwościami, nie przestawała jednak ufać Bogu i wzrastać duchowo.
Niedługo przed śmiercią miała mieć widzenie Matki Bożej (Tej z obrazu ufundowanego do kościoła w Hyżnem), w czasie którego Maryja zapowiedziała jej
datę śmierci. Uwierzywszy w to objawienie, Wapowska zaczęła poważnie przygotowywać się do odejścia z tego świata. Została zaopatrzona świętymi sakramentami przez rektora jezuitów z Jarosławia o. Piotra Fabrycego Kowalskiego,
prosiła domowników, a nawet nadworną służbę o wybaczenie jej błędów
i słabości, poczyniła ostanie darowizny na rzecz dynowskiego kościoła i w spokoju ducha oczekiwała śmierci. Wielka dobrodziejka Kościoła, nie tylko dynowskiego, odeszła z tego świata w Dynowie najprawdopodobniej 17 maja 1596 r.
Została pochowana w kościele parafialnym [Wysocki 1606, s. 83; Rogula 2013,
s. 25]. Życie i dzieło Katarzyny Wapowskiej tak podsumował Niesiecki: Przez
niemal dziesięć lat ostatnich nawiedzał ją Pan Bóg częstymi, długimi i rozmaitymi chorobami, tak iż mało kiedy zdrową była, (…) postrzegłszy że się ostatnia
śmiertelna choroba wzmagała, zawczasu Sakramenty Święte przyjęła z osobliwszym nabożeństwem: testament potem napisała własną ręką, kędy syna swego
obligowała, aby kościół jako najpiękniejszy w Dynowie wymurował, na który mu
ona dostatkiem materii nagotowała, klejnoty wszystkie swoje na monstrancją
odkazała, dalej na dziękczynienie Bogu za łaski od niego odebrane; słuszną część
czasu strawiła na rozmowach także duchownych, na czytaniu książki o żywocie
i śmierci księżnej Parmeńskiej, przepraszała wszystkich domowych jeżeli by kogo
uraziła i o to upraszała, aby imieniem jej po kazaniu ksiądz upraszał, żeby jej
darowano dla miłości Boskiej, co komu przewiniła. W tym trzy szturmy na nią
nieprzyjaciel duszny przepuścił: te wszystkie najazdy za pomocą Boską szczęśliwie wytrzymała, po których mile sobie Te Deum Laudamus mówiła; pokazała się
też jej Najś. Matka i S. Maria Magdalena i inni Święci Boży, z którymi uciesznie
a bardzo nabożnie mówić poczęła, aż też spokojnie ducha swego Stworzycielowi
swemu w ręce oddała, siedemnastego maja, w dzień piątkowy około wtórej godziny, w roku 1596. Ciało jej w kościele Dynowskim syn jej Stanisław Wapowski,
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z przystojną czcią pochował, rzeczy zaś jej z opinii, którą miała o świątobliwości
swojej, od ludzi godnych rozebrane za relikwie [Niesiecki 1941, s. 305–306].
Po śmierci Katarzyny Wapowskiej jej dobra i piękne dzieło przejął na kilkadziesiąt lat jej syn Jan Stanisław Wapowski [Rogula 2013, s. 25].

5. Zakończenie
Tak w wielkim skrócie wyglądało życie dobrodziejki kościelnej ziemi dynowskiej Katarzyny Wapowskiej. Pochodzenie z zacnego rodu Maciejowskich
nie przeszkodziło jej w ukształtowaniu skromnej osobowości. Była zatroskana
o potrzeby innych, szczególnie ludzi chorych i ubogich. Domowe wychowanie
religijne przyniosło owoce w postaci ciągłej troski o zbawienie siebie i innych,
a także zabiegania o materialne funkcjonowanie Kościoła, czego przejawem były
wykupione cerkwie przemianowane na kościoły łacińskie, prowadzone w jej
dobrach misje i rekolekcje, fundowane nowe świątynie, sprawiane do nich liturgiczne wyposażenia. Nauka wyniesiona z domu rodzinnego i szkółki założonej
przez ojca przyniosła zrozumienie potrzeby kształcenia ludzi młodych, czego
dowodem była pomoc Wapowskiej udzielona kolegiom jezuickim w Jarosławiu
i Lublinie.
Mimo że od czasów, w których żyła Wapowska (Maciejowska), upłynęło
już kilka stuleci, warto, by pamięć o niej była przekazywana następnym pokoleniom nie tylko na dynowskiej ziemi, a jej zapał i zatroskanie o dobro wspólne
i Kościół było inspiracją dla ludności żyjącej współcześnie na Dynowszczyźnie.
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RUCH SPÓŁDZIELCZY NA TERENIE POGÓRZA
DYNOWSKIEGO NA PRZYKŁADZIE GMINNEJ
SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
W DYNOWIE
Streszczenie
Pogórze Dynowskie jest obszarem typowo rolniczym, dlatego też na tym terenie funkcjonowało wiele spółdzielni związanych z obsługą wsi i rolnictwa. Najstarszymi organizacjami działającymi na terenie Dynowa były Spółdzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa
oraz Kółko Rolnicze. Założycielem wielu stowarzyszeń i organizacji na ziemi dynowskiej
był ksiądz Jan Śmietana. Między innymi z jego inicjatywy oraz księdza Michała Bara powstało w 1918 r. pierwsze Kółko Rolnicze, które kilkakrotnie przekształcano, doprowadzając w 1948 r. do powstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia
bardzo szybko się rozwijała pod względem gospodarczym. W latach 70. GS „SCh”
w Dynowie posiadała 50 sklepów, prowadziła również działalność społeczno-wychowawczą. W ostatnich latach sytuacja gospodarcza wielu gminnych spółdzielni, w tym
GS „SCh” w Dynowie, zmuszała do rezygnacji z niektórych rodzajów działalności. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi handel w 14 placówkach oraz piekarnię, która wytwarza
produkty w tradycyjny sposób. Spółdzielnia podejmuje wiele inicjatyw w zakresie rozwoju. W 2008 r. m.in. z inicjatywy Prezesa Zarządu GS „SCh” w Dynowie – Jana Nosala –
założono Spółkę pod nazwą Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc” z siedzibą
w Przeworsku. Społeczność lokalna często nie dostrzega korzyści społecznych i ekonomicznych, jakie osiąga dzięki temu, że na danym terenie funkcjonują spółdzielnie, takie
jak gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” czy banki spółdzielcze. Dlatego jest
konieczne właściwe wykorzystanie spółdzielczej formy gospodarowania do rozwiązywania wielu problemów społecznych i gospodarczych przy współpracy z samorządem
lokalnym.
Słowa kluczowe: Pogórze Dynowskie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
ruch spółdzielczy
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COOPERATIVE MOVEMENT ON THE AREA
OF POGÓRZE DYNOWSKIE ON THE EXAMPLE
OF A COMMUNAL CO-OPERATIVE „PEASANTS’
SELF-HELP” IN DYNÓW
Summary
Pogórze Dynowskie is a typically agricultural area, which is why there were many
cooperatives in the area related to village and agricultural services. The oldest cooperative
operating in Dynów was the Loan and Savings Cooperative and the Farmers’ Circle. The
founder of many associations and organizations in the area of Dynów was Father Jan
Śmietana. Among others, on his and Father Michał Bar initiative, in 1918, the first Farmers'
Circle was created, which have been transformed several times, leading in 1948 to the
foundation of the Communal Cooperative „Peasants’ Self-help”. The co-operative was
developing very quickly in economical terms. In the 1970, the Communal Cooperative
„Peasants’ Self-help” in Dynów had 50 stores, and also conducted social and educational
activities. In recent years, the economic situation of many municipal cooperatives, including the Communal Cooperative „Peasants’ Self-help”, forced it to resign from certain
activities. Currently, the Cooperative conducts trade in 14 branches and a bakery, which
produces products in a traditional way. The cooperative undertakes many development
initiatives. In 2008, on the initiative of the President of the Management Board of the
Communal Cooperative „Peasants’ Self-help” in Dynów, Jan Nosal, a cooperative was
established under the name Cooperative Trade Group „Self-help” with its registered office
in Przeworsk. The local community often does not see the social and economic benefits
that it achieves due to the fact that cooperatives like Communal Cooperative „Peasants’
Self-help”, cooperative banks operate in a given area. Therefore, it is necessary to properly
use the cooperative form of management to solve many social and economic problems
in cooperation with local self-government.
Keywords: Pogórze Dynowskie, Communal Cooperative „Peasants’ Self-help”, cooperative movement

1. Wprowadzenie
Spółdzielczość funkcjonuje w wielu dziedzinach życia, dlatego ważne jest
zrozumienie właściwości charakteryzujących istotę i rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu społeczno-gospodarczym na danym terenie. Przez ruch spółdzielczy
rozumie się całokształt dążeń i działań ekonomicznych, społecznych, kulturalnych
i organizatorskich na szczeblu lokalnym, regionalnym w ramach danego kraju
lub w skali międzynarodowej, zmierzających do rozwoju spółdzielczości i poprawy jakości życia lokalnych społeczności [Boczar 1986, s. 22]. W spółdzielni
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najważniejsza jest idea współdziałania, przeciwstawiana egoizmowi dominującemu w świecie interesu prywatnego. Jednym z najskuteczniejszych sposobów
obrony interesów producentów rolnych zawsze było i jest zakładanie spółdzielni.
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju ruchu spółdzielczego na terenie
Pogórza Dynowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie, która funkcjonuje z powodzeniem od siedemdziesięciu lat, służąc lokalnej społeczności.

2. Ruch spółdzielczy na ziemiach polskich
Przedspółdzielcze formy współdziałania występowały już w XVI w., kiedy
zaczęły powstawać w Polsce tzw. banki pobożne, które miały udzielać kredytu
ubogiej ludności, aby uchronić ją przed wysokimi odsetkami za drobne pożyczki,
naliczanymi przez lichwiarzy. Pierwszą tego rodzaju instytucją była Fundacja
Ostrołęcka Taniego Kredytu, założona w 1577 r. przez ks. Wawrzyńca Białobrzeskiego. Kolejny bank pobożny powstał z inicjatywy ks. Piotra Skargi
w 1585 r. [Spółdzielczość Gminna „Samopomoc Chłopska” 2001, s. 3].
Za prekursora rozwoju spółdzielczości w naszym kraju uważa się Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach,
które zostało założone w 1816 r. przez ks. Stanisława Staszica.
Zasadnicze przeobrażenia polityczne i ekonomiczne w XIX w. stworzyły
korzystne warunki rozwoju spółdzielczości. Chłopi odzyskali wolność osobistą,
a także prawo własności użytkowanej ziemi.
Rozwój gospodarki rynkowej, również w dziedzinie rolnictwa, spowodował,
że chłopi czuli się całkowicie bezbronni i szukali sposobów ochrony własnych
interesów. Producent rolny, dawniej prawie całkowicie samowystarczalny, wskutek specjalizacji musiał nabywać na rynku znaczną część środków produkcji
i zbywać na nim swoje produkty [Boczar 1986, s. 50–52 ].
Spółdzielnie na ziemiach polskich w XIX w. powstały, opierając się na doświadczeniach spółdzielni w Niemczech. H. Schulze oraz F.W. Raiffeisen są
uważani za prekursorów bankowości spółdzielczej. Z kolei koncepcja W. Hassa
była najbliższa powojennej formie gminnych spółdzielni, gdyż koncentrowała się
na obrocie produktami rolnymi i środkami produkcji dla rolnictwa [Spółdzielczość Gminna „Samopomoc Chłopska” 2001, s. 5].
Pierwsza spółdzielnia rolniczo-handlowa powstała w 1865 r. w Gniewie –
przy Kółku Rolniczym. Nową formą spółdzielni na początku XX w. stały się
„Rolniki”, które działały głównie w najbogatszej prowincji, czyli w Poznańskiem. W 1900 r. ks. Piotr Wawrzyniak, mimo początkowej nieufności, założył
pierwszą spółdzielnię „Rolnik” w Mogilnie, która miała dostarczać rolnikom
nawozów sztucznych, nasion i pasz oraz ułatwiać zbyt zboża.
Sytuacja gospodarcza Polski po I wojnie światowej była bardzo trudna. Wynikała między innymi ze zniszczeń wojennych, nierównomiernego rozwoju
przemysłu oraz bardzo niskiego rozwoju rolnictwa, z którego utrzymywało się
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63,8% ludności [Spółdzielczość Gminna w Polsce 2012, s. 7]. Ogólna liczba
spółdzielni zapisana w rejestrach handlowych w 1921 r. wynosiła 12 258.
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, w miarę stabilizacji sytuacji
ekonomicznej kraju, nastąpił szybki rozwój spółdzielni wiejskich. Do 1924 r.
powstało ogółem 877, w tym 688 spółdzielni rolniczo-spożywczych [Spółdzielczość Gminna „Samopomoc Chłopska” 2001, s. 11]. Lata 1926–1929 były dla
spółdzielczości rolniczej okresem pomyślnego rozwoju. W przypadku spółdzielczości rolniczo-handlowej polegał on na znacznym rozszerzeniu działalności
gospodarczej.
Większość spółdzielni zaopatrzenia i zbytu powstała po II wojnie światowej,
jako Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, które w praktyce zmonopolizowały obsługę wsi i rolnictwa. Zaopatrywały ludność w środki do produkcji
rolnej, artykuły spożywczo-przemysłowe, prowadziły skup płodów rolnych, organizowały przetwórstwo i produkcję żywności, świadczyły usługi bytowe dla
ludności, prowadziły gastronomię oraz działalność kulturalno-oświatową dzięki
klubom rolnika i ośrodkom „Nowoczesna Gospodyni”. W 2013 r. było 1198
czynnie działających spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Posiadały one około
9 tys. sklepów detalicznych, 400 hurtowni, 500 zakładów produkcyjno-przetwórczych (m.in. piekarnie, mieszalnie pasz, zakłady mięsne, wytwórnie wód
mineralnych), 1800 magazynów, 4 sanatoria i ośrodki wypoczynkowe oraz 6
ośrodków szkoleniowych [Boguta, Gumkowski, Martynowski, Piechowski 2014,
s. 50]. Obecnie Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” znacznie zredukowały swoją działalność. Jedynie co piąta gminna spółdzielnia prowadzi tzw.
obrót rolny, czyli zajmuje się zaopatrzeniem rolnictwa w środki do produkcji
rolnej oraz skupem płodów i produktów rolnych.

3. Spółdzielczość na Pogórzu Dynowskim
Gmina Dynów leży w środkowej części województwa podkarpackiego, na
pograniczu Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego. Pogórze Dynowskie jest obszarem typowo rolniczym, dlatego też na tym terenie funkcjonowało wiele spółdzielni związanych z obsługą wsi i rolnictwa.
Najstarszymi organizacjami działającymi na terenie Dynowa były Spółdzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa oraz Kółko Rolnicze. Założycielem
wielu stowarzyszeń i organizacji na ziemi dynowskiej był ks. Jan Śmietana
(ryc. 1.).
W 1918 r. z inicjatywy ks. Jana Śmietany oraz ks. Michała Bara powstało
pierwsze Kółko Rolnicze, które zostało przekształcone w 1935 r. w Składnicę.
Członkowie Składnicy Kółek Rolniczych pochodzili z Dynowa, a także ze wsi:
Bartkówka, Harta, Łubno, Wara, Wesoła, Hłudno, Nozdrzec, Dylągowa, Siedliska, Bachórz, Ulanica, Dąbrówka Starzeńska, Chodorówka. Członkiem Składnicy było też Towarzystwo Zaliczkowe w Dynowie. W 1940 r. Składnicę prze-
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kształcono w Spółdzielnię Rolniczo-Handlową, doprowadzając w 1948 r. do
powstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” [Nosal 2013, s. 11].

Ryc. 1. Ks. Jan Śmietana

Źródło: http://zjazd.lodynow.pl/ksiadz-dyrektorem-szkoly/, dostęp: 10.05.2018

W latach 1930–1950 na Dynowszczyźnie funkcjonowały następujące Spółdzielnie Spożywców:
♦ Spółdzielnia Spożywców „Postęp” z odpowiedzialnością udziałami
w Ulanicy,
♦ Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka” z odpowiedzialnością udziałami
w Łubnie,
♦ Spółdzielnia Spożywców „Rolnik” z odpowiedzialnością udziałami
w Harcie,
♦ Spółdzielnia Spożywców „Jedność” z odpowiedzialnością udziałami
w Lipniku,
♦ Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość” z odpowiedzialnością udziałami
w Szklarach,
♦ Spółdzielnia Spożywców „Jedność” z odpowiedzialnością udziałami
w Jaworniku Polskim,
♦ Spółdzielnia Spożywców „Odnowienie” w Laskówce [Domin, Cukrzyńska 2013, s. 25].
W latach 50. na terenie Dynowa istniało 5 spółdzielni:
♦ Spółdzielnia Inwalidów,
♦ Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych,
♦ Spółdzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa,
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♦ Spółdzielnia Mleczarska,
♦ Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu pod nazwą „Samopomoc Chłopska”
[Wiśniewska 2013, s. 110].
Na terenie Pogórza Dynowskiego Gminne Spółdzielnie „Samopomoc
Chłopska” działają: w Dynowie, Dydni, Dubiecku, Tyczynie, Strzyżowie, Czudcu, Brzozowie, Domaradzu, Jasienicy Rosielnej, Wielopolu Skrzyńskim, Boguchwale, Pruchniku, Jaworniku Polskim. Na tym terenie funkcjonuje również
Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Błażowej.
Pozostałe organizacje spółdzielcze działające na Pogórzu Dynowskim to
m.in.: Bank Spółdzielczy w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Tyczynie, Bank
Spółdzielczy w Strzyżowie, Bank Spółdzielczy w Błażowej, Spółdzielnia Inwalidów im. Jana Kilińskiego Dynów, Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST w Tyczynie, Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana” w Strzyżowie, Spółdzielnia
„ASPROD”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Błażowej.

4. Uwarunkowania rozwoju i działalności Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie została założona
w 1948 r. W dniu 15 stycznia 1948 r. połączono Spółdzielnię Rolniczo-Handlową z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Baza materiałowa i finansowa w chwili tworzenia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie była bardzo skromna.
W 1951 r. w skład Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie weszły: Spółdzielnia Handlowa „Rolnik” w Harcie, Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Łubnie oraz Spółdzielnia Spożywców „Postęp” w Ulanicy.
Działalność spółdzielni rozszerzała się. W latach 50. prowadziła ona 13 sklepów,
piekarnię, masarnię, wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa, przemiał
zbóż, restaurację, wybudowano magazyn na nawozy sztuczne i materiały budowlane, otworzono również gręplarnię wełny. W latach 60. utworzono punkt naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego, punkt szklarski w Dynowie i Bachórzu,
punkt przewijania silników elektrycznych i usługi transportowe [Kędzierski
1998, s. 80].
W latach 1948–1989 spółdzielczość została włączona w system gospodarki
nakazowo-rozdzielczej i podporządkowana pod politykę państwa. W tym okresie
spółdzielnie przeżywały kryzys tożsamości, przestały być demokratycznymi
organizacjami, zarządzanymi przez władze spółdzielni oraz członków. Stały się
„przedsiębiorstwami państwowymi”.
Od strony gospodarczej spółdzielnie rozwijały się bardzo szybko. W latach
70. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie posiadała już 50
sklepów, zwiększono liczbę punktów skupu, prowadzono zakłady produkcyjne
oraz punkty usługowe. Spółdzielnia prowadziła również działalność społeczno130
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-wychowawczą w 4 klubach Młodego Rolnika i ośrodek „Nowoczesna Gospodyni” w Bachórzu. W szkołach organizowano Spółdzielnie Uczniowskie, które
zaopatrywały uczniów w artykuły spożywcze i pomoce szkolne. W 1970 r. istniało 5 takich spółdzielni. W ramach działalności inwestycyjnej wybudowano
magazyn przy stacji kolejowej, pawilon handlowy i meblowy w Dynowie, 9 budynków z przeznaczeniem na sklepy we wsiach: Łubno, Ulanica, Bachórz, Laskówka, Dąbrówka, Wyręby, Harta, Pawłokoma. Wybudowano nowoczesną
piekarnię, wytwórnię wód gazowanych oraz punkt skupu żywca. W 1974 r. od
Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni w Brzozowie przejęto mieszalnię
pasz. Z każdym rokiem spółdzielnia poszerzała swoją działalność, wypracowując
zyski i zwiększając zatrudnienie. W 1974 r. stan zatrudnienia wynosił 275 osób.
W 1975 r. spółdzielnia zrzeszała powyżej 3500 członków [Kędzierski 1998,
s. 82–84].
W kolejnych latach po 1980 r. rozbudowano bazę magazynową, dom handlowy, restauracje i kawiarnie oraz budynek administracyjny. W 1984 r. oddano
do użytku pawilon handlowy w Dylągowej. Spółdzielnia przez wiele lat prowadziła i nadal prowadzi sprawną obsługę ludności i gospodarstw rolnych.
Po 1990 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu, skupu,
kontraktacji oraz produkcyjno-usługowym było znacznie utrudnione przez przepisy i ograniczenia. W latach 1989–2017 spółdzielnie musiały się zmierzyć ze
zmianami gospodarczymi, które nie ułatwiały rozwoju i nie służyły poprawie
finansowo-gospodarczej spółdzielni. Ponadto w obawie przed konkurencją ze
strony zachodnich supermarketów konieczna była modernizacja placówek handlowych, co wiązało się z ogromnym nakładem finansowym. Dobrym rozwiązaniem, które wprowadziła GS „SCh” w Dynowie, było przyłączenie do sieci sklepów Delikatesy Centrum oraz Jedynka BIS. Za kolejne znaczące osiągnięcie
należy uznać zmodernizowanie budynku przy ul. Karolówka w Dynowie oraz
otwarcie samoobsługowego lokalu handlowego o nazwie „Delikatesy Nad Sanem” [Domin, Cukrzyńska 2013, s. 28].
Sytuacja gospodarcza wielu gminnych spółdzielni, w tym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie, wymusza rezygnację z niektórych
rodzajów działalności, zamknięcie, a nawet sprzedaż placówek handlowych.
Sytuacja prawna i ekonomiczna zmusiła Spółdzielnię do oddania Urzędowi
Gminy młynu gospodarczego, który nie był własnością Spółdzielni. Wydzierżawiono ciastkarnię, mieszalnię pasz oraz sklep meblowy. Zrezygnowano z produkcji i wyrobu wód gazowanych. Sprzedano sklepy na Wyrębach, w Laskówce
i sklep nr 15 w Dynowie.
Aktualnie Spółdzielnia prowadzi handel w 14 placówkach, z tego na terenie
miasta Dynowa 6 sklepów, a na terenie Gminy Dynów 8 sklepów oraz magazyn
towarów masowych. W 9 placówkach przeprowadzono modernizację, wymieniono na nowe urządzenia sklepowe i zmieniono sprzedaż tradycyjną na samoobsługową [http://gsdynow.com/nasze-sklepy/, dostęp: 10.05.2018].
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Piekarnia produkuje 11 rodzajów pieczywa podstawowego, 18 rodzajów
pieczywa drobnego oraz 42 rodzaje ciast, a także suche wafle. Wyroby wypieka
się w sposób tradycyjny, bez stosowania spulchniaczy i polepszaczy. Wynika to
z ogromnej troski nie tylko o ekologię, ale przede wszystkim o zdrowie klientów.
Specjalnością piekarni jest chleb żytni tradycyjny na zakwasie. Posiada on wyjątkową jakość, która wynika z jego składu. Jest pieczony tylko z podstawowych
składników: mąki, wody i soli – bez dodatku drożdży i ulepszaczy. Jego sekretem i istotną zaletą są bardzo starannie prowadzony zakwas i technologia wypieku stosowana przez piekarzy w piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Dynowie. Piekarnia uzyskała na chleb żytni tradycyjny na zakwasie
certyfikat jakości oraz znak towarowy gwarancyjny „JAKOŚĆ TRADYCJA”.
Wyroby piekarni przedstawia ryc. 2.

Ryc. 2. Tradycyjne pieczywo Piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Dynowie
Źródło: https://www.google.pl/search?q=Piekarnia+GS%E2%80%9DSCh%E2%80%9D+w+Dynowie.
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk5KIipnbAhWH1SwKHcTaBn4Q_AUIDCgD&biw=
1034&bih=747#imgrc=_Q6J0ioS21qElM, dostęp: 10.05.2018

Mieszalnia pasz wytwarzająca mieszanki paszowe została wydzierżawiona.
Spółdzielnia prowadzi obecnie skup płodów rolnych i owoców na małą skalę.
Działy: administracji, finansowo-księgowy i transportu spełniają usługową funkcję dla pozostałych oddziałów.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie wynajmuje lub
wydzierżawia wiele obiektów. Wprowadza szereg inicjatyw w zakresie rozwoju,
świadczy m.in. usługę archiwizacji dokumentów.
Podjęcie wspólnych działań to najlepsze i najwłaściwsze rozwiązanie, które
oznacza mądrość i wizję przyszłości dla rozwoju gminnych spółdzielni. Świadczy również o praktycznej realizacji zasady współpracy międzyspółdzielczej na
szczeblu lokalnym i regionalnym. W dniu 18 grudnia 2008 r. z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Medyce – Stanisława Grodeckiego i Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Dynowie – Jana Nosala – siedem zarządów Gminnych Spółdzielni postanowiło założyć Spółkę pod nazwą Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc”
z siedzibą w Przeworsku. Spółka zrzesza obecnie 9 Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, są to: GS „SCh” w Dynowie, Leżajsku, Medyce, Prze132
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worsku, Sieniawie, Żurawicy, Birczy oraz SZZ Nowa Sarzyna, SUH Halicz
Ustrzyki Dolne.
Celem spółki jest integracja i promowanie działalności spółdzielczości samopomocowej oraz dokonywanie wspólnych zakupów. Oprócz negocjacji warunków zakupu towarów promuje się sprzedaż przez wprowadzenie programów
lojalnościowych, jak również programu własnego, nazwanego „Ziarenkiem”.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” może poszczycić się wieloma
sukcesami i osiągnięciami. W 2013 r. Spółdzielnia uzyskała wyróżnienie „Złoty
Laur Spółdzielczości” (ryc. 3.).

Ryc. 3. Złoty Laur Spółdzielczości
Źródło: https://www gsdynow.com/spoldzielnie/, dostęp: 10.05.2018

Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu Pana Prezesa Jana Nosala,
członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich Pracowników
GS „SCh” w Dynowie nadal prowadzi działalność gospodarczą, służąc lokalnej
społeczności. W 2018 r. obchodziła ona piękny jubileusz 70-lecia istnienia.
Biorąc pod uwagę fakt, że pierwowzorem Gminnej Spółdzielni „SCh”
w Dynowie było Kółko Rolnicze, które powstało w 1918 r., można przyjąć, że
spółdzielczość handlowa obchodzi 100-lecie, wpisując się w wielki jubileusz
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie wspiera wiele
lokalnych inicjatyw. Objęła patronatem kapelę ludową „Dynowianie”, gdzie
dzięki dobrej współpracy doprowadziła do serii udanych koncertów oraz promocji Pogórza Dynowskiego (fot. 1.). Kapela zrzesza autentycznych muzyków ludowych, dla których folklor jest pasją życiową. Kultywuje rodzimy folklor muzyczny, pochodzący głównie z Pogórza Dynowskiego. Uświetnia ona swoimi
występami Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników. Kapelę
współfinansuje również Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc” w Przeworsku.
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Fot. 1. Kapela Ludowa „Dynowianie”
Źródło: Fot. Archiwum Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie

Lokalna ludność często nie docenia i nie dostrzega korzyści społecznych
i ekonomicznych, jakie osiąga dzięki istnieniu spółdzielni, takich jak: gminne
spółdzielnie, banki spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie kółek
rolniczych, spółdzielnie mleczarskie. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie
całych społeczności lokalnych bez różnych podmiotów spółdzielczych. Dlatego
jest konieczne właściwe wykorzystanie tej formy gospodarowania do rozwiązywania wielu problemów społecznych i gospodarczych przy współpracy z samorządem lokalnym. Aby spółdzielczość wzmocniła swoją rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym, potrzebne są zmiany w prawodawstwie spółdzielczym, a także
stworzenie mechanizmów umożliwiających spółdzielniom łatwiejsze pozyskanie
kapitału na rozwój [Kata 2016, s. 84].

5. Zakończenie
Ruch spółdzielczy na terenie Pogórza Dynowskiego rozwijał się pomyślnie
przez dziesięciolecia. Najstarsze formy spółdzielcze działające na tym obszarze
to Spółdzielnia Pożyczkowo-Oszczędnościowa oraz Kółko Rolnicze założone
w 1918 r. Większość Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, podobnie
jak GS „SCh” w Dynowie, powstały po II wojnie światowej i zmonopolizowały
obsługę wsi i rolnictwa. Po 1989 r. sytuacja gospodarcza wielu gminnych spółdzielni znacznie się pogorszyła, zmuszając je do rezygnacji z niektórych rodzajów działalności. Obecnie w ramach spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”
sprawdziły się i dobrze funkcjonują spółdzielcze sieci handlowe i grupy zakupowe. Oprócz działalności typowo handlowej spółdzielnie te rozwijają działalność
w zakresie produkcji żywności. Szczególnie wysoko jest oceniana przez klientów
produkcja piekarnicza i ciastkarska, oparta na tradycyjnych recepturach i technologii.
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Istniejące spółdzielnie, samorząd lokalny oraz różne instytucje funkcjonujące na danym terenie powinny upowszechniać i promować ideę spółdzielczego
działania, wskazywać zalety spółdzielni oraz korzyści społeczne i ekonomiczne
dla członków spółdzielni oraz społeczności lokalnej.
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TURYSTYKA BIZNESOWA W USŁUGACH
HOTELARSKICH RZESZOWA
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie rynku usług hotelarskich pod względem przystosowania dla turystyki biznesowej oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu oferta obiektów hotelarskich na terenie Rzeszowa odpowiada gościom biznesowym.
Przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów biznesowych przebywających
w wybranych obiektach hotelarskich na terenie Rzeszowa oraz wśród kadry zarządzającej
tymi obiektami. Stwierdzono, że miasto jest przyjazne dla rozwoju turystyki biznesowej,
zarówno pod względem liczby obiektów, jak i zakresu oferty. Praktycznie każdy z hoteli
w Rzeszowie i okolicach udostępnia gościom przynajmniej jedną dobrze wyposażoną salę
konferencyjną, na dość niskim poziomie należy ocenić przygotowanie zawodowe pracowników. Profesjonalizm w obsłudze turysty biznesowego ma kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia sukcesu.
Słowa kluczowe: turystyka biznesowa, usługi hotelarskie, Rzeszów, badania ankietowe

BUSINESS TOURISM IN THE HOTEL SERVICES
OF RZESZÓW
Summary
The aim of the article is to present the market of hotel services market in terms of adaptation for business tourism and finding the answer to the question to what extent the
offer of hotel facilities in Rzeszów corresponds to business guests. Surveys were conducted among business tourists staying in selected hotel facilities in Rzeszów and among the
management staff of these facilities. It was found that this city is friendly to the development of business tourism, both in terms of the number of facilities and the scope of the
offer. Virtually every of the hotels in Rzeszów and its vicinity provides guests with at least
one well-equipped conference room, at a fairly low level, the professional preparation of
employees should be assessed. Professionalism in serving business tourists is crucial to
achieving success.
Keywords: business tourism, hotel services, Rzeszów, surveys
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1. Wprowadzenie
Turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym. Może
być rozpatrywana z perspektywy zagadnień ekonomicznych, psychologicznych,
społecznych, kulturowych oraz przestrzennych [Przecławski 1996, s. 31–32].
Wieloaspektowo analizuje się również poszczególne rodzaje aktywności turystycznej, poszukując źródeł ich klasyfikowania, głównie w sferze realizowanych
funkcji oraz motywacji odnoszących się do wyborów osób podróżujących [Gaworecki 2000, s. 20–22].
Jedną z wielu form turystyki, które znacząco rozwinęły się w ostatnich latach, jest turystyka biznesowa, choć upowszechnienie tej formy podróży nastąpiło w latach 60. XX w., a krajem, w którym najwcześniej pojawiła się turystyczna
aktywność w sferze biznesu, były Stany Zjednoczone [Czerwiński 2001, s. 177].
W Polsce rozwój tego segmentu rynku nastąpił dopiero pod koniec XX w., zaś
badania tego zjawiska upowszechniły się i przybrały większy zasięg dopiero po
2002 r. [Cieślikowski 2012, s. 84].
Turystyka biznesowa jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się
segmentów turystyki na świecie. Coraz więcej przedsiębiorców oprócz podstawowych jej form, jakimi są podróże w celach biznesowych, korzysta z najnowszych produktów turystyki biznesowej, organizując wyjazdy motywacyjne lub
integracyjne dla swoich pracowników. Są one rodzajem nagrody dla podwładnych i jednocześnie wyrazem szacunku i uznania ze strony przełożonych. Stanowią również źródło licznych korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników firmy.
Głównym celem artykułu było określenie, które z usług oferowanych przez
wybrane obiekty hotelarskie położone w Rzeszowie determinują atrakcyjność
u odbiorców, zarówno dla turystów biznesowych, jak i w opinii kadry zarządzającej hotelami. W założeniach badawczych przyjęto hipotezę, że hotele w Rzeszowie są systematycznie modernizowane i przygotowane do potrzeb osób podróżujących w celach związanych z pracą zawodową, a potwierdzeniem tego
będą pozytywne opinie gości.

2. Charakter i produkty turystyki biznesowej
Turystyka biznesowa (turystyka w interesach) zajmuje miejsce w szeroko
rozumianym zjawisku turystyki jako jeden z rodzajów ruchu turystycznego
[Meyer 2006, s. 42]. W przeszłości jednak klasyfikacja turystyki biznesowej
jako formy turystyki należała do problematycznych zagadnień. Przede wszystkim
kłopotliwe okazywało się rozgraniczenie czasu wolnego i czasu pracy, a także
samego motywu – dobrowolności podejmowania podróży oraz łączenia ich
z pracą zarobkową. Współcześnie jednak dopuszcza się cele zarobkowe, w szczególności związane z wykonywaniem zawodu, jako motywy podróży turystycznych [Kurek 2007, s. 12]. Medlik [1995, s. 54] tak definiuje turystykę biznesową:
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podróże służbowe rozumiane są jako podróże odbywane przez pracowników
i inne osoby w ramach ich pracy, obejmujące uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i wystawach.
Turystyka biznesowa jest jednak kategorią trudną do zdefiniowania. W literaturze przedmiotu brakuje jednoznacznej i wyczerpującej definicji tego zjawiska. Suprewicz [2005, s. 146] wyróżnia trzy rodzaje turystyki biznesowej: handlową, kongresową i motywacyjną, przy czym zaznacza, że najbardziej charakterystyczną cechą tego segmentu turystyki jest łączenie w czasie wyjazdu biznesowego obowiązków służbowych z aktywnością turystyczno-rekreacyjną w czasie
wolnym od pracy zawodowej. Dawidson i Cope [2003, s. 3–6] obok indywidualnych podróży służbowych wyodrębniają również turystykę korporacyjną. Jeszcze
inny podział segmentów turystyki biznesowej proponuje Iwan [2013, s. 50], który wskazuje na istnienie indywidualnych podróży służbowych, turystyki konferencyjno-kongresowej, turystyki motywacyjnej, korporacyjnej oraz targowo-wystawienniczej.
Coraz częściej turystykę biznesową określa się skrótem MICE. Słowo to
powstało z połączenia pierwszych liter następujących angielskich słów: Meetings
– spotkania, Incentives – zachęty, Conventions – konferencje, kongresy, Events –
wydarzenia, imprezy [Czerwiński 2001, s. 177]. Wielu autorów uznaje, że u podstaw zjawiska turystyki biznesowej leżą motywacje pracownicze, a najważniejszą
formą podejmowaną w tym zakresie jest wyjazd motywacyjny [Iwan 2013,
s. 50]. Turystyka motywacyjna pojawiła się niedawno, początkowo jedynie
w USA, z czasem w zamożniejszych państwach Europy Zachodniej. Jednak za
jej prekursora niektórzy autorzy uznają państwa ustroju socjalistycznego. W tym
właśnie systemie stosowano nagrody dla najgorliwszych pracowników w formie
bezpłatnych wakacji. Stanowiło to motywację do podejmowania większego wysiłku w pracy [Suprewicz 2005, s. 146]. Inne źródła za prekursora tej formy motywacji pracowników podają amerykańską firmę National Cash Register of Dalton z Ohio, która oprócz nagradzania swoich pracowników szpilkami przyozdobionymi brylantami finansowała ich wyjazdy do głównej siedziby firmy [Przybylska 2013, s. 123].
Inne definicje turystyki biznesowej określają ją jako wyjazdy o charakterze
zawodowym, gdzie są wykorzystywane podstawowe usługi turystyczne, natomiast w czasie wolnym zostają zaspokojone potrzeby wypoczynku, poznania,
rozrywki itp., z wykorzystaniem bazy turystycznej [Gołembski 2002, s. 27–32].
Jest to zgodne z podejściem ekonomicznym, uznającym podróże służbowe za
formę turystyki, w którym zwraca się uwagę na fakt, że obie grupy, zarówno
turyści tradycyjni, jak i osoby podróżujące służbowo, korzystają z tych samych
usług transportowych, noclegowych, gastronomicznych oraz z tej samej infrastruktury.
Miejsce turystyki biznesowej w turystyce ze względu na cel podróży prezentuje ryc. 1. Turystyka biznesowa jest przedstawiona jako jedna z kategorii ogólnie pojętej turystyki, jest pojęciem węższym niż turystyka w interesach, która
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obejmuje dodatkowo turystykę handlową i kongresową. Turystom podróżującym
służbowo, jak i osobom wyjeżdżającym w innych celach, zależy przede wszystkim na tym, aby przebywać w miejscu interesującym i bezpiecznym [Iwan 2010,
s. 245–247]. Wiele osób decyduje się na wydłużenie podróży bądź pobytu
w danym miejscu, m.in. z uwagi na wydarzenia kulturalne, korzystanie z miejscowych atrakcji, zwiedzanie lub po prostu wypoczynek i rekreację. Każda
z potrzeb wymaga specjalistycznej oferty dóbr odpowiadających preferencjom
nabywców i ich możliwościom ekonomicznym.

Turystyka wypoczynkowa
Turystyka kwalifikowana

Turystyka handlowa

Turystyka w interesach

Turystyka biznesowa

Turystyka zdrowotna

Turystyka kongresowa

Turystyka motywacyjna
Rodzaje ruchu
turystycznego

Turystyka etniczna
Turystyka wiejska
Turystyka ekologiczna
Turystyka religijna
i pielgrzymkowa
Ryc. 1. Miejsce turystyki biznesowej w turystyce
Źródło: Meyer 2006, s. 42

Na rycinie 2. przedstawiono infrastrukturę turystyki biznesowej, z której
korzystają turyści biznesowi, począwszy od miejsca spotkania, zakwaterowania,
usług gastronomicznych i specjalistycznych, środków transportowych oraz
z usług miejscowych przedsiębiorców bazujących m.in. na lokalnych atrakcjach.
Produkty turystyki biznesowej są określane jako konkretne imprezy – konferencje, kongresy, szkolenia czy wyjazdy motywacyjne, będące wynikiem działania
wielu podmiotów. Organizacją zajmują się pośrednicy (np. biura podróży, lokalni
touroperatorzy), firmy ochroniarskie, producenci pamiątek oraz dostawcy skład-
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ników wieloczęściowego produktu (np. hotele, kwiaciarnie, firmy transportowe itp.).
Sale konferencyjne
w hotelach
Ośrodki sportowe
Zamki i pałace
Muzea
Zabytki
Teatry, kina, opery
Inne niezwykłe miejsca

Kolej
Autobusy
Linie lotnicze
Komunikacja miejska
Wypożyczanie samochodów
Taksówki

Hotele
Motele
Pensjonaty
Apartamenty
Zajazdy
Akademiki
Gospodarstwa
agroturystyczne

Miejsca spotkań

Środki transportu

Zakwaterowanie

TURYSTYKA BIZNESOWA
Gastronomia

Usługi specjalistyczne

Lokalni przedsiębiorcy

Restauracje
Firmy cateringowe
Bary szybkiej obsługi
(również sieci
międzynarodowe)
Puby
Kawiarnie

Firmy nagłaśniające
Firmy florystyczne
Tłumacze
Technicy
Specjaliści
(np. instruktorzy sportów)
Konferansjerzy
Convention Bureau itp.

Sklepy różne
Producenci pamiątek
Lokalni touroperatorzy
Firmy ochroniarskie itd.

Ryc. 2. Infrastruktura turystyki biznesowej
Źródło: Kłębek 2010, s. 9

Dla turystyki biznesowej największe znaczenie mają obiekty hotelarskie
o wyższym standardzie. Na terenie Rzeszowa jest zauważalna zdecydowana
przewaga hoteli trzygwiazdkowych. Sytuacja ta jest spowodowana faktem, że
dopiero od niedawna można zauważyć wyraźną dynamikę wzrostu znaczenia
Rzeszowa jako ośrodka metropolitarnego. Dlatego popyt na wyższy standard
hoteli został zaspokojony stosunkowo niedawno. Ze względu na zainteresowanie
turystyką biznesową należy przede wszystkim zwrócić uwagę na usługi skierowane do gości biznesowych. Pod tym względem każdy z hoteli w Rzeszowie
i okolicach udostępnia gościom przynajmniej jedną salę konferencyjną na minimum 50 osób (największa, na 1000 miejsc, znajduje się w Hotelu „Rzeszów”).
Jedynym hotelem pięciogwiazdkowym w Rzeszowie jest Hotel „Bristol
Tradition&Luxury”. W hotelu znajduje się sala konferencyjna, nazywana „Salą
Polską”, mieszcząca ponad 400 osób oraz dysponująca wysokiej jakości nagłośnieniem i multimediami. Wysokość pomieszczenia wynosi ponad 10 m, co pozwala na przygotowanie widowiskowego oświetlenia, jak również rozmieszcze141
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nie różnego rodzaju dekoracji. Analizując oferty poszczególnych hoteli w Rzeszowie, można dojść do przekonania, że w obrębie swojej klasy obiekty oferują
zbliżony zakres i standard usług.

3. Metodyka badań oraz materiał badawczy
Badania przeprowadzono, wykorzystując kwestionariusz ankiety zawierający pytania zamknięte i półotwarte. Ankieta była skierowana do osób, które przebywały w wybranych rzeszowskich hotelach (Hotel „Rzeszów”, Hotel „Prezydencki”, Hotel „Hubertus” i Hotel „Bristol”) podczas podróży służbowej. Ponadto przeprowadzono wywiady wśród kadry zarządzającej wybranymi hotelami,
w celu ustalenia skutecznych sposobów uatrakcyjnienia oferty hotelarskiej dla
klientów biznesowych.
Przedmiot badań dotyczył charakteru turystyki biznesowej oraz poznania
opinii i poglądów osób podróżujących biznesowo na temat usług turystycznych
w wybranych hotelach. Dodatkowo obejmował on określenie, które z usług oferowanych przez obiekty hotelarskie mogą zostać uznane za atrakcyjne, zarówno
przez turystów, jak i kadrę zarządzającą hotelami.
Do realizacji badań opracowano dwa arkusze pytań. Pierwszy, skierowany
do pracowników hoteli, składał się z 6 pytań zamkniętych i 2 półotwartych. Drugi, przeznaczony dla osób będących częstymi turystami biznesowymi, składał się
z 21 pytań zamkniętych i 1 otwartego. Ankietę wypełniły tylko 22 osoby (turyści) przebywające w hotelach w celach typowo biznesowych oraz po jednej
osobie z pracowników wybranych hoteli. Badania przeprowadzono w kwietniu
2018 r. Metodą uzyskiwania odpowiedzi był bezpośredni kontakt badającego
z ankietowanymi.
Badania przeprowadzone wśród osób, których podróż była związana z obowiązkami służbowymi, pozwoliły ustalić profil turysty biznesowego odwiedzającego miasto Rzeszów. Głównie byli to mężczyźni (68% respondentów) po studiach wyższych (76%), między 27 a 40 rokiem życia (82%), zajmujący w przedsiębiorstwie stanowisko kierownicze bądź specjalistyczne. Udział turystów-obcokrajowców wynosił 7%.

4. Wyniki oraz analiza przeprowadzonych badań
W odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości wyjazdów służbowych
większość respondentów (23% badanych) określiła, że wyjeżdża w celach biznesowych przynajmniej raz w tygodniu, 14% osób – 3 razy w miesiącu oraz odpowiednio po 18% – 2 razy na kwartał i 1 raz w ciągu roku. Spośród pozostałych
odpowiedzi najczęściej zaznaczano, że 1–2 razy na kwartał i raz na rok.
W pytaniu o cel podróży służbowej przeważały odpowiedzi wskazujące na
szkolenia (44%) i targi (17%), w dalszej kolejności – konferencje i sympozja po
13% (ryc. 3.).
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Ryc. 3. Cel podróży biznesowych
Źródło: Opracowanie własne

Niezwykle istotne ze względu na cel badania było pytanie o rodzaj obiektu,
w którym zatrzymała się ankietowana osoba, jak i o prezentowany tam standard.
Zdecydowana większość pytanych przebywała w czasie podróży służbowych
w hotelach trzy- albo czterogwiazdkowych (62%). Niejednokrotnie nocowali
w kwaterach prywatnych (19%), u znajomych (10%) oraz w motelach (9%). Należy zaznaczyć, że choć badania były przeprowadzane w hotelach, to pytanie
dotyczyło ogólnie celu podróży służbowych, nie zaś konkretnie tej jednej,
w czasie której zostało przeprowadzone badanie.
Standard obiektów, w których aktualnie przebywali został oceniony przez
większość respondentów (71%) na poziomie dobrym, jako bardzo dobry oceniło
9% osób, dostatecznym 7%, natomiast dla 13% respondentów warunki przebywania w hotelu i załatwiania spraw służbowych były nieodpowiednie.
W kwestii transportu, z którego korzystali turyści biznesowi podróżujący do
Rzeszowa, najwięcej odpowiedzi dotyczyło samochodu służbowego (41%) oraz
transportu kolejowego (23%). Pozostałe rodzaje transportu prezentują dane na
ryc. 4. Stwierdzono, że samochód prywatny jest wykorzystywany w przypadkach
dotyczących podróży na krótkie dystanse, natomiast transport kolejowy w przypadkach, gdy podróż ma się odbywać w miejsca znacznie oddalone od miejsca
zamieszkania czy pracy.
Podróżni przyjeżdzający do Rzeszowa w celach biznesowych nie zatrzymują się na długo (ryc. 5.). Zdecydowana większość ankietowanych zadeklarowała,
że przebywa w mieście od 1–3 dni (68%).
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Ryc. 4. Wykorzystywane środki transportu
Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 5. Długość pobytu w Rzeszowie
Źródło: Opracowanie własne

Warto także zaznaczyć, że ankietowani turyści biznesowi podróżują po terytorium całego kraju bądź większego regionu – na taką odpowiedź wskazało 82%
badanych (ryc. 6.).
W kwestii spełnionych oczekiwań (ryc. 7.) co do jakości usług i zakresu
oferty 55% ankietowanych odpowiedziało, że były one dokładnie takie, jakich
oczekiwali. Natomiast w opinii 36% osób nie spełniły oczekiwanych standardów
i odbiegały od informacji uzyskanej w rozmowie telefonicznej lub pozyskanej na
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stronie internetowej. Jakość usług świadczonych przez poszczególnych pracowników hotelu została oceniona na poziomie 4,0 pkt (w skali od 0 do 6 pkt).

Ryc. 6. Miejsce docelowe podróży biznesowych
Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 7. Ocena jakości usług względem oczekiwania
Źródło: Opracowanie własne

Sondaż był przeprowadzany wśród gości czterech wybranych rzeszowskich
hoteli. Otrzymane wyniki były zaskakująco zbieżne. Większość gości oceniła
jakość świadczonych usług (w zakresie noclegu, jak i gastronomii) wysoko. Warto jednak zauważyć, że jest widoczna zależność pomiędzy oceną jakości usług
a kwotą przeznaczaną przez turystów na dzienny pobyt w danym miejscu – im
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wyższy poziom wydatków, tym wyższa była ocena dla jakości usług świadczonych przez hotel.
Wyposażenie hotelu, głównie pod względem przystosowania do organizacji
konferencji oraz spotkań integracyjnych wysoko oceniło aż 64% ankietowanych
(ryc. 8.).

Ryc. 8. Ocena wyposażenia hotelu do organizacji konferencji
Źródło: Opracowanie własne

Stwierdzono, że sale są przystosowane do organizacji wszelkiego rodzaju
seminariów, szkoleń, konferencji oraz spotkań biznesowych. Oznacza to, że rzeszowskie hotele są modernizowane i przygotowane na potrzeby osób podróżujących w celach związanych z pracą zawodową.
Jeśli chodzi o usługi dodatkowe, wykazano, że turyści najczęściej korzystali
z siłowni, basenu i sauny, chociaż duża grupa ankietowanych w ogóle nie korzystała z dodatkowych usług oferowanych przez obiekty hotelowe. Istotnym
czynnikiem wynikającym z dodatkowych usług jest deklarowana przez ankietowanych chęć ponownego skorzystania z wizyty w hotelu (osoby korzystające
z usług zdecydowanie deklarowali powrót w to miejsce).
Na pytanie o aspekt, który należałoby zmienić w danym hotelu, ankietowani
udzielali różnych odpowiedzi, najczęściej jednak zwracali uwagę na niekompetentną obsługę w hotelu i potrzebę zwiększenia umiejętności oraz kwalifikacji
pracowników.
Pytając ankietowanych, co ich zdaniem przyczynia się w największym stopniu do dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej, uzyskano szeroki zakres
odpowiedzi (ryc. 9.). Większość osób wybrała czynnik ludzki, tj. wysoki poziom
usług (29%) oraz charakter i korzystną lokalizację wydarzeń w atrakcyjnych
miejscach (24%).
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Ryc. 9. Czynniki wpływające na rozwój turystyki biznesowej
Źródło: Opracowanie własne

Zróżnicowane odpowiedzi otrzymano również na pytanie o główne bariery
rozwoju turystyki w Rzeszowie, zwłaszcza w aspekcie podróży biznesowej
(ryc. 10.). Stwierdzono niedostatek wykwalifikowanej kadry oraz niedostatecznie
rozbudowaną infrastrukturę – po 31% odpowiedzi, jak również „słaby” zarząd
i „niską” promocję regionu – po 19% odpowiedzi.

Ryc. 10. Bariery rozwoju turystyki
Źródło: Opracowanie własne
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Jednoznaczne były natomiast wskazania badanych co do sposobu, w jaki
powinna być promowana turystyka biznesowa w danym regionie. Jako najlepsze
nośniki wymieniono Internet, „pocztę pantoflową” oraz reklamę w telewizji.
Ankietowanych poproszono także o wypowiedzenie się na temat hierarchii
ważności poszczególnych czynników, wpływających na atrakcyjność danego
miejsca pobytu. W odpowiedzi pojawiały się różne elementy, wśród których
należy wymienić: uprzejmość pracowników (18%), czystość obiektu i otoczenia
(12%), zakres i jakość usług gastronomicznych oraz lokalizacja obiektów (po
11% odpowiedzi), a także dostęp do Internetu i przygotowanie techniczne obiektu (9%). Zastanawiające jest to, że czynnik związany z bezpieczeństwem miejsca
pobytu okazał się ważny tylko dla 3% respondentów.
Jednocześnie przeprowadzono wywiady wśród pracowników kadry zarządzającej hotelami, z których wynika, że kadra menadżerska jest przekonana, iż
trafnie diagnozuje potrzeby gości przebywających w ich obiektach. Niestety te
odczucia nie zawsze się pokrywają z opiniami gości. W aspekcie działań marketingowych i wykorzystywania kanałów informacyjnych dominuje przekaz internetowy oraz oferta prowadzona za pośrednictwem biur turystycznych (po 25%
odpowiedzi), a także wszelkiego rodzaju drukowane materiały promocyjne
w postaci ulotek pozostawianych w hotelach, biurach podróży oraz w punktach
informacyjnych obiektów atrakcyjnych turystycznie (po 8% odpowiedzi).
W opinii pracowników, pomimo dużej frekwencji gości niezwiązanych
z podróżami w interesach, praktycznie w każdym z badanych obiektów przynajmniej raz w miesiącu odbywa się spotkanie biznesowe, które zdaniem ich
uczestników w pełni spełniło ich oczekiwania. Jednak na podstawie wypowiedzi
pracowników kadry zarządzającej hotelami można zauważyć zbyt optymistyczne
podejście do zagadnień związanych z obsługą ruchu turystycznego o charakterze
biznesowym. W wywiadach tych niedostrzegany lub pomijany był problem
związany z niskim stopniem profesjonalizmu wśród pracowników bezpośrednio
obsługujących gości hotelowych przybywających do Rzeszowa i regionu w celach biznesowych, zwłaszcza w odniesieniu do gości zagranicznych.

Dyskusja
Na podstawie przeglądu literatury można zauważyć, że w opinii Polaków
i turystów zagranicznych, podróżujących w celach typowo służbowych, istnieje
duże zapotrzebowanie na rozwój usług w zakresie obsługi turystyki biznesowej,
zwłaszcza w dużych miastach. Odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani w niniejszych badaniach, ukazują przede wszystkim fakt, że wyjazdy biznesowe nie
mają dla nich aż tak dużego znaczenia, gdy chodzi o codzienne sprawy realizowane w firmie. Zdaniem respondentów cel wyjazdów służbowych posiada nieco
inny charakter, a często stanowi okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, pogłębienia wiedzy o sytuacji na rynku gospodarczym, wzrostu umiejętności, a nierzadko jest to okazja do wypoczynku i relaksu. To głównie praco148
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dawcy wysyłający swoich pracowników na targi, konferencje czy szkolenia mają
na uwadze dbałość o rozwój własnej firmy, a co za tym idzie – swoich interesów.
Ludzie podróżujący indywidualnie z takich wyjazdów czerpią korzyści w postaci
samodoskonalenia się – znacznego zwiększenia swoich umiejętności i pola działania.
Nie można pominąć jednak faktu, że ludzie wybierający się w podróż służbową wiedzą, w jakim celu jadą, stąd też postawione pytania w badaniu ankietowym obejmowały tego typu zagadnienia. Wynika to po prostu ze służbowego
charakteru takich podróży, przy czym uczestnicy wyjazdów biznesowych mają
niewielki wpływ na wybór sposobu organizacji imprezy/spotkania oraz miejsca
docelowego wyjazdu. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie formy podróży
służbowych są związane z wykonywaniem typowych obowiązków zawodowych.
W ramy tej formy turystyki włącza się także spotkania członków różnych stowarzyszeń, w których uczestnictwo i działalność jest dobrowolna, a wyjazdy przybierają charakter motywacyjny lub wręcz wypoczynkowo-rekreacyjny.
W świetle przeprowadzonych badań własnych można się zgodzić z ogólnie
dostrzeganą w literaturze tendencją o potrzebie tworzenia stosownej bazy infrastruktury komunalnej i turystycznej, zdolnej zapewnić turystom biznesowym
atrakcje na wysokim poziomie, z których goście hotelowi korzystają w przerwach pomiędzy spełnianiem obowiązków służbowych.
W przeciwieństwie do twierdzeń zawartych w literaturze na temat bazy żywieniowej, m.in. Sidorkiewicz [2011, s. 31–37], ankietowani goście hotelowi
w Rzeszowie nie przywiązywali aż tak dużej wagi do usług z zakresu gastronomii. Może to wynikać z faktu, że zakres serwowanych posiłków oraz wysoki
poziom świadczonych usług są ważne głównie dla uczestników imprez zaliczanych do najwyższej klasy spotkań biznesowych, nie zaś dla turystów stanowiących typową grupę gości biznesowych, przyjeżdżających do Rzeszowa i okolic.
Rozpatrując czynniki wpływające na rozwój turystyki biznesowej, należy się
zgodzić z opiniami gości hotelowych, opisanymi przez Szostaka [2009, s. 11–
–17], że na intensywny rozwój turystyki biznesowej wpływają takie czynniki,
jak: lokalizacja i dobra dostępność komunikacyjna obiektów, wysoki poziom
usług hotelarsko-gastronomicznych oraz atrakcyjność turystyczna miejsca pobytu
i okolic.

Wnioski
W ostatnim czasie wzrasta rola Rzeszowa jako celu podróży dla turystów
biznesowych, przyjeżdżających na konferencje, targi, szkolenia itp. Dotyczy to
uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach odbywających się zarówno w stolicy
województwa podkarpackiego, jak też w innych miastach, gdzie dobrze rozwija
się gospodarka, np. w Mielcu (Specjalna Strefa Ekonomiczna), Stalowej Woli
czy Krośnie. Problem pojawia się jednak w przypadku zachęcenia przybyłych
gości do spędzenia czasu w inny sposób niż spotkania biznesowe. Można zatem
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sądzić, że atrakcje miasta Rzeszowa, jak i wykorzystania go jako bazy wypadowej w inne części regionu (np. w Bieszczady), nie są wypromowane w odpowiedni sposób. Może to wynikać z jednej strony z małej aktywności organizacji
odpowiedzialnych za promocję miasta i regionu, z drugiej zaś z małych nakładów finansowych przeznaczonych na tego rodzaju działania.
Problemem, który również się pojawił w rezultacie przeprowadzonych badań, jest niski poziom fachowości kadry obsługującej gości hotelowych. Mimo
że wybrane obiekty hotelowe były cztero- i pięciogwiazdkowe, goście zapytani
o zmiany, jakie należałoby przeprowadzić, wskazywali głównie doskonalenie
jakości obsługi w bezpośrednim kontakcie usługobiorcy i usługodawcy oraz
w organizacji zagospodarowania czasu wolnego gości. Pozytywnym aspektem
jest to, że kadra zarządzająca obiektami hotelarskimi zna istniejące problemy,
a przez to jest w stanie zapoczątkować działania mające na celu poprawę tej sytuacji. Optymistycznie można patrzeć na fakt, że duża część gości hotelowych
ocenia jakość świadczonych usług noclegowych i gastronomicznych na wysokim
poziomie.
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować kilka wniosków:
1. W celu zrobienia lepszego wrażenia na gościach biznesowych odwiedzających rzeszowskie hotele oraz spełnienia ich oczekiwań należy podnieść
umiejętności i kwalifikacje kadry pracowniczej.
2. Aby pobudzić rozwój turystyki biznesowej, należy zainwestować w infrastrukturę komunalną miasta oraz w obiekty przeznaczone do spędzania wolnego czasu, w sposób niespotykany w innych miastach związanych z turystyką biznesową.
3. W celu ożywienia ruchu turystycznego w Rzeszowie należy wzmocnić
współpracę pomiędzy władzami samorządowymi a kadrą zarządzającą
obiektami hotelarskimi, co umożliwi lepszą organizację targów i konferencji oraz szkoleń, które przyciągnęłyby szersze grono odwiedzających.
4. Aktualnie Rzeszów posiada duży potencjał w zakresie bazy noclegowej
dla turystyki biznesowej na tle innych miast z województwa podkarpackiego. Wraz z rozwojem tego typu turystyki wzrasta popyt na usługi
świadczone przez obiekty o charakterze gastronomiczno-rozrywkowym
i kulturalnym, jak np. restauracje, puby, kina, teatry itp.
5. W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta i regionu, a tym
samym wzrostu ruchu turystycznego należy opracować kompleksową
strategię rozwoju, uwzględniającą możliwości finansowe miasta i podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz turystyki, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi promocji oraz efektywnych działań
w zakresie public relations. Działania takie mogą spowodować chęć powrotu turystów biznesowych w to miejsce, chcących tym razem odwiedzić miasto i region w celach typowo wypoczynkowych i rekreacyjnych.
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5. Zakończenie
Tematyka turystyki biznesowej jest zagadnieniem dynamicznym, m.in.
z uwagi na dokonujące się korzystne zmiany związane z sytuacją gospodarczą
i polityczną Europy i Polski. Nawiązywanie kontaktów gospodarczo-biznesowych wyzwala potrzebę zwiększania liczby podróży służbowych w interesach.
Dobrą perspektywę dla rozwoju rynku turystyki biznesowej, w tym wyjazdów
motywacyjnych oraz integracyjnych, tworzą firmy działające w systemie marketingu sieciowego, chętnie sponsorujące swoim najlepszym współpracownikom
podróże, których celem jest nagrodzenie ich, szkolenie i motywacja do większego zaangażowania w działania biznesowe. Coraz częściej firmy korzystają z ofert
turystyki biznesowej i organizują również dla swoich partnerów biznesowych
wyjazdy motywacyjne, stanowiące formę nagrody za osiągnięcia i dobrą współpracę.
Podstawowym celem badań było uzyskanie opinii od gości hotelowych (turystów biznesowych) w zakresie sposobów uatrakcyjnienia oferty turystycznej
skierowanej do turystów biznesowych. Zebrany materiał teoretyczny, jak i wyniki badania rynku usług biznesowych w Rzeszowie pozwalają na określenie tendencji co do kierunku, w jakim powinien rozwijać się sektor usług turystycznych
województwa podkarpackiego, by przyciągnąć większą liczbę turystów biznesowych. W niniejszym artykule, mimo stosunkowo kompleksowego podejścia do
danej tematyki, nie wyczerpano tematu w zakładanym zakresie, m.in. z uwagi na
małą liczebność respondentów uczestniczących w badaniu oraz ograniczone
możliwości podjęcia zagadnień w kwestionariuszu ankiety i w wywiadach. Konieczne stają się dalsze badania na szerszą skalę, pozwalające na analizę przepływu ruchu turystyki biznesowej w kilkuletniej perspektywie. Istotnymi aspektami, które powinny pomóc w dostosowaniu strategii rozwoju regionu podkarpackiego w zakresie zaspokojenia potrzeb turystyki biznesowej, mogłyby być
współpraca i wymiana doświadczeń z innymi obiektami noclegowymi w Polsce
i Europie oraz analiza możliwości zastosowania wdrożonych tam rozwiązań.
Postawiona w założeniach badawczych hipoteza, że hotele w Rzeszowie są
systematycznie modernizowane i przygotowane do potrzeb osób podróżujących
w celach związanych z pracą zawodową, została pozytywnie zweryfikowana.
Opinie gości potwierdzają słuszność i efektywność podejmowanych działań
przez kierownictwo obiektów hotelowych w tym mieście. Duża część gości hotelowych ocenia jakość świadczonych usług noclegowych i gastronomicznych na
wysokim poziomie, podobnie w odniesieniu do wyposażenia hoteli pod względem przystosowania do organizacji konferencji i innych spotkań biznesowych.
Niezwykle istotnym aspektem koniecznym do poprawy zadowolenia gości
jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry pracowniczej hoteli. Nawet
najlepiej przygotowana oferta sprawi złe wrażenie, gdy zawiedzie czynnik ludzki. Receptą na ten stan rzeczy jest zatrudnianie absolwentów studiów wyższych
posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do pracy w hotelach,
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a także wdrażanie praktyk studenckich, które umożliwią studentom praktyczne
przyswojenie zdobywanej uprzednio wiedzy teoretycznej. Należy zaznaczyć, że
w przeprowadzanych badaniach najczęściej wskazywanym elementem, który
należy poprawić, była jakość obsługi i gościnność.
Wprowadzenie przedstawionych zmian powinno doprowadzić do lepszego
postrzegania miasta i regionu przez odwiedzających, a tym samym zachęcenie
ich do ponownej wizyty, już nie w roli pracowników danej firmy lecz jako turystów chcących spędzić w mieście czas wolny. Warto nadmienić, że pomimo nowoczesnych technologii i swobodnego przepływu danych, „poczta pantoflowa”
wciąż pozostaje najsprawniejszą i najlepiej działającą formą przekazu. Można
zatem założyć, że osoby widzące w regionie potencjał i wynoszące pozytywne
wrażenia z pobytu, polecą swoim znajomym odwiedziny w tym miejscu.
Należy podkreślić wiodącą rolę Rzeszowa jako ośrodka metropolitarnego
województwa podkarpackiego – miasta, które przyciąga turystów w związku
z różnymi rodzajami targów, konferencji, szkoleń bądź imprez o zróżnicowanym
charakterze. Mocnym punktem Rzeszowa jest posiadanie szerokiej oferty noclegowej, dostosowanej do potrzeb zróżnicowanych klientów. Niestety faktem jest
również to (co zostało potwierdzone w badaniach), że samo miasto nie posiada
licznych atrakcji zachęcających turystów do pozostania na dłużej. W związku
z tym ze stolicy województwa należałoby uczynić miasto stanowiące bazę wypadową dla odwiedzających inne atrakcje w regionie, np. wyjazd w Bieszczady lub
nawet na Ukrainę czy Słowację. Wskazane byłoby również dokonanie inwestycji
dla krótkoterminowych pobytów, np. rozwój bazy usług spa and wellness bądź
budowa aquaparku, w związku z faktem, że większość gości przybywa na czas
ściśle określony, związany z pracą. Poprawa infrastruktury oraz zakresu świadczonych usług zwiększyłyby atrakcyjność pobytu gości, a także zapewniłaby
rozrywkę w czasie wolnym od spotkań biznesowych.
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JAKOŚĆ WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ
A SATYSFAKCJA KONSUMENTA W ŚWIETLE
WYNIKÓW BADAŃ BEZPOŚREDNICH
METODĄ SERVQUAL
Streszczenie
Zastosowanie metody Servqual w badaniach satysfakcji konsumenta pozwala na identyfikację tych czynników jakości wiejskiej bazy noclegowej, które w istotnym stopniu
wpływają na konkurencyjność rynkową obiektu noclegowego. Zakres przedmiotowy
badań obejmuje cechy jakościowe usług, zgrupowane w takich blokach tematycznych, jak:
wyposażenie, okolica, usługi w miejscu zakwaterowania i okolicy, opieka nad gośćmi,
prywatność i atmosfera oraz bezpieczeństwo turystów. Cele opracowania obejmują:
przedstawienie jakościowych determinantów satysfakcji konsumenta usług wiejskiej bazy
noclegowej, wskazanie możliwości wykorzystania metody Servqual w badaniach satysfakcji oraz analizę wyników badania bezpośredniego stanowiącego praktyczne zastosowanie prezentowanej metody.
Słowa kluczowe: satysfakcja konsumenta, wiejska baza noclegowa, jakość usług,
metoda Servqual

QUALITY OF THE RURAL ACCOMODATION
AND THE SATISFACTION OF THE CONSUMER
IN THE LIGHT OF THE RESULT OF DIRECT
RESEARCH BY SERVQUAL
Summary
The use of the Servqual method in consumer satisfaction research allows identification
of these factors of the quality of the rural accommodation base, which have a significant
impact on the market competitiveness of the accommodation facility. The scope of these
studies includes qualitative features of services grouped in such thematic blocks as:

Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek
equipment, neighborhood, services in the place of accommodation and surroundings, care
for guests, privacy and atmosphere as well as security of tourists. The objectives of the
study include: presentation of qualitative determinants of consumer satisfaction of rural
accommodation services, indication of the possibility of using the Servqual method
in researching this satisfaction and analysis of the results of a direct study constituting
practical application of the presented method.
Keywords: consumer satisfaction, rural accommodation, quality of services, Servqual
method

1. Wprowadzenie
Konkurencyjność produktu turystycznego obszarów wiejskich jest uzależniona w znacznym stopniu od jakości usług oferowanych przez wiejską bazę
noclegową [Panasiuk 2007, s. 85]. Mimo to wdrażanie systemu kategoryzacji
wiejskich obiektów noclegowych, z różnych względów, nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym [Dyrda, Dyrda-Maciałek 2018, s. 39–40]. Uwzględniane
w europejskich systemach kategoryzacji standardy jakości wiejskiej bazy noclegowej mają charakter kompleksowy i obejmują wszystkie aspekty satysfakcjonującego turystę pobytu oraz wypoczynku na obszarach wiejskich [Sawicki 2007,
s. 189; Dyrda, Dyrda-Maciałek 2018, s. 30]. Poziom satysfakcji turysty jest determinowany nie tylko przez jakość samego noclegu, ale również lokalizację
obiektu noclegowego, atrakcyjność otoczenia, poczucie bezpieczeństwa, jakość
usług komplementarnych i uzupełniających, regionalizm oferty oraz gościnność
osób świadczących usługi [Knecht 2009, s. 89–90; Dyrda, Krupa i wsp. 2017,
s. 8].
Kształtowanie jakości wiejskich usług noclegowych na poziomie satysfakcjonującym nabywców wymaga pozyskania informacji pozwalających na wytypowanie tych cech kreowanego produktu, które konsumenci uznają za szczególnie istotne. Źródłem tych informacji mogą być wyniki badań satysfakcji konsumenta realizowane metodą Servqual, polegającą na uchwyceniu hierarchii ważności poszczególnych czynników jakości oraz na zdiagnozowaniu stopnia zaspokojenia oczekiwań klientów wiejskich obiektów noclegowych.
Cele niniejszego opracowania sformułowano jako: przedstawienie jakościowych determinantów satysfakcji konsumenta usług wiejskiej bazy noclegowej, wskazanie możliwości wykorzystania metody Servqual w badaniach
satysfakcji oraz analizę wyników badania bezpośredniego, stanowiącego praktyczne zastosowanie prezentowanej metody. Cele te zostały zrealizowane na
podstawie literatury przedmiotu, publikacji internetowych oraz wyników badań
własnych.
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2. Metoda Servqual i jej zastosowanie w diagnozowaniu
satysfakcji klientów wiejskiej bazy noclegowej
Satysfakcja konsumenta jest definiowana jako stan emocjonalny, będący
efektem dokonywania porównań korzyści oczekiwanych z korzyściami postrzeganymi po nabyciu i konsumpcji produktu. Miarą satysfakcji jest stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta przez nabywany produkt. Pojęcie satysfakcji
łączy się z pojęciem jakości, ponieważ na poziom zadowolenia konsumenta
w decydującym stopniu wpływa ocena jakości nabywanych dóbr, a przedsiębiorstwa dążą do usatysfakcjonowania klientów przez oferowanie produktów przez
nich oczekiwanych, łatwiej dostępnych, o wartości wyższej niż wartość produktów konkurencyjnych [Borkowski, Wszendybył 2007, s. 11–113].
Satysfakcja konsumenta jako istotny wyznacznik jakości usług noclegowych
często bywa przedmiotem badań rynkowych, prowadzonych głównie w kategoryzowanych hotelach i sieciach hotelarskich. Pomiar satysfakcji nabywców usług
noclegowych odnosi się do tych cech produktu hotelarskiego, które konsument
potrafi rozpoznać i ocenić, takich jak: pewność i niezawodność usług, kompetencje personelu, wrażenia i odczucia dotyczące wyposażenia obiektu, a także odpowiedzialność i empatia, wyrażające się indywidualnym podejściem do klienta
oraz gotowością do niesienia pomocy [Panasiuk 2007, s. 86].
Jedną z metod badania satysfakcji konsumenta jest metoda Servqual, ukierunkowana na diagnozowanie luk pomiędzy oczekiwaniami konsumenta a postrzeganą przez niego jakością atrybutów badanego produktu, przy czym stosowane narzędzia badawcze są uzależnione od uwarunkowań organizacyjnych,
technicznych i finansowych, zarówno podmiotu badanego, jak i prowadzącego
badanie [Borkowski, Wszendybył 2007, s. 100–101]. Instrumentem badawczym
jest dwuczęściowy kwestionariusz ankiety Servqual. W części pierwszej respondenci będący konsumentami ocenianych usług noclegowych formułują swoje
oczekiwania wobec poszczególnych cech produktu hotelarskiego, traktowanych
jako determinanty jakości. Druga część kwestionariusza odzwierciedla ocenę
jakości nabywanych usług noclegowych, wyrażoną przez konsumentów. W obydwu częściach kwestionariusza ankiety poszczególnym determinantom jakości,
a tym samym satysfakcji konsumenta, przyznawana jest punktacja w określonej
skali. Opracowanie wyników badania umożliwia ustalenie poziomu zadowolenia
konsumentów usług noclegowych jako sumy różnic cząstkowych pomiędzy
uśrednionymi punktacjami postrzeganej i oczekiwanej jakości poszczególnych
cech ocenianego produktu. Wynik ujemny oznacza, że oczekiwania klientów nie
zostały spełnione, natomiast wynik dodatni wskazuje, że postrzegana jakość
usług przekracza oczekiwania [Dyrda 2009, s. 109]. Analizując wyniki badania,
należy mieć na uwadze zarówno wynik sumaryczny, jak i wyniki cząstkowe,
odzwierciedlające poziom satysfakcji konsumentów odnośnie poszczególnych
czynników jakości usług noclegowych.
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Ze względu na uwarunkowania organizacyjne, finansowe oraz środowiskowe, badania satysfakcji konsumentów usług noclegowych są prowadzone przede
wszystkim w skategoryzowanych obiektach hotelarskich. Wzmocnienie konkurencyjności produktu wiejskiej bazy noclegowej na rynku turystycznym, niezależnie od aktywizacji procesu kategoryzacji, wymagałoby zdiagnozowania oczekiwań klientów gospodarstw agroturystycznych oraz innych wiejskich obiektów
noclegowych. Wykorzystanie metody Servqual w badaniu satysfakcji klientów
wiejskiej bazy noclegowej wymaga dostosowania przedmiotu badania oraz instrumentów badawczych do specyfiki podmiotów świadczących usługi w tym
obszarze.
Zakres przedmiotowy takiego badania można określić, wykorzystując normy oceny jakości zakwaterowania na obszarach wiejskich, zatwierdzone w 2005
r. przez Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites [Majewska 2014, s. 17–18] oraz oparte na nich standardy kategoryzacyjne
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” [http://ksow.pl
dostęp: 18.10.2018; http://pftw.pl dostęp: 18.10.2018], odnoszące się do takich
cech jakościowych wiejskiej bazy noclegowej, jak: infrastruktura i usługi wpływające na komfort pobytu gości, wyposażenie pokoi, infrastruktura techniczna,
zewnętrzny wygląd i oznakowanie kwatery, funkcjonowanie węzłów higieniczno-sanitarnych.
Opracowując kwestionariusz ankiety Servqual, można zastosować podział
cech jakościowych, zgodny z blokami tematycznymi standardów EFTW EuroGites. Propozycję zakresu przedmiotowego badania jakości usług wiejskiej bazy
noclegowej przez ocenę satysfakcji konsumenta przy wykorzystaniu metody
Servqual zaprezentowano w tab. 1.
Przedstawiony zakres przedmiotowy badania satysfakcji klientów wiejskiej
bazy noclegowej metodą Servqual może stanowić podstawę do zbudowania kwestionariusza ankiety, przy czym liczbę oraz stopień szczegółowości cech jakościowych w poszczególnych blokach tematycznych należałoby uzależnić od celów badania oraz od specyfiki uwarunkowań organizacyjno-finansowych. Elastyczność w konstruowaniu scenariusza jest uzasadniona różnorodnością podmiotów, które mogą takie badania prowadzić. Są to zarówno właściciele obiektów wiejskiej bazy noclegowej, realizujący badanie na własne potrzeby, w celu
uzyskania informacji poprawiających ich konkurencyjność rynkową, jak i podmioty publiczno-prawne, takie jak: stowarzyszenia agroturystyczne, gminy oraz
ich związki, placówki naukowo-badawcze zainteresowane pozyskaniem, pogłębieniem i upowszechnieniem wiedzy na temat jakościowych czynników satysfakcji konsumentów.
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Tabela 1. Zakres przedmiotowy badania satysfakcji konsumentów usług wiejskiej
bazy noclegowej metodą Servqual

Blok tematyczny standardów jakości
wiejskiej bazy noclegowej wg EFTW
EuroGites
Blok I
WYPOSAŻENIE
Blok II
OKOLICA
Blok III
USŁUGI W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA LUB W OKOLICY

Blok IV
OPIEKA NAD GOŚĆMI,
PRYWATNOŚĆ I ATMOSFERA
Blok V
BEZPIECZEŃSTWO

Proponowany zakres przedmiotowy badania metodą
Servqual satysfakcji klientów wiejskiej bazy
noclegowej
- Ogólna czystość
- Wielkość i wyposażenie pomieszczeń (sypialni,
łazienek, pomieszczeń ogólnych)
- Zaopatrzenie w bieżącą i ciepłą wodę, ogrzewanie,
klimatyzacja
- Atrakcyjność terenów wiejskich otaczających kwaterę, zasoby naturalne i kulturowe
- Posiłki w miejscu zakwaterowania, oferta gastronomiczna w okolicy
- Wybór form wypoczynku w miejscu zakwaterowania i w okolicy
- Dostępność komunikacyjna, oznakowanie dojazdu
- Informacja turystyczna
- Profesjonalizm właścicieli i obsługi, ich kwalifikacje zawodowe
- Osobiste przywitanie gości, przekazywanie informacji, możliwość bezpośredniego kontaktu
- Stan techniczny obiektu, ochrona przeciwpożarowa,
ubezpieczenie
- Ochrona klienta, procedury rezerwacyjne, standardowe warunki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie I. Majewska i wsp. 2014, s. 17–32;
Dyrda, Dyrda-Maciałek 2018, s. 31–32

3. Analiza wyników badania metodą Servqual satysfakcji
klientów wiejskiej bazy noclegowej – mieszkańców
województwa podkarpackiego
W celu przetestowania zaproponowanego wcześniej przedmiotowego zakresu badania satysfakcji klientów wiejskiej bazy noclegowej oraz pozyskania
wstępnych informacji na temat ich preferencji i ocen zaprojektowano badanie
bezpośrednie, oparte na założeniach metody Servqual [Borkowski, Wszendybył
2007, s. 100–101]. Badanie zrealizowano metodą ankietową, techniką kwestionariuszową [Kaczmarczyk 2011, s. 47–49], odnosząc się w pytaniach kwestionariusza do czynników jakości wiejskiej bazy noclegowej wytypowanych na podstawie standardów Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej EuroGites (tab. 1.).
Próba badawcza liczyła 200 respondentów dobranych metodą „dolepiania” i losowania sieciowego (ang. snowball and network sampling) [Kowal 1998, s. 33–
–34 Stone, Desmond 2007, s. 145]. Dobór próby badawczej rozpoczęto od 14
respondentów – studentów kierunku Turystyka i rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, którzy poprzez kontakty
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z kolegami, ze znajomymi oraz z członkami rodzin zorganizowali strukturę sieciową, liczącą łącznie 200 klientów wiejskiej bazy noclegowej, zamieszkujących województwo podkarpackie. Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju
2018 r., a ogólną charakterystykę respondentów zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 2. Charakterystyka respondentów

Cechy respondentów

Płeć

Wiek

Miejsce
zamieszkania

Warianty cech

Liczba osób

Udział %
ogólna liczba
respondentów = 100

kobieta
mężczyzna
poniżej 25 lat
25–35 lat
36–50 lat
51–60 lat
powyżej 60 lat
wieś
miasto do 5 tys. mieszkańców
miasto 5–25 tys. mieszkańców
miasto powyżej 25 tys. mieszkańców

93
107
58
37
51
33
21
39
45
62
54

46,5
53,5
29,0
18,5
25,5
16,5
10,5
19,5
22,5
31,0
27,0

Źródło: Badania własne

Uznając, że nadmierne rozbudowywanie kwestionariusza ankiety może się
okazać zniechęcające dla respondentów, w pytaniach ograniczono się do trzech
najistotniejszych w kontekście badania cech respondentów – wieku, płci oraz
miejsca zamieszkania. Wśród ankietowanych przeważali mężczyźni, przy czym
znaczący był również udział kobiet (ponad 45%). Wiek uczestniczących w badaniu osób był zróżnicowany, najliczniejsza (blisko 30%) okazała się grupa najmłodszych respondentów – do 25 lat, a udział poszczególnych wyższych przedziałów wiekowych mieścił się w granicach od 10–25%. Najliczniej reprezentowani w badaniu byli mieszkańcy średnich miast województwa podkarpackiego
(łącznie prawie 60% ankietowanych), natomiast najmniejszą grupę respondentów
– około 1/5 – stanowili mieszkańcy wsi.
Aktywność turystyczną ankietowanych, wyrażającą się takimi cechami, jak:
częstotliwość i długość pobytu na wsi, rodzaj uprawianej turystyki i kierunki
wyjazdów, przedstawiono w tab. 3.
Ponad połowa ankietowanych wyjeżdża w celach turystycznych na wieś raz
w roku, prawie 1/4 uczestniczy w takich wyjazdach rzadziej, natomiast ponad 1/5
– częściej. Najbardziej popularne są pobyty weekendowe – dwu- lub trzydniowe
(około 2/3 wskazań), podczas gdy pobyty dłuższe, nieprzekraczające tygodnia, są
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czterokrotnie rzadsze, a dłuższe niż tydzień zadeklarowała tylko 1/7 respondentów. Uczestnicy badania uprawiają w większości turystykę wypoczynkową
i rekreacyjną, ale znaczący jest również udział osób zainteresowanych turystyką
aktywną i specjalistyczną – łącznie 1/3 ankietowanych. Najczęściej wskazywane
kierunki wyjazdów to Bieszczady – prawie 40%, popularne jest również Roztocze oraz miejscowości podgórskie w województwie małopolskim (po ok. 18%
wskazań). Niezbyt częste są natomiast pobyty na Pogórzu Przemysko-Dynowskim oraz na pozostałych obszarach województwa podkarpackiego (łącznie
mniej niż 1/5 wskazań), a także na obszarach wiejskich w innych regionach Polski (poniżej 10% wskazań).
Tabela 3. Aktywność respondentów w obszarze turystyki wiejskiej

Cechy aktywności

Warianty cech

Częstotliwość pobytów
turystycznych na obszarach wiejskich

rzadziej niż raz w roku
raz w roku
częściej niż raz w roku
2–3 dni
4–7 dni
powyżej 7 dni
rekreacyjno-wypoczynkowa
aktywna
poznawcza
specjalistyczna
inne
Bieszczady
Roztocze
Pogórze
Przemysko-Dynowskie
inne w województwie
podkarpackim
miejscowości podgórskie
w województwie małopolskim
inne regiony Polski

Przeciętna długość
pobytu
Najpopularniejsze
rodzaje turystyki uprawianej na obszarach
wiejskich

Najczęściej odwiedzane
wiejskie destynacje
turystyczne

Liczba
wskazań

Udział %
Ogólna liczba
respondentów = 100

48
109
43
135
37
28
108
44
19
23
6
76
37
22

24,0
54,5
21,5
67,5
18,5
14,0
54,0
22,0
9,5
11,5
3,0
38,0
18,5
11,0

14

7,0

35

17,5

16

8,0

Źródło: Badania własne

Zasadnicza część badania ankietowego miała na celu sporządzenie rankingu
istotności determinantów jakości usług noclegowych z punktu widzenia konsumenta oraz zdiagnozowanie poziomu satysfakcji klientów wiejskiej bazy noclegowej, definiowanej jako różnica pomiędzy oczekiwaniami gości a postrzeganą
jakością poszczególnych cech usług. Kwestionariusz ankiety zawierał 12 determinantów jakości wiejskiej bazy noclegowej, zgrupowanych w pięciu blokach
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tematycznych, którym ankietowani przypisywali dwukrotnie punkty w skali 1–7.
Każdy z badanych czynników jakości otrzymywał ocenę w zakresie:
♦ oczekiwań respondenta i stopnia istotności czynnika (1pkt – nieistotny,
7 pkt – bardzo ważny dla klienta),
♦ stopnia zadowolenia respondenta z postrzeganej jakości czynnika
(1 pkt – niezadowolony, 7 pkt – bardzo zadowolony).
Opracowane wyniki badania zaprezentowano w tab. 4. i 5.
Tabela 4. Ranking determinantów satysfakcji ankietowanych konsumentów usług
wiejskiej bazy noclegowej

Blok tematyczny
standardów jakości
wiejskiej bazy noclegowej wg EFTW
EuroGites

Blok I
WYPOSAŻENIE

Blok II
OKOLICA

Blok III
USŁUGI W MIEJSCU
ZAKWATEROWANIA LUB
W OKOLICY

Blok IV
OPIEKA NAD
GOŚĆMI, PRYWATNOŚĆ I ATMOSFERA

Blok V
BEZPIECZEŃSTWO

Czynniki jakości wiejskiej bazy
noclegowej determinujące
satysfakcję konsumenta
Ogólna czystość
Wielkość i wyposażenie
pomieszczeń (sypialni, łazienek,
pomieszczeń ogólnych)
Zaopatrzenie w bieżącą i ciepłą
wodę, ogrzewanie, klimatyzacja
Atrakcyjność terenów wiejskich
otaczających kwaterę, zasoby
naturalne i kulturowe
Posiłki w miejscu zakwaterowania, oferta gastronomiczna
w okolicy
Wybór form wypoczynku
w miejscu zakwaterowania
i w okolicy
Dostępność komunikacyjna,
oznakowanie dojazdu
Informacja turystyczna
Profesjonalizm właścicieli
i obsługi, ich kwalifikacje
zawodowe
Osobiste przywitanie gości,
przekazywanie informacji, możliwość bezpośredniego kontaktu
Stan techniczny obiektu, ochrona
przeciwpożarowa, ubezpieczenie
Ochrona klienta, procedury
rezerwacyjne, standardowe
warunki
* w skali 1–7
Źródło: Badania własne
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Średnia ocena
punktowa*
istotności
determinanty

Miejsca
rankingowe
determinanty

5,6

3

6,4

1

5,4

4

5,0

6

4,6

8

4,2

11

5,2

5

3,9

12

4,3

10

4,5

9

6,2

2

4,8

7
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Ranking istotności determinantów jakości wiejskiej bazy noclegowej
(tab. 4.), sporządzony na podstawie średniej arytmetycznej punktów przypisywanych poszczególnym czynnikom jakości usług noclegowych, pozwala zauważyć,
że oceny istotności mieszczą się w przedziale 3,9–6,4 pkt w skali siedmiopunktowej, co oznacza ponadprzeciętny poziom ważności analizowanych czynników.
Dla ankietowanych klientów najważniejsze są: wielkość i wyposażenie pomieszczeń, stan techniczny obiektu i jego bezpieczeństwo, ogólna czystość oraz zaopatrzenie w bieżącą i ciepłą wodę, ogrzewanie (miejsca rankingowe 1–4, punktacja
5,4–6,4). Mniejsze znaczenie ma dostępność komunikacyjna i oznakowanie dojazdu, atrakcyjność okolicy, ochrona klienta i procedury rezerwacyjne oraz posiłki w miejscu zakwaterowania i w okolicy (miejsca rankingowe 5–8, punktacja
4,6–5,2). Natomiast na poziom satysfakcji konsumentów jeszcze mniejszy
wpływ mają: osobiste przywitanie gości i możliwość bezpośredniego kontaktu
z właścicielami kwatery, ich profesjonalizm, wybór form wypoczynku oraz dostęp do informacji turystycznej (miejsca rankingowe 9–12, punktacja 3,9–4,5).
Ustalony na podstawie wyników badania stopień satysfakcji konsumentów
przyjmuje wartość ujemną na poziomie –5,0 (tab. 5.), co oznacza, że postrzegany
poziom jakości wiejskiej bazy noclegowej jest niższy od oczekiwań klientów.
Tabela 5. Poziom satysfakcji ankietowanych konsumentów
usług wiejskiej bazy noclegowej

Blok standardów
jakości wiejskiej
bazy noclegowej wg
EFTW EuroGites

Blok I
WYPOSAŻENIE

Blok II
OKOLICA

Średnia
ocena postrzeganej
jakości
czynnika

Poziom satysfakcji klientów
wiejskiej bazy
noclegowej

5,6

4,2

–1,4

6,4

4,1

–2,3

5,4

5,6

+0,2

Średni
Czynniki jakości wiejskiej
poziom
bazy noclegowej determinująistotności
ce satysfakcję konsumenta
czynnika
Ogólna czystość
Wielkość i wyposażenie
pomieszczeń (sypialni, łazienek, pomieszczeń ogólnych)
Zaopatrzenie w bieżącą
i ciepłą wodę, ogrzewanie,
klimatyzacja
Przeciętny poziom satysfakcji
konsumentów w zakresie
bloku I
Atrakcyjność terenów wiejskich otaczających kwaterę,
zasoby naturalne i kulturowe
Przeciętny poziom satysfakcji
konsumentów w zakresie
bloku II

–3,5

5,0

5,9

+0,9

+ 0,9
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Tabela 5 (cd.). Poziom satysfakcji ankietowanych konsumentów usług wiejskiej
bazy noclegowej

Blok standardów
jakości wiejskiej
bazy noclegowej wg
EFTW EuroGites

Blok III
USŁUGI W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA LUB
W OKOLICY

Blok IV
OPIEKA NAD
GOŚĆMI,
PRYWATNOŚĆ
I ATMOSFERA

Blok V
BEZPIECZEŃSTWO

Ogólny przeciętny
noclegowej

Średni
Czynniki jakości wiejskiej
poziom
bazy noclegowej determinująistotności
ce satysfakcję konsumenta
czynnika

Średnia
ocena postrzeganej
jakości
czynnika

Posiłki w miejscu zakwaterowania, oferta gastronomiczna
4,6
3,5
w okolicy
Wybór form wypoczynku
4,2
4,0
w miejscu zakwaterowania
i w okolicy
Dostępność komunikacyjna,
5,3
6,3
oznakowanie dojazdu
Informacja turystyczna
3,9
3,1
Przeciętny poziom satysfakcji
konsumentów w zakresie
–1,1
bloku III
Profesjonalizm właścicieli
i obsługi, ich kwalifikacje
4,3
4,0
zawodowe
Osobiste przywitanie gości,
przekazywanie informacji,
4,5
5,0
możliwość bezpośredniego
kontaktu
Przeciętny poziom satysfakcji
konsumentów w zakresie
+0,2
bloku IV
Stan techniczny obiektu,
ochrona przeciwpożarowa,
6,2
5,0
ubezpieczenie
Ochrona klienta, procedury
rezerwacyjne, standardowe
4,8
4,5
warunki
Przeciętny poziom satysfakcji
konsumentów w zakresie
bloku V
poziom satysfakcji konsumentów usług wiejskiej bazy

Poziom satysfakcji klientów
wiejskiej bazy
noclegowej
–1,1

–0,2
+1,0
–0,8

–0,3

+0,5

–1,2

–0,3
–1,5

–5,0

Źródło: Badania własne

Analizując wpływ poszczególnych czynników jakości na ogólny poziom
satysfakcji ankietowanych, można stwierdzić, że:
1. Ogólny wynik ujemny to przede wszystkim efekt relatywnie niskiego
poziomu zadowolenia klientów z czynników zgrupowanych w bloku I –
Wyposażenie (–3,5 pkt), wobec których respondenci deklarowali szczególnie wysokie oczekiwania, przy czym respondenci byli niezadowoleni
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zarówno z wielkości i wyposażenia pomieszczeń, jak i z ogólnej czystości obiektu.
2. Oczekiwania respondentów nie zostały również zaspokojone poziomem
jakości czynników z bloków III – Usługi w miejscu zakwaterowania
i w okolicy (–1,1 pkt) i V – Bezpieczeństwo (–1,5 pkt). Ankietowani
wskazywali na niezadawalający stan techniczny obiektów oraz niewystarczająco rozwiniętą sieć usług w miejscu zakwaterowania i w okolicy.
3. Na podniesienie ogólnego poziomu satysfakcji ankietowanych wpłynęła
przewyższająca oczekiwania ocena atrakcyjności okolicy wraz z występującymi tam zasobami naturalnymi i kulturowymi (blok II, +0,9 pkt)
oraz opieki nad gośćmi (blok IV), przy czym należy zauważyć, że poziom oczekiwań respondentów był tu znacząco niższy niż w przypadku
ujemnie ocenionych czynników jakości, zgrupowanych w blokach I, III
i V.
Warto również zauważyć, że wyniki badania obrazują postawy konsumentów usług wiejskiej bazy noclegowej, będące efektem ich doświadczeń w różnych obiektach i u różnych właścicieli, a zaprezentowany poziom satysfakcji
stanowi wypadkową ocen wystawianych tym obiektom przez ankietowanych
klientów.

4. Zakończenie
Podnoszenie jakości wiejskiej bazy noclegowej, konieczne w warunkach
rosnącej konkurencji, wymaga znajomości postaw klientów wobec czynników
determinujących jakość usług noclegowych, przy czym niezwykle ważny jest
dobór metody badawczej możliwej do zastosowania przez różne podmioty funkcjonujące na bardzo rozproszonym, pod względem właścicielskim i przestrzennym, wiejskim rynku turystycznym.
Szczególne znaczenie ma zdiagnozowanie istotnych dla satysfakcji konsumenta czynników jakości, a przedstawione w niniejszym opracowaniu opis
i praktyczne zastosowanie metody Servqual pozwalają na stwierdzenie, że jest to
metoda, za pomocą której taki cel badawczy może zostać zrealizowany. Badanie
należy realizować w obiektach wiejskiej bazy noclegowej, a wykorzystywane
w badaniu kwestionariusze ankiety powinny być skonstruowane w sposób umożliwiający pozyskanie istotnych informacji, dotyczących oceny usługi noclegowej
przez klientów.
W przypadku badania, które na własne potrzeby przeprowadzaliby właściciele kwatery, kwestionariusz może zawierać tylko kilka pytań odnoszących się
do problematycznych cech oferowanych usług, natomiast w badaniach organizowanych przez podmioty publiczno-prawne (np. stowarzyszenia agroturystyczne, gminy, związki gmin) uzasadnione byłoby rozbudowanie kwestionariusza
w sposób umożliwiający sformułowanie i upowszechnienie bardziej ogólnych
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wniosków, odnoszących się do poziomu satysfakcji konsumentów z usług wiejskiej bazy noclegowej.
Reasumując, warto zauważyć, że niezależnie od stopnia szczegółowości
badania realizowanego metodą Servqual, wnioski wynikające z uzyskanych informacji mogą zostać przez właścicieli wiejskich obiektów noclegowych wykorzystane w celu optymalizacji oferty i zwiększenia efektywności nakładów przez
koncentrowanie ich na tych czynnikach jakości, które są szczególnie ważne na
poziomie satysfakcji konsumenta.
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KONCEPCJA UTWORZENIA
„KARPACKIEGO SZLAKU PIWA”
JAKO ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ
Streszczenie
We współczesnych czasach motywów podróży może być wiele, przyszły turysta mierzy się z trudnym wyborem celu podróży. Połączenie swojego hobby i pasji podróżowania może ułatwić sprecyzowanie i wybór miejsca wycieczki. Biroturysta jako cel swojej
podróży wybiera miejsca związane typowo z piwowarstwem, odnajdując tam wszystko,
czego oczekiwał. Polska, Słowacja i Ukraina to kraje bogate w tradycje piwowarskie, obfitują w wiele koncernów browarniczych, browarów rzemieślniczych czy browarów domowych. W artykule przedstawiono koncepcję utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa”
mającego na celu prezentację i wypromowanie wybranych, interesujących miejsc związanych z piwowarstwem. Dokonano krótkiego opisu browarów zlokalizowanych głównie
w Polsce, w mniejszym stopniu na Słowacji i Ukrainie. Dodatkowo zaproponowano kilka
atrakcji turystycznych dostępnych niedaleko od docelowego miejsca zwiedzania browaru
na szlaku. Utworzenie „Karpackiego Szlaku Piwa” może wpłynąć na promocję biroturystyki, zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki oraz reklamę województwa podkarpackiego.
Słowa kluczowe: turystyka piwna, piwa kraftowe, biroturysta, podkarpackie, szlak
piwny, browar rzemieślniczy

THE CONCEPT OF CREATING
THE „CARPATHIAN BEER TRAIL”
AS A TOURIST ATTRACTION
Summary
Nowadays, travel motifs can be many, the future tourist faces a difficult choice of destination. The combination of hobby and travel passion can help pinpoint and select the
place of the trip. Beer tourist, as the destination of his trip, chooses places typically associated with brewing, finding everything he expected there. Poland, Slovakia and Ukraine
are countries rich in brewing traditions, abound in many brewing concerns, craft breweries and home breweries. The article presents the concept of creating a „Carpathian

Jan Krupa, Arleta Podkul
Beer Trail” aimed at presenting and promoting selected, interesting places related to
brewing. A short description of breweries located mainly in Poland, to a lesser extent in
Slovakia and Ukraine was made. In addition, several tourist attractions available near
the destination of the brewery trail were proposed. The creation of the „Carpathian
Beer Trail” may affect the promotion of beer tourism, increasing interest in this form
of tourism, and advertising of the Podkarpackie Voivodeship.
Keywords: beer tourism, craft beer, beer tourist, Podkarpackie, beer trail, craft
brewery

1. Wprowadzenie
W czasach globalizacji na międzynarodowym rynku gastronomicznym występują procesy wzajemnego przenikania się tradycji z nowoczesnością [Nadulski, Panasiewicz, Zawiślak 2016, s. 121–141]. Tradycje związane z produkcją
piwa sięgają odległych czasów. Receptury warzenia piwa były przekazywane
z pokolenia na pokolenie, dlatego każdy nowy właściciel browaru strzegł ich jak
największego skarbu.
W ostatnim czasie trendy związane z turystyką piwną (biroturystyką) pojawiły się również w Polsce. Organizowane są różne festiwale i imprezy związane
z warzeniem piwa oraz jego degustacją. Napój o stosunkowo niskiej zawartości
alkoholu jest wykorzystywany nie tylko do konsumpcji, ale również w aspekcie
prozdrowotnym [Nadulski 2010, s. 217–231].
Polska jest krajem, w którym rozwija się turystyka piwna, natomiast zainteresowanie biroturystyką wzrasta wraz z rozwojem turystycznym regionów. Młodzi ludzie chętniej sięgają po informacje związane z produkcją piwa oraz uczestniczą w różnego rodzaju imprezach z nim związanych. Województwo podkarpackie jest znane z produkcji dobrego piwa, ale brakuje imprez promujących
tradycyjne browarnictwo. Piwa regionalne nie miały dotychczas siły przebicia na
polskim, a zwłaszcza europejskim rynku. Pojawiła się zatem potrzeba opracowania koncepcji utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” oraz metod jego promocji.
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji utworzenia „Karpackiego
Szlaku Piwa” mającego na celu prezentację i wypromowanie wybranych, interesujących miejsc związanych z piwowarstwem. Dokonano krótkiego opisu browarów zlokalizowanych głównie w województwie podkarpackim oraz wymieniono
nazwy wybranych browarów po stronie słowackiej i ukraińskiej. Dodatkowo
zaproponowano kilka atrakcji turystycznych dostępnych w niedalekiej odległości
od docelowego miejsca zwiedzania browaru na Szlaku. Przedstawiono również
niektóre metody promocji szlaku turystycznego jako produktu.
Metodami badawczymi były m.in.: obserwacja własna w terenie, wywiady
z osobami prowadzącymi browary i puby piwne. Badaniami objęto obecnych
i dawnych właścicieli browarów oraz obiektów, które już nie istnieją, ale w ich
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miejscu powstały lokale związane z piwem. Opisano trasę obejmującą browary
regionalne po stronie polskiej (Uherce Mineralne, Leżajsk, Krosno i Rzeszów).
Całość połączono z innymi atrakcjami turystycznymi, tworząc koncepcję „Karpackiego Szlaku Piwa” – łącznie z propozycją mapy szlaku, logo i tablicy informacyjnej. Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji autorzy skupili się tylko na
krótkiej charakterystyce szlaku piwnego po stronie polskiej.

2. Zarys historii produkcji i konsumpcji piwa
na ziemiach polskich
Historia związana z pojawieniem się pierwszego napoju piwnego sięga początków państwa polskiego. Na terenie naszego kraju istniały idealne warunki do
uprawy wysokiej jakości jęczmienia browarnego oraz chmielu. Ten „szlachetny
trunek” był znany w świecie, o czym świadczą zapiski kronikarzy polskich, np.
Galla Anonima oraz wspomnienia biskupa Ottona z Bambergu [Szczepańska,
Czarniecka-Skubińska 2011, s. 206–221]. Za panowania Bolesława Chrobrego
gości odwiedzających ziemie polskie goszczono właśnie piwem. Wartości płynące ze spożywania tego napoju doceniali również inni władcy, np. Władysław
Jagiełło czy Leszek Biały. Wielu poetów tworzyło wiersze inspirowane tematem
piwa. Ogólnie rzecz ujmując, piwo było szeroko znanym, podstawowym i lubianym przez społeczeństwo napojem alkoholowym. Początkowo piwo warzono
z jęczmienia lub wyki. Wydany przez Firleja na przełomie XVI w. specjalny
statut zabraniał używania jęczmienia lub zbóż mieszanych – pod groźbą utraty
prawa do warzenia i nakazywał stosowanie do produkcji wyłącznie pszenicy
[Pokorska 1987, s. 23–32].
Początkowo produkcja napoju piwnego odbywała się na potrzeby własne.
Dopiero z czasem produkcja poszerzyła się i osiągnęła poziom masowego wyrobu. Wraz z upływem lat zaczęto budować karczmy, w których można było spędzać czas, delektując się smakiem „płynnego chmielu”. Początkowo posiadaczem karczmy był z reguły sołtys, który najczęściej oddawał ją w dzierżawę
dziedziczną – w zamian za umiarkowane świadczenia w pieniądzu i produktach
żywnościowych – jednemu z kmieci, czasem mieszczaninowi z pobliskiego miasta [Pokorska 1987, s. 23–32]. Pod koniec epoki średniowiecza mieszczanie zaczęli konkurować z właścicielami wiejskich karczm i starali się sprzedawać jak
największą ilość piwa na wsi.
O tym, że na Śląsku również zajmowano się produkcją piwa wiadomo od
dawien dawna. Informacje te potwierdzają pisma znajdujące się w Muzeum
Zamkowym w Pszczynie. Browar w Tychach został założony w 1629 r., a miano
pierwszego piwowara posiadł Stanisław Staśko. W Wielkopolsce najsłynniejszy
browar był zlokalizowany w Grodzisku. Piwo, które tam powstawało, swoją wysoką markę zawdzięczało występowaniu źródeł wód o wysokiej jakości. Trunek
był sprzedawany regionalnie, ale również eksportowano go do sąsiednich państw
[Pokorska 1987, s. 23–32].
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Wspominano o walce między mieszczanami a ludnością wiejską, konkurujących w sprzedaży piwa. Znane przysłowie: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci
korzysta”, idealnie opisuje sytuację, która miała miejsce w dawnych czasach.
Dwóch bijących się już wymieniono, natomiast trzecim – korzystającym, była
szlachta. Posiadanie browarów w swojej posiadłości, inaczej zwanych mielcuchami, stawało się rzeczą naturalną. Jednak piwa produkowane w takich browarach były słabej jakości. Przyczyną tego były m.in. drewniane naczynia, które
wykorzystywano do produkcji. Często nie dbano o utrzymanie ich w należytej
czystości, co negatywnie wpływało na smak i walory piwa.
W XIX w. małe browary zaczęły tracić na znaczeniu, a ich miejsce zajmowały duże: w Okocimiu (1845 r.), w Warszawie (1846 r.), w Żywcu (1856 r.)
i w Tychach (1629 r. – rozbudowany w 1861 r.). W ostatnim dziesięcioleciu
XIX w. spożycie piwa na jednego mieszkańca było dość duże [Pokorska 1987,
s. 23–32]. Wysoka jakość produkowanego wówczas trunku pozwalała na jego
eksport. Browary warszawskie sprzedawały je do Rosji, a swoje przedstawicielstwa miały w Petersburgu, Odessie i Moskwie. Browary małopolskie, przede
wszystkim Żywiec i Okocim, wysyłały piwo do Austrii, na Morawy i do Niemiec.
Niestety czasy, w których ziemie polskie słynęły z produkcji piwa, powoli
dobiegały końca. Podczas trwania I wojny światowej wpływ na to miał m.in.
brak surowca. Upadek browarów zaczął się od najsłabszego ogniwa, czyli od
tych o najmniejszej skali produkcji. W obawie przed bankructwem decydowano
się również na zamykanie średnich browarów, które obawiały się konkurencji.
Z czasem Polska zaczęła odnawiać swoją pozycję w produkcji piwa, jednak nie
trwało to zbyt długo, ponieważ w 1931 r. rynek zaatakował kryzys ekonomiczny.
Po trwającym 4 lata upadku ekonomicznym powoli znów odzyskiwano wiarę
w osiągnięcie sukcesu w produkcji piwa [Szczepańska, Czarniecka-Skubińska
2011, s. 206–221]. Działania zbrojne i zniszczenia majątku podczas II wojny
światowej szybko uświadomiły społeczeństwu, że nie da się już powrócić do lat
dawnej świetności.
W dawnej Polsce istniał bogaty wybór piw o różnych smakach, a przede
wszystkim o zróżnicowanej jakości, która klasyfikowała piwo na poszczególne
poziomy. Najbardziej znane było piwo wareckie, jak sama nazwa wskazuje, pochodzące z Warki. Było ono popularne we wszystkich stronach kraju. Natomiast
jeżeli chodzi o piwa wielkopolskie, godne uwagi było grodziskie jasne. W Warszawie pijano łowickie, Lubelszczyzna lubowała się w wąchockim, Warmia natomiast stawiała na piwo eleborskie.
Obecnie na terenie Polski działają 63 zakłady piwowarskie. Najważniejsze
grupy piwowarskie to: Carslberg Polska, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska,
Royal Unibrew Polska i Van Pur [Szczepańska, Czarniecka-Skubińska 2011,
s. 206–221].
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3. Sylwetka biroturysty oraz spożycie piwa
Turystyka piwna jest nierozerwalnie połączona z sylwetką biroturysty. Każdy smakosz piwa zauważa w napoju coś więcej niż oczywisty fakt gaszenia pragnienia. Doceniają w nim kolor, smak, ale równie ważny jest dla nich m.in. sposób podania, użycie stosownych naczyń, styl nalewania czy zachowanie odpowiedniej temperatury piwa. W celu poznania historii, tajemnic, jakie skrywają
browary oraz możliwości skosztowania dóbr z nich płynących, turyści piwni
pokonują różne odległości. Podczas takich podróży mają możliwość pogłębiania
swojej wiedzy z tej dziedziny. Poznają poszczególne etapy warzenia piwa połączone z degustacją. Biroturyści bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju
festiwalach, pokazach, wydarzeniach związanych z piwem. Zwiedzają muzea
piwowarstwa, a jednocześnie poznają walory odwiedzanych regionów [Rogowski 2016, s. 207–226].
Biroturystą może zostać każdy, kto chociaż trochę interesuje się napojem
chmielowym. Nie chodzi tutaj jednak o osobę, która po prostu go spożywa lecz
o kogoś kto wie, jakie występują style i gatunki piwa, a przede wszystkim orientuje się przynajmniej w minimalnym stopniu, jak przebiega proces produkcji.
Osobę zwaną turystą piwnym można scharakteryzować jako kogoś, kto swoje
zainteresowania odnalazł w piwowarstwie, poświęca się temu w wolnym czasie,
czerpiąc jak największe pozytywne doznania. Biroturystę inaczej można nazwać
birofilem.
Polacy coraz częściej sięgają po „złoty trunek”, zamiast po mocne alkohole.
Piwo jest wybierane podczas wielu imprez, np. grill, spotkania ze znajomymi,
wesela, a nawet podczas pierwszej randki, co może być dla wielu zaskoczeniem.
Dane procentowe wskazują, że 88% Polaków przynajmniej raz w roku pije piwo,
ale tylko 15% poprzestaje na jednym razie. Do sięgania po złocisty napój przynajmniej kilka razy w roku przyznaje się 73% rodaków [http://joemonster.
org/art/31054, dostęp: 08.02.2018]. Z danych statystycznych wynika, że osoba
pełnoletnia w Polsce wypija około 120 litrów piwa w roku, co klasyfikuje nasz
kraj na trzecim miejscu pod względem ilości spożywania tego trunku w Europie.
Na drugim miejscu znajdują się Niemcy, natomiast pierwsze miejsce zajmują
Czesi [http://joemonster.org/art/31054, dostęp: 08.02.2018].
Można również zauważyć zmiany w gustach Polaków. Coraz większa część
społeczeństwa zaczyna się interesować tematami związanymi z gatunkami piwa.
Skutkuje to poszerzeniem wiedzy w tej dziedzinie czy też powoduje określenie
swoich predyspozycji smakowych. W związku z tym na krajowym rynku zaczynają dominować również piwa pochodzenia regionalnego oraz rzemieślnicze,
wytwarzane z naturalnych surowców. Browary regionalne i rzemieślnicze z roku
na rok zwiększają swoje udziały na polskim rynku piwa. Jak podaje Polskie
Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (PSPD), obecnie co pięćdziesiąte
piwo kupione nad Wisłą pochodzi z małego, lokalnego zakładu [http://www.
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portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/browary-rzemieslnicze-iregionalne/, dostęp: 12.10.2018].
Piwo oprócz walorów smakowych posiada także wiele właściwości zdrowotnych. Do jego produkcji wykorzystuje się składniki pochodzenia naturalnego,
takie jak chmiel czy jęczmień. Dzięki temu napój ten zawiera w sobie sole mineralne, proteiny oraz witaminy z grupy B [Strojny 2003, s. 52–55]. Napój chmielowy znajduje swoje zastosowanie w kosmetologii. Na bazie piwa tworzone są
różnego rodzaju kosmetyki. Stosowane jest również jako płukanka do włosów,
najlepsze do tego rodzaju zabiegu jest piwo ciemne. W ostatnim czasie staje się
również modne piwne spa, czyli odnowa biologiczna przy użyciu piwa. Kąpiel
taka poprawia jędrność skóry. Oferowane są również masaże ciała przy użyciu
olejków piwnych [Nadulski, Panasiewicz, Zawiślak 2016, s. 121–141]. Można
spotkać informacje, które mówią, że piwo posiada o wiele więcej właściwości
zdrowotnych niż wino [Kolanowski, Świderski 2003, s. 495–501].

4. Piwowarstwo jako produkt turystyczny – atrakcyjność
szlaku piwnego
Piwo wraz z całą otoczką produkcyjną i promocyjną nieodzownie wiąże się
z turystyką kulinarną (ang. food tourism), w przypadku której turystyka piwna
(ang. beer tourism) odgrywa coraz istotniejszą rolę. Polska, mając bogate tradycje kulinarne, jest krajem o dużych predyspozycjach rozwoju tej formy turystyki.
Wpływa na to również postępująca zmiana preferencji w spożyciu alkoholu przez
Polaków na korzyść trunków niskoprocentowych oraz głęboko zakorzenionej
tradycji spożycia piwa podczas spotkań towarzyskich [Rogowski, 2013, s. 199–
–215]. Jak już wspominano, piwo warzy się w naszym kraju od średniowiecza.
Już wtedy niemal każde miasto mogło poszczycić się przynajmniej jednym browarem, a w XIV-wiecznym Krakowie, ówczesnej stolicy, było ich aż 25. Pierwszy krok w kierunku rozwoju turystyki piwnej zrobiły największe polskie marki,
które podobnie jak konkurencja na Zachodzie utworzyły muzea piwowarstwa.
Obecnie produkcja piw odbywa się w dwojaki sposób. Na szeroki rynek
produkują duże koncerny dominujące w obrocie tym napojem. Piwa produkowane na skalę przemysłową mają szerokie grono konsumentów. Istnieje jednak
grupa smakoszy, która poszukuje nowych, lepszych i produkowanych w tradycyjny sposób piw. To właśnie dla nich powstała grupa tzw. regionalnych browarów, skupiająca kilkanaście podmiotów z całego kraju. Piwa te, początkowo mało popularne, zaczęły bardzo szybko zdobywać rynek ze względu na smak, jakość i sposób produkcji [Rogowski, 2013, s. 199–215]. Wzrost zainteresowania
piwami regionalnymi i rzemieślniczymi wiąże się z rozwojem turystyki lokalnej
oraz odkrywaniem nowych atrakcji. Można wyróżnić cztery kategorie takich
atrakcji:
1. Obiekty, w tym browary i browary restauracyjne i hotelowe, usługi
wellness i spa oraz piwiarnie.
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2. Wydarzenia, w tym festiwale piwne, festiwale kulinarne oraz kursy
i warsztaty.
3. Szlaki turystyczne, w tym szlaki piwne oraz szlaki kulinarne oferujące
m.in. piwa.
4. Przedmioty o charakterze pamiątek i atrybutów piwnych [Rogowski
2016, s. 207–226].
Mianem turystyki piwnej określa się rodzaj turystyki, w którym głównymi
czynnikami motywującymi do odbycia podróży są: zwiedzanie browarów,
uczestnictwo w tematycznych festiwalach oraz degustacja lokalnie wytwarzanych różnych gatunków i rodzajów piwa [Szczepańska, Czarniecka-Skubińska
2011, s. 206–221]. Jako atrakcję turystyczną można uznać pojedynczy browar,
który został zakwalifikowany jako zabytek architektoniczny. Podczas tworzenia
szlaków piwnych ważne jest, aby pamiętać o przystankach niezbędnych do regeneracji sił, np. w karczmach, pubach lub tawernach. Nieodzownym elementem
turystyki piwnej staje się zwiedzanie muzeów ukazujących eksponaty służące do
tworzenia piwa. Miano turysty piwnego zobowiązuje do uczestnictwa w targach
czy festynach branży piwowarskiej. W Polsce przykładem takich atrakcji mogą
być: Festiwal Piwowarów w Żywcu, Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów zwane Chmielakami Krasnostawskimi oraz Biesiady Tyskie.
Jednymi z najbardziej charakterystycznych i najczęściej odwiedzanych
miejsc w biroturystyce są browary [Duda-Gromada 2013, s. 63–84]. Można je
podzielić na małe, średnie i duże. Prekursorzy turystyki piwnej od zawsze pragnęli poznać rodzinny browar ich ulubionego trunku i w ten sposób zbliżyć się
do marki. Wraz z rozwojem lokalnych browarów przemysłowych wzrosła liczba
ekspertów, entuzjastów, która przerodziła się w falę turystów pragnących do nich
dotrzeć w poszukiwaniu pożądanego chmielowego smaku [http://dziennik
turystyczny.pl/2014/10/turystyka-piwna-w-polsce/, dostęp: 18.11.2018].
W Polsce rozwój turystyki piwnej wraz z upływem lat nabiera coraz większego tempa, przy czym liczba obiektów związanych z browarnictwem, udostępnianych dla turystów, nie jest jeszcze zbyt duża. Można wyróżnić kilka większych browarów, które utworzyły muzea oraz sporo mniejszych browarów rzemieślniczych, które udostępniają swoje wnętrza do wglądu zainteresowanym
osobom. Przykładami muzeów browarnictwa są: Browar i Muzeum Browaru
Żywiec, należące do jednych z najciekawszych zakładów piwowarskich w Polsce, uprzednio nosił on nazwę Arcyksiążęcy Browar w Żywcu [Charzyński, Podgórski i Jasińska 2015, s. 217–234], Browary Książęce i Tyskie Muzeum Piwowarstwa w Tychach oraz Muzeum Browarnictwa Lwówek Śląski.
Na uwagę zasługuje również Ekspozycja Browarnicza, mająca swoją siedzibę w Muzeum Ziemi Leżajskiej, przedstawiająca historię browarnictwa światowego, proces produkcji piwa, eksponaty związane z piwowarstwem oraz kufle,
etykiety i nagrody, które zdobył leżajski browar. Browar Leżajsk jest głównym
sponsorem Ekspozycji Browarnictwa. Zwiedzający w trakcie projekcji dwóch
filmów mają okazję poznać zarówno historię światowego browarnictwa, jak
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również tradycję i obecne zwyczaje piwowarstwa na ziemi leżajskiej. Jest ona
tylko jedną z trzech tego typu ekspozycji w Polsce [http://muzeum-lezajsk.pl/
ekspozycja-browarnicza/, dostęp: 18.11.2018].
Pokazy warzenia piwa należą do jednej z grup atrakcji związanych z turystyką piwną. Są okazją do zgłębienia wiedzy oraz poznania kultury piwnej. Podczas trwania takich pokazów uczestnicy degustują piwa różnego gatunku. Degustacja pozwala na poznanie głębi smaku i aromatu wydobywanego podczas produkcji. W Polsce przykładami atrakcji, podczas których mają miejsce pokazy
warzenia piwa, mogą być: Warsztaty Warzenia Piwa w Lublinie, Wrocławskie
Warsztaty Piwowarskie, Noc Kulturalna w Częstochowie lub też Konkurs Piw
Domowych w Żywcu. Warto podać tutaj również przykłady z Europy: Great
British Beer (Festiwal organizowany w Londynie) oraz Orval Browar w Belgii
[Szczepańska, Czarniecka-Skubińska 2011, s. 206–221].
Wśród festiwali i wydarzeń związanych z piwem można wymienić:
„Chmielaki Krasnostawskie” (Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów
to najstarszy festiwal piwny w Polsce), Międzynarodowy Festiwal Piwa im.
Jana Heweliusza (w Gdańsku), Europejski Festiwal Piwa w Kopenhadze,
którego celem jest prezentacja 140 duńskich i zagranicznych wystawców, reprezentujących ok. 450 różnych browarów, Ołomuniecki Festiwal Piwa w Czechach, uważany za największy piwny festiwal w Czechach oraz Oktoberfest
w Niemczech, który odbywa się w Bawarskim Monachium, a piwa pochodzące
z tej części Niemiec muszą spełniać rygorystyczne normy, jeżeli chodzi o dobór
składników.
Przykładami szlaków piwnych w Polsce mogą być: Poznański Szlak Piwny,
Opolski Szlak Piwny, Wrocławski Szlak Piwny, Krakowski Szlak Piwny, Sudecki Szlak Piwny lub Warszawski Szlak Piwny (ryc. 1.). Są to rodzaje szlaków
turystycznych, które łączą puby oraz inne lokale gastronomiczne oferujące przede wszystkim „złocisty napój”.

5. Znaczenie małych browarów i piwa regionalnego
w turystyce
W Polsce coraz szybciej rozwija się browarnictwo restauracyjne, pozyskujące coraz większą liczbę smakoszy „złocistego trunku”. W turystyce piwnej minibrowary stają się ważnym punktem w czasie podróży kulinarnych. Jest kilka
elementów decydujących o dużym zainteresowaniu ze strony biroturystów, m.in.
sposób produkcji „bez tajemnic”, duży asortyment piw słabszych i mocniejszych
oraz możliwość uczestniczenia w imprezach. Konsument jest czynnym odbiorcą
procesu powstawania piwa, gdzie zza szyby może obserwować tajniki tworzenia
trunku. Proces produkcji piwa jest atrakcją samą w sobie [Grochowicz, Kozłowska, Zawiślak 2011, s. 222–231].
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Ryc. 1. Trasa Warszawskiego Szlaku Piwnego
Źródło: https://twitter.com/szlakpiwny/, dostęp: 15.12.2018

Piwo produkowane z naturalnych składników idealnie komponuje się z wieloma potrawami. Wiele małych browarów posiada w swojej ofercie piwa sezonowe, czyli tworzone ze składników, które natura oferuje w określonych porach
roku. Zachęca to do uczestniczenia w turystyce piwnej w każdym możliwym
sezonie, aby degustować napój z wyjątkowej oferty przygotowanej przez browarników. Istotnym aspektem jest fakt, że oferowane są piwa mocniejsze oraz
słabsze. Ważnym argumentem jest możliwość uczestniczenia w wycieczce po
browarze, oglądanie pomieszczeń, maszyn, sprzętu wraz z opisem procesu produkcji piwa. W browarach restauracyjnych są organizowane różne imprezy, wydarzenia, koncerty, można obejrzeć transmisję meczu, przy okazji konsumując
piwa o wyjątkowej głębi. Browarom takim zależy również na promocji, zatem
mają dla swoich klientów przygotowane gadżety promocyjne.
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Na rzeszowskiej starówce działa największy w Polsce browar restauracyjny
„Browar Manufaktura Rzeszów” (fot. 1.). Jego właścicielem jest Ryszard Podkulski, inwestor centrów handlowych i hoteli w Rzeszowie [http://www.
propertynews.pl/, dostęp: 15.11.2018]. Znajdują się tu zarówno obiekty restauracyjne, handlowe, jak i hotele oraz liczne puby.

Fot. 1. Wnętrze „Browaru Manufaktura Rzeszów”, fot za: PropertyNews
Źródło: http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/w-rzeszowie-dzialanajwiekszy-w-polsce-browar-restauracyjny,156898.html, dostęp: 17.12.2018

Browar serwuje bardzo dobre piwo, oparte na czeskich recepturach. Z kolei
restauracja wyróżnia się polską kuchnią w części opartą na podrobach. Dostępne
są produkty regionalne skupowane z całego województwa, a nawet z Lubelszczyzny. Nad częścią handlową, browarem i restauracją mieści się czterogwiazdkowy hotel z salami konferencyjnymi.
Browar Rzemieślniczy Z&Z to pierwszy, działający od lutego 2013 r. browar rzemieślniczy w województwie podkarpackim (fot. 2.), zlokalizowany
w Wojkówce (gm. Wojaszówka), w odległości 13 km od Krosna. Mieści się
w zabytkowym budynku dawnej szkoły podstawowej. W Browarze podają świeże piwo własnej produkcji, warzone według dawnych receptur z Polski i innych
krajów europejskich.
Ciekawą imprezą związaną ze „złocistym trunkiem” jest Warszawski Festiwal Piwa, aktualnie to największy i najbardziej prestiżowy festiwal piwa w Polsce. Równie atrakcyjną imprezą jest Rzeszowski Festiwal Piwa, odbywający się
na rzeszowskim rynku (fot. 3.), podczas którego są prezentowane w większości
piwa rzemieślnicze z podkarpackich browarów, m.in. z okolic Stalowej Woli
i Niska (Browar Rzemieślniczy „Lasowiak”), z Radymna (Browar „Browincja”),
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z Łańcuta (Browar „Łańcut”), z Dukli (Browar „Dukla”) oraz z Sądkowej koło
Jasła (Browar „Eureka”).

Fot. 2. Współwłaściciele Browaru Rzemieślniczego Z&Z – P. Zajdel i K. Ziobro
Źródło: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/24030/browar-rzemieslniczy-z-z-w-wojkowce,
dostęp: 23.12.2018

Fot. 3. Rzeszowski Rynek z ogródkami piwnymi
Źródło: Fot. J. Krupa
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Coraz więcej osób deklaruje chęć odbycia podróży związanych z turystyką
kulinarną, w tym biroturystyką. Birofile, oprócz aktywnego udziału w festiwalach, wydarzeniach, pokazach związanych z piwem, decydują się przede wszystkim na odwiedzanie browarów, wybierając przy tym również browary rzemieślnicze [Rogowski, Kuc i Kuc 2012, s. 217–228].
Określona grupa konsumentów podróżuje ze względu na różne motywy,
a najważniejszymi z nich są:
♦ chęć posmakowania dobrej jakości piwa regionalnego będącego elementem tradycji,
♦ poznanie procesu jego produkcji oraz unikatowego charakteru składników,
♦ zwiedzanie muzeum piwowarstwa, udział w degustacji i pokazach piwnych,
♦ uczestnictwo w festiwalach tradycji piwowarskich i kulinarnych oraz imprezach regionalnych prezentujących dziedzictwo niematerialne regionu
[Rogowski 2016, s. 207–226].
Wraz z nadejściem nowej fali piwowarstwa rzemieślniczego w społecznym
odbiorze piwo zaczęło być postrzegane na szerszą skalę jako specyficzny i poszukiwany trunek [Rogowski i Kuc 2013, s. 199–215].

6. Koncepcja szlaku kulinarnego pn. „Karpacki Szlak Piwa” –
trasa i obiekty
Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” skupia trzy kraje, tj.
Polskę (woj. podkarpackie) oraz Słowację (północny jej obszar) i Ukrainę (zachodnia część), graniczące z Polską. Szlak obejmuje kilka wybranych browarów,
ale także restauracji, pijalni i barów. Dodatkowym elementem urozmaicającym
go są wybrane propozycje atrakcji turystycznych, które można zwiedzić w trakcie pobytu na Szlaku.
Jako dodatkowe uatrakcyjnienie Szlaku przygotowano propozycję organizacji wydarzenia związanego z promocją piw regionalnych pod nazwą „Podkarpackie Spotkania z Piwem”, która przybrałaby formę festiwalu. Miejscem spotkania
byłoby Krosno.
Zamysłem utworzenia Szlaku było przedstawienie potencjalnie najlepszych
browarów oraz lokali serwujących piwa rzemieślnicze i regionalne, trudno dostępne na rynku. Szlak (ryc. 2.) obejmuje następujące browary na terenie województwa podkarpackiego:
♦ Uherce Mineralne – Bieszczadzka Wytwórnia Piwa „Ursa Maior”,
♦ Dukla – „Browar Dukla”,
♦ Wojkówka – „Browar Z&Z Wojkówka”,
♦ Jeżowe – „Browar Lasowiak”,
♦ Leżajsk – „Browar Leżajsk”, Grupa Żywiec S.A.,
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

Rakszawa – „Browar Van Pur” S.A.,
Łańcut – „Browar Łańcut”,
Pruchnik – „Browar Domowy 616”,
Radymno – „Browar Browincja”,
Krosno – „Browar Stare Krosno”,
Rzeszów – „Browar Manufaktura” oraz „Stary Browar Rzeszowski”.

Ryc. 2. Propozycja trasy dla „Karpackiego Szlaku Piwa” na terenie
województwa podkarpackiego
Źródło: A. Podkul
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Dalej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych browarów na „Karpackim Szlaku Piwa” na obszarze województwa podkarpackiego:
Browar „Ursa Maior” w miejscowości Uherce Mineralne – jest położony
między Leskiem a Ustrzykami Dolnymi. Ze względu na swoją pierwotną lokalizację nazywa się go „Bieszczadzką Wytwórnią Piwa” (fot. 4.). Piwa są warzone
w technologii górnej metody fermentacji – typu ALES. Nie jest to jedyna metoda
wykorzystywana w tym browarze. Browar może wyróżnić się również innym
stosowanym sposobem, a mianowicie chmieleniem na zimno. Polega on na dodaniu świeżego chmielu do leżakującego już piwa, dzięki czemu uzyskuje się
intensywny, pobudzający zmysły smak. Złocisty trunek jest podawany w firmowych pokalach – grube ręcznie zdobione szkło idealne do konsumpcji piwa
URSA.

Fot. 4. Bieszczadzka Wytwórnia Piwa „Ursa Maior” w Uhercach Mineralnych
Źródło: Fot. A. Podkul

Atrakcje turystyczne w Uhercach Mineralnych i okolicy:
♦ Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe w Uhercach Mineralnych,
♦ Park Miniatur Sakralnych w Myczkowcach (w odległości 3 km od Browaru),
♦ Zapora w Myczkowcach (w odległości 4 km),
♦ Zalew Soliński (w odległości 10 km).
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Browar Dukla (rzemieślniczy, restauracyjny) – zlokalizowany w Dukli oddalonej ok. 70 km od Uherc Mineralnych. Browar jest połączeniem nowoczesności
oraz tradycji. Do produkcji używa się wyłącznie naturalnych składników.
Atrakcje turystyczne w okolicy:
♦ Muzeum Historyczne w Dukli,
♦ Ruiny browaru z lat 1750–1790,
♦ Szlaki piesze, rowerowe, konne,
♦ Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana i liczne kapliczki.
Browar Rzemieślniczy Z&Z Wojkówka – położony w niedalekiej odległości od Browaru Dukla, w gminie Wojaszówka. Piwowarzy organizują dla odwiedzających pokazy warzenia piwa. Do produkcji piwa wykorzystuje się wodę
z własnego ujęcia, co wyróżnia ten browar spośród pozostałych konkurentów.
Atrakcje turystyczne w okolicy:
♦ Zabytkowy dwór w Ustrobnej (w odległości 5 km od Browaru),
♦ Zamek Kamieniec w Odrzykoniu (w odległości 8 km),
♦ Rezerwat przyrody „Prządki” w Czarnorzekach (w odległości 10 km).
Browar Leżajsk – zlokalizowany na przedmieściach Leżajska w miejscowości Stare Miasto (fot. 5.). Zakład od 1999 r. należy do grupy piwowarskiej Grupa
Żywiec S.A. Browar pierwszą produkcję rozpoczął w 1978 r. i jest najstarszym
proponowanym na Szlaku obiektem. Został wybudowany w tym rejonie ze
względu na łatwą dostępność do wody oligoceńskiej, która nie potrzebowała
dodatkowej obróbki i nadawała się do wykorzystania.

Fot. 5. Widok Browaru Leżajsk z góry
Źródło: https://www.google.com/search?q=browar+le%C5%BCajsk&source, dostęp: 21.11.2018
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Atrakcje turystyczne w Leżajsku i okolicy:
♦ Bazylika Zwiastowania NMP i Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku,
♦ Muzeum Ziemi Leżajskiej z siedzibą w XVIII-wiecznym Dworze Starościńskim (m.in. ekspozycja historii browarnictwa),
♦ Zabytkowy Ratusz,
♦ XVII-wieczny cmentarz żydowski wraz z grobem cadyka Elimelecha.
Browar Van Pur S.A. oddział w Rakszawie – jeden z pięciu browarów należących do spółki Van Pur. Określany jako ich najlepszy zakład ma największe
moce produkcyjne, ok. 1,4 mln hektolitrów piwa rocznie. Zakład słynie nie tylko
z wytwarzania piwa, ale również z produkcji kwasu chlebowego, podpiwka oraz
napoju na bazie słodu [http://www.vanpur.com.pl/browary/browar-rakszawa.
html/, dostęp: 22.12.2018].
Browar Łańcut – całkowicie nowy browar, założony w 2015 r., uruchomiony wiosną 2016 r. Zakład opiera swoją działalność na tradycjach, jednak warzy
zupełnie nowe piwa, posiada swoje receptury.
Atrakcje turystyczne w Łańcucie i okolicy:
♦ Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie,
♦ Zamek Lubomirskich i Potockich wraz z parkiem w Łańcucie,
♦ Kasyno Urzędnicze i barokowa synagoga w Łańcucie,
♦ Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im.
Rodziny Ulmów w Markowej (w odległości 11 km),
♦ Skansen w Markowej.
Trasa Szlaku browarów występujących na obszarze województwa podkarpackiego przebiega również przez Rzeszów oraz Krosno. Jest to ciekawa propozycja do spędzania weekendów, w letnie wieczory lokale oferują stoliki na zewnątrz („ogródki piwne”), natomiast zimową porą można zagrzać się w środku
klimatycznego miejsca.
Dalej przedstawiono wybrane lokale (pijalnie, restauracje), które posiadają
w swojej ofercie piwa kraftowe, regionalne z województwa podkarpackiego
i innych regionów Polski oraz bogaty zakres piw z dalekich miejsc świata.
„Stary Browar Rzeszowski” – zlokalizowany przy Rynku Starego Miasta,
pierwszy w Rzeszowie browar restauracyjny (fot. 6. i 7.).
„Browar Manufaktura Rzeszów” – kolejny browar restauracyjny zlokalizowany przy ul. Juliusza Słowackiego 16, przy rzeszowskim Rynku (fot. 8. i 9.).
„Česká Hospoda” – Pub – Rzeszów – zlokalizowana przy ul. Rynek 5 (fot.
10.), serwująca oryginalne czeskie piwa z beczki (cztery rodzaje) i butelkowane.
„Stare Krosno” – restauracja-pijalnia – zlokalizowana przy ul. Rynek 9
w Krośnie. Jest lokalem tematycznym, powstała z zamiłowania i tradycji do Krosna, jak i całego regionu bieszczadzkiego. Serwuje piwo Starokrośnieńskie oraz
popularne piwa butelkowe.
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Fot. 6. Wnętrze „Starego Browaru
Rzeszowskiego”

Fot. 7. Wejście główne do Browaru
Źródło: Fot. J. Krupa

Źródło: https://www.google.pl/url?sa,
dostęp: 12/11.2018

Fot. 8. „Browar Manufaktura Rzeszów” –
zewnętrzna część konsumpcyjna

Fot. 9. Wejście główne do „Manufaktury”
Źródło: Fot. J. Krupa

Źródło: Fot. J. Krupa

Wymienione lokale są jedynie propozycją miejsc, w których połączono dobry klimat, ciekawy wystrój wnętrz, dobrą kuchnię i oczywiście smaczne piwo –
zimne w lecie, grzane w zimie.
Rycina 3. przedstawia propozycję trasy „Karpackiego Szlaku Piwa” po stronie słowackiej i ukraińskiej. Po stronie słowackiej szlak przebiega przez miejscowości: Velky Saris („Browar Topvar”), Presov („Browar Stamgast”) oraz
Medzilaborce („Browar Haskove Pivne Kupele”). Po stronie ukraińskiej Szlak
biegnie przez Lwów i obejmuje „Browar Lwowski”.
Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu browary te nie zostały poddane
charakterystyce.
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Fot. 10. „ČESKÁ HOSPODA” – ogródek piwny
Źródło: Fot. J. Krupa

Ryc. 3. Koncepcja trasy „Karpackiego Szlaku Piwa” obejmująca browary po stronie polskiej,
słowackiej i ukraińskiej
Źródło: A. Podkul
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7. Koncepcja organizacji imprezy o tematyce piwnej
Autorski program jednodniowego Festiwalu Piwnego w Krośnie pn. „Podkarpackie Spotkania z Piwem” (wrzesień). Lokalizacja: rynek w Krośnie.
Piwna impreza. Jej pierwowzór to popularny Niemiecki Oktoberfest. Propozycja festiwalu to wydarzenie o znacznie mniejszym zakresie, jednak nieodbiegające od głównego celu imprezy odbywającej się co roku u naszych zachodnich sąsiadów. W przypadku festiwalu krośnieńskiego celem przewodnim będzie
promocja browarów rzemieślniczych, głównie z terenu województwa podkarpackiego. Mimo że coraz więcej osób sięga po regionalne piwa, jest to jednak jeszcze obcy temat dla sporej części społeczeństwa. Celem imprezy będzie przybliżenie społeczności regionu podkarpackiego wiedzy z zakresu oferty piw regionalnych oraz metod ich produkcji, informacji o ich walorach smakowych, aspektach zdrowotnych oraz o zagrożeniach związanych z nadużywaniem napojów
alkoholowych. Wydarzenie będzie okazją do osobistej degustacji „złotego trunku”, rozmowy z producentami i dystrybutorami piw regionalnych.
Wydarzenia towarzyszące imprezie. W ramach „Podkarpackiego Spotkania z Piwem” przewidziane są koncerty, liczne zabawy, degustacja i zakup potraw regionalnych, a przede wszystkim zasmakowanie w wybornych piwach
regionalnych. Nie zabraknie również wystąpień skierowanych do uczestników
imprezy, m.in. w aspekcie edukacji dotyczącej zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem alkoholu, a zwłaszcza z jego nadużywaniem.

8. Wybrane elementy promocji Szlaku – logo i tablica
informacyjna
Promocja opracowanego produktu turystycznego ma ogromny wpływ na
jego sprzedaż. Instrumentami wykorzystywanymi w marketingu są m.in.: reklama, promocja sprzedaży, public relations i sprzedaż osobista [https://agraf.net.
pl/agraf/narzedzia-promocji/, dostęp: 02.10.2018]. W celu zwiększenia zasięgu
produktu potrzebne jest działanie wielotorowe, czyli zainwestowanie w różne
formy promocji. Trasa Szlaku powinna zawierać logo (ryc. 4.), natomiast przy
każdym z browarów lub przy każdej atrakcji powinna się znajdować tablica
z krótką informacją o lokalizacji danego obiektu, odległości, w jakiej się on znajduje, godzinach otwarcia oraz atrakcjach turystycznych położonych w sąsiedztwie Szlaku (ryc. 5.).
Do rąk potencjalnych turystów często trafiają różnego typu ulotki, broszury,
foldery. Jest to chyba jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod działania
na rzecz promocji produktu. Reklamę Szlaku warto zamieścić na stronie internetowej, np. lokalnego portalu. Dla osób korzystających z atrakcji szlaku można
przygotować różnego rodzaju gadżety i pamiątki. Właściciele browarów znajdujących się na Szlaku powinni pamiętać, że konkurowanie może osłabiać ich działalność, a zachowanie zdrowego rozsądku i wzajemna współpraca może dopro185
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wadzić ich do wspólnej wygranej. Częstą formą promocji jest organizacja lub
udział w imprezach tematycznych, festiwalach związanych z browarnictwem.

Ryc. 4. „Karpacki Szlak Piwa” – propozycja logo
Źródło: A. Podkul

Ryc. 5. „Karpacki Szlak Piwa” – propozycja tablicy informacyjnej
Źródło: A. Podkul
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Fakt znajdowania się tylu browarów na jednym Szlaku powinien zachęcać
właścicieli do współpracy ze sobą. Nowo powstałe zakłady mają świeże pomysły, zapał w dążeniu do celu, pełen energii i zaangażowania zespół, a browary
dłużej działające – wiedzę, doświadczenie, tożsamość, charakter. Połączenie tych
elementów może być kluczem do rozwoju biroturystyki w Polsce, Słowacji i na
Ukrainie.

9. Zakończenie
W obecnych czasach turystyka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Coraz większa liczba osób decyduje się na podróżowanie. Powstaje mnóstwo
atrakcyjnych ofert, które obejmują zarówno transport do wybranego celu, zakwaterowanie oraz posiłki. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z podróżowaniem. Istnieje jednak duża grupa społeczeństwa decydująca się na samodzielne organizowanie swoich wyjazdów. Osoby
takie chętnie korzystają z zasobów informacji, które nakierują ich na najciekawsze miejsca oraz atrakcje znajdujące się w wybranej lokalizacji. Wśród takich
zasobów można wymienić m.in.: przewodniki, mapy, atlasy, broszury, ulotki,
foldery oraz strony internetowe.
Szybko rozwijającą się formą turystyki jest turystyka kulturowa, w tym turystyka kulinarna, w ramach której można wyróżnić turystykę piwną, zwaną
biroturystyką. Wśród społeczeństwa nie brakuje pasjonatów piwa. Jednak czy
miano biroturysty może zyskać osoba spożywająca piwo w zaciszu domowym
lub z kolegą przy barze? Czy wyjście do sklepu, baru czy innego lokalu może
być już uznawane za niewielką podróż? Biroturystyka to coś więcej, łączy wiedzę, pasję, chęć poznawania tajemnic piwowarów oraz pogłębiania doświadczenia z podróżowaniem.
Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” to połączenie atrakcji
związanych z piwem w trzech krajach, o dużych i historycznych tradycjach piwowarskich. Polska, a dokładnie teren województwa podkarpackiego, ma w swojej ofercie podróżowania wiele browarów, zarówno rzemieślniczych, jak i tych
domowych. Browary produkujące piwa kraftowe prowadzą swoją dystrybucję
w coraz większym zakresie. W propozycji Szlaku zostały opisane zakłady znane
wśród wielbicieli tego gatunku trunku, które dzięki swojej aktywnej działalności
i wysokiej jakości piwa zdobyły już renomę. Oprócz nich na Szlaku znalazło się
również kilka stosunkowo młodych browarów, walczących o dobrą pozycję na
rynku.
Autorzy uważają, że utworzenie „Karpackiego Szlaku Piwa” jest ciekawą
propozycją zarówno dla zaawansowanych biroturystów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tematem piwa. Zestawienie browarów, ich
krótki opis, propozycje atrakcji turystycznych (przyrodniczych i antropogenicznych), zlokalizowanych w niewielkiej odległości od punktu docelowego to właśnie przepis na udany urlop czy wyjazd weekendowy.
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Turystyka piwna sama w sobie może być atrakcją. Wgłębiając się w jej znaczenie i definicję, można wywnioskować, że to właśnie połączenie atrakcji, które
oferują browary lub bogate walory turystyczne odwiedzanego terenu, przedstawiają ją jako wartą poznania. Sama turystyka piwna to zbiór ciekawych miejsc,
propozycji spędzenia czasu, interesujących imprez, w których można brać czynny udział. Mając na uwadze liczbę browarów występujących w województwie
podkarpackim, można stwierdzić, że pomysł utworzenia szlaku piwnego jest wart
rozpatrzenia i kontynuowania. Jest to prosty sposób na uatrakcyjnienie pobytu
w regionie, a tym samym może korzystnie wpływać na rozwój turystyki, w tym
turystyki piwnej.
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TURYSTA NIEPEŁNOSPRAWNY W ŚWIETLE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI
NA TERENIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO
I POGÓRZA PRZEMYSKIEGO
Streszczenie
Jednym ze sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym jest włączenie ich w życie
społeczne, m.in. poprzez turystykę i rekreację. Aktywność ruchowa we wszystkich jej przejawach, nie tylko wzbogaca i przyśpiesza procesy rehabilitacji fizycznej i społecznej, ale
również wpływa integrująco na środowiska osób niepełnosprawnych. Celem niniejszego
artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzeby turysty niepełnosprawnego w zakresie uprawiania turystyki w świetle idei zrównoważonego rozwoju oraz dokonanie przeglądu udogodnień i dostosowań do tych potrzeb w wybranych obiektach, miejscach będących atrakcjami turystycznymi województwa podkarpackiego z uwzględnieniem terenu Pogórzy
Dynowskiego i Przemyskiego. Artykuł ma charakter przeglądowy. W opracowaniu zastosowano metodę Desk Research, obejmującą weryfikację danych pozyskanych ze źródeł
ogólnodostępnych zastanych (głównie literatura fachowa, przewodniki, oraz Internet –
Web Research), dokonano ich weryfikacji i uporządkowania.
Słowa kluczowe: turystyka, niepełnosprawni, udogodnienia, rozwój zrównoważony,
infrastruktura turystyczna

A DISABLED TOURIST IN THE LIGHT OF TOURISM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE AREA
OF DYNOWSKIE AND PRZEMYSKIE FOOTHILLS
Summary
A way to help people with disabilities is to involve them in social life, including through
tourism and recreation. Movement and activity in all its forms, not only enrich and accelerate the processes of physical and social rehabilitation, but also integrate the environment of
people with disabilities. The purpose of this article is to draw attention to the needs of

Anna Nizioł
a disabled tourist in the field of tourism in the light of the idea of sustainable development
and review the facilities and adaptations to these needs in selected tourist attractions of the
Podkarpackie region, including the Dynowskie and Przemyskie Foothills. The article is of
review nature. The study uses the method of Desk Research, including verification of data
obtained from generally available sources (mainly professional literature, book guides, and
the Internet – Web Research), verified and organized.
Keywords: tourism, disabled people, facilities, sustainable development, tourist infrastructure

1. Wprowadzenie
Turystyka dostarcza wiele korzyści osobom niepełnosprawnym. Sprzyja
przezwyciężaniu osobistych słabości, stwarza szansę na wzrost poczucia własnej
wartości, pozwala chociaż w części kompensować występujące ograniczenia
w sprawności organizmu, integrować ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Turystykę ludzi niepełnosprawnych należy traktować nie tylko jako rozrywkę, ale również jako środek terapeutyczno-wychowawczy. Uprawiając turystykę, niepełnosprawni podejmują trud pokonywania własnych słabości i wyznaczania sobie coraz ambitniejszych celów [Walentynowicz 2008, s. 27]. Elementy
turystyki powinny więc być uwzględniane w programach rehabilitacji realizowanych przez różne ośrodki służby zdrowia, organizacje i instytucje służące ludziom
niepełnosprawnym, a organizatorzy turystyki i gestorzy bazy turystycznej powinni
podejmować starania, aby tworzyć i dostosowywać ofertę dla takiego właśnie
odbiorcy.
Coraz częściej wskazuje się osoby niepełnosprawne jako pełnoprawnych konsumentów dóbr turystycznych, trudno jednak mówić o masowym ruchu turystycznym tego środowiska, aczkolwiek niektóre rodzaje niepełnosprawności nie stanowią poważnego ograniczenia w uprawianiu różnorodnych form turystyki. Zdaniem
Skalskiej: Odpowiednio przygotowany do uczestnictwa w turystyce, dobrze poinformowany niepełnosprawny klient oraz przeszkolony personel mogą stworzyć
szansę korzystania z usług otwartego rynku turystycznego osobom z różnymi
niesprawnościami, również psychicznymi i intelektualnymi, a także być dobrym
źródłem zysku dla firm [Skalska 2011, s. 140].
Pomimo różnych działań podejmowanych przez podmioty prywatne, administrację rządową i samorządową, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje wspierające osoby niepełnosprawne, uczestnictwo tych osób w turystyce
wciąż jest na bardzo niskim poziomie. Taki stan rzeczy jest wynikiem występowania wielu barier na drodze niepełnosprawnych. Wskazuje się trzy główne kategorie
przeszkód [Popiel 2014, s. 126]:
♦ wewnętrzne, które tkwią w samej osobie niepełnosprawnej, powiązane
z jej stanem psychicznym i fizycznym,
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♦ środowiskowe, narzucone przez zewnętrzne uwarunkowania środowiskowe (np.: bariery architektoniczne, prawne, ekologiczne),
♦ interakcyjne, wynikające z wzajemnego oddziaływania środowiska z osobą niepełnosprawną w rozumieniu fizycznym i społecznym.
Sama branża turystyczna jest słabo przygotowana do obsługi turysty niepełnosprawnego. Brakuje dedykowanych ofert organizatorów turystyki, kompleksowej informacji turystycznej szczególnie o dostępności infrastruktury turystycznej
oraz wykwalifikowanej kadry do obsługi tego segmentu klientów o wyjątkowych
potrzebach.
Tymczasem w sferze turystyki powszechne stało się hasło „zrównoważonego
rozwoju”, które odnosi się głównie do poszanowania oraz ochrony zasobów przyrodniczych, respektowania odrębności społeczno-kulturowej obszarów recepcyjnych, jak też dążenia do zapewnienia korzyści ekonomicznych i społecznych dla
wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej rozwój. Rozwój zrównoważony
wyznacza więc pewien kierunek działań, głównie o charakterze ekologicznym
i ekonomicznym, stąd synonimami tego hasła są pojęcia „ekoturystyka” czy „turystyka przyjazna dla środowiska”. Jako odpowiedź na etyczne potrzeby rozwoju
turystyki, zachowania równowagi w postawach organizatorów, jak i samych turystów wprowadzono kolejny synonim turystyki zrównoważonej – „turystykę odpowiedzialną” [Kazimierczak 2010, s. 9–18]. Takie podejście do turystyki oznacza
wyrównywanie szans, m.in. przez ograniczanie dyskryminacji w korzystaniu z turystyki, a więc aktywizację osób niepełnosprawnych i umożliwianie im dostępu
do naturalnych i społecznych zasobów.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzeby turysty niepełnosprawnego w zakresie uprawiania turystyki w świetle idei zrównoważonego
rozwoju oraz dokonanie przeglądu udogodnień i dostosowań do tych potrzeb
w wybranych obiektach oraz miejscach będących atrakcjami turystycznymi województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem terenu Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego.

2. Niepełnosprawność a turystyka
Niepełnosprawność jest problemem społecznym i nie ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności, należy uznawać relację między
zdrowiem człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie) a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza1.

1

Według Światowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled Persons) oraz Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with
Disabilities).
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Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization –
WHO) niepełnosprawność dotyczy takich pojęć, jak:
♦ niesprawność (ang. impairment) – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym,
♦ niepełnosprawność (ang. disability) – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w zakresie uznawanym za typowy dla człowieka,
♦ ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (ang. handicap) – ułomność
określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności,
ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami [http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.
php, dostęp: 22.11.2018].
Według polskiego ustawodawstwa niepełnosprawność oznacza trwałą lub
okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy [art. 2 pkt 10 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,
z późn. zm.].
Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce (podawana według różnych źródeł)
wynosi 5–8 mln, co stanowi blisko jedną czwartą naszego społeczeństwa.
Z danych GUS (Główny Urząd Statystyczny) wynika, że w 2002 r. w Polsce było
ogółem 5,3 mln niepełnosprawnych osób. W 2011 r. przeprowadzono Narodowy
Spis Powszechny (pozyskiwanie danych odbywało się na zasadzie dobrowolności), według którego całkowita liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wyniosła
4,7 mln [http://brzozow.pl/index.php/informacje-dla-osob-niepelnosprawnych/
niepelnosprawnosc-w-liczbach/, dostęp: 22.11.2018].
Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. średnio co
trzynasta osoba w województwie podkarpackim była niepełnosprawna (posiadała
orzeczenie o niepełnosprawności), co oznacza, że niemal 155 tys. mieszkańców
województwa podkarpackiego nie miało możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym z powodu istniejących barier urbanistycznych
i architektonicznych oraz obojętnych lub negatywnych postaw ze strony otoczenia
[Cierpiał-Wolan 2011, s. 62].
Jednym ze sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym jest włączenie ich
w życie społeczne, m.in. przez turystykę i rekreację. Aktywność ruchowa we
wszystkich jej przejawach nie tylko wzbogaca i przyśpiesza procesy rehabilitacji
fizycznej i społecznej, ale również wpływa integrująco na środowiska osób niepełnosprawnych. Turystyka stwarza naturalny bodziec przyśpieszający i wspomagający procesy odnowy, regeneracji, a nawet kompensacji funkcji uszkodzonego
organizmu, a nabyte nowe umiejętności z dużym powodzeniem mogą być przeno-
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szone na inne obszary funkcjonowania w codziennym życiu [Galoch, Łagódka
2010, s. 10–11].
Większość form turystyki jest otwarta na uczestnictwo niepełnosprawnych,
mimo to, na drodze aktywnego udziału w turystyce stoją różne przeszkody. Do
najważniejszych należą [Żbikowski, Sroka 2011, s. 172]:
♦ brak dostępności obiektów, tj.: hoteli, restauracji, obiektów kulturalnych
(muzeów, teatrów),
♦ brak dostępności i dostosowania transportu publicznego, tj. pociągów, autobusów, samochodów itp.,
♦ nieodpowiednie podejście kadry turystycznej, nadopiekuńczość, niecierpliwość, ignorancja,
♦ konieczność podróżowania z opiekunem lub tylko w grupie niepełnosprawnych,
♦ brak rzetelnych informacji o dostępnych ofertach turystycznych przeznaczonych dla niepełnosprawnych odbiorców.
Najbardziej powszechne są bariery architektoniczne, takie jak: nieutwardzone
bądź nierówne nawierzchnie, wysokie krawężniki, strome schody, zbyt mała ilość
pochylni, które stoją na przeszkodzie niepełnosprawnym niemalże w każdej przestrzeni. Zdarza się dość często, że obiekty ogłaszające się jako dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, mają jedynie podjazd, ale jednocześnie za wysokie progi, zbyt wąskie korytarze czy drzwi, co w praktyce nie pozwala na pobyt
i korzystanie z nich osobom z dysfunkcjami [Ziółkowski 2010, s. 52]. Najczęściej
gestorzy obiektów dedykowanych turystom tłumaczą brak ich dostosowania do
potrzeb niepełnosprawnych odbiorców wysokimi kosztami takich inwestycji [Borowicka, Heliński 2007, s. 13].
Fakt, że bariery infrastrukturalne są główną przeszkodą w życiu osób niepełnosprawnych, potwierdzają m.in. badania opublikowane w 2014 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie: Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego, w ramach projektu systemowego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego, powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” [http://www.rops.rzeszow.pl/
dokumenty/badania/5_niepelnosprawni.pdf, dostęp: 30.11.2018]. Respondenci
potwierdzili, że największym problemem codziennym w życiu było dla nich przemieszczanie się poza domem (41%). Ponadto niemal połowa osób biorących udział
w badaniu wskazała, że również w przypadku dostępu do kultury, sportu i oferty
turystycznej największym problemem jest ograniczona liczba propozycji skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Z kolei w ramach innych badań przeprowadzonych wśród niepełnosprawnych
w województwie podkarpackim, respondenci wskazali, jako najczęstszą barierę
uniemożliwiającą uprawianie turystyki, brak odpowiedniej oferty turystycznej dla
osób niepełnosprawnych oraz brak informacji turystycznej w prasie, Internecie,
telewizji, w przewodnikach turystycznych [Urbaniak, Sawaryn 2011, s. 68–73].
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W świetle zasygnalizowanych problemów turystów niepełnosprawnych jest
ważne podejmowanie działań, które zniwelują dysproporcje w życiu społecznym
tej grupy uczestników ruchu turystycznego. Przez stwarzanie udogodnień, zapewnienie swobodnego dostępu do produktów i usług turystycznych, lepszą funkcjonalność infrastruktury poprawi się jakość życia i zwiększy się poziom uczestnictwa niepełnosprawnych w turystyce, a tym samym będzie realizowany ważny postulat zrównoważonego rozwoju.

3. Rozwój zrównoważony w turystyce
Tematyka zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach życia jest promowana przez Komisję Europejską od początku lat 90. XX w. Unijni politycy wzywają do bycia społecznie odpowiedzialnym i dążenia do likwidacji wykluczenia
społecznego. Postuluje się większą empatię i zrównoważone podejście w zakresie organizacji pracy, równości szans oraz integracji społecznej [Popiel 2015,
s. 339–350].
Zrównoważona i odpowiedzialna turystyka ma również na celu walkę z nierównościami społecznymi przez m.in. zwiększanie możliwości uczestnictwa
w niej osób niepełnosprawnych. Miasta, ale też obszary wiejskie stają się coraz
bardziej funkcjonalne i dostępne przez co poprawiają jakość życia codziennego
niepełnosprawnym osobom. Zdaniem Wysockiego [2009, s. 3] przestrzeń, która
będzie przyjazna wszystkim, czyli dostępna dla każdego i bez względu na jego
sprawność ruchową lub poznawczą, zapewni pełną integrację społeczną jej użytkowników, stanie się miejscem zacieśniania więzi międzyludzkich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Postulat ten wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, w świetle którego coraz częściej dostosowuje się również produkty i usługi
turystyczne do wymagań turystów niepełnosprawnych. W związku z tym w ramach niniejszego opracowania podjęto próbę dokonania przeglądu popularnych
w województwie podkarpackim atrakcji turystycznych z uwzględnieniem obszaru
Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego pod względem ich dostosowania i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Należy zaznaczyć, że dotychczas w regionie podkarpackim nie dokonano całościowego przeglądu atrakcji turystycznych pod względem ich dostępności dla
niepełnosprawnego turysty. Poszukując źródeł zastanych na ten temat, ustalono,
że istnieje tylko jedno wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli:
Przewodnik po dostępnych muzeach polskich, będące efektem realizacji projektu
„Muzea bez barier – Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. We wstępie tej publikacji można
przeczytać, że jest to pierwszy przewodnik koncentrujący się na walorach placówek muzealnych, z których może korzystać osoba niepełnosprawna [Szlązak,
Wiechnik 2015, s. 5]. Układ przewodnika opiera się na podziale administracyjnym województw, dzięki czemu można sprawnie wyszukać podkarpackie placówki i zapoznać się z ich udogodnieniami dla niepełnosprawnych.
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Drugim źródłem informacji o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych
w niektórych atrakcjach turystycznych i obiektach noclegowych z terenu województwa podkarpackiego są materiały niepublikowane, opracowane na własny
użytek przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną (PROT) [PROT,
Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych, plik xlsx, dostęp: 30.11.2018].
Wsparciem w poszukiwaniu informacji na temat przystosowania obiektów
i miejsc dla niepełnosprawnych osób okazał się też portal www.turystykadla
wszystkich.pl, utworzony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
(PTTK) w ramach realizacji projektu „Turystyka dla wszystkich”. Portal udostępnia informacje o infrastrukturze turystycznej (obiektach noclegowych, gastronomicznych, kulturalnych, sportowych, zabytkowych, szlakach turystycznych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz środkach transportu), przybliża miejsca,
po których może wędrować każdy bez względu na stopień niepełnosprawności,
a także informuje o utrudnieniach [http://www.turystykadlawszystkich.pl/index.
php, dostęp: 29.11.2018].

4. Atrakcje turystyczne bez barier
Jedną ze znanych atrakcji, chętnie odwiedzanych przez turystów, jest Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Podprzemyskie Bolestraszyce słyną
z imponującego i pięknie utrzymanego arboretum, które bez względu na porę roku
zapewnia niezwykłe wrażenia estetyczne. Istotą tego ogrodu jest wielkie bogactwo
gatunków i form roślinnych. Rośnie tutaj blisko cztery tysiące gatunków [Figiela
2015, s. 139]. Arboretum jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
w zakresie dostępności architektonicznej i edukacyjnej. Niepełnosprawni mogą liczyć na [Szlązak, Wiechnik 2015, s. 88]:
♦ specjalnie wydzielone miejsca parkingowe,
♦ utwardzoną i wyrównaną nawierzchnię drogi dojścia do budynku,
♦ brak progów i nierówności poziomów sal,
♦ dostosowanie bram i drzwi do osób na wózkach,
♦ odpowiednią szerokość korytarzy, przejść i dojść do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m,
♦ podjazd dla wózków,
♦ toaletę dla niepełnosprawnych,
♦ rozmieszczenie eksponatów wraz z podpisami na odpowiedniej dla poruszających się na wózku wysokości,
♦ wykwalifikowany personel w obsłudze osób z dysfunkcją narządu ruchu
niewidomych i słabowidzących,
♦ pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej w czasie zwiedzania,
♦ możliwość dotykania niektórych eksponatów, kopii, makiet, tyflografik,
♦ kontrastowe tło i duże litery opisów i podpisów wystaw,
♦ dostępność opisów i podpisów w alfabecie Braille’a,
197

Anna Nizioł

♦ ofertę edukacyjną, wystawy dedykowane osobom niewidomym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym oraz niepełnosprawnym intelektualnie,
♦ system informacyjny dostosowany do potrzeb osób słabowidzących,
♦ wydawnictwa muzeum przystosowane do potrzeb osób niesłyszących (foldery, ulotki, katalogi).
Należy dodać, że w bolestraszyckim arboretum utworzono uniwersalny Ogród
Sensualny, który jest przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.
Kolejnym obiektem muzealnym, który posiada liczne dostosowania do osób
niepełnosprawnych, jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Należą do nich
[Szlązak, Wiechnik 2015, s. 90]:
♦ utwardzona i równa nawierzchnia przy dojściu do budynku,
♦ brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal,
♦ dostosowane bramy i drzwi do osób na wózkach,
♦ podjazd oraz podnośnik/platforma dla wózka,
♦ wykwalifikowany personel w obsłudze osób niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z dysfunkcją narządu ruchu oraz
niepełnosprawnych intelektualnie,
♦ możliwość pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej w czasie zwiedzania,
♦ eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób
poruszających się na wózku,
♦ oferta edukacyjna dedykowana osobom niewidomym i słabowidzącym –
urządzenia wspomagające: audioprzewodniki, palmtopy, odtwarzacze
mp3,
♦ oferta edukacyjna dedykowana osobom niesłyszącym i słabosłyszącym
oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
Istnieje możliwość zwiedzania przez niepełnosprawnych budynku głównego oraz
budynku Muzeum Historii Miasta. Niestety Muzeum Dzwonów i Fajek, będące
Oddziałem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej jest niedostępne ze względu
na układ architektoniczny Wieży Zegarowej, w której się znajduje.
W odległości 10 km od Przemyśla jest położony zamek w Krasiczynie – jedna
z najpiękniejszych budowli epoki renesansu na ziemiach polskich. Zamek, jak
i park wokół niego są udostępnione dla zwiedzających. Podstawowa oferta zwiedzania zajmuje około godziny i obejmuje dziedziniec, sale ekspozycyjne, kryptę
grobową Sapiehów i lochy zamkowe. Oddzielnie można wykupić zwiedzanie
parku i wejście na wieżę zegarową [Osip-Pokrywka, Osip-Pokrywka 2014, s. 109].
Niestety ze względu na schody możliwość zwiedzania zamku jest ograniczona.
W obiekcie znajdują się też hotel i restauracja. W hotelu dwa pokoje są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Parking dla odwiedzających nie posiada specjalnych oznaczeń dla niepełnosprawnych [PROT, Obiekty przystosowane dla
niepełnosprawnych, plik xlsx, dostęp: 30.11.2018].
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Do cennych kulturowo atrakcji Pogórza Przemyskiego należą też Zespół
Klasztorny Franciszkanów z kościołem pw. Znalezienia Krzyża Pańskiego w Kalwarii Pacławskiej oraz cerkiew w Posadzie Rybotyckiej.
Kalwaria Pacławska jest znana z odgrywanego w Wielki Piątek na wzgórzach
wokół klasztoru Misterium Męki Pańskiej. Fascynująca jest też topografia tego
miejsca porównywanego z krajobrazem Jerozolimy.
Z kolei świątynia w Posadzie Rybotyckiej to najstarsza zachowana murowana
cerkiew na ziemiach polskich. Została wzniesiona na wzgórzu jako świątynia
klasztorna przy prawosławnym monastyrze najpóźniej w drugiej poł. XV w. Od
2010 r. świątynia w Posadzie Rybotyckiej jest cerkwią parafialną pw. św. Onufrego, należącą do archidiecezji warszawsko-przemyskiej Kościoła greckokatolickiego i stanowi własność greckokatolickiej parafii archikatedralnej w Przemyślu
[Osip-Pokrywka, Osip-Pokrywka 2014, s. 115]. Niestety brakuje informacji o dostępności tych miejsc dla niepełnosprawnych odwiedzających.
Odwiedzając tereny Pogórza Dynowskiego, warto skorzystać z oryginalnej
oferty, jaką jest przejazd przeworską kolejką wąskotorową „Pogórzanin”. Wąskotorowa Kolej Lokalna Przeworsk–Dynów powstała pod zaborem austro-węgierskim na początku XX w. Od 1991 r. kolejka jest wpisana do rejestru zabytków.
Długość trasy kolejki wynosi 46 km i przebiega przez malowniczą dolinę rzeki
Mleczki, Pogórze Dynowskie, do Doliny Sanu. Najciekawszym odcinkiem pokonywanym przez tabor kolejki jest 602-metrowy tunel w Szklarach, jedyny tego
rodzaju w Polsce, a najdłuższy na liniach wąskotorowych w Europie [Osip-Pokrywka, Osip-Pokrywka 2014, s. 128–129]. Kolejką mogą podróżować osoby niepełnosprawne, jednak z pewnymi utrudnieniami. Niestety brakuje specjalnych
podjazdów dla osób poruszających się na wózku, zajęcie miejsca w kolejce jest
możliwe przy pomocy osób trzecich. Podczas jednego przejazdu kolejka jest
w stanie pomieścić 10–12 wózków. Warto dodać, że toalety na dworcu PKP są
dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, brakuje jednak specjalnych oznaczeń
na parkingu [PROT, Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych, plik xlsx, dostęp: 30.11.2018].
Niewątpliwie urokliwą rezydencją, zlokalizowaną nad Doliną Sanu, kryjącą
w sobie bogatą historię, jest Zamek Dubiecko. Jest on otwarty dla zwiedzających,
chociaż we wnętrzu nie ma typowej ekspozycji muzealnej. Obecnie funkcjonuje
tutaj restauracja i hotel. Zamek jest otoczony parkiem, w którym na zamkowym
dziedzińcu od 300 lat rośnie dąb Dewajtis. Od XIV w. rezydencja w Dubiecku
należała do znakomitych rodów Kmitów, Stadnickich, Krasickich i Konarskich. To tutaj urodził się i spędził dzieciństwo Ignacy Krasicki [Figiela 2015,
s. 151–156]. Obiekt jest dostępny całodobowo, a dla turystów niepełnosprawnych
oferuje pokój na poziomie zerowym w Hotelu w Parku, dostęp do restauracji, sal
konferencyjnych oraz parking bez oznaczeń [PROT, Obiekty przystosowane dla
niepełnosprawnych, plik xlsx, dostęp: 30.11.2018].
Udogodnienia dla odwiedzających z niepełnosprawnością, na temat których
można uzyskać informację, posiada Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji
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Polski Południowej w Starej Wsi. Obecnie muzeum zawiera bogate zbiory na temat działalności jezuitów, liczne eksponaty przyrodnicze, etnograficzne i kulturowe z obszarów misji jezuickich w Afryce, Azji, Ameryce i Australii. Odrębną
grupę stanowią wytwory kultury Ziemi Sanockiej oraz kopalnictwa naftowego
w Starej Wsi [http://starawies.jezuici.pl/index.php?option=com_content&amp;
view=article&amp;id=78&amp;Itemid=276, dostęp 30.11.2018]. Według Przewodnika po dostępnych muzeach polskich niepełnosprawni mogą liczyć na [Szlązak, Wiechnik 2015, s. 100]:
♦ specjalnie wydzielone miejsca parkingowe,
♦ utwardzoną i równą nawierzchnię przy dojściu do budynku,
♦ korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż
1,5 m,
♦ toaletę dla niepełnosprawnych.
Wśród znaczących atrakcji turystycznych Pogórza Dynowskiego warto wymienić chociażby kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem, cerkiew pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu czy też położone nieco dalej na południe
rezerwat Prządki oraz zamek w Odrzykoniu. Niestety brakuje tam, jak też w wielu
innych miejscach w regionie, wartych odwiedzenia, informacji na temat dostosowania tych obiektów do potrzeb turysty niepełnosprawnego.

5. Zakończenie
Przedstawione argumenty powinny skłaniać do podejmowania działań prowadzących do opracowania pełnej diagnozy stanu infrastruktury turystycznej,
w tym atrakcji turystycznych w województwie podkarpackim pod względem udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Pozyskanie takiej wiedzy umożliwi m.in.
rozwój ofert turystycznych dla odbiorców z dysfunkcjami czy poprawę infrastruktury turystycznej.
Należy podkreślić, że turystyka daje dużo możliwości osobom niepełnosprawnym, m.in. dzięki swojej wszechstronności może częściowo zastąpić leczenie rehabilitacyjne, a także być okazją do przeżywania pozytywnych emocji
związanych z ruchem, który jest kluczowym elementem psychoterapeutycznym.
Niezależnie jednak od usprawniania psychofizycznego, zadaniem turystyki osób
niepełnosprawnych jest wydobycie ich z izolacji społecznej, przerwanie monotonii
codziennego życia i pobudzenie chęci do życia [Popiel 2015, s. 263].
Zrównoważona, czyli odpowiedzialna turystyka powinna więc wprowadzać
szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych, swobodny dostęp do atrakcji
i ofert turystycznych, których celem będzie redukowanie dysproporcji oraz niesprawiedliwości społecznej. Skuteczną drogą do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju może być też włączanie samych niepełnosprawnych w tworzenie
ofert turystycznych, których będą odbiorcami. Ważne, aby nie pozostawiać niepełnosprawnych z zaakcentowanym problemem dostępności do turystyki, dążyć
tym samym do wyrównywania szans przez podejmowanie odpowiedzialnych
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działań, które zmierzają do rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych, a przez to
do ich aktywizacji w życiu społecznym.
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POZYSKIWANIE I SUSZENIE SUROWCÓW
ZIELARSKICH SZANSĄ NA PODNIESIENIE
OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ NA
OBSZARZE POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Streszczenie
Wzrost liczby plantacji wierzby energetycznej zwiększył zainteresowanie glikozydami
salicylowymi zawartymi w korze wierzby, które wykazują wielokierunkową aktywność
farmakologiczną. Świeże surowce zielarskie, ze względu na wysoką zawartość wody, są
nietrwałe. 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, nie powodujących obniżenia jakości surowca. Jedną
z metod przedłużenia trwałości surowców zielarskich, przy jednoczesnym zachowaniu
składników biologicznie czynnych, jest ich suszenie. W artykule przedstawiono wybrane
środki techniczne służące do suszenia roślin zielarskich i innych płodów rolnych. Prezentowane urządzenia są częścią technologii opracowanej przez pracowników Politechniki
Rzeszowskiej, której celem jest dostarczenie na rynek maszyn i urządzeń wspomagających
uprawę roślin energetycznych w małych i średnich gospodarstwach rolnych.
Słowa kluczowe: rośliny zielarskie, suszarnia, suszarnictwo, zielarstwo

CULTIVATION AND DRYING HERBAL PLANTS
AS A METHOD TO RISE AGRICULTURAL
MANAGEMENT CAPACITY IN THE
DYNOWSKIE FOOTHILS
Summary
The increase in the number of energy willow plantations has increased the interest in
salicylic glycosides contained in bark of basket willow, which exhibit multidirectional
pharmacological activity. Fresh herbal raw materials, due to their high water content, are
unstable. Among the factors affecting the quality of herbal plants after the harvest should

Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński
be mentioned the conditions associated with the stabilization of the raw material and the
process of its storage. Stabilization is mainly related to the drying process, which should
be carried out under appropriate conditions that do not reduce the quality of the raw
material. One of the methods of extending the durability of herbal raw materials, while
preserving biologically active ingredients, is drying. This article presents selected technical devices for drying herbal plants and other crops. The presented machines are part of
the technology developed by the employees of the Rzeszow University of Technology,
whose aim is to provide the market with machines and devices supporting the cultivation
of energy plants in small and medium-sized farms.
Keywords: herbal plants, dryer, dehydration, herb cultivation

1. Wprowadzenie
Suszenie płodów rolnych, w tym produktów zielarskich, jest najstarszym
sposobem przechowalnictwa z wykorzystaniem procesów suszarniczych. Warunki klimatyczne (nasłonecznienie, opady, uwarunkowania termiczne) mają
istotne znaczenie w procesach suszarniczych, które jak wiadomo, są najczęściej
energochłonne, a zatem kosztowne do stosowania w praktyce [Mahanom i wsp.
2008, s. 47–54]. W ubiegłych epokach najczęściej wykorzystywano 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 [Śledź, Witrowa-Reichert 2012, s. 865–876]. Suszenie substancji stosuje się w związku
z celami technologicznymi, dla zmniejszenia ciężaru materiału i obniżenia kosztów transportu, dla zwiększenia wartości opałowej paliw oraz konserwacji pożywienia i pasz. Województwo podkarpackie bardzo dobrze spełnia podstawowe
warunki geograficzne oraz hipsograficzne do osiągnięcia przedstawionych celów
oraz cechuje się brakiem zagospodarowania ok. 200 tys. ha nieużytków i ziem
odłogowanych [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017, s. 79–106]. W dalszej
części opracowania przedstawiono przykłady rozwiązań instalacji suszarniczych,
które można wykorzystać w suszeniu produktów zielarskich. 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. Okres lat
60–90. XX w. był czasem intensywnych badań procesów suszarniczych w konserwacji płodów rolnych [Biłowicki 1965, s. 26–32; Kulik, Pabis 1969, s. 85–92;
Kulik, Pabis 1971, s. 39–42; Niemiec, Michna 1991, s. 89–90; Niemiec 1995,
s. 101–112].
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W przemyśle spożywczym, obejmującym przetwórstwo żywności, ważnym
aspektem jest uzyskanie produktu końcowego o jak najwyższej wartości odżywczej. Utrata cennych składników w trakcie procesu suszenia, który został przeprowadzony nieprawidłowo, może obniżyć jakość suszu [Cuervo-Andrade, Hensel 2016, s. 1–8]. Dotyczy to zwłaszcza witamin, które ulegają degradacji
w podwyższonej temperaturze i przy jednoczesnym kontakcie z tlenem [Jabłoński i wsp. 2010, s. 223–228]. Czynnikami istotnie wpływającymi na jakość roślin
zielarskich po zbiorze są warunki związane ze stabilizacją surowca oraz procesem jego przechowywania [Arslan, Özcan 2008, s. 1258–1264]. 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.
Celem artykułu było zaprezentowanie urządzeń będących częścią technologii opracowanej przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej, mającej dostarczyć na rynek maszyny i urządzenia wspomagające uprawę roślin energetycznych oraz przetwórstwo roślin zielarskich w małych i średnich gospodarstwach
rolnych. W opracowaniu przedstawiono wybrane rozwiązania będące przedmiotem zgłoszeń patentowych, służące do wspomagania procesu suszenia płodów
rolnych. Istotny wpływ na efektywność ekonomiczną produkcji płodów rolnych
mają: powierzchnia i plonowanie upraw, uważne zaznajomienie się z charakterystyką fizjologiczną uprawianych roślin oraz wykorzystywanie specjalistycznego
sprzętu w mechanizacji prac polowych i obróbki plonu. Ze względu na prostą
konstrukcję zaproponowanych urządzeń oraz wykorzystanie ogólnie dostępnej
energii słonecznej mogą one znaleźć zastosowanie w małych i średnich gospodarstwach rolnych, zlokalizowanych na terenie Pogórza Dynowskiego.
Przedstawione w artykule konstrukcje nowych urządzeń powstały w ramach
opracowywanej w Politechnice Rzeszowskiej technologii produkcji biomasy,
której szczegóły omówiono w artykułach naukowych [Niemiec i wsp. 2012,
s. 186–191; Niemiec, Trzepieciński i wsp. 2016, s. 185–199; Trzepieciński
2018b, s. 225–233] oraz materiałach konferencyjnych poprzednich edycji konferencji „Błękitny San” [Niemiec i wsp. 2016, s. 181–191; Niemiec i wsp. 2017,
s. 121–132; Niemiec i wsp. 2018, s. 227–238]. Cechą charakterystyczną rozwiązań technicznych jest dostosowanie ich do wykorzystania w małych i średnich
gospodarstwach rolnych, z uwzględnieniem hipsografii terenu Pogórza Dynowskiego.

2. Wybrane propozycje wspomagania procesu suszenia
2.1. Kolektor słoneczny o budowie modułowej
Suszenie płodów rolnych odbywa się w warunkach tzw. nisko- lub średniotemperaturowych konwekcyjnego procesu suszenia, z temperaturą powietrza
nieprzekraczającą 40ºC [http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/
aktualnosci/2010/kwiecien/prace_magisterskie/michal_kwasiborski.pdf, dostęp:
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11.10.2018]. 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
się z okresem największego promieniowania słonecznego. Badania [Odnawialne
źródła energii w gospodarstwach rolnych 2013, s. 1–44] 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 [http://www.solaris.mistrz.
com.pl/Mozliwosci%20wykorzystania%20slonca%20w%20rolnictwie-abstract.
pdf, dostęp: 11.03.2018]. Wykorzystanie technologii suszenia na bazie energii
słonecznej umożliwia zmniejszenie zużycia energii w suszarnictwie rolniczym
o 20–30% [http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aktualnosci/
2010/kwiecien/prace_magisterskie/michal_kwasiborski.pdf, dostęp: 11.08.2018].
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).
Przedmiotem wynalazku zgłoszonego do Urzędu Patentowego (UP) Rzeczypospolitej Polskiej jest kolektor słoneczny fotowoltaiczny o budowie modułowej oraz sposób sterowania tym kolektorem [Niemiec, Trzepieciński 2018a,
s. 1–5], mające zastosowanie zwłaszcza w suszarniach do suszenia płodów rolnych. Znane ze stanu techniki rozwiązania nie są przystosowane lub są częściowo przystosowane do stosowania w suszarnictwie płodów rolnych w warunkach
nieskomercjalizowanych gospodarstw rolnych.
Kolektor słoneczny fotowoltaiczny o budowie modułowej charakteryzuje się
tym, że ma moduł grzewczy oraz co najmniej jeden moduł fotowoltaiczny, przy
czym moduł fotowoltaiczny zawiera komorę powietrzną, wewnątrz której są
rozmieszczone ogniwa fotowoltaiczne oraz posiada ścianę górną z przezroczystego materiału, a po przeciwległych stronach modułu fotowoltaicznego znajdują
się kanał wlotowy do komory powietrznej oraz kanał wylotowy z komory powietrznej, natomiast moduł grzewczy ma komorę grzewczą podzieloną na sekcję
wlotową oraz sekcję wylotową. Sekcja wlotowa ma przezroczystą pokrywę oraz
króciec wlotowy podłączony do kanału wylotowego modułu fotowoltaicznego,
zaś wewnątrz sekcji wylotowej rozmieszczone są promienniki podczerwieni oraz
odbiorniki promieniowania, a ponadto sekcja wylotowa zawiera króciec wylotowy. Korzystnie jest, jeśli moduł fotowoltaiczny kolektora jest wykonany w postaci tunelu. Dalsze korzyści uzyskuje się, jeżeli moduł fotowoltaiczny kolektora
ma łukowate żebra stanowiące ramę konstrukcyjną tego modułu, a przezroczysty
elastyczny materiał, z którego jest wykonana jego ściana górna, jest wsparty na
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tych żebrach. Następne korzyści uzyskuje się, jeśli do kanału wlotowego modułu
fotowoltaicznego kolektora jest zamontowany wentylator. Kolejne korzyści są
uzyskiwane, jeżeli moduł grzewczy kolektora jest podzielony ścianą grodziową
na sekcję wlotową oraz sekcję wylotową, przy czym ściana grodziowa ma otwory przelotowe. Dalsze korzyści są uzyskiwane, jeśli kolektor zawiera co najmniej
jeden akumulator i jeżeli w sekcji wlotowej modułu grzewczego kolektora jest
zamocowany czujnik temperatury. Następne korzyści uzyskuje się, jeżeli rozmieszczenie promienników kolektora jest na spodzie sekcji wylotowej modułu
grzewczego, zaś jego odbiorniki promieniowania są rozmieszczone powyżej
promienników w dwóch równoległych do siebie rzędach, przy czym odbiorniki
jednego rzędu są ułożone naprzemiennie w stosunku do odbiorników drugiego
rzędu. Kolejne korzyści są uzyskiwane, jeśli powyżej odbiorników pod ścianą
górną modułu grzewczego kolektora w sekcji wylotowej jest zamocowana płyta
absorpcyjna.
Sposób obsługi kolektora słonecznego o budowie modułowej charakteryzuje
się tym, że steruje się mocą grzewczą promienników oraz przepływem powietrza
za pomocą układu sterowania, którego kontroler na wejściu łączy się z czujnikiem temperatury umieszczonym w sekcji wlotowej modułu grzewczego, a na
wyjściu łączy się z promiennikami umieszczonymi w sekcji wylotowej modułu
grzewczego oraz z wentylatorem. Korzystnie jest, jeżeli układ sterowania jest
zasilany z ogniw fotowoltaicznych z alternatywnym buforowaniem energią pozyskiwaną z akumulatora.
Budowa kolektora pozwala na zapewnienie odpowiedniej kinetyki procesu
suszenia dużych ilości materiału o wysokiej wilgotności oraz uniezależnienie się
od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przez dostawienie większej liczby modułów fotowoltaicznych istnieje możliwość łatwego zwiększenia mocy
kolektora. Ponadto budowa modułu fotowoltaicznego pozwala na jego złożenie
i wygodny transport. Dzięki wysokiej mobilności kolektora może on być przewieziony w dowolne miejsce i stosowany do zasilania suszarni płodów rolnych,
zwłaszcza ziół, w miejscu ich zebrania, co przekłada się na lepsze właściwości
suszonych surowców. Dzięki zastosowaniu czujnika temperatury i kontrolera jest
możliwa kontrola temperatury i niedopuszczenie do zbyt wysokich temperatur
w komorze suszarniczej suszarni, co jest istotne w szczególności przy suszeniu
ziół. Stosowanie kolektora będzie szczególnie korzystne w małych i średnich
gospodarstwach rolnych.
Kolektor słoneczny o budowie modułowej oraz sposób sterowania kolektorem słonecznym fotowoltaicznym o budowie modułowej według zgłoszenia wynalazku został przedstawiony na ryc. 1. oraz 2. Kolektor słoneczny o budowie
modułowej według wynalazku ma połączone ze sobą kanałem moduł fotowoltaiczny 1 oraz moduł grzewczy 2. Moduł fotowoltaiczny 1 ma prostokątną ścianę
dolną 3, ścianę górną 4 o łukowym przekroju poprzecznym. Ściana górna jest
wykonana z przezroczystego elastycznego materiału oraz łukowych żeber 5,
które stanowią podparcie dla tego materiału. Żebra 5 są ułożone równolegle
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względem siebie, a końce każdego żebra 5 są zamocowane na przeciwległych
względem siebie dłuższych krawędziach ściany dolnej 3. Od strony krótszych
krawędzi ściany dolnej moduł fotowoltaiczny 1 jest zamknięty zaślepkami 6.
Wewnątrz modułu fotowoltaicznego 1 znajduje się komora powietrzna 7 (ryc.
2.), na spodzie której są rozmieszczone ogniwa fotowoltaiczne 8. Na jednej zaślepce 6 jest zamontowany kanał wlotowy 9 do komory powietrznej, na którym
znajduje się wentylator 10. Na drugiej zaślepce jest zamontowany kanał wylotowy 11 z komory powietrznej.

Ryc. 1. Moduł fotowoltaiczny oraz moduł grzewczy kolektora w rzucie aksonometrycznym
Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 2. Moduły kolektora w przekroju wzdłuż modułów
Źródło: Opracowanie własne

Moduł grzewczy ma prostopadłościenną budowę i zawiera komorę grzewczą podzieloną ścianą grodziową 12 na sekcję wlotową 13 oraz sekcję wylotową
14. Sekcja wlotowa 13 od góry jest przykryta przezroczystą pokrywą 15. We210
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wnątrz sekcji wlotowej jest zamocowany czujnik temperatury 16. Ściana grodziowa 12 ma otwory 17 przelotowe, prowadzące z sekcji wlotowej 13 do sekcji
wylotowej 14. Na spodzie sekcji wylotowej 14 są rozmieszczone promienniki
podczerwieni 18, powyżej których zamocowane są pierwszy i drugi rząd odbiorników 19 promieniowania.
Odbiorniki 19 promieniowania są wykonane w postaci metalowych listew
z dłuższymi bocznymi krawędziami, zakrzywionymi do dołu, tak by były skierowane swoją wklęsłą powierzchnią w kierunku promienników 18. Odbiorniki 19
w obydwu rzędach są wykonane w równych odstępach, przy czym odbiorniki 19
pierwszego rzędu są zorientowane naprzemiennie z odbiornikami drugiego rzędu. Powyżej odbiorników 19 jest zamocowana płyta absorpcyjna 20. Sekcja
wlotowa 13 ma na jednej ze swoich ścian zewnętrznych zamontowany króciec
wlotowy 21, a sekcja wylotowa 14 ma na jednej ze swoich zewnętrznych ścian
króciec wylotowy 22. Sekcja wlotowa 13 ma ponadto absorber 23, umieszczony
na jej spodzie.
Króciec wylotowy 11 modułu fotowoltaicznego 1 jest podłączony do króćca
wlotowego 21, tworząc w ten sposób przewód łączący moduły 1 i 2. Kolektor
jest wyposażony w akumulator 24 oraz sterownik-kontroler 25. Promienniki 18,
czujnik temperatury 16, ogniwa fotowoltaiczne 8, wentylator 10 oraz akumulator
24 są podłączone do kontrolera 25 i zasilane energią elektryczną wytworzoną
w ogniwach fotowoltaicznych 8, bezpośrednio lub pośrednio pobierając ją
z akumulatora 24. Powietrze wstępnie ogrzane w module fotowoltaicznym 1
przechodzi do sekcji wlotowej 13 modułu grzewczego 1, gdzie jest dogrzewane,
a następnie przechodzi do sekcji wylotowej 14, gdzie jest podgrzewane do żądanej temperatury. Jeżeli temperatura uzyskana w sekcji wlotowej 13, mierzona za
pomocą czujnika temperatury 16, jest wystarczająca, to wówczas promienniki 18
w sekcji wylotowej 14 są wyłączane.
2.2. Powietrzny kolektor słoneczny z ogniwami fotowoltaicznymi
Powietrzny kolektor słoneczny z ogniwami fotowoltaicznymi według zgłoszenia wynalazku P-424893 [Niemiec, Trzepieciński 2018c, s. 1–4] ma zastosowanie zwłaszcza w suszarnictwie do podgrzewania powietrza dopływającego do
komory suszarniczej. Powietrzny kolektor według zgłoszenia wynalazku ma
prostopadłościenną budowę, a jego ogniwa fotowoltaiczne są zamontowane wewnątrz komory przepływowej zamkniętej od góry przeźroczystą pokrywą, przepuszczającą promienie słoneczne. Po przeciwnych stronach komory przepływowej są umiejscowione: króciec wlotowy i króciec wylotowy. Kolektor charakteryzuje się tym, że w jego komorze przepływowej jest zamontowany czujnik temperatury podłączony do układu sterowania, a ogniwa fotowoltaiczne kolektora są
rozmieszczone na dnie jego komory przepływowej. Korzystnie powietrzny kolektor ma na jednej ze ścian komory przepływowej wylot bezpieczeństwa z zamontowaną przesłoną sprzężoną z układem sterowania.
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Dzięki zastosowaniu powietrznego kolektora słonecznego z ogniwami fotowoltaicznymi, według wynalazku, jest możliwe uzyskiwanie, z wykorzystaniem
jednego urządzenia, zarówno energii cieplnej, jak i elektrycznej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ogniw fotowoltaicznych przed uszkodzeniem za pomocą
przeźroczystej przegrody. Umiejscowienie ogniw na dnie komory przepływowej
kolektora zabezpiecza je przed uszkodzeniem oraz zapewnia zwartą nieskomplikowaną budowę wpływającą pozytywnie na koszty produkcji.
Powietrzny kolektor słoneczny z ogniwami fotowoltaicznymi został przedstawiony w widoku izometrycznym na ryc. 3. Kolektor w przekroju poprzecznym oraz fragment kolektora z wyrwaniem na silnik i przegrodę ukazano na
ryc. 4. Powietrzny kolektor ma prostopadłościenną budowę, a jego komora przepływowa 1 od góry jest zamknięta szklaną przegrodą 2. Wewnątrz komory przepływowej 1 powietrznego kolektora, na jej spodzie, są rozmieszczone ogniwa
fotowoltaiczne 3 oraz czujnik temperatury 4 podłączony do układu sterowania.
Króciec wlotowy 5 oraz króciec wylotowy 6 znajdują się na przeciwległych ścianach (przedniej i tylnej) komory przepływowej 1. Dodatkowo w kolektorze jest
zamontowany wylot bezpieczeństwa 7 z przesłoną 8, która jest zamykana
i otwierana elektromechanicznie i jest zamocowana na swojej osi symetrii na
wale silnika elektrycznego 9. Silnik 9 jest zasilany energią elektryczną pozyskiwaną z ogniw kolektora i jest sterowany za pomocą układu sterowania.

Ryc. 3. Powietrzny kolektor słoneczny z ogniwami fotowoltaicznymi
Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 4. Kolektor w przekroju poprzecznym (a) oraz fragment kolektora z wyrwaniem
na silnik i przegrodę (b)
Źródło: Opracowanie własne

Dalej przedstawiono zasadę działania powietrznego kolektora według zgłoszenia wynalazku P-424893 [Niemiec, Trzepieciński 2018c, s. 1–4]. Ogniwa
fotowoltaiczne 3 są opromieniowane widzialnymi i niewidzialnymi promieniami
słonecznymi przenikającymi przez przegrodę 2 i w ten sposób jest wzbudzany
przepływ energii elektrycznej. Do komory przepływowej kolektora 1 dopływa
powietrze króćcem wlotowym 5, a odprowadzane jest króćcem wylotowym 6, na
przykład do przestrzeni suszarniczej w suszarni. Przepływające powietrze jest
ogrzewane w procesie konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną, a zarazem zapewnia chłodzenie ogniw fotowoltaicznych 3. Wytworzona
w ogniwach 3 energia elektryczna jest wyprowadzana na zewnątrz kolektora za
pomocą zacisków 10 i magazynowana w akumulatorze zasilającym silnik 9,
przesłony 8 oraz układ sterowania. W przypadku zbyt wysokiej temperatury powierza, dla danego zastosowania, przesłona 8 wylotu bezpieczeństwa 7 jest
otwierana elektromechanicznie, dzięki czemu komora przepływowa 1 ulega
szybszemu schłodzeniu. Ma to zastosowanie zwłaszcza w sytuacji, gdy kolektor
jest stosowany w suszarni, a zbyt wysoka temperatura powietrza może spowodować utratę korzystnych właściwości suszonego materiału, np. roślin zielarskich.

3. Zakończenie
Suszenie płodów rolnych, roślin leczniczych i materiałów biologicznie aktywnych jest ważnym procesem w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym, którego celem jest zachowanie odpowiednich właściwości produktu.
Zmniejszenie zawartości wody i wzrost temperatury suszonej substancji może
prowadzić do zniszczenia lub obniżenia jakości suszu przez zmiany fizykochemiczne, takie jak: tworzenie twardej skorupy, obniżenie jakości organoleptycznej, obniżenie zawartości enzymów i olejków eterycznych, utrata składników
odżywczych i aromatu. W celu uzyskania wysokiej jakości surowców zielarskich, w trakcie suszenia jest niezbędne zachowanie podstawowych parametrów
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technologicznych (czas, temperatura), zbliżonych do naturalnych warunków panujących w przyrodzie. Warunek ten spełniają kolektory słoneczne prezentowane
w artykule, wykorzystane do współpracy na przykład z suszarnią kontenerową.
Korzyścią suszenia roślin zielarskich w budynkach wyposażonych w kolektory
słoneczne jest wyeliminowanie szkodliwego efektu ultrafioletowego promieniowania słonecznego i minimalizacja utraty olejków eterycznych. Wielkoprzemysłowe procesy suszenia są bardzo energochłonne, co stanowi około 20–25%
energii zużywanej w przemyśle przetwórczym. Wykorzystanie kolektorów słonecznych, zasilanych darmowym promieniowaniem słonecznym, jest w pełni
uzasadnione w zastosowaniach do suszenia płodów rolnych w małych i średnich
gospodarstwach rolnych Pogórza Dynowskiego.
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PRZYDATNOŚĆ POPIOŁÓW ZE SPALANIA
BIOMASY W PRAKTYCE ROLNICZEJ
Streszczenie
Biomasa pochodząca z produkcji rolniczej, np. słoma zbóż, znajduje coraz częściej
zastosowanie w energetyce zawodowej. Termiczna konwersja biomasy skutkuje powstawaniem ubocznych produktów spalania: popiołów lotnych oraz popiołów dennych, które
z uwagi na fizykochemiczną charakterystykę stwarzają problem z właściwym unieszkodliwianiem. Ze względu na właściwości nawozowe, odpady powstające podczas spalania
biomasy mogą wykazywać przydatność w zabiegach rolniczych jako substytut lub składnik nawozów mineralnych. Opracowanie zawiera studium literatury dotyczącej wpływu
popiołów ze spalania biomasy roślinnej na właściwości fizykochemiczne gleb oraz plonowanie roślin. W artykule zamieszczono również wyniki badań własnych dotyczących
składu chemicznego ubocznych produktów spalania biomasy. Doniesienia literatury
wskazują na wysoką skuteczność działania popiołu ze spalania biomasy na proces wegetacji roślin w porównaniu do innych nawozów mineralnych. Pozytywny wpływ popiołu
na produkcję rolniczą, przy stosunkowo niskim poziomie zagrożenia dla środowiska
(metale ciężkie), powoduje, że uboczne produkty spalania biomasy można rozważać jako
tani i skuteczny nawóz o charakterze zasadowym. Nawóz ten może być również stosowany na Pogórzu Dynowskim. Ekonomiczne aspekty stosowania popiołu w celach rolniczych mogą w przyszłości przyczynić się do stopniowego ograniczenia zużycia nawozów
mineralnych na korzyść stosowania ubocznych produktów spalania biomasy.
Słowa kluczowe: popioły ze spalania biomasy, nawozy, plonowanie roślin, rolnictwo

THE USEFULNESS OF BIOMASS ASHES
IN AGRICULTURAL PRACTICES
Summary
Agricultural biomass, for example straw, is applied in an energy sector more often.
The thermal conversion of biomass results in the production of combustion by-products:
fly and bottom ashes. Specific physical and chemical properties of ashes cause a problem
with their proper utilization. Due to the fertilizing properties of biomass ashes, they might
be used in agricultural practices as a substitute or a component of mineral fertilizers. This
paper presents the literature review concerning the influence of biomass ashes on charac-
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teristics of soil and the plant yield. An own research concerning the chemical characteristic
of biomass ashes was also presented. The literature confirms the high efficiency of biomass ashes in a vegetation process in comparison to other mineral fertilizers. The positive
impact of biomass ashes on an agricultural production, as well as the low concentration of
heavy metals, causes that the biomass combustion by-products can be considered as an
inexpensive and effective alkaline fertilizer. This fertilizer might be also used in Dynów
Foothills. The economic aspects might contribute to the progressive reduction of the consumption of mineral fertilizers in favor of the use of biomass ashes in the future.
Keywords: biomass ashes, fertilizers, crop yield, agriculture

1. Wprowadzenie
Zwiększone zapotrzebowanie na paliwa kopalne, przy ich ograniczonych
zasobach, stwarza potrzebę poszukiwania nowych surowców o potencjalnym
przeznaczeniu w sektorze energetycznym. Aspekt ten jest szczególnie istotny
wobec prognoz maksymalnego wydobycia ropy naftowej w latach 2015–2020
[Schleicher 2005, s. 65]. Doniesienia literatury wskazują, że przy dotychczasowym sposobie eksploatowania światowe zasoby ropy naftowej wystarczą na około 40 lat, natomiast węgla – na około 200 lat [Gizińska, Jóźwiakowski 2015,
s. 280–285]. Jedną z głównych strategii polityki energetycznej państwa jest możliwie największa produkcja energii końcowej ze źródeł odnawialnych. Położenie
hydrogeograficzne Polski uniemożliwia uzyskanie znacznego udziału energii
odnawialnej ze słońca, wiatru oraz źródeł geotermalnych, w związku z czym
alternatywne rozwiązanie stanowi biomasa pozyskiwana z rolnictwa, leśnictwa
oraz przemysłu drzewnego [Meller, Bilenda 2012, s. 287–292].
W Polsce z 1 ha użytków rolnych uzyskuje się około 10 ton biomasy, co
stanowi równoważność 5 ton węgla kamiennego [http://www.instsani.pl/427/
charakterystyka-biomasy, dostęp: 21.06.2018]. Niskie koszty pozyskiwania oraz
praktycznie zerowa emisja dwutlenku węgla podczas spalania powodują, że biomasa stanowi obecnie trzecie co do wielkości, alternatywne źródło energii na
świecie. Dodatkowo, ogrzewanie budynków z zastosowaniem kotłów na biomasę
jest o około 50–70% tańsze w stosunku do spalania węgla, w związku z czym
biomasa jest nazywana „paliwem przyszłości” [http://www.instsani.pl/427/
charakterystyka-biomasy, dostęp: 21.06.2018]. Dotychczas w celach energetycznych stosowano wyłącznie biomasę leśną lub uzyskiwaną z zakładów drzewnych, jednak w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania biomasą
pochodzącą z produkcji rolniczej. Coraz częściej w energetyce zawodowej stosuje się również słomę zbóż, rzepaku oraz rośliny energetyczne, m.in. wierzbę czy
miskanta, których zbiory w Polsce szacuje się na około 25 mln ton rocznie [Kwaśniewski 2008, s. 113–119].
Ubocznymi produktami termicznej konwersji biomasy są popioły lotne oraz
denne, które zgodnie z polskim prawodawstwem muszą zostać poddane proce218
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som unieszkodliwiania. W 2012 r. w Polsce wytworzono około 42,3 tys. ton popiołów z biomasy, z czego tylko około 29% poddano odzyskowi [http://
www.kierunekenergetyka.pl/magazyn,popioly-z-biomasy. html, dostęp: 21.06.
2018]. Specyficzne właściwości ubocznych produktów spalania biomasy, m.in.
wysokie straty prażenia oraz zawartość alkalicznych związków, uniemożliwiają
komercyjne zastosowanie popiołów w sektorze budowlanym, w związku z czym
są poszukiwane nowe metody ich finalnego zagospodarowania [Wójcik, Stachowicz i wsp. 2017b, s. 377–393].
Ze względu na właściwości nawozowe, składowanie ubocznych produktów
spalania biomasy może się okazać marnotrawieniem cennych substancji odżywczych dla roślin. Popioły ze spalania biomasy są bogatym źródłem składników
pokarmowych, mają właściwości odkwaszające i mogą stanowić substytut dla
powszechnie stosowanych nawozów (ryc. 1.). Należy jednak zaznaczyć, że popioły z biomasy stosowane w celach rolniczych muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnych zawartości metali i substancji toksycznych, określonych
w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r.
Nr 147, poz. 1033) [www. http://isap.sejm.gov.pl/, dostęp: 21.06.2018] oraz
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
(tab. 1.) (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 765) [www. http://isap.sejm.gov.pl/, dostęp: 21.06.2018].

Ryc. 1. Zalety zastosowania popiołów w rolnictwie
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 1. Dopuszczalne zawartości metali w nawozach mineralnych, w tym popiołach
ze spalania biomasy

Metal

Pb

Cd

As

Hg

Stężenie [mg/kg]

140

50

50

2

Źródło: www. http://isap.sejm.gov.pl/, dostęp: 21.06.2018

Prezentowany artykuł zawiera studium literatury dotyczącej właściwości
nawozowych popiołów ze spalania biomasy. Zwrócono uwagę na wpływ ubocznych produktów spalania biomasy na wzrost i plonowanie roślin oraz na poprawę
właściwości fizykochemicznych gleb. Pozytywne oddziaływanie na produkcję
rolniczą, przy stosunkowo niskim poziomie zagrożenia dla środowiska, powoduje, że popioły ze spalania biomasy można rozważać jako tani i skuteczny nawóz
o charakterze zasadowym [Niezgoda 2015, s. 3]. Wspomniane popioły mogą być
również stosowane w celach nawozowych na obszarach rolniczych oraz na terenach łąk i pastwisk na Pogórzu Dynowskim.

2. Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy
Potrzeba wytwarzania „czystszej energii” wiąże się z coraz większą popularnością alternatywnych źródeł energii, wśród których szczególne znaczenie
zyskuje biomasa. Skład chemiczny biomasy to przede wszystkim substancje
wchodzące w skład komórek: białka, cukry, tłuszcze oraz materiał strukturalny –
spolimeryzowane cukry, ligniny i celuloza [http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/
Pol_%202012/Czech%2073-82.pdf, dostęp: 21.06.2018]. Zaletą spalania biomasy jest również niska emisja dwutlenku węgla [http://www.kierunekenergetyka.
pl/magazyn,popioly-z-biomasy.html, dostęp: 21.06.2018]. Problemem pozostaje
jednak emisja gazów związanych z niedoborem tlenu w procesie spalania oraz
powstawanie ubocznych produktów, tj. popiołów lotnych i dennych [http://
www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_%202012/Czech%2073-82.pdf, dostęp: 21.06.
2018].
Popioły powstające podczas termicznego przekształcania biomasy charakteryzują się zróżnicowaną wilgotnością oraz zawartością popiołu. W porównaniu
z innymi surowcami kopalnymi, podczas spalania biomasy powstaje ponad
10-krotnie mniej popiołu. Ściążko i wsp. [2006, s. 207–220] podają, że zawartość
popiołu w zrębkach sosnowych, zrębkach bukowych oraz wierzbie wynosi odpowiednio: 0,3; 0,8 oraz 2,2%. Wilk [2006, s. 345] szacuje ilość popiołu dla
biomasy drzewnej na poziomie 0,3–7,4%, a dla słomy zbóż w granicach
4,3–10,4%. Według Niedziołki i Zuchniarza [2006, s. 232–237] podczas spalania
biomasy powstaje niewielka ilość popiołu, rzędu 0,5–12,5% – w zależności od
gatunku rośliny, z kolei większa ilość świadczy o zanieczyszczeniu surowca. Dla
porównania, zawartość popiołu dla węgla kamiennego wynosi 22,2% [Ściążko
i wsp. 2006, s. 207–220].
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Popioły ze spalania biomasy, ze względu na zawartość substancji pokarmowych, są cennym źródłem pierwiastków niezbędnych do prawidłowego rozwoju
roślin. Skład chemiczny ubocznych produktów spalania biomasy zależy przede
wszystkim od rodzaju spalanego paliwa oraz konstrukcji kotła [Wójcik, Stachowicz i wsp. 2017b, s. 377–393]. Popioły z biomasy roślinnej charakteryzują
się obecnością: K2O, MgO, Na2O, P2O5, CaO oraz SO3 oraz prawie zupełnym
brakiem azotu i substancji organicznych [Uliasz-Bocheńczuk i wsp. 2016,
s. 149–162]. Badania przeprowadzone przez Czecha i współpracowników
[http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_%202012/Czech%2073-82.pdf, dostęp:
21.06.2018] wykazały, że uboczne produkty spalania biomasy mogą zawierać
więcej: Ag, Au, B, Be, Cr, Mn, Na, Ni, Rb, Se i Zn oraz mniej: Al i Si,
w stosunku do ubocznych produktów spalania węgla. Dla popiołów z biomasy
drzewnej jest charakterystyczna również wysoka zawartość chloru i siarki
[Uliasz-Bocheńczuk i wsp. 2016, s. 149–162]. Sporadycznie w popiołach mogą
również występować podwyższone stężenia metali ciężkich w formach słabo
rozpuszczalnych w wodzie. Skład chemiczny popiołów ze spalania wybranej
biomasy roślinnej został oznaczony przez Wójcik i wsp. [2017b, s. 1–8] w ramach badań dotyczących wpływu popiołów z biomasy na proces kondycjonowania osadów ściekowych (tab. 2.).
Tabela 2. Skład chemiczny wybranych popiołów ze spalania biomasy

Zawartość składnika według rodzaju popiołu [mg/g]
Pierwiastek
wapń (Ca)
potas (K)
magnez (Mg)
żelazo (Fe)
mangan (Mn)
krzem (Si)
fosfor (P)
siarka (S)
glin (Al)
bar (Ba)
stront (Sr)
chlor (Cl)
miedź (Cu)
cynk (Zn)
jod (I)

popiół ze słomy
pszenicznej
13,86
11,67
9,85
25,31
9,27
37,65
9,75
3,51
14,26
0,52
0,11
0,40
0,06
2,40
0,80

popiół z drewna
bukowego
205,57
122,56
24,24
27,44
23,72
11,71
6,88
4,88
3,34
2,33
1,21
1,33
0,53
-

popiół z wierzby
energetycznej
288,80
170,05
23,82
11,42
4,54
5,19
39,39
4,49
3,01
0,44
0,84
1,45
0,29
-

Źródło: Badania własne

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w badanych popiołach
dominował przede wszystkim wapń oraz potas. Niższa koncentracja metali ciężkich w popiołach ze spalania biomasy, w stosunku do odpadów z termicznego
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przekształcania węgla, pozwala na ich rolnicze wykorzystanie w celach nawozowych i przy umiejętnym stosowaniu nie stanowi zagrożenia dla środowiska [Zapałowska 2015, s. 1–94].
Popioły ze spalania biomasy są naturalnym i najstarszym nawozem mineralnym, dostarczającym niezbędne substancje pokarmowe dla roślin. Warunkuje to
możliwość ich stosowania jako alternatywy dla popularnych nawozów rolniczych, również na Pogórzu Dynowskim. Dane zawarte w Roczniku Statystycznym
Rolnictwa [www.stat.gov.pl, dostęp: 21.06.2018] podają, że większość gleb
w Polsce charakteryzuje się wartością pH < 6,5 (ryc. 2.).
W celu osiągnięcia wysokich plonów i wspomagania wzrostu roślin są stosowane nawozy mineralne. W 2014 r. w Polsce na 1 ha użytków rolnych zastosowano 132,9 kg wieloskładnikowego nawozu zawierającego azot, fosfor i potas
(tzw. nawóz NPK) oraz około 47,9 kg CaO [www.stat.gov.pl, dostęp:
21.06.2018]. Według Niezgody [2015, s. 3–18] w latach 2010–2011 odnotowano
o ponad 13% większy popyt na nawozy mineralne w stosunku do lat 1999–2000.
Zanotowano również 40% wzrost zużycia nawozów azotowych, co wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie biosfery. Nadmierne ilości azotu wprowadzane
wraz z nawozami do środowiska przyczyniają się do zjawiska eutrofizacji oraz
tzw. przesuszania gleb [Niezgoda 2015, s. 3–18].
Koszty nawożenia stanowią jeden z największych wydatków w produkcji
rolniczej. Według Czekaja [2012, s. 39–44] w 2009 r. w Małopolsce na zakup
nawozów w statystycznym gospodarstwie objętym systemem zbierania danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) przeznaczono około 6316 zł w przypadku upraw polowych oraz 6755 zł
w przypadku upraw ogrodniczych. Rolnicze zastosowanie popiołów determinuje
zarówno ich finalne zagospodarowanie, jak i zapewnia rolnikom możliwość
obniżenia kosztów nawożenia poprzez wykorzystanie plonotwórczych właściwości popiołów. Jest to zatem korzystne rozwiązanie dla rolników z terenów
Pogórza Dynowskiego.

Ryc. 2. Procentowy udział gleb w Polsce w zależności od ich odczynu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ściążko, Zuwała i wsp. 2006, s. 207–220
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3. Wpływ popiołu ze spalania biomasy na właściwości gleb
Popioły ze spalania biomasy ze względu na zawartość składników pokarmowych oraz alkaliczny odczyn mogą stanowić substytut popularnych nawozów
wapniowo-magnezowych. Nawożenie popiołami wykonuje się poza okresem
wegetacyjnym roślin poprzez rozmieszczenie ich na całej powierzchni oraz przykrycie lub natychmiastowe zmieszanie z glebą [Kabała, Karczewska i wsp. 2010,
s. 97–117].
W dostępnej literaturze są znane prace poświęcone rolniczemu zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania biomasy. Badania przeprowadzone przez
różnych autorów wykazały, że oddziaływanie odpadów z termicznej konwersji
biomasy może być porównywalne do innych dostępnych na rynku nawozów.
Popioły powstające w wyniku spalania biomasy charakteryzują się obecnością
w swoim składzie niezbędnych dla roślin mikro- i makroskładników, co korzystnie wpływa na poprawę właściwości gleb i plonowanie roślin. Dodatkowo metale
w popiołach występują w formie niemobilnej, która charakteryzuje się brakiem
zdolności przenikania z popiołów do środowiska. Ogranicza to niebezpieczeństwo skażenia w związku z rolniczym zagospodarowaniem popiołów [Gizińska,
Jóźwiakowski i wsp. 2016, s. 280–285].
Alkaliczny odczyn popiołów umożliwia ich zastosowanie w celu podwyższenia pH gleb kwaśnych. Studium literatury wskazuje na korzystne oddziaływanie ubocznych produktów spalania biomasy na wzrost wartości odczynu gleb
oraz zawartość substancji odżywczych. Piekarczyk i wsp. [2011, s. 91–99] przeprowadzili badania dotyczące wpływu popiołu ze spalania jęczmienia jarego na
odczyn gleby lekko kwaśnej oraz zawartość przyswajalnych składników pokarmowych, w zależności od zaaplikowanej dawki materiału pylistego (0,25–32
t/ha). Uzyskane rezultaty wykazały, że wprowadzenie do gleby popiołu ze spalania jęczmienia skutkowało wzrostem wartości pH w całym zakresie zaaplikowanych dawek, przy czym największą zmianę zanotowano dla najwyższych testowanych dawek popiołu. Zastosowanie popiołu w ilości 32 t/ha gleby spowodowało zmianę jej odczynu z lekko kwaśnego (pH = 6,5) na zasadowy (pH = 8,6).
Dodatkowo Piekarczyk i wsp. [2011, s. 91–99] wykazali, że alkaliczny odczyn
gleby utrzymywał się na zbliżonym poziomie nawet po ok. 4 miesiącach od zaaplikowania materiału pylistego. Uzasadnia to celowość stosowania ubocznych
produktów spalania biomasy w aspekcie podwyższenia odczynu gleb kwaśnych.
Obecność w popiołach różnych pierwiastków pozwala zaspokoić zapotrzebowanie roślin na podstawowe składniki pokarmowe. Piekarczyk i wsp. [2011,
s. 91–99] odnotowali pozytywny wpływ popiołu ze spalania jęczmienia na
wzbogacenie gleby w substancje odżywcze. Aplikacja materiału pylistego spowodowała zróżnicowany wzrost zawartości przyswajalnych form fosforu w glebie, zależnie od zaaplikowanej dawki. Najkorzystniejszy wpływ odnotowano
jednak dla największej ilości popiołu, tj. 32 t/ha, co spowodowało wzrost zawartości fosforu w glebie o ponad 196%, z wartości 139 do 274 mg P/kg. Badania
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Piekarczyka i wsp. [2011, s. 91–99] potwierdziły również pozytywny wpływ
nawożenia popiołem ze spalania biomasy na zawartość przyswajalnego dla roślin
potasu i magnezu. Już dawki 0,5 i 1 t/ha zwiększyły zawartość potasu w glebie
o odpowiednio 22 i 62%, przy czym najlepsze rezultaty osiągnięto dla ilości popiołu 30 t/ha. Aplikacja takiej dawki popiołu skutkowała wzrostem stężenia
przyswajalnego potasu o ponad 1679%, z 160 do 2067 K/kg, przy czym wartość
wykazywała tendencję spadkową wraz z upływem czasu. Spadek stężenia potasu
w glebie jest spowodowany dużą mobilnością pierwiastka oraz jego podatnością
na wymywanie. Nawożenie popiołem ze spalania jęczmienia pozwoliło również
zwiększyć zawartość w glebie przyswajalnego magnezu, z wartości 22 do 37 i 44
Mg/kg, odpowiednio dla dawek 16 i 32 t/ha. W odróżnieniu od potasu stwierdzono nieznaczny spadek stężenia magnezu wraz z upływem czasu od zaaplikowania
popiołu [Piekarczyk, Kotwica i wsp. 2011, s. 91–99].
Wpływ popiołów ze spalania biomasy w aspekcie ich nawozowego wykorzystania przedstawili Piekarczyk i wsp. [2012, s. 127–135]. Badania przeprowadzono dla popiołu ze spalania słomy w dawkach rzędu 0,25–8 t/ha. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że aplikacja popiołu w dawce 8 t/ha skutkowała
zmianą wartości pH gleby z 6,5 do 7,5, przy czym znaczące różnice uzyskano dla
melioracyjnych dawek popiołu w granicach 10–20 t/ha. Piekarczyk i wsp. [2012,
s. 127–135] odnotowali również, że wprowadzanie do gleby popiołu skutkowało
wzrostem stężenia składników pokarmowych dla roślin, zależnym od zaaplikowanej dawki popiołu. Już dawka 1 i 2 t/ha popiołu ze spalania słomy rzepaku
pozwoliła zwiększyć zawartość przyswajalnego fosforu o odpowiednio: 24
i 27%, przy czym najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku największej ilości
wprowadzonego materiału pylistego (wzrost stężenia P o około 43%). Wykazano
również, że zawartość P w glebie po dodaniu popiołu była stabilna i podlegała
niewielkim zmianom wraz z upływem czasu. Zastosowana w badaniach Piekarczyka i wsp. [2012, s. 127–135] gleba charakteryzowała się wysoką zawartością
potasu na poziomie 160 mg K/kg, a dawkowanie popiołu ze spalania biomasy
spowodowało wzrost stężenia tego pierwiastka. Już ilość popiołu rzędu 0,75
i 1 t/ha pozwoliła zwiększyć udział przyswajalnego K w glebie o średnio 22,5
i 40%, przy czym istotne zmiany nastąpiły dla dawek powyżej 2 t/ha. Aplikacja
popiołu w ilości 8 t/ha zwiększyła stężenie K w glebie o ponad 235% względem
próby kontrolnej. Z uwagi na występowanie potasu w formie mobilnej, zawartość
przyswajalnego pierwiastka w glebie wykazywała tendencję spadkową wraz
z upływem czasu. Piekarczyk i wsp. [2012, s. 127–135] odnotowali, że po około
120 dniach od wprowadzenia popiołu do gleby, ilość potasu zmniejszyła się
o około 211 mg K/kg w porównaniu ze stężeniem po 30 dniach od aplikacji
nawozu.
Dodatkową zaletą nawożenia gleby popiołem ze spalania słomy było zwiększenie zawartości magnezu, przy czym największy wpływ odnotowano dla dawek popiołu w zakresie 4–8 t/ha. Badania Piekarczyka i wsp. [2012, s. 127–135]
wykazały, że zastosowanie popiołu w melioracyjnych dawkach (czyli dawkach
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użyźniających, dużo wyższych względem dawek nawozowych) > 8 t/ha pozwoliło zmienić klasę zasobności gleby w magnez z niskiej do średniej. Jednak wraz
z upływem czasu od aplikacji popiołu zanotowano zmniejszenie zawartości Mg,
przy czym był on zdecydowanie wolniejszy niż dla potasu.
Działanie popiołu w aspekcie poprawy właściwości fizykochemicznych gleb
zbadali również Meller i Bilenda [2012, s. 287–292]. Celem przeprowadzonych
badań była ocena oddziaływania popiołu ze spalania zrębek drzewnych, wierzby
energetycznej i słomy, w dawkach 3,5–10,5 Mg/ha, na wartość pH i kwasowość
hydrolityczną gleby. Uzyskane przez Mellera i Bilendę [2012, s. 287–292] wyniki potwierdziły pozytywny wpływ popiołu w aspekcie rolniczego zagospodarowania. W porównaniu z glebą nienawożoną zanotowano dla najwyższej dawki
popiołu zmianę wartości pH z 5,20 do wartości 5,74. Zjawisku towarzyszył również spadek kwasowości hydrolitycznej średnio o 0,58 me/100 g gleby w porównaniu z glebą nienawożoną. Aplikacja popiołów ze spalania biomasy przyczyniła
się również do zwiększenia stopnia wysycenia kompleksu związkami zasadowymi o ok. 12% dla dawki popiołu 10,5 Mg/ha. Stopień wysycenia kompleksu
sorpcyjnego związkami zasadowymi definiuje się jako procentowy udział zasadowych kationów (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+) w pojemności sorpcyjnej gleby. Wysycenie waha się w granicach od blisko 0% dla gleb kwaśnych i bardzo
ubogich do około 100% dla żyznych, węglanowych i próchniczych gleb [http://
www.encyklopedialesna.pl, dostęp: 21.06.2018].
Również i w tym przypadku wprowadzenie do gleby ubocznych produktów
spalania biomasy pozwoliło zwiększyć jej zasobność w P, Mg i K, przy czym
największy wzrost odnotowano dla potasu. Aplikacja najwyższej testowanej
dawki popiołu skutkowała zmianą klasy zasobności gleby w potas od średniej do
bardzo wysokiej [Meller, Bilenda 2012, s. 287–292].
Brak zagrożenia dla środowiska w przypadku umiejętnego stosowania powoduje, że popiół ze spalania biomasy można uznać za tani i skuteczny nawóz
zasadowy, pokrywający zapotrzebowanie na potas. Piekarczyk [2013, s. 92–98]
w swoich badaniach wykazał przydatność popiołu ze spalania słomy w aspekcie
poprawy zasobności gleby kwaśnej w makro- i mikroskładniki. Zastosowanie
ubocznych produktów spalania słomy w rolnictwie jest istotne z uwagi na coraz
częstsze spalanie materiału w celach energetycznych. Użyta w badaniach Piekarczyka [2013, s. 92–98] gleba charakteryzowała się kwaśnym odczynem równym
5,1 i wykazywała potrzebę wapnowania. Zastosowanie popiołu w dawkach rzędu
0,25–1,0 t/ha nie wpłynęło w znaczący sposób na zmianę odczynu gleby. Aplikacja popiołu w ilości 1 t/ha spowodowała zmianę pH zaledwie o 1 jednostkę do
wartości ok. 5,4, co wskazuje na skuteczność działania popiołu w dawkach melioracyjnych > 10 t/ha [Piekarczyk 2013, s. 92–98].
Dawki popiołu ze spalania słomy w zakresie 0,25–1 t/ha nie spowodowały
również znaczącego wzbogacenia gleby w makroelementy. Aplikacja popiołu
w ilościach 0,75 i 1 t/ha pozwoliła zwiększyć zawartość przyswajalnego fosforu
w glebie odpowiednio o 6 i 7%. Już sama gleba charakteryzowała się średnią
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zawartością K, a wprowadzenie popiołu zwiększyło zawartość potasu o ok. 15%
przy dawce 1 t/ha. Niewielkie zmiany zasobności gleby w P, K i Mg były spowodowane niskimi dawkami aplikowanego popiołu [Piekarczyk 2013, s. 92–98].
Popioły ze spalania biomasy są również źródłem mikroelementów, takich
jak: cynk, mangan, miedź oraz żelazo. Badania licznych autorów potwierdziły
jednak nieznaczny wpływ popiołów ze spalania biomasy na wzrost stężenia
pierwiastków śladowych w glebie. Rezultaty uzyskane przez Piekarczyka i wsp.
[2011, s. 91–99] wykazały znikomy wzrost zawartości Zn, Fe, Cu, Mn i B, co nie
wpłynęło na zmianę klasy zasobności gleby w te pierwiastki. Chociaż nawożenie
gleby popiołami powstającymi podczas termicznego przekształcania biomasy
w niewielkim stopniu wpływa na zwiększenie udziału mikroskładników, takich
jak: krzem, cynk, fosfor, to niewątpliwą korzyścią rolniczego zastosowania popiołów jest ograniczenie zjawiska zubożenia w nie gleb w wynoszone z pól wraz
z plonami roślin [Piekarczyk, Jaskulski i wsp. 2012, s. 127–135]. Mikroskładniki
(mikronutrienty) są zdefiniowane jako pierwiastki występujące w niewielkich
ilościach w glebie, które są jednak niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin
[http://nawozy.eu, dostęp: 21.06.2018]. Dodatkową zaletą aplikacji popiołów ze
spalania biomasy w rolnictwie jest brak pogorszenia jakości gleby przy zastosowaniu ich w optymalnych dawkach, co może mieć niekiedy miejsce w przypadku
stosowania przez rolników niektórych mineralnych nawozów kwaśnych [Piekarczyk 2013, s. 92–98].

4. Wpływ popiołu ze spalania biomasy na wzrost
i plonowanie roślin
Popioły ze spalania biomasy są najstarszym nawozem mineralnym. Ze
względu na wysokie stężenie Ca i Mg, uboczne produkty spalania biomasy stanowią substytut nawozów wapniowych, wykazując działanie odkwaszające
[http://powermeetings.eu/konferencje/prezentacje/ FTEB_27-202011/21%20R.
Waclawowicz.pdf, dostęp: 21.06.2018]. Stosowanie popiołu w celach nawozowych zapobiega niedoborom wapnia, który przyczynia się m.in. do zahamowania
wzrostu roślin, pojawiania się suchej zgnilizny na wierzchołkach owoców oraz
tzw. gorzkiej plamistości podskórnej.
Wartość pH popiołów ze spalania biomasy (pH = 9–13) determinuje możliwość ich stosowania jako substytutu wapna nawozowego. Dane zaczerpnięte
z literatury [http://www.poradnikogrodniczy.pl/popiol-drzewny-jako-nawoz.php,
dostęp: 21.06.2018] podają, że aplikacja popiołu ze spalania zrębek drzewnych
pozwala zwiększyć plonowanie roślin na niektórych rodzajach gleb nawet o 45%
względem tradycyjnych nawozów wapniowych. Dodatkowo, w porównaniu do
powszechnie stosowanych nawozów azotowych, popioły z termicznego przekształcania biomasy idealnie nadają się do nawożenia w okresie jesiennym. Zawarty w popiołach fosfor i potas pozwalają przygotować rośliny do przezimowania. Zabieg nawożenia popiołem ze spalania biomasy można również wykony226
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wać na rabatach oraz pod rośliny tolerujące zasadowy odczyn gleby, m.in. głóg,
bukszpan wieczniezielony (tab. 3.) [http:// www.poradnikogrodniczy.pl/popioldrzewny-jako-nawoz.php, dostęp: 21.06.2018].
Uboczne produkty spalania biomasy dzięki alkalicznemu odczynowi idealnie nadają się do zabiegów pielęgnacyjnych trawników przez przeciwdziałanie
powstawaniu mchu. Badania Stankowskiego i wsp. [2008, s. 176] potwierdziły
pozytywny wpływ popiołu z biomasy na plonowanie gatunku trawy Festilolium,
w porównaniu do trawy nienawożonej. Oddziaływanie popiołu na szybkość
wzrostu trawy było porównywalne do działania innych nawozów mineralnych.
Dodatkowo, dzięki zawartości w swoim składzie Fe, popioły wpływają na poprawę kondycji i zabarwienia trawy [Stankowski, Wołoszyk i wsp. 2008, s. 176].
W celu uniknięcia przenawożenia, podczas aplikacji popiołów należy zrezygnować ze stosowania innych nawozów zawierających magnez, potas, żelazo czy
wapń. Łączne dozowanie popiołów ze spalania biomasy i innych nawozów mineralnych może spowodować problemy z pobieraniem żelaza lub boru, co w konsekwencji osłabia trawę [http:// www.poradnikogrodniczy.pl/popiol-drzewnyjako-nawoz.php, dostęp: 21.06.2018].
Tabela 3. Gatunki roślin dobrze oraz źle znoszące stosowanie popiołów ze spalania biomasy

Rośliny dobrze znoszące
zasolenie spowodowane
dawkowaniem popiołów

Rośliny umiarkowanie znoszące zasolenie spowodowane
nawożeniem popiołem

Rośliny źle znoszące zasolenie spowodowanie dawkowaniem popiołów

perz, jęczmień, rzepak, słonecznik, szparagi, kukurydza

ziemniaki, len, melon, dynia,
lucerna, wyka

borówka, jagoda kamczacka,
jagody goi, różanecznik,
azalia, krzewy iglaste

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http:// www.poradnikogrodniczy.pl/popiol-drzewny-jakonawoz.php, dostęp: 21.06.2018

Studium literatury potwierdza korzystny wpływ nawożenia popiołami ze
spalania biomasy na wzrost, plonowanie i budowę morfologiczną roślin. Zapałowska [2015, s. 1–94] zbadała wpływ ubocznych produktów spalania różnej
biomasy roślinnej na plonowanie zbóż. W badaniach zastosowano popioły ze
spalania: zrębek drzewnych, zrębek drzewnych + kukurydzy + słomy, zrębek
drzewnych + wierzby, ziarna owsa, słomy kukurydzy ozimej oraz zrębek drewna
dębowego, w dawkach odpowiednio 3 i 6 t/ha. W każdym przypadku aplikacja
popiołu skutkowała wzrostem plonowania średnio o 3–19%, w zależności od
rodzaju zastosowanego materiału. Najlepsze efekty uzyskano w przypadku nawożenia zbóż popiołem ze spalania owsa, natomiast najmniej skuteczny okazał
się popiół ze spalania mieszaniny zrębek drzewnych i wierzby [Zapałowska
2015, s. 1–94].
Uboczne produkty spalania stanowią doskonały substytut nawozów mineralnych o wysokiej skuteczności działania. Badania Mellera i Bilendy [2012,
s. 287–292] wykazały, że zastosowanie popiołu w dawce 60 t/ha pozwoliło
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uzyskać o około 10% wyższe plony kukurydzy w stosunku do roślin nawożonych
powszechnie dostępnymi nawozami mineralnymi. Dodatkowo, aplikacja popiołu
skutkowała wzrostem zawartości Mg i P w ziarnie kukurydzy, przy czym najlepsze rezultaty uzyskano dla największych testowanych dawek popiołu, tj. 60
i 120 t/ha. Meller i Bilenda [2012, s. 287–292] odnotowali również wzrost zawartości K, Ca oraz Na w ziarnie kukurydzy w porównaniu z próbą kontrolną.
Nie stwierdzono jednak wyraźnych zależności między zawartością pierwiastków
w ziarnie zbóż a zastosowaną dawką popiołu, przy czym stężenie Mn, Zn oraz
Cu w zielonej masie kukurydzy było wyższe dla większych ilości zaaplikowanych materiałów pylistych.
Ze względu na zawartość składników nawozowych w popiołach, w ostatnich
latach są prowadzone 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
[http://www.ekoash.pl/, dostęp: 21.06.2018]. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nawozu mineralnego na bazie
popiołu ze spalania 100% biomasy w tzw. Zielonych Blokach Energetycznych.
Rezultaty wstępnych badań potwierdziły pozytywny wpływ uzyskanego nawozu
na plonowanie roślin, co w przyszłości może przyczynić się do popularyzacji
stosowania popiołów w zabiegach rolniczych [http://www.ekoash.pl/, dostęp:
21.06.2018].

5. Zakończenie
Zapotrzebowanie na biomasę przez energetykę zawodową w Polsce jest
szacowane na około 8,3 mln ton suchej masy w 2020 r. i około 10,3 mln ton
w 2030 r. [Meller, Bilenda 2013, s. 339–345]. Wzrost zainteresowania biomasą
może się przyczynić w ciągu kolejnych 2–3 lat do nagromadzenia ponad 200 tys.
ton ubocznych produktów spalania, które zgodnie z polskim prawodawstwem
należy poddać odpowiedniemu zagospodarowaniu [http://irbis-nbuv.gov.ua/
cgi.../cgiirbis_64.exe, dostęp: 21.06.2018]. Popioły ze spalania biomasy, ze
względu na skład chemiczny oraz specyficzne właściwości, wykazują ograniczenia w zakresie stosowania w sektorze budowlanym. Alternatywne rozwiązanie
może stanowić ich zagospodarowanie w zabiegach rolniczych.
Popioły ze spalania biomasy charakteryzują się alkalicznym odczynem oraz
zasobnością w składniki pokarmowe, przy stosunkowo niskiej zawartości metali
ciężkich i substancji toksycznych, w związku z czym ich zastosowanie w celach
rolniczych jest uzasadnione. Doniesienia literatury potwierdzają korzystny
wpływ ubocznych produktów spalania biomasy na wzrost wartości pH gleb oraz
na rozwój i plonowanie roślin. Ze względu na obecność mikro- i makroskładników, popioły zwiększają zasobność gleby w magnez, potas, wapń oraz fosfor
nawet o kilkadziesiąt procent względem prób kontrolnych.
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Rekultywacyjne działanie popiołów jest również istotne z uwagi na znaczny
odsetek w Polsce gleb zdewastowanych i zdegradowanych. Informacje zawarte
w Raporcie GUS z 2014 r. podają, że ponad 70% gleb w Polsce ma kwaśny odczyn, co pociąga za sobą potrzebę ich wapnowania [www.stat.gov.pl, dostęp:
21.06.2018]. Odkwaszające działanie popiołów ze spalania biomasy umożliwia
ich zastosowanie w charakterze substytutu wapna bez ryzyka tzw. przewapnowania gleby. Dodatkową korzyścią dla rolników, związaną ze stosowaniem popiołów z biomasy, jest ograniczenie wydatków związanych z zakupem tradycyjnych
nawozów.
Korzystny skład chemiczny powoduje, że popiół ze spalania biomasy można
uznać za tani i skuteczny nawóz o charakterze zasadowym, pokrywającym zapotrzebowanie na potas. Aplikacja popiołów do gleby umożliwia z jednej strony
unieszkodliwianie ubocznych produktów spalania biomasy, z drugiej zaś strony
daje możliwość wykorzystania cennego nawozu przy niższych kosztach w stosunku do nawozów mineralnych. Zastosowanie ubocznych produktów spalania
biomasy w celach nawozowych jest preferowanym działaniem również na terenach Pogórza Dynowskiego. Specyfika regionu (dominacja obszarów rolniczych
oraz łąk i pastwisk) wymusza konieczność prowadzenia częstych zabiegów nawozowych. Wspomniany sposób utylizacji popiołów pozwala dostarczyć roślinom cennych składników pokarmowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem sztucznych nawozów.
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WYKORZYSTANIE POMPY CIEPŁA W DOMU
JEDNORODZINNYM JAKO SYSTEMU
PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU
PRZYRODNICZEMU
Streszczenie
W artykule omówiono temat wykorzystania jednego z alternatywnych źródeł energii
w domach jednorodzinnych. W Polsce rośnie zainteresowanie pompami ciepła, które do
ogrzewania, wentylacji oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystują
ciepło odpadowe i niskotemperaturowe. Popularność pomp ciepła będzie wzrastać wraz
ze wzrostem cen paliw nieodnawialnych i wprowadzeniem nowych dyrektyw w zakresie
ochrony środowiska. Wzrost zainteresowania pompami ciepła jest również spowodowany zaostrzeniem wymagań dotyczących izolacyjności budynków, sprawiając, że w dużym
stopniu jest możliwe zapewnienie pełnego pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną
przy niższych temperaturach powietrza zewnętrznego. Pompy ciepła zapewniają wysoki
komfort użytkowania, są bezobsługowe, pracują cicho, eliminują zagrożenie pożarowe, są
niezawodne w działaniu oraz nie mają szkodliwego wpływu na środowisko przyrodnicze. Głównym celem artykułu było zaproponowanie zastosowania pompy ciepła w budownictwie jednorodzinnym, poprzez przygotowanie projektu, a następnie wykonanie
montażu i uruchomienie układu chłodniczego.
Słowa kluczowe: alternatywne źródła energii, pompa ciepła, budownictwo jednorodzinne

USE OF HEAT PUMP IN A SINGLE-FAMILY HOUSE
AS THE ENVIRONMENTAL-FRIENDLY SYSTEM
Summary
The following article discuss using one of alternative energy source in single-family
houses. The interest for heat pumps in Poland keeps rising. They use low-temperature
and waste heat for heating, ventilation and for hot water preparation. The popularity of
heat pumps will increase along with increasing prices for non-renewable fuels and introducing new directives in environmental protection area. Interest increase for heat pumps

Bernadeta Rajchel, Robert Klimczak
is also caused by requirements concerning buildings insulation, in large degree making
possible to satisfy full coverage for heat power with low-temperature outdoor air. Heat
pumps ensure high usage comfort, they are maintenance-free, they operate quietly, they
eliminate fire hazard, they are reliable and do not have negative influence on environment. The main goal of this article was to propose to use of a heat pump in single-family
housing, though the preparation of the project, and then the assembly and commissioning
of the refrigeration system.
Keywords: alternative sources of energy, heat pump, single-family housing

1. Wprowadzenie
Obecny postęp cywilizacyjny oraz wzrost poziomu życia ludzi na świecie
powoduje stałe zwiększenie zapotrzebowania na energię. Niestety zasoby paliw
kopalnych – węgla kamiennego i brunatnego, gazu zimnego oraz ropy naftowej,
są na wyczerpaniu, a ich eksploatacja negatywnie wpływa na środowisko. Analiza światowych rezerw surowców energetycznych pokazuje, że udokumentowane
zasoby tych surowców wystarczą, przy obecnym ich zużyciu na: ok. 53 lata –
gaz, ok. 51 lat – ropa naftowa, ok. 153 lata – węgiel [Gawlik i Mokrzycki 2017,
s. 6]. Stale zmniejszające się zasoby paliw stałych to problem dla gospodarki
światowej. Jednak większym problemem jest skażenie środowiska produktami
spalania, tj. tlenkami węgla, siarki i azotu, a także pyłami. W związku z tym jest
konieczne odchodzenie od paliw konwencjonalnych, zwłaszcza w Polsce, gdzie
węgiel jest zarazem podstawowym surowcem energetycznym, jak i poważnym
zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Dlatego należy dążyć do zminimalizowania zużycia tego surowca i zastąpić go odnawialnymi źródłami energii, jakimi
są: energia słoneczna, geotermalna, energia wody oraz wiatru, energia otrzymywana z biomasy oraz pompy ciepła.
Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystując źródła energii odnawialnej
i odpadowej, przyczynia się do znacznych oszczędności energii. Zaletą pomp
ciepła jest brak szkodliwości dla środowiska. Co więcej, zastępując nimi konwencjonalne źródła energii, wpływa się na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia. W zależności od zapotrzebowania, istnieje również możliwość pracy tych urządzeń w układzie odwracalnym, tzn. jako urządzenia grzewcze lub chłodzące [Kotruchow
2011, s. 16].
W Polsce rośnie zainteresowanie pompami ciepła, które do ogrzewania,
wentylacji oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystują ciepło
odpadowe i niskotemperaturowe. Zainteresowanie to jest spowodowane również
wzrostem cen nieodnawialnych źródeł energii. Pompy ciepła zapewniają wysoki
komfort użytkowania, są bezobsługowe, pracują cicho, eliminują zagrożenie
pożarowe, są niezawodne w działaniu oraz nie mają szkodliwego wpływu na
środowisko.
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Celem artykułu jest zaproponowanie zastosowania pompy ciepła w budownictwie jednorodzinnym, poprzez przygotowanie projektu, a następnie wykonanie montażu oraz uruchomienie układu chłodniczego.

2. Pompa ciepła – zasada działania
Pompa ciepła to urządzenie transportowe, które przenosi ciepło ze źródła
dolnego, tj.: powietrze, woda, grunt, które ma niższą temperaturę, do źródła
o wyższej temperaturze – górnego, tj. grzejnik, ogrzewanie podłogowe (ryc. 1.).
Aby ten proces był możliwy, warunkiem jest dostarczenie energii z zewnątrz.
Zatem na użyteczną energię cieplną tego urządzenia składa się ilość ciepła pobrana z dolnego źródła oraz ilość ciepła odpowiadająca energii napędowej. Zasada działania pompy ciepła jest taka sama, jak działanie lodówki. Różnią się tylko
funkcją, jaką dane urządzenie ma pełnić i zakresem parametrów pracy. W urządzeniu chłodniczym wykorzystuje się ciepło pobrane przy niskiej temperaturze,
zaś w pompie ciepła wykorzystuje się ciepło oddane przy wysokiej temperaturze
[Zalewski 2001, s. 54].

Ryc. 1. Zasada działania pompy ciepła
Źródło: Zalewski 2001, s. 54

Pompy ciepła stosuje się również wówczas, gdy zachodzi potrzeba jednoczesnego lub alternatywnego odbierania ciepła ze źródła dolnego czy też oddawania go do górnego źródła. Jednym z istotnych parametrów definiujących pompy ciepła jest współczynnik COP (ang. Coefficient of Performance), czyli współczynnik wydajności cieplnej. Precyzuje on, ile energii elektrycznej trzeba dostarczyć do napędu sprężarki oraz pompy obiegowej glikolu, aby uzyskać pewną
ilość energii cieplnej.
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3. Obliczenia do projektu
W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki obliczeń niezbędnych do
opracowania projektu budowlanego instalacji i montażu pompy ciepła. Pompa
ciepła będzie współpracować z poziomym gruntowym wymiennikiem ciepła.
Zaplanowano instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania. Gruntowy wymiennik ciepła będzie zasilany przez pompę ciepła z bezpośrednim odparowaniem. Pompa będzie stanowić źródło ciepła dla ogrzewania obiektu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Projektowany dom jednorodzinny będzie budowany w miejscowości Kłodawa k. Jasła, gm. Brzyska, woj. podkarpackie. Będzie to budynek parterowy,
wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej z dociepleniem.
Projektowana instalacja grzewcza budynku jest instalacją niskotemperaturową z rozdziałem dolnym w układzie zamkniętym z wymuszonym obiegiem,
gdzie czynnik grzewczy będzie rozprowadzany w układzie dwururowym.
Podstawowe dane wyjściowe przyjęte do projektu są następujące:
Lokalizacja – budynek mieszkalny znajduje się w III strefie klimatycznej
Polski, gdzie:
♦ θe – najniższa temperatura w III strefie klimatycznej; θe = –20°C, wg PN-EN 12831:2006,
♦ θm – średnia temperatura w III strefie klimatycznej; θm = 7,6°C, wg PN-EN 12831:2006,
♦ temperatura pomieszczeń ogrzewanych 16–24°C, wg PN-EN
12831:2006,
♦ czynnikiem grzewczym będzie woda o temperaturze 35/30°C,
♦ głębokość zwierciadła wód podziemnych na obszarze, gdzie jest posadowiony budynek, jest poniżej 1 m; Gw > 1 m [PN-EN 12831:2006].
Dane domu:
♦ powierzchnia zabudowy – 137 m2,
♦ kubatura części, która będzie ogrzewana – 250 m3,
♦ powierzchnia ogrzewania – 90 m2,
♦ kubatura budynku – 607 m3.
3.1. Zapotrzebowanie budynku na ciepło
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku jest sumą zapotrzebowania
ciepła na pokrycie strat ciepła przez przegrody oraz zapotrzebowanie ciepła na
pokrycie strat związanych z ogrzaniem powietrza wentylacyjnego. Określenie
zapotrzebowania mocy cieplnej budynku wykonano zgodnie z normą PN-EN
12831:2006. Temperaturę wewnętrzną pomieszczeń oraz temperatury zewnętrzne
dla obszaru, w którym projektowany jest budynek, przyjęto wg normy PN-EN
12831:2006. Decyzja o zastosowaniu pompy ciepła powinna być każdorazowo
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poprzedzona ekspertyzą opartą na ocenie efektywności energetycznej projektowanej instalacji. W tym celu obliczono wg PN-EN 12831:2006 współczynnik
efektywności (ε) pompy ciepła, który jest równy 4,4. Na podstawie współczynnika efektywności pompy ciepła w projekcie zastosowano ogrzewanie podłogowe.
Obliczono zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, czyli sporządzono bilans
cieplny budynku oparty o normę PN-EN 12381:2006.
W celu wyliczenia całkowitego obciążenia cieplnego budynku (ΦHL) obliczono:
♦ sumę projektowanych strat ciepła przez przenikanie we wszystkich przestrzeniach nieogrzewanych bez uwzględnienia ciepła wymienianego wewnątrz określonych granic instalacji, ΦT,i = 3,885 kW;
♦ sumę projektowych wentylacyjnych strat ciepła wszystkich przestrzeni
ogrzewanych bez uwzględnienia ciepła wymienianego wewnątrz określonych granic instalacji, ΦV,i = 1,7 W;
♦ całkowitą nadwyżkę ciepła budynku, wymaganą do skompensowania
skutków przerw w ogrzewaniu, ΦRH,i = 0,99 kW.
Obciążenie cieplne budynku ΦHL wyniosło 6,575 kW.
Następnie określono moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej. W budownictwie mieszkaniowym średnie zużycie ciepłej wody użytkowej o temperaturze
45°C wynosi 40 dm3/24 h. Podczas projektowania instalacji przyjęto 200 W mocy cieplnej na osobę [Krzyżaniak, Koczyk 2016, s. 3], czyli dla gospodarstwa
4-osobowego:
Qww = 4 · 0,2 kW = 0,8 kW.
W sumie obciążenie ogrzewnicze przy ogrzewaniu i podgrzewaniu ciepłej
wody:
QHL = 6,575 + 0,8 = 7,357 kW.
3.2. Powierzchnia kolektora oraz dobór pompy ciepła
Powierzchnię kolektora poziomego gruntowego obliczono zgodnie z normą
PN-EN 15879-1 Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub
chłodzenia pomieszczeń – Część 1: Pompy ciepła grunt–woda. Moc chłodniczą
lub moc pobieraną ze źródła w momencie projektowania [kW] obliczono ze
wzoru:
Q0 = Qwp – Pel
gdzie:
Pel – pobór prądu pompy ciepła w momencie projektowania, kW,
Qwp – moc grzewcza instalacji z pompą ciepła, kW.
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Do obliczeń przyjęto Qwp = 9,1 kW i Pel = 2,7 kW i otrzymano moc chłodniczą
Q0 = 9100 – 2700 = 6400 W = 6,4 kW.
Przyjęto następującą właściwą moc pobieraną ze źródła: q = 25 W/m2 =
= 0,025 kW/m2.
Zatem powierzchnia kolektora
A = Q0/q = 6,4 kW / 0,025 kW/m2 = 256 m2.
Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia okresowych przerw w poborze
energii elektrycznej z sieci zewnętrznej, zaprojektowano moc pompy ciepła
większą o 10%, przy założeniu, że przerwa nie będzie trwała dłużej niż 4 godziny:
Qwp = 1,1 · QHL = 1,1 · 7,357 kW = 7,14 kW.
Z przedstawionych obliczeń wynika, że na potrzeby ogrzania projektowanego budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej należy dobrać pompę
o mocy 7 kW. Zaproponowano pompę ciepła firmy „THERMOGOLV” ZIRIUS
M2-7 wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności 500 l (http://www.
thermogolv.pl/oferta/zirius_m2, dostęp: 19.06.2019).

4. Prace wykonawcze w instalacji pompy ciepła
Głównym źródłem ciepła do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie zainstalowana pompa ciepła ZIRIUS M2-7 z bezpośrednim
odparowaniem. Urządzenie to można zastąpić innym urządzeniem o takich samych parametrach oraz sposobie podłączenia do instalacji grzewczej. Na pompę
ciepła ZIRIUS M2-7 składają się dwa urządzenia, tj. jednostka ze sterownikiem
oraz zbiornik akumulacyjny. Ciepła woda użytkowa będzie pozyskiwana z wymiennika przepływowego. Dzięki temu rozwiązaniu, ze względu na niewielką
ilość wody stojącej w wymienniku, uda się uniknąć rozmnażania bakterii Legionella.
Zadaniem pompy ciepła będzie utrzymywanie temperatury wody kotłowej
w zbiorniku akumulacyjnym o temperaturze zadanej przez użytkownika. Sterownik urządzenia ma za zadanie kontrolę pracy bufora, m.in. umożliwia podwyższenie temperatury w buforze w okresach taniej taryfy prądu elektrycznego, monitoruje temperaturę na wyjściu PC i wyjściu oraz wejściu z dolnego źródła,
a także kontroluje ciśnienie w instalacji. Ze zbiornika buforowego czynnik
grzewczy będzie tłoczony pompami obiegowymi do instalacji ogrzewania podłogowego. Instalacja ogrzewania podłogowego będzie układem zamkniętym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym przeponowym, zaworem bezpieczeństwa
oraz manometrem.
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4.1. Zagospodarowanie działki
Na terenie działki zostanie wykonana instalacja dolnego źródła, czyli poziomego gruntowego wymiennika, będącego dolnym źródłem dla pompy ciepła,
która ma za zadanie ogrzać budynek oraz przygotować ciepłą wodę użytkową.
Dolne źródło zostanie wykonane w postaci wężownicy ułożonej na głębokości
około 1 m, co nie będzie miało wpływu na dalsze prace przy projektowaniu
ogrodu. Nad powierzchnią, na której będzie wykonany gruntowy poziomy wymiennik ciepła, nie należy układać kostki brukowej, płyt betonowych lub innych
obiektów związanych na stałe z gruntem. Na powierzchni dolnego źródła można
projektować ogrody, lecz należy pamiętać o wyborze takich gatunków roślin
i krzewów, aby nie zacieniały znacznej powierzchni terenu, na którym będzie
wykonane dolne źródło. Należy również wziąć pod uwagę głębokość i wielkość
korzeni, które mogą uszkodzić przewody wymiennika gruntowego.
4.2. Montaż instalacji dolnego źródła
Podczas wykonywania robót montażowych należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie wykopu, obsypki, jak i ewentualne zabezpieczenie napotkanych przewodów (np. kabli elektrycznych). Dno wykopu, w którym będą układane rury wymiennika, należy wyrównać i usunąć ostre kamienie lub gruz, mogące uszkodzić wierzchnią warstwę rury, co może skutkować jej przyspieszoną
korozją. Przewody dolnego źródła są rurami miedzianymi o długości 75 m
i średnicy 12,5 mm, pokrytymi polietylenem o wysokiej gęstości. Zakopuje się je
w gruncie na głębokości 0,8–1 m w rozstawie 0,8–1 m. Rury w wykopach należy
układać z dużą starannością, możliwie jak najbardziej płasko, zwracając uwagę,
aby nie zostały załamane lub zagięte. Po ułożeniu rur w wykopie i montażu układu chłodniczego należy poddać go próbie szczelności. Po wykonaniu próby
szczelności, rury należy obsypać 20 cm warstwą piasku, a następnie uzupełnić
wykop gruntem rodzimym (fot. 1.).
Podczas instalacji dolnego źródła należy zachować minimalne odległości, tj.
1,5 m od przewodów wodociągowych i rur kanalizacyjnych. Krzyżujące się rury
należy zaizolować na długości około 1 m, za pomocą rur izolacyjnych. Przewody
ciepłociągu przechodzącego przez ścianę budynku, łączącego pompę ciepła ze
studzienką, w której będą znajdowały się rozdzielacze wraz z zaworem rozprężnym, należy zabezpieczyć izolacją na całej długości. W przypadku, gdy długość
przewodu transportującego odparowany czynnik z dolnego źródła do pompy
ciepła nie przekracza 5 m, zawór rozprężny montuje się w obudowie pompy ciepła, a jego minimalna średnica to 3/4''. Średnica rury zasysającej odparowany
czynnik z gruntowego wymiennika gruntowego powinna mieć średnicę min.
7/8''. Przewody należy dodatkowo zabezpieczyć rurą osłonową typu DVR 75/25
AROT. Przejście przez fundament lub ścianę należy zabezpieczyć przed dostawaniem się wilgoci lub wody opadowej. Połączenie kolektora ziemnego z rozdzielaczami należy wykonać za pomocą lutu twardego.
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Fot. 1. Wykonanie dolnego źródła
Źródło: Fot. R. Klimczak

4.3. Pomieszczenie techniczne
Pompa ciepła będzie zainstalowana w pomieszczeniu technicznym spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie oraz wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
Zgodnie z wymogami pomieszczenie, w którym będzie zainstalowane urządzenie grzewcze, powinno mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2 m. Powierzchnia
tego pomieszczenia powinna być na tyle duża, aby umożliwić łatwy i swobodny
montaż oraz dostęp zarówno do pompy ciepła, jak i do pozostałych urządzeń
niezbędnych do prawidłowej pracy pompy: pomp obiegowych, naczyń zbiorczych, wymienników ciepła, a także armatury hydraulicznej.
Wymogiem jest również, aby pomieszczenie posiadało kratkę ściekową, zaś
powierzchnia posadzki i ścian umożliwiała zachowanie odpowiedniej czystości.
Jeżeli konieczne będzie podwieszenie części instalacji, to wysokość prześwitu w przejściach pod nimi nie powinna być mniejsza niż 2,0 m.
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4.4. Podłączenie zbiornika akumulacyjnego (bufora)
Zbiornik buforowy jest wyposażony w miedziane króćce przyłączeniowe,
które są początkiem i końcem skraplacza. Skraplacz w zależności od wydajności
sprężarki jest wykonany z jednej lub dwóch wężownic po 15 m każda. Do projektowanego budynku została dobrana pompa ciepła o mocy 7 kW, a zbiornik
buforowy jest wyposażony w skraplacz o długości 30 m. Do króćca górnego
należy przyłączyć przewód gazu gorącego z pompy ciepła. W połowie zbiornika
należy połączyć ze sobą dwa wystające króćce, natomiast dolny króciec należy
przyłączyć za pomocą przewodu z pompą ciepła. Wszystko należy połączyć za
pomocą lutu twardego, zachowując przy tym należytą ostrożność oraz bezpieczeństwo. Przewody należy zaizolować na całej ich długości otuliną INSUL
TUBE HT. Jest to izolacja kauczukowa odporna na temperaturę do +175oC.
Schemat podłączenia pompy ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym przedstawiono na ryc. 2.

Ryc. 2. Schemat podłączenia pompy ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym
Źródło: www.vpkollen.se/uploaded/manualer/Megatherm/m2-5scroll.pdf, s. 5, dostęp: 24.10.2018

Montaż układu chłodniczego rozpoczęto od wlutowania rozdzielaczy i zaworu rozprężnego do króćców dolnego źródła (parownika). Na przewody skroplonego i odparowanego czynnika chłodniczego nałożono rurę ochronną (fot. 2.).
Po połączeniu wszystkich elementów związanych z zaworem rozprężnym dokonano podłączenia agregatu sprężarkowego z buforem (fot. 3.).
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Fot. 2. Miejsce montażu zaworu rozprężnego
Źródło: Fot. R. Klimczak

Fot. 3. Uzbrojenie oraz podłączenie bufora do pompy ciepła
Źródło: Fot. R. Klimczak

Po prawidłowym wykonaniu instalacji chłodniczej należy wykonać próbę
szczelności azotem pod ciśnieniem 28 barów. Jeżeli próba da wynik pozytywny,
należy zalać zbiornik buforowy wodą, a następnie można rozpocząć procedurę
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napełniania układu chłodniczego czynnikiem chłodniczym. W tym rozwiązaniu
jest to czynnik R407C o obniżonej temperaturze krzepnięcia. Wcześniej jednak
układ chłodniczy należy opróżnić i wytworzyć w nim podciśnienie. Po wytworzeniu podciśnienia należy napełnić układ czynnikiem chłodniczym (fot. 4.). Po
napełnieniu 2/3 objętości układu chłodniczego i podłączeniu skrzynki elektrycznej należy uruchomić pompę ciepła.
4.5. Próby pomontażowe
Po wykonaniu montażu dolnego źródła należy skontrolować poprawność
wykonania podłączenia zaworu rozprężnego i sprawdzić wizualnie, czy pętle
dolnego źródła za zaworem są zmrożone. Jeżeli rury pokrywa szron, oznacza to,
że praca zaworu rozprężnego jest prawidłowa. Po odpowiednim wyregulowaniu
zaworu rozprężnego i sprawdzeniu poprawności jego działania, wszystkie elementy należy zaizolować, a następnie zabezpieczyć studzienką rewizyjną.

Fot. 4. Napełnianie układu czynnikiem chłodniczym oraz przykładowy sposób montażu
pompy ciepła w studzience na zewnątrz
Źródło: Fot. R. Klimczak

Po wygrzaniu zbiornika buforowego można uruchomić wcześniej napełnioną i odpowietrzoną instalację grzewczą. Należy także sprawdzić poprawność
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podłączenia, po stronie hydraulicznej, ciepłej wody użytkowej oraz jej dopływ do
kurków czerpalnych.
Tak wykonana instalacja grzewcza i układ chłodniczy oraz jego prawidłowe
eksploatowanie daje pewność bezawaryjnej i bezobsługowej pracy.

5. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego
5.1. Przewody i armatura
Przyłącza hydrauliczne do bufora pompy ciepła w pomieszczeniu technicznym wykonano, stosując kształtki i rury miedziane w technologii zaprasowania.
Pozostałe części instalacji grzewczej oraz zasilanie rozdzielaczy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem rur wielowarstwowych PURMO CleverFit
PE-RT/AL./PE-RT. Rury zabezpieczono izolacją/otuliną Thermaflex wg PN-EN
15632:2015 i rozprowadzono pod posadzką do rozdzielaczy. Do połączenia rur
zastosowano złączki PURMO CleverFit Radial. Jest to system trójników, różnego rodzaju złączek zaciskowych, wykonanych z mosiądzu i tworzywa sztucznego
PPSU, które również zabezpieczono otuliną/izolacją. W przypadku przejść przez
ściany zastosowano tuleje ochronne.
Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe. W pomieszczeniu technicznym, pralni, toalecie i łazience zainstalowano
dodatkowo grzejniki drabinkowe zasilane grzałką elektryczną z termostatem.
5.2. Odpowietrzenie instalacji c.o.
Przed uruchomieniem ogrzewania podłogowego każdą pętlę indywidualnie
odpowietrzono. Ponadto na belkach rozdzielaczy zamontowano odpowietrzniki
automatyczne. Zbiornik akumulacyjny oraz instalację do rozdzielaczy wyposażono w odpowietrzniki automatyczne w ich najwyższych punktach, pamiętając,
żeby znajdowały się za pompą obiegową.
Aby przystąpić do wykonywania ogrzewania podłogowego, w budynku
powinny być spełnione następujące warunki:
♦ zamontowana w budynku stolarka okienna i drzwiowa,
♦ wykonana instalacja elektryczna,
♦ wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna i wykonana próba szczelności,
♦ podłoże, na którym będzie wykonywana izolacja termiczna, posprzątane
z ewentualnych nierówności związanych z tynkowaniem ścian i sufitów
lub pracami sztukatorskimi.
5.3. Prawidłowe wykonanie posadzki na gruncie
Ogrzewanie podłogowe to wygodna i coraz częściej stosowana metoda
ogrzewania budynków. Jednak aby spełniało swoją rolę, oprócz fachowo wykonanej instalacji grzewczej, powinno być odpowiednio przygotowane podłoże.
W przypadku podłogi na gruncie, beton podkładowo-wyrównawczy, tzw. chudy,
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należy oczyścić, a następnie wykonać podwójną izolację przeciwwilgociową
z folii polietylenowej o grubości 0,2 mm na zakładkę, z wywinięciem na ścianę
ponad poziom wylewki. Przed układaniem płyt styropianowych wylewkę należy
odizolować od ścian taśmą brzegową. Następnie należy ułożyć płyty styropianowe. Ostatnią warstwą izolacji termicznej jest mata PURMO rolljet, do której za
pomocą klipsów zostaną przymocowane rury ogrzewania podłogowego. Wszystkie prace należy wykonywać z dużą starannością, a przed wykonaniem wylewki
sprawdzić szczelność instalacji.
5.4. Rozprowadzanie rur
W natynkowych lub podtynkowych skrzynkach rozdzielczych zamontowano
rozdzielacze i uzbrojono je w zawory odcinające oraz złączki do rur PURMO
CleverFit PE-RT/AL./PE-RT o średnicy 16 mm. Kolejne sekcje ułożono w formie wężownicy ślimakowej. Przed rozpoczęciem układania izolacji termicznej,
przy ścianach wzdłuż całego obwodu zamontowano taśmę brzegową. Rury do
ostatniej warstwy izolacji termicznej zamocowano za pomocą klipsów przy użyciu takera. Na odcinki rur, które wychodzą z jastrychu do rozdzielacza, nałożono
peszel ochronny (czerwony zasilanie, niebieski powrót, fot. 5.).

Fot. 5. Instalacja ogrzewania podłogowego
Źródło: Fot. R. Klimczak

W obrębie drzwi wewnętrznych wykonano szczeliny dylatacyjne, a także
w przypadku gdy:
♦ powierzchnia jastrychu była większa niż 40 m2,
♦ długość krawędzi jastrychu była większa niż 8 m,
♦ pomieszczenie ma kształt litery C, Z, lub L.
W miejscu gdzie będzie przebiegała dylatacja, zamontowano profile dylatacyjne, a na rurki nałożono osłony ochronne.
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5.5. Próby ciśnieniowe oraz uruchomienie instalacji
Po zakończeniu wykonywania instalacji centralnego ogrzewania podłogowego sprawdzono jej szczelność pod ciśnieniem o 2 bary wyższym od ciśnienia
roboczego układu, a nie niższym niż 6 barów. Ciśnienie w układzie zostawiono
na czas prac przy wykonywaniu jastrychu, aby mieć lepszą kontrolę nad instalacją.
Po wykonaniu jastrychu i po okresie procesu wiązania cementu (ok. 21 dni)
napełniono i uruchomiono instalację według następujących zasad:
♦ zamknięto zawory obiegów grzewczych na rozdzielaczu,
♦ napełniono i odpowietrzono instalację na odcinku od kotła do rozdzielaczy,
♦ pojedynczo napełniano i odpowietrzano każdą sekcję na rozdzielaczu.
Po wykonaniu tych czynności przystąpiono do procesu wygrzewania posadzki. Przez pierwsze 3–4 dni wygrzewa się posadzkę czynnikiem o temperaturze 24oC, po czym podnosi się temperaturę czynnika w układzie grzewczym
do maksymalnej temperatury, która dla jastrychu cementowego wynosi 55oC
i utrzymuje się ją na takim poziomie przez okres 4–5 dni, jednocześnie obserwując, czy nie dochodzi do niekontrolowanych pęknięć lub „klawiszowania” posadzki w miejscach dylatacyjnych.
Układanie warstwy wykończeniowej rozpoczęto dopiero, gdy wilgotność
podsadzki była odpowiednia do zastosowanych materiałów.

6. Opłacalność inwestycji
Pompa ciepła oraz instalacje do pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego
są urządzeniami o wysokich kosztach inwestycyjnych, lecz koszty eksploatacyjne będą znacznie niższe od kosztów eksploatacji tradycyjnych urządzeń. Cena
pompy ciepła ZIRIUS M2-7 to wydatek 26 000 zł. W tej cenie inwestor kupuje
zbiornik akumulacyjny o pojemności 500 l, pompę ciepła 7 kW i rury dolnego
źródła, w tym wypadku trzy pętle po 75 m każda oraz otrzymuje pięcioletnią
gwarancję na urządzenie i układ chłodniczy od chwili uruchomienia. Zakopanie
pętli dolnego źródła to cena 650 zł (1 szt.). Do tego dochodzą koszty uzbrojenia
bufora, co daje kwotę 4500 zł. Montaż układu chłodniczego, oraz uruchomienie pompy ciepła to koszt 2500 zł. Końcowa kwota, jaką poniesie inwestor, to
34 950 zł. Cena za wykonanie 1 m2 ogrzewania podłogowego wraz z materiałami
to koszt 85 zł. Cena ta obejmuje: szafki rozdzielaczowe, rozdzielacze z uzbrojeniem, rury, matę izolacyjną, klipsy, taśmę brzegową i dylatacyjną.
Łączny koszt za wykonanie i uruchomienie instalacji niskotemperaturowego
ogrzewania w budynku o powierzchni do ogrzania 100 m2 będzie wynosić ok.
8500 zł. Jednak nie trzeba być przygotowanym na tak dużą sumę już na samym
początku inwestycji, ponieważ można to zrobić etapami, począwszy od wykonania dolnego źródła. Decyzja o zastosowaniu tego typu rozwiązania powinna być
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poprzedzona szczegółową analizą, uwzględniającą wszelkie uwarunkowania
zarówno środowiskowe, jak i energetyczne.
Podstawowymi elementami takiej analizy są:
♦ izolacyjność cieplna ogrzewanego obiektu budowlanego,
♦ warunki lokalne i środowiskowe w aspekcie doboru źródła ciepła niskotemperaturowego (strefa klimatyczna),
♦ obecne i perspektywiczne warunki energetyczne,
♦ pewność dostawy i cena nośników energii: gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego, ciepła z sieci ciepłowniczej oraz energii elektrycznej,
♦ uzyskanie niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych w Banku
Ochrony Środowiska na mikroinstalacje z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Biorąc pod uwagę średnią roczną temperaturę w budynku (21oC), powierzchnię do ogrzania (100 m2), III strefę klimatyczną Polski (projektowa temperatura zewnętrzna to –20oC), wskaźnik zapotrzebowania ciepła (65 W/m2 – jest
to budynek energooszczędny), według dalej przedstawionych cenników paliw
(ryc. 3.), koszt ogrzewania pompą ciepła z bezpośrednim odparowaniem wyniesie około 1870 zł. Można zauważyć, że jest to znacznie mniejsza kwota od pozostałych metod ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ryc. 3. Porównanie kosztów ogrzewania
Źródło: www.sofath.pl/kalkulator, dostęp: 10.10.2018

Bilans ten jest orientacyjną prognozą zużycia energii. Realne wyniki mogą
trochę odbiegać od zaprezentowanej prognozy, a kluczowy wpływ będą miały
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m.in. czynniki, takie jak: termoizolacja budynku oraz podłogi na gruncie i temperatura wewnętrzna w ogrzewanym budynku.
Czas zwrotu inwestycji w pompę ciepła w porównaniu do kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania wyniesie około 10 lat. To szacunkowo
niedługi okres, biorąc pod uwagę ponad trzydziestoletnią pracę pompy ciepła.
Dowodem opłacalności stosowania tego rodzaju energii jest sprzedaż pomp
ciepła, która na terenie Unii Europejskiej w 2014 r. wyniosła 1,7 mln sztuk,
w tym w Polsce – 7583 sztuk i wzrasta z roku na rok. W rankingu europejskim
Polska awansowała na czwarte miejsce, biorąc pod uwagę sprzedaż gruntowych
pomp ciepła. Łącznie w 2014 r. suma pracujących pomp ciepła w Europie to
26 628 508 [www.globenergia.pl/informacje/aktualnosci/181-pc-pompy-ciepla/
5805, dostęp: 06.10.2018]:
♦ 25 287 602 sztuk – powietrzne pompy ciepła,
♦ 1 340 906 sztuk – gruntowe pompy ciepła.
W 2017 r. suma pomp ciepła pracujących w Europie wynosiła już 34 424 720,
w tym [https://www.eurobserv-er.org/heat-pumps-barometer-2018, dostęp: 19.
06.2019]:
♦ 32 880 160 – powietrzne pompy ciepła,
♦ 1 544 560 sztuk – gruntowe pompy ciepła.
W Polsce w 2014 r. pracowało 91 330 sztuk pomp ciepła. W przeciągu kolejnych
czterech lat liczba pracujących w Polsce pomp ciepła wzrosła do 194 130 sztuk
[https://globenergia.pl/w-polsce-pracuje-juz-ponad-194-tysiace-pomp-cieplapolacy-najchetniej-kupuja-pompy-powietrze-woda, dostęp: 19.06.2019].
Biorąc pod uwagę przedstawione dane, sporządzone przez Heat Pumps Barometer, EurObserv’ER, łatwo zauważyć, że w Polsce jest coraz większy wzrost
zainteresowania tego typu rozwiązaniami ogrzewania budynku i przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Na rycinie 4. zaprezentowano sprzedaż pomp ciepła
w poszczególnych państwach Europy w 2017 r. oraz łączną sprzedaż pomp
ciepła z podziałem na powietrzne i gruntowe pompy ciepła [https://www.
eurobserver.org/heat-pumps-barometer-2018, dostęp: 19.06.2019].
Na opłacalność pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem mają również
wpływ następujące fakty:
1. Pompa ciepła z bezpośrednim odparowaniem zużywa znacznie mniej
energii elektrycznej niż inne rozwiązania stosowane w systemie pompy ciepła.
Układ grzewczy z pompą ciepła ZIRIUS M-2 wyróżnia się wysokim współczynnikiem efektywności COP. Sprawność takiego układu jest o około 20% większa
od układów, gdzie czynnikiem dolnego źródła jest etanol lub glikol, ponieważ
nie są potrzebne pompy obiegowe tłoczące glikol, co daje inwestorowi spore
oszczędności sięgające nawet 25% w skali roku. Średni roczny współczynnik
efektywności jest wysoki i oscyluje w granicach COP = 4,3.
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- gruntowe pompy ciepła
- powietrzne pompy ciepła
Ryc. 4. Sprzedaż pomp ciepła w Europie w 2017 r. wg Heat Pumps Barometer, EurObserv’ER
Źródła: https://www.eurobserv-er.org/heat-pumps-barometer-2018, dostęp: 19.06.2019

2. Sprężarki spiralne montowane w pompach ciepła ZIRIUS M-2 to sprężarki firmy Copeland typoszeregu ZH Scroll, produkowane przez amerykański koncern Emerson. Przez ekspertów z branży są uważane za najlepsze na świecie
sprężarki do pomp ciepła, zarówno pod względem sprawności, jak i niezawodności. Według danych producenta cechują się długą żywotnością, zapewniając
100 000 h pracy i 50 000 startów, co przekłada się na ponad trzydziestoletnią
pracę urządzenia.
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3. Czynnikiem roboczym pracującym w układzie jest gaz chłodniczy
R407C. Czynnik ten jest niepalny i nie podlega procesom starzenia, a w instalacji, w której próba szczelności dała wynik pozytywny, nie jest potrzebna jego
wymiana. Natomiast w instalacjach, gdzie czynnikiem roboczym jest glikol,
wymiana będzie nieunikniona, ponieważ z biegiem czasu podlega on procesowi
starzenia, co przekłada się na dodatkowe koszty.
4. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się przepływowo w wymienniku zbiornika akumulacyjnego, co zapobiega powstawaniu bakterii Legionella oraz eliminuje konieczność serwisu urządzenia w celu wymiany anody
magnezowej czy też usunięcia kamienia ze ścianek zbiornika. Ciepła woda
jest ogrzewana tą samą sprężarką bez spadku jej sprawności przy przepływie
20 l/min zimnej wody.
5. Pompa ciepła ZIRIUS M-2 nie wymaga corocznych przeglądów serwisowych. Posiada pięcioletnią gwarancję na cały układ chłodniczy. Po tym okresie
można sprawdzić parametry pompy ciepła, lecz jeżeli nie jest zauważalna zmiana
w pracy urządzenia, nie jest to konieczne.

7. Zakończenie
W dobie globalnego ocieplenia klimatu, będącego skutkiem przemysłowej
działalności człowieka, jest konieczne stosowanie urządzeń oraz systemów, które
wykorzystują ciepło niskotemperaturowe i odpadowe do ogrzewania, schładzania, wentylacji, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Pompy ciepła są urządzeniami, które doskonale nadają się do czerpania
energii ze źródeł odnawialnych lub ciepła odpadowego, co znacznie obniża emisję zanieczyszczeń do środowiska, a tym samym ma duży wpływ na jego ochronę. Dodatkowo cechują się one długą żywotnością, niskim poziomem emisji
hałasu, możliwością współpracy z innymi odnawialnymi źródłami ciepła, a także
dużym komfortem i prostotą obsługi.
Bariera, która ogranicza zastosowanie na dużą skalę pomp ciepła, to wysoki
koszt inwestycji. Wykorzystanie pomp ciepła znacznie obniża koszty eksploatacyjne w porównaniu do tradycyjnych urządzeń grzewczych. Jednak coraz częściej, już na etapie projektowania budynku, jest brane pod uwagę niskotemperaturowe ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła. Z reguły pracują one
w układzie biwalentnym, gdzie dodatkowym źródłem jest grzałka elektryczna,
system solarny czy ogniwa fotowoltaiczne.
Aby inwestycja była opłacalna, inwestor, już na etapie projektowania i zagospodarowania terenu wokół budynku, powinien zadecydować, czym będzie
ogrzewany budynek oraz w jaki sposób zapewnić ciepłą wodę użytkową. Decydując się na pompę ciepła, inwestor rezygnuje z przyłącza gazowego z sieci, a co
za tym idzie szeregu procedur związanych z wykonaniem projektu zarówno przyłącza, jak i wewnętrznej instalacji gazowej, co obecnie jest bardzo kosztowne.
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Nie trzeba budować komina spalinowego, a więc rezygnuje się z wizyt kominiarza oraz nie ponosi się kosztów zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania.
Pozytywną i najbardziej zachwalaną cechą ogrzewania pompą ciepła jest jej
bezobsługowość i bezawaryjność. Inwestor nawet podczas długiej nieobecności
w domu będzie miał świadomość, że będzie utrzymywana żądana temperatura.
Przy ogrzewaniu pompą ciepła nie trzeba myśleć o zakupie opału oraz miejscu na
jego składowanie, co daje kolejne oszczędności na etapie realizowania inwestycji. Samo wykonanie termoizolacji na podłodze i instalacji ogrzewania podłogowego nie jest takie trudne. Pod nadzorem fachowca z branży instalacyjnej można
samemu wykonać instalacje, co znacznie obniży koszty robocizny. Biorąc pod
uwagę kilkuletnie doświadczenie współautora artykułu w wykonywaniu tego
typu instalacji, 99,9% użytkowników ma pozytywne opinie o pompach ciepła na
bezpośrednim odparowaniu, chwaląc sobie bezobsługowość, bezawaryjność,
wysoki komfort w eksploatacji oraz niskie rachunki za ogrzewanie i c.w.u.
Popularność pomp ciepła będzie wzrastać wraz ze wzrostem cen paliw nieodnawialnych i wprowadzeniem nowych dyrektyw w zakresie ochrony środowiska. Wzrost zainteresowania pompami ciepła jest spowodowany również zaostrzeniem wymagań dotyczących izolacyjności budynków, sprawiając, że w dużym stopniu jest możliwe zapewnienie pełnego pokrycia zapotrzebowania na
moc cieplną przy niższych temperaturach powietrza zewnętrznego.
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METODY RECYKLINGU WYROBÓW
AZBESTOWYCH W ASPEKCIE PROPAGOWANIA
ZASAD GOSPODARKI ODPADAMI
NIEBEZPIECZNYMI NA TERENACH WIEJSKICH
Streszczenie
Azbest należy do włóknistych minerałów krzemianowych o korzystnej charakterystyce wytrzymałościowej oraz dużej odporności na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Łatwość pozyskania oraz trwałość spowodowała jego powszechne użycie
w wielu sektorach gospodarki. Pomimo obowiązującego w Polsce od 1997 r. zakazu stosowania azbestu jest on nadal obecny w środowisku i może stanowić poważne zagrożenie
sanitarne. Wdrożenie programu usuwania azbestu skutkuje koniecznością eliminacji
minerałów azbestowych z Polski do 2032 r., efektem czego jest m.in. wymiana pokryć
dachowych z płyt azbestowo-cementowych. Niewłaściwie prowadzone procesy demontażu oraz utylizacji skutkują emisją szkodliwego pyłu azbestowego o wysokiej zdolności
do penetracji w organizmie oraz do rozwoju tzw. chorób azbestozależnych. W artykule
przedstawiono charakterystykę azbestu, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu
na środowisko oraz zdrowie ludzi. Zaproponowano również metody recyklingu, które
pozwolą na odzysk energii lub przekształcenie szkodliwych włókien azbestowych
w amorficzny materiał o potencjale do dalszego zastosowania.
Słowa kluczowe: azbest, recykling, gospodarka odpadami, odpady niebezpieczne

RECYCLING OF AZBESTOS PRODUCTS IN TERMS
OF THE POPULARIZATION OF HAZARDOUSWASTE MANAGEMENT IN RURAL AREAS
Summary
Asbestos is a silica fibrous mineral which is characterized by the advantageous
strength characteristic and the high resistance to physical and chemical factors. The availability and durability caused its common application in many sectors of economy. Despite
of the ban of use of asbestos in Poland from 1997, the aforementioned material occurs in
the environment and can constitute a serious sanitary problem. The implementation of the

Marta Wójcik, Feliks Stachowicz
program associated with the elimination of waste containing asbestos caused that the
material has to be removed from Poland by 2032. It results in the replacement of roofing
boards containing asbestos. The inappropriate disassembly and further elimination
caused the emission of harmful dust with a high susceptibility to the penetration in organisms and the development of asbestos-related diseases. This article presents the characteristics of asbestos with particular reference to its impact on the environment and human
health. The recycling methods which can transform the asbestos fibers into an amorphous
material with a further potential application or the energy recovery are also showed.
Keywords: asbestos, recycling, waste management, hazardous waste

1. Wprowadzenie
Jednym z istotnych problemów gospodarki odpadami, zarówno w miastach,
jak i na terenach wiejskich, jest stopniowa eliminacja wyrobów azbestowych
z otoczenia, połączona z ich prawidłową utylizacją. Pomimo obowiązującego
w Polsce od 1997 r. zakazu używania wyrobów azbestowych oraz wymogu ich
usunięcia do 2032 r., nadal wiele budynków posiada pokrycie wykonane z płyt
azbestowo-cementowych. Z kolei tempo usuwania dachówek z azbestu nie
przekracza 7% w skali roku [http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/ciekawestarozytne-materiay, dostęp: 21.07.2018]. Z uwagi na brak odpowiednich instalacji, istotny problem stanowi również utylizacja odpadów azbestowych zorientowana na recykling lub odzysk. Skutkuje to ich deponowaniem na składowiskach,
co jest tylko krótkoterminowym rozwiązaniem.
Problematyka gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi
azbest, jest istotnym zagadnieniem zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i zdrowia ludzi i zwierząt. Uszkodzone lub niewłaściwie zdemontowane
i utylizowane wyroby z azbestu są źródłem kancerogennego pyłu, odpowiedzialnego za rozwój tzw. chorób azbestozależnych. Celowe jest podjęcie działań warunkujących bezpieczne przetworzenie odpadów azbestowych, zorientowane na
ich recykling. Przyjęta hierarchia postępowania z odpadami skutkuje opracowywaniem nowych metod utylizacji, które determinują możliwość przekształcenia
odpadów zawierających azbest w amorficzne substancje o potencjalnym zastosowaniu w różnych sektorach gospodarki, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów ekologicznych.
W artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami azbestowymi w Polsce
oraz na Pogórzu Dynowskim. Dokonano charakterystyki fizykochemicznej azbestu, z uwzględnieniem jego szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Opisano
również prawidłowy proces demontażu płyt azbestowo-cementowych oraz zaprezentowano nowe metody recyklingu odpadów azbestowych. Dobór najkorzystniejszej pod względem ekologicznym i ekonomicznym technologii recyklingu
może w znacznym stopniu się przyczynić do poprawy jakości środowiska oraz
stanu zdrowia i warunków życia ludzi, również na terenach wiejskich.
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2. Charakterystyka azbestu i jego wpływ na zdrowie ludzi
Azbest jest handlową nazwą włóknistych minerałów występujących naturalnie w przyrodzie. Pod względem chemicznym klasyfikuje się go do uwodnionych krzemianów metali, m.in. magnezu, sodu, wapnia lub żelaza [Domka, Jałoszyńska i wsp. 2007, s. 345–358]. Budowa mineralogiczna stanowi kryterium
podziału azbestu na dwie grupy: serpentyn, których przedstawicielem jest azbest
chryzotylowy oraz minerałów amfibolowych, do których należą: krokidolit
(azbest niebieski), amozyt (azbest brązowy) oraz antofilit (fot. 1.) [http://www.
powiat.kielce.pl/ download/216.pdf, dostęp: 21.07.2018]. Poszczególne odmiany
azbestu wykazują zróżnicowane właściwości fizykochemiczne, mechaniczne
oraz odmienny stopień szkodliwości dla otoczenia (tab. 1.). Według Krzyżewskiej i Czarnowskiej [2004, s. 12–13] najsilniejszym działaniem mutagennym
a)

b)

c)

d)

Fot. 1. Odmiany azbestu: azbest chryzotylowy (a), krokidolit (b), amozyt (c), antofilit (d)
Źródło:
http://www.geoedukacja.pl/mineraly_polski/Sudety/Galeria%204/azbest%20chryzotylowy.jpg.html;
http://hr.wikipedia.org/wiki/Antofilit; http//pl.depositphotos.com/110410420/stock-photo-piece-of-brownasbestos-isolated.html; http://pl.wikipedia.org/wiki/Krokidolit, dostęp: 21.07.2018
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Tabela 1. Charakterystyka minerałów azbestowych

Nazwa
Grupa
Inna nazwa
Wzór chemiczny

chryzotyl
sepentyny
azbest biały
Mg6[(OH)8/Si4O10
])

Barwa

żółty, po rozwłóknieniu biały

Struktura
Twardość
[MH]
Gęstość [g/cm3]
Wytrzymałość
na rozciąganie
[kG/cm3]
Temperatura
topnienia [oC]
Odporność na
działanie kwasów i alkaliów

amozyt
amfibole
azbest brązowy
Fe2+2(Fe2+,
Mg)5Si8O22(OH)2

antofilit
amfibole
Mg7Si8O22(OH
)2

brązowa lub
popielata

biała, szara lub
zielona

włóknista

krokidolit
amfibole
azbest niebieski
Na2Fe+32Fe+23Si8O
22(OH)2
bladoniebieska
lub metalicznobiała
włóknista

blaszkowata

blaszkowata

2,5–4,0

4,0–6,0

5,5–8,0

5,5–6,0

2,4–2,6

3,2–3,3

3,1–3,2

2,8–3,1

5 750–7 250

7 250–21 700

1 130–6 500

b.d.

1 515

1 170

1 385

1 460

słaba

dobra

dobra

bardzo dobra

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://www.e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/azbest-i-odpady-azbestow/, dostęp: 21.07.2018

i rakotwórczym charakteryzuje się krokidolit. Obowiązujący od lat 70. XX w.
zakaz stosowania krokidolitu w przemyśle nie wyeliminował go całkowicie ze
środowiska i nadal może być on obecny w starych konstrukcjach budowlanych
[Obmiński 2015, s. 90–92].
Azbest zaczęto stosować ok. 4500 lat temu, o czym świadczą odkryte wykopaliska w Finlandii. Włókien azbestowych używano wówczas do wyrobu naczyń
glinianych, co nadawało im większą odporność na żar paleniska [http://ekolia.
pl/skladowisko-odpadow-z-azbestem-decyzje-i-pozwolenia, dostęp: 21.07.2018].
Z kolei w Europie południowej azbest był znany i stosowany od blisko 2500 lat
[http://www.azbest.ekoscan.home.pl/autoinstalator/joomla/images/pobranie/Procedura5.pdf, dostęp: 21.07.2018]. Korzystna charakterystyka i odporność na różne czynniki spowodowała, że przypisywano mu nawet właściwości magiczne
i zaczęto stosować do wytwarzania wyrobów o różnym przeznaczeniu. W V w.
p.n.e. Herodot wspominał o zastosowaniu azbestu do wyrobu knotów oraz całunów pogrzebowych [http://wolniodazbestu.pl/2013/06/10/choroby-azbestozalezne/, dostęp: 21.07.2018]. Z kolei Teofrast z Eresos w swoim dziele O kamieniach
pisał o: niepalnym kamieniu, podobnym do spróchniałego drewna, który po nasączeniu oliwą płonął, nie ulegając zniszczeniu [Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna, 2008]. Najnowsze odkrycia naukowe potwierdziły również, że bizantyjscy mnisi chcąc zapewnić ściennym
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malowidłom większy połysk, dodawali do tynków chryzotyl. Dodatek azbestu
białego tworzył cienką warstwę przypominającą powierzchnię lustra, na którą
następnie aplikowano farbę [http://bywajtu.pl/strony/historia-cywilizacji/, dostęp:
21.07.2018].
Już w XV w. azbest dodawano do produkcji m.in. niepalnego papieru, skóry, a nawet płaszczy wojskowych. Wydobycie azbestu na skalę przemysłową
rozpoczęto pod koniec XIX w. za sprawą rozwoju maszyn parowych. Stosowanie
izolacji z azbestu poprawiło znacząco bezpieczeństwo oraz niezawodność kotłów
parowych [Krzyżewska i Czarnowska 2004, s. 12–13]. Maksymalne zużycie
surowca, rzędu 2,5–5,0 mln ton w skali roku, datuje się zaś na lata 70. XX w.
(ryc. 1.). Głównymi dostawcami azbestu na światowy rynek były: Kanada, Rosja,
Włochy, Chiny oraz RPA [Gibbons 1998, s. 213–230; Wójcik 2018, s. 27–32].
W Polsce, pomimo powszechnego użycia tego surowca, nie występują naturalne
złoża azbestu nadające się do eksploatacji. Azbest w kraju można spotkać jako
zanieczyszczenie innych surowców mineralnych, m.in. melafiru, niklu czy magnezytu [Więcek 2004, s. 2–6]. Brak złóż azbestu nadających się do eksploatacji
spowodował, że jego zapotrzebowanie pokrywano importem z zagranicy. Szacuje się, że od 1945 r. na teren naszego kraju przywieziono ok. 2 mln ton azbestu,
głównie z obszaru byłego Związku Radzieckiego [http://www.mpit.gov.pl/
media/15271/informacje_dla_nauczycieli.pdf, dostęp: 21.07.2018].

Ryc. 1. Wydobycie azbestu na świecie w latach 1900–2000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Virta 2005, s. 1–5; Wilk 2017, s. 15–22

Od czasów międzywojennych azbest stosowano do produkcji blisko 1000
różnych wyrobów sektora maszynowego, motoryzacyjnego, włókienniczego
i energetycznego. Opracowana na początku XX w. przez austriackiego inżyniera
Ludwika Hatscheka technologia wytwarzania lekkich płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu) spowodowała również rozwój budownictwa zorientowanego na masową produkcję materiałów budowlanych zawierających azbest
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[http://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/eternit,62_3695.html,
dostęp: 21.07. 2018]. Z uwagi na niepalność oraz dużą wytrzymałość, dachy
wykonane z azbestu stały się charakterystycznym elementem krajobrazu terenów
wiejskich, zastępując słomę oraz wypierając zdecydowanie droższą dachówkę.
Do dzisiaj pokrycia azbestowo-cementowe można zaobserwować na dachach
budynków mieszkalnych oraz inwentarskich na obszarze małych miast
i wsi (fot. 2. i 3.). Dachy wykonane z azbestu można również spotkać poza granicami Polski.
a)

b)

Fot. 2. Zabudowania mieszkalne i inwentarskie pokryte dachówką azbestowo-cementową
na terenach wiejskich: gmina Dubiecko (a), okolice Opola (b)
Źródło: http://www.dubiecko.pl/asp/pl; http://www.serwisazbestowy.pl/opole/informacje/poradnik.html,
dostęp: 21.07.2018

a)

b)

Fot. 3. Zabudowania mieszkalne pokryte azbestem na terenach wiejskich: w Holandii (a)
oraz w Turcji (b)
Źródło: http://niezalezna.pl/85040-azbest-wiecznie-zywy; http://www.wykop.pl/wpis/30649375/mapaprzedstawiajaca-mase-wyrobow-azbestowych-pozo/, dostęp: 21.07.2018

Euforia dotycząca stosowania azbestu w przemyśle szybko przerodziła się
w społeczną panikę, kiedy w latach 70. XX w. udowodniono jego rakotwórcze
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działanie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pył azbestowy jest
przyczyną około 100 000 zgonów rocznie [Fotyn 2017, s. 16–19]. Azbest znajdujący się w dobrym stanie technicznym jest neutralny dla zdrowia, z kolei szkodliwość wykazują uszkodzone oraz niewłaściwie demontowane lub zutylizowane odpady azbestowe [http://czysty.glogow-mlp.pl/czym-jest-azbest/ogolnacharakterystyka, dostęp: 21.07.2018]. Główną przyczyną kancerogennych właściwości azbestu jest jego włóknista struktura. Za szczególnie niebezpieczne
uznaje się włókna o długości > 5 µm i średnicy < 3 µm, charakteryzujące się
dużą zdolnością emisyjną oraz wysokim stopniem kumulacji w organizmie człowieka i zwierząt [Mazur, Mikuła i wsp. 2013, s. 83–86].
Respirabilne włókna są odpowiedzialne za rozwój wielu chorób azbestozależnych, m.in. pylicy azbestowej oraz raka płuc. Chociaż azbest w Polsce nie jest
już stosowany od ponad 20 lat, ze względu na biologiczną specyfikę, przede
wszystkim długi czas inkubacji, corocznie notowane są przypadki chorób wywołanych działaniem pyłu azbestowego. Schorzenia mogą ujawnić się nawet po
30–50 latach po kontakcie z materiałem [http://www.budujemydom.pl/dachy-irynny/10652-dlaczego-eternit-azbest-jest-szkodliwy, dostęp: 21.07.2018]. W latach 2000–2009 choroby azbestozależne stanowiły w Polsce około 5% wszystkich chorób zawodowych [Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022]. Blisko 76% z nich stwierdzono u byłych pracowników
zakładów przetwarzających azbest [http://wolniodazbestu. pl/edukacja/azbest-ijego-szkodliwosc/, dostęp: 21.07.2018].
Występowanie schorzeń wywołanych pyłem azbestowym oraz stopień ich
rozwoju jest uzależniony od stężenia i rozmiaru włókien oraz czasu i rodzaju
ekspozycji. Według Szeszeni-Dąbrowskiej [2004, s. 10–56] choroby azbestozależne mogą być wywołane ekspozycją zawodową, domową oraz środowiskową,
przy czym największy wpływ na rozwój patologii ma pierwsza z nich. Szkodliwe
działanie azbestu nie jest ograniczone do terenów zakładów przetwarzających
azbest, ale może również występować na terenach wiejskich (tab. 2.).
Tabela 2. Przykładowe stężenia azbestu

Lokalizacja
Tereny wiejskie
Tereny miejskie
Obszary przy autostradach
Zakłady przetwarzające azbest

Stężenie [ilość włókien azbestu
przypadająca na 1 m3]
< 100
100–1 000
3 000
2 000 000

Źródło: Siemiński 2001, s. 330–350

Udokumentowane właściwości mutagenne doprowadziły do wprowadzenia
w wielu krajach zakazu produkcji i importu wyrobów zawierających azbest.
Obecnie stosowanie azbestu zakazane jest w 53 krajach na świecie [http://
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www.ipb.org.pl/czy-azbest-moze-byc-nadal-grozny/, dostęp: 21.07.2018]. W Unii
Europejskiej całkowity zakaz produkcji, obrotu oraz importu azbestu i wyrobów
azbestowych obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. W Polsce zakaz stosowania azbestu wprowadzono na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest [www.http://isap.sejm.gov.pl/, dostęp:
21.07.2018]. Mimo implementowania aktów prawnych dotyczących azbestu,
nadal wysokim poziomem produkcji i zużycia, na poziomie nawet 2 kg na osobę
rocznie, odznaczają się: Chiny, Rosja, Białoruś, Indie, Japonia oraz Tajlandia
(ryc. 2.) [Smolik, Gembalczyk 2007, s. 7–22]. W Chinach, gdzie stosowanie
azbestu nie jest zabronione, jest on powszechnie stosowany w sektorze motoryzacyjnym do produkcji samochodów, które są następnie eksportowane na światowy rynek [Wójcik 2018, s. 27–32].

Ryc. 2. Udział poszczególnych krajów w wydobyciu azbestu w XXI w.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wójcik 2018, s. 27–32

3. Odpady azbestowe w Polsce i na Pogórzu Dynowskim
Usuwanie wyrobów zawierających azbest nieodłącznie wiąże się z procesem
powstawania odpadów. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, są to głównie odpady
zaklasyfikowane do 17. grupy – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowalnych oraz infrastruktury drogowej, o kodach [www.http://isap.sejm.
gov.pl/, dostęp: 21.07.2018]:
♦ 17 01 06* – Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zawierające substancje niebezpieczne,
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♦ 17 06 01* – Materiały izolacyjne zawierające azbest,
♦ 17 06 05* – Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Z uwagi na średnio 50-letni okres użytkowania płyt azbestowo-cementowych i konieczność wymiany starych pokryć dachowych, ilość wytwarzanych
odpadów zawierających azbest utrzymuje się corocznie na wysokim poziomie.
Według Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 [Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032] na terenie Polski może znajdować się ok. 14 mln Mg wyrobów zawierających azbest. Ich ilość jest zróżnicowana w poszczególnych regionach kraju, przy czym najwięcej wyrobów azbestowych jest zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz wielkopolskim. Jednocześnie województwa te charakteryzują się również największym
poziomem usuwania azbestu. Większość wyrobów azbestowych stanowią pokrycia dachowe obiektów budownictwa jednorodzinnego oraz budynków gospodarczo-inwentarskich, w ponad połowie zlokalizowanych na terenach wiejskich
(60%) [Wit 2013, s. 200–232].
Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie [Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022]
w 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego znajdowało się około 235 tys.
ton wyrobów azbestowych, z czego najwięcej w powiatach: kolbuszowskim,
rzeszowskim, mieleckim, krośnieńskim i jarosławskim. Najwięcej wyrobów zawierających azbest usunięto z terenów powiatu: tarnobrzeskiego, sanockiego,
dębickiego, rzeszowskiego oraz łańcuckiego.
W powiecie przemyskim w 2015 r. zinwentaryzowano ok. 12,5 tys. Mg
wyrobów zawierających azbest, w tym około 0,7 tys. Mg w gminie Krzywcza
oraz 2,12 tys. Mg w gminie Dubiecko [http://www.dubiecko.pl/asp/pl, dostęp:
21.07.2018]. Z uwagi na charakterystykę powiatu są to przede wszystkim materiały budowlane w postaci płyt azbestowo-cementowych. W przeliczeniu na km2
oraz na osobę daje to odpowiednio: 13,74 Mg/km2 i 0,22 Mg/os. dla gminy Dubiecko oraz 6,95 Mg/km2 i 0,13 Mg/os dla gminy Krzywcza [http://www.
dubiecko.pl/asp/pl, dostęp: 21.07.2018]. W gminie Krzywcza rocznie powstaje
ok. 28,8 Mg odpadów niebezpiecznych, z czego blisko połowę stanowią odpady
zawierające azbest (ok. 13 Mg) [Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004–2015,
Krzywcza 2004]. Są to jednak tylko szacunkowe dane, które niestety nie obrazują istotności problemu gospodarki odpadami azbestowymi.
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami azbestowymi reguluje szereg
aktów prawnych, m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu, prawo ochrony
środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze. W 2002 r. uchwalono również wspomniany wcześniej Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, zakładający całkowitą eliminację azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest w ilości > 0,1% do 2032 r. Pomimo implementowania aktów prawnych, tempo usuwania azbestu jest zbyt niskie i wątpliwe wydaje się
całkowite wyeliminowanie azbestu w tym terminie. Według danych Najwyższej
Izby Kontroli (NIK) [http://www.mpit.gov.pl/media/15271/informacje_dla_nau261
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czycieli.pdf, dostęp: 21.07.2018] od 2003 r. usunięto zaledwie 6,6% wyrobów
zawierających azbest, wydając na ten cel blisko 43% zaplanowanych funduszy.
Statystyki przewidują, że przy obecnym tempie usuwania, azbest z naszego kraju
może zostać wycofany dopiero za ok. 200 lat. Innym problemem jest brak szczegółowych danych dotyczących ilości pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych, klasyfikowanych do usunięcia [http://www.mpit.gov.pl/media/
15271/informacje_dla_nauczycieli.pdf, dostęp: 21.07.2018].
Główną metodą unieszkodliwiania azbestu jest składowanie go na składowiskach w wydzielonych kwaterach, których szczegółowe wymagania w zakresie
budowy oraz eksploatacji określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów [www.http://isap.sejm.
gov.pl/, dostęp: 21.07.2018]. W 2014 r. w Polsce funkcjonowały 33 składowiska
przyjmujące odpady zawierające azbest, na których zdeponowano łącznie ok. 166
tys. Mg odpadów (tab. 3.) [http://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/
azbest.pdf, dostęp: 21.07.2018].
Tabela 3. Ilość składowanych odpadów azbestowych w latach 2012–2014

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
RAZEM

Ilość [Mg]
2012
7 525,13
17 069,39
16 787,68
4 146,30
7 807,06
5 196,99
76,22
0,00
973,34
390,52
839,06
8 060,13
47 322,19
67,40
5 352,92
994,93
122 609,23

2013
6 630,68
22 571,30
30 604,94
4 990,94
9 606,30
6 107,41
91,42
0,00
1 144,12
2 413,06
1 089,43
9 299,76
46 366,00
63,90
3 834,63
1 937,27
146 751,14

2014
270,29
32 722,34
41 692,03
4 993,00
13 998,85
7 684,01
53,22
0,00
732,25
3 072,29
1 866,11
7 681,22
41 484,39
59,48
6 692,38
2 965,87
165 967,72

Źródło: http://ekoszalin.pl/index.php/artykul/12799-Koszalin-bez-azbestu, dostęp: 21.07.2018

W województwie podkarpackim do składowania przeznaczono ok. 732 Mg
odpadów zawierających azbest, które umieszczono przede wszystkim na składowiskach w Oleszycach, Pysznicy, Młynach koło Radymna oraz w Kozodrzy
[Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022]. Odpady
azbestowe z gminy Krzywcza są deponowane w większości na składowiskach
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w Młynach, w miejscowości Piaski koło Kraśnika oraz w Tarnowie [Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004–2015, Krzywcza, 2004].

4. Prawidłowy demontaż i transport odpadów
zawierających azbest
Eliminacja wyrobów azbestowych oraz poddanie powstających odpadów
odpowiednim procesom utylizacji jest poprzedzone ich odpowiednim demontażem oraz transportem do miejsc ich unieszkodliwiania. Procedury związane
z usuwaniem, zabezpieczaniem, transportem oraz składowaniem odpadów azbestowych zostały określone w ustawie o odpadach oraz w aktach wykonawczych,
przede wszystkim w:
♦ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października
2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów,
♦ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Demontaż płyt azbestowo-cementowych przeprowadzają wyspecjalizowane
firmy, w sposób uniemożliwiający emisję szkodliwych włókien do powietrza.
Ekipa demontująca pokrycie dachowe powinna liczyć co najmniej 4 osoby: 2 na
dachu oraz 2 odbierające i przygotowujące odpad do transportu [http://www.
budujemydom.pl/dachy-i-rynny/10627-usuwanie-azbestu-eternitu, dostęp: 21.07.
2018]. Pracownicy powinni dostać się na dach za pomocą drabiny, z włazów
można korzystać wyłącznie w przypadku budynków niezamieszkałych. Ma to na
celu zabezpieczenie przed ewentualnym przenoszeniem włókien azbestowych na
elementach odzieży. Osoby mające kontakt z azbestem muszą być odziane
w odpowiednie ubranie ochronne: kombinezon, maski na twarz oraz rękawice.
Buty pracowników powinny być również pokryte materiałem jednokrotnego
użytku, który należy poddać utylizacji wraz z odpadem azbestowym [http://
www.e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/azbest-i-odpady-azbestow/, dostęp: 21.07.
2018].
Etapy demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachu budynku przedstawiono na fot. 4. Przed rozpoczęciem prac demontażowych teren należy ogrodzić
taśmą oraz oznaczyć w sposób informujący o potencjalnym zagrożeniu (fot. 4a)
[http://wolniodazbestu.pl/edukacja/ skladowanie-odpadow-azbestowych/, dostęp:
21.07.2018]. Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od kalenicy. Podczas prowadzenia prac, pokrycie dachowe kwalifikowane do usunięcia powinno być cały czas
zraszane wodą (fot. 4b). Następnie płyty azbestowe są usuwane z dachu (fot. 4c)
i przekazywane osobom znajdującym się na dole (fot. 4d). Odpady azbestowe
należy następnie umieścić w specjalnie oznaczonych opakowaniach. Wyroby
twarde, m.in. płyty azbestowo-cementowe, powinny być pakowane w folię poli263
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etylenową lub polipropylenową (fot. 4e) o grubości ≥ 0,2 mm. Odpady o ostrych
krawędziach umieszcza się w tekturowych opakowaniach, a następnie w workach
polietylenowych. Przed transportem worki powinny być zabezpieczone przed
niekontrolowanym otwarciem przez zgrzewanie lub zaklejenie taśmą oraz oznaa)

b)

c)

d)

e)

Fot. 4. Etapy demontażu płyt azbestowo-cementowych z budynku: odpowiednie oznakowanie
terenu (a), zraszanie pokrycia wodą (b), zdejmowanie płyt (c), przekazanie azbestu
pracownikom pracującym na ziemi (d), zabezpieczanie azbestu (e)
Źródło:
http://www.dubiecko.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=12&dzialy=12&akcja=artykul&artykul
=314; http://wolniodazbestu.pl/edukacja/skladowanie-odpadow-azbestowych/, dostęp: 21.07.2018
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czone w sposób uniemożliwiający zniszczenie pod wpływem warunków atmosferycznych. Po zakończeniu prac demontażowych wykonawca jest również zobowiązany do usunięcia pozostałości azbestu z posesji [http://www.e-gospodarka
odpadami.pl/rynek/azbest-i-odpady-azbestow/, dostęp: 21.07.2018; http://wolni
odazbestu.pl/edukacja/skladowanie-odpadow-azbestowych/, dostęp: 21.07.2018].
Odbywa się to metodą czyszczenia na mokro lub za pomocą podciśnieniowego
sprzętu odkurzającego. Firma demontująca pokrycia azbestowe ma również obowiązek wydania pisemnego oświadczenia o zgodności wykonanych prac zgodnie z uwarunkowaniami technicznymi [http://muratordom.pl/remont-domu/
remonty-dachu/demontaz-eternitu-kto-uprawnienia-usuwania-azbestu.html, dostęp: 21.07.2018].
Transportem odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest, do
miejsc ich utylizacji zajmują się przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie wydane przez starostę. Obecnie w praktyce gospodarczej stosuje się transport jednoetapowy. Przewóz odpadów zawierających azbest odbywa się z użyciem samochodów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t z nadwoziem skrzyniowym oraz
z jedną przyczepą, które posiadają wydane przez Dyrektora Transportowego
Dozoru Technicznego świadectwo dopuszczenia do przewożenia odpadów niebezpiecznych. Transport odpadów azbestowych odbywa się według zapisów
zawartych w konwencji Special Provision 168 (ADR). W przypadku odpadów
zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający emisję włókien, ich przewóz nie
podlega przepisom ADR [http://www.azbest.ekoscan.home. pl/autoinstalator/
joomla/images/pobranie/Procedura5.pdf, dostęp: 21.07.2018].
Przed każdym załadunkiem odpadów skrzynia ładunkowa powinna być
dokładnie oczyszczona. Dotyczy to zwłaszcza twardych i ostrych przedmiotów,
które mogłyby uszkodzić ładunek. Załadunek odpowiednio oznakowanych odpadów azbestowych odbywa się w sposób mechaniczny z użyciem dźwigu lub
podnośnika. Odpady w pojeździe dostosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych należy umieścić w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie oraz
ewentualne wypadnięcie. Podczas transportu ładunek powinien być również zabezpieczony folią lub plandeką. Po rozładunku odpadów na składowisku należy
sprawdzić, czy skrzynia ładunkowa nie zawiera pozostałości po przewożonych
odpadach. W przypadku stwierdzenia ich obecności, należy je usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd [Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2011–2032].
Po dostarczeniu odpadów azbestowych na składowisko, dalsze czynności
związane z utylizacją podejmuje zarządzający składowiskiem. Szczegółowe wytyczne dotyczące składowania odpadów azbestowych reguluje Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
[www.http://isap.sejm.gov.pl/, dostęp: 21.07.2018]. Zgodnie z zapisami tego
rozporządzenia kwatery przeznaczone do składowania odpadów azbestowych
należy budować w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami

265

Marta Wójcik, Feliks Stachowicz

bocznymi zabezpieczonymi przed ewentualnym osypywaniem [http://ekolia.pl/
skladowisko-odpadow-z-azbestem-decyzje-i-pozwolenia/, dostęp: 21.07.2018].
Pomimo społecznej świadomości dotyczącej szkodliwości niewłaściwie
zutylizowanego azbestu, problem „dzikich wysypisk” lub składowania niewłaściwie zabezpieczonych odpadów zawierających azbest na terenie gospodarstw
domowych jest nadal aktualny (fot. 5.). Badania Brzany i wsp. [2014, s. 98–101]
wykazały, że odpady azbestowe zdeponowane na „dzikich składowiskach” charakteryzują się średnią emisją szkodliwych włókien rzędu 3000 włókien/m3. Jest
to wartość ponad 4-krotnie wyższa niż dla terenów zlokalizowanych w pobliżu
byłych zakładów przetwarzających azbest, takich jak: Lubelskie Zakłady Eternitu
w Lublinie czy Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej w Jarocinie
[Brzana, Buczaj i wsp. 2014, s. 98–101].
a)

b)

Fot. 5. Dzikie wysypisko azbestu w okolicach Świlczy w województwie podkarpackim (a)
oraz przykład niewłaściwie zabezpieczonego i składowanego azbestu (b)
Źródło: http://www.ipb.org.pl/czy-azbest-moze-byc-nadal-grozny/; http://www.nowiny24.pl/galeriazdjec/a/dzikie-wysypisko-azbestu-w-gminie-swilcza, 12252407/, dostęp: 21.07.2018

5. Propozycje metod recyklingu odpadów zawierających azbest
Z uwagi na wysoki stopień szkodliwości dla zdrowia człowieka do niedawna uznawano, że odpady azbestowe nie nadają się do recyklingu, a jedyną metodą ich utylizacji jest składowanie. Unieszkodliwianie metodą składowania skutkuje jednak nagromadzeniem na stosunkowo niewielkim obszarze dużych ilości
niebezpiecznych substancji, które mogą przedostawać się do środowiska i stanowić poważne zagrożenie ekologiczne. Świadomość problemu spowodowała, że
w wielu państwach miejsca deponowania azbestu są likwidowane, a odpady poddawane innym metodom utylizacji [Linert 2008, s. 1–17].
Rozwój nauki i techniki doprowadził w ostatnich latach do opracowania
metod recyklingu odpadów zawierających azbest. Stosując odpowiednie technologie, jest możliwe przekształcenie odpadów azbestowych w bezpieczny pod
względem ekologicznym materiał. Wśród najczęściej stosowanych sposobów
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recyklingu odpadów zawierających azbest wyróżnia się [Zaremba, Krząkała
i wsp. 2010, s. 149–155; Zaremba, Kusiorowski 2011, s. 294–300]:
♦ rozpuszczanie przy użyciu kwasów organicznych lub nieorganicznych,
♦ rozpuszczanie z zastosowaniem mocnej zasady,
♦ zastosowanie freonów w warunkach przegrzanej pary wodnej,
♦ obróbkę termiczną, mechaniczną lub kombinację obu metod,
♦ zeszkliwianie,
♦ witryfikację,
♦ metody plazmowe.
Poza przedstawionymi sposobami na etapie testów laboratoryjnych znalazły
zastosowanie metody alternatywne, umożliwiające przekształcenie odpadów
azbestowych w recyklat o potencjalnym wykorzystaniu w sektorze budowlanym.
Największą popularność w zakresie utylizacji azbestu zyskały metody termiczne. Wzrost temperatury powyżej 700oC skutkuje przekształceniem szkodliwych włókien azbestowych w neutralny materiał. W ostatnich latach zastosowanie znalazło również wysokoenergetyczne mielenie odpadów azbestowych.
Rozwiązanie skutkuje przekształceniem azbestu w drobny proszek, który na skutek transferu energii dodatkowo ulega amorfizacji [Wójcik 2018, s. 27–32].
W procesach recyklingu różnych frakcji odpadów, w tym również azbestu,
przydatność wykazują metody hydrometalurgiczne, wykorzystujące działanie
kwasów lub zasad. Proces recyklingu odpadów azbestowych metodą hydrometalurgiczną przebiega według reakcji (1), przy wykorzystaniu najczęściej kwasu
siarkowego(VI) jako czynnika ługującego [Gronow 1987, s. 21–35].
Mg3(Si2O5)(OH)4 + 3H2SO4 → 3MgSO4 + 2SiO2 + 5H2O

(1)

W metodzie hydrometalurgicznej, po wstępnym rozdrobnieniu, odpady zawierające azbest są poddawane ługowaniu. Etap ma na celu przejście metali
z fazy stałej do roztworu, które następnie są odzyskiwane w sposób elektrolityczny. Z kolei roztwór ługujący jest poddawany regeneracji i zawracany do
obiegu (ryc. 3.) [Chmielewski 1996, s. 217–231]. Całość procesów należy prowadzić w hermetycznych warunkach w celu ograniczenia emisji włókien azbestowych.
Wśród głównych zalet zaproponowanego rozwiązania należy wymienić
ograniczoną zdolność odzysku magnezu na skutek utrudnionego transportu jonów. Badania wykazały, że jest możliwe zwiększenie stopnia odzysku metalu na
skutek zastosowania metody dualnej z użyciem dwóch kwasów: siarkowego(VI)
i fluorowodorowego. Rozwiązanie skutkuje jednak wzrostem kosztów utylizacji
azbestu do ok. 2 500 zł za 1 tonę odpadów, co jest czynnikiem ograniczającym
jego wdrożenie na skalę techniczną [Gronow 1987, s. 21–35; Wójcik 2008,
s. 27–32].
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Ryc. 3. Hydrometalurgiczna metoda recyklingu odpadów azbestowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Chmielewski 1996, s. 217–231

Metodą warunkującą przekształcenie azbestu w produkt o potencjalnym
zastosowaniu w budownictwie jest witryfikacja (ryc. 4.). Odpady zawierające
azbest po wstępnym zmieszaniu z innymi odpadami, np. ze stłuczką szklaną, są
poddawane działaniu temperatury 1200–1600oC [Listwan, Baic i wsp. 2007,
s. 120–156]. Wysoka temperatura odgrywa rolę czynnika determinującego destrukcję włókien azbestowych. Po stopieniu powstała mieszanina podlega
gwałtownemu schładzaniu, co zapewnia uzyskanie struktury szkła. Finalnym
produktem procesu jest witryfikat, charakteryzujący się dużą wytrzymałością
mechaniczną oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Wśród
innych zalet metody wymienia się również zmniejszenie objętości przetwarzanych odpadów nawet o 95% względem początkowej wartości [Listwan, Baic
i wsp. 2007, s. 120–156]. Obecnie czynnikiem uniemożliwiającym wdrożenie
procesu na skalę techniczną jest wysoka energochłonność związana z koniecznością dostarczenia dużej ilości energii do reaktora plazmowego.
Inną metodą recyklingu azbestu, opisaną przez Pawluk [2010, s. 38–47], jest
plazmowa destrukcja (ryc. 5.). Technologie plazmowe są już powszechnie
stosowane do utylizacji azbestu, m.in.: w Japonii, Francji, Szwajcarii, Kanadzie
lub w Niemczech [Huczko, Lange i wsp. 2000, s. 333–335]. Zastosowanie
plazmy warunkuje uzyskanie wysokiej temperatury, rzędu 5 000–20 000oC,
dzięki czemu zachodzą procesy rozkładu związków nieorganicznych. Gazowymi
produktami recyklingu azbestu z użyciem technologii plazmowej są: CO, H2,
CO2, CH4 oraz niższe węglowodory gazowe, które wykazują przydatność
w produkcji metanolu lub energii elektrycznej. Z kolei witryfikat ze względu na
dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne można
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zastosować jako materiał budowlany [Kyć 2008, s. 113–120; Pawluk 2010,
s. 38–47]. Podobnie jak w przypadku witryfikacji, czynnikiem ograniczającym
wdrożenie procesu na szerszą skalę w Polsce jest jego wysoka energochłonność.

Ryc. 4. Recykling odpadów azbestowych z zastosowaniem metody witryfikacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Listwan, Baic i wsp. 2007, s. 120–156

Ryc. 5. Recykling odpadów azbestowych metodą plazmową
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pawluk 2010, s. 38–47
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Stosunkowo nową metodą recyklingu odpadów zawierających azbest,
stosowaną także w Polsce, jest bezodpadowa technologia MTT (ang. Microwave
Thermal Treatment) (ryc. 6.). Proces polega na unieszkodliwianiu odpadów
zawierających azbest w wysokoenergetycznych reaktorach w temperaturze ok.
900–1100oC, dzięki czemu włóknista struktura azbestu ulega przekształceniu do
formy bezpostaciowej [Wengiernek 2016, s. 521–537]. Według firmy Aton-High
Technology S.A., która opracowała innowacyjny reaktor mikrofalowy, w ciągu
godziny jest możliwe unieszkodliwienie nawet ok. 200 kg płyt azbestowo-cementowych [http://www.nik.gov.pl/aktualności/, dostęp: 21.07.2018].

Ryc. 6. Recykling odpadów azbestowych z zastosowaniem technologii MTT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wengiernek 2016, s. 521–537

W pierwszym etapie odpady azbestowe są poddawane kruszeniu i mieleniu
oraz mieszaniu z substancją wspomagającą termiczną konwersję. Wszystkie
procesy przebiegają w hermetycznych urządzeniach w celu zapobiegania emisji
włókien azbestowych. Rozdrobnione oraz nasączone odpady są kierowane za
pomocą przenośnika ślimakowego do komory reaktora mikrofalowego, gdzie
następuje ich nagrzewanie. Energia mikrofalowa jest dostarczana do komory
reaktora przez promienniki fal mikrofalowych połączone z generatorami.
W wyniku adsorbcji mikrofal włókna azbestowe ulegają rozerwaniu i konwersji
do postaci amorficznej [Wengiernek 2016, s. 521–537].
W końcowym etapie spopielony produkt reakcji jest kierowany do komory
schładzania. Możliwy jest również odzysk części ciepła i jego ponowne
wykorzystanie do wstępnego podgrzewania odpadów. Finalnym produktem
technologii MTT jest amorficzna substancja o nazwie branżowej antonit, która
dzięki korzystnej charakterystyce wytrzymałościowej wykazuje przydatność
w sektorze budownictwa drogowego [Linert 2008, s. 1–17; Wójcik 2018,
s. 27–32].
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Metoda produkcji ceramiki zawierającej odpady azbestowe została zaproponowana przez Politechnikę Śląską. Rozdrobniony, zmielony oraz wyprażony
w hermetycznych warunkach pył azbestowy wykazuje zastosowanie jako zamiennik piasku kwarcowego w produkcji ceramiki o spieczonym czepie [Zaremba, Krząkała i wsp. 2010, s. 149–155]. Istota procesu polega na zmieszaniu odpowiednio przetworzonych odpadów azbestowych wraz z wodą, surowcem ilastym oraz topnikiem w odpowiednich ilościach: 60% surowca ilastego, 10% topnika oraz 30% pyłu azbestowego. Uzyskaną mieszaninę o konsystencji ciała stałego poddaje się formowaniu oraz suszeniu w temperaturze ok. 105oC przez
24 godziny. Po tym czasie wysuszony materiał jest wypalany w temperaturze
1100–1250oC przez ok. 1 godzinę (ryc. 7.) [Zaremba, Krząkała i wsp. 2010,
s. 149–155; Wójcik 2018, s. 27–32]. Badania Zaremby i wsp. [2010, s. 149–155]
potwierdziły, że odpowiednio przetworzony azbest wykazuje przydatność
w produkcji materiałów ceramicznych jako dodatek schudzający. Stanowi to
tańszą alternatywę dla piasku kwarcowego, przy jednoczesnej możliwości utylizacji szkodliwego odpadu.

Ryc. 7. Zastosowanie azbestu do produkcji ceramiki o spieczonym czepie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zaremba, Krząkała i wsp. 2010, s. 149–155

Innowacyjna metoda recyklingu z zastosowaniem autoklawu została również zaproponowana przez Debailleula [1995] (ryc. 8.). Rozdrobnione oraz zmielone odpady azbestowe są poddawane działaniu NaOH w autoklawie w temperaturze rzędu 175–200oC oraz pod ciśnieniem 0,3–1,0 MPa (ryc. 8.). Efektem procesu jest destrukcja włókien azbestowych oraz wytworzenie amorficznej substancji o potencjalnym zastosowaniu jako sztuczne kruszywo do budowy dróg.
Pomimo licznych zalet zaproponowanej metody, proces wykazuje ograniczenia
we wdrożeniu na skalę techniczną [Debailleul 1995; Wójcik 2018, s. 27–32].
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Ryc. 8. Utylizacja azbestu z zastosowaniem autoklawu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Debailleul 1995

6. Zakończenie
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, w tym odpadami zawierającymi
azbest, jest sporym wyzwaniem zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.
Prawidłowe postępowanie z odpadami azbestowymi jest szczególnie istotne na
terenach wiejskich, gdzie w niektórych regionach kraju poziom pokrycia dachów
płytami azbestowo-cementowymi może wynosić nawet 50%. Konieczność eliminacji wyrobów zawierających azbest z Polski do roku 2032 r. skutkuje dużą ilością generowanych odpadów azbestowych. Odpowiednie postępowanie z tymi
odpadami, uwzględniające wymogi ekologiczne, jest więc nieodzownym elementem prawidłowo zarządzanej gospodarki odpadami niebezpiecznymi, również na
terenach wiejskich.
W Polsce za prawnie dopuszczoną metodę utylizacji odpadów zawierających azbest uznaje się ich składowanie. Nagromadzenie na stosunkowo niewielkim obszarze dużych ilości niebezpiecznych substancji, które mogą przedostawać się do środowiska, może stanowić jednak poważne zagrożenie ekologiczne.
Pomimo świadomości społecznej dotyczącej emisji respirabilnych włókien z niewłaściwie składowanych odpadów azbestowych, nadal zdarzają się procedery
deponowania azbestu na tzw. dzikich wysypiskach lub przechowywania uszkodzonych płyt azbestowo-cementowych w pobliżu zabudowań mieszkalnych bez
odpowiedniego zabezpieczenia. Niewłaściwe postępowanie z odpadami azbestowymi może skutkować w przyszłości schorzeniami azbestozależnymi, które
ujawniają się nawet po 50 latach od czasu kontaktu z czynnikiem.
Z uwagi na konieczność rozwiązania problemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym również odpadami zawierającymi azbest, niezbędne jest
stopniowe wdrażanie metod ich recyklingu, które pozwolą na przekształcenie
szkodliwych włókien w amorficzny materiał o możliwości zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki. Wśród technologii recyklingu azbestu należy wymienić m.in. metodę MTT oraz proces z użyciem autoklawu. Interesującym
przykładem recyklingu pyłu azbestowego jest możliwość jego zastosowania do
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produkcji ceramiki o spieczonym czepie. Chociaż większość zaproponowanych
metod znajduje się na etapie testów laboratoryjnych, to tempo produkcji odpadów azbestowych, a także czynniki ekologiczne i społeczne spowodują, że
w przyszłości recykling azbestu będzie koniecznością.
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