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Wstęp

Województwo podkarpackie należy do najbardziej atrakcyjnych obszarów Polski. 
Decyduje o tym z jednej strony znaczna lesistość (38,2% w 2016 r.), która pozwala 
go pod tym względem umiejscowić na drugim, po województwie lubuskim, miejscu 
w Polsce [Milewski 2017, s. 4]. Z drugiej strony o atrakcyjności tego regionu decydują 
też widokowe grzbiety połonin w jedynym w Polsce fragmencie Karpat Wschodnich. 
Jest to również jeden z najczystszych, m.in. pod względem emisji pyłów regionów 
w naszym kraju [Kądziołka i in. 2008, s. 169]. Wyjątkowy charakter tych terenów wy-
maga ochrony najcenniejszych jego walorów. Prawie 45% powierzchni województwa 
podkarpackiego jest objęta jakąś formą ochrony przyrody [Turystyka… 2016, s. 20]. 
Do najważniejszych obszarów chronionych na jego terenie należy Bieszczadzki Park 
Narodowy i Magurski Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy jest największym 
górskim i trzecim co do wielkości parkiem narodowym w kraju.

Południowo-wschodnia Polska to również region charakteryzujący się cennymi 
i wyjątkowymi walorami kulturowymi, zarówno materialnymi, jak i duchowymi. Mowa 
tu nie tylko o sferze sacrum, czyli zabytkowych świątyniach, zarówno łacińskich, jak 
i obrządku wschodniego. Równie interesujące jest życie codzienne, gospodarka i kuchnia 
charakterystyczna dla tego wielokulturowego niegdyś regionu.

Turystyka kulturowa lub turystyka dziedzictwa kulturowego obejmuje wszelkie po-
dróże, których głównym motywem jest odwiedzanie i poznawanie miejsc oraz obiektów 
o wartości historycznej, artystycznej i kulturowej. Obejmuje ona także uczestnictwo 
w imprezach o charakterze kulturalnym, a podstawą jej rozwoju są kulturowe walory 
materialne i niematerialne [Faracik i wsp. 2008, s. 210].

Do najważniejszych typów turystyki w województwie podkarpackim należą: po-
znawcza, wypoczynkowa i kwalifikowana (specjalistyczna). Ponadto ważną rolę spełnia 
też turystyka zdrowotna, religijna oraz biznesowa. Wśród szczególnie istotnych form 
turystyki poznawczej można wymienić turystykę przyrodniczą (ang. nature tourism, 
wildlife tourism) i kulturową (ang. cultural heritage tourism). W ramach turystyki 
kulturowej szczególne miejsce zajmuje turystyka kulinarna i jej odmiana – turysty-
ka winiarska zwana „enoturystyką”. Szczególnie istotną dla regionu formą turystyki 
wypoczynkowej jest natomiast turystyka wiejska, w tym agroturystyka [Szpara, Skała 
2010, s. 218]. Pod pojęciem turystyki kulinarnej można rozumieć wszelkie podróże do 
miejsc wytwarzania produktów żywnościowych, festiwali kulinarnych lub restauracji 
w celu degustacji potraw lub degustowania regionalnych specjałów. Bywa ona określana 
również jako „turystyka gastronomiczna”, „turystyka smakoszy” czy „turystyka tradycji 
kulinarnych” [Faracik i wsp. 2008, s. 223–224].

W ostatnich latach wzrosło szczególnie znaczenie turystyki kulinarnej. Stała się ona 
jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów turystyki. Zarówno 
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zarządzający podmiotami na obszarach recepcji turystycznej, jak i touroperatorzy są 
coraz bardziej świadomi znaczenia gastronomii w stymulowaniu lokalnego, regionalnego 
i krajowego rozwoju gospodarczego. Ponadto turystyka kulinarna jest ściśle związana 
z regionem geograficznym, lokalną kulturą i produktami charakterystycznymi dla 
nich. Wpisuje się we współczesne trendy konsumpcji kultury [Global Report on Food 
Tourism 2012, s. 5]. 

W opracowaniu przedstawiono przyrodniczy i kulturowy potencjał górskiej części 
województwa podkarpackiego, który ma decydujące znaczenie dla rozwoju turystyki. 
Unikatowe walory regionu są atrakcją dla przybywających tu turystów i stanowią bazę 
do przygotowania interesujących produktów. Tym zagadnieniom poświęcono rozdział I.

Turyści cenią wyjątkowy krajobraz i przyrodę karpackiej części województwa 
podkarpackiego. Również bardzo interesujące, chociaż mniej widoczne na co dzień, 
są struktury geologiczne tego obszaru. Jest to w dalszym ciągu w niewielkim tylko 
stopniu wykorzystywany w turystyce atut regionu. W rozdziale II przybliżono potencjał 
geoturystyczny Pogórza Przemyskiego oraz propozycję trasy geoturystycznej.

Rozdział III dotyczy dziedzictwa kulinarnego, które z roku na rok jest coraz lepiej 
znanym i cenionym przez wielu walorem tych terenów. Usługodawcy coraz częściej 
sięgają po przepisy przodków i lokalne produkty, czego efektem jest coraz bardziej 
interesująca oferta kulinarna. W rozdziale zaprezentowano również wyniki badań doty-
czących znajomości i atrakcyjności kulinarnej, żywnościowych produktów tradycyjnych 
oraz regionalnych z Bieszczadów, przeprowadzonych wśród turystów przebywających 
na terenie powiatu bieszczadzkiego.
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WYBRANE WALORY PRZYRODNICZE I KULTUROWE 
POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO I ICH WYKORZYSTANIE 
W TURYSTYCE

Streszczenie
Województwo podkarpackie należy do najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kul-

turowym regionów kraju. Szczególnie wartościowa jest jego południowa – karpacka część. Tam 
znajdują się dwa parki narodowe, w których ochronie podlegają unikatowe formacje roślinne 
i gatunki zwierząt. Nie mniej interesująca jest historia regionu oraz kultura ludowa wielu na-
rodów i grup etnograficznych zamieszkujących niegdyś i obecnie te tereny. Cenne walory kul-
turowe, zarówno materialne, jak i duchowe, są związane nie tylko ze sferą sacrum. Równie in-
teresujące jest życie codzienne, gospodarka i kuchnia charakterystyczna dla tego wielokulturo-
wego niegdyś regionu. Mocną stroną tych terenów jest różnorodność przyrodnicza i kulturowa 
charakterystyczna dla pogranicza. Jest to potencjał, który może być bazą do tworzenia atrakcji 
i budowania produktów turystycznych. Jednym z atutów jest sfera kulinarna. Łączy ona w sobie 
aspekty przyrodnicze i kulturowe, dawne i współczesne. Ich mozaika daje bardzo interesujące 
możliwości, co od wielu lat widać w przestrzeni turystycznej województwa podkarpackiego.

Słowa kluczowe: województwo podkarpackie, Karpaty, walory przyrodnicze, walory kulturo-
we, turystyka

SELECTED NATURAL AND CULTURAL VALUES 
OF THE SOUTHERN PART OF PODKARPACKIE 
PROVINCE AND THEIR USE IN TOURISM

Summary
The Podkarpackie Province is one of the most valuable regions in terms of natural and cultural 

values. Its southern – Carpathian part is particularly valuable. There are two national parks in 
which unique plant formations and animal species are protected. No less interesting is the history 
of the region and the folk culture of many nations and ethnographic groups that inhabited these 
areas once and present. Valuable cultural values, both material and spiritual, are connected not 
only with the sacred sphere. Equally interesting is everyday life, economy and cuisine, character-
istic for this once multicultural region. The strong point of these areas is the natural and cultural 
diversity which is characteristic for the borderland. It is a potential that can be the basis for 
creating attractions and building tourist products. One of the advantages is the culinary sphere. 
It combines natural and cultural aspects, past and present. Their mosaic gives very interesting 
possibilities which can be seen in the tourism space of the Podkarpackie Province for many years.

Keywords: the Podkarpackie Province, the Carpathians, natural values, cultural values, tour-
ism
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1. Wprowadzenie

Województwo podkarpackie należy do najcenniejszych pod względem przyrod-
niczym i kulturowym regionów kraju. Szczególnie wartościowa jest jego południowa 
– karpacka część. Tam znajdują się dwa parki narodowe, w których ochronie podlegają 
unikatowe formacje roślinne i gatunki zwierząt. Nie mniej interesująca jest historia 
regionu oraz kultura ludowa wielu narodów i grup etnograficznych zamieszkujących 
niegdyś i obecnie te tereny.

Wszystko to składa się na potencjał turystyczny regionu. Pojęcie to nie jest w literatu-
rze przedmiotu jednoznacznie wyjaśniane. Najczęściej używana definicja J. Kaczmarka, 
A. Stasiaka i B. Włodarczyka określa potencjał turystyczny jako wszystkie elementy 
środowiska geograficznego i zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do 
uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszelkie zasoby struktu-
ralne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie [Kaczmarek, 
Stasiak, Włodarczyk 2002, s. 31].

Walory turystyczne są atrakcyjne i interesujące same w sobie. Jednak w oparciu 
o nie tworzone są dodatkowo produkty turystyczne, które zwiększają potencjał regionu. 
Samorząd województwa podkarpackiego i lokalne samorządy, stowarzyszenia i fundacje, 
a także przedsiębiorcy prowadzą działania mające na celu wykorzystanie w turystyce 
przyrodniczych i kulturowych walorów w południowej części województwa podkar-
packiego. Działania te mają na celu wydłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie 
ruchu turystycznego, co ma również pozytywny wymiar ekonomiczny.

Celem rozdziału jest przedstawienie potencjału oraz różnorodności przyrodniczej 
i kulturowej południowej części województwa podkarpackiego jako bazy do tworzenia 
atrakcji i budowania produktów turystycznych.

2. Położenie

Województwo podkarpackie zajmuje obszar 17 846 km2 [Atlas… 2018, s. 8], co 
stanowi niespełna 6% powierzchni kraju. Region ten jest bardzo zróżnicowany pod 
względem przyrodniczym. Różnorodność krain geograficznych decyduje o niejedno-
litym ukształtowaniu powierzchni i o wysokościach bezwzględnych. Północne obszary 
województwa wchodzą głównie w skład Kotliny Sandomierskiej (140 m n.p.m. w dolinie 
Wisły). Południową część województwa zajmuje pas Beskidów (Bieszczady i Beskid 
Niski) oraz położonego na północ od niego Pogórza Karpackiego. W Bieszczadach 
znajduje się najwyższy szczyt w województwie – Tarnica (1346 m n.p.m.).

Na terenie województwa krzyżują się najważniejsze arterie komunikacyjne Europy. 
Przez Przełęcz Dukielską, najniższe obniżenie w grzbiecie Karpat, istnieje dogodne 
połączenie ze Słowacją, z Węgrami i innymi krajami południowej Europy. Medyka 
i Korczowa należą do najważniejszych przejść granicznych na wschodniej granicy 
Polski. Połączenia lotnicze z wieloma miejscami na świecie zapewnia Port Lotniczy 
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Rzeszów-Jasionka. Stolicą województwa podkarpackiego jest Rzeszów, dynamicznie 
rozwijające się miasto, które w kwietniu 2018 r. przekroczyło 190 tys. zameldowanych 
mieszkańców1.

3. Budowa geologiczna, rzeźba i podział 
na jednostki fizycznogeograficzne

W górskiej części województwa podkarpackiego można wyróżnić kilka mezore-
gionów fizycznogeograficznych. Na południowym wschodzie znajdują się Bieszczady 
Wysokie z najwyższym szczytem Tarnicą (1346 m n.p.m.) i Bieszczady Niskie, które jako 
jedyne w kraju wchodzą w skład Karpat Wschodnich. Na zachód od nich znajdują się 
rozległe obszary Beskidu Niskiego i położonych na północ od niego Dołów Jasielsko-
-Sanockich. Przez te dwie jednostki przebiega granica z województwem małopolskim. 
Północna część regionu wchodzi w skład pasma pogórzy. Najdalej na wschód wysunięte 
jest Pogórze Przemyskie, od zachodu i północy sąsiaduje z nim Pogórze Dynowskie, 
a dalej na zachód znajduje się Pogórze Strzyżowskie i niewielki fragment Pogórza 
Ciężkowickiego [Balon i wsp. 1995, s. 117].

Według innego podziału Doły Jasielsko-Sanockie noszą nazwę Kotliny Jasielsko-
-Krośnieńskiej, a położone na południe od niej wzniesienia na pograniczu z Beskidem 
Niskim nazwano: Pogórze Jasielskie i Pogórze Bukowskie. Bieszczady Wysokie, według 
tej klasyfikacji, noszą nazwę Bieszczady Zachodnie, a tereny położone na północ od 
nich to Góry Sanocko-Turczańskie (ryc. 1) [Kondracki 1994, s. 264–271]. 

1. http://rzeszow.naszemiasto.pl/artykul/rzeszow-ma-juz-190-tysiecy-zameldowanych-mieszkancow-
to,4595712,art,t,id,tm.html [dostęp: 31.05.2018].
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Ryc. 1. Mezoregiony fizycznogeograficzne województwa podkarpackiego

Źródło: http://www.wlad.com.pl/wojewodztwo_podkarpackie.htm [dostęp: 31.05.2018]

Będące najwyżej położonym obszarem województwa podkarpackiego Bieszczady, 
jak i zlokalizowany na zachód od nich Beskid Niski to góry pasmowe, o równoległych, 
rozczłonkowanych dolinami grzbietach i wypukło-wklęsłych lub krawędziowych sto-
kach. Przenikają się tam różne typy rzeźby górskiej i pogórskiej, tworząc regularne lub 
mozaikowe układy przestrzenne (ryc. 2) [Izmaiłow i wsp. 1995, s. 28–29].
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Ryc. 2. Ukształtowanie powierzchni województwa podkarpackiego

Najciemniejszym kolorem zaznaczono Bieszczady na płd.-wsch. i Beskid Niski na płd.-
-zach., na północ od nich jaśniejszym odcieniem przedstawiono Pogórze Karpackie, a dalej 
ku północy tereny Kotliny Sandomierskiej z wyraźnie widocznymi dolinami Wisły i Sanu.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Podkarpackie_mapa_fizyczna.png  
[dostęp: 20.05.2018]

Są to tereny zbudowane z fliszu karpackiego jednostek skolskiej (na północy 
i wschodzie), śląskiej i podśląskiej (pas rozciągający się z zachodu na południowy 
wschód) oraz dukielsko-grybowskiej (na południu). W utworach tych występują wody 
mineralne [Dynowska 1995, s. 64]:

 � solanki (m.in. okolice miejscowości: Nieborów, Rybotycze, Humniska, Jurowce, 
Lesko, Komańcza, Łupków),
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 � wody siarkowodorowe (siarczkowe), (m.in. okolice miejscowości: Pruchnik, Dro-
hobyczka, Bachórzec, Wapowce, Brzozów, Krosno, Folusz, Czarna, Cisna),

 � wody termalne o temperaturze powyżej 20°C (m.in. okolice miejscowości: Babica, 
Lubatówka, Polańczyk),

 � szczawy (m.in. okolice miejscowości: Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój).

W oparciu o zasoby wód mineralnych, w niektórych miejscach rozwinęły się 
uzdrowiska, niekiedy z bogatymi tradycjami. Obecnie status uzdrowiska w górskiej 
części województwa podkarpackiego posiadają: Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój i Po-
lańczyk. Ponadto istnieją miejscowości, które mają możliwość stania się uzdrowiskami 
lub pełniły w przeszłości takie funkcje, należą do nich: Cisna, Rabe i Czarna Górna 
w Bieszczadach, Lubatówka i Rudawka Rymanowska w Beskidzie Niskim oraz Hyżne 
i Brzozów na Pogórzu [Gołąb-Korzeniowska 2004, s. 137].

Iwonicz-Zdrój jest jednym z najstarszych karpackich uzdrowisk. Jego początki 
sięgają XVI w. Wówczas Wojciech Oczko, nadworny lekarz króla Stefana Batorego, 
pisał o jego wodach [Beskid Niski… 1999, s. 284], wskazując to miejsce jako właściwe 
do leczenia, m.in. gośćca [Kruczek 2012, s. 60]. Swą świetność Iwonicz-Zdrój zawdzię-
cza rodzinie Załuskich, która nabyła go w 1799 r. O jego randze świadczy, m.in. to, że 
w XIX w. sławny balneolog, profesor Józef Dietl, nadał miejscowości miano „księcia 
wód jodowych” [Beskid Niski… 1999, s. 286].

Iwonickie wody lecznicze należą do wód typu chlorkowo-wodorowęglanowo-sodo-
wych, jodkowych, termalnych z zawartością wolnego dwutlenku węgla. W uzdrowisku 
prowadzi się leczenie chorób układu nerwowego, problemów reumatycznych, stanów 
pourazowych, schorzeń ortopedycznych i problemów z osteoporozą. Specjalizuje się 
ono również w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych oraz układu trawienia. 
Uznaniem cieszą się również iwonickie kosmetyki „Iwoniczanka”2. 

Historia Rymanowa-Zdroju związana jest z rodziną Potockich, która nabyła go 
wraz z okolicznymi dobrami w 1872 r. Wówczas hrabia Stanisław Potocki za namową 
swej żony, Anny z Działyńskich, postanowił urządzić w tym miejscu zakład zdrojowy 
[Beskid Niski… 1999, s. 354]. W 1910 r. z inicjatywy hr. Jana Potockiego, kolejnego 
właściciela Rymanowa, utworzono Związek Uzdrowisk Polskich [Kruczek 2012, s. 62].

Skarbem Rymanowa-Zdroju są naturalne źródła wód leczniczych, w tym szcze-
gólnie: Tytus – szczawa-chlorkowo-sodowa, żelazista, bromkowa, jodkowa, borowa; 
Klaudia – szczawa-chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa; Celestyna – woda 
kwasowęglowa-chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa. 
Kierunki lecznicze obejmują choroby: górnych i dolnych dróg oddechowych, układu 
krążenia, ortopedyczno-urazowe oraz reumatologiczne, nerek i dróg moczowych. 
Ponadto Zakład Produkcji Wód dostarcza wodę mineralną „Celestynka”, a na bazie 
miejscowych wód i wyciągów ziołowych stworzono kosmetyki „Celestin”3.
2. http://uzdrowisko-iwonicz.com.pl [dostęp: 5.06.2018].
3. http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko [dostęp: 5.06.2018].
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Wieś Polańczyk istniała już w XVI w., ale działalność uzdrowiskową rozpoczęto 
dopiero w latach siedemdziesiątych XX w., po utworzeniu Zbiornika Solińskiego. Miej-
scowość zupełnie zmieniła swe oblicze. Obecnie znajduje się tu największa w Bieszcza-
dach baza noclegowa (sanatoria, domy wczasowe, pola namiotowe itp.) [Bieszczady… 
2002, s. 330–332].

Występują tu wody mineralne wodorowęglanowo-sodowe, jodkowe, borowe – o na-
zwie „Polańczanka” oraz chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, 
fluorkowe i bromowe – o nazwie „Solinianka”. Profile lecznicze Uzdrowiska Polańczyk 
obejmują choroby: ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, kardiologiczne i nadciśnienie, 
górnych i dolnych dróg oddechowych oraz endokrynologiczne i cukrzycę4.

Atrakcyjna lokalizacja tych miejscowości sprawia, że w uzdrowiskach rozwijają 
się też inne formy turystyki: piesza górska, narciarska, krajoznawcza, wypoczynkowa, 
weekendowa, wodna [Kruczek 2012, s. 68].

4. Wody powierzchniowe

Cennym walorem przyrodniczym województwa podkarpackiego są wody. Do 
najważniejszych rzek regionu należą: San (największy karpacki dopływ Wisły), Wisłok, 
Wisłoka, Jasiołka i niewielki odcinek Ropy. Wybudowano na nich zbiorniki retencyjne 
na Sanie w Solinie i w Myczkowcach oraz na Wisłoku w Besku. 

Rzeki karpackiej części województwa podkarpackiego charakteryzują się zasi-
laniem śnieżno-deszczowym i dużym odpływem w półroczu zimowym, zwłaszcza 
w miesiącach wiosennych. W przypadku południowej (beskidzkiej) części charakter 
krążenia wód jest szybki. Obserwuje się tam duże zasilanie z opadów, małe zasoby 
wód podziemnych, źródła o małej wydajności i duży odpływ. Dla części północnej 
(pogórskiej) charakterystyczne jest powolne krążenie wody. Obserwuje się tam małe 
zasilanie z opadów, bardzo małe zasoby wód podziemnych, źródła o nikłej wydajności 
i mały odpływ [Dynowska 1995, s. 67].

W górskiej części województwa podkarpackiego znajdują się najczystsze rzeki 
w regionie, o jakości przeważnie dobrej i zadowalającej. Wynika to z dużego zalesienia 
i niewielkiej koncentracji źródeł antropogenicznych. Sytuacja pogarsza się wraz ze 
wzrostem udziału w zlewniach terenów zabudowanych oraz terenów użytkowanych 
rolniczo, a szczególnie w rzekach będących odbiornikami ścieków komunalnych i prze-
mysłowych. Są też odcinki bardzo czyste. Przykładowo w 2007 r. wody rzeki Wisłok 
w punkcie pomiarowym Rudawka Rymanowska (fot. 1) w Beskidzie Niskim spełniały 
wymagania określone dla ryb łososiowatych i karpiowatych. Jednak generalnie stan 
czystości wód pozostawia wiele do życzenia. Ogranicza to niektóre możliwości wyko-
rzystania tego waloru w turystyce5.

4. http://esolina.pl/atrakcje-gminy/uzdrowisko-polanczyk [dostęp: 5.06.2018].
5. http://www.srodowisko.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stan-srodowiska-wojewodztwa-podkarpackiego 

[dostęp: 5.06.2018].
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Fot. 1. Przełom Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej
Źródło: fot. K. Szpara

Niestety, poważnym zagrożeniem dla ichtiofauny żyjącej w rzekach jest zabudowa 
hydrotechniczna, czyli zapory, progi i inne przeszkody. Problemem jest brak przy nich 
urządzeń umożliwiających wędrówki ryb lub niewielka ich przydatność. Uniemożliwia 
to dotarcie rybom dwuśrodowiskowym (łosoś, troć, certa) do tarlisk w górze rzeki. 
Przykładowo liczna niegdyś w Sanie wędrowna forma certy przestała dopływać na 
tarło do rzek karpackich. Obecnie występuje tylko lokalnie w formie rezydentalnej 
[Bylak, Kukuła 2015, s. 34].

Zasoby wód w Polsce są raczej niewielkie, jednak w pewnym stopniu są wyko-
rzystywane dla potrzeb turystyki i rekreacji. Najważniejszym akwenem w górskiej 
części województwa podkarpackiego jest Zbiornik Soliński. Zajmuje on powierzchnię 
około 22 km2, jego głębokość przy zaporze sięga około 60 m, a długość linii brzegowej 
około 150–160 km (wszystkie wartości są zmienne i zależą od poziomu wody). Wokół 
zbiornika powstała największa baza noclegowa w Bieszczadach z centrum w Polań-
czyku i w Solinie. Tam też obok Bieszczadzkiego Parku Narodowego koncentruje się 
największy ruch turystyczny w regionie. Nad zbiornikiem realizowane są różne formy 
turystyki, w tym: wypoczynkowa, uzdrowiskowa (Polańczyk), aktywna, krajoznawcza 
itp. W ramach turystyki aktywnej szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwość re-
alizowania wielu form aktywności związanych z wodą, w tym: pływanie, żeglarstwo, 
kajakarstwo, nurkowanie, wędkarstwo. Atutem zbiornika jest jego lokalizacja w górach, 
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w otoczeniu atrakcyjnego, urozmaiconego krajobrazu i w miejscu występowania wielu 
rzadkich gatunków zwierząt. Wielu turystów ceni sobie również zakaz korzystania na 
wodzie z silników motorowych.

Wielu turystów nie gustuje jednak w charakterystycznym dla pełni sezonu tury-
stycznego gwarze i poszukuje miejsc oferujących interesujące atrakcje o charakterze 
krajoznawczym, w tym lokalne produkty żywnościowe (np. miód) czy obiekty gastro-
nomiczne z ofertą nawiązującą do kuchni regionalnej. 

5. Obszary chronione

Znaczna wartość przyrodnicza, w tym występowanie unikatowych, nie tylko w skali 
kraju, elementów przyrody, zróżnicowane ukształtowanie terenu, charakterystyczny 
tylko dla Karpat Wschodnich układ pięter roślinnych, zbiorowiska rzadkich roślin 
i liczne populacje zwierząt, w tym gatunków rzadkich, zagrożonych wyginięciem, 
a także znaczna lesistość regionu, pozwalają zaliczyć województwo podkarpackie do 
najcenniejszych pod względem przyrodniczym w Polsce.

Na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono występowanie co najmniej 
60 gatunków roślin ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, w tym 12 gatunków 
mających tu jedyne naturalne stanowiska, w tym: tojad wiechowaty i niski, wieczornik 
śnieżny, różanecznik żółty, ciemiernik czerwonawy, ostrożeń siedmiogrodzki, chaber 
Kotschyego, szachownica kostkowata. Podobnie ze 114 obecnie występujących w Polsce 
gatunków kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, co najmniej 
57 rozmnaża się na terenie województwa, w tym m.in.: co najmniej 13 gatunków ssa-
ków, 29 ptaków, 2 gadów, 3 płazów i 10 ryb. W skład zróżnicowanej gatunkowo fauny, 
z dużą liczbą zwierząt puszczańskich i drapieżników, wchodzą m.in.: ryś, żbik, wilk 
i niedźwiedź6, a także żubr i wąż Eskulapa.

System ochrony przyrody w województwie tworzony jest przez: 2 parki narodowe 
(Bieszczadzki i Magurski), 10 parków krajobrazowych, 93 rezerwaty przyrody oraz 
obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, 
a także pomniki przyrody7. Spośród nich największą rangę mają utworzony w Biesz-
czadach Wysokich Bieszczadzki Park Narodowy i zlokalizowany w Beskidzie Niskim 
Magurski Park Narodowy (ryc. 3). 

6. http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/upload/image/mozaikowy/podkarpackie/mapa_2obszary_chronione.
jpg [dostęp: 20.05.2018].

7. http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/upload/image/mozaikowy/podkarpackie/mapa_2obszary_chronione.
jpg [dostęp: 20.05.2018].
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Ryc. 3. Obszary chronione w województwie podkarpackim

Źródło: http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/upload/image/mozaikowy/podkarpackie/ 
mapa_2obszary_chronione.jpg [dostęp: 20.05.2018]

Bieszczadzki Park Narodowy jest największym górskim parkiem narodowym w Polsce. 
Chroni najwyższe partie polskiej części Karpat Wschodnich. Stanowi on ostoję dla ponad 
230 gatunków kręgowców, w tym 58 gatunków ssaków. Występują tu prawie wszystkie 
krajowe gatunki dużych ssaków drapieżnych, w tym niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. 
Na terenie parku przebywa też stado żubrów liczące kilkadziesiąt sztuk – największe 
dziko żyjące górskie stado tych zwierząt na świecie. Bogata jest również ornitofauna. 
Liczy ponad 140 gatunków ptaków lęgowych, w tym: orły przednie, orliki krzykliwe, 
gadożery i trzmielojady. Stwierdzono tu prawie 780 gatunków roślin naczyniowych, 
w tym 30 wschodniokarpackich, a 7 z nich to endemity Karpat Wschodnich. Charak-
terystyczne dla tych terenów i niespotykane w innych miejscach w Polsce jest piętro 
hal nazywanych połoninami. W miejscach dawnych wsi bojkowskich wysiedlonych 
w latach 1944–1947 powstały tereny o wyjątkowym krajobrazie, tzw. „kraina dolin”. 
Jest to obszar bardzo chętnie odwiedzany przez turystów, którzy mają do dyspozycji 
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infrastrukturę turystyczną parku. Wielu odwiedza interesujące Muzeum Przyrodnicze 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych [Sitko 2010, s. 17–19].

Bieszczadzki Park Narodowy jest, obok Zbiornika Solińskiego, głównym miejscem 
koncentracji ruchu turystycznego w regionie. Jest z jednej strony magnesem przyciąga-
jącym turystów, ale z drugiej strony z racji swej zasadniczej funkcji, którą jest ochrona 
przyrody, stwarza też pewne ograniczenia rozwoju funkcji turystycznej [Szpara 2016, 
s. 467]. Właściwemu rozwijaniu różnorodnej i atrakcyjnej oferty turystycznej, która 
nie będzie kolidować z funkcją ochronną, może sprzyjać koncepcja strefowego zago-
spodarowania przestrzennego. Zakłada ona zróżnicowanie stopnia możliwości rozwoju 
pewnych form turystyki oraz skali zagospodarowania turystycznego w zależności od 
wartości przyrodniczej obszaru parku, otuliny i terenów je otaczających. Przy tym za-
łożeniu, na terenie najcenniejszych fragmentów parku i jego otuliny może się rozwijać 
turystyka kontemplacyjna, charakteryzująca się minimalną ingerencją w środowisko 
przyrodnicze [Winnicki, Zemanek 2009, s. 163–166].

Na terenie Parku można uprawiać różne formy turystyki, które nie kolidują z jego 
funkcją ochrony przyrody. W tym celu powstała baza noclegowa, gastronomiczna i wiele 
dodatkowych elementów infrastruktury, w tym m.in. szlaki turystyczne i parkingi (ryc. 4).

Ryc. 4. Infrastruktura turystyczna w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Źródło: https://www.bdpn.pl/images/stories/bdpn/turystyka/infrastruktura_bdpn.png [dostęp: 21.05.2018]
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Baza gastronomiczna jest jednym z zasadniczych elementów zagospodarowania 
turystycznego. Występuje nawet na obszarach objętych najwyższą formą ochrony. Nie 
bez znaczenia jest jednak rodzaj oferty przygotowanej w niej dla klienta. Na szczęście 
produkty typu fast food są coraz częściej zastępowane przez potrawy nawiązujące do 
regionalnych tradycji kulinarnych lub przyrządzanych w oparciu o lokalne surowce. 
Z kolei w otulinie parku lub w jej otoczeniu, na terenach, gdzie funkcjonują gospodar-
stwa rolne, rozwija się turystyka wiejska, a nawet agroturystyka, w tym pojawiają się 
kolejne możliwości rozwijania szeroko pojętej turystyki kulinarnej.

Magurski Park Narodowy chroni cenne obszary Beskidu Niskiego, który jest najniższą 
częścią Karpat Polskich. Jest to typowy park leśny (fot. 2), tylko 5% jego powierzchni 
przypada na pastwiska i łąki. Znajduje się on na skrzyżowaniu głównych korytarzy 
ekologicznych oraz w strefie przejściowej między Karpatami Zachodnimi i Karpatami 
Wschodnimi. Wpływa to na jego bogactwo przyrodnicze w postaci, m.in. 759 gatunków 
roślin naczyniowych, w tym szczególnie 18 gatunków storczyków. Faunę reprezentuje, 
m.in. 55 gatunków ssaków, w tym drapieżniki: niedźwiedź, wilk, ryś, borsuk, wydra 
i żbik. Bogactwo awifauny potwierdza występowanie 150 gatunków ptaków, w tym 
17 gatunków lęgowych. Do najcenniejszych z nich należą: orzeł przedni, włochatka, 
sóweczka, puszczyk uralski, dzięcioły białogrzbiety i trójpalczasty oraz orlik krzykliwy, 
który jest symbolem MPN. Bardzo interesujący i ceniony przez turystów jest Ośrodek 
Edukacyjny z Muzeum MPN w Krempnej. Na szczególną uwagę zasługuje główna sala 
z ekspozycją w formie „spektaklu przyrodniczego” [Czaderna, s. 23–25].

Fot. 2. Potok Kłopotnica w Magurskim Parku Narodowym (fot. A. Czaderna)
Źródło: http://www.magurskipn.pl/index.php?d=galeria&art=3 [dostęp: 15.06.2018]
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Magurski Park Narodowy to nie tylko cenna przyroda, ale również dziedzictwo 
kulturowe Łemkowszczyzny z wyjątkowym krajobrazem, cerkwiami, kościołami, 
cmentarzami wojennymi, kapliczkami, przydrożnymi krzyżami, zdziczałymi drzewami 
owocowymi itp. [Patoczka 2009, s. 234–261]. Dopiero połączenie przyrody i kultury 
tworzy pewną całość, która stanowi o uroku tych terenów i jest atrakcją dla turystów.

Również w przypadku MPN zwraca się uwagę na to, że co prawda park narodowy 
przyciąga rzesze turystów, ale nie zawsze tych, na których jego służbom zależy. W związku 
z tym istnieje potrzeba dedykowania pewnych form ruchu turystycznego konkretnym 
obszarom: parkowi, otulinie i obszarom poza otuliną [Czaderna 2009, s. 269]. Umożliwi 
to lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu i zminima-
lizuje negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze. W sposób 
naturalny jedną z form ruchu turystycznego, która mogłaby, a nawet powinna być mile 
widziana, jest turystyka kulinarna.

6. Tradycje kulturowe regionu

Według autorów Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na 
lata 2007–2013 do najważniejszych walorów antropogenicznych województwa podkar-
packiego należą: obiekty zabytkowe, muzea, interesujące miejsca, imprezy kulturalne, 
tradycje, obyczajowość, folklor i historia. Można wyróżnić osiem obszarów kulturowych 
(Strategia… 2006, s. 50–51):

 � kultura magnacka, ziemiańska,
 � kultura mieszczańska (np. Jarosław, Przemyśl, Krosno, Sanok, Jaśliska),
 � kultura włościańska (np. skanseny w Sanoku, Kolbuszowej i Zyndranowej),
 � kultura religijna (np. cerkiew w Kalwarii Pacławskiej, klasztory w Leżajsku i w Ja-

rosławiu),
 � kultura prehistoryczna (np. Kopiec Tatarski w Przemyślu, Trzcinica – „Karpac-

ka Troja”),
 � kultura żydowska (np. Lesko, Leżajsk, Rymanów, Jarosław),
 � kultura przemysłowa,
 � kultura militarna (np. Przemyśl, Linia Mołotowa, Bitwa Dukielska).

Bogate tradycje kulturowe regionu są wynikiem burzliwej historii w strefie pogra-
nicza, czego efektem była zróżnicowana struktura narodowościowa i etnograficzna oraz 
radykalna zmiana struktury ludności po II wojnie światowej, szczególnie w południowej 
i wschodniej części województwa. Karpacką część województwa zamieszkiwali w róż-
nych okresach, m.in.: Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Grecy oraz grupy etnograficzne 
(ryc. 5) górali ruskich (Bojkowie i Łemkowie), Pogórzanie (grupa polska), Dolinianie 
(grupa polsko-ruska), Zamieszańcy (enklawa ruska na Pogórzu Karpackim) [Reinfuss 
1998, s. 27–28]. Każda z nacji i grup etnograficznych wyróżniała się, m.in. rodzajem 
prowadzonej działalności gospodarczej, w tym metodami produkcji żywności. Ponadto 
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różnice dotyczyły sfery kultury materialnej i duchowej, w tym ubiorów, zwyczajów, 
świąt, a także wielu innych elementów życia codziennego – w tym żywienia.

Ryc. 5. Rozmieszczenie grup etnograficznych w południowo-wschodniej Polsce  
(do 1947 r.)

Źródło: https://www.mojebieszczady.com/muzeum-budownictwa-ludowego-skansen [dostęp: 31.05.2018]

Tradycje kulinarne są chętnie wykorzystywane podczas przygotowywania oferty 
turystycznej. W menu obiektów gastronomicznych pojawiają się np. potrawy nawiązujące 
do kulinariów karpackich grup etnograficznych lub wiernie je odtwarzające. Niektóre 
miejsca są wręcz dedykowane kuchni regionalnej. Można tam degustować, m.in. po-
trawy bojkowskie, łemkowskie, a także nawiązujące do kuchni Pogórzan i Dolinian.

Bojkowie zamieszkiwali niegdyś licznie Bieszczady i sąsiadujące z nimi tereny. 
Zostali z nich wysiedleni w latach 1944–1946, 1947 i 1951, a ich miejsce zajęli Polacy. 
Byli potomkami osadników rusko-wołoskich, osiadłych na tych terenach głównie 
w XVI w. Trudny górski teren miał istotny wpływ na prowadzoną przez nich gospodar-
kę. Zajmowali się głównie rolnictwem, chowem zwierząt i eksploatacją lasu. Dochody 
Bojków uzupełniała praca przy ścince, zwózce i spławie drewna. Zatrudnienie dawały 
im też liczne tartaki, a miejscowi rzemieślnicy specjalizowali się w wyrobach z drew-
na. Popularne były, m.in. bednarstwo, ciesiołka, kołodziejstwo i stolarstwo. Bojkowie 
zajmowali się także wypalaniem węgla drzewnego. Ponadto tkano płótna konopne 
i lniane, wyrabiano samodziały wełniane, a z nasion lnu i konopi wytwarzano olej8.

8. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
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Do II wojny światowej w Bieszczadach na wielką skalę był rozwinięty chów zwie-
rząt (zwłaszcza wołów i owiec). Pasterstwo było podstawową formą gospodarowania. 
Doskonałymi terenami wypasowymi wykorzystywanymi przez pasterzy były Połonina 
Caryńska, Połonina Wetlińska, Smerek i okolice Wołosatego. Wykształciły się też zna-
czące ośrodki handlu bydłem i owcami (np. Lutowiska, Baligród), gdzie na przełomie 
sierpnia i września spędzano stada z połonin i sprzedawano kupcom nawet z Austrii 
i Węgier, a w okresie międzywojennym z Warszawy i z Wielkopolski [Karczmarzewski 
2014a, s. 29–34]. Jarmarki, na których handlowano bydłem, miały olbrzymie znaczenie 
dla gospodarki regionu. Stanowiły podstawę funkcjonowania i były dla wielu Bojków 
jedyną możliwością zdobycia gotówki [Franko 1994, s. 67].

Surowy, górski klimat i niskiej jakości gleby ograniczały możliwości rozwoju rol-
nictwa. Było ono na tym terenie prymitywne. Długo utrzymywała się uprawa żarowa, 
a podstawową siłą pociągową były woły [Karczmarzewski 2014a, s. 37–42]. Uprawiano 
zarówno rośliny zbożowe, jak i okopowe oraz strączkowe. Przede wszystkim dużo owsa, 
mniej żyta, a bardzo mało pszenicy, poza tym jęczmień i orkisz. Ponadto ziemniaki, 
brukiew, rzepę, kapustę i buraki, a także bób i groch. Na własne potrzeby uprawiano 
też len i konopie, a część gruntów przeznaczona była na pastwiska i łąki9.

Pożywienie uzupełniano darami lasu. Zbierano grzyby, borówki, jeżyny, dziki agrest, 
porzeczki, poziomki, brusznice, orzechy laskowe, żołędzie, jałowiec, dziką różę, łobodę, 
dziki szczaw, kmin, chrzan i czosnek niedźwiedzi. Łowiono też ryby w okolicznych 
rzekach [Karczmarzewski 2014a, s. 45].

Kuchnia Bojków była prosta i skromna. Sposób odżywiania się wynikał z ograniczo-
nych możliwości pozyskania żywności w surowym, górskim terenie. Podstawową rolę 
odgrywało ziarno zbóż, które przerabiano na kaszę i mąkę, a także ziemniaki, kapusta. 
Rzadziej spożywano nabiał, gdyż ostre posty zakazywały spożycia produktów mlecznych; 
masła, mleka czy sera10. Mięso pojawiało się na stołach tylko w czasie najważniejszych 
świąt – Wielkanocnych i Bożego Narodzenia [Franko 1994, s. 66].

Głównym pożywieniem Bojków był chleb owsiany, zwany oszczypkiem, owsiany 
albo jęczmienny czyr (prażucha z mąki, rozprowadzona wodą lub rzadziej mlekiem), 
ziemniaki i kapusta [Franko 1994, s. 66]. Ponadto spożywano, m.in.: barszcz buraczany, 
mleko słodkie, mleko kwaśne, bób gotowany, zamiszkę z mąki jęczmiennej, żytniej, 
a czasem kukurydzianej, placki owsiane lub z innej mąki, kisełycię (mąka owsiana na 
wodzie, z kwasem i czosnkiem), warjankę, kwas z kapusty z burakami i mąką, barszcz 
żytni, żur z mąki owsianej i żytniej zalewany mlekiem, pieczone ziemniaki z kapustą 
surową lub gotowaną, ziemniaki pieczone lub gotowane z kwaśnym mlekiem, kwas 
kapuściany gotowany zwany kwasówką, czyr z kartoflami lub placki owsiane, ziemniaki 
z kapustą. Odświętnym pożywieniem były pierogi z maczanką (mleko z mąką i masłem) 
lub maczałem (śmietana z serem), ścieranka (zacierka z mlekiem lub na wodzie), pie-

9. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
10. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
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róg z ciasta bulwanek, a w nim kartofle, czasem kapusta, placki ziemniaczane. Jadano 
trzy razy dziennie, a w zimie niekiedy tylko dwa11. Posiłki spożywano z jednej miski, 
drewnianymi łyżkami. Były one urozmaicone roślinami sezonowymi, a do wszystkich 
potraw jedzono dużo czosnku. Na omastę używano mleka lub bryndzy, ponieważ 
wieprze hodowano na sprzedaż [Karczmarzewski 2014a, s. 45].

Łemkowie zamieszkiwali region zwany Łemkowszczyzną, który rozciągał się po obu 
stronach Karpat od Osławy i Laborca na wschodzie, po Poprad na zachodzie. Ich przod-
kami byli osadnicy rusko-wołoscy, którzy zasiedlili te tereny głównie w XVI w. W końcu 
XIX w. wielu Łemków emigrowało zarobkowo do USA i Kanady. Struktura ludności 
tych terenów uległa gruntownemu przeobrażeniu w czasie II wojny światowej i po jej 
zakończeniu, kiedy miały miejsce wysiedlenia w latach 1944–1946 (na teren ZSRR) i w 
1947 r. (w ramach akcji „Wisła” na ziemie północne i zachodnie Polski).

Podstawą gospodarki na Łemkowszczyźnie była uprawa ziemi, chów zwierząt 
i eksploatacja lasu. Jednak trudne warunki klimatyczne i nieurodzajna górska gleba 
sprawiały, że rolnictwo na Łemkowszczyźnie nie osiągnęło wysokiego poziomu rozwoju, 
a wiele osób było wręcz zmuszonych do szukania dodatkowych źródeł utrzymania. 
Bazowały one na lokalnych surowcach naturalnych. Rozwinęła się produkcja artyku-
łów drewnianych. Wyrabiano m.in. gont, łyżki, wrzeciona, wałki do ciasta, tłuczki do 
ubijania ziemniaków, toczone pudełka na masło, cebrzyki, maśnice, putnie, konewki, 
skopce. Rzadziej Łemkowie zajmowali się wyrobem galanterii drewnianej w postaci 
rzeźbionych talerzy, kasetek, figurek12. Spotykano nawet stolarzy robiących meble, a z 
wikliny wyplatano kosze do wozów [Reinfuss 1990, s. 36–37]. W niektórych wsiach 
zajmowano się wyrobem mazi i dziegciu. Maziarze docierali ze swymi produktami do 
odległych zakątków Europy. Kamieniarze wyrabiali blaty stołów, kamienie młyńskie 
i żarnowe, brusy i osełki, a nawet nagrobki, przydrożne kapliczki, krzyże i rzeźbę fi-
guralną. Ponadto na krosnach tkano płótno, a w foluszach wyrabiano sukno z owczej 
wełny. W okolicach uzdrowisk rozwinęła się produkcja pamiątek, przeważnie rzeźby 
[Karczmarzewski 2014b, s. 59–60].

Znaczną rolę odgrywał chów zwierząt (wołów, bydła czerwonego, owiec i kóz). Były 
one wypasane na terenach położonych powyżej pól uprawnych. W zagrodach trzymano 
też świnie, kury i kaczki. W lasach zbierano grzyby i jagody13. Rolnictwo na Łemkowsz-
czyźnie miało charakter prymitywny i archaiczny. Jeszcze w XX w. odnotowywano 
przypadki gospodarki żarowej. Do pracy w polu biedni używali krów, a bogatsi wołów. 
Łemkowie uprawiali najwięcej owsa i ziemniaków, a także kapustę i bób, len i konopie 
[Karczmarzewski 2014b, s. 54–55]. Pszenicy jarej i ozimej siano mało, nieco więcej krzycy, 
tj. dwuletniego żyta sianego na wyrębach leśnych oraz jęczmienia. Ponadto uprawiano 
proso, tatarkę, orkisz i koniczynę, a z roślin okopowych rzepę i karpiele (brukiew) oraz 

11. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
12. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
13. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
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ziemniaki. W przydomowych ogródkach rosła kapusta i najpospolitsze jarzyny14, a na 
drzewach rosły owoce. Łemkowie znali kilka gatunków śliw, drobne czarne czereśnie, 
kwaśne gatunki jabłek i drobne gruszki [Patoczka 2009, s. 246].

Pożywienie Łemków było ubogie. Jego podstawą były ziemniaki i żur owsiany oraz 
chleb pieczony z mąki owsianej zmieszanej z ziemniakami. Jadano zwykle trzy posiłki 
dziennie. Do popularnych potraw należały: zsiadłe mleko, bób, czyr (rzadka zacierka 
z owsianej mąki), zamiszka (mąka rozmieszana w wodzie), gotowane albo pieczone 
ziemniaki i kwas kapuściany. Często, szczególnie na wiosnę, żywności brakowało. Wtedy 
przez wiele miesięcy posilano się plackiem owsianym i serwatką, a nawet trocinami, 
miazgą drzewną i korzonkami niektórych roślin [Karczmarzewski 2014b, s. 69–70]. 
Podstawą pożywienia były też kasze, a chleb pieczono z żytniej mąki, niekiedy mieszanej 
z tartymi ziemniakami. Z nabiału korzystano umiarkowanie, ponieważ był przezna-
czony na sprzedaż w mieście. W czasie postów, do maszczenia potraw, używano oleju 
wytłaczanego głównie z siemienia lnianego, ale także z orzeszków bukowych i orzechów 
laskowych [Reinfuss 1990, s. 35].

Generalnie na codzienne pożywienie Łemków składały się przeważnie pokarmy 
roślinne. Na śniadanie i obiad jadano np.: kapustę gotowaną, chleb, czyr (owsiany, żytni 
lub jęczmienny), ziemniaki, mleko, kisełycię (żur owsiany doprawiany niekiedy czosn-
kiem), chałuszky (kluski z żytniej lub orkiszowej mąki razowej). Na kolację spożywano 
ziemniaki z kwaśnym mlekiem, kapustą, łemesz (zupa kartoflana), kisełycię, czyr (zupa 
z mąki razowej sypanej na wrzącą wodę), zamiszke z mąki jęczmiennej. Mięso jadano 
znacznie rzadziej, najczęściej w czasie świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz ważnych 
uroczystości (np. wesele). Świątecznym daniem były też pierogi z maczanką, mastyłem 
(mleko z mąką i masłem) lub maczałem (śmietana z serem). Najczęściej używanymi 
napojami były woda i mleko, rzadziej kawa z żyta lub jęczmienia15. W dolinie Osławy 
pito również barszcz z buraków lub z chleba owsianego, serwatkę i żentycę owczą, 
a z alkoholi: piwo, rum, wódkę i specyfik zwany denaturku (derewianka), który był 
niekiedy wzbogacany cukrem i sokiem z buraków [Falkowski, Pasznycki 1935, s. 35].

Zamieszkujący okolice Sanoka i Leska Dolinianie byli już ludnością mieszaną 
polsko-ruską, która wykształciła się z potomków XIV- i XV-wiecznych osadników 
polskich i niemieckich oraz z ludności ruskiej. Byli głównie rolnikami, ale dorywczo 
zajmowano się też produkcją wyrobów z drewna, były to: łyżki, stolniczki i warzochy, 
wrzeciona, niecki, szufle do czyszczenia ziarna, szufelki do mąki, zabawki, kołatki 
wielkanocne, pochewki na osełki, wieszaki na ubrania, koryta do oprawiania świń, 
solniczki, a także trzonki do siekier i młotków. Zajmowano się też tkactwem, obróbką 
kamienia, wytopem mazi i dziegciu oraz garncarstwem16.

14. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
15. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
16. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
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Gospodarowali oni na żyźniejszych od swych południowych sąsiadów glebach. 
Uprawiali zboże (żyto, owies, pszenicę, jęczmień), ziemniaki, rzepę, koniczynę. Sa-
dzono też kapustę, groch, buraki, bób, marchew i ogórki, a z roślin przemysłowych 
len i konopie. Zwierzęta chowano tylko na własne potrzeby. Najczęściej były to krowy, 
świnie i konie, a z drobiu kury, kaczki, gęsi17.

Również u Dolinian w codziennym pożywieniu dominowały potrawy pochodzenia 
roślinnego. Z mąki żytniej pieczono chleb razowy, a z pszennej przygotowywano kluski 
i pierogi nadziewane dzikimi czereśniami, kaszą hreczaną, kapustą i ziemniakami. 
Popularne były różne rodzaje kasz, np. pęcak z jęczmienia. Często gotowano zupy 
fasolową, grochową, kapuśniak, barszcz (np. z bobem), żur, czosnkową, kminkową, 
a także na bazie jabłek, gruszek, śliw i dyni. Popularne były ziemniaki, które spożywano 
pod różnymi postaciami: pieczone, gotowane czy w formie ziemniaczanych gołąbków. 
Codzienną potrawą był czyr. Popularnością w czasie świąt Bożego Narodzenia cieszyła 
się fasola ze śliwkami i kogutki z makiem (kawałki gotowanego ciasta posypane makiem 
i niekiedy polane miodem)18.

Pogórzanie zamieszkiwali (i zamieszkują) znaczną część Pogórza Karpackiego aż 
po środkowy San na wschodzie. Byli głównie rolnikami, ale rozwinięte wśród nich 
było również tkactwo, a we wsiach pracowali też cieśle, kołodzieje, bednarze, kowale, 
garncarze, kamieniarze. Ponadto wyrabiano koszyki, zajmowano się obróbką drewna 
i tłoczeniem oleju z lnu i konopi19.

Niska kultura rolna i słabe nawożenie powodowały, że plony na tych terenach 
były raczej kiepskie. Uprawiano wszystkie podstawowe gatunki zbóż zarówno jarych, 
jak i ozimych. Do I wojny światowej ważną rolę odgrywała uprawa prosa i tatarki. 
Ponadto uprawiano rzepę, ziemniaki, a także koniczynę, buraki i lucernę oraz bób, 
groch i kapustę. W okresie międzywojennym siano też rzepak oraz wykorzystywane 
w tkactwie – len, konopie. W przydomowych ogródkach rosły jarzyny (marchew, ce-
bula, pietruszka, ogórki), kwiaty ogrodowe, a czasami też rośliny lecznicze. Ze zwierząt 
chowano bydło, konie, świnie, owce i drób. Istotnym źródłem dochodu było chowanie 
po kilka świń na sprzedaż20.

U Pogórzan również dominowały potrawy pochodzenia roślinnego, w tym szcze-
gólnie mączne. Popularnym daniem były kluski z pszennej lub żytniej mąki zalewane 
gotowanym mlekiem lub kiszonym kwasem z kapusty albo rosołem. Podawano je także 
z serem, słoniną, gotowanymi jabłkami, żurem, grzybami czy fasolą. Ulubioną potrawą 
były pierogi z serem, kapustą kiszoną, jabłkami lub powidłem. Często jadano też groch 
z kapustą, fasolę ze śliwkami, barszcz na serwatce zabielanej jajkiem, śmietaną i mąką 
oraz zupy owocowe ze śliw, jabłek i gruszek. Ważne miejsce w żywieniu zajmowały też 
kasze, np. pęcak lub kasza tatarczana ze słodkim lub z kwaśnym mlekiem, serwatką lub 

17. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
18. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
19. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
20. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
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maślanką z dodatkiem suszonych śliwek albo kasza jaglana z prosa podawana również 
z mlekiem i rozmąconym jajkiem oraz maszczona tłuszczem lub słoniną. Jadano je też 
z kwasem kapuścianym lub żurowym. Popularna wśród Pogórzan była potrawa zwana 
gierma (giermuszka, dziama, paciara). Przyrządzano ją z mąki żytniej lub jęczmiennej 
sypanej na gorącą wodę, dobrze mieszano, zalewano mlekiem lub przyprawiano solą 
i okraszono masłem. Niekiedy przygotowywano prażuch, czyli potrawę z pszennych 
otrąb okraszonych masłem lub śmietaną i prażonych wiele godzin w piecu. Podobnie 
do swych sąsiadów, mięso spożywano rzadko i w niewielkich ilościach. Za przysmaki 
uchodziły szperka (słonina) i kiełbasa gotowana21.

7. Wykorzystanie przyrodniczego i kulturowego potencjału 
regionu w turystyce – wybrane przykłady

Cenne walory środowiska przyrodniczego i kulturowego sprawiają, że województwo 
podkarpackie jest odwiedzane przez turystów. W 2015 r. z bazy noclegowej skorzystało 
957,7 tys. osób, tj. o 9,6% więcej niż rok wcześniej. Turyści zagraniczni stanowili 12,6% 
tej liczby. Wśród nich najliczniejszą grupą byli goście z Ukrainy (33,4%), Niemiec, 
Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji [Turystyka… 2016, 
s. 26–30]. Średnie długości pobytów były zróżnicowane, od 1,3 noclegu w motelach 
i schroniskach do 15,2 w zakładach uzdrowiskowych. Ruch turystyczny nie rozkłada 
się jednolicie. Najbardziej atrakcyjna dla turystów jest południowa i południowo-
-wschodnia część województwa – Bieszczady i Beskid Niski. Powiaty bieszczadzki, 
leski, sanocki, krośnieński i jasielski są odwiedzane przez 1/3 turystów przyjeżdżających 
do województwa, przy czym zajmują 28% jego powierzchni i skupiają 17% ludności.

Do najważniejszych form turystyki poznawczej, szczególnie w Bieszczadach 
i w Beskidzie Niskim, należy turystyka przyrodnicza (ang. nature tourism, wildlife 
tourism), która bywa też zwana turystyką zieloną (ang. green tourism), ekologiczną 
lub ekoturystyką. Jest ona zwykle realizowana w Bieszczadzkim Parku Narodowym, 
Magurskim Parku Narodowym, Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, Parku 
Krajobrazowym Doliny Sanu, Jaśliskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym 
Pogórza Przemyskiego i na innych obszarach przyrodniczo cennych. Są to m.in. podróże 
w celach obserwacji i fotografowania dzikich zwierząt, tak jak np. turystyka ornitolo-
giczna (birdwatching). Można też do niej zaliczyć geoturystykę związaną z poznawaniem 
obiektów przyrody nieożywionej [Szpara 2016, s. 445–472].

Kolejną ważną formą turystyki poznawczej na omawianym obszarze jest turystyka 
kulturowa. Bywa ona też zwana w literaturze turystyką dziedzictwa kulturowego (ang. 
cultural heritage tourism). Jest związana z dziedzictwem materialnym i duchowym 
oraz z różnymi wydarzeniami kulturalnymi regionu. Do najważniejszych jej form 
można zaliczyć: turystykę krajoznawczą, etniczną, festiwalową i kulinarną [Szpara 
2016, s. 445–472].
21. http://skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../a&id=strona [dostęp: 31.05.2018].
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Górska część województwa podkarpackiego jest szczególnie cennym obszarem. 
Wpływ na to ma, m.in. bogactwo i zróżnicowanie elementów środowiska geograficzne-
go. Są one bazą dla przygotowania oferty turystycznej. Poniżej zostaną przedstawione 
wybrane przykłady.

Do szczególnie interesujących form turystyki promowanych w województwie 
podkarpackim należy turystyka konna. Umożliwia ona aktywny, czynny wypoczynek 
w malowniczym terenie. Wiele ośrodków jeździeckich jest w Bieszczadach, gdzie 
znajduje się teren idealny do jazdy w stylu West. W szczególności jest on propagowany 
przez Bieszczadzki Klub Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Na terenach górskich wiele 
ośrodków jeździeckich otrzymało status Ośrodków Górskiej Turystyki Jeździeckiej 
PTTK, swą bazę turystyki konnej posiada również Bieszczadzki Park Narodowy [Szpara, 
Skała 2010, s. 219–227].

Zainteresowani mogą korzystać ze szlaków konnych (np. Transbeskidzkiego Szlaku 
Konnego, Bieszczadzkiego Szlaku Konnego PTTK), brać udział w rajdach konnych, 
korzystać z zajęć hipoterapeutycznych lub wziąć udział w imprezach, m.in. w Targach 
Końskich w Lutowiskach, Wypędzie i Spędzie Ogierków Huculskich, Wszechstronnym 
Konkursie Konia Bieszczadzkiego (WKKB) itp. [Konna przygoda… 2008, s. 1–20]. 
Ośrodki jeździeckie w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim oferują jazdę wierzchem 
(nauka jazdy, jazdy maneżowe, wyjazdy w teren, wycieczki, rajdy jedno- i wielodniowe), 
użytkują konie jako zaprzęgowe (praca w zaprzęgu, przejażdżki bryczką, kuligi, inne 
prace w turystyce) oraz używa koni w celach jucznych i hipoterapeutycznych. Popularne 
są też różne formy western riding oraz, głównie na Pogórzu Przemyskim, amatorski 
sport konny, w tym ścieżka huculska [Jackowski, Szpara, Bartmańska 2009, s. 19–35].

Bieszczady bywają niekiedy nazywane obszarem najliczniejszych granic w Europie 
(a nawet na świecie) [Nowakowski 2000, s. 116]. Granice mają charakter przyrodniczy 
(np. geologiczne, klimatyczne, hydrologiczne, związane z zasięgami występowania 
gatunków roślin i zwierząt), kulturowy (np. etnograficzne, religijne, architektoniczne), 
polityczny (np. historyczne i współczesne granice państw) i organizacyjny (np. obszarów 
chronionych) [Skała, Szpara 2007, s. 70]. Ta mozaika przyrodniczo-kulturowa dała 
w efekcie bardzo interesujący produkt – również w postaci kulinariów. Cieszy się on 
coraz większym uznaniem turystów przebywających na tym terenie.

W 2017 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
podjęli próbę wykorzystania jednej z tych granic do stworzenia atrakcji turystycznej. 
W ramach projektu „W sercu Karpat – granica, która łączy”, realizowanego przez wo-
jewództwo podkarpackie i Agencję Rozwoju Regionalnego w Świdniku na Słowacji 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska-Słowacja 
2014–2020, zrealizowano szereg działań mających na celu stworzenie atrakcji turystycznej 
w oparciu o granicę między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Podczas 
warsztatów zrealizowanych 19–21 maja 2017 r. w Zagrodzie Magija w Orelcu, dysku-
towano na temat przebiegu granicy i możliwości jej oznakowania w sposób przyjazny 
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i atrakcyjny dla turystów. Istotny był również cel edukacyjny projektu. Uświadomienie 
turystom, że w pewnym miejscu w województwie podkarpackim przekraczają bardzo 
ważną granicę między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego działania 
koordynował Janusz Górnicki. Pracami warsztatowymi kierowali prof. Jarosław Balon 
(Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Eva Michaeli (Uniwersytet Preszowski). Wzięli 
w nich udział pracownicy wielu ośrodków naukowych regionu, będący równocześnie 
przewodnikami górskimi, w tym: dr Agata Ćwik (Uniwersytet Rzeszowski), dr Wojciech 
Krukar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), dr Krzysztof Szpara (Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Ponadto w warsztatach uczestniczyła 
grupa przewodników górskich, regionalistów i przedstawicieli instytucji zajmujących 
się rozwojem turystyki w regionie.

W efekcie zrealizowanych działań wydano mapę turystyczną pogranicza polsko-
-słowackiego z zaznaczoną granicą między Karpatami Zachodnimi a Karpatami 
Wschodnimi. Przygotowano w terenie szereg elementów sygnalizujących przekraczanie 
tej granicy, np. murale (fot. 3). Ponadto zorganizowano imprezę promującą projekt. 
Był to rajd „Granicami Karpat” na trasie z Prełuk do Smolnika. Wzięło w nim udział 
ponad 240 osób, w tym turyści z Rzeszowa, Przemyśla, a nawet Wrocławia. Na uczest-
ników czekało po drodze wiele atrakcji, w tym: spotkanie z leśnikami i patrolem CK 
Armii, napad VII-wiecznych zbójników, występy Romów Bergitka, a także posiłek przy 
ognisku, koncert piosenek i konkurs [Szczepańska 2017].

Fot. 3. Mural na wiadukcie w Komańczy
Źródło: fot. K. Szpara



30

 

Dogodne warunki przyrodnicze i bogate doświadczenie w zakresie uprawy wino-
rośli, a także tradycje handlu winem sprowadzanym z Węgier sprawiają, że południowa 
część województwa podkarpackiego (zwłaszcza Pogórze Karpackie) jest jednym z naj-
ważniejszych regionów enoturystycznych w Polsce (ryc. 6). Turyści chętnie degustują 
wina u lokalnych producentów. Biorą też udział w większych imprezach dedykowanych 
temu trunkowi, np. w organizowanym przez Stowarzyszenie Portius – Festiwalu Win 
Węgierskich w Krośnie.

Ryc. 6. Rozmieszczenie winnic w Polsce

Źródło: http://www.winnica.golesz.pl/jpg/mapa.jpg [dostęp: 31.05.2018]

Wyjątkowym miejscem na enoturystycznej mapie województwa podkarpackiego, 
a nawet Polski jest Dwór Kombornia. Jest to dawna ziemiańska siedziba, której historia 
sięga XVI w. Jest to jeden z lepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych na terenie 
województwa podkarpackiego. Mieści się tam czterogwiazdkowy, butikowy Hotel SPA 
z bogatą infrastrukturą Wellness, Centrum Konferencyjne i Bankietowe, komfortowy 
trzygwiazdkowy Hotel Wine Garden oraz wyjątkowy Salon Win Karpackich22.

Salon został stworzony w zabytkowych piwnicach zespołu dworskiego (fot. 4). Aby 
wino mogło być w nim zaprezentowane, musi pochodzić z regionów położonych na 

22. http://www.dworkombornia.pl/pl/hotel [dostęp: 31.05.2018].



31

WYBRANE WALORY PRZYRODNICZE I KULTUROWE POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO…

obszarze Karpat, być uznane w swoim regionie lub kraju pochodzenia. Dzięki temu 
odwiedzając to miejsce, goście mogą odbyć enologiczną podróż degustując interesu-
jące, reprezentatywne dla danego regionu wina. Nie brakuje tu również lokalnych win 
z terenu województwa podkarpackiego. Zdaniem właścicieli obiektu jest to jedyne 
miejsce w Polsce, gdzie w formule degustacji komentowanych można spróbować win 
z Karpat w tak dużej liczbie23.

Fot. 4. Wina w Salonie Win Karpackich w Komborni
Źródło: fot. K. Szpara

Pogórze Karpackie jest często niedoceniane, chociaż bardzo interesujące i umożli-
wiające realizowanie wielu form turystyki. Właśnie na Pogórzu Przemyskim znajduje 
się jeden z najlepszych obiektów turystycznych w województwie – Hotel w Arłamowie. 
Łączy on w sobie tradycje doskonale położonego, starego ośrodka wypoczynkowego 
z czasów PRL, z nowoczesnością, bardzo wysokim standardem po gruntownej przebu-
dowie i bardzo interesującą ofertą usług dodatkowych [Szpara, Bać 2016, s. 251–261].

Wszechstronny, kompleksowy obiekt o charakterze wypoczynkowo-konferencyj-
no-sportowym w Arłamowie (fot. 5), jest wyposażony w nowoczesną i na najwyższym 
poziomie strefę SPA & Wellness24. Istnieją tu możliwości do uprawiania różnych form 
wypoczynku i rekreacji, m.in. Ośrodek dysponuje polem golfowym, ścieżkami do 
nordic walking, ośrodkiem jeździeckim, stawami rybnymi idealnymi do uprawiania 
wędkarstwa, Ośrodkiem Myśliwskim Trójca, halą sportową, halą tenisową, kortami 

23. http://www.enocarpathian.eu/salon-win-karpackich [dostęp: 31.05.2018].
24. http://www.spahotele.pl/arlamow_ustrzyki_dolne/hotel_arlamow [dostęp: 12.05.2018].
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do squasha, siłownią i klubem fitness, strzelnicą, ścianką wspinaczkową, stadionem 
piłkarskim i rugby, kompleksem narciarskim (fot. 5). Przy Ośrodku Wypoczynkowym 
„Arłamów” mieszczą się dwa wyciągi orczykowe, ponadto na stokach Pasma Żukowa 
znajdują się 3 trasy biegowe o długościach: 2,5 km, 3 km i 5 km [Powiat Bieszczadzki. 
Informator Turystyczny 2013, s. 13–25].

Bazując na walorach przyrodniczych tego terenu, a szczególnie na zasobnych 
w zwierzynę terenach łowieckich, w latach siedemdziesiątych wybudowano w sąsiedz-
twie zaciszną enklawę dla dygnitarzy gustujących w myślistwie – ośrodek łowiecko-
-wypoczynkowy dla Urzędu Rady Ministrów w Trójcy [Szpara, Bać 2016, s. 251–261].

Fot. 5. Kompleks kongresowo-sportowy w gminie Ustrzyki Dolne  
w miejscowości Arłamów

Źródło: http://www.arlamow.pl [dostęp: 19.04.2018]

Należy wspomnieć, że jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku pojawiła się koncepcja 
utworzenia na terenach lokalizacji Ośrodka w Arłamowie Turnickiego Parku Naro-
dowego, chroniącego reliktową Puszczę Karpacką, obejmującą również część Gór 
Sanocko-Turczańskich. Pomysł ten od lat niezmiennie spotyka się ze sprzeciwem ze 
strony lokalnych władz oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
(PGL LP), które chronią przyrodę, ale parku narodowego na tym terenie nie chcą 
[Pociask 2018, s. 2]. Zdaniem Pawła Śledzińskiego z Fundacji Dziedzictwo Przyrod-
nicze kuriozalna byłaby sytuacja, że samo centrum parku narodowego stanowiłby 
superluksusowy Ośrodek w Arłamowie, który w ciągu całego roku odwiedza ponad 
100 tys. osób [Stachiewicz 2018, s. 4–5; 10–11]. Ośrodek skorzystałby z takiej lokalizacji, 
a utworzenie parku zwiększyłoby jego rangę i atrakcyjność w otoczeniu wspomagającej 
wypoczynek przyrody.
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8. Podsumowanie

Województwo podkarpackie, a zwłaszcza jego południowa, karpacka część, ma 
niewątpliwie znaczny potencjał turystyczny. Czy jest on we właściwy sposób wykorzy-
stywany? Daje się zauważyć niewielka liczba produktów turystycznych, które mogłyby 
realnie wpłynąć na wydłużenie sezonu turystycznego. Z drugiej jednak strony cieszy 
aktywność społeczności działającej w branży turystycznej, co skutkuje tworzeniem 
wielu interesujących atrakcji.

Są obszary, które nie są w pełni wykorzystane. Przykładem jest budowa geologiczna 
regionu, dająca bogatą bazę do tworzenia atrakcji i produktów geoturystycznych. Od-
krywki, kamieniołomy, przełomy rzek, wychodnie itp. są elementami krajobrazu, które 
są niekiedy w marginalny sposób wykorzystywane w turystyce. Ich rolę można znacznie 
zwiększyć. Atrakcją może być nawet zwykła granica, zarówno fizycznogeograficzna 
między dwoma regionami, jak i administracyjna, na styku dwóch państw lub inna.

Różnorodność etniczna terenów pogranicza to z jednej strony niebezpieczeństwo 
konfliktów, wojen i wszystkiego złego, co się z tym łączy. Z drugiej strony to bogactwo 
i mozaika kultur, wzajemnie się przenikających. Można ją wykorzystać na wiele spo-
sobów. Zarówno prezentując dorobek materialny, w postaci świątyń, domów i innych 
elementów infrastruktury, jak i duchowy, w formie zwyczajów, obrzędów itp. Jednym 
z atutów regionu jest sfera kulinarna. Łączy ona w sobie aspekty przyrodnicze i kultu-
rowe, dawne i współczesne. Ich mozaika daje bardzo interesujące możliwości, co od 
wielu lat widać w przestrzeni turystycznej województwa podkarpackiego.
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POTENCJAŁ GEOTURYSTYCZNY POGÓRZA 
PRZEMYSKIEGO. PROPOZYCJA TRASY 
GEOTURYSTYCZNEJ

Streszczenie
Obszar Pogórza Przemyskiego jest szczególnie predysponowany do rozwoju geoturystyki. De-

cyduje o tym duża powierzchnia terenów leśnych, unikatowe walory krajobrazu geomorfologicz-
nego, ciekawa budowa geologiczna i rozwinięta sieć szlaków turystycznych. Obszar ten obfituje 
także w rozmaite mniejsze obiekty przyrodnicze o unikatowej wartości (rezerwaty i pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne). Obok osobliwości przyrodniczych występuje tu wiele 
zabytków kultury materialnej od średniowiecznych grodzisk i kurhanów, które strzegły wylotu 
doliny Wiaru po renesansowe zamki, pałace oraz XIX-wieczne forty. Występowanie tych wszyst-
kich elementów w połączeniu z rozwiniętą infrastrukturą geoturystyczną skłoniło do zapropo-
nowania utworzenia trasy geoturystycznej, skierowanej do ludzi interesujących się geologią, geo-
morfologią i historią osadnictwa wschodniej części Pogórza Przemyskiego.

Słowa kluczowe: geoturystyka, Pogórze Przemyskie, trasa geoturystyczna

GEOTOURISTIC POTENTIAL OF THE PRZEMYŚL 
FOOTHILLS. GEOTOURISM ROUTE PROPOSAL

Summary
The area of the Przemyśl Foothills is particularly predisposed to the development of geotour-

ism. It is determined by the large area of forests, unique values of the geomorphological land-
scape, interesting geological structure and an extensive network of tourist routes. This area also 
abounds in various smaller natural objects of unique value (nature reserves and monuments, 
documentation sites). Apart from natural curiosities, there are many monuments of material 
culture from medieval fortresses and barrows, which guarded the outlet of the Wiar river valley 
to the Renaissance castles, palaces and 19th century forts. The occurrence of all these elements 
combined with the developed geotouristic infrastructure prompted the creation of a geotourism 
route, addressed to people interested in geology, geomorphology and the history of the settle-
ment of the eastern part of the Przemyśl Foothills.

Keywords: geotourism, the Przemyśl Foothills, geotouristic route

1. Wprowadzenie 

W roku 2018 mija dokładnie 30 lat od zorganizowanego w 1988 r. na terenie 
wschodniej części Karpat w rejonie Przemyśla 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geo-
logicznego. Organizatorem zjazdu był zmarły w 2017 r. prof. Janusz Kotlarczyk, geolog 
AGH w Krakowie, współinicjator wspólnie z Jerzym Pióreckim, projektu utworzonego 
w 1991 r. Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i jeszcze niezrealizowanego 
Turnickiego Parku Narodowego. Z okazji zjazdu został opublikowany przewodnik „Kar-
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paty Przemyskie” [Kotlarczyk red. 1988, s. 1–298], prezentujący budowę geologiczną 
wschodniej części Pogórza Przemyskiego i ich najbliższego przedpola. Zorganizowane 
wówczas wycieczki naukowe miały na celu zapoznanie z ważnymi (stratotypowymi) 
profilami geologicznymi dokumentującymi budowę wschodniej części Karpat. Jedna 
z wycieczek poświęcona była problematyce geomorfologicznej i geologii czwartorzędu 
doliny Sanu i jej dopływów. Zwiedzano również park w Krasiczynie, Przemyśl i inne 
stanowiska geologiczne położone w dolinie Wiaru.

Jedna z pierwszych definicji geoturystyki [Dowling, Newsome 2010, s. 23] wska-
zuje na pakiet usług i środków umożliwiających turystom zrozumienie procesów oraz 
zjawisk geologicznych i geomorfologicznych odwiedzanych obiektów. Obok walorów 
naukowych (merytorycznych), podkreślane są walory edukacyjne obiektów geotu-
rystycznych oraz przeżycia towarzyszące bezpośrednim kontaktom z dziedzictwem 
przyrodniczym Ziemi [Słomka, Kicińska-Świderska 2004, s. 5–7], a także promocja 
geostanowisk, ochrona ich georóżnorodności oraz projektowanie i korzystanie z tras 
geoturystycznych z wykwalifikowanym przewodnikiem [Dowling, Newsome 2010, 
s. 231–244].

Obiektami (stanowiskami) geoturystycznymi mogą być pomniki przyrody nieoży-
wionej, użytki ekologiczne, ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, stanowiska dokumen-
tacyjne oraz nieobjęte ochroną formy rzeźby terenu różnej genezy i wieku (np. formy 
skałkowe, jaskinie, przełomy rzeczne, wodospady, jaskinie, zespoły wydm, kamieniołomy, 
sztolnie, kurhany i inne [Gębica, Superson 2014, s. 46–47]. Zaliczamy do nich również 
geoparki, będące nową formą ochrony dziedzictwa geologicznego [Alexandrowicz 2006, 
s. 36–41]. Miarą potencjału jest atrakcyjność geoturystyczna. Pojęcie „atrakcyjność 
geoturystyczna” pochodzi od terminu „atrakcyjność turystyczna” i oznacza zespół 
cech (walorów) lub parametrów (przyrodniczych i antropogenicznych) wpływających 
na wzrost zainteresowania regionem lub poszczególnymi obiektami geoturystycznymi 
(geostanowiskami) [Słomka red., s. 15]. 

Przykłady opracowań omawiających atrakcyjność i potencjał geoturystyczny 
obiektów i obszarów przyrody nieożywionej, znajdujemy w licznych pracach z terenu 
Karpat [Alexandrowicz, Poprawa, Rączkowski 1998, s. 775–781; Gonera i wsp. 2000, s. 
100–102; Słomka red. 2012, s. 1–720; Wasiluk 2013, s. 224–229; Gębica, Superson 2014, 
s. 125–138; Gębica, Krupa i wsp. 2014, s. 39–66; Wójcik, Ziaja, Ćwik 2014, s. 155–173; 
Reszel, Reszel 2015, s. 1–50; Łanczont 2016, s. 383–394], Gór Świętokrzyskich [Lu-
dwikowska-Kędzia, Wiatrak 2012, s. 3–112], Sudetów [Mianowicz, Brzozowska 2009, 
s. 19–23] czy projektowanego „Geoparku Kamienny Las na Roztoczu” [Krąpiec red. 
2011, s. 1–278]. Nowoczesnym ujęciem jest opracowanie dotyczące uwarunkowań 
i prawidłowości rozwoju krajobrazu kulturowego, historii osadnictwa, zmian ludności 
i użytkowania terenu w ostatnich 200 latach w dorzeczu Wiaru [Affek 2016, s. 1–243]. 

Celem rozdziału jest zwrócenie uwagi na atrakcyjność geoturystyczną mezoregionu 
Pogórza Przemyskiego i potencjał tkwiący zarówno w pojedynczych obiektach (stano-
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wiskach dokumentacyjnych) geoturystycznych, jak i zespołach form krajobrazowych 
(geomorfologicznych). Jednym z celów jest popularyzacja wiedzy na temat form rzeźby 
terenu, budowy geologicznej i procesów geomorfologicznych zachodzących na obsza-
rze wschodniej części Karpat położonych na południe od Przemyśla [Kotlarczyk red. 
1988, s. 1–298]. Jest to obszar szczególnie interesujący i cenny pod względem walorów 
przyrodniczych (obiektów przyrody nieożywionej), krajobrazowych i kulturowych. 
Wiedza ta skierowana jest głównie do nauczycieli geografii, studentów i przewod-
ników turystycznych, których pasją jest poznawanie nowych terenów i odbywanie 
wycieczek krajoznawczych.

2. Obszar badań

2.1. Położenie i podział fizycznogeograficzny 

Pogórze Przemyskie ciągnie się między dolinami Sanu i Wiaru w miejscu skrętu 
łuku karpackiego na południowy wschód. Jest to najbardziej wysunięty na wschód człon 
Pogórza Środkowobeskidzkiego, charakterystyczny dla Zewnętrznych Karpat Zachodnich 
[Kondracki 2012, s. 115]. Przylega on na południu do Beskidów Wschodnich, które 
stykają się bezpośrednio ze Wschodnim Przedkarpaciem bez pasa pogórzy. Pogórze 
Przemyskie graniczy od północy i zachodu z Pogórzem Dynowskim i doliną środko-
wego Sanu, od wschodu z Płaskowyżem Chyrowskim i Górami Sanocko-Turczańskimi 
od południa. W podziale Karpat na jednostki geomorfologiczne brak jest wyróżnienia 
oddzielnego mezoregionu o nazwie Pogórze Przemyskie. Region ten został włączony do 
Pogórza Dynowskiego [Starkel 1972, s. 61–64], rozciągającego się od doliny Wisłoki po 
dolinę Wiaru na długości ponad 100 km. Wyrównana w wysokości 350–450 m n.p.m. 
wierzchowina Pogórza Dynowskiego rozcięta jest dolinami rzecznymi do głębokości 
150–200 m, stąd pojedyncze człony Pogórza nazwano płaskowyżami (np. Płaskowyż 
Niebylca, Jawornicki). Między doliną Sanu i Wiaru na obszarze Pogórza Przemyskiego 
wyróżniono Płaskowyż Cisowej i Kotlinkę Birczy [Starkel i in. 1973, s. 89]. 

2.2. Elementy budowy geologicznej

Obszar Pogórza Przemyskiego zajmuje północno-wschodnią część Zewnętrznych 
Karpat Zachodnich. Ze względu na złożoną budowę geologiczną, geolodzy używają 
dla tej części Karpat również nazwy Karpaty brzeżne (skibowe) lub nazwy regionalnej 
Karpaty Przemyskie [Kotlarczyk red. 1988, s. 1–298]. Tworzą go, idąc od góry, płasz-
czowiny: skolska, borysławsko-pokucka (w szczątkowej postaci), stebnicka i zgłobicka, 
utworzone w różnych i coraz młodszych fazach tektogenetycznych [Kotlarczyk red. 
1988, s. 28] (ryc. 1). 
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W końcowej fazie (w sarmacie) wymienione płaszczowiny zostały równocześnie 
nasunięte na młodszy miocen autochtoniczny rowu przedgórskiego wzdłuż jednej 
wspólnej płaszczyzny nasunięcia (ryc. 2). 

Jednostkę skolską budują naprzemianległe kompleksy skał fliszu karpackiego (łupki, 
piaskowce i margle) o różnej twardości i miąższości. Pod względem budowy tektonicz-
nej płaszczowina skolska składa się z długich antyklin o silnie zredukowanym skrzydle 
północnym, nazwanych fałdami skibowymi (łuskami). Tworzą one rusztowy układ 
grzbietów, przebiegających z północnego zachodu na południowy wschód. W północnej 
części Pogórza Przemyskiego, gdzie przeważają skały mniej twarde, rusztowy układ 
grzbietów zanika. Płaszczowina skolska jest złożona z formacji skalnych o największej 
miąższości (>3000 m), spośród płaszczowin budujących polskie Karpaty. Flisz jednostki 
skolskiej składa się z drugorzędnych złuskowań i nasunięć. Na południu na płaszczowinę 
skolską nasunięta jest płaszczowina śląska, natomiast od północy płaszczowina skol-
ska nasuwa się na młodszy element tektoniczny – płaszczowinę (jednostkę) stebnicką 
utworzoną z utworów dolnego i środkowego miocenu (o miąższości do 2200 m) [Ney 
1968, s. 45; Kotlarczyk red. 1988, s. 28]. 
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Ryc. 1. Budowa tektoniczna brzeżnych Karpat fliszowych i ich przedgórza  
między Rzeszowem a Przemyślem

Objaśnienia: rów przedgórski: 1 – miocen autochtoniczny, 2 – jednostka Zgłobic, 3 – jednostka 
stebnicka, 4 – łuska Kniażyc (z formacją solonośną) jednostki borysławsko-pokuckiej; Karpaty fliszowe: 
5 – płaty miocenu na fliszu, 6 – diatomity z Leszczawki, 7 – warstwy krośnieńskie, 8 – warstwy menilitowe, 
9 – osady górnej kredy – eocenu, 10 – osady dolnej kredy, 11 – nasunięcie płaszczowin fliszowych, 12 – 
nasunięcie jednostki Zgłobic, 13 – nasunięcie pozostałych płaszczowin, 14 – uskoki, 15 – Kruhel Wielki, 
Kruhel Mały, 16 Wola Korzeniecka

Źródło: J. Kotlarczyk (red.), Przewodnik 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Karpaty Prze-
myskie”, Przemyśl 16–18 IX 1988, Instytut Geologiczny, Wydawnictwo AGH, Kraków 1988, s. 25.

Do dolnego miocenu należą warstwy stebnickie i balickie, wyżej leżą warstwy 
przemyskie. Najmłodsze osady jednostki stebnickiej to ewaporaty i zlepieńce radyckie 
(sarmat) utworzone z materiału karpackiego [Ney 1968, s. 57–58] (ryc. 2). Jednostka 
stebnicka wraz z najmłodszą jednostką zgłobicką (złożoną ze sfałdowanych molas mio-
cenu), występującą przed czołem Karpat w wąskim kilkusetmetrowym pasie, nasunięta 
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jest z kolei na ilasto-piaszczyste utwory (warstwy krakowieckie) miocenu zapadliska 
przedkarpackiego. Miąższość tych utworów w rejonie Przemyśla wynosi ponad 2500 m 
[Oszczypko 2001, s. 721]. Nasunięcie wymienionych płaszczowin na północne przedpole 
Karpat (miocen autochtoniczny) sięga co najmniej kilkunastu kilometrów. Z kolei na 
sfałdowanych utworach fliszowych jednostki skolskiej leżą niezgodnie płaty erozyjne 
miocenu środkowego (baden-sarmat) w postaci zlepieńców, piaskowców i wapieni 
morskich (np. w rejonie Dubiecka i na południe od Olszan) [Rauch i wsp. 2016, s. 17].

Ryc. 2. Przekrój przez Karpaty na południe od Przemyśla

Objaśnienia: 1 – podłoże platformowe (prekambr), 2 – łuski (skiby) fliszowe, 3 – formacja solonośna, 
4 – warstwy stebnickie, 5 – warstwy balickie, 6 – warstwy przemyskie, 7 – zlepieńce radyckie, 8 – utwory 
badenu i sarmatu, 9 – nasunięcia, 10 – ważniejsze otwory wiertnicze, 11 – główne jednostki tektoniczne: 
SK – płaszczowina skolska, BP – płaszczowina borysławsko-pokucka (prawdopodobna), BŁ – brzeżne 
łuski fliszowe, ŁK – łuska Kniażyc, S – płaszczowina stebnicka, Z – jednostka Zgłobic (sfałdowanego 
środkowego miocenu), MA – miocen autochtoniczny

Źródło: R. Ney, Rola rygla krakowskiego w geologii zapadliska przedkarpackiego i rozmieszczeniu złóż 
ropy i gazu, Prace Geol. Komitetu Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 45, Warszawa 1968, 

s. 1–85; J. Kotlarczyk (red.), Przewodnik 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Karpaty Prze-
myskie”, Przemyśl 16–18 IX 1988, Instytut Geologiczny, Wydawnictwo AGH, Kraków 1988, s. 29.

Utwory skalne wymienionych jednostek (płaszczowin) były składane w oddzielnych 
basenach (geosynklinach) sedymentacyjnych od kredy do miocenu.

Wierzchowiny i zbocza dolin pokrywają czwartorzędowe utwory zwietrzelinowe, 
soliflukcyjne, eoliczne, deluwialne i koluwialne o miąższości 0,5 do 20 m [Rauch i wsp., 
s. 17–25]. Duże powierzchnie zajmują osuwiska (np. w dolinie Sanu, Stupnicy i w rejonie 
Birczy) [Pękala 1964, s. 149–168; Wójcik, Zimnal 1996, s. 77–91; Zuchiewicz, Zasadny 
2010, s. 336–337]. Lessy pokrywają fragmenty den dolin, głównie terasy nadzalewowe 
i łagodnie nachylone dolne części stoków. Największe powierzchnie zajmują na Przed-
górzu Karpat na południe od Przemyśla (stanowiska Nehrybka, Pikulice) i w dolinie 
Sanu [Łanczont 1997, s. 3–40]. Lessy te reprezentują karpacką odmianę lessów i są 
zróżnicowane genetyczno-facjalnie (less dolinny, stokowy, wysoczyznowy), należą do 
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południowej peryferii zasięgu tych utworów w Polsce [Łanczont 1997, s. 3–40; Alexan-
drowicz, Łanczont 1997, s. 97; Łanczont 2016, s. 385–389]. W dnach dolin występują 
plejstoceńskie terasy nadzalewowe i holoceńskie równiny zalewowe.

Do największych bogactw mineralnych tego terenu możemy zaliczyć przede wszystkim 
złoża gazu ziemnego eksploatowane w rejonie Przemyśla i ropy naftowej (wydobycie do 
1950 r. w Słonnem), które są pozostałościami z okresu miocenu. W okolicy Kormanic, 
Fredropola oraz Tyrawy Wołoskiej wydobywano sól. W Skopowie eksploatowane jest 
źródło wody mineralnej. Niewielkie złoża rud żelaza (głównie w postaci sferosyderytów) 
znajdują się w skałach fliszowych (łupkach spaskich) w okolicach Rybotycz, Paprotna 
i Bełwina, również bogatsze w żelazo syderyty, ze względu na niewielkie zasoby nie mają 
wartości przemysłowej [Gucik 1988, s. 138; Dobosiewicz 2008, s. 62–63]. Oprócz tego 
w okolicy Birczy znajdują się pokłady węgla brunatnego, glinki półszlachetnej w okolicy 
Pikulic i Fredropola oraz torfu koło Dubiecka. W południowej części Pogórza znajdują 
się eksploatowane dawniej złoża surowców budowlanych, głównie piaskowce i ziemia 
okrzemkowa (diatomity) w Leszczawie Dolnej i obecnie wydobywane w kopalni od-
krywkowej w Jaworniku Ruskim, margle i wapienie (Krzeczkowa). Wydobywano również 
w rejonie Kruhela surowiec przydatny do wypalania wapna – egzotykowe wapienie 
jurajskie. Złoża kruszywa naturalnego (piaski i żwiry) eksploatowane są w dnie doliny 
Sanu (żwirownia Ostrów i Hureczko koło Przemyśla) oraz doliny Wiaru (Nowe Sady).

2.3. Rzeźba terenu

Krajobraz Pogórza Przemyskiego tworzą w głównej mierze pasma wzgórz o wy-
sokości 350–450 m n.p.m., ponad które wyrastają wzniesienia – ostańce śródgórskiej 
powierzchni zrównania, sięgające do wysokości 541 m n.p.m. (Kopystańka).

Na obszarze Pogórza Przemyskiego możemy wyróżnić dwa podstawowe typy rzeźby 
terenu: typ rzeźby pogórski (wyżynny) oraz den dolin i kotlin. Dominuje typ rzeźby 
pogórzy średnich o wysokościach względnych 120–200 m [Starkel 1972, s. 61–63]. 
Wyrównana na wysokości 360–420 m wierzchowina Pogórza ścina różne serie fliszu 
i dolny torton i reprezentuje młodszy od tortonu poziom zrównania pogórskiego. Nad 
nią wznoszą się do 450–500 m n.p.m. nieliczne ostańcowe pagóry i twardzielcowe 
grzbiety, czasem spłaszczone jak w okolicy Cisowej [Pękala 1968, s. 65–70]. Zależnie 
od odporności podłoża są to zwykle spłaszczone garby o zaokrąglonych wypukło-
-wklęsłych stokach.

Układ form grzbietowych nawiązuje do budowy geologicznej. We wschodniej części 
zarówno próg morfologiczny Pogórza, jak i położone dalej na zachód pasma wzniesień 
mają przebieg południkowy, co wiąże się z obecnością sigmoidy przemyskiej, natomiast 
w zachodniej części (na zachód od Kotliny Birczy) grzbiety biegną generalnie z płn.-
-zach. na płd.-wsch. Pogórza o zboczach wypukło-wklęsłych, przeważającym nachyleniu 
5–15°, i płaskich dnach w dolnych odcinkach, mają w partiach źródłowych V–kształtny 
profil, strome wypukłe zbocza, ostro wcinające się w spłaszczenia wododzielne. Od 
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strony północnej w obręb Pogórza wcinają się szerokie ujściowe odcinki den dolin 
(dopływów Sanu) i małych kotlin z zachowanymi fragmentami poziomu przydolinnego 
[Starkel 1972, s. 62]. Jest to najniższa powierzchnia morfologiczna (poziom przydolinny) 
o wysokości względnej 80–110 m, rozwinięty na skałach mało odpornych. Niekiedy 
w strefach odporniejszych skał poziom dolinny rozwinięty jest w postaci wysokich teras 
rzecznych, w poprzecznych (w stosunku do struktury podłoża) dolinach (nad Sanem 
z pokrywą żwirów) i kotlinach. 

W dolinach rzek występują terasy rzeczne. Z morfogenezą plejstoceńską związana 
jest terasa vistuliańska o wysokości 6–12 m nad koryta rzek. Budują ją aluwia i utwory 
stokowe okryte lessem. Wyższe terasy z okresu starszych zlodowaceń są rozwinięte 
fragmentarycznie. Najniższe terasy w dnach dolin o wysokości 4–8 m (terasa rędzinna) 
i 1–3 m (łęgowa) budują żwirowo-piaszczyste osady facji korytowej i pylasto-piasz-
czyste pozakorytowe osady holoceńskie z kopalnymi pniami, kryjące w spągu starsze 
osady z ostatniego okresu zimnego (vistulianu) [Starkel 1972, s. 63; Alexandrowicz, 
Łanczont 1997, s. 97].

2.4. Rzeki, szata roślinna i świat zwierząt jako walory turystyczne

Główną rzeką Pogórza Przemyskiego jest San. Z ważniejszych dopływów Sanu należy 
wymienić Wiar (68 km długości), Cisową (11 km), Stupnicę (27 km) oraz Jawornik 
(16 km). Do zlewni Sanu należy bezpośrednio 80% obszaru Pogórza, pozostałe 20% 
do zlewni Wiaru. Wody w rzece San należą do II i III klasy czystości (kryterium fizy-
kochemiczne) lub są pozaklasowe. Powyżej Dynowa woda w Sanie należy do II klasy 
czystości, natomiast poniżej do III klasy. Powyżej Krzywczy San jest rzeką III klasy 
czystości, zaś poniżej jest to już rzeka pozaklasowa. Taki stan zanieczyszczenia wody 
w rzece znacząco wpływa na obniżenie walorów turystycznych i przyrodniczych Sanu.

Lasy Pogórza Przemyskiego są jego bardzo dużym walorem turystycznym, szczególnie 
jeżeli weźmiemy pod uwagę ich naturalność. Zajmują od 33% powierzchni w gminie 
Przemyśl do 62% powierzchni gminy Bircza [Dobosiewicz 2008, s. 30]. Prawie 65% 
drzewostanu ma skład gatunkowy zgodny z naturalnymi siedliskami dla tego terenu. 
Powodem było to, że „Od początku przynależności tych ziem do Polski lasy Pogórza 
Przemyskiego należały do królewszczyzny, po rozbiorach przejęte jako dobra skarbowe, 
po pierwszej wojnie światowej zostały oddane pod zarząd Lasom Państwowym. Lasy 
pomiędzy Rybotyczami a Birczą należały od początku XX w. do Akademii Umiejętności 
w Krakowie, przemianowanej później na Polską Akademię Nauk” [Janicki 2005, s. 34]. 

W drzewostanie Pogórza dominują jodły, sosny oraz buki. Buki tworzą zbiorowiska 
żyznej buczyny karpackiej z udziałem dębów i grabów. Ponadto dosyć często spotyka się 
klon polny. Grądy Pogórza Przemyskiego prezentują odmianę małopolską. Łęgi tworzą 
głównie olszyny górskie [Janicki 2005, s. 34]. Z 900 gatunków roślin naczyniowych, 47 
podlega ochronie całkowitej i 16 częściowej. Bluszcz pospolity, kłokoczka południowa, 
skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko oraz widłak jałowcowaty to gatunki roślin 
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najczęściej spotykane na terenie Pogórza. Do gatunków rzadkich możemy zaliczyć: 
bielicę piołun, głóg Palmstrucha, ostrożeń siedmiogrodzki, zarazę gałęzistą. Niekiedy 
zbiorowiska łąkowe (np. w dolinie Wiaru) tworzą fantastycznie ubarwione kwietne 
murawy kserotermiczne (ciepłolubne). Były one w przeszłości ekstensywnie użytkowane 
przez wypasanie [Kucharzyk 2011, s. 3].

Ciekawa jest również fauna Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Stwier-
dzono tu 3 chronione gatunki ryb, 16 gatunków płazów i gadów, 134 gatunki lęgowych 
ptaków oraz 30 gatunków ssaków. 39 gatunków kręgowców znajduje się na czerwonej 
liście rzadkich i wymierających, m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy (10% populacji 
krajowej), dzięcioł trójpalczasty, puchacz, puszczyk uralski, nocek Bechsteina, bóbr 
europejski, żbik i żaba dalmatyńska. W dużych kompleksach leśnych mają tu swoją 
ostoję ssaki: jeleń karpacki, sarna, dzik, ryś i żbik, a z płazów traszka karpacka będąca 
jedynym wśród kręgowców karpackim endemitem1.

3. Formy ochrony przyrody

Krajobraz Pogórza Przemyskiego objęty jest ochroną prawną w ramach utworzonego 
w 1991 r. Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (PKPP). Obecnie na terenie 
PKPP istnieje osiem rezerwatów przyrody, w których znajdziemy najcenniejsze pod 
względem krajobrazowym, turystycznym, geologicznym oraz florystycznym fragmenty 
Pogórza (ryc. 3). Są to następujące rezerwaty: torfowiskowy „Broduszurki” pomiędzy 
miejscowościami Bachórzec i Winne-Podbukowina, geologiczno-glebowy „Kozigarb” 
na północ od Słonnego, florystyczny „Brzoza Czarna” w Reczpolu, leśno-krajobrazowy 
„Przełom Hołubli” koło Wapowiec nad Sanem, krajobrazowo-leśno-geologiczny „Krę-
pak” w Korzeńcu koło Birczy, leśno-krajobrazowo-kulturowy „Kalwaria Pacławska”, 
leśno-krajobrazowy „Kopystanka” w miejscowości Kopystno, florystyczny „Leoncina” 
w miejscowości Tarnawka koło Krasiczyna, leśno-krajobrazowy „Reberce” w Woli Ko-
rzenieckiej na południe od Birczy. Rezerwat leśny „Turnica” w Makowej położony jest 
poza granicami Pogórza w Górach Sanocko-Turczańskich. W większości wymienionych 
rezerwatów znajdują się ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne (ryc. 3). Obszar Pogórza 
znajduje się w obrębie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
pokrytego na znacznej powierzchni naturalnymi lasami. 

1. http://www.parkiprz.itl.pl [dostęp: 20.08.2018].
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Ryc. 3. Mapa schematyczna przebiegu szlaków turystycznych  
i lokalizacji rezerwatów przyrody

Źródło: Wędrujemy po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,  
Wydawnictwo Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Przemyśl 1999, s. 40.

Ochronie podlegają również pomniki przyrody. Do szczególnie cennych, a przez to 
najciekawszych, obiektów możemy zaliczyć: dąb w Birczy o wysokości 28 m i obwodzie 
600 cm, lipę w Nowych Sadach, drzewa wokół Klasztoru oo. Franciszkanów w Kalwarii 
Pacławskiej, które osiągają wysokość 25 m i obwód pnia 450 cm, lipy i dęby w parku 
podworskim w Dubiecku czy aleję lipową w parku w Krasiczynie. Do obiektów pod-
legających ochronie należą też użytki ekologiczne (np. zespół użytków ekologicznych 
Brzuska koło Birczy czy „Góra Filipa” w Makowej w dolinie Wiaru [Kucharzyk 2011, 
s. 3], gdzie ochronie podlega płat murawy kserotermicznej).

Bardzo ważną z punktu widzenia geoturystyki formą ochrony przyrody są stano-
wiska dokumentacyjne. Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na 
powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydak-
tycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości 
lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz 
fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 
Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych 
szczątków roślin lub zwierząt [Alexandrowicz i wsp. 1998, s. 775–776; art. 41 ustawy 
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o ochronie przyrody z dnia 30 kwietnia 2004 r.]. „Stanowiska dokumentacyjne uzna-
wane są na mocy rozporządzenia wojewody lub uchwał rady gmin. Są to przeważnie 
niewielkie pod względem obszaru miejsca o dużym znaczeniu dla nauczania geologii 
i badań geologicznych. Ze względu na swą niepozorność bywają często narażane na 
niszczenie (eksploatowanie, zasypywanie, zabudowywanie, niszczenie przy pracach 
ziemnych itp.). Stąd wynika potrzeba ich ochrony”2. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego istnieje obecnie 19 sta-
nowisk dokumentacyjnych, chroniących obiekty przyrody nieożywionej. Zwykle są 
to odkrywki fliszu karpackiego (np. urwisko skalne „Krzeczkowski Mur”, odsłonięcie 
fliszu wapiennego w Huwnikach), nagromadzenia skamieniałości (np. stanowisko 
„Skałka z rybami” we wsi Skopów koło Krzywczy), osobliwe formy erozyjne (góra 
meandrowa w rezerwacie „Kozigarb”) (Gębica, Krupa i wsp. 2014, s. 56), przełomowe 
czy zawieszone odcinki dolin (dolina Hołubli, kanion w Rybotyczach) lub przykłady 
form skałkowych (olistolit wapienia jurajskiego w Kruhelu Wielkim). Większość z nich 
została powołana w 1995 i 1998 r. [Janicki 2005, s. 41]. Wykaz wszystkich aktualnych 
stanowisk dokumentacyjnych z 2015 r. w PKPP jest umieszczony na stronie Zespołu 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu3. Zostały tam opisane stanowiska geologiczne 
wraz z dokumentacją fotograficzną odsłonięć.

4. Szlaki turystyczne na Pogórzu Przemyskim

Na terenie Pogórza Przemyskiego istnieje wiele cennych obiektów przyrodniczych 
i kulturowych, które można zwiedzać, planując wycieczki na wybranych szlakach tu-
rystycznych.

Przebieg szlaków znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza 
Przemyskiego ukazuje rycina 3. Znakowane szlaki turystyczne – niebieski, zielony 
i żółty – zachęcają do uprawiania turystyki pieszej. Wytyczono też szlaki rowerowe 
przez najbardziej atrakcyjne tereny Pogórza Przemyskiego i połączono w jedną sieć 
pod nazwą trasa rowerowa „Dolina Sanu” (oznakowana literą R w kolorze czerwonym) 
[Mapa Turystyczna, ZGTPD 2016]. Poszczególne trasy są zróżnicowane pod względem 
długości, stopnia trudności i rodzaju atrakcji turystycznych. Na trasie ustawione są 
tablice informacyjne z mapą terenu i przebiegiem trasy oraz lokalizacją ważniejszych 
obiektów turystycznych. Na trasie znajdują się miejsca postojowe i tablice edukacyjne, 
m.in. o florze i faunie doliny Sanu, zagrożeniach wynikających z działalności człowieka. 
W gminie Dubiecko, na prawym brzegu Sanu, powstała lokalna trasa turystyczna „Trzy 
ścieżki tożsamości – środowisko, historia, kultura”. Na rzece San można uprawiać sporty 
wodne, czemu służy szlak wodny „Błękitny San”, doskonale nadający się do spływów 
kajakowych i pontonowych. Dla zainteresowanych obiektami militarnymi z czasów 

2. http://www.parkiprz.itl.pl [dostęp: 20.08.2018].
3. www.zpkprzemysl.pl/files/stan2.pdf [dostęp: 21.08.2018].
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II wojny światowej powstał szlak „Śladami Nadsańskich Umocnień”. Tereny Pogórza 
przecina też „Szlak Architektury Drewnianej”.

5. Proponowana trasa geoturystyczna 

Projektowana trasa geoturystyczna ma długość około 85 km i została tak zaplano-
wana, aby zapoznać z podstawowymi cechami rzeźby i budowy geologicznej brzeżnej 
(wschodniej) części Karpat. Przebieg trasy na odcinku Przemyśl – Bircza – Kalwaria 
Pacławska – Przemyśl obrazuje rycina 4. 

Ryc. 4. Trasa geoturystyczna we wschodniej części Pogórza Przemyskiego

Źródło: Opracowanie M. Polniak 2006, s. 35 z wykorzystaniem programu Mapa Polski 2003  
Wydawnictwa Cartall

Została ona przygotowana zarówno dla zmotoryzowanych, jak i dla turystów, którzy 
preferują jazdę na rowerze. Samochodem lub motocyklem możemy tę trasę przejechać 
w jeden dzień. Jeżeli będziemy poruszać się rowerem, dobrze jest co 1–2 godziny robić 
krótkie przerwy, które możemy przeznaczyć na odpoczynek, jedzenie czy też zwiedza-
nie. Jest to ważne, gdyż trasa przecina kilka wzniesień o stromych podjazdach, które 
wymagają dużej sprawności fizycznej. Trasa została tak poprowadzona, aby można było 
częściej robić przerwy na zwiedzanie atrakcyjnych obiektów i podziwianie otaczającej 
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przyrody, dlatego dobrze jest podzielić ją na dwa dni z przerwą na nocleg, na przykład 
w Birczy. Na tym terenie jest w miarę duże zaplecze gospodarstw agroturystycznych, 
które oferują dobre warunki zakwaterowania oraz pola namiotowe.

Z szosy Medyka – Przemyśl w granicach miasta (dzielnica Zasanie) serpentynami 
wjeżdżamy na Winną Górę (278 m n.p.m.), położoną na tektonicznym brzegu Karpat, 
w miejscu gwałtownego wygięcia progu (krawędzi) Karpat na południe. To wyjątkowe 
w przebiegu (w kształcie litery Z) całego łuku Karpat zjawisko tektoniczne nosi nazwę 
sigmoidy przemyskiej. Obecnie właściwy próg morfologiczny Karpat, denudacyjnie 
obniżony, ma w rejonie Przemyśla wysokość względną w granicach 100–120 m. Do 
złagodzenia tej formy przyczynia się miąższa pokrywa osadów plejstoceńskich. Z Winnej 
Góry rozpościera się wspaniała panorama na Przemyśl i widok na Bramę Przemyską. 
Nazwa wzniesienia pochodzi od uprawy winnej latorośli prowadzonej na południowych 
stokach do XV w. przez kolonistów ze Śląska osiedlonych tutaj w XI w. Znajduje się 
tutaj rezerwat florystyczny. Ochronie podlega wiśnia karłowata, znana w jako wiśnia 
stepowa, występująca tu ze względu na podłoże bogate w węglan wapnia, a także zarośla 
i murawy kserotermiczne.

Żwirownia w Ostrowie położona jest na lewym brzegu Sanu, około 5 km na zachód 
od centrum Przemyśla na terasie rędzinnej (holoceńskiej) o wysokości 5–6 m (ryc. 5).

Ryc. 5. Lokalizacja przekrojów i datowanych profili aluwiów z kopalnymi pniami  
w żwirowni w Ostrowie

Objaśnienia: 1 – krawędzie teras i podcięcia erozyjne, 2 – czynne wyrobiska, 3 – linie przekrojów 
geologicznych z lokalizacją opisanych profili i archiwalnych wierceń, 4 – odkrywki aluwiów z pniami 
drzew, 5 – poziomice, 6 – lokalizacja subfosylnych pni datowanych metodą radiowęglową, 7 – hałda 
z wydobytych na powierzchnię pni 

Źródło: P. Gębica, M. Krąpiec, Young Holocene alluvia and dendrochronology of subfossil trunks in the San 
river valley. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 43, 2009, s. 66.
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W trakcie eksploatacji żwirów wydobywane są z aluwiów korytowych Sanu kopalne 
pnie drzew, które ze względu na czarny kolor drewna nazywamy „czarnymi dębami” 
(fot. 1). Powalone w trakcie powodzi pnie są transportowane przez rzekę i składane 
zazwyczaj na odsypach zakola, gdzie zostają przykryte warstwą aluwiów. Mogą one 
jednak podczas kolejnej powodzi zostać wymyte ze starszych aluwiów i powtórne prze-
transportowane (redeponowane) oraz zakumulowane w młodszej warstwie aluwiów 
powodziowych, gdzie ulegają fosylizacji. Należy jednak pamiętać, że wśród wielu pni 
spoczywających w żwirach i piaskach tylko najmłodsze generacje pni datują okres aku-
mulacji (wiek) aluwiów. Ze żwirowni z Ostrowa pochodzi kilkanaście subfosylnych pni, 
z których zostały pobrane próbki drewna do analiz dendrochronologicznych i datowań 
metodą radiowęglową [Gębica, Krąpiec 2009, s. 65–68]. 

Wśród analizowanych pni w południowej części wyrobiska, były zarówno starsze, 
redeponowane pnie pochodzące z okresu atlantyckiego (8600–7100 BP) i starsze, jak 
i młodsze pnie i aluwia akumulowane w okresie subborealnym (3300–3100 BP), (ryc. 6).

Fot. 1. Żwirownia w Ostrowie. Subfosylny pień wydobyty z aluwiów Sanu, widoczne ślady 
obróbki na powierzchni pnia są wynikiem jego wielokrotnej redepozycji

Źródło: fot. P. Gębica
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Ryc. 6. Profile aluwiów i datowane metodą radiowęglową kopalne pnie w żwirowni  
w Ostrowie

Objaśnienia: 1 – żwir z piaskiem, 2 – piasek ze żwirem, 3 – piasek; aluwia powodziowe: 4 – piasek 
pylasty, 5 – warstwowane piaski i pyły, 6 – pył (mułek) piaszczysty, 7 – mułek, 8 – subfosylne pnie drzew 
datowane metodą radiowęglową (wiek w tys. lat BP, przed rokiem 1950), 9 – węgle drzewne

Źródło: P. Gębica, M. Krąpiec, Young Holocene alluvia and dendrochronology of subfossil trunks in the San 
river valley. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, vol. 43, s. 67.

Natomiast w północnej części wyrobiska objętego eksploatacją na głębokości 4 m 
datowano glebę kopalną przykrywającą aluwia korytowe na 2330±60 (Ki-13845) oraz 
młodsze odsypy piaszczyste z pniem dębu datowanego na 2150±40 BP (Ki-14853), 
(ryc. 6). Zatem w aluwiach korytowych Sanu były akumulowane pnie w czasie wzro-
stu częstotliwości powodzi – faza 3300–3100 BP, która zbiega się prawdopodobnie 
z ekspansją rolnictwa i wylesiania w pogórskiej części dorzecza Sanu podczas rozwoju 
kultury trzcinieckiej i łużyckiej (1600–1400 cal BC). Co ciekawe, wydatowany na 2300 
BP wiek gleby kopalnej, przypada dokładnie na okres recesji osadnictwa związany 
z okresem lateńskim (przedrzymskim), (ok. 400 BC do początków naszej ery), po 
którym nastąpiła agradacja w dnie doliny Sanu (faza powodzi 2200–1700 BP), (250 
BC–250 AD) [Starkel 2001, s. 180–181].

Między Przemyślem a Prałkowcami mijamy miejscowość Kruhel Wielki, której 
osobliwością sedymentologiczną są egzotykowe skałki wapieni jurajskich. Na północnym 
zalesionym stoku wzgórza Wapielnica (Lipnik) znajdowało się kilka łomów wapiennych, 
z których wydobywano surowiec do wypalania wapna. Fragment nieczynnego kamie-
niołomu na Wapielnicy, gdzie zachowały się duże bloki wapienia skalistego, chroniony 
jest jako stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Są to jedne z najbardziej 
spektakularnych przykładów wielkich ześlizgniętych bloków skalnych (osuwisk skal-
nych) zwanych przez geologów olistolitami dochodzącymi do 20 m wysokości [Ney 
1957, s. 259–263]. Jak powstały te egzotykowe bloki wapieni? Północny brzeg morza 
górnokredowego, w którym osadzały się skały fliszowe, zbudowany z wapieni jurajskich 
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był erodowany i w wyniku gwałtownych spływów i zsuwów podmorskich materiał 
w postaci olistolitów dostawał się w dzisiejszą strefę Przemyśla-Kruhela [Ney 1957, s. 
265–266]. Otoczaki wapieni jurajskich (typu sztramberskiego) spotykane są powszech-
nie wśród różnowiekowych pokryw żwirowych na bezpośrednim przedpolu Karpat.

Krasiczyn założony został na początku XVII w. w miejscu przeprawy przez San 
w pobliżu zamku Krasickich (stąd nazwa). Krasiczyn to nie tylko zamek, jedna z pięk-
niejszych polskich rezydencji renesansowych, ale zarazem jeden z najcenniejszych 
w naszym kraju parków krajobrazowych (fot. 2). 

Fot. 2. Krasiczyn, zamek i fragment parku Stanisława Krasickiego
Źródło: fot. K. Szpara

Zamek został wzniesiony na przełomie XVI i XVII w., później częściowo przebudo-
wywany. Restaurowany przez Szyszko-Bohusza w latach 1928–1939. Posiada dziedziniec 
arkadowy z czterema okrągłymi basztami w narożach. Zamek otoczony jest parkiem 
krajobrazowym z połowy XIX w. Znajduje się tutaj zespół budynków z XIX w., m.in. 
browar, folwark zamkowy, domek szwajcarski, brama wjazdowa. Na terenie dziedzińca 
zamku odkryto ślady osady z okresu wpływów późnorzymskich i wczesnego średnio-
wiecza. We wsi znajdują się trzy duże kopce ziemne badane wykopaliskowo i wstępnie 
datowane na wczesną epokę żelaza. Na północ od Krasiczyna położony jest rezerwat 
krajobrazowy „Przełom Hołubli” z malowniczym, głęboko wciętym jarem, którym 
płynie Hołubla (lewy dopływ Sanu) z odgałęzieniami jej dopływów.

W Olszanach opuszczamy dolinę Sanu, skręcamy na południe do doliny Krzecz-
kowskiego potoku (dopływu Olszanki uchodzącego do Sanu). Tutaj zapoznamy się 
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z budową i ewolucją młodoplejstoceńskiej terasy nadzalewowej o wysokości od 
6–7 do 10–12 m nad poziom rzeki, którą można prześledzić w Krzeczkowej, w kilku 
podcięciach erozyjnych po północnej i południowej stronie Krzeczkowskiego potoku 
(ryc. 7) [Alexandrowicz, Łanczont 1997, s. 98; Łanczont 2001, s. 96].

Ryc. 7. Położenie stanowiska Krzeczkowa

Objaśnienia: 1 – poziom pogórski (pliocen górny), 2 – poziom przydolinny (dolny czwartorzęd), 
3 – terasa plejstoceńska (średnia) o wysokości 20–30 m (zlodowacenie środkowopolskie), 4 – terasa gór-
noplejstoceńska o wysokości 8–15 m (zlodowacenie Wisły, vistulian), 5 – terasa rędzinna (nadzalewowa) 
o wysokości 4–7 m (późny glacjał-holocen), 6 – terasa zalewowa o wysokości 1–3 m (holocen), 7 – doliny 
denudacyjne, 8 – doliny wciosowe, 9 – osuwiska, 10 – ostańce denudacyjne, 11 – stożki napływowe; kra-
wędzie erozyjne, 12 – wysoka (wyraźna i niewyraźna), 13 – niska, 14 – odsłonięcia (profile teras)

Źródło: S. W. Alexandrowicz, M. Łanczont, Punkt II.3 – Krzeczkowa. Późnoplejstoceńskie aluwia i osady 
eoliczne w dolinie Krzeczkowskiego Potoku na Pogórzu Przemyskim. Materiały z seminarium terenowego: 
Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla, Krasiczyn 22–24 

września 1997, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 98.
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Terasa ta występuje tylko w środkowym i dolnym odcinku dna doliny w postaci 
wąskich listew i jest nadbudowana osadami stokowymi i eolicznymi (lessem). Głów-
ną formą dna doliny jest holoceńska terasa rędzinna o wysokości względnej 4–5 m. 
Stanowisko terasy w Krzeczkowej należy do nielicznych i interesujących stanowisk 
karpackich, reprezentujących okres wczesnego vistulianu (zlodowacenia Wisły) wraz 
z interstadiałem brörup oraz starsze fazy plenivistulianu. Osady vistuliańskie w terasie 
w Krzeczkowej były datowane metodą TL od 90 do 50 tys. lat temu przez J. Kusiaka 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Łanczont 2001, s. 95–98] (ryc. 8). 
Osobliwością tego stanowiska jest występowanie kopalnej malakofauny, unikatowej na 
terenie Karpat. Malakofauna ta reprezentuje znaczną część ostatniego cyklu glacjalne-
go, od wczesnego vistulianu do środkowego plenivistulian [Alexandrowicz, Łanczont 
1997, s. 107]. W związku z tym stanowisko to zostało wymienione jako kandydat do 
europejskiej listy geostanowisk z terenu Karpat [Alexandrowicz i wsp. 1998, s. 777].

Ryc. 8. Stratygrafia osadów vistuliańskich w dolinie Krzeczkowskiego potoku

Objaśnienia: 1 – gleba holoceńska brunatna, 2 – gleba początkowego stadium rozwoju, 3 – zwietrzała 
brunatna glina, 4 – osady deluwialne, 5 – osady koluwialne z gruzem skalnym, 6 – ił organiczny, 7 – less, 
8 – mułki i piaski powodziowe, 9 – aluwialne gliny ze żwirami, 10 – glina piaszczysta, 11 – żwiry rzeczne, 
12 – pokrywy żwirowo-gruzowe z soczewkami piasków genezy soliflukcyjnej i rzecznej, 13 – szczątki 
organiczne (fragmenty drewna, skorupki ślimaków), 14 – podłoże skalne (flisz karpacki wieku kredowego)

Źródło: M. Łanczont, Contribution to chronostratigraphy and palaeogeography of the vistulian deposits 
in river valleys of the Carpathian foothills near Przemyśl, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 

vol. 35, 2001, s. 97.
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Mijamy leśniczówkę w Krzeczkowej i po przejechaniu około 3 km docieramy do 
fragmentu tzw. „Muru Krzeczkowskiego” (sd) położonego w nieczynnym kamienio-
łomie, założonym w płd.-zach. skrzydle fałdu Grunowej Góry – Spławy w górnej części 
lewobrzeżnego dopływu Krzeczkowskiego potoku. W ścianie kamieniołomu, liczącej 
ok. 100 m długości i wysokości około 25 m, odsłonięte są margle krzemionkowe kre-
mowożółte w ławicach od kilku do 20 cm grubości, miejscami zaburzone tektonicznie 
i silnie zwietrzałe (fot. 3).

Fot. 3. Krzeczkowa, odsłonięcie rozpadających się na ostrokrawędzisty gruz margli  
krzemionkowych na stanowisku „Mur Krzeczkowski”

Źródło: fot. M. Polniak

Kamieniołom został założony nielegalnie na obszarze projektowanego rezerwatu 
przyrody nieożywionej „Krzeczkowski Mur” dla pozyskania tłucznia drogowego. 
Eksploatacja margli została wstrzymana przez UW w Przemyślu w 1987 r. [Kotlarczyk 
red. 1988, s. 173).

Próg skalny w źródłowym odcinku koryta potoku o wysokości 2 m, szerokości 3 m 
znajduje się w miejscowości Cisowa. Wodospad założony jest na przebiegającej w po-
przek koryta odpornej ławicy piaskowców o upadzie 35–40º wschód-zachód (fot. 4). 
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Fot. 4. Wodospad w Cisowej. Na fotografii widać synklinalne ugięcie warstw w osi progu 
wodospadowego. Poniżej progu kocioł eworsyjny

Źródło: fot. M. Polniak

Poniżej progu wodospadowego znajduje się kocioł eworsyjny o głębokości kilku 
metrów i owalnym zarysie. Został on utworzony w wyniku erozyjnego pogłębiania dna 
koryta w czasie wezbrań w miejscach o mniejszej odporności podłoża, spowodowane-
go ruchem wirowym wody, obciążonej grubym materiałem rumowiskowym. Jest to 
przykład eworsyjnego pogłębiania koryta rzecznego w potokach górskich. Jest to jeden 
z nielicznych naturalnych wodospadów (poza kanionem w Rybotyczach) na Pogórzu 
Przemyskim. Poza wodospadem można zwiedzić Arboretum w Cisowej i ścieżkę 
dydaktyczną „Doliną Cisowej”. Wśród lasów jodłowo-bukowych i łąk na gruntach 
popegeerowskich na powierzchni ponad 280 ha znajdują się nasadzenia drzew i planta-
cje, m.in. cisu pospolitego, lipy, orzecha czarnego, dębu bezszypułkowego i egzotycznej 
metasekwoi chińskiej. Łąki tworzą naturalne siedlisko znajdującego się pod ochroną 
ostrożenia siedmiogrodzkiego4. Ścieżka dydaktyczna zaczyna się i kończy na stoku 
góry Mordownia (472 m n.p.m.) na punkcie widokowym przy drodze krajowej Sanok 
– Przemyśl (ryc. 9). Długość ścieżki wynosi 4 km, czas przejścia łącznie z przerwami 
na czytanie tablic informacyjnych i robienie zdjęć około 2–2,5 godz.5

4. na pogórzu.blogspot.com/2016/12/arboretum-w-cisowej [dostęp: 20.08.2018].
5. www.wykop.pl/ramka/4153525/ścieżka-dydaktyczna-dolina–cisowej [dostęp: 20.08.2018].
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Ryc. 9. Plan ścieżki dydaktycznej „Dolina Cisowej” z numeracją przystanków.  
Przy przystanku nr 4 stanowisko dokumentacyjne „Wodospad w Cisowej”

Źródło: https://doc.player.pl/13608775-Arboretum-cisowa-na-pogórzu i www.wykop.pl/ramka/4153525/
ścieżka-dydaktyczna-dolina-cisowej [dostęp: 20.08.2018]

Kolejną wsią na trasie jest Boguszówka. Została ona założona w 1478 r. Do obec-
nych czasów w Boguszówce przetrwało jedynie kilkanaście zabudowań. Kilka z nich 
to drewniane chałupy, które zostały przeniesione z Łomnej w 1947 r. W pobliżu wsi 
znajduje się rezerwat leśny „Krępak”, którego celem ochrony jest zachowanie lasu 
jodłowo-bukowego naturalnego pochodzenia z runem charakterystycznym dla pod-
górskiej formy żyznej buczyny karpackiej (fot. 5). 
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Fot. 5. Rezerwat przyrody „Krępak”, las jodłowo-bukowy
Źródło: fot. M. Polniak

Można go podziwiać na trasie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Krępak” o dłu-
gości 2 km. Trasa ścieżki przebiega przez tereny leśne o bardzo urozmaiconej rzeźbie 
i znacznych deniwelacjach przekraczających miejscami 100 m. Po przejechaniu Bogu-
szówki oraz Korzenki docieramy do Korzeńca.

Korzeniec to wieś leżąca we wschodniej części Kotlinki Birczy, częściowo w doli-
nie potoku Korzenki (Kamionka), przy trasie Przemyśl – Bircza. Istniała już w 1464 r. 
i należała do klucza birczańskiego. W czasie II wojny światowej większość zabudowań 
została spalona podczas walk z UPA. U wylotu potoku Kamionka, około 50 m na 
północ od przystanku autobusowego w Korzeńcu zaczyna się ścieżka przyrodnicza 
„Kamionka”, która na długości 5,6 km prezentuje ciekawą rzeźbę terenu wschodnich 
zalesionych stoków Kotliny Birczy i krajobrazy okolicznych wzgórz i dolin oglądane 
z grzbietu przysiółka Łazy na wysokości 455 m n.p.m. [Mapa Turystyczna Pogórze 
Dynowskie 1:50 000, 2016].

Około 3 km od Korzeńca leży miejscowość Bircza. Trasa skręca zaraz po wjechaniu 
do Birczy w lewo, zgodnie z kierunkowskazem wskazującym kierunek na Kalwarię 
Pacławską oraz Huwniki. Nazwa „Bircza” jest pochodną węgierskiego wyrazu „birka”, 
czyli owca, i oznaczała, że pasterstwo było głównym zajęciem miejscowej ludności. 
Wieś założono przed rokiem 1419. Czasy swojej świetności miasto przeżywało w wieku 
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XVI i XVII. Do II wojny światowej Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców Birczy, 
a w mieście istniały dwie parafie: greckokatolicka oraz rzymskokatolicka. Pierwszy 
drewniany kościół wybudowano w 1643 r. Obecną świątynię wybudowano w 1925 r. 
Drewniana cerkiew z 1728 r. została rozebrana w latach 1948–1956. Mimo prób budowy 
nowej, na terenie miejscowości nie ma cerkwi [Kryciński 1992, s. 61–62].

Najciekawsze obiekty warte zobaczenia to: pseudogotycki zamek Humnickich, 
wykorzystywany obecnie jako internat, otoczony resztkami fortyfikacji ziemnych 
z XVII w. oraz parkiem krajobrazowym z XIX w., drewniana plebania unicka oraz 
zdewastowany kirkut, a także dąb – pomnik przyrody [Kryciński 1992, s. 62] (fot. 6).

Fot. 6. Bircza – okazały dąb szypułkowy – pomnik przyrody 
Źródło: fot. M. Polniak

Wracamy na naszą trasę i skręcamy zgodnie z tablicą wskazującą drogę do Huw-
nik. Po przejechaniu około 2,5 km docieramy do wsi Wola Korzeniecka. Wioska ta 
powstała przy hucie szkła, którą założyli Bireccy około 1550 r. W niewielkiej odległości 
od wsi znajduje się rezerwat „Reberce” o powierzchni ponad 200 ha, położony tuż 
przy lądowisku Arłamów, którego głównym celem utworzenia jest ochrona cennego 
siedliska lasu jodłowego. 
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Jadąc dalej w kierunku wschodnim, mijamy Łodzinkę Górną i doliną Łodzińskiego 
Potoku dojeżdżamy do Posady Rybotyckiej położonej nad Wiarem. Znajduje się tutaj 
najstarsza murowana późnogotycko-renesansowa cerkiew w Polsce, która jednocze-
śnie jest jedyną taką budowlą o charakterze obronnym [Milewska red., s. 612, 632]. 
Jak podaje Kryciński (1992, s. 125): „Według tradycji osiedlano tu jeńców tatarskich 
pojmanych w czasie walk oraz cyganów”. W wyniku licznych walk z UPA nie przetrwała 
stara zabudowa wsi. Jedyną ocalałą budowlą z dawnych czasów jest cerkiew parafialna 
zbudowana z kamienia (fot. 7).

Fot. 7. Posada Rybotycka – murowana obronna cerkiew z XV w.
Źródło: fot. M. Polniak

Około 2 km za Posadą Rybotycką leżą Rybotycze, dawne miasto a obecnie wieś po-
łożona przy dawnej trasie Bircza – Dobromil. Na terenie wsi zachowało się kilkadziesiąt 
drewnianych oraz murowanych domów z drugiej połowy XIX i początku XX w. (fot. 8). 
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Fot. 8. Rybotycze – budynek Biblioteki Publicznej
Źródło: fot. M. Polniak

Na wschód od wsi, na dawnych terenach PGR możemy znaleźć ruiny zamku ry-
cerskiego (rozebrany ok. 1900 r.), na które składają się pozostałości fundamentów oraz 
ścian z końca XVI w. Został on wzniesiony przez rodzinę Kormanickich. Na południe 
od Rybotycz położony jest rezerwat leśny „Turnica”, ze starodrzewem jodłowo-buko-
wym. W głębokiej dolinie wciosowej płynie potok źródłowy Turnicy (prawego dopływu 
Wiaru) o krystalicznie czystej wodzie.

Z Rybotycz możemy podjechać do Kopyśna i szlakiem czerwonym wejść na wzgórze 
„Kopystańka” – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Przemyskim (541 m n.p.m.). Jest 
to wzniesienie w formie ostańca – relikt śródgórskiej (dolnoplioceńskiej) powierzchni 
zrównania z zachowanym charakterystycznym krajobrazem pogórza średniego. Rozpo-
ściera się stąd widok na przełomową dolinę Wiaru z malowniczymi skałkami, profilami 
geologicznymi oraz pozostałością wczesnośredniowiecznego grodziska [Dobosiewicz 
2008, s. 33]. Ponadto wzgórze porasta roślinność ciepłolubna i licznie występujący 
ostrożeń siedmiogrodzki. Bezleśny szczyt wzniesienia Kopystańka odznacza się szcze-
gólnymi walorami przyrodniczymi, dlatego utworzono tutaj rezerwat florystyczny6.

Kolejną miejscowością na trasie są Huwniki. Od strony Berendowic (dawny przy-
siółek Aksmanic) w grodzisku nad Huwnikami odkryto ślady wczesnośredniowiecznego 

6. www.polskaniezwykla.pl/web/place/17468/kopysno [dostęp: 20.08.2018].
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osadnictwa. Miejsce to znaczą zachowane do dziś wały ziemne, gruz ceglany i tabliczka 
informacyjna o obiekcie. Do grodziska prowadzi szkolna ścieżka turystyczna „Bohynie” 
oznaczona czerwonymi trójkątami. W Huwnikach wartą obejrzenia jest murowana grec-
kokatolicka cerkiew z 1825 r. Wcześniej była to kaplica grobowa rodziny Tyszkowskich. 
Spoczywają oni w katakumbach cerkwi, która nie jest użytkowana od 1947 r. Na terenie 
wsi zachowało się ponad dwadzieścia domów o konstrukcji przysłupowej [Kryciński 
1992, s. 81–82]. Ponieważ trasa wycieczki prowadzi teraz brzeżną strefą nasunięcia 
Karpat i na obszarze Przedgórza (Wysoczyzny Chyrowskiej), dla zobrazowania budowy 
geologicznej tego obszaru i lokalizacji mijanych miejscowości została załączona mapa 
jednostek tektonicznych (ryc. 10). 

Na fotografii 9 możemy zobaczyć odkrywkę fliszu wapiennego w Huwnikach (sd) 
nad Wiarem – flisz wapienny o rytmicznej sedymentacji – przekładaniec ciemnych 
i jasnych warstw, zwanych marglami fukoidowymi z Kropiwnika (ogniwo z Wiaru) 
[Kotlarczyk, Krawczyk 1988, s. 77–79]. W ścianie widoczna jest sekwencja szarych 
miękkich margli łupkowych rozpadających się na płytki i jasnożółtych twardszych 
margli o większej zawartości węglanu wapnia. Margiel jest skałą, w której składzie 
występuje ił wymieszany z węglanem wapnia pochodzącym ze szkieletów organizmów 
morskich – otwornic. Na powierzchniach rozpadających się płytek można zauważyć 
czarne krzyżujące się smugi. Są to ślady żerujących na dnie kredowego oceanu Tetydy 
organizmów morskich, które przypominają pochodzący znad Bałtyku morszczyn (łac. 
Fucus), stąd nazwa „fukoidowe”. 
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Ryc. 10. Jednostki tektoniczne biorące udział w budowie sigmoidy przemyskiej i lokalizacja 
ważniejszych miejscowości omawianych na trasie wycieczki geoturystycznej

Objaśnienia: 1 – obszar płaszczowiny skolskiej, 2 – brzeżne łuski fliszowe należące przypuszczalnie 
do płaszczowiny borysławsko-pokuckiej (a-olistolit jurajski w Kruhelu Wielkim), 3 – iły solonośne, 4 – 
zlepieńce dubnickie, 5 – warstwy stebnickie, 6 – warstwy balickie, 7 – warstwy przemyskie, 8 – zlepieńce 
radyckie, 9 – miocen autochtoniczny, 10 – nasunięcie łusek fliszowych na łuski molasowe, 11 – nasu-
nięcia wewnętrzne fliszu karpackiego, 12 – nasunięcie jednostki Zgłobic (a) i płaszczowiny stebnickiej, 
13 – przypuszczalne nasunięcie jednostki borysławsko-pokuckiej (łuski Kniażyc) na jednostkę stebnicką, 
14 – przypuszczalne nasunięcie jednostki skolskiej (skibowej), 15 – uskoki; główne jednostki tektoniczne: 
S – płaszczowina skolska, BP – płaszczowina borysławsko-pokucka, BŁ – łuski brzeżne, ŁK – łuska Kniażyc, 
St – płaszczowina stebnicka, Z – jednostka Zgłobic

Źródło: R. Ney, Rola rygla krakowskiego w geologii zapadliska przedkarpackiego i rozmieszczeniu złóż 
ropy i gazu, Prace Geol. Komitetu Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 45, Warszawa 1968, 

s. 1–85; J. Kotlarczyk (red.), Przewodnik 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Karpaty Prze-
myskie”, Przemyśl 16–18 IX 1988, Instytut Geologiczny, Wydawnictwo AGH, Kraków 1988, s. 27.
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Fot. 9. Huwniki – odsłonięcie fliszu wapiennego nad rzeką Wiar
Źródło: fot. M. Polniak

Natomiast fotografia 10 przedstawia niewielką strukturę fałdową podobną w kształcie 
do antykliny. Deformacja ta powstała wskutek zsunięcia mas skalnych (podmorskiego 
osuwiska) po skłonie basenu morskiego. Z Huwnik udajemy się w kierunku Kalwa-
rii Pacławskiej.

Fot. 10. Huwniki. Antyklinalne wygięcie fliszu w odsłonięciu fragmentu osuwiska podmor-
skiego (olistostromy). Widoczne w ścianie gruboklastyczne otoczaki (egzotyki) pochodzą 

z erozji strefy brzegowej basenu fliszowego. Wysokość struktury około 2 m
Źródło: fot. P. Gębica
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Kalwaria Pacławska położona jest na wzgórzu między doliną Wiaru i jego prawego 
dopływu – potoku Sopotnik, na skraju Gór Sanocko-Turczańskich (fot. 11).

Fot. 11. Kalwaria Pacławska. Krajobraz brzegu Karpat z doliną Wiaru  
i pasmem Gór Sanocko-Turczańskich

Źródło: fot. P. Gębica

Znajduje się tutaj rezerwat krajobrazowy „Kalwaria Pacławska”, którego celem 
ochrony jest zachowanie fragmentu tzw. sigmoidy przemyskiej – osobliwego prze-
biegu orograficznego i morfologicznego brzegu Karpat o kierunku północ-południe, 
przełomowego odcinka Wiaru z jego wylotem z Karpat, malowniczej grzędy skalnej 
wypreparowanej w zlepieńcach i piaskowcach molasy dolnomioceńskiej, czytelnego 
profilu warstw menilitowych, źródła solankowego.

Wyjątkowy walor krajobrazowy i kulturowy stanowi Kalwaria Pacławska z zespołem 
klasztornym Franciszkanów (sanktuarium maryjne), (fot. 12), kapliczkami – stacjami 
drogi krzyżowej z drugiej połowy XIX w., rozmieszczonymi na stoku wzniesienia opada-
jącego do doliny Wiaru (fot. 13) oraz zabytkową drewnianą zabudową wiejską (fot. 14).
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Fot. 12. Kalwaria Pacławska – XVIII-wieczny ołtarz z cudownym obrazem  
Matki Bożej Kalwaryjskiej

Źródło: fot. K. Szpara
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Fot. 13. Kalwaria Pacławska – jedna z kapliczek kalwaryjskich
Źródło: fot. P. Gębica

Fot. 14. Kalwaria Pacławska – budynek mieszkalny o konstrukcji przysłupowej
Źródło: fot. M. Polniak
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Górę Oliwną i położoną na przeciwległym brzegu Wiaru Górę Chyb porastają cenne 
zbiorowiska grądów i żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej.

Z Kalwarii Pacławskiej zjeżdżamy do doliny Wiaru i przez Nowosiółki Dydyńskie 
docieramy do miejscowości Dubnik koło wsi Sierakośce (na lewym brzegu Wiaru). 
Znajduje się tam skałka zlepieńców. Jest to malownicza grzęda skalna o długości 60 m, 
wysokości 15 m, stercząca ponad holoceńską terasę Wiaru (fot. 15), należąca do wy-
chodni litosomu zlepieńcowego wczesnego miocenu.

Fot. 15. Dubnik. Grzęda skalna wypreparowana w zlepieńcach i piaskowcach dolnego  
miocenu. Zlepieńce te były składane w morzu trzeciorzędowym na bezpośrednim  

przedpolu dźwigających się tektonicznie Karpat i powstającego równocześnie zapadliska  
przedkarpackiego
Źródło: fot. P. Gębica

Właściwe zlepieńce tworzą soczewkowe wkładki w gruboławicowych piaskowcach 
przekątnie warstwowanych (ryc. 11). 
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Ryc. 11. Profil geologiczny skałki w Dubniku

Objaśnienia: 1, 2, 8, 9 – zlepieńce rozsypliwe, grubo- i drobnoziarniste, 3, 4a, 10, 11 – piaskowce 
gruboziarniste lub zlepieńce drobnoziarniste, często z wielkoskalowym warstwowaniem przekątnym,  
4b, 5, 7 – ciemnoszare lub zielone iłowce i pyłowce, 6 – piaskowce wapniste

Źródło: R. Ney, Rola rygla krakowskiego w geologii zapadliska przedkarpackiego i rozmieszczeniu złóż 
ropy i gazu, Prace Geol. Komitetu Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie, 45, Warszawa 1968, 

s. 1–85; J. Kotlarczyk (red.), Przewodnik 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Karpaty Prze-
myskie”, Przemyśl 16–18 IX 1988, Instytut Geologiczny, Wydawnictwo AGH, Kraków 1988, s. 90.

Warstwowanie wskazuje na kierunek transportu materiału terygenicznego od 
płd.-wsch. Miąższość zlepieńców z Dubnika wynosi około 200 m. Odsłaniający się 
kompleks skał to zlepieńce o składzie otoczaków żwirowych średnicy od kilku mm do 
20 cm. Składają się z materiału pozakarpackiego [Kotlarczyk red. 1988, s. 87]. Tworzą 
je głównie wapienie jurajskie, zielone i czerwone fyllity (prekambr?) oraz podrzędnie 
czerwone kwarcyty, granity, gnejsy, porfiry, kwarce, i w nieznacznych ilościach rogowce 
(kreda), piaskowce i margle szare i zielonoszare. Materiał egzotyczny jest ten sam co 
w zlepieńcach spotykanych we fliszu brzeżnych łusek. Brak typowego materiału kar-
packiego, a także redeponowanej mikrofauny karpackiej w osadach dolnego miocenu 
(formacja solna) świadczy o tym, iż Karpaty nie były jeszcze wówczas sfałdowane 
i erodowane [Kotlarczyk 1988, s. 87]. Obserwujemy budowę niskiej żwirowej terasy 
holoceńskiej i kamieńca Wiaru u wylotu z Karpat (fot. 16). 
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Fot. 16. Dubnik. Koryto i żwirowy kamieniec Wiaru (u wylotu z Karpat) zmienia się po 
każdej powodzi. Wśród żwirów występują liczne wapienie jurajskie typu sztramberskiego

Źródło: fot. P. Gębica

Od skałki trasa wycieczki przechodzi po zasłoniętych iłach solonośnych i drogą 
polną wychodzi na brzeg Karpat zbudowany z wyższej części warstw menilitowych 
(głównie łupków z wkładkami piaskowców fliszowych) skiby Oliwnej Góry. Wracamy 
do Huwnik i po przejechaniu przez drewniany most nad Wiarem, skręcamy na skrzy-
żowaniu w prawo w kierunku na Przemyśl. Po wyjechaniu na samą górę, zjeżdżamy 
do miejscowości Sierakośce, skąd kierujemy się do wsi Sólca.

Kopiec w Sólcy położony jest przy wąskiej asfaltowej drodze biegnącej z Sierakośców 
do Sólcy i dalej do Aksmanic. Jest jednym z obiektów obronnych w systemie umocnień 
grodowych wykorzystujących naturalny próg morfologiczny brzegu Karpat. Umocnie-
nia wzniesione w okresie plemiennym wczesnego średniowiecza stanowiły fragment 
południkowo przebiegającej linii grodów obronnych od Przemyśla do Dobromila na 
pograniczu polsko-ruskim. Pomocnicze grodziska znajdowały się na górze Grabnik, 
w Aksmanicach, Nowosiółkach Dydyńskich oraz w Nowych Sadach. Kurhan w Sólcy 
o wysokości 6 m, średnicy podstawy 50 m (fot. 17) powstał we wczesnym średniowieczu 
(XII w.), o czym świadczą znalezione na szczycie kopca artefakty prehistoryczne jak 
również ceramika datowana na XII–XIII w. 
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Fot. 17. Kopiec w Sólcy (XII w.)
Źródło: fot. P. Gębica

Kurhan położony jest na terenie, gdzie odkryto ślady wcześniejszego osadnictwa 
z epoki brązu i okresu halsztackiego (Florek 2008, s. 280–282). Według hipotezy Janusza 
Kotlarczyka tworzy on z podobnym kopcem w Komarowicach na Ukrainie (10 km na 
płd.-wsch. od Sólcy) parę kultowych kopców celtyckich, zorientowanych na azymut 
wschodu słońca w wigilię (31.10) wielkiego celtyckiego święta Samhain [Kotlarczyk 
red. 1988, s. 85]. Prawdopodobnie pełnił on również funkcję sygnalizacyjną w systemie 
obronnym Bramy Przemyskiej. Istnieją również opinie, że zadaniem tych grodów była 
ochrona żyznego pasa ziemi lessowej na przedpolu Karpat, a przede wszystkim warzelni 
soli czerpiących surowiec z licznych źródeł słonych ciągnących się pasem wzdłuż brzegu 
Karpat, m.in. przez Sólcę, Nowe Sady, Dobromil (Florek 2008, s. 280–282). Z kopca 
rozpościera się widok na przedgórze – wysoczyznę zbudowaną ze sfałdowanego mio-
cenu jednostki stebnickiej i morfologiczny próg Karpat utworzony z nasunięcia fliszu 
płaszczowiny skolskiej (fot. 18).
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Fot. 18. Sólca. Widok z kurhanu na zalesiony brzeg Karpat i pokryty lessem, zajęty przez 
pola uprawne fragment Wysoczyzny Chyrowskiej

Źródło: fot. P. Gębica

Z Sólcy jedziemy do Aksmanic. W odległości około 1 km na zachód od wsi znaj-
dują się pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku (X–XII w.), z którego 
zachowały się trzy pierścienie wałów.

W Aksmanicach znajduje się Brzeg Karpat Przemyskich. Na wschodnim stoku 
góry Chyb (424 m n.p.m.), zbudowanej głównie ze skiby Oliwnej Góry, jest panorama 
sigmoidy przemyskiej i jednostki stebnickiej. Jest to struktura fałdowa zwana przez 
geologów skibą tworzącą element brzeżny jednostki skolskiej nasuniętej na inne łuski 
fliszowe położone na zewnątrz, czyli flisz jednostki skolskiej nasuwa się w tym miejscu 
bezpośrednio na jednostkę stebnicką, której najstarszym elementem ma być formacja 
solna występująca tuż przed nasunięciem. 

W Berendowicach (przysiółek Aksmanic) można zobaczyć fragment przykarpackiej 
formacji solonośnej, nasunięcie łusek fliszowych na łuskę Kniażyc. Odkrywka znajduje 
się w brzegu potoku Zalesie (dopływ Wiaru), płynącego z Koniuszy. Odsłonięty został 
kontakt gruboławicowych piaskowców kompleksu z Dubnika z szarymi iłami solny-
mi. Warstwy te należą do brzeżnej łuski jednostki skolskiej lub też raczej reprezentują 
płaszczowinę borysławsko-pokucką [Kotlarczyk red. 1988, s. 91–92]. 
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W miejscowości Koniusza, w prawym brzegu potoku Zalesie odsłania się na długości 
kilkunastu metrów chaotyczne nagromadzenie bloków różnych mułowców, piaskowców 
i margli. Jest to fragment wielkiego, o grubości ponad 200 m, podmorskiego osuwiska 
o charakterze olistostromy. Olistostroma warstw popielskich (sd) zsunęła się, po skło-
nie basenu, być może w kilku etapach na obszarze między Przemyślem a Karpatami 
pokuckimi na Ukrainie [Kotlarczyk, Dżułyński 1988, s. 94–97].

Około 3 km od Aksmanic leży Fredropol. Dawniej miasto a obecnie wieś, siedziba 
gminy. Fredropol został założony przez Fredrów w południowo-wschodniej części 
Kormanic w XVII w. Było to małe miasteczko z zabudową drewnianą. Cerkiew oraz 
zamek Fredrów nie leżały we Fredropolu, lecz na terenie Kormanic. W czasie działań 
wojennych zniszczeniu uległa niemal cała pierwotna zabudowa miasteczka. Zachowało 
się jedynie kilka chałup o konstrukcji przysłupowej. Następną wsią na trasie są Korma-
nice. Granicę pomiędzy Fredropolem a Kormanicami wyznacza przepływający potok. 
W samej wsi odkryto ślady osadnictwa z młodszej epoki kamienia, datowane na lata 
4000–1800 p.n.e. Po lewej stronie drogi prowadzącej w kierunku Przemyśla znajduje 
się drewniana cerkiew greckokatolicka. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki. 

Następna wieś na trasie to Grochowce, gdzie 20 marca 1656 r. Stefan Czarniecki 
ogłosił manifest wzywający chłopów do walki z potopem szwedzkim. Wieś została 
zniszczona w czasie przygotowań do obrony Twierdzy Przemyśl w 1915 r. Obecnie na 
terenie wsi stoi drewniany kościół rzymskokatolicki. Oprócz niego warto zwiedzić dwa 
forty należące do zewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl, wybudowane w latach 
1880–1900. Oba forty wysadzono w powietrze w 1915 r., a w latach 1920–1930 zostały 
częściowo rozebrane. 

Zaraz za Grochowcami leżą Pikulice. W Pikulicach trasa omija wzgórze Optyń 
(322 m n.p.m.) zbudowane ze zlepieńców radyckich, podścielonych iłami z gipsem 
i warstwami przemyskimi jednostki stebnickiej [Kotlarczyk 1988, s. 63]. Zlepieńce 
radyckie były osadzane przez prarzeki karpackie jako stożki-delty, prawdopodobnie 
już po powstaniu Karpat fliszowych, ponieważ w ich składzie dominują skały karpackie 
[Ney 1957, s. 267–268].

Na stoku wzniesienia w pobliżu potoku Błonie w miejscowości Nehrybka znajdują 
się odkrywki z osadami starszego plejstocenu. Są to tak zwane „żwiry mieszane”, znane 
m.in. w profilu w Pikulicach i z kilku innych odsłonięć, zawierające wyraźną domieszkę 
materiału skandynawskiego (eratyki) w podstawowej masie skał miejscowych, wśród 
których mogą dominować żwiry z wapieni jurajskich. Akumulację żwirów mieszanych 
wiązano z działalnością rzek i wód roztopowych (sedymentacja rzeczno-lodowcowa) 
w czasie schyłku zlodowacenia Sanu 2, kiedy lądolód skandynawski pokrył brzeżną część 
Karpat, zablokował dolinę Sanu i wody odpływały na południowy wschód obniżeniem 
Pradoliny Podkarpackiej [Łanczont i wsp. 1988, s. 79–84]. Podobnie jak w Grochow-
cach, tak i w Pikulicach możemy odnaleźć część zewnętrznych umocnień Twierdzy 
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Przemyśl. Po dojechaniu do skrzyżowania skręcamy w lewo w kierunku Przemyśla 
i po przejechaniu kilku ulic docieramy do dworca PKP.

6. Podsumowanie

Na terenie Pogórza Przemyskiego promocja dziedzictwa turystycznego i geotu-
rystycznego powinna być rozwijana przy wzrastającym zainteresowaniu turystów 
regionem, który położony jest na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych biegnących 
z Zachodnich Karpat fliszowych w Karpaty Wschodnie (Bieszczady). Geoturystyka 
może pełnić rolę wspomagającą współczesne przemiany społeczno-gospodarcze i awans 
ekonomiczny terenów wiejskich. 

Rozwój turystyki poznawczej i geoturystyki wymagać będzie rozbudowy infra-
struktury turystycznej, którą tworzyć powinny nie tylko obiekty noclegowe, placówki 
gastronomiczne i sklepy nastawione na potrzeby turystów, ale również zaplecze zwią-
zane z ofertą usług rekreacyjnych i produktów turystycznych. Temu celowi ma służyć 
zaprezentowany w rozdziale projekt trasy geoturystycznej, wykorzystującej walory 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe regionu. Powyższe opracowanie uzasadnia 
potrzebę promocji geoturystycznej obiektów geologicznych i geomorfologicznych 
zlokalizowanych na terenie Pogórza Przemyskiego i jednocześnie pokazuje, że sąsiedni 
region Gór Sanocko-Turczańskich również posiada ogromny niewypromowany do-
tychczas potencjał geoturystyczny. 
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WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULINARNEGO 
W TURYSTYCE WIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE 
POWIATU BIESZCZADZKIEGO

Streszczenie
Turystyka jest powszechnie uznawana za jeden z głównych obszarów działalności, który może 

przynosić znaczące korzyści zarówno gospodarce całego kraju, jak i poszczególnym jej regionom. 
Osiągnięcie takiego stanu wiąże się z podejmowaniem wielu działań różnych podmiotów, w tym 
organizacji pozarządowych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, coraz 
większe znaczenie przywiązuje się do produkcji, ochrony i promocji żywności wysokiej jakości, 
a do takiej należą bez wątpienia produkty tradycyjne i regionalne serwowane w przydrożnych 
zajazdach czy na licznych imprezach kulinarnych organizowanych w poszczególnych powiatach 
i gminach województwa podkarpackiego. Rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych stano-
wi ważny czynnik wyróżniania, aktywizacji oraz promocji regionów, ochrony dziedzictwa kultu-
rowego wsi oraz przyczynia się do wzrostu różnorodności obszarów wiejskich i stanowi dodatko-
we źródło zarobkowania dla rolników. Produkty tradycyjne i regionalne stanowią współcześnie 
istotny element w rozwoju turystyki kulinarnej, w tym agroturystyki. W rozdziale przedstawiono 
kulinarne dziedzictwo regionu podkarpackiego oparte na tradycyjnej kuchni w aspekcie rozwo-
ju turystyki kulinarnej. O walorach potraw decydowała prostota wykonania, naturalność, niski 
stopień przetworzenia produktów oraz wykorzystywanie surowców pochodzących z własnych 
upraw. W opracowaniu zaprezentowano również działania marketingowe związane z promocją 
tych specyficznych produktów żywnościowych.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulinarne, turystyka wiejska, agroturystyka, produkty tradycyj-
ne i regionalne, Bieszczady 

THE USE OF CULINARY HERITAGE  
IN RURAL TOURISM ON THE EXAMPLE  
OF THE Bieszczady DISTRICT

Summary
Tourism is commonly considered as one of the main areas of the business activity which can 

be significantly beneficial for both a country economy and its particular regions. Achieving such 
development involves undertaking numerous tasks of many business entities including non-
governmental organizations. In Poland, similarly to the other countries in The European Un-
ion, more and more attention is paid to production, protection and promotion of high quality 
food. It is obvious that such food includes traditional and regional products which are served in 
road houses or during numerous food events organized in several communities of Podkarpackie 
province. Development of traditional and regional food products is an important factor of distin-
guishing, elicitation and region promotion as well as rural heritage protection. It also contributes 
to an increase of diversity of rural areas and provides an additional source of livelihood for farm-
ers. Traditional and regional products are a crucial element in the culinary incliding agritourism 
development today. The chapter presents the culinary heritage of the Podkarpackie region based 
on the traditional cuisine in terms of culinary tourism development. The values of the dishes 
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were determined mainly by simplicity of performance, naturalness, low degree of processing of 
products and the use of raw materials from the own crops. The paper also presents some market-
ing activities related to the promotion of these specific food products.

Keywords: culinary heritage, rural tourism, agritourism, traditional and regional products, 
Bieszczady

1. Wprowadzenie

Turystyka postrzegana jest jako czynnik aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów 
wiejskich w Polsce. Obszary te stanowią wielkie bogactwo krajobrazowe i kulturowe, 
które – odpowiednio pielęgnowane i udostępniane turystom – mogą przyczynić się do 
ich zachowania i rewitalizacji. Oczywiście, różne są możliwości poszczególnych obsza-
rów w tym zakresie; w dużym stopniu uzależnione są od walorów, charakterystycznych 
produktów oraz unikatowych cech. Zapewne jedne produkty, ze względu na swoje nie-
powtarzalne własności, będą dla turystów bardziej interesujące, inne natomiast mniej. 
Wiele zależy od umiejętnego przygotowania produktu, tak by stał się on atrakcyjny dla 
potencjalnego nabywcy. W takim ujęciu każdy region, subregion, powiat, a nawet gmina 
czy miejscowość są w stanie zbudować produkt turystyczny i umiejętnie wykorzystać 
go do promocji danego terenu i „przyciągnięcia” turysty [Konewecka, Krupa 2009, 
s. 82–103]. Chcąc jednak zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich i dostosować 
je do trendów rynku turystycznego, należy podjąć działania mające na celu ochronę 
środowiska przyrodniczego i kulturowego na obszarach wiejskich. 

Polskie obszary wiejskie posiadają korzystne warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej, 
w tym agroturystyki. Najbogatszą i najbardziej zróżnicowaną ofertę agroturystyczną 
oferuje południowa Polska, m.in. z uwagi na zróżnicowany krajobraz i środowisko 
przyrodnicze oraz bogactwo walorów dziedzictwa kultury [Koniusz 2011, s. 61–73]. 
W licznych opracowaniach stwierdzono, że po roku 2000 wzrosło zainteresowanie 
mieszkańców naszego kraju wypoczynkiem na obszarach wiejskich [Jalinik 2011, 
s. 109–127]. Powodem zainteresowania tą formą wypoczynku jest powszechna uwaga 
zwrócona na zdrowy i aktywny tryb życia oraz chęć przebywania blisko przyrody. W go-
spodarstwach agroturystycznych istotną rolę odgrywają atrakcje turystyczne naturalne, 
jak też atrakcje antropogeniczne, które należy sukcesywnie rozwijać. Dobry pomysł 
jest gwarancją na pozyskanie klienta do gospodarstwa i regionu. Na występowanie 
atrakcji i ich organizację mają wpływ różne czynniki, jak np. położenie gospodarstwa, 
wyposażenie w środki trwałe, pora roku, klimat, zasoby finansowe oraz kreatywność 
właściciela [Sikora 2007, s. 9]. W rozwoju działalności agroturystycznej istotną rolę 
odgrywa system informacyjny, bez którego kontakt usługodawcy z usługobiorcą nie 
będzie przebiegać skutecznie.

W dzisiejszych czasach modne stało się poszukiwanie utraconych smaków i kli-
matów dzieciństwa oraz innych pamiątek sentymentalnych. Stwarza to dużą szansę 
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powiązania turystyki wiejskiej z wytwarzaniem charakterystycznych żywnościowych 
produktów tradycyjnych i regionalnych [Palich 2009, s. 7]. 

Dziedzictwo kulturowe, w tym kulinarne staje się swoistym magnesem przyciąga-
jącym turystów w wybrane przez nich rejony. Tradycje, kultura, obyczaje regionalne, 
stają się najczęstszym współcześnie celem wyjazdów turystycznych, przyczyniając się 
jednocześnie do wzrostu atrakcyjności danego terenu. Wśród nich znaczące miejsce 
znajdują lokalne produkty kulinarne, a ważną dziedziną turystyki kulturowej staje 
się turystyka kulinarna. „Kulinarni” turyści poprzez ciekawość nowych potraw oraz 
smaków odwiedzają nieznane kraje, regiony, zwiedzają zabytki, biorą udział w wyda-
rzeniach kulturalnych, spotykają się z mieszkańcami, a tym samym mocniej zagłębiają 
się w dziedzictwo kulturowe odwiedzanego kraju czy regionu. Kulinaria stają się często 
czynnikiem motywującym do podróżowania w wybrane miejsce, nie tylko by poznać 
smaki tamtejszej kuchni, ale także zgłębić jej tajniki poprzez udział w specjalnie przy-
gotowanych kursach gotowania czy warsztatach kulinarnych. 

Specyficzną formą turystyki zaczyna być turystyka kulinarna. Jedzenie staje się 
wyraźnym czynnikiem przyciągającym turystów w wybrane rejony. W piramidzie 
potrzeb A. Maslow umieścił je pośród podstawowych potrzeb biologicznych, których 
zaspokajanie jest konieczne do życia [Gracz, Sankowski 2001, s. 108–110]. Obecnie 
jedzenie to nie tylko zaspokajanie potrzeb fizjologicznych człowieka, ale także przy-
smak, atrakcja regionu, specjał wyróżniający go spośród innych. Produkty tradycyjne 
i regionalne to nieodzowna część turystyki wiejskiej i agroturystyki. Stanowią element 
promocji wiejskiego regionu, a dla mieszkańców są źródłem dochodów. Właściciele 
gospodarstw często przyrządzają lokalne potrawy, które przygotowywane są na bazie 
naturalnych regionalnych składników. Dla wielu turystów kuchnia regionalna może 
stać się magnesem przyciągającym do danego regionu.

Polacy przywiązują wagę do potraw narodowych, ma to niewątpliwie związek 
z obyczajami i tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, do których są 
przywiązani. W ramach turystyki wiejskiej i agroturystyki propagowane są produkty 
żywnościowe regionalne, które są nieodłącznym elementem wypoczynku na terenach 
wiejskich. Każdy region ma swoją specyficzną kuchnię, wyróżniającą się smakiem, aro-
matem i własną recepturą przygotowywania. Niektóre potrawy zostały zapomniane, inne 
z kolei przygotowywane są po dziś dzień i stanowią niekiedy chlubę miasta czy regionu.

Bieszczady to doskonały przykład regionu o bogatej, różnorodnej kulturze i trady-
cjach. Miłośnicy obcowania z przyrodą w ciszy i spokoju mogą również zasmakować 
regionalnych potraw. Jest to idealne miejsce do spędzenia wolnego czasu i poznania 
regionalnych wyrobów kulinarnych. Region ma unikatowe surowce, takie jak: natu-
ralne warzywa, owoce, zwierzęta hodowlane. Powstałe produkty są wybitne w smaku, 
a przede wszystkim wolne od konserwantów. To właśnie „chemia”, której na rynku jest 
coraz więcej, „zabija” wszystkie wartości smakowe i zdrowotne produktu, a miejsca 
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takie jak Bieszczady mogą oferować naturalną żywność [Krupa i Romankiewicz 2013, 
s. 121–144].

Potrawy regionalne i tradycyjne stanowią element turystyki wiejskiej, dlatego na-
leży kłaść nacisk na zwiększenie promocji tradycyjnych potraw, organizować imprezy 
kulinarne, targi, kiermasze, darmowe degustacje i pozyskiwać dotacje na podtrzymanie 
dziedzictwa kulinarnego regionu, aby potrawy nie zostały zapomniane.

Analizując i przyglądając się różnorodności potraw regionalnych i tradycyjnych, 
można określić atrakcyjność turystyczną danego regionu pod względem kulinarnym. 
Wydaje się, że warto inwestować w promowanie turystyki kulinarnej, ponieważ tra-
dycyjne smaki potraw są specyficznym elementem kultury i tradycji każdego zakątka 
regionu. Ocenę produktów tradycyjnych podjęto na przykładzie powiatu bieszczadzkiego.

Celem głównym rozdziału jest przedstawienie znaczenia i charakteru turystyki 
wiejskiej, w tym agroturystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu oraz sposo-
bów wykorzystania dziedzictwa kulinarnego województwa podkarpackiego w rozwoju 
turystyki kulinarnej. Ponadto dokonano charakterystyki tradycyjnych i regionalnych 
produktów kulinarnych jako elementu atrakcyjności turystyki w Bieszczadach, na 
przykładzie powiatu bieszczadzkiego, w oparciu o zebrane materiały źródłowe i prze-
prowadzone badania ankietowe. 

2. Miejsce gastronomii w strukturze wiejskiej 
turystyki kulturowej kulinarnej

Wszelkie formy turystyki mają związek z kulturą. Turystyka wiejska jest cało-
kształtem gospodarki turystycznej na terenach wiejskich i obejmuje wszystkie formy 
wypoczynku w szczególności poznawcze, edukacyjne, zdrowotne, specjalistyczne itp. 
Obejmuje również usługi agroturystyczne i może pełnić wiele funkcji w formowaniu 
społecznego życia w obrębie danego obszaru czy kraju jak również w skali międzyna-
rodowej. Bez wątpienia ludność mieszkająca na terenach wiejskich zyskuje na tym nie 
tylko ekonomicznie, ale zwiększa się również sens dbania o kulturę własnego regionu. 
Ludność wiejska, dzięki rozwojowi na wsi turystyki, może znaleźć nowe miejsca zatrud-
nienia, ograniczona zostaje emigracja ludności, a następuje imigracja osób z zewnątrz 
do miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym.

Turystyka wiejska w Polsce, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, stała się 
istotnym elementem oferty aktywnego wypoczynku zarówno dla turystów krajowych, 
jak i zagranicznych. Rozwój tej formy turystyki stanowi stosunkowo atrakcyjny i do-
chodowy kierunek w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich. 
Przypisywanie obszarom wiejskim nowych funkcji związane jest z koncepcją zrów-
noważonego rozwoju rolnictwa, która współcześnie wyznacza kierunek rozwoju na 
całym świecie [Perepeczko 2009, s. 26]. Inspiracją do jej urzeczywistnienia stało się 
uświadomienie społeczeństwu negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego 
intensyfikacji rolnictwa.
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Turystyka wiejska jest szerokim pojęciem oznaczającym pewien rodzaj uprawia-
nego wypoczynku na terenach pozamiejskich. Obejmuje ona różne formy aktywności 
powiązane z wędrówkami pieszymi, przyrodą, turystyką krajoznawczą, etniczną, a także 
kulturową, które wykorzystują bezpośrednio walory i zasoby wsi. Turystyka wiejska 
może się rozwijać we wsiach typowo letniskowych, jak również rolniczych. Istnieje wiele 
form turystyki wiejskiej, ale jedynie agroturystyka jest w pełni realizowana na terenach 
wiejskich, obejmuje szeroki zakres usług świadczonych w gospodarstwie rolnym. Agro-
turystyka jest rodzajem wypoczynku, który odbywa się na obszarach wiejskich, mających 
charakter rolniczy, opartego na bazie noclegowej, aktywności rekreacyjnej powiązanej 
z gospodarstwem rolnym oraz tamtejszych zwyczajach i tradycji. Atutem agroturystyki 
jest bezpośredni kontakt z otaczającymi wartościami środowiska wiejskiego poprzez 
mieszkanie w gospodarstwie i uczestnictwo w życiu codziennym właścicieli. Tego typu 
forma wypoczynku sprzyja kultywowaniu kulturowej odrębności. Agroturystyka jest 
ogromną szansą dla rozwoju kulturowej turystyki wiejskiej [Jędrusiak 2008, s. 20–23].

Rozwój turystyki wiejskiej w Polsce, w której skład wchodzi agroturystyka, przy-
pada na XIX w. Osoby wypoczywające na wsi nazywano letnikami. Taki wypoczynek 
charakteryzował się obecnością czystego powietrza, urozmaiconym położeniem 
i specyficznym klimatem, który występował na wiejskich terenach. Na przełomie XIX 
i XX w. odpoczynek na terenach wiejskich stawał się coraz bardziej modny, przede 
wszystkim wśród zamożnych mieszczan, którzy chcieli chociaż w pewnym stopniu 
dorównać burżuazji. Miejscem ich pobytu były domy letniskowe i domy rolników. 
W początku XIX w. letnie wizyty u górali spopularyzował Tytus Chałubiński. Wzrost 
popularności tego obszaru, pod koniec XIX w. spowodował doprowadzenie kolei do 
małej ówcześnie wioski Zakopane. Zamożniejsi górale rozbudowywali swoje domo-
stwa i zaczęli świadczyć usługi przyjeżdżającym na wypoczynek turystom. Zakopane 
w krótkim czasie rozrosło się do wielkości miasteczka z dużą ilością pokoi i kwater do 
wynajęcia. W tej chwili centrum miasta zachowało niewiele z dawnej wiejskości, bowiem 
ta przeniosła się na okoliczne wioski i na jego obrzeża. Turystyka w Polsce w okresie 
międzywojennym przeżywała spory rozkwit, a dużą część podróży stanowiły wizyty 
na wsi [Sznajder, Przezbórska 2006, s. 45–50].

Człowiek od zarania dziejów ludzkości przemieszczał się poza obszar codziennej 
penetracji. Wiele podróży swoim charakterem przypominało zjawisko, które współcze-
śnie nazywa się turystyką. Pomimo to przez długi okres zarówno w mowie potocznej, 
jak również w literaturze, nie było odrębnego określenia dla migracji, które odbywały 
się jedynie dla poznania i przyjemności, a nie miały podłoża ekonomicznego. Osoby 
podróżujące najczęściej nazywano wędrowcami. Określenia, takie jak turystyka czy 
turysta, spopularyzowały się dopiero w XIX w.

Kultura bardzo ściśle związana jest z turystyką. Twierdzi się, że turystyka popula-
ryzuje kulturalne dobra, a kultura reguluje rozwój turystyki. Pojęcie turystyki kultu-
rowej możemy rozumieć jako przemieszczanie się osób z ich stałego miejsca pobytu 
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do miejsc kulturowych atrakcji, których motywem jest zdobycie nowych doświadczeń 
i informacji, jak również zaspokojenie swoich własnych potrzeb. Coraz znaczniejszą 
pozycję kultura zajmuje na liście motywacji turystycznych podróży. Głównym celem 
podróżujących jest zwiedzanie zabytków architektury, obiektów dziedzictwa kultu-
rowego, miejsc związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi, 
ośrodków sztuki ludowej, zespołów budownictwa wiejskiego, skansenów, muzeów 
i tym podobne. Uroczystości religijne, przeglądy piosenek, festiwale folklorystyczne to 
także przykłady turystyki kulturowej. Dla turystów dużą atrakcją mogą stać się zabytki, 
które powiązane są z kulturą mniejszości etnicznych i religijnych: cerkwie, kościoły, 
synagogi, meczety, stare cmentarze. Podróże tego typu połączone są ze zwiedzaniem 
muzeów, teatrów, odwiedzaniem wystaw, miejsc związanych ze sławnymi postaciami. 
Głównymi motywami podróży turystycznych związanych z turystyką kulturową są:

 � zainteresowanie architekturą, sztuką i historią,
 � poznanie nowych miejsc, kultur, społeczności,
 � czynniki sentymentalno-etniczne,
 � uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych,
 � aspekty kultowe i religijne.

Turystyka kulturowa w Unii Europejskiej traktowana jest priorytetowo, uznawana jest 
jako czynnik, który stymuluje wzrost w przemyśle turystycznym. Takie organizacje, jak 
np. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 
Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), uznają turystykę kulturową za kluczową 
w ogólnym rozwoju turystyki. Termin „kultura” to całokształt duchowej i materialnej 
twórczości ludzkiej. W związku z czym wyróżnia się kulturę: materialną – czyli wszelki 
dorobek człowieka, umiejętności praktyczne, technika, oraz niematerialną – całokształt 
osiągnięć i wytworów z dziedziny nauki, sztuki, a także dzieła artystyczne, obyczaje, 
wierzenia, wartości, takie jak: prawda, równość, sprawiedliwość. Turystyka uznawana 
jest za element przemian kultury oraz czynnik przekazu kultury, stwarza możliwość 
kultywowania dziedzictwa przeszłości i promowania kulturowych wartości. Turystyka 
umożliwia m.in. poznanie różnorodności i bogactwa kultur, zwyczajów, tradycji, religii, 
niesie ze sobą kształtowanie tolerancji i szacunku dla innego sposobu życia, systemu 
wartości, zachowań, które dzięki poznaniu są bardziej zrozumiałe i bliższe.

Kultura inspiruje rozwój turystyki, zaś turystyka popularyzuje i chroni kulturalne 
dobra. Szeroko rozumiana kultura z jednej strony jest elementem stanowiącym składową 
walorów turystycznych, z drugiej strony turystyczna działalność wpływa na ochronę 
dóbr kultury, ich popularyzację i wzbogacenie. Przyczynia się także do rekonstrukcji, 
odnowy, konserwacji dóbr kulturalnych, jednocześnie dając ekonomiczną podbudowę dla 
utrzymania ich w odpowiednim stanie. Niestety, turystyka może również niekorzystnie 
wpływać na kulturę, istnieje wiele zagrożeń, jakie za sobą niesie, chodzi tu m.in. o tzw. 
degradację elementów miejscowej kultury, które stają się formą skomercjalizowanej 
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rozrywki dla turystów, czyli nieoddawanie prawdziwego obrazu życia gospodarzy, 
obniżanie poziomu artystycznego, a także zanik symbolicznego znaczenia i wartości.

Atrakcje turystyczne mają ogromny wpływ na dany obszar, ich obecność jest po-
zytywnie postrzegana przez turystów. Wyjątkowe znaczenie w turystyce mają walory 
kulturowe, w skład których wchodzą także imprezy sportowe, folklorystyczne, kultu-
ralne. Atrakcyjność obszarów turystycznych wyznaczają walory kulturowe, za sprawą 
których podróż może okazać się bogatym doświadczeniem zarówno duchowym, jak 
i intelektualnym. Walory kulturowe zawierają wszystkie dzieła działalności człowie-
ka, które mogą być lub są przedmiotem zainteresowań podróżnych np. dzieła sztuki, 
budowle, dzieła kultury ludowej. A. Kołodziejczyk [1979, s. 21–23] wyróżniła sześć 
grup kulturowych wartości, które są przedmiotem duchowych potrzeb turystycznych: 
przedmioty miejsca i zjawiska związane z historią, sztuka, zjawiska będące wykładnikiem 
podmiotu i typu współczesnej kultury, zagospodarowanie turystyczne, kultura ludowa. 
Wszystkie te dobra są przedmiotem potrzeb turystycznych. Zaspokojenie tych potrzeb 
oznacza wzbogacenie duchowe turystów, a także popularyzację dóbr kultury.

Motywy podróży turystów związane z kulturowymi walorami turystycznymi to 
motywy psychologiczne, edukacyjne i kulturalne. Wyprawy, które podjęte zostały na 
skutek motywacyjnych procesów, mają na celu: udział w przedstawieniach teatral-
nych, festiwalach, koncertach; realizowanie osobistych zainteresowań; zwiedzanie 
miejsc interesujących pod względem przyrodniczym i kulturalnym. Kultura dla wielu 
turystów jest doświadczeniem bardziej ogólnym. Zacierają się różnice między kulturą 
tradycyjną wysoką a popularną. Według Światowej Organizacji Turystyki popyt na 
turystykę kulturową obejmuje charakterystyczną grupę odwiedzających. Ze względu na 
głęboki kontakt z kulturą odwiedzanego obszaru w grupie tej możemy wyróżnić cztery 
typy podróżujących: indywidualny turysta masowy, zorganizowany turysta masowy, 
poszukiwacz, „drifter” – całkowicie integruje się z kulturą danego kraju, rezygnując 
przy tym ze zwyczajów swojego kraju [Jędrysiak 2008, s. 9–15].

Polska uznawana jest za jedno z najbardziej atrakcyjnych państw w Europie. 
Dziedzictwo kulturowe i przyroda są ogromnym bogactwem naszego kraju, dlatego 
należy je nie tylko pielęgnować i chronić, ale także wykorzystywać dla rozwoju tury-
styki. Mimo trwającego prawie 50 lat ustroju opartego na preferencjach przemysłu 
oraz gospodarce centralnie planowanej, udało się zachować unikatowe tereny państwa 
w niemal naturalnym stanie. Kulturowe zasoby kraju stanowić mogą podstawę rozwoju 
turystycznych aktywności oraz związanych z nimi rynkowych produktów. Dają możli-
wości tworzenia atrakcyjnych ofert finansowych oraz przypisywania im cech lokalnej 
tożsamości [Jagusiewicz 2000, s. 8]. 

Reasumując, można stwierdzić, że współczesna gastronomia zaspokaja niezwykle 
różnorodne potrzeby człowieka umiejscowione na wszystkich piętrach piramidy Ma-
slowa [Stasiak 2016, s. 6–25]. Zauważalna jest przy tym tendencja do systematycznego 
spadku znaczenia potrzeb fizjologicznych, na rzecz potrzeb wyższego rzędu. Z punktu 
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widzenia konsumenta ważniejsze, niż proste zaspokajanie głodu i pragnienia, jest np. 
oderwanie od codziennej rutyny, celebracja wyjątkowych chwil, możliwość zabawy 
i rozrywki, poczucie prestiżu i luksusu, pogłębianie wiedzy, realizacja hobby oraz do-
skonalenie kulinarnych umiejętności.

Główną determinantą rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej, w ramach turystyki 
wiejskiej, jest aktywność lokalnej społeczności, przy dobrej współpracy z władzami sa-
morządowymi, stowarzyszeniami czy grupami działania, w procesie tworzenia nowego 
produktu gastronomicznego oraz kształtowania jego marki. Istotną rolę w tym zakresie 
powinni pełnić właściciele gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów przygoto-
wujący oraz serwujący specyficzne żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne, 
których oczekuje turysta krajowy, a zwłaszcza obcokrajowiec. W te oczekiwania dobrze 
wpisuje się cytat z książki autorstwa Anthelme Brillat-Savarin pt. „Fizjologia smaku”: 
„Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej 
gwiazdy. Rozkosze stołu są przywilejem każdego wieku, każdej kondycji, każdego kraju, 
każdego dnia; mogą być w zgodzie z wszelką przyjemnością i one na ostatek są nam 
pociechą po utracie innych”1.

Produkt gastronomiczny ma dość skomplikowany, wieloaspektowy charakter, bowiem 
w jego skład, oprócz podstawowych składników, jak dostępny w zakładzie asortyment 
potraw, napojów i towarów handlowych oraz obsługa klienta, wchodzi również duży 
szereg mniej oczywistych elementów materialnych i niematerialnych. Zaliczyć do 
nich należy: zewnętrzny wygląd budynku i jego otoczenie, aranżacja wnętrza, ogólna 
atmosfera lokalu, strój i sposób zachowania personelu, oferta usług dodatkowych oraz 
inne cechy usługi [Stasiak 2016, s. 6–25]. 

3. Specyfika turystyki kulinarnej

Dziedzictwo kulinarne odgrywa ważną rolę w kulturze narodów i regionów. Re-
gionalna kuchnia dla wielu turystów pełni istotną rolę w uzyskiwaniu turystycznej 
satysfakcji. Turystyka kulinarna na równi z architekturą, sztuką czy walorami krajo-
znawczymi stanowi o atrakcyjności danego obszaru [Czarniecka-Skubina i Koza 2010, 
s. 55]. Skutkiem czego turystyka kulinarna staje się szczególną formą zainteresowania 
turystów. Turyści nie tylko obserwują i zwiedzają, ale także uczestniczą aktywnie we 
wszystkim, co ich otacza, w konsekwencji poznają lokalnych mieszkańców, ich trady-
cje oraz styl życia. Zwiedzający uprawiający tego typu turystykę poszukują nie tylko 
smaku w potrawach, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę o pochodzenie i recepturę dań. 
Czynnikiem, który decyduje o kulinarnej atrakcyjności obszaru lub miejscowości, 
jest przede wszystkim wierność tradycji, a także różnorodność danej kuchni (ryc. 1).

1. Anthelme Brillat-Savarin był francuskim prawnikiem. Sprawował urząd sędziego oraz pełnił wysokie funkcje 
państwowe. W 1825 r. opublikował „Fizjologię smaku”, która od razu została obwołana utworem najwyższego 
lotu. Jest to lekka, dowcipna, pełna anegdot opowieść o kulturze kulinarnej – dziedzinie, w której Francuzi wiodą 
prym od stuleci, http://lubimyczytac.pl/ksiazka/55757/fizjologia-smaku [dostęp: 21.04.2018].
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Ryc. 1. Czynniki decydujące o atrakcyjności kulinarnej regionu/miejscowości

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

To uwarunkowania kulturowe, doświadczenia historyczne, a także klimat i ukształ-
towanie geograficzne kształtują obraz regionalnej kuchni. Turystyka kulinarna daje 
możliwość poznania innej kultury „od kuchni”, co spotyka się z coraz większym zain-
teresowaniem turystów. Abraham Maslow potrzebę zaspokojenia głodu umieścił wśród 
podstawowych potrzeb biologicznych. Konsumpcja i przygotowywanie potraw to nie 
tylko zaspokojenie głodu, ale również charakter kulturowy. Okazuje się, że poprzez świat 
zapachów, smaków turysta może dogłębnie i w pełni poznać kulturę danego regionu. 
Oprócz czynników podstawowych znaczenie mają także inne czynniki, choćby ceny 
gotowych potraw, artykułów spożywczych i ich właściwości zdrowotne. Na atrakcyjność 
kulinarną regionu mają wpływ także czynniki niezwiązane bezpośrednio z kuchnią, ale 
wynikające z odpowiedniego zagospodarowania turystycznego, z atrakcyjności regionu 
oraz dostępności komunikacyjnej [Kowalczyk 2005, s. 168–169].

Turystyka kulinarna stała się już samodzielną atrakcją turystyczną również w Polsce 
[Dominik 2012, s. 9–10]. Regionalne potrawy, trunki i specjały są już nie tylko dodatkiem 
do podróży, ale celem wyjazdu samym w sobie. Od kilku lat organizowane są w Polsce 
festiwale konkretnych potraw, szlaki kulinarne np. Małopolska Miodowa Kraina, Szlak 
Fasolowa Dolina, Lubuski Szlak Wina i Miodu, Szlak Oscypkowy na Podhalu, Podkar-
packi Szlak Winnic i wiele innych, które stanowią atrakcję dla turystów [Podkarpackie 
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Smaki… 2012, s. 3–4]. Polska posiada bardzo bogate i zróżnicowane dziedzictwo kuli-
narne, na które wpływa zachowanie regionalnych obrzędów i zwyczajów, dzięki czemu 
posiada wiele produktów regionalnych i tradycyjnych. Produkty cechują się szczególną 
jakością, niepowtarzalnym sposobem przyrządzania, dzięki czemu przyczyniają się 
do wzbogacenia kuchni polskiej. Tak więc na kulinarne tradycje wpływ mają warunki 
naturalne, miejsca gdzie wytwarzane są produkty, a także przepisy i receptury prze-
chodzące z pokolenia na pokolenie. Należy pamiętać, że polskie zwyczaje kulinarne 
to także polska gościnność, szczerość, przywiązanie i szacunek dla lokalnych tradycji. 
Kuchnie danych regionów w Polsce różnią się głównie rodzajem najczęściej używanych 
produktów i sposobem ich przyrządzania [Jędrysiak 2008, s. 92–93].

Produkty lokalne i regionalne stanowią przeciwwagę i alternatywę dla konsumentów, 
którzy z każdej strony są zasypywani chemizacją procesu przetwarzania i wytwarza-
nia żywności oraz coraz bardziej wszechobecną modyfikacją genetyczną żywności. 
Produkcja żywności z zastosowaniem tradycyjnych metod, szlaki turystyczne razem 
z uzupełniającymi produktami, spełniają istotną rolę promocyjną, dzięki temu na danym 
terenie zaczynają się pojawiać nowe formy turystyki, a także zwiększa się turystyczna 
atrakcyjność danego obszaru [Dominik 2012, s. 18–19].

Turystyka kulinarna to jedna z „najprzyjemniejszych” form turystyki. Uprawiana 
jest przez coraz większą liczbę turystów smakoszy. W przypadku tego typu turystyki 
przedmiotem poznawczym podróży jest jedzenie. Kuchnia każdego kraju jest inna, 
charakterystyczna dla swojego regionu. Dlatego należy inwestować w promocję turystyki 
kulinarnej, gdyż regionalne smaki potraw i receptury ich przyrządzania są swoistym 
nośnikiem kultury i tradycji wszystkich zakątków świata [Kruczek 2002, s. 281].

W państwach Unii Europejskiej ważną rolę odgrywa żywność wysokiej jakości, 
jej ochrona, promocja i wytwarzanie. We Wspólnocie Europejskiej polityka jakości 
realizowana jest poprzez, m.in. wyróżnianie, charakteryzujących się tradycyjną metodą 
tworzenia, produktów regionalnych, wyrobów rolno-spożywczych potwierdzonych 
znakami wysokiej jakości. Realizowana przez Wspólnotę Europejską polityka jakości 
daje klientom podłoże autentyczności i wysokiej jakości żywności, które posiadają 
charakterystyczne cechy oraz specjalny tradycyjny system produkcji. Uproszczeniem 
dla kupujących produkty rolno-spożywcze są oznaczenia geograficzne i nazwy po-
chodzenia, a także gwarancja tradycyjnej specjalności, dzięki którym jest możliwość 
identyfikacji konkretnych produktów.

Pierwszymi inicjatorami przepisów ochraniających regionalne produkty byli Fran-
cuzi. Wdrożenie ich regulowało rozwój produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych 
oraz przyzwalało przyjąć warunki reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której priorytetem 
było zmniejszenie ilości i zwiększenie jakości wytwarzanej żywności w Europie.

Obecnie można zauważyć silne dążenie zarówno w krajach Unii, jak również 
w Polsce do podkreślania własnej tożsamości regionalnej. Często słyszy się o zna-
czeniu i roli „małych ojczyzn”. Doskonale w ten nurt wpisują się zespoły elementów 
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pozwalające ochraniać i promować dziedzictwo kulturowe danych regionów Europy. 
Tworzenie produktów tradycyjnych i regionalnych z jednej strony może liczyć na uwagę 
zamożniejszych grup ludności miejskiej i turystów, a z drugiej na wsparcie promocji 
tego typu produkcji.

Można zaryzykować stwierdzenie [Stasiak 2016, s. 26], że możliwość przeżycia 
nadzwyczajnego, niespotykanego doświadczenia przesądziła o dynamicznie rosnącej 
popularności turystyki kulinarnej na początku XXI w. Ta forma podróżowania ideal-
nie wpisuje się w szersze ogólnoświatowe zjawisko gospodarcze, nazwane ekonomią 
doświadczeń. Wydaje się, że występuje tu też silne sprzężenie zwrotne – powszechne 
oczekiwanie przez klientów ciągle nowych, ekscytujących doznań. A takie bez wątpie-
nia są podróże w poszukiwaniu nowych smaków. Dlatego turystykę kulinarną można 
uznać za doskonałą emanację doświadczeń współczesnej gospodarki.

4. Rodzaje turystyki związanej z dziedzictwem kulinarnym

Określenie turystyki kulinarnej po raz pierwszy pojawiło się w literaturze podmiotu 
w 1998 r. jako sposób poznawania innych kultur. Z biegiem czasu pojęcie to zyskało 
szersze znaczenie. Motywem podróży współczesnych turystów jest zaspokojenie cie-
kawości świata, opierając się również na „smakach” odwiedzanych regionów [Krauzo-
wicz i Kruczek 2016, s. 17–33]. Umożliwia to rozwijająca się gastronomia, ułatwiająca 
konsumpcję tradycyjnych posiłków. Coraz częściej region jest rozpoznawalny po pro-
duktach, które z niego pochodzą. Turystyka kulinarna jest częścią składową turystyki 
kulturowej, czy też poznawczej, ale także ma powiązania, m.in. z turystyką miejską, 
wiejską, rodzinną, biznesową. Wszystko to zależy od jej rozpatrywania podmiotowego 
lub przedmiotowego. 

Poznawanie nowych produktów spożywczych i potraw zawsze odgrywało w tu-
rystyce istotną rolę, to jednak dający się zaobserwować na świecie dynamiczny wzrost 
popularności turystyki kulinarnej świadczy o tym, że stanowi ona nadal pewną no-
wość. Gastronomia odgrywa również w Polsce coraz większą rolę podczas wyjazdów 
turystycznych, na co wskazują dane z przeprowadzonych w 2013 r. badań ankietowych 
[Durydiwka 2013, s. 13], z których wynika, że 85% respondentów podczas wyjazdów 
korzystało z możliwości degustowania potraw kuchni regionalnej, 77% chętnie kosztowało 
dania zrobione z lokalnych produktów, a 51% zadeklarowało gotowość uczestniczenia 
w wydarzeniach związanych z kwestiami kulinarnymi.

Turystyka kulinarna może być rozpatrywana jako istotna część turystyki miejskiej lub 
wiejskiej, jako integralny element turystyki rodzinnej, jako część turystyki biznesowej, 
czy kongresowej itp. [Kowalczyk 2005, s. 163–169; Kowalczyk 2011, s. 13–26]. Często 
jest ona traktowana przez pryzmat koncepcji turystyki zrównoważonej, jak również 
ważny czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego.

C. M. Hall i L. Sharples [cyt. za Kowalczyk 2016, s. 29–33] przedstawili cztery zasad-
nicze formy turystyki związanej z dziedzictwem kulinarnym. Najbardziej rozbudowaną 
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formą jest turystyka smakoszy (ang. gourmet tourism), gdzie turyści podejmują decyzje 
o docelowym miejscu, kierując się odwiedzeniem konkretnej restauracji, winiarni, 
skonsumowania, a nawet zakupu określonego produktu. W trakcie trwania wyjazdu 
większość aktywności turystycznej wiąże się z jedzeniem. 

Nieco niżej w hierarchii znajduje się turystyka kuchni narodowej (ang. cuisine 
tourism) lub inaczej turystyka gastronomiczna (ang. gastronomic tourism). Ta forma 
ogranicza się do tego, że wybór restauracji nie jest powiązany z określonym daniem, 
produktem, ale z chęcią poznania nowych doznań smakowych, natrafienia na sław-
nego kucharza itp. Jednak również w tej formie turystyki gastronomia jest uznawana 
za istotny motyw podróży.

Jako trzecia forma została przedstawiona turystyka kulinarna (ang. culinary tourism), 
która wiąże się z uczestnictwem w targach wiejskich, festynach kulinarnych, pobytem 
w restauracji, gdzie uznawana jest za formę wypoczynku, a nie konieczność zaspokojenia 
swoich potrzeb fizjologicznych. Ukojenie głodu czy też apetytu jest drugorzędną sprawą. 

Formą, gdzie gastronomia jest w aspekcie motywacji i zachowań turystycznych 
uzupełniająca, jest turystyka wiejska (ang. rural tourism) oraz turystyka miejska (ang. 
urban tourism). Turyści często biorą udział w imprezach gastronomicznych, odwie-
dzają miejscowy targ, restauracje, winiarnie, ale ich motywacją jest poznanie czegoś 
nowego, nie są zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat kulinarny lub kulturowy 
[Kowalczyk 2016, s. 29–33].

W obrębie turystyki smakowania (ang. tasting tourism) można uwypuklić turystykę 
kulinarną i turystykę napojów (ang. beverage tourism). W tych dwóch formach moty-
wem przewodnim powinna być chęć spróbowania i poznania nowych, nieznanych im 
do tej pory wyrobów spożywczych. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem w tu-
rystyce napojów jest turystyka winiarska (enoturystyka). Coraz popularniejsza staje 
się również turystyka piwna (biroturystyka). W celu promocji walorów kulturowych 
regionu i zachęcenia turystów do odkrywania i odwiedzania tworzone są tematyczne 
szlaki turystyczne. Zrzeszają miejsca i obiekty, które są podobne i stają się atrakcją 
turystyczną. Jedną z form szlaków jest szlak kulinarny ukierunkowany na poznawanie 
produktów i tradycji danego regionu, odwiedzanie lokali serwujących tradycyjną kuchnię 
[Woźniczko, Jędrysiak i Orłowski 2015, s. 23–25]. Sposób, w jaki tworzone są szlaki 
gastronomiczne, opiera się na trzech elementach. Pierwszym z nich są dania regionalne 
jako podstawa dziedzictwa kulturowego. Dania są postrzegane jako składowa kultury 
regionu, następstwo kultury człowieka i warunków naturalnych. Czynność jedzenia 
jest jednocześnie aktem kulturowym. 

Kolejnym elementem jest umiejscowienie produktów regionalnych. Turysta, 
który wybiera określony region, kojarzy go z produktem, w którym szuka jakości 
w celu skonsumowania, a nawet zakupu wyrobu będącego wspomnieniem z podróży. 
Degustowanie produktu wiąże się z wydobyciem wszelkich walorów smakowych, ale 
również z identyfikowaniem się z kulturą i tradycją miejscowej ludności. Turysta swoim 
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postępowaniem może przyczynić się do promocji wyrobów i regionu oraz spowodować 
nadanie im większej wartości. 

Trzecim komponentem jest ,,turystyka jako instrument promocji produktów re-
gionalnych”. Produkty charakteryzujące się silną tożsamością regionalną powinny być 
wykorzystane do promocji regionu oraz szlaku turystycznego [Krupa 2016, s. 53–61]. 
Swoją niecodziennością dla przyjezdnych podnoszą wartość produktu i przyciągają 
potencjalnych odbiorców. 

Celem organizacji szlaku gastronomicznego jest przede wszystkim docenianie 
regionalnych dań. Należy przez cały czas dbać o ich jakość i promować potrawy i pro-
dukty regionalne. Ważnym elementem jest wspólny znak jakości zrzeszający wyroby 
dostępne na szlaku gastronomicznym [Widawski 2011, s. 31–47]. 

Na rynku dóbr i usług można spotkać się z wieloma produktami pochodzącymi 
z różnych źródeł. Jednak najbardziej cenione, chociaż niezbyt często spotykane w obec-
nych supermarketach, są wyroby, które pochodzą z konkretnego regionu, są tworzone 
przy wykorzystaniu tradycyjnych środków produkcji, czy też pochodzą z ekologicznych 
plantacji. W odróżnieniu od masowo produkowanej żywności charakteryzują się nie 
tylko smakiem i zapachem, ale również ceną. Niekiedy trzeba zapłacić więcej, jednak 
ich jakość jest adekwatna do ceny. Produkty tradycyjne, regionalne, lokalne oraz eko-
logiczne są ważnym elementem we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Mieszkańcy określonego regionu, produkując w sposób nieprzemysłowy, niema-
sowy, z surowców lokalnych, wykorzystując swoje codzienne metody, tworzą produkt 
lokalny. Produkcja wspierająca lokalną gospodarkę, pomniejszona o koszty transportu, 
powinna być tańsza dzięki krótszemu łańcuchowi pośredników. Dla ludności lokalnej 
jest to codzienność, natomiast dla osób przyjezdnych stanowi atrakcyjność. Za produkty 
lokalne uważane są wyroby i usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. 
Zalicza się do nich zarówno produkty spożywcze, jak i rękodzieło oraz inne usługi 
oparte o lokalne dziedzictwo charakterystyczne dla określonego regionu. Określenie 
,,lokalny” czy ,,produkt lokalny” nie jest zdefiniowane w aktach prawnych. Pojawia się 
w rozporządzeniu MRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. ,,w sprawie szczegółowych warunków 
uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (z późniejszymi nowelizacjami), 
gdzie zostało sprecyzowane, że wytworzony produkt może być sprzedawany lokalnie, 
czyli w województwie, gdzie został wytworzony i w powiatach przyległych” [Jamrozy 
2015, s. 6–7]. Dzięki lokalnej produkcji społeczność wiejska zamieszkała w określonym 
regionie ma szansę na zdobycie zatrudnienia.

Na podobnych zasadach funkcjonuje produkt regionalny. Jest także wytwarzany 
w określonym regionie, ale posiada precyzyjne określenie w regulacjach prawnych 
związanych z artykułami i środkami spożywczymi wysokiej jakości. Produkt regionalny 
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zwany inaczej produktem znanego pochodzenia nie musi dotyczyć regionu w sensie 
geograficznym, ale może dotyczyć obszaru związanego z jego wytwarzaniem2.

Kolejnym, szerzej rozpowszechnionym określeniem jest produkt tradycyjny 
wyrażany jako produkt rolny, środek spożywczy, czy też napój spirytusowy, którego 
jakość, właściwości i unikatowe cechy wynikają z korzystania z tradycyjnych metod 
wytwarzania poprzedzonych 25-letnią tradycją pochodzenia [Jamrozy 2015, s. 5–7]. 
Tradycyjna metoda wytwarzania może zostać unowocześniona bez naruszania jakości 
produktu. Wiadome jest, że dawniej nie było możliwości korzystania ze sprzętów nowej 
generacji, lecz gdy efekt końcowy jest bez zmian, można posłużyć się mechanicznym 
urządzeniem. Zdarza się, że służby kontrolne inaczej interpretują taką sytuację. Jed-
nak tradycyjność produktu uwzględnia jako najważniejszy element skład produktu, 
a stosowanie technologii jedynie zmniejsza nakład pracy. Zwiększeniu ulega natomiast 
bezpieczeństwo i higiena produktu końcowego [Winawer i Wujec 2013, s. 5–16]. Często 
pochodzą z konkretnego kraju lub regionu, ale ich ciągłe upowszechnianie oraz renoma 
sprawiają, że są produkowane także w innych krajach. 

Coraz większą popularność zyskują produkty ekologiczne, które powstają z pło-
dów rolnych rolnictwa ekologicznego [Krupa 2016, s. 103–121]. Środki chemiczne do 
nawożenia zastępowane są środkami naturalnymi pochodzącymi z oborników oraz 
kompostowników. Teren gospodarstw charakteryzuje się czystą glebą, powietrzem 
oraz wodą. Konsument, wybierając produkt ekologiczny, ma świadomość, że jest on 
wysokiej jakości, ponieważ proces produkcji i „warsztat” poddawany jest ciągłym 
kontrolom przez niezależne organizacje certyfikujące [Łukasiński 2008, s. 146–153]. 
Produkty ekologiczne charakteryzują się korzystną różnicą w składzie chemicznym, 
a przede wszystkim w ocenie organoleptycznej, w porównaniu z produktami kon-
wencjonalnymi [Cichocka, Krupa i Shypot 2016, s. 1–9]. Zaobserwowano pozytywny 
ich wpływ na organizm człowieka przy niektórych chorobach, takich jak otyłość, lecz 
jak do tej pory nie oszacowano, w jakim stopniu żywność ekologiczna może wpływać 
na zdrowie człowieka3. Wyroby ekologiczne nie mogą być produkowane z surowców 
modyfikowanych genetycznie, podobnie przetwory ekologiczne nie mogą zawierać 
domieszki surowców z GMO [Krupa 2014, s. 65–81].

5. Dziedzictwo kulinarne i jego znaczenie w turystyce

Polska posiada także bardzo bogate dziedzictwo kulinarne. Złożyło się na to zarówno 
zróżnicowanie geograficzne kraju, jak i jego historia, wpływy kultur krajów sąsiednich 
oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Dziedzictwo to szeroko rozumiane pojęcie, 
związane z przeszłością. Dawniej dziedzictwo postrzegano jako ,,przywilej, który nada-
wali książęta w XII i XIII w. niejako na udzielność. Posiadający prawo dziedzictwa był 

2. http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/informator/produkt-lokalny-tradycyjny-regionalny-ekologiczny 
[dostęp: 15.04.2018].

3. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16546628.2017.1287333 [dostęp: 16.04.2018].
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w swych dobrach prawodawcą, sędzią, władzą wojskową” [Orgelbrand 1903, s. 892]. 
Obecnie możemy określić to pojęcie jako ogół wartości materialnych, jak również 
niematerialnych odziedziczonych po poprzednich pokoleniach. 

Wśród wielu gałęzi dziedzictwa możemy wyróżnić dziedzictwo kulturowe jako 
szeroko pojmowaną tradycję. Ma ono bardzo duże znaczenie dla ciągłego rozwoju 
turystyki kulturowej, a także opisuje tożsamość regionalną społeczności. Z relacji 
dziedzictwa kulturowego z dziedzictwem kulinarnym wynika ścisła łączność tradycji 
kulinarnych. Turyści, odwiedzając nieznane im obszary, mogą wgłębić się w kulturę, 
tradycję, historię, codzienny byt mieszkańców poprzez zdobywanie nowych doświad-
czeń smakowych [Woźniczko, Jędrysiak i Orłowski 2015, s. 17–19]. 

Zatem pojęcie dziedzictwa kulinarnego jest ściśle związane z dziedzictwem 
kulturowym. Składa się na nie zróżnicowanie regionów, historia i kultura krajów 
sąsiedzkich oraz mniejszości. Dziedzictwo kulinarne możemy określić jako produkty 
żywnościowe i potrawy, które wyróżniają się jakością, tradycyjną metodą przygotowa-
nia i wyprodukowania sięgającą niekiedy nawet dalekiej przeszłości. Dane produkty 
są związane z określonym obszarem, wytwarzane w niewielkiej ilości, wykorzystując 
bezprecedensowe umiejętności oraz technologie4. Dziedzictwo kulinarne wpisuje się 
w rozwój turystyki kulinarnej, która jako jedyna ma najliczniejszą grupę odbiorców. 
Nietuzinkowość dziedzictwa kulinarnego jest poszukiwanym przez konsumentów 
produktem turystycznym. Wytwarzanie i sprzedaż wyrobów tradycyjnych jest ogrom-
ną szansą dla rozwoju mieszkańców i producentów, którzy są bezpośrednio związani 
z miejscem pochodzenia produktu. Oferowana kuchnia ma ogromny wpływ na wzrost 
atrakcyjności turystycznej. W regionach wiejskich dla lokalnej ludności i turystów 
dziedzictwo kulinarne staje się dodatkową atrakcją turystyczną.

Dziedzictwo kulinarne jest powiązane z różnorodnością biologiczną w rolnictwie. 
Wysoka jakość produktów tradycyjnych i regionalnych, jak już podkreślano, wynika 
z wykorzystywania ekologicznych i naturalnych surowców oraz tradycyjnych sposobów 
wytwarzania [Krupa 2010, s. 451–455]. Jest to cecha, która odróżnia te wyroby od żyw-
ności produkowanej masowo, wykorzystującej przyspieszone technologie stosowane 
w dużych zakładach przetwórczych. Produkty, które są wyszczególnione na Liście 
Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są cząstką 
polskiego dziedzictwa kulinarnego, ponieważ dzięki zróżnicowaniu regionalnemu 
wpływają na wyjątkowość i bogactwo dziedzictwa.

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym aspektem turystyki. Odmienność tradycji i potraw 
staje się dla turystów obiektem zainteresowania. Zachęca do odwiedzenia nieznanych 
regionów, zmiany codziennego otoczenia, przeżycia nowych doświadczeń. Ostatnimi 
czasy możemy zaobserwować wzrost popularności turystyki kulinarnej. Elementem 

4. M. Gąsiorowski, Rzeczpospolita produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, [w:] Polskie dziedzictwo kulinarne, 
http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/produkt-lokalny/item/21591-rzeczpospolita-produktow-lokalnych 
[dostęp: 20.04.2018]. 
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każdej podróży jest spożywanie posiłków, które wpływają na zaspokojenie potrzeb 
fizjologicznych każdego człowieka, a także na zadowolenie z wyjazdu [Czarniecka-
-Skubina 2015, s. 25–41]. Często motywem przewodnim wyboru miejsca docelowego 
są zakłady gastronomiczne, które cieszą się dużą popularnością wśród odwiedzających, 
a ich głównym atutem jest serwowanie potraw tradycyjnych dla danego obszaru. 

To, co łączy wszystkich producentów żywności tradycyjnej i regionalnej oraz 
właścicieli zakładów gastronomicznych serwujących tego rodzaju potrawy, to przede 
wszystkim szacunek do rodzimego dziedzictwa kulinarnego z naciskiem na jakość 
i ekologię. Produkty te powstają ze świadomej potrzeby ocalenia od zapomnienia 
tradycji ich wytwarzania oraz z zamiłowania do otaczającej nas natury [Podkarpackie 
Smaki… 2015, s. 5].

6. Produkty tradycyjne na Liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Produkty lokalne, tradycyjne i regionalne są szansą dla rozwoju obszarów wiejskich. 
Są one też atrakcją dla konsumentów. W Polsce rynek produktów tradycyjnych i re-
gionalnych rozwija się dzięki promocji tych produktów, a przede wszystkim na skutek 
wzrastającego braku zaufania konsumentów do żywności produkowanej metodami 
przemysłowymi [Gulbicka 2014, s. 119–123]. Produkty tradycyjne i regionalne przy-
czyniają się także do utrwalenia lokalnej tożsamości oraz zwiększenia rozpoznawalności 
regionu, a co za tym idzie zwiększenia zainteresowania turystów. 

W Polsce produkty tradycyjne są rejestrowane od 2005 r. na Liście Produktów Tra-
dycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z ustawą 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (rozdz. 8. art. 47–56). Na liście 
mogą zostać umieszczone produkty rolne, środki spożywcze, a także napoje spirytusowe 
[Gulbicka 2014, s. 39–41]. Celem Listy Produktów Tradycyjnych jest głównie: zbieranie 
i rozpowszechnianie informacji związanych z wytwarzaniem żywnościowych produktów 
tradycyjnych, zwiększenie świadomości konsumentów, promocja regionu, stworzenie 
możliwości ubiegania się o odstępstwa weterynaryjne i sanitarne oraz przygotowanie 
producentów do rejestracji nazw na poziomie UE [Jamrozy 2015, s. 6].

Jej zadaniem jest ochrona tradycyjnych i regionalnych produktów lokalnych, 
opierająca się na systemie identyfikacji tych produktów, dobrowolnej kontroli jakości 
i wpisie na listę krajową. W każdym kraju członkowskim system ten działa na trochę 
innych zasadach, lecz opiera się na tym samym prawie europejskim.

Produkt tradycyjny charakteryzuje się wysoką jakością wynikającą z przynajmniej 
25-letniej tradycji produkcji. Produkowany jest przy użyciu tradycyjnych surowców, cha-
rakteryzuje się tradycyjnym składem i sposobem przetwórstwa zgodnie ze starą metodą.

Lista nie chroni produktów regionalnych i tradycyjnych przed nieuprawnionym 
wykorzystaniem oznaczeń pochodzenia produktu, lecz jest to instrument służący 
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rozpowszechnianiu wiedzy na temat produktów tradycyjnych, tj. żywności cechującej 
się wyjątkową jakością [Jasiński 2005, s. 303–306].

Lista Produktów Tradycyjnych jest źródłem informacji dla konsumenta na temat 
dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnej żywności, a także budzi zainteresowanie tymi pro-
duktami konsumenta, co przekłada się na zwiększenie popytu na tradycyjną żywność5.

Produkty wpisywane są na listę według następujących kategorii:

1. Produkty mleczne
2. Produkty mięsne
3. Produkty rybołówstwa
4. Warzywa i owoce
5. Wyroby piekarnicze i cukiernicze
6. Oleje i tłuszcze
7. Miody
8. Gotowe dania i potrawy
9. Napoje
10. Inne produkty – wszystkie inne, które nie występują w zakresie merytorycznym 

punktów od 1 do 9, a są przytoczone w załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
wspólnotę europejską6. 

Na rycinie 2 przedstawiono liczbę produktów tradycyjnych według poszczególnych 
województw, zarejestrowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie 
(maj 2018 r.) na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 1806 produktów (tab. 1), 
z czego najwięcej pochodzi z województwa podkarpackiego – 226 i są to głównie pro-
dukty mięsne (77), potrawy gotowe (47) oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (46). 
Kolejni potentaci to województwo małopolskie (208), województwo lubelskie (197), 
województwo pomorskie (178) i województwo śląskie (145)7. 

W województwie podkarpackim w produkcji i rejestracji tradycyjnych wyrobów 
mięsnych dominują Zakłady Mięsne „SMAK-GÓRNO” w Górnie, Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego „TAURUS” w Pilźnie, a także Zakład Mięsny „Jasiołka” z Dukli, 
który produkuje również wyroby ekologiczne i tradycyjne. Wyroby wędliniarskie pro-
dukowane są też na mniejszą skalę przez kilkanaście rodzinnych zakładów mięsnych 
np. z Markowej. Pozostałe grupy to producenci zakładów produkcyjnych, gospodarstwa 
rodzinne, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje społeczno-kulturalne [Krupa 
i Dec 2012, s. 347–364].

Ważną rolę w sferze produkcji wyrobów tradycyjnych pełnią koła gospodyń wiejskich, 
a także organizacje pozarządowe, które działają na terenie gmin i powiatów. Organizacje 
są ogniwem łączącym i aktywizującym niewielkie firmy, a także osoby zajmujące się 

5. http://www.podr.pl [dostęp: 13.04.2018].
6. http://www.minrol.gov.pl [dostęp: 13.04.2018].
7. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych 

[dostęp: 14.05.2018].



96

 

tego rodzaju produkcją na danym obszarze, chronią przed zapomnieniem tradycyjne 
przepisy i metody produkcji [Krupa 2015, s. 327–354]. 

Ryc. 2. Liczba Produktów Tradycyjnych według województw

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-
tradycyjnych [dostęp: 14.05.2018]

Tab. 1. Liczba produktów tradycyjnych w przodujących województwach

Kategorie produktów
Województwo

podkarpackie małopolskie lubelskie pomorskie śląskie

Mleczne 22 13 10 4 12

Mięsne 77 64 29 27 12

Produkty rybołówstwa 3 8 5 17 5

Warzywa i owoce 10 15 17 16 12

Wyroby piekarnicze
i cukiernicze 4 40 44 30 33

Oleje i tłuszcze 4 1 6 5 2
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Kategorie produktów
Województwo

podkarpackie małopolskie lubelskie pomorskie śląskie

Miody 3 7 8 3 5

Gotowe dania i potrawy 47 37 45 52 56

Napoje 13 17 31 19 7

Inne produkty 1 6 2 5 1

Ogółem (Polska) – 
1806 226 208 197 178 145

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.minrol.gov.pl [dostęp: 14.05.2018]

7. Produkty tradycyjne i regionalne w polityce Polski i Unii Europejskiej

W coraz większym stopniu można zaobserwować wzrost zainteresowania pro-
duktami tradycyjnymi i regionalnymi. Unia Europejska w celu promocji oraz ochrony 
producentów przed nieuczciwą konkurencją wprowadziła system znakowania i cer-
tyfikowania produktów. 

Pracochłonne i czasochłonne metody produkcji żywności, charakteryzujące żyw-
ność tradycyjną i związaną z danym regionem, stanowią przeciwstawienie standaryzacji 
i ujednolicania produkcji. Potrzeba zachowania bioróżnorodności w produkcji roślin-
nej i zwierzęcej oraz zachowania kulinarnej różnorodności poszczególnych regionów 
i państw stała się głównym powodem wprowadzenia przez Unię Europejską systemu 
ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych [Gulbicka 2014, s. 119–151]. Ochrona 
i promocja produktów tradycyjnych i regionalnych jest jednym z ważniejszych czyn-
ników mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Stwarza na wsi nowe źródła 
utrzymania, zwiększa dochody rolników, a w szczególności na terenach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania i zapobiega wyludnianiu się tych terenów oraz chroni 
dziedzictwo kulturowe wsi i kraju. 

Europejski system ochrony nazw produktów tradycyjnych i regionalnych został 
stworzony w odpowiedzi na pojawiające się z coraz większym nasileniem podrobione 
produkty. Głównym celem, dla którego UE zdecydowała się wprowadzić system ochro-
ny produktów regionalnych i tradycyjnych, jest możliwość weryfikacji autentyczności 
i jakości znaczonej żywności. System ten jest szansą dla polskich producentów, aby 
wyróżnić się i zaistnieć na rynkach państw UE, a tym samym promować tradycje 
kulinarne poszczególnych regionów Polski.

Najstarsze oznaczenia, które gwarantowały jakość oferowanej żywności, wywodzą 
się z Francji. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie Francuzów, Unia Europejska 
przyczyniła się do stworzenia ,,Europejskiego Systemu Rejestracji i Ochrony Produktów 
Tradycyjnych i Regionalnych”, który prawnie funkcjonuje od 1992 r. [Borowska 2008, 
s. 107–122]. 
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,,Zagadnienia związane z ochroną produktów regionalnych i wytwarzanych trady-
cyjnymi metodami określone są w prawie Unii Europejskiej w:

 � Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listo-
pada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych,

 � Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw 
pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych 
specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia 
paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych 
przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 17),

 � Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 
2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 36)”8.

Realizowana w Unii Europejskiej polityka jakości przyczynia się do zabezpieczenia 
dziedzictwa kulturowego wsi, co powoduje zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich 
oraz przyczynia się do większego zainteresowania agroturystyką i turystyką wiejską. 
Wprowadzony przez Unię Europejską wspólny system znakowania w celu ochrony 
i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych przyznaje następujące oznaczenia 
(ryc. 3, 4 i 5).

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) – znak, który jest przyznawany wysokiej 
jakości produktom związanym z regionem oraz wszelkim surowcom pochodzącym 
z danego miejsca. Cały proces technologiczny powinien odbywać się na określonym 
obszarze geograficznym, wykorzystując naturalne czynniki, takie jak: gleba, klimat oraz 
lokalne know-how [Wójcik, Kłusek i Turski 2011, s. 2–6]. Nazwa produktu jest ściśle 
związana z konkretnym miejscem, regionem, a w wyjątkowych przypadkach z krajem. 

Aby uzyskać znak ChNP, należy przejść przez dwuetapową procedurę. Pierwszą 
z nich jest etap krajowy, który ma swój finał w Komisji Europejskiej. Pierwszym krokiem 
na drodze do otrzymania znaku jest złożenie wniosku w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zawierającego dane grupy, profil produktu oraz dokumenty potwierdzające 
wyjątkowość i tradycyjny charakter [Gulbicka 2014, s. 9–26].

8. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-
i-tradycyjne [dostęp: 17.01.2018].
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Ryc. 3, 4 i 5. Znaki – Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne 
i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność9

    
 Ryc. 3  Ryc. 4  Ryc. 5

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) – znak unijny oznaczający nazwę 
produktu, którego charakterystyczne cechy, renoma oraz jakość są rezultatem danego 
pochodzenia geograficznego. Warunkiem, jaki musi być spełniony, jest przynajmniej 
jeden etap produkcji, który musi odbywać się na terenie, do którego odnosi się nazwa 
[Winawer i Wujec 2013, s. 4–12]. Jakość produktu może być uwarunkowana naturalny-
mi czynnikami, takimi jak: klimat, rodzaj gleby, roślinność. Znakiem ChOG mogą być 
oznaczone produkty rolne, które są przeznaczone do spożycia oraz środki spożywcze. 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) – znak, który jest przyznawany 
produktom rolnym lub środkom spożywczym uznanym przez wzgląd na „specyficzny 
charakter” oraz nazwę. Musi posiadać cechę lub zespół cech, które wyraźnie odróżniają 
go od innych, podobnych do niego (z tej samej kategorii). Różnica ta nie może opierać 
się tylko na jakościowym lub ilościowym składzie produktu, ani na sposobie produkcji, 
ustalonym w prawodawstwie krajowym lub wspólnotowym10. Musi być wytwarzany 
przy użyciu tradycyjnych surowców lub charakteryzować się tradycyjnym składem lub 
sposobem produkcji. Tym oznaczeniem może być wyróżniony produkt, którego istnienie 
trwa przez co najmniej 25 lat. Jego sposób produkcji odbywa się przy wykorzystaniu 
tradycyjnych metod i przy użyciu tradycyjnych surowców [Kieljan 2011, s. 22–26]. 

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego rozpoczęła swoją działalność w 1995 r. 
w Szwecji i jest siecią zrzeszającą regiony członkowskie z całej Europy, których głównym 
motywem jest rozwój rodzimych regionów za pomocą promocji lokalnej, regionalnej 
i tradycyjnej żywności. Zadaniem Sieci jest promowanie produkcji produktów żywno-
ściowych regionu oraz wspieranie klientów i turystów w znalezieniu żywności regionalnej 
na każdym obszarze. Przynależność do Sieci gwarantuje turystom i konsumentom, że 
oferowane produkty są najwyższej jakości, pochodzą z określonego regionu i zostały 
sporządzone w oparciu o regionalną recepturę. Członkami europejskiej sieci są restau-

9. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne [dostęp: 17.04.2018].
10. http://certyfikacja.co/certyfikacja-produktow-regionalnych-tradycyjnych/gwarantowana-tradycyjna-specjalnosc 

[dostęp: 10.04.2018].
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racje, gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa spożywczego i inne jednostki, które 
mają swój związek z regionem [Kieljan 2011, s. 57–60]. 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest przedsiębiorstwem z sześćdziesięcio-
letnim doświadczeniem w dziedzinie badań wyrobów, certyfikacji osób oraz systemów 
zarządzania i szkoleń. Pod jej certyfikację podlega także jedna z najszybciej rozwijających 
się na świecie, a w szczególności w Unii Europejskiej, dziedzina rolnictwa – rolnictwo 
ekologiczne. W Polsce wzrost zainteresowania tą gałęzią zaobserwowano pod koniec lat 
90. Produkcja w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest kierowana zgodnie z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju i w szczególności polega na zastosowaniu prawidłowego 
płodozmianu, doboru gatunków i odmian roślin oraz zwierząt, biorąc pod uwagę ich 
naturalną odporność i przystosowanie do warunków klimatycznych. Gospodarstwa 
ekologiczne wymagają dużych nakładów finansowych, stałej oraz systematycznej kontroli 
i własnej pracy. Przyjęty w Polsce system kontroli i certyfikacji zapewnia konsumentów 
o wytwarzaniu zgodnym z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa 
ekologicznego [Krupa 2014, s. 65–81]. Producenci mogą również korzystać ze znaku 
jakości PCBC ,,BIO”, który zaświadcza spełnienie wymagań rolnictwa ekologicznego 
(ryc. 6). Na rycinach 7 i 8 przedstawiono znak rolnictwa ekologicznego obowiązujący 
do 30 czerwca 2010 r. (ryc. 7) oraz Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego 
obowiązujące od 1 lipca 2010 r. (ryc. 8).

Ryc. 6. Znak jakości PCBC S.A. ,,BIO” potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami 
rolnictwa ekologicznego11

Ryc. 7. Znak rolnictwa ekologicznego obowiązujący do 30 czerwca 2010 r.12

Ryc. 8. Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego obowiązujące  
od 1 lipca 2010 r.13

    
 Ryc. 6. Ryc. 7. Ryc. 8.

Dość rozpowszechnionym na polskim rynku jest granatowo-czerwony znak jakości 
Q (ryc. 9), który gwarantuje wysokiej jakości wyroby i przyczynia się do rozpoznawania 

11. https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/rolnictwo-ekologiczne/znak-certyfikowanego-rolnictwa-
ekologicznego-bio [dostęp: 29.03.2018].

12. http://www.rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/677-marzec-kwiecien-nr-78/rolnictwo-wuniieuropejskiej/993-
rolnictwo-ekologiczne-w-polsce-stan-i-perspektywy [dostęp: 28.03.2018]. 

13. https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/rolnictwo-ekologiczne/wspolnotowe-oznakowanie-
rolnictwa-ekologicznego [dostęp: 10.04.2018].
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na sklepowych półkach. Certyfikat może zostać przyznany produktom spożywczym 
o wysokiej jakości, wyróżniającym się cechami sensorycznymi oraz kontrolowanym 
przez jednostki certyfikujące. Znak jakości Q może być przyznawany produktom kra-
jowym i zagranicznym wytwarzanym seryjnie, wyróżniającym się jakością, walorami 
użytkowymi, zdrowotnymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony środowiska14. 

Kolejnym oznakowaniem wyrobu, jaki może otrzymać producent, jest znak ,,Gwa-
rantowana Jakość” (ryc. 10), który jako jedyny funkcjonuje w zasięgu ogólnopolskim. 
Produkty posiadające oznakowanie zostały wytworzone w systemach zapewniających im 
wyjątkowe cechy lub szczególną jakość. Do wyrobów, których jakość wynika z unikato-
wych cech surowców, metod produkcji oraz miejsca pochodzenia, zalicza się produkty 
regionalne i tradycyjne, wytwory rolnictwa ekologicznego, jak i również produkty 
wytworzone w ramach systemów jakości żywności [Wilczyńska 2014, s. 205–209]. 
Znak ,,Gwarantowana Jakość” stwierdza wzmożenie zaufania konsumentów krajowych 
i zagranicznych do wyrobu. Dzięki niemu można osiągnąć wyższe efekty ekonomiczne 
podczas zwiększonego popytu15. 

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) (ryc. 11) został opracowany 
przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i funkcjonuje od 2009 r. 
Obejmuje mięso wieprzowe, drobiowe oraz wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe. 
Wyroby ze znakiem QAFP są wytwarzane z dużą starannością, kontrolowane podczas 
całego przebiegu wytwarzania, wolne od antybiotyków16. System określa szczegółowo 
warunki, które muszą być spełnione, aby ostatecznie produkt miał najwyższą jakość. 
Obecnie istnieje zestaw norm, tzw. Zeszyt branżowy dla ,,Kulinarnego mięsa wieprzo-
wego” oraz dla drobiu ,,Kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy 
młodej polskiej gęsi owsianej”. Przejrzystość systemu zapewnia identyfikację produktu 
podczas wszystkich etapów produkcji. System QAFP jest otwarty dla każdej firmy, 
a jego udział jest dobrowolny [Kieljan 2014, s. 53–54]. 

14. https://www.pcbc.gov.pl/wp-content/uploads/akcept_18.09.2015_PCBC-ulotka-a4-Znak-Jakosci-Q-2.pdf 
[dostęp: 28.03.2018].

15. https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/nawozy/gwarantowana-jakosc [dostęp: 28.03.2018].
16. http://www.qafp.pl/strona,ogolne-zalozenia-systemu.html [dostęp: 28.03.2018].
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Ryc. 9. Znak jakości Q17

Ryc. 10. Znak – Gwarantowana Jakość18

Ryc. 11. Znak – System Gwarantowanej Jakości Żywności19

          
 Ryc. 9. Ryc. 10. Ryc. 11.

Ściśle ukierunkowanym systemem jest System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork 
Quality System) (ryc. 12), opracowany w celu wytwarzania wysokiej jakości mięsa 
wieprzowego przez Polski Związek Hodowców Trzody Chlewnej ,,POLSUS” i Związek 
,,Polskie Mięso”. System opiera się na właściwym wykorzystaniu odpowiednich ras świń 
i określonych zasad żywienia. Głównym celem PQS-u jest produkcja chudego, nieprze-
tłuszczonego mięsa wieprzowego, z zachowaniem odpowiednich parametrów jakości 
mięsa. Charakterystycznymi cechami takiego produktu jest trwałość, smakowitość, 
atrakcyjność oraz przydatność kulinarna i przetwórcza. Hodowcy i producenci mogą 
posługiwać się znakiem po spełnieniu określonych wymogów [Kieljan 2014, s. 53–54].

Kolejnym wyróżnieniem w ramach krajowych systemów żywności jest System 
Jakości Wołowiny (QMP) (ryc. 13). Właścicielem systemu jest Polskie Zrzeszenie 
Producentów Bydła Mięsnego. System określa standardy dotyczące chowu zwierząt, 
żywienia, transportu oraz produkcji mięsa. Pork Quality System gwarantuje naturalną 
miękkość, soczystość oraz kruchość mięsa, przewyższając w ten sposób jakość han-
dlową oferowaną na polskim rynku. System umożliwia konkretną identyfikację mięsa 
wołowego na wszystkich etapach. W praktyce oznacza to, że cały proces wytwarzania 
certyfikowanego mięsa – zaczynając od doboru rasy bydła, sposobu jego karmienia, 
przez transport, ubój, pakowanie i przechowywanie wyrobu – odbywa się zgodnie ze 
standardami i pod okiem specjalistów. Podobnie jak we wcześniejszych systemach udział 
jest dobrowolny i otwarty dla producentów żywca wołowego i wołowiny, uczestników 
dystrybucji mięsa wołowego, wytwórców pasz oraz dla ubojni i zakładów rozbioru 
[Kieljan 2014, s. 53–54]. 

Organizacją zrzeszającą producentów produktów tradycyjnych, ekologicznych oraz 
lokalnych jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego (ryc. 14). Głównym 

17. https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/wyroby-spozywcze/znak-jakosci-q [dostęp: 10.04.2018].
18. https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/nawozy/gwarantowana-jakosc [dostęp: 17.04.2018].
19. http://www.qafp.pl/wiadomosc,zalety-miesa-pakowanego-produkowanego-w-systemie-qafp.html [dostęp: 

17.04.2018].
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zadaniem tej organizacji jest dotarcie do świadomości społecznej o funkcji produktów 
tradycyjnych i regionalnych, jaką mają one na rynku europejskim i powinny odgry-
wać również w Polsce. Izba powinna angażować się w czynny udział w identyfikacji 
produktów, których bytu powszechnie się nie dostrzega, mimo że są one analogiczne 
z wielowiekową tradycją wyrabiania, na przykład na potrzeby gospodarstw domowych, 
a nie są wytwarzane i sprzedawane na większą skalę20. 

Ryc. 12. Znak – System Jakości Wieprzowiny21

Ryc. 13. Znak – System Jakości Wołowiny22

Ryc. 14. Logo Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego23

 Ryc. 12. Ryc. 13. Ryc. 14.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz ze Związkiem Województw 
RP opracowała pierwszy polski system jakości obwieszczony przez Komisję Europejską. 
12 czerwca 2007 r. system „Jakość Tradycja” (ryc. 15) został uznany za krajowy system 
jakości żywności. System gwarantuje jakość produktu, wyraża zgodę na wgląd w proces 
wytwarzania oraz jasność procedur kontrolnych. Konsumenci mogą dowiedzieć się 
o pochodzeniu surowców i metodach wytwarzania produktu. W systemie mogą uczest-
niczyć przetwórcy polscy i zagraniczni oraz producenci rolni. Pomimo iż uczestnictwo 
jest dobrowolne, to jest także zobowiązujące. Producenci mają obowiązek prowadzić 
dokumentację pozwalającą na identyfikację produktu. Produkty oznaczone znakiem 
,,Jakość Tradycja” muszą wyróżniać się szczególną jakością, posiadać tradycyjny skład 
lub być wyprodukowane tradycyjną metodą. Ważna jest także receptura, z co najmniej 
50-letnią tradycją24. 

Program „Poznaj Dobrą Żywność” (PDŻ) (ryc. 16) promuje jakość żywności. 
Jego głównym zadaniem jest naznaczanie pozytywnego wizerunku artykułów rolno-
-spożywczych wysokiej jakości. Umieszczony na opakowaniu znak PDŻ ma na celu 

20. http://www.produktyregionalne.pl/onas.html [dostęp: 28.01.2018].
21. http://gawelek.com.pl/pqs-pork-quality-system-system-jakosci-wieprzowiny [dostęp: 19.04.2018].
22. http://www.pzpbm.pl/content/wsparcie-z-prow-dla-qmp [dostęp: 19.04.2018].
23. http://www.smaki regionow.pl/pl/sa_znami/polska_izba_produktu_regionalnego_i_lokalnego [dostęp: 19.12.2017].
24. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Regionalne specjały w turystyce. Produkty ze znakiem Jakość 

Tradycja, Warszawa 2016, s. 6–15, na podstawie: http://www.produktyregionalne.pl [dostęp: 12.04.2018].
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ułatwienie konsumentowi właściwego wyboru spośród wielu oferowanych produktów 
żywnościowych na rynku. Informuje, że produkt jest wytwarzany ze sprawdzonych 
surowców z minimalną ilością substancji dodatkowych. Aby ubiegać się o znak „Poznaj 
Dobrą Żywność”, wystarczy prowadzić działalność gospodarczą na terenie Unii Euro-
pejskiej. Wyróżnione mogą zostać tylko te produkty, które spełnią kryteria Programu 
PDŻ i zdobędą pozytywną rekomendację Kolegium Naukowego ds. jakości produktów 
żywnościowych Programu „Poznaj Dobrą Żywność” powołanego przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Ten program obejmuje też działania informacyjno-promocyjne, 
m.in. poprzez czynny udział w wydarzeniach wystawienniczo-targowych w kraju i za 
granicą25. 

Realizowany od 2011 r. ogólnopolski program „Doceń polskie” (ryc. 17) promuje 
wysokiej jakości produkty spożywcze oferowane na polskim rynku. Kwalifikacją, oce-
ną i certyfikowaniem zajmuje się Loża Ekspertów, którą tworzą specjaliści związani 
z żywnością i technologią żywienia26. 

Ryc. 15. Znak „Jakość Tradycja”27

Ryc. 16. Logo programu „Poznaj Dobrą Żywność”28

Ryc. 17. Logo „Doceń polskie”29

     
 Ryc. 15. Ryc. 16. Ryc. 17.

Prestiż związany z posiadaniem certyfikatu „Doceń polskie” wynika m.in. z faktu, 
iż wyróżnienie to nie jest nadawane wszystkim producentom, którzy się o niego ubie-
gają30. Znak promocyjny otrzymują tylko artykuły spożywcze posiadające tzw. polski 
akcent, które podczas audytu żywności zdobędą od jury wysokie oceny. Punkty, w skali 
do 1 do 10, są przyznawane za wygląd, smak oraz stosunek jakości do ceny. Każdy 
wyrób jest indywidualnie sprawdzany przez Lożę Ekspertów, którą tworzą specjaliści 
posiadający doświadczenie w branży spożywczej. Produkt musi uzyskać minimum 

25. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce, Warszawa 2014, s. 52–53, 
na podstawie: https://bip.minrol.gov.pl/Opracowania-ekspertyzy-publikacje/ROLNICTWO-I-GOSPODARKA-
ZYWNOSCIOWA-W-POLSCE2.

26. http://docenpolskie.pl [dostęp: 28.03.2018].
27. https://www.cobico.pl/jakosc_tradycja [dostęp: 17.04.2018].
28. http://www.zielonabandera.pl/1,informator.html [dostęp: 17.04.2018].
29. http://docenpolskie.pl [dostęp: 19.04.2018].
30. http://ppic.pl/ogolnopolski-program-docen-polskie.html [dostęp: 28.04.2018].
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7,5 pkt, tylko wówczas otrzymuje certyfikat jakości. Żywność z maksymalnymi notami 
jest honorowana także tytułem TOP PRODUKT (ryc. 18). 

Produkty wytwarzane przez polskich producentów często są narażone na nieuczciwą 
konkurencję, wykorzystującą ich nazwy, wprowadzając konsumenta w błąd. W tym 
celu stworzone zostały różne systemy i programy zapobiegające sytuacjom fałszerstwa.

Ryc. 18. Tytuł „TOP PRODUKT”31

Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów tradycyjnych i regionalnych 
chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi. W dużym stopniu przyczynia się on do 
zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich, rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agro-
turystyki [Jamrozy 2015, s. 5].

8.  Atrakcyjność turystyki wiejskiej na terenie 
województwa podkarpackiego – przykłady 

Województwo podkarpackie jest regionem o bogatej historii i tradycjach. Wza-
jemne przenikanie się zwyczajów i obyczajów, odrębnych etnicznie kultur społeczności 
zamieszkujących ten obszar, doprowadziło do wytworzenia niepowtarzalnej kultury 
ludowej. Specyficzne cechy dziedzictwa kulturowego, nie tylko wyróżniają region pod-
karpacki na tle innych, ale także decydują o jego atrakcyjności i wyjątkowości [Krupa 
i Bańkosz 2015, s. 217–244]. 

W województwie powstaje coraz więcej produktów opartych na atrakcjach tury-
stycznych obszarów wiejskich, będących efektem współpracy samorządu lokalnego, 
przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Do przykładowych produktów można m.in. 
zaliczyć: „Święto Chleba” w Ustrzykach Dolnych (fot. 1), „Garncarski Szlak” w Medyni 
Głogowskiej w gminie Czarna (fot. 2), „Szlak przydrożnych krzyży i kapliczek w Hu-
nowie” czy „Enoturystyka w powiecie jasielskim” (fot. 3). W szybkim tempie rozwija 
się zwłaszcza enoturystyka na szlakach związanych z winoroślą i winem [Dec i Krupa 

31. https://www.google.pl/search?biw [dostęp: 19.04.2018].
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2014, s. 151–162]. Dla przykładu należy wspomnieć o „Podkarpackim Szlaku Win-
nic”, następnie „Jasielskim Szlaku Winnym” oraz „Karpackim Szlaku Wina” [Krupa 
i Stokłosa 2015, s. 259–270].

Pomysł utworzenia „Podkarpackiego Szlaku Winnic” narodził się podczas pisania 
pracy magisterskiej pt. „Winnice jako specyficzny produkt turystyczny Polski – metody 
promocji”. Autorką pracy jest Magdalena Grela (Dul), promotorem prof. nadzw. dr 
hab. inż. Jan Krupa. Praca zdobyła I nagrodę Ministra Sportu i Turystyki w krajowym 
konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny gospodarki turystycznej w 2008 r. 
Pierwsza edycja strony internetowej „Podkarpackiego Szlaku Winnic” powstała w 2009 r., 
po przerwie w 2017 r. powróciła z nową odsłoną strony32. Od początku istnienia jest 
ona utrzymywana z prywatnych środków autorki pracy dyplomowej. Celem „Pod-
karpackiego Szlaku Winnic” jest promocja turystyki winiarskiej (enoturystyki) oraz 
szeroko pojętego winiarstwa na terenie województwa podkarpackiego. Oprócz strony 
internetowej dotychczas powstały trzy foldery reklamowe pt. „Podkarpacki Szlak 
Winnic”, jako załącznik do nagrodzonej pracy magisterskiej, dwa kolejne są efektem 
współpracy ze Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia. Obecnie „Podkarpacki Szlak 
Winnic” liczy 39 winnic z regionu podkarpackiego33. 

Fot. 1. „Święto Chleba” w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych34

32. http://podkarpackiszlakwinnic.pl/o-szlaku/geneza-powstania [dostęp: 15.05.2018].
33. http://podkarpackiszlakwinnic.pl/o-szlaku/geneza-powstania [dostęp: 15.05.2018].
34. http://www.naszepołoniny.pl/nowosci/1619-fotogaleria-swietowanie-swietego-swieto-chleba-2017 [dostęp: 

20.04.2018].



107

WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULINARNEGO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE…

Fot. 2. Ośrodek (Zagroda) Garncarska w Medyni Głogowskiej35

Fot. 3. Gospodarstwo enoturystyczne – Winnica „Vanellus” w Jaśle36

„Jasielski Szlak Winny” powstał przy współpracy Wydziału Kultury Sportu i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle i Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy „Vinum pro 
cultura” oraz Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Jedną z głównych idei utworze-
nia ścieżki winnej jest promocja jasielskiego produktu lokalnego – jasielskiego wina, 

35. https://www.google.pl/search?q=Garncarski+Szlak+w+Medyni+G%C5%82ogowskiej+w+gminie+Czarna 
[dostęp: 20.04.2018].

36. http://studiowina.pl/winnica-vanellus [dostęp: 20.04.2018].
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a także innych specjałów regionalnej kuchni37. Degustacja wina zazwyczaj połączona 
jest z degustacją regionalnych potraw i tradycyjnych produktów lokalnych, co pozwala 
na pełniejsze odkrycie tego regionu. „Jasielski Szlak Winny” obejmuje już 15 winnic, 
rozmieszczonych w najbliższej okolicy Jasła. W mieście tym organizowane są co roku 
Międzynarodowe Dni Wina (XIII MDW w sierpniu 2018 r.), które przyciągają tysiące 
miłośników wina. Jest to jedna z największych i najstarszych w naszym kraju imprez 
dedykowanych winu. Tradycyjnie Dni Wina obejmują dwudniową prezentację winiarską, 
której towarzyszą warsztaty degustacyjne, konkursy, koncerty oraz jarmark produktów 
regionalnych i rękodzieła38.

„Karpacki Szlak Wina” w obecnym ujęciu to porozumienie 20 winnic z Polski i Sło-
wacji, których właściciele wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa zdecydowali się na stworzenie wspólnego 
produktu turystycznego39. Jest to zarówno produkt w ujęciu turystyki kulturowej, 
turystyki w duchu slow life, jak i enoturystyki. Zapoczątkowana w 2017 r. inicjatywa 
uzyskała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Projekt objął nie tylko przygotowanie 
grupy winiarzy do funkcjonowania na szlaku, ale także promocję oraz zbudowanie sieci 
współpracy z branżą gastronomiczną, gestorami oraz informacją turystyczną. 

Turyści uprawiający turystykę kulturową coraz częściej korzystają z propozycji 
regionalnych i lokalnych szlaków tematycznych – niejednokrotnie zorganizowanych 
jako produkty turystyczne i skoncentrowanych wokół wiodącego tematu z zakresu 
szeroko pojętej kultury duchowej lub materialnej [Nizioł i Prukop 2018, s. 15–23]. 
Dzięki tworzeniu szlaków tematycznych wiele miejsc i obiektów objętych szlakiem 
może liczyć na wzrost popularności, prestiżu, na większe szanse wejścia w skład ofert 
touroperatorów oraz stania się celem indywidualnych wypraw turystów [Krupa i Mlynar 
2016, s. 143–155; Krupa 2016, s. 53–61].

Spośród kilkunastu szlaków tematycznych wytyczonych w województwie podkar-
packim na uwagę zasługują, m.in.: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych, 
Szlak Chasydzki, Szlak Śladami Aleksandra Fredry, Szlak Architektury Drewnianej, 
Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki”, Szlak Wodny „Błękitny San” oraz Szlak Ikon 
Doliny Sanu i Doliny Osławy40.

Ważnym zasobem dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego, który 
stanowi jeden z głównych lub uzupełniających elementów lokalnego czy regionalnego 
produktu turystycznego, charakterystycznego i rozpoznawalnego dla tego obszaru, są 
tradycyjne i regionalne wyroby kulinarne [Krupa 2014, s. 229–248]. Władze wojewódz-
twa dostrzegają rosnącą rolę tych produktów, które stają się elementem skutecznego 
wejścia na współczesny, wymagający rynek, coraz bardziej zorientowany na oryginalne 

37. http://winiarzejaslo.pl/strona/jasielski_szlak_winny [dostęp: 15.05.2018].
38. http://winiarzejaslo.pl/strona/miedzynarodowe_dni_wina [dostęp: 15.05.2018].
39. http://karpackiszlakwina.pl/pl/szlak [dostęp: 15.05.2018].
40. http://www.podkarpackie.travel/pl/atrakcje/przewodnik [dostęp: 15.04.2018].
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i wysokiej jakości produkty żywnościowe41. Istotny element promocji regionu w zakre-
sie turystyki kulinarnej stanowią tematyczne szlaki związane z kulinariami [Cichocka 
i Krupa 2018, s. 89–103].

8.1. Wybrane walory turystyczne Bieszczadów i ich 
znaczenie w rozwoju turystyki wiejskiej

Bieszczady stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych 
Polski, posiadający warunki dla rozwoju zrównoważonego różnych form turystyki, 
które jednak nie zostały jak dotąd w pełni wykorzystane. Jest to jeden z najbardziej 
atrakcyjnych przyrodniczo obszarów Polski [Cyło 2018, s. 34–35], bowiem walory 
krajobrazowe, rzeźba terenu, specyficzny klimat kontynentalny, niski poziom zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego, sieć hydrograficzna wraz ze zbiornikami 
retencyjnymi, a także bioróżnorodność, przy jednocześnie bardzo wysokiej lesistości, 
tworzą cenne przyrodniczo zasoby [Churski 2013, s. 24–27]. Objęty jest on Między-
narodowym Rezerwatem Biosfery Karpat Wschodnich, powołanym przez UNESCO 
w 1992 r., obejmującym wówczas obszary przygraniczne Słowacji i Polski. W jego skład 
w Polsce weszły: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. W 1999 r. do rezerwatu zostały włączone 
parki ukraińskie. Obecnie Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „KW” składa się z sześciu 
jednostek ochronnych, które znajdują się w strefie przygranicznej na terytoriach trzech 
państw: Polski, Ukrainy oraz Słowacji42. Bogata i bardzo interesująca historia tych ziem 
warunkuje jego zróżnicowanie widoczne zarówno w materialnych, jak i niematerialnych 
formach dziedzictwa kulturowego.

Bieszczadzki Park Narodowy stanowi wielką atrakcję przyrodniczą, a zarazem tury-
styczną, jest jednym z nielicznych w Europie obszarów górskich, o dobrze zachowanej 
rodzimej florze i faunie. Lasy zajmujące około 80% powierzchni, odznaczają się wyso-
kim stopniem naturalności, a w przypadku kilku kompleksów leśnych stan zachowania 
pozwala mówić o ich pierwotnym charakterze43. Jest ostoją dzikiej przyrody jedynej 
polskiej części Karpat Wschodnich. Spośród polskich gór tylko tutaj spotkamy specy-
ficzny piętrowy układ roślinności, gdzie regiel dolny przechodzi w strefę subalpejską, 
zwaną połoninami. Park udostępnia dla turystów ok. 130 km szlaków i ścieżek [Bajda 
2017, s. 4–9]. W sezonie turystycznym w 2017 r. na szlaki w Parku weszło 513 tys. tu-
rystów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do roku 2016. Ponadto do Parku wjechało 
ponad 310 tys. samochodów (2,5% więcej niż w 2016 r.).

Pomimo dominującej pozycji rolnictwa w strukturze gospodarki Bieszczadów, ze 
względu na jego niską towarowość i ograniczenia środowiskowe nie należy ono do 

41. Podkarpackie zaprasza smakiem, kulinaria – tradycja – zwyczaje – folklor, nr 0(1)/2007, s. 3, na podstawie: 
www.potrawyregionalne.pl/media/File/zalaczniki/pzs_0.pdf [dostęp: 2.05.2018].

42.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Rezerwat_Biosfery_%E2%80%9EKarpaty_
Wschodnie%E2%80%9D [dostęp: 18.04.2018].

43. http://www.bieszczady.net.pl/bdpn.php [dostęp: 2.05.2018].
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sektora wiodącego w gospodarce tego obszaru. Rolnictwo stanowi raczej działalność 
uzupełniającą w gospodarce Bieszczadów, natomiast rozwój rolnictwa ekologicznego 
produkującego na potrzeby agroturystów oraz sprzedaży bezpośredniej ma duże szanse 
na szybki i efektywny rozwój. Istotnym sektorem gospodarki dla tego obszaru są usługi. 
Szczególne znaczenie w ich strukturze wewnętrznej odgrywają usługi turystyczne, 
w tym agroturystyczne, które rozwijają się w oparciu o walory środowiska i atrakcyjność 
przyrodniczą i krajobrazową obszaru oraz dziedzictwo kulturowe [Durydiwka 2011, 
s. 37–61; Dzikowska 2012, s. 11–23].

Ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności ma zrównoważone, a przynajmniej 
prowadzone ekstensywnie rolnictwo. Zdaniem Krzysztofa Staszewskiego dla współ-
czesnego turysty góry są bardziej atrakcyjne, jeśli widać na ich stokach pasące się owce 
[Cyło 2018, s. 34–35]. 

Pewne gatunki roślin, owadów czy ptaków mogą funkcjonować na terenie Biesz-
czadów, czy szerzej Karpat, tylko w symbiozie z tradycyjnym rolnictwem. Pasterstwo 
zapewnia rozwój rynku spożywczych produktów tradycyjnych i regionalnych, rę-
kodzieła i usług. Ponadto rozwój turystyki kulturowej, edukacyjnej i agroturystyki, 
a takie imprezy pasterskie, jak: redyk (wypędzanie owiec w góry) czy rozsod (powrót 
z hal), stają się atrakcjami dla turystów. Przyczyniają się one też do zachowania tradycji 
i kultury pasterskiej oraz stają się produktem turystycznym (fot. 4). Dla przykładu we 
współorganizowanym przez województwo podkarpackie wydarzeniu „Wołoska Koliba – 
Folkowe Spotkania na pasterskim szlaku” bierze udział kilkaset osób, które mają okazję 
dokonać zakupu produktów bezpośrednio od hodowców owiec [Cyło 2018, s. 34–35].

Fot. 4. Tradycyjny rozsod owiec, czyli ich powrót z hal44

44. http://szlakpodkarpackiesmaki.pl/pl/events/tworzymy-szlak-kultury-woloskiej [dostęp: 15.05.2018].
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Zdaniem Krzysztofa Staszewskiego, atutem województwa podkarpackiego nie 
jest i nie powinna być luksusowa infrastruktura turystyczna, czyli eleganckie hotele 
oraz zimowe kurorty [Cyło 2018, s. 34–35], ale materialne i niematerialne dziedzic-
two wielokulturowości pogranicza oraz zachowanie bioróżnorodności Bieszczadów, 
Beskidu Niskiego, Pogórza Dynowskiego, Przemyskiego czy Strzyżowskiego oraz Gór 
Sanocko-Turczańskich.

Współpraca związana z ochroną przyrody tej części Karpat rozwija się intensywnie 
między krajami. Doskonaleniu współpracy służy międzynarodowa konferencja pt. 
„Ochrona zasobów przyrodniczych Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery – Karpaty 
Wschodnie”. Konferencja organizowana jest corocznie w Ustrzykach Dolnych w Ośrod-
ku Naukowo-Dydaktycznym BdPN. Kongres daje możliwość wymiany doświadczeń 
i informacji, jak również umożliwia tworzenie wspólnych programów badawczych.

Wyjątkowość obszaru Bieszczadów polega również na koncentracji na jednym 
obszarze atrakcji turystycznych o charakterze środowiskowym i antropogenicznym. 
Tworzą je unikatowe kompleksy krajobrazowe, wyjątkowe co do swojego składu oraz 
stanu zbiorowiska roślinne i zwierzęce, zachowawcze formy ochrony środowiska oraz 
interesujące i zróżnicowane kulturowo zabytki dokumentujące bogatą historię tych ziem, 
spotykania się różnych narodów, kultur, grup etnicznych: Łemków, Bojków, Żydów, 
Niemców, Słowaków, Ukraińców i Polaków, po których pozostała piękna drewniana 
architektura sakralna i świecka, a także tradycje pasterskie i rolnicze [Churski 2013, 
s. 26–28].

Bieszczady doskonale nadają się do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Długie 
pasma połonin i łagodne stoki dają dogodne warunki do uprawiania górskich wędró-
wek narciarskich45. W Ustrzykach Dolnych znajduje się największa stacja narciarska 
w Bieszczadach „Laworta”, dysponująca wyciągiem krzesełkowym i dwoma wyciągami 
orczykowymi. „Gromadzyń” to drugi podobny obiekt, który posiada wyciąg talerzykowy 
i dwa wyciągi orczykowe. 

Ciekawą ofertę w ramach turystyki aktywnej można spotkać, m.in. w obiekcie 
„U Prezesa” w Chmielu, gdzie turyści mają możliwość wypoczywać w gospodarstwie, 
które specjalizuje się w organizowaniu turystyki konnej (fot. 5 i 6). W ofercie jest zarówno 
nauka jazdy konnej, jak i wyprawy w teren, a nawet kilkudniowe rajdy w Bieszczadach, 
w czasie których można spotkać dzikie zwierzęta [Koszelnik, Krupa, Rymar i Szpara 
2016, s. 20–25].

45. http://www.zalewsolina.pl [dostęp: 19.04.2018].
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Fot. 5 i 6. Kowbojska przygoda w Bieszczadach46, 47

W innym gospodarstwie o nazwie „Zagroda Magija” w Orelcu (fot. 7) z sukcesem 
nawiązuje się do lokalnej tradycji, kultury i sztuki. Jest to miejsce warsztatów ginących 
zawodów (warsztaty artystyczno-rękodzielnicze), spotkań i koncertów. Gościom ofe-
ruje się pomoc w zorganizowaniu interesującego aktywnego wypoczynku. W kuchni 
przygotowywane są dania regionalne: knysze, fuczki, gołąbki z kapustą (bez zawija-
nia). Serwowane są tu także domowe konfitury, nalewki, karpackie wino, grzyby, sery 
wołoskie, domowy chleb. 

Fot. 7. Orelec – gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda Magija”48

Ciekawą atrakcją jest funkcjonująca od maja 2015 r. turystyczna wypożyczalnia 
drezyn rowerowych. Wykorzystywany jest do przejażdżki wyłączony z eksploatacji 
odcinek dawnej linii kolejowej ze Stróży do Krościenka liczący ok. 47 km długości 

46.  https://www.google.pl/search?q=obiekcie+%E2%80%9EU+Prezesa%E2%80%9D+w+Chmielu [dostęp: 
20.04.2018].

47. http://www.vitay.pl/AutoSwiat/Galeria,Kowboje-w-Bieszczadach,17847,1.html [dostęp: 20.04.2018].
48. https://www.facebook.com/jutrzenkadebica/photos/gm.293115454222703 [dostęp: 14.05.2018].
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(fot. 8). Baza znajduje się w Uhercach Mineralnych. Turyści mogą udać się na wycieczki 
jedną z najładniejszych tras kolejowych w Polsce, wykorzystując siłę mięśni swoich nóg 
[Koszelnik, Krupa, Rymar i Szpara 2016, s. 20–25].

Fot. 8. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe na trasie przejazdu49

8.2. Żywnościowe produkty regionalne kuchni 
bieszczadzkiej – ogólna charakterystyka

Dziedzictwo kulinarne należy do jednych z największych wartości kraju, stano-
wiąc ważny element dziedzictwa kulturowego. Każdy region kraju posiada własną, 
kształtowaną przez dziesiątki lat regionalną kuchnię, w której przepisy kulinarne 
są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a proste potrawy kuchni chłopskiej są 
niejednokrotnie szczególną atrakcją turystyki wiejskiej, w tym turystyki kulinarnej 
[Woźniczko i Orłowski 2011, s. 269–271]. 

Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania regionalnymi tradycjami. To, 
co jeszcze nie tak dawno wydawało się przestarzałe i mało współczesne, teraz od-
krywane jest na nowo. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty oraz 
dania wywodzące się z regionalnych tradycji. Dzisiejsze rynki wykazują wzmożony 
popyt na produkty żywnościowe, posiadające ścisły związek z określonym regionem, 
o szczególnych cechach jakościowych, a których tradycyjny sposób wytwarzania sięga 
odległej historii. Stają się one niejednokrotnie wizytówką danego regionu [Czachara 
2010, s. 11]. Zanika obecnie anonimowość, jej miejsce zajmują produkty unikatowe, 
autentyczne, indywidualne, najważniejszą siłą staje się tożsamość rynkowa. Obyczaje, 
kultura, folklor, tradycyjna kuchnia czy rzemiosło, powrót do historycznego dziedzictwa 

49.  http://www.visitustrzyki.pl/art/bieszczadzkie-drezyny-rowerowe-wystartowaly-z-ustrzyckiego-dworca [dostęp: 
20.04.2018].
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kulturowego danego regionu tworzą jego wyróżnik, tożsamość, która staje się jednym 
z najatrakcyjniejszych atrybutów.

Produkty tradycyjne i regionalne stały się w ostatnich latach nieodzownym ele-
mentem promującym miasta, regiony i państwa. Dają świadectwo historii, kultury 
i walorów przyrodniczych. Ponadto są wyrazem tożsamości regionalnej i zarazem ją 
kształtują, a także są elementem wzbogacającym regiony. Turyści poszukują wyrobów 
tradycyjnych, lokalnych i regionalnych, bo one podkreślają smak i klimat regionu, do 
którego przybyli [Krupa 2010, s. 451–455]. 

Każdy region turystyczny, który pragnie być łatwo i dobrze identyfikowany na 
rynku turystycznym, tworzy swój wizerunek kulturowy. Przy jego tworzeniu czerpie 
z wielu cech pozytywnie go charakteryzujących, w szczególności jednak odwołuje się 
mniej lub bardziej do lokalnej kultury, jej oryginalności, niepowtarzalności, niezwy-
kłości. Z dobrze przygotowanych produktów turystycznych bazujących na lokalnej 
kulturze, turysta z łatwością wybierze te, z których zechce skorzystać, a opuszczając 
region bieszczadzki towarzyszyć mu będzie poczucie potrzeby powrotu i zwiedzenia 
tego, czego nie mógł zobaczyć [Krupa i Dec 2013, s. 39–65]. Uchroni to od częstego 
zjawiska, jakim jest wyjazd turysty z danego regionu turystycznego z przeświadczeniem, 
że „tutaj widział już wszystko, co jest ciekawe”. 

Potencjał turystyki kulinarnej jest coraz bardziej dostrzegany przez branżę tury-
styczną. Staje się ona potężnym narzędziem identyfikacji i promocji miejsc, regionów 
czy krajów50. Coraz częściej potrawy i napoje są motywatorami wyjazdów turystycz-
nych i wyboru miejsc. W zależności od potrzeb i gustów klientów turystyka kulinarna 
przybiera różne formy.

Obecnie, gdy wszystkie regiony, zwłaszcza te turystyczne, szukają swoich ciekawostek 
kulturowych, drzemiących w „mrokach”, wcale nieodległej historii, gestorzy zakładów 
gastronomicznych czy właściciele gospodarstw agroturystycznych chętnie korzystają 
ze starych receptur i wskrzeszają potrawy goszczące dawniej na „karpackich stołach”. 
Oczywiście nie chodzi tu o dokładne odtwarzanie konkretnych receptur, bez żadnej 
w nie ingerencji. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że w każdej wsi, a nawet w każdym 
domu gotowano i używano do gotowania tego, co w danym czasie i miejscu oraz w danej 
rodzinie było dostępne. W odniesieniu do kuchni wiejskiej, codzienne posiłki nie były 
też sporządzane po to, żeby sprawiać przyjemność jedzącym, lecz by zaspokoić głód, 
a czasem by go tylko oszukać [Krupa, Bańkosz i Furtek 2013, s. 145–165]. 

Główną rolę w sposobie żywienia odgrywały warunki naturalne, geograficzne 
i społeczno-gospodarcze. Przez wieki ulegał on wpływom obcych kultur, religii i oby-
czajów. Podobnie było i w Bieszczadach. Żyjący obok siebie, po sąsiedzku Bojkowie, 
Łemkowie, Żydzi czy Polacy, różnili się nie tylko kulturą i tradycjami, ale także sztuką 
kulinarną. Z biegiem czasu różnice te się w pewien sposób zacierały. Przejmowano 

50. http://www.tur-info.pl/p/ak_id,26244,,turystyka_kulinarna,kuchnia,jedzenie,napoje,potrawy,wakacje, urlop, 
podroz,swiat.html [dostęp: 11.05.2018].
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pewne zwyczaje kulinarne, sposób doprawiania i przygotowywania potraw [Stokłosa 
i Krupa 2015, s. 393–415]. 

Oddzielnym tematem jest regionalna kuchnia. Zjawisko to niemal zaniknęło zu-
pełnie w okresie powojennym z bieszczadzkiej gastronomii [Drobnica i Krupa 2015, 
s. 373–392]. Przetrwało tylko częściowo w nielicznych domach, głównie autochtonicz-
nych lub wśród mieszanych rodzin. Obecnie, na fali rozwoju turystycznego, Bieszczady 
przeżywają swój renesans. Dostrzega się w ostatniej dekadzie trend do poszukiwania 
i wprowadzania w gastronomii potraw lokalnych lub inspirowanych tradycyjną kuchnią.

Kuchnia to nierozerwalny element historii, kultury i tradycji regionu. To jeden 
z najprostszych i najłatwiej dostrzegalnych przez turystów elementów identyfikujących 
region, a zarazem obiekt poszukiwań gości, pragnących „zasmakować” klimatu Bieszcza-
dów [Krupa, Bańkosz i Furtek 2013, s. 145–165]. To, że kuchnia regionalna jest jednym 
z elementów najprostszych do dostrzeżenia przez turystów, a zatem niezwykle ważnym, 
paradoksalnie wprowadzana jest z dużymi oporami, a częstokroć niekonsekwencją 
czy wręcz ignorancją. Tym bardziej propagowanie wprowadzania przez restauratorów 
potraw prawdziwie regionalnych jest rzeczą niezwykłej wagi, zwłaszcza że w Bieszcza-
dach wzrasta zainteresowanie tą tematyką przedstawicieli branży gastronomicznej, co 
wymuszane jest poprzez oczekiwania gości [Krupa i Zieliński 2015, s. 103–121]. 

Dużą popularnością w województwie podkarpackim cieszyły się i nadal cieszą się 
potrawy z kapusty, kaszy, ziemniaków i mleka. W wielu gospodarstwach przyrządza 
się zupy z jarzynami, kapustę gotowaną z grochem, fasolą, a także żur owsiany lub 
żytni, placki ziemniaczane i placki z kapustą, gołąbki z ziemniakami i kaszą gryczaną, 
ziemniaki z kwaśnym mlekiem dodatkowo okraszone słoniną [Józefczyk i Grodzki 
2005, s. 340–345]. Co więcej, gościom serwuje się kluski z mąki razowej, z surowych 
ziemniaków, maleszki, zacierki na mleku, chleb razowy na zakwasie oraz pieczone 
proziaki. Dla gości, zwłaszcza tych z zagranicy, wyjątkowym rarytasem są potrawy 
z dziczyzny i ryb (pstrąg, karp), tradycyjny polski schabowy, golonka, kiełbasa wiejska, 
bigos, zupa grzybowa czy pierogi z różnym nadzieniem.

Bieszczady należą do jednego z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych 
w Polsce. Wiąże się to z bogatą historią i specyficznymi walorami przyrodniczo-krajo-
brazowymi oraz kulturowymi tego obszaru [Czachara i Krupa 2013, s. 77–100; Krupa 
i Bańkosz 2015, s. 217–244]. Region bieszczadzki, choć w pewnym sensie „zaniedbany 
kulturowo” przez ostatnie pół wieku, posiada ogromny potencjał kulturowo-historycz-
ny, o wyrazistym, oryginalnym charakterze, który choćby częściowo wykorzystywany, 
może znacznie zwiększyć atrakcyjność turystyczną tego obszaru. Inspiracji do tworze-
nia takiego produktu jest bardzo wiele. Potrzebne jest ich wskazywanie, opisywanie, 
promowanie i sprzedaż [Krupa, Bańkosz i Furtek 2013, s. 145–165]. 

Bieszczady to obszar, który nie rozpieszczał mieszkańców mnogością plonów, ze 
względu na surowy górski klimat i nie najlepsze ziemie. W okresie przednówków głód 
często zaglądał pod strzechy chyż. Mieszkańcy szukali pożywienia na łąkach, w lasach, 
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stąd w jadłospisie Bojków czy Łemków pojawiały się grzyby (kiszone kapelusze opie-
niek, rydzów), jagody, orzechy laskowe, szczaw, pokrzywa, lebioda. Dzięki tym darom 
natury udawało się przetrwać najtrudniejsze okresy w roku. W czasie nieurodzaju, by 
zaoszczędzić, do mąki dodawano zmieloną korę dębową lub brzozową lub zmielone 
żołędzie czy kłącza perzu [Krupa i Zieliński 2015, s. 103–121]. 

Bieszczadzka kuchnia była prosta i uboga, na co wpływały warunki klimatyczne 
i uprawy rolne. Opierała się głównie na płodach leśnych i rolnych. Na polach siano przede 
wszystkim zboża: owies, w mniejszych ilościach żyto, pszenicę, jęczmień czy orkisz, 
z roślin okopowych: kapustę, buraki, ziemniaki, rzepę. W przydomowych ogródkach 
rosła marchew, groch i bób, sadzono też drzewa owocowe: jabłonie, grusze i śliwy. Len 
i konopie uprawiano głównie na własne potrzeby. Z dzikich płodów roślinnych wyko-
rzystywano szczaw zwany „kwaskiem”, leśne jagody, grzyby, orzechy czy sok ze świerka 
i z brzozy, które były także lekarstwem na choroby płuc. Wiele roślin spożywano na 
surowo: cebulę, marchew, rzepę, czosnek, groch czy leśne owoce i jagody, niektóre, jak 
kapustę, buraki, grzyby czy ogórki kwaszono, a inne – groch i owoce suszono [Krupa, 
Bańkosz i Furtek 2013, s. 145–165].

Właściwy dobór składników i ich kompozycja była kwestią smaku, i to zarówno 
smaku w znaczeniu kulinarnym, jak i estetycznym. Oznacza to, że większość form 
wzbogacania czy modyfikacji potraw była dopuszczalna, a nawet pożądana i tak np.: do 
hołubców czy hreczanyków dodawano sosy grzybowe, śmietankowe, ziołowe [Drobnica 
i Krupa 2015, s. 373–392]. 

Region podkarpacki słynął z oryginalnych nazw posiłków, za którymi kryły się 
proste dania wywodzące się z kuchni górali rusińskich. Charakterystycznymi potrawami 
regionu Bieszczadów były (i nadal są) między innymi51:

 � Hreczanyki – potrawa bojkowska (fot. 9) przygotowywana na dwa sposoby: wegeta-
riański z kaszą jęczmienną lub gryczaną i mięsny z mięsem mielonym wymieszanym 
z kaszą z dodatkiem czosnku, jajek i przypraw.

 � Knysze – danie pochodzące z Europy wschodniej, dobrze znane na Litwie, Ukrainie 
i Białorusi (fot. 10). Są to pierogi z farszem z twarogu, kaszy gryczanej i cebuli sma-
żone na głębokim tłuszczu lub jako ciasto drożdżowe z posiekaną kapustą i cebulą 
pieczone w temperaturze 180°C, około 30–35 minut na złoty kolor.

51. Kulinarne opowieści, czyli wędrówki po smakach województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Departament Promocji i Turystyki, Rzeszów 2012, s. 12–17.
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Fot. 9. Hreczanyki z mięsem mielonym i kaszą52

Fot. 10. Knysze drożdżowe z kapustą53

 � Kugiel – babka ze startych ziemniaków, przekładana nadzieniem z kapusty kiszonej 
uduszonej ze skwarkami i z cebulą. Danie z kuchni żydowskiej. Jedno z ulubionych 
dań szabatowych. Może być z ziemniaków, makaronu, mąki macowej (fot. 11).

 � Barszcz bieszczadzki – bardzo podobny do ukraińskiego, sycący, idealnie spraw-
dza się jesienią i zimą. Składa się z namoczonej uprzednio fasoli, warzyw, kapusty, 
śmietany i przypraw (fot. 12). 

52.  http://umniewkuchni.blox.pl/2014/09/Hreczanyki-czyli-kotlety-mielone-z-kasza-gryczana-1.html [dostęp: 
24.04.2018].

53. https://smaker.pl/przepis-knysze-drozdzowe-z-kapusta,154073,tradycyjna-kuchnia.html [dostęp: 24.04.2018].
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Fot. 11. Kugiel54

Fot. 12. Barszcz bieszczadzki55

Na stołach gościła wyrabiana z mąki kukurydzianej i mleka mamałyga (fot. 13). 
Jako omastę używano oleju z lnu i konopi oraz słoninę.

54. https://smaker.pl/przepis-kugiel-ziemniaczany,120348,obserwator.html [dostęp: 24.04.2018].
55. https://gotujmy.pl/bieszczadzki-barszcz,przepisy-barszcze-przepis,224095.html [dostęp: 24.04.2018].
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Fot. 13. Mamałyga56

Wymienić jeszcze można inne oryginalne potrawy, jak: krężałki, małdrzyki, hałuszki, 
krupniak, szabanka, stolniki, łemkowskie bandurjanki czy łewesz. 

Stolniki to pierogi z farszem z tartych ziemniaków ze smażoną cebulą. Łemkowskie 
bandurjanki, czyli proste pieczone w piecu chlebowym na liściach z klonu lub świeżej 
kapusty placki ziemniaczane. Łewesz, czyli kartoflanka, gotowany był z fasolą, grochem 
i kminkiem. Dawniej w kuchni pogranicza przeważały różnego rodzaju kasze – jagły 
otrzymywano z prosa, a pęcak z jęczmienia. Kaszę jęczmienną podawano z suszonymi 
śliwkami lub fasolą, pęcak z serwatką lub kwaszoną kapustą. Często sięgano po socze-
wicę, groch lub bób. 

Podstawowymi produktami, z których wykonywano potrawy, było mleko krowie, 
owcze i kozie. Robiono z nich masło, sery, serwatkę, maślankę, żentycę. Mięso było 
jadane od święta i w małych ilościach. Na co dzień jadano pieczone na blasze kuchni 
proziaki czy podpłomyki, czyli placki na zakwasie chlebowym, piwnym lub niekwaszo-
ne. Ważnym elementem kuchni były ziemniaki, z których przygotowywano różnego 
rodzaju potrawy. Popularny był cyr, czyli starte ziemniaki uformowane w kluseczki 
i wrzucane na wrzątek, które podawano ze skwarkami lub z mlekiem.

Dary ogrodów, lasów, sadów, łąk były ważnym elementem kuchni bieszczadzkiej. 
W okresie zimowym na stołach triumfowały ogórki kiszone, kiszona kapusta duszo-
na z kminkiem gotowana z fasolą lub grochem, a na kwasie kapuścianym gotowano 
zacierkę. Często warzono żur owsiany (kysełycia) i jedzono z ziemniakami. Chętnie 
jadano kapustę, cebulę, rzepę, groch, buraki, pietruszkę, marchew, fasolę i bób. Również 
przygotowywano polewki z wykorzystaniem szczawiu, pokrzywy i lebiody. Na zimę 
suszono owoce i grzyby.

Te tradycyjne i regionalne potrawy można znaleźć w lokalnych karczmach, restau-
racjach, a także zamawiać w gospodarstwach agroturystycznych położonych w regio-
nie Bieszczadów. Jednym z najlepszych miejsc do posmakowania tych specjałów są 

56. http://ugotuj.to/przepisy_kulinarne/1,87978,7833868,Mamalyga_po_wlosku.html [dostęp: 12.05.2018].
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organizowane w lipcu każdego roku Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa 
„Agrobieszczady” w Lesku57 (fot. 14). 

Fot. 14. Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „Agrobieszczady” w Lesku – wypieki  
z rodzinnej piekarni i cukierni Haliny i Andrzeja Szelców58

Na mapie „Podkarpackich Smaków” opracowanej przez Stowarzyszenie „Pro Car-
pathia” z Rzeszowa, mającej na celu promowanie walorów kulinarnych województwa 
podkarpackiego, znalazły się liczne potrawy z bieszczadzkiej kuchni [Czachara i Krupa 
2013, s. 77–100]. Są to różnego rodzaju pierogi, m.in. z kapustą i kaszą jęczmienną, 
kapustą i ziemniakami, kaszą gryczaną, wiele potraw z ziemniaków: pieczone, zapiekane 
z serem lub bryndzą, placki ziemniaczane, kotlety i hałyszki ziemniaczane oraz inne 
potrawy z kapusty i fasoli (Krupa i Zieliński 2015, s. 103–121). Wiele jednak z tych 
produktów posmakować można tylko bezpośrednio u producentów (gospodarstwa 
agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich) czy w trakcie jarmarków, festynów lub 
innych lokalnych imprez kulturalnych. Szkoda, że tak niewiele z nich znaleźć można 
w menu bieszczadzkich restauracji, zajazdów czy karczm. 

Potrawy kuchni regionalnej województwa podkarpackiego, mimo swojej prostoty, 
są dość urozmaicone. Podstawowymi składnikami wielu podkarpackich potraw, jak już 
wspominano, są kasze (głównie gryczana, jaglana, pęczak), warzywa (ziemniaki, kapusta, 
groch, bób), mleko, mięso oraz owoce. Niegdyś wszystkie produkty wykorzystywane 
w kuchni były surowcami pochodzącymi z własnych gospodarstw rolników. Obecnie 
liczba gospodarstw nastawiona na zaspakajanie potrzeb żywnościowych w oparciu 
o własne surowce znacznie się zmniejszyła. Wśród nich istnieją gospodarstwa, które 
wyspecjalizowały się w wytwarzaniu wyrobów, produktów czy potraw regionalnych.

57. Kulinarne opowieści, czyli wędrówki po smakach…, dz. cyt., s. 17.
58. http://www.potrawyregionalne.pl [dostęp: 13.05.2018].
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8.3. Imprezy promujące dziedzictwo kulinarne regionu bieszczadzkiego

Ważnym elementem promującym kuchnię bieszczadzką są organizowane w regionie 
imprezy kulinarne, jarmarki, festyny itp. Każda z imprez ma swój własny program i pro-
muje dany produkt bądź kulinarne specjały regionu. Jednym z miejsc do posmakowania 
tradycyjnych i regionalnych żywnościowych specjałów, jak już wspominano, są Targi 
Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa „Agrobieszczady” organizowane w Lesku. 
Tematyką imprezy jest promocja lokalnego rolnictwa i tradycji Bieszczadów; wystawa 
sprzętu rolniczego i ogrodniczego, zwierząt, roślin, a przede wszystkim wystawa trady-
cyjnej i ekologicznej żywności, prezentacje kulinarne, degustacje potraw tradycyjnych 
i regionalnych59. Tematami targów są, m.in. „Podkarpackie Smaki Myśliwskie”, populary-
zacja zwyczajów kuchni myśliwskiej, potraw i produktów pochodzących z „darów lasu” 
(grzyby, mięso z dziczyzny, runo leśne). Ponadto zgromadzenie i identyfikacja wiedzy 
o regionalnych produktach i potrawach będących dziedzictwem kulinarnym kuchni 
myśliwskiej i leśnej regionu i wiele innych związanych z lokalną kuchnią regionu60. 
Kiełbasa myśliwska z dzika z masarni Bogusława Szymańskiego okazała się najlepsza 
w konkursie „IV Podkarpackie Smaki Myśliwskie”, organizowanego w ramach XXII 
Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa „Agrobieszczady” 2017 (fot. 15).

Kolejną imprezą promującą kuchnię bieszczadzką jest Sanocki Jarmark, jedna 
ze sztandarowych imprez tego miasta (fot. 16). Impreza jest częścią wspólnej akcji 
promocyjnej Podkarpackiego Trójmiasta pod hasłem „Zatrzymaj klimat lata”, czyli 
Krosna, z cieszącym się dużym zainteresowaniem pokazem Centrum Dziedzictwa 
Szkła i promocją imprezy „Karpackie Klimaty”, oraz Jasła, które zaprasza do jasielskich 
winnic, a także na Dni Wina. W programie Jarmarku są m.in. prezentacja i degustacja 
domowych wypieków oraz regionalnych potraw, produktów pszczelarskich np. różnego 
rodzaju miodów, wyrobów z wosku, a także pokazy sanockich, bieszczadzkich i pod-
karpackich pracowni ikon, rzemieślników i artystów ludowych z Sanoka61.

59. http://www.arr.gov.pl [dostęp: 13.05.2018].
60. http://bieszczadersi.pl [dostęp: 13.05.2018].
61. http://www.sanok.pl [dostęp: 15.04.2018].
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 Fot. 15. Kiełbasa myśliwska z dzika62

Fot. 16. Sanocki Jarmark – rękodzieło artystyczne63

Dla miłośników miodu starosta sanocki organizuje imprezę zatytułowaną Bartnik 
Ziemi Sanockiej. W programie przewidziano możliwość kupna i degustacji różnego 
rodzaju miodów z regionalnych pasiek, a także degustacje potraw przygotowanych 
przez koła gospodyń wiejskich (fot. 17 i 18)64.

62.  https://elubaczow.com/2017/08/03/kielbasa-mysliwska-dzika-szymanskich-najlepsza-targach-agrobieszczady-2017 
[dostęp: 26.04.2018].

63. https://esanok.pl/2015/trwa-jarmark w sanoku [dostęp: 26.04.2018].
64. http://www.portalpszczelarski.pl [dostęp: 15.05.2018].
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Fot. 17 i 18. Stoiska z produktami pszczelarskimi (głównie miody)  
oraz z miniekspozycją uli65

Władze samorządowe regionu bieszczadzkiego organizują wiele różnorodnych 
imprez promocyjnych potraw kuchni tego regionu, między innymi:

 � Święto Miodu w Krościenku – organizowane przez koło gospodyń wiejskich i so-
łectwo Krościenko. W programie jest degustacja miodów i nalewek z produkcji 
miejscowych pszczelarzy, a także konkursy, gry i zabawy, pieczenie ziemniaka itp.66

 � Jarmark Karpacki w Ustrzykach Dolnych, którego organizatorami są Ustrzyckie 
Stowarzyszenie Turystyczne „Bieszczady” i Burmistrz Miasta. Jarmark to przede 

65. https://tygodniksanocki.pl/wp-content/uploads/2017/09/1-001-1.jpg [dostęp: 26.04.2018].
66. http://www.bieszczadzki.pl [dostęp: 26.04.2018].
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wszystkim degustacja dań regionalnych, kiermasze produktów lokalnych, a także 
prezentacja wyrobów bieszczadzkich artystów67.

 � Święto Chleba w Dźwiniaczu Dolnym organizowane jest corocznie od 2000 r., 
początkowo w gospodarstwie agroturystycznym „U Flika”, przy współpracy 
z Galicyjskimi Gospodarstwami Gościnnymi „Bieszczady”, a od kilku ostatnich 
lat w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. Wydarzenie cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Pierwszą edycję święta odwiedziło 200 osób, obecnie 
liczba odwiedzających wzrosła 15-krotnie. Poza oprawą muzyczną, taneczną, wy-
piekami chleba, można także degustować innych smakołyków. Chleb wypiekany 
jest w specjalnym piecu chlebowym na wolnym powietrzu, w sposób tradycyjny 
na liściu kapusty lub chrzanu i podawany do degustacji gościom festynu z masłem, 
smalcem i ogórkiem68.

 � Dzień Jagody w Lutowiskach – poświęcony jest ochronie i promocji jagodowych 
smakołyków. W planie imprezy są m.in. kiermasze lokalnego jadła, rzemiosła ar-
tystycznego, produktów rękodzielniczych i folkloru regionalnego. Organizatorami 
imprezy są: Koło Gospodyń Wiejskich w Dwerniku, Sołectwo Dwernika, LGD 
„Zielone Bieszczady”, GOK Lutowiska69.

 � Święto Mleka w Hoszowczyku – w programie są m.in. mistrzostwa w piciu mleka, 
degustacja produktów mleczarskich, organizacja konkursów z nagrodami, występy 
zespołów ludowych70.

 � Festyn Bojkowski w Zatwarnicy – impreza integracyjna nawiązująca do lokalnych 
tradycji, promująca miejscowe produkty m.in. pszczelarstwo, rękodzieło, wikliniar-
stwo, folklor oraz zbieractwo ziół71. 

 � Święto Ziemniaka w Równi – impreza, jak sama nazwa wskazuje, jest poświęcona 
„ziemniakom”. Każdego roku we wrześniu organizowany jest festyn promujący 
to warzywo, w programie są m.in.: występy zespołów ludowych, degustacja dań 
z ziemniaków, pieczenie ziemniaków w ognisku i wiele innych atrakcji.

8.4 Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 
powiatu bieszczadzkiego

Powiat bieszczadzki położony jest w południowo-wschodniej części Polski w wo-
jewództwie podkarpackim (ryc. 19). Jest to najdalej wysunięty na południowy wschód 
zakątek Polski o powierzchni 1138 km2. Graniczy od północy z powiatem przemyskim, 
od zachodu z leskim i na małym odcinku z powiatem sanockim. Od wschodu i południa 
graniczy z Ukrainą. W rejonie szczytu Krzemieniec powiat graniczy na niewielkim 
odcinku z Republiką Słowacką. Siedzibą władz powiatu są Ustrzyki Dolne (ryc. 20 

67. http://www.ustrzyki-dolne.pl [dostęp: 26.04.2018].
68. http://imprezy.bieszczady24.pl [dostęp: 26.04.2018].
69. http://www.lutowiska.pl [dostęp: 26.04.2018].
70. http://www.bieszczadzki.pl [dostęp: 26.04.2018].
71. http://lutowiska.pl/zapowiedzi/events/ix-kiermasz-bojkowski?page=3 [dostęp: 26.04.2018].
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i 21)72. Liczba ludności wynosi 22 032 osób i jest najrzadziej zaludnionym powiatem 
w Polsce – 19,3 os./km2. Stanowi fragment dawnego województwa krośnieńskiego73.

W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne oraz 
miasto Ustrzyki Dolne. Miasto Ustrzyki Dolne stanowi ważny drogowy węzeł komu-
nikacyjny dla turystów udających się w Bieszczady Wysokie, leży bowiem na trasie tzw. 
małej i dużej „pętli bieszczadzkiej”74.

Ryc. 19. Województwo podkarpackie z zaznaczonym powiatem bieszczadzkim75

Ryc. 20 i 21. Powiat bieszczadzki z podziałem na gminy76, 77

  

 Ryc. 19. Ryc. 20.  Ryc. 21.

Jest to jeden z najpiękniejszych obszarów województwa podkarpackiego, głównie ze 
względu na położone na tym terenie Bieszczady. Jest to górski rozległy obszar znajdujący 
się na pograniczu Polski i Ukrainy, będący częścią wielkiego łańcucha Karpat. Jest to 
obszar stosunkowo trudno dostępny i najbardziej peryferyjny górski rejon w kraju. 
Obszar ten cieszy się dużą popularnością wśród turystów ze względu na oryginalny 
charakter krajobrazu Bieszczadów, jego „dziewiczą” przyrodę, nieskażone środowisko 
i specyficzny układ roślinności [Lijewski, Mikułowski i Wyrzykowski 2002, s. 328–329]. 
Niemal cały obszar Bieszczadów Zachodnich leży w powiecie bieszczadzkim. Zajmuje 
on w całości gminy: Baligród, Cisna, Czarna, Lutowiska i Solina, a także część gmin: 
Olszanica, Lesko i Ustrzyki Dolne. 

Powiat posiada dobre połączenia komunikacyjne, przede wszystkim dogodne 
połączenie z Sanokiem, który jest głównym węzłem komunikacyjnym regionu. Na 

72. http://www.bieszczadzki.pl [dostęp: 11.04.2018].
73. https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_bieszczadzki [dostęp: 11.03.2018].
74. http://bip.bieszczadzki.pl [dostęp: 11.03.2018].
75. https://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Bieszczady [dostęp: 11.03.2018].
76. Szombara88 – Praca własna – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18492730 [dostęp: 11.03.2018].
77. http://bip.bieszczadzki.pl [dostęp: 13.04.2018].
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terenie powiatu istnieją znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowero-
wej, z dobrze oznakowanymi szlakami turystycznymi. Teren ten nadaje się także do 
uprawiania turystyki konnej, a obecność Zalewu Solińskiego stwarza dogodne warunki 
do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Mieszkańcy zainteresowani są obsługą 
ruchu turystycznego, przez co osiągają dodatkowy zysk, stanowiący szansę na szybki 
rozwój ich gospodarstw oraz powiatu. Turystyka, będąca obecnie jedną z najbardziej 
przyszłościowych branż w gospodarce tego regionu, głównie ze względu na jego spe-
cyficzne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, powinna stanowić istotny 
czynnik w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bieszczadzkiego. 

Największy udział wśród jednostek gospodarczych mają małe i średnie przedsię-
biorstwa, co uwarunkowane jest stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania polskiej 
gospodarki w systemie rynkowym, a także specyficznymi warunkami lokalnymi, które 
nie sprzyjają tworzeniu dużych przedsiębiorstw. Jednostki gospodarcze liczące ponad 50 
pracowników stanowią znikomy procent na tym terenie. Istotnym problemem powiatu 
jest stosunkowo duże bezrobocie spowodowane, m.in. brakiem dużych zakładów pracy 
oraz stosunkowo niskimi kwalifikacjami mieszkańców do podejmowania wysokodo-
chodowych form zarobkowania [Churski 2013, s. 12–33].

Rolnictwo na obszarze powiatu cechuje się dużym rozdrobnieniem uwarunkowa-
nym: surowym klimatem, górzystością terenu, różnymi formami ochrony przyrody. 
Głównymi formami użytkowania ziemi są: grunty orne, łąki, sady, lasy, pastwiska. 
Średnia wielkość gospodarstwa np. w Ustrzykach Dolnych to około 6 ha, a na obszarze 
wiejskim 10 ha. Rolnictwo prowadzone jest w sposób tradycyjny. Uprawia się tu głównie 
pszenicę i ziemniaki, a hoduje bydło, owce i konie. Od kilkunastu lat obserwuje się za-
równo w kraju, jak i na świecie rozwijający się „trend” produkcji żywności ekologicznej. 
Zdecydowanie czyste środowisko daje dużą szansę rozwoju na terenie Bieszczadów 
produkcji żywności ekologicznej, a wśród turystów wzrasta popyt na żywność tradycyjną 
i regionalną [Powiat Bieszczadzki. Informator Turystyczny, 2013, s. 3–9].

Niewątpliwie turystyka to dziedzina odgrywająca kluczową rolę w powiecie, stwarza 
możliwości do dalszego, dynamicznego rozwoju tego obszaru. Mimo tego, że zajmuje 
peryferyjny obszar kraju, jest licznie odwiedzany przez turystów, bowiem głównym 
aspektem przyczyniającym się do popularności tego terenu jest pierwotna przyroda, 
oryginalne uroki Bieszczadów, a także względna „bezludność”, są to idealne warunki 
do uprawiania turystyki.

Region Bieszczadów to kapliczki drewniane, cerkwie i zawiła historia pogranicza 
– Łemków, Bojków, Polaków i Żydów – to uroki tych obszarów. Miejsca najczęściej 
odwiedzane to: Bieszczadzki Park Narodowy, jak również muzea: młynarstwa, przy-
rodnicze i wsi w Ustrzykach Dolnych, Zalew Soliński, punkt widokowy w Lutowiskach.

Głównym celem przyjazdu jest wypoczynek, obcowanie z przyrodą, a także turystyka 
kwalifikowana. Turyści podczas pobytu korzystają z tutejszych usług i infrastruktury, 
dzięki czemu wzbogaca się gospodarka regionu, powstają nowe kierunki przyjazdów 



127

WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULINARNEGO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE…

m.in. turystyka kulinarna, której popyt, ze względu na tradycyjną i regionalną kuchnię 
Bieszczadów, dynamicznie wzrasta. W doskonały sposób rozwinęła się tu również tury-
styka piesza [Powiat Bieszczadzki. Informator Turystyczny, 2013, s. 11–14], wykorzystując 
liczne i dobrze utrzymane szlaki, wytyczone wzdłuż atrakcyjnych terenów regionu. 

Turyści odwiedzający powiat bieszczadzki mają do dyspozycji oznakowane trasy 
rowerowe, które biegną wzdłuż najważniejszych arterii komunikacyjnych, ale również 
przez spokojne leśne i gruntowe drogi. Turyści, którzy chcą poczuć adrenalinę, mogą 
skorzystać z pierwszej w regionie profesjonalnej trasy downhill (kolarstwo górskie). 
Dla pasjonatów turystyki konnej utworzono szlak pod nazwą „Bieszczadzki Trakt” 
(150 km). Prowadzi on z Olszanicy w kierunku Arłamowa. Jeźdźcy mogą skorzystać 
ze stanic konnych i stadnin położonych, m.in. w Arłamowie i Dźwiniaczu Dolnym 
[Powiat Bieszczadzki. Informator Turystyczny, 2013, s. 13–14].

Powiat bieszczadzki oprócz bogatej przyrody i tradycji kulturowych, charakteryzuje 
się tradycją potraw i wyrobów spuścizny różnych nacji, zamieszkujących pogranicza 
polsko-ukraińsko-słowackie. Istotnymi elementami kuchni bieszczadzkiej jest prostota 
w przygotowaniu tanich, ale sycących potraw, które były pochodną tradycji, położenia 
geograficznego, dostępności produktów, zasobności spiżarni w danych porach roku, 
hodowli dominującej w danej części regionu.

8.5. Wybrane produkty turystyki wiejskiej w powiecie bieszczadzkim

W literaturze można spotkać wiele pojęć dotyczących produktu turystycznego. 
Podkreślają one jego dużą różnorodność, złożoność, elastyczność oraz pojemność. 
Produkt turystyczny to wszystkie rzeczy materialne, usługi, wydarzenia, imprezy, szlaki, 
obiekty, obszary geograficzne [Kaczmarek, Stasiak i Włodarczyk 2005, s. 33–39]. Pro-
dukt turystyki wiejskiej bazuje przede wszystkim na walorach turystycznych regionu. 
Tereny powiatu bieszczadzkiego to niewątpliwie obszar bogaty w faunę i florę. Wartość 
walorów przyrodniczych podkreśla fakt uznania przez UNESCO znacznego obszaru 
Bieszczadów za część Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Powiat ten należy do 
jednego z najatrakcyjniejszych obszarów turystycznych w Polsce. Wiąże się to z bogatą 
historią i specyficznymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz kulturowymi. 

Nieocenionym działaniem było np. „zaszczepienie” na bieszczadzkim gruncie 
francuskiej idei ekomuzeów, czyli „muzeów w przyrodzie” [Konewecka i Krupa 2009, 
s. 83–102; Krupa i Bańkosz 2015, s. 217–244]. Dokonała tego Fundacja Bieszczadzka, 
pomagając mieszkańcom poszczególnych wiosek przeprowadzić inwentaryzację wa-
lorów przyrodniczych i kulturowych (tak materialnych, jak i duchowych) oraz uczynić 
z nich atrakcyjny produkt turystyczny. Przykładami mogą być: Ekomuzeum „Hołe” 
w Dźwiniaczu Dolnym obejmujące, m.in.: rezerwat cisów ,,Cisy w Serednicy”, ścieżkę 
edukacyjno-przyrodniczą, pomnik przyrody 200-letnią lipę, cerkwisko i cmentarz 
greckokatolicki, fortyfikacje ziemne z XVII w., pamiątkowe słupy graniczne – PRL 
i ZSRR (fot. 19). Ponadto w Łodynie znajduje się cerkiew greckokatolicka pw. Archa-
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nioła Michała (fot. 20) wybudowana w 1862 r. (od 1970 r. użytkowana jako kościół 
rzymskokatolicki pw. św. Antoniego), chyża bojkowska oraz kopalnia ropy naftowej.

Fot. 19. Słupy graniczne – PRL i ZSRR78

Fot. 20. Cerkiew greckokatolicka w Łodynie79

78. https://www.wypoczynekbieszczady.pl/atrakcje/171/ekomuzeum-hole [dostęp: 4.05.2018].
79. http://wwwszymonbloghistoria.pl.tl/simenale.blogspot.com/2016/02/miejsca-ktore-warto-zobaczyc-na.html 

[dostęp: 3.05.2018]. 
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Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach to 13-kilometrowa ścieżka historycz-
no-przyrodnicza (ryc. 22), na której można odwiedzić, m.in. ruiny synagogi, kirkut, 
starą szkołę żydowską, cerkwisko i cmentarz greckokatolicki, neogotycki kościół pw. 
św. Stanisława Biskupa oraz stare bojkowskie chaty – chyże. 

Ryc. 22. Ścieżka historyczna „Trzy kultury” w Lutowiskach80

Kolejnym przykładem niezwykle interesującego wcielenia w życie idei ekomuzeum 
jest ekomuzeum „W Krainie Bojków” powstałe w Zatwarnicy w gminie Lutowiska 
i okolicznych miejscowościach, w większości niezamieszkałych lub słabo zamieszkałych 
od czasu wysiedleń z lat 1944–1947. 

Na uwagę zasługuje również ekomuzeum „W Krainie Bobrów”, obejmujące Ore-
lec, Myczkowce, Zwierzyń i okolice. Społeczności lokalnej liderują dwie, niezwykłe 
osobowości, jeden z najlepszych bieszczadzkich przewodników Stanisław Orłowski 
oraz muzykolog z wykształcenia, lider zespołu „Tołhaje” Janusz Demkowicz, będący 
właścicielami atrakcyjnych gospodarstw agroturystycznych81.

Atrakcją dla turystów mogą być charakterystyczne dla Bieszczadów „instalacje” – 
retorty (fot. 21). Przy odrobinie szczęścia można podpatrzeć, jak produkuje się węgiel 
drzewny albo przynajmniej zajrzeć do nieczynnej retorty. Gwałtownie spada liczba 
retort (olbrzymie metalowe piece) służących do wypalania węgla drzewnego. Stawia-
ne były tuż przy wyrębie, aby uniknąć kosztów transportu. Przemysłowa produkcja 
i import „zabijają” bieszczadzką legendę. W 2000 r. w Bieszczadach i okolicach było 

80. http://www.nowiny24.pl/bieszczady/art/5770011,sciezka-historyczna-trzy-kultury-w-lutowiskach,id,t.html 
[dostęp: 3.05.2018].

81. http://witrynawiejska.org.pl/dziedzictwo-kulturowe/item/24265-bieszczadzkie-ekomuzea-i-nie-tylko [dostęp: 
3.05.2018].
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ich około pół tysiąca w prawie 50 bazach wypałowych. Obecnie funkcjonuje zaledwie 
niewiele ponad 70 w 12 bazach. Pewne ożywienie w bieszczadzkim wypale nastąpiło 
w latach 90. ubiegłego wieku, gdy Polacy masowo polubili potrawy przyrządzane na 
grillu. Amatorzy grilla to obecnie najpopularniejsza, ale nie jedyna i nie największa 
grupa odbiorców węgla drzewnego. Używa się go w farmacji i w niektórych działach 
hutnictwa, zwłaszcza precyzyjnego82.

Fot. 21. Czynne retorty służące do wypalania węgla drzewnego w Bieszczadach83

Bieszczady od lat znane były z miejsc wypalania węgla drzewnego, a potrawy 
upieczone na grillu z „dzwonowym” węglem nie mają sobie równych, w porównaniu 
do węgla drzewnego lub brykietów zakupionych w sieci handlowej. Przy przesypywa-
niu drewna wydawany jest charakterystyczny, melodyjny dźwięk „dzwon”. W opinii 
Edwarda Marszałka, rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, 
produkt przemysłowy nie daje takiego efektu84. Potrawy przygotowane na takim węglu 
albo brykietach są o wiele mniej smaczne niż na bieszczadzkim paliwie, ale praktycz-
nie nikt się tym nie przejmuje. Zdaniem rzecznika powinno się podejmować starania 
w celu zachowania tych wypałów, choćby dla podtrzymania tradycji Bieszczadów, np. 
poprzez stworzenie muzeum, gdzie można by obserwować nie tylko retorty, ale również 
proces wypalania.

Markowym produktem turystycznym Bieszczadów jest np. Szlak Ikon, na którym 
znajdują się drewniane cerkwie, należące również do grupy cerkwi najstarszych nie tylko 
w regionie, ale też w kraju. Dodatkowym walorem było poprowadzenie Szlaku wzdłuż 
malowniczych przełomów Sanu, w jednym kierunku poprzez Park Krajobrazowy Gór 

82. http://www.nowiny24.pl/bieszczady/art/6195799,coraz-mniej-retort-w-bieszczadach,id,t.html [dostęp: 3.05.2018].
83. http://knurswiny.pl/bieszczading [dostęp: 5.05.2018].
84. http://www.nowiny24.pl/bieszczady/art/6195799,coraz-mniej-retort-w-bieszczadach,id,t.html [dostęp: 3.05.2018].
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Słonnych i Pogórze Przemyskie, w drugą zaś przez widokowe wzgórza Pogórza Dy-
nowskiego. Łączna długość Szlaku, tworzącego pętlę, wynosi 70 km [Krupa i Bańkosz 
2015, s. 217–244]. Szlak można pokonywać nie tylko pieszo, także rowerem szosowym 
oraz górskim, bowiem posiada oznakowanie dojazdu do poszczególnych obiektów. 

Szlak Ikon (ryc. 23), szczególnie nad Sanem i Osławą stał się stałym elementem 
ofert miejscowych (i nie tylko) touroperatorów. Dopełnieniem produktu turystycznego, 
powstałego na bazie Szlaku Ikon, jest Jarmark Ikon (fot. 22), organizowany corocznie, 
w trzeci weekend lipca. Rozpropagowanie drewnianej architektury cerkiewnej, głównie 
za sprawą Szlaku Ikon, spowodowało ogromny rozwój zainteresowania tą tematyką 
także wśród samych mieszkańców regionu.

Ryc. 23. Mapa „Szlaku Ikon” – Dolina Sanu85

  

85. http://trail.pl/szlaki/niebieski-pieszy-szlak-ikon-dolina-sanu-6030/zdjecia/14609 (autor: Urząd Gminy Sanok) 
[dostęp: 26.04.2018].
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Fot. 22. Jarmark Ikon – letni jarmark bieszczadzkiego rękodzieła86

Dodatkową atrakcją turystyczną jest Szlak Szwejka, promujący Sanok i jego okolice. 
Historia tego szlaku kulturowego zaczyna się z końcem lat 90. minionego stulecia, nato-
miast obecnie w Sanoku i regionie mocno rozwinął się przemysł pamiątkarski związany 
z tym produktem. W sprzedaży są widokówki ze Szwejkiem, figurki, kufle itp. W Sa-
noku można przysiąść na ławce obok dobrego wojaka Szwejka, bohatera popularnych 
przygód (fot. 23). Powstała restauracja „U Szwejka” w Sanoku, serwująca, m.in. potrawy 
kuchni czeskiej oraz w Łukowie gospodarstwo agroturystyczne „Wesołe Szwejkowo”. 
Oddzielnie rozwinął się przemysł pamiątkarski i imprezy wokół tej idei w Przemyślu, 
gdzie działa najsilniejsze w Polsce środowisko szwejkowe (fot. 24) – Przemyskie Sto-
warzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka [Krupa i Bańkosz 2015, s. 217–244].

86. https://wiadomosci.onet.pl/letni-jarmark-bieszczadzkiego-rekodziela/pt240#slajd-4 [dostęp: 26.04.2018].



133

WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULINARNEGO W TURYSTYCE WIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE…

Fot. 23. Sanok – ławka dobrego wojaka Szwejka87

Fot. 24. Przemyśl – ławeczka dobrego wojaka Szwejka88

Inną atrakcją, która przyczyniła się do popularyzacji miejscowej tradycji, było 
badanie i popularyzowanie tradycji zbójnickich na terenie Bieszczadów oraz zorga-
nizowanie imprezy pod nazwą „Zbójnicy w Bieszczadach”, jako największej atrakcji 
turystycznej Orelca.

Głównym walorem przyciągającym urlopowiczów do tego regionu jest górzystość 
obszaru i słabo przekształcony krajobraz. Warto również wspomnieć o licznych lokal-
nych cyklicznych imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych, kultywowanych 
w Bieszczadach, w których licznie uczestniczą turyści oraz mieszkańcy. Są to, m.in.:

87. http://www.sanok.pl/szlaki-turystyczne [dostęp: 10.05.2018].
88. http://visit.przemysl.pl/446-przemysl-szwejk-w-przemyslu [dostęp: 10.05.2018].
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 � Międzynarodowy Bieszczadzki Bieg Lotników w Ustrzykach Dolnych,
 � Festyn Ludowy Koszykalia w Bandrowie oraz Festyn Bojkowski w Zatwarnicy,
 � Festiwal Muzyki Country i Kultur Pogranicza, 
 � Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży, 
 � Karpacki Jarmark Turystyczny w Ustrzykach Dolnych,
 � Karpackie Dni Zielonej Turystyki oraz Karpacki Turniej Piłki Plażowej,
 � Jarmark Folkowy „Bojkowiana”,
 � Targi Końskie w Lutowiskach,
 � Dzień Żubra w Lutowiskach oraz Dzień Jagody w Dwerniku,
 � Lato w Czarnej,
 � Wyścig Psich Zaprzęgów „W Krainie Wilka Kager Cup”,
 � Międzynarodowa Akcja „Czyste Góry”, 
 � Zawody Downhill-Laworta w Łodynie.

Wydarzenia religijne promujące region to, m.in.: Odpust w Jasieniu – Sanktuarium 
MB Bieszczadzkiej, Odpust w Łopience oraz Bieszczadzka Droga Krzyżowa na Tarnicę 
[Powiat Bieszczadzki. Informator Turystyczny 2013, s. 3–17].

Większość atrakcji turystyki wiejskiej oferują gospodarstwa agroturystyczne 
zrzeszone w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”. Prze-
bywając w gospodarstwie, można poznać wiejskie życie, gdyż każda wieś ma odrębny 
charakter i osobowość, posiada własny kościół, sklep, tradycje, obrzędy. Wypoczynek 
na wsi zapewnia świeże powietrze, swobodę i kojącą nerwy zieleń. Oprócz podstawowej 
oferty noclegu i wyżywienia, można wyróżnić kilka dodatkowych atrakcji dla turystów 
korzystających z uroków bieszczadzkich wiosek. Jednym z ważniejszych produktów, 
jakie oferują gospodarstwa, jest możliwość zakupu warzyw i owoców z własnej uprawy, 
a także okazja do degustacji potraw kuchni łemkowsko-bojkowskiej, smacznej i prostej, 
bazującej głównie na kapuście i ziemniakach [Stec i Stec 2009, s. 68–75]. 

Unikatowy smak bieszczadzkiej kuchni, specyficznie doprawianych, regionalnych 
potraw, których próżno szukać w innych częściach Polski, złożyło się na opracowanie 
koncepcji 165 km niezwykłej kulinarnej wędrówki po miejscach kultywujących w kuch-
ni to, co w Bieszczadach najlepsze [Czachara i Krupa 2013, s. 77–100]. Trasa szlaku 
wiedzie od Sanoka przez Ustrzyki Dolne, Wetlinę, Cisną po Polańczyk. Bieszczadzki 
Szlak Kulinarny to trasa prowadząca przez warte odwiedzenia, ciekawe miejscowości, 
punkty widokowe, obiekty, infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną (ryc. 24). 
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Ryc. 24. Mapa przedstawiająca przebieg szlaku kulinarnego „Smaki Bieszczadów”89

Koncepcja utworzenia szlaku kulinarnego w Bieszczadach, w ramach przygotowa-
nia pracy dyplomowej magisterskiej, powstała z trzech powodów: po pierwsze – jest 
to najczęściej odwiedzany przez turystów region województwa podkarpackiego, po 
drugie – należy zadbać o to, by zwyczaje i tradycje mieszkających tu niegdyś Bojków 
i Łemków nie zaginęły, po trzecie – lokalne i tradycyjne kulinaria są jednymi z nie-
licznych, zachowanych do dzisiaj elementów dziedzictwa kulturowego tych terenów. 

Każdy z 12 obiektów gastronomicznych na szlaku oferuje tradycyjne i regionalne 
potrawy kuchni bieszczadzkiej w oryginalnej oprawie architektury tego miejsca, z to-
warzyszącą muzyką i w drewnianej zastawie. W gospodach można również podziwiać 
lokalne rzemiosło artystyczne i zabytkowe przedmioty użytkowe. Turysta zatem może 
nacieszyć nie tylko żołądek, ale także i oko. Jest to kuchnia na wysokim poziomie, 
świadczą o tym nie tylko wyróżnienia i certyfikaty, ale przede wszystkim opinie gości.

Szlak kulinarny „Smaki Bieszczadów” jest szansą na kultywowanie tradycji kuli-
narnych, które są jednymi z nielicznych, zachowanych do dnia dzisiejszego elementami 
dziedzictwa kulturowego tego regionu. Turysta przebywający w Bieszczadach powinien 
odwiedzić przynajmniej jeden z 12 obiektów gastronomicznych, wchodzących w skład 
szlaku kulinarnego. Oddają one charakter kuchni bieszczadzkiej z zachowaniem re-
gionalnej tradycji.

89. Rycina pochodzi z pracy magisterskiej Justyny Czachary, WSIiZ 2010, http://podroze.onet.pl [dostęp: 14.04.2018].
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Gestorzy obiektów gastronomicznych, znajdujących się na Szlaku, dzięki wielo-
letniej działalności w Bieszczadach, posiadają bardzo dużą wiedzę na temat specyfiki, 
„klimatu” tego regionu, znają oczekiwania turystów, sami podejmują szereg ciekawych 
działań, które mają uatrakcyjnić klientom pobyt w ich obiektach [Czachara i Krupa 
2013, s. 77–100]. To kolejny atut, który w dużej mierze jest pomocny w kampanii pro-
mocyjnej Szlaku. Ale sami gestorzy, ze swoimi ciekawymi pomysłami także niewiele 
zdziałają, by odpowiednio wypromować szlak kulinarny. Włączenie w działania na 
rzecz promocji Szlaku władz lokalnych, wojewódzkich oraz organizacji i stowarzyszeń 
turystycznych ma olbrzymie znaczenie, stwarza duże szanse na to, by taki produkt tury-
styczny, umożliwiający poznanie dziedzictwa kulinarnego, stał się atrakcją turystyczną 
nie tylko regionu bieszczadzkiego, ale także całego województwa podkarpackiego90.

Zarówno powiat bieszczadzki, jak i całe Bieszczady promują regionalne potrawy 
i produkty, w różny sposób, między innymi poprzez organizacje wyżej wymienionych 
imprez okolicznościowych, gdzie lokalne jadło jest wszechobecne. Oryginalne potrawy 
są walorem, przyciągającym lokalnych mieszkańców, ale przede wszystkim są atrakcją 
dla turystów chcących poznać „smak” Bieszczadów na tego typu imprezach. Dzięki 
takim kiermaszom ludzie mogą nie tylko degustować regionalne potrawy, ale również 
dowiedzieć się o ich oryginalnym tradycyjnym wyrobie, stosowanych surowcach i re-
cepturach oraz o historii bieszczadzkich smakołyków.

8.6. Bariery w rozwoju turystyki wiejskiej,  
w tym agroturystyki w regionie bieszczadzkim

Bieszczady, jak już podkreślano, to jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo 
regionów w Polsce. Walory krajobrazowe, niski poziom zanieczyszczenia powietrza, 
rzeźba terenu, specyficzny klimat, bardzo wysoka lesistość, sieć hydrograficzna, tworzą 
ważne przyrodniczo zasoby Bieszczadów. Interesująca i bogata historia tych ziem okre-
śla jego zróżnicowanie, które można zaobserwować w materialnych i niematerialnych 
formach dziedzictwa kulturowego. Region Bieszczadów stanowi jeden z najbardziej 
atrakcyjnych obszarów turystycznych w kraju, posiada warunki do zrównoważonego 
rozwoju różnych rodzajów turystyki, które nie zostały jeszcze dostatecznie wykorzystane.

Skrajnie niski poziom zaludnienia stanowi cechę charakterystyczną Bieszczadów. 
Tego typu stan tworzy niekorzystne uwarunkowania rozwoju, dotyczące przedsięwzięć 
inwestycyjnych, a także działań ukierunkowanych na poprawę i kształtowanie jakości 
kapitału ludzkiego i społecznego. Rzeźba terenu i rozproszone osadnictwo podnoszą 
koszty inwestycji infrastrukturalnych. Niska gęstość zaludnienia wpływa na istniejące 
bariery i ograniczenia optymalizacji funkcjonowania usług, które zapewniają regu-
larny wzrost jakości kapitału ludzkiego i społecznego. Uwarunkowania ludnościowe 
Bieszczadów związane są dodatkowo z odpływem migracyjnym, który dotyczy przede 
wszystkim ludzi młodych, wykształconych, kompetentnych, którzy istotnie wpływają 
90. http://traveladvisor.pl [dostęp: 1.05.2018].
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na jakość kapitału ludzkiego i społecznego. W latach 2002–2017 liczba mieszkańców, 
np. w gminie Ustrzyki Dolne, zmniejszyła się o 1,8%91.

Czynniki ludnościowe, jak również utrudniona dostępność przestrzenna regionu 
wewnątrzobszarowa oraz krajowa, przyczyniają się do relatywnie wysokiego poziomu 
bezrobocia, które dotyka zwłaszcza obszary wiejskie, jak również małe miejscowości. 
Dla przykładu: stopa bezrobocia w Polsce wynosiła (według stanu na 31.05.2018 r.)92 
– 6,1%, dla województwa podkarpackiego – 9,0%, natomiast dla powiatu bieszczadz-
kiego – 14,0%.

Czynnikiem, który w pewnym stopniu ogranicza migrację młodych osób, jest słabo 
rozwinięty przemysł w regionie. Działalność koncentruje się głównie w miastach, co nie 
gwarantuje możliwości zatrudnienia ludziom z małych miejscowości. Budżety gmin 
w Bieszczadach są relatywnie niskie. Dotyczy to prawie wszystkich jednostek wiejskich, 
a szczególnie widoczne jest to w gminach o niskim poziomie zaludnienia. Ogranicza 
to inwestycje, a także możliwość ubiegania się o współfinansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych, co w konsekwencji stanowi dla budżetu gminy poważne wyzwanie 
finansowe, a podejmowanie inwestycji skutkuje zwiększającym się poziomem deficytów 
budżetowych gmin.

Bariery w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności uniemożliwiają kształ-
towanie poprawnych powiązań funkcjonalnych, które mogą zapewniać poprawę wa-
runków i poziomu życia mieszkańców Bieszczadów. Zwłaszcza ograniczona dostępność 
zewnętrzna regionu wpływa na niższą pozycję konkurencyjną w rywalizacji z innymi 
regionami zarówno pod względem zwiększenia ruchu turystycznego, jak również 
pozyskiwania nowych inwestycji. Atrakcyjność inwestycyjna regionu jest jedną z naj-
niższych w województwie podkarpackim [Churski 2013, s. 13–31].

W sektorze gospodarki dominuje rozdrobnione, niskotowarowe rolnictwo, rozwija 
się ono na obszarach niekorzystnych dla prowadzenia działalności rolnej. Mimo domi-
nującego rolnictwa w gospodarce, ze względu na jego ograniczenia środowiskowe i niską 
towarowość, nie traktuje się tego sektora gospodarki jako wiodącego w rozwoju obszaru.

Drugim ważnym sektorem gospodarki są usługi, szczególnie turystyczne. W Biesz-
czadach istnieje możliwość uprawiania różnych form turystyki, m.in.: wypoczynkowej 
(w tym agroturystyka), krajoznawczej, uzdrowiskowej, aktywnej i biznesowej. Część 
z tych form jest wystarczająco dobrze rozwinięta, np. turystyka uzdrowiskowa w Po-
lańczyku, natomiast inne wymagają wsparcia, np. turystyka wypoczynkowa (w tym 
agroturystyka), której głównymi barierami w rozwoju są [Churski 2013, s. 13–31]:

 � stosunkowo niski poziom rozwoju infrastruktury turystycznej,
 � dość słaby poziom ogólnej wiedzy wśród ludności wiejskiej,
 � niechęć i nieufność mieszkańców wsi do przyjmowania turystów,

91. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Ustrzyki_Dolne#dane-demograficzne [dostęp: 1.09.2018].
92. http://bip.pup-ustrzyki.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-187 [dostęp: 1.09.2018].
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 � niewystarczająca reklama i promocja usług agroturystycznych w kraju i za granicą,
 � stosunkowo niskie dochody mieszkańców terenów wiejskich.

Cenna atrakcyjność krajoznawcza i walory środowiska obszaru Bieszczadów 
skutkują dużą koncentracją na ich terenie zachowawczych form ochrony środowiska. 
Ogranicza to w istotny sposób swobodę zagospodarowania ich przestrzeni, co nie 
sprzyja budowaniu podstaw dla zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiono bariery na obszarach wiejskich regionu bieszczadzkiego, 
które należy niwelować, aby w pełni móc rozwijać turystykę na tym terenie:

 � bariery finansowe – wysokie bezrobocie zmniejsza możliwości inwestycyjne,
 � bariery administracyjne – brak znajomości przepisów prawnych,
 � bariery społeczne – mentalność mieszkańców wsi (nieznajomość języków obcych, 

nieufność i niechęć mieszkańców do przyjmowania turystów),
 � brak bazy recepcyjnej – gospodarstwa wiejskie nie spełniają w pełni warunków 

powszechnie przyjętych norm międzynarodowych,
 � słaba znajomość systemów rynkowych,
 � słaba infrastruktura (drogi, parkingi, obiekty sportowo-rekreacyjne),
 � mała promocja i reklama produktów turystycznych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że obszar Bieszczadów posiada korzystne wa-
runki do prowadzenia działalności agroturystycznej. Walory turystyczne, obecność 
licznych szlaków tematycznych, w tym kulinarnego, decydują w dużej mierze o atrak-
cyjności tego terenu we wszystkich porach roku. Jednak istnieją również słabe strony 
agroturystyki, które uniemożliwiają pełny rozkwit gospodarstw, między innymi nie-
dostateczna promocja i reklama sprzedaży bazy noclegowej. Właściciel gospodarstwa 
nie jest w stanie samodzielnie finansować ani organizować na szeroką skalę promocji 
świadczonych przez siebie usług. Wpływa na to brak środków finansowych i wiedzy 
z dziedziny podstawowych reguł reklamy. Ważne są więc działania promocyjne w ra-
mach stowarzyszeń zrzeszających kwaterodawców, jak również na szczeblu samorządu 
terytorialnego. Istotną cechą zagrażającą terenom wiejskim są emigracje ludzi młodych 
i wykształconych. Ponadto coraz większa konkurencja ze strony innych atrakcyjnych 
obszarów w kraju i za granicą. Zagraniczne obszary turystyczne są coraz bardziej do-
stępne dzięki np. tanim liniom lotniczym. 

9. Potencjał turystyki wiejskiej w Bieszczadach – analiza SWOT

Analiza SWOT jest to metoda rozpoznania słabych i silnych stron (czynników 
wewnętrznych), a także zestawienie szans i zagrożeń, wynikających z otoczenia, sprzy-
jających i utrudniających rozwój regionu (tab. 2).
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Tab. 2. Ogólna analiza SWOT Bieszczadów

Mocne strony Słabe strony

• Dawniej wielokulturowość Bieszczadów – liczne 
obiekty dziedzictwa kulturowego,
• Słabo zaludnione i zagospodarowane góry, stanowią 
atrakcję turystyczną, możliwość organizowania wycie-
czek w ciszy i spokoju,
• Czyste środowisko przyrodnicze oraz specyficzne 
walory krajobrazowe bieszczadzkich wsi,
• Atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowe-
go (np. Bieszczadzki Park Narodowy, ekomuzea),
• Duży udział obszarów chronionych,
• Możliwość aktywnego wypoczynku, sportów zimo-
wych i letnich oraz liczne ścieżki rowerowe, konne, 
nordic walking, 
• Transgraniczne położenie geograficzne (przejścia 
graniczne z Ukrainą i ze Słowacją),
• Rozwijająca się turystyka wiejska, w tym agroturysty-
ka,
• Dodatkowe źródła dochodów miejscowej ludności,
• Rozwijająca się produkcja i rosnąca sprzedaż produk-
tów lokalnych, przy wykorzystaniu regionalnych zaso-
bów,
• Działalność lokalnych stowarzyszeń, wspierających 
rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki,
• LGD „Zielone Bieszczady” – współpraca trójsektoro-
wa, 
• Realizacja projektów na rzecz rozwoju lokalnego, 
• Programy realizowane przez organizacje pozarządowe 
i instytucje samorządowe,
• Organizacja cyklicznych licznych imprez kulturalnych 
o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, targów, festiwali 
oraz kiermaszów promujących produkty lokalne.

• Brak zintegrowanego systemu informacji tury-
stycznej, szczególnie w zakresie bazy gastronomicz-
nej i noclegowej oraz organizacji imprez kultural-
nych,
• Słabe działania w zakresie promocji terenów 
wiejskich oraz regionalnych produktów,
• Stosunkowo niski rozwój infrastruktury turystycz-
nej (zwłaszcza sportów zimowych), paraturystycznej 
i technicznej,
• Brak wspólnych działań mieszkańców i instytucji 
lokalnych (brak spójnej polityki w zakresie turystyki 
wiejskiej, w tym agroturystyki),
• Niska efektywność działań promocyjnych, w tym 
informacji turystycznej,
• Stosunkowo słabo rozwinięta sieć komunikacyjna,
• Niewystarczająca sieć handlu detalicznego i sprze-
daży bezpośredniej,
• Niedostateczne wykorzystanie Odnawialnych 
Źródeł Energii w obiektach noclegowych i gastrono-
micznych,
• Słaba dostępność do służby zdrowia i lekarzy spe-
cjalistów,
• Trudna sytuacja finansowa regionalnych samorzą-
dów,
• Niedostateczne wykorzystanie zaplecza kultural-
nego oraz niska oferta zagospodarowania czasu wol-
nego,
• Ograniczenie swobody zagospodarowania prze-
strzeni na terenach chronionych,
• Wysoki poziom bezrobocia, 
• Wyludnienie regionu oraz ograniczona oferta 
pracy dla młodych, wykształconych osób.

Szanse Zagrożenia

• Wzrost ruchu turystycznego,
• Napływ dużej liczby turystów krajowych oraz zagra-
nicznych, zwłaszcza w sezonie letnim,
• Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
• Rosnąca popularność regionalnych produktów,
• Możliwość współpracy gospodarczej z Ukrainą 
i ze Słowacją,
• Korzystna polityka Unii Europejskiej wspierająca 
działalność proekologiczną,
• Podejmowanie współpracy partnerskiej pomiędzy 
lokalnymi grupami działania,
• Wzrost liczby miejsc pracy poprzez rozwój usług 
turystycznych oraz rolnictwa,
• Możliwość wykorzystania funduszy unijnych,
• Możliwość wykorzystania OZE,
• Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rolnic-
twa ekologicznego.

• Nadmierne zagęszczenie terenów, zwłaszcza 
chronionych, przez turystów w sezonie letnim,
• Degradacja środowiska przyrodniczego związana 
z przekroczeniem chłonności turystycznej,
• Zanieczyszczenie krajobrazu wiejskiego np. 
poprzez budownictwo niezwiązane z regionalizmem,
• Duża emigracja zarobkowa, przede wszystkim 
ludzi młodych i wykształconych,
• Starzejące się społeczeństwo i spadek przyro-
stu naturalnego,
• Wzrost dostępności innych atrakcji turystycznych, 
zarówno w Polsce, jak i za granicą,
• Restrykcyjna ustawa o ochronie przyrody i wyni-
kające z niej ograniczenia inwestycyjne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ustrzyki Dolne, luty 2016.
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Zestawienie mocnych i słabych stron obszaru Bieszczadów pozwala stwierdzić, że 
region ten posiada wiele atutów, w tym bogate zasoby naturalne oraz atrakcje kulturowe, 
które stanowią niewątpliwe walory turystyczne, zarówno dla turystów krajowych, jak 
i zagranicznych. Bieszczady zlokalizowane są z dala od dużych aglomeracji miejskich, 
co sprzyja rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, a bliskość do przejść 
granicznych ożywia ruch turystyczny i wymianę handlową. Ważnym atutem obszaru 
jest wzrastająca aktywność mieszkańców, przedstawicieli sektora prywatnego i publicz-
nego na rzecz lokalnego rozwoju. Przejawia się to w organizacji licznych cyklicznych 
imprez i inicjatyw o charakterze kulturalnym oraz realizacji programów związanych 
z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych. Słabą stroną jest: brak intensyw-
nych działań dotyczących promocji regionu (z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
i narzędzi) oraz kształtowania oferty turystycznej, przy stosunkowo słabo rozwiniętej 
infrastrukturze gastronomicznej i noclegowej.

Jednak niewątpliwie mocne strony przeważają nad słabymi, które mogą zostać 
wyeliminowane poprzez realizację licznych projektów oraz pozyskiwanie funduszy 
unijnych, służących poprawie bytu i warunków życia mieszkańców oraz wypoczynku 
turystów, a w konsekwencji może to sprzyjać ograniczeniu emigracji młodego pokolenia.

Jedną z głównych szans rozwoju Bieszczadów jest dalszy rozwój turystyki wiejskiej, 
w tym agroturystyki, napływ turystów krajowych i zagranicznych, efektywna promocja 
produktów tradycyjnych i regionalnych, a także dofinansowanie lokalnych działań 
z funduszy UE. Rozwój współpracy z Ukrainą i ze Słowacją może przyczynić się do 
ożywienia ruchu turystycznego. Zagrożeniem dla regionu bieszczadzkiego jest coraz 
większa konkurencja ze strony sąsiednich regionów turystycznych w kraju i za granicą. 
Dla wielu turystów zagranicznych region Bieszczadów, mimo wielu atrakcji przyrodni-
czo-krajobrazowych i kulturowych, jest jeszcze słabo rozwinięty pod względem infra-
struktury, mało atrakcyjny i słabo rozreklamowany, zwłaszcza poza granicami Polski. 

10. Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w opinii respondentów

10.1. Metody badawcze i materiał do badań

Przeprowadzono badania ankietowe wśród 103 turystów przebywających w powiecie 
bieszczadzkim, w okresie od maja do lipca 2016 r., w zakresie znajomości i atrakcyjno-
ści kulinarnej żywnościowych produktów tradycyjnych oraz regionalnych z regionu 
Bieszczadów. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 21 pytań, 
w większości jednokrotnego wyboru i wielokrotnego wyboru (przy wyborze maksy-
malnie trzech odpowiedzi) oraz kilku pytań otwartych. Dla scharakteryzowania grupy 
badanych posłużyła metryczka składająca się z 5 pytań. 

Pierwsze 11 pytań zawartych w kwestionariuszu to pytania dotyczące żywności 
tradycyjnej i regionalnej. Kolejne pytania dotyczyły produktów regionalnych związanych 
z Bieszczadami, ich atrakcyjności oraz metod promocji. Respondenci mieli określić 
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między innymi: najważniejsze cechy rynku żywności tradycyjnej i regionalnej, ocenić 
wysokość cen żywności tradycyjnej i regionalnej, podać miejsca, gdzie powinny być 
sprzedawane produkty tradycyjne i regionalne oraz podać specyficzne cechy doty-
czące żywnościowych wyrobów tradycyjnych i regionalnych. Ponadto określenie, czy 
turystyka kulinarna ma szanse stać się atrakcyjnym produktem turystycznym regionu 
bieszczadzkiego, wymienienie produktów tradycyjnych i regionalnych kojarzących 
się z regionem bieszczadzkim, wskazanie, co można zrobić, aby produkt tradycyjny 
i regionalny przyciągał większą liczbę turystów oraz wskazać motywy, jakimi kierowali 
się respondenci, przyjeżdżając w Bieszczady.

Zdecydowanie główną grupą ankietowanych były osoby młode w wieku do 24 lat 
(32%) i od 25 do 40 lat (38%). Osoby w przedziale wieku od 41 do 60 lat stanowiły 
22% respondentów, natomiast najmniejszy udział stanowiły osoby w wieku powyżej 
60 lat (8%). Większą część badanej grupy stanowili mężczyźni, tj. 58%, pozostałe 42% 
respondentów stanowiły kobiety. Respondenci pochodzili głównie z miast do 50 tys. 
mieszkańców i z terenów wiejskich (łącznie 75%). Pozostała grupa to mieszkańcy miast 
od 100 do 200 tys. i powyżej 200 tys. Miejsce zamieszkania obrazuje poniższa tabela 3.

Tab. 3. Miejsce zamieszkania respondentów

Miejsce zamieszkania N %
Wieś 37 36

Miasto do 50 tys. mieszkańców 40 39
Miasto 50–100 tys. 18 17

Miasto 100–200 tys. 2 2
Miasto powyżej 200 tys. 6 6

Suma 103 100

Źródło: Badania własne

Kolejnym kryterium charakteryzującym respondentów był poziom wykształcenia. 
Z grupy 103 respondentów 8 osób ukończyło zasadniczą szkołę zawodową, 31 osób – 
szkołę średnią, 33 osoby – licencjat, a 31 uzyskało status magistra. Poziom wykształcenia 
przedstawiono w poniższej tabeli 4.

Tab. 4. Wykształcenie respondentów
Wykształcenie N %

Podstawowe, gimnazjalne – –
Zasadnicze zawodowe 8 8

Średnie 31 28
Licencjat/inżynier 33 33

Wyższe magisterskie 31 31
Suma 103 100

Źródło: Badania własne
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Ponadto pytano respondentów o sytuację materialną, którą 57% uznało za dobrą, 
a 36% jako przeciętną.

10.2. Wyniki badań i ich omówienie

W przypadku pytań, dla których istniała możliwość wyboru więcej niż jednej od-
powiedzi, wartości sumaryczne nie są równe liczebności bezwzględnej respondentów 
(103), jak również wartości procentowe nie odpowiadają wartości 100.

W opinii respondentów (tab. 5) najważniejszą cechą dotyczącą rynku żywności 
tradycyjnej i regionalnej jest związanie z kulturą regionu (44% odpowiedzi), następnie 
dostępność od pokoleń (32%), sezonowość dostaw (25%), produkcja w gospodarstwie 
wiejskim (31%) i związanie z obszarem geograficznym (32%). Według badanych zwią-
zanie z kulturą regionu, dostępność od pokoleń to priorytetowe cechy rynku żywności 
tradycyjnej i regionalnej (76%). Cechy pozostawione bez punktacji traktowane są jako 
najmniej istotne. 

Tab. 5. Najistotniejsze cechy dotyczące żywności tradycyjnej i regionalnej

Najistotniejsze cechy dotyczące rynku żywności 
tradycyjnej i regionalnej

N %

Związana z kulturą regionu 45 44
Dostępna od pokoleń 33 32
Sezonowość dostaw 26 25

Produkcja w gospodarstwie wiejskim 33 31
Związana z obszarem geograficznym 33 32

Źródło: Badania własne

Kolejne pytanie (tab. 6) dotyczyło specyficznych cech żywnościowych wyrobów 
tradycyjnych i regionalnych. Ankietowani za najważniejsze cechy uznali: tradycyjny/
naturalny skład (79%), wyrób bez obcych dodatków (64%), z niskim stopniem przetwo-
rzenia (30%), pochodzący z surowców z własnej uprawy (23%), uzyskany przy zastoso-
waniu tradycyjnej metody produkcji (30%). Na podstawie uzyskanych danych można 
stwierdzić, że respondenci najbardziej cenią naturalny skład produktu, bez obecności 
konserwantów, które współcześnie występują w większości produktów żywnościowych, 
zwłaszcza wysoko przetworzonych, o wysokiej wydajności i wartości kalorycznej. 
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Tab. 6. Najistotniejsze specyficzne cechy żywnościowych wyrobów tradycyjnych  
i regionalnych

Najistotniejsze specyficzne cechy żywnościowych
wyrobów tradycyjnych i regionalnych

N %

Tradycyjny/naturalny skład 81 79
Bez obcych dodatków (np. konserwantów) 66 64

Niski stopień przetworzenia 31 30
Pochodzenie surowców z własnej uprawy 24 23
Naturalna/tradycyjna metoda produkcji 31 30

Źródło: Badania własne

W pytaniu dotyczącym wyrażenia opinii, z czym kojarzą się produkty tradycyjne 
i regionalne, respondenci najczęściej wybierali określenie – naturalny (47%). Takiej 
odpowiedzi udzielały głównie kobiety w wieku do 40 roku życia. Określenia, takie jak: 
wiejski (43%) oraz krajowy/regionalny (34%), wskazywali przede wszystkim respondenci 
mieszkający w miastach do 100 tys. mieszkańców, z wykształceniem średnim i wyższym. 
Kolejno określenia, jak ekologiczny i bezpieczny uzyskały po 23% udziału w odpowie-
dziach. Pozostałe wymienione w odpowiedziach do wyboru określenia respondenci 
pozostawili bez oceny, traktując je jako mniej istotne. Wyniki zobrazowano w tabeli 7.

Tab. 7. Najczęstsze skojarzenia określające produkt tradycyjny i regionalny

Najczęstsze skojarzenia określające 
produkt tradycyjny i regionalny

N %

Naturalny 48 47
Wiejski 44 43

Krajowy/regionalny 35 34
Ekologiczny 24 23
Bezpieczny 24 23

Źródło: Badania własne

Respondentom zadano pytanie odnośnie ich stopnia zaufania do producentów 
żywności tradycyjnej i regionalnej. Większość badanych wykazała do producentów 
częściowe zaufanie (48%) oraz pełne (46%). Pozostała część badanych (6%) nie darzy 
producentów żywności tradycyjnej i regionalnej zaufaniem, stąd też nie dokonują za-
kupów tego rodzaju produktów, zwłaszcza w formie sprzedaży bezpośredniej. Uzyskane 
dane wskazują, że producenci żywności tradycyjnej i regionalnej cieszą się wystarcza-
jąco dużym zaufaniem wśród respondentów, co jednak nie przekłada się na poziom 
zakupów ich produktów, bowiem aż 72% ankietowanych deklarowało, że dokonują 
sporadycznie zakupów. Z kolei 20% respondentów nie kupuje ich wcale, nie podając 
żadnej przyczyny, jedynie 8% deklaruje ich zakup. Przyczyną braku zainteresowania 
zakupem regionalnych produktów może być ich cena, gdyż aż 46% respondentów 
oceniło ją jako wysoką, 2% jako bardzo wysoką, 52% jako odpowiednią. Żadna z osób 
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nie uznała ceny jako przystępnej dla ich możliwości finansowych. Ciekawe jest to, że 
odpowiedzi takie pojawiały się niezależnie od płci, wieku, sytuacji materialnej czy 
wykształcenia ankietowanych osób.

Pytano także o to, jak często turyści sięgają po produkty tradycyjne i regionalne. 
Z uwagi na to, iż ponad połowa respondentów sporadycznie kupuje produkty tradycyjne 
i regionalne, również i w tej kwestii potwierdziło się założenie, że jedynie „od święta” 
turyści kupują tego rodzaju produkty. Jak się okazało, najczęściej po produkty tradycyjne 
i regionalne sięgają ludzie w przedziale wiekowym 41–60 i z wyższym wykształceniem. 
Wyniki ilustruje rycina 25.

Ryc. 25. Częstotliwość zakupów żywności tradycyjnej i regionalnej
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Źródło: Opracowanie własne

Turystów zapytano o miejsce, w którym powinny być sprzedawane produkty tra-
dycyjne i regionalne. Zdania w tej kwestii były dość podzielone, jednak respondenci 
jednoznacznie odrzucili zakupy przez Internet i w hipermarketach. 

Respondenci jako najczęstsze i korzystne miejsce nabywania produktów trady-
cyjnych i regionalnych uznali zakupy bezpośrednio u producenta (45%), następnie 
specjalistyczne sklepy (35%) oraz sklepy z żywnością ekologiczną (34%). Na kolejnych 
miejscach znalazły się kiermasze i targi (30%) oraz bazary (29%). Za najmniej dogod-
ne i wiarygodne miejsca zakupów uznano super-/i hipermarkety oraz zakupy przez 
Internet (tab. 8).

Tab. 8. Miejsca, w których dokonywane są zakupy produktów tradycyjnych i regionalnych

Miejsca, w których powinny być sprzedawane 
produkty tradycyjne i regionalne

N %

Bezpośrednio u producenta 46 45
Specjalistyczne sklepy 36 35

Sklepy z żywnością ekologiczną 35 34
Kiermasze, targi 31 30

Bazary 30 29

Źródło: Badania własne
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Respondenci mieli określić, dlaczego kupują produkty tradycyjne i regionalne. 
Większość ankietowanych kierowała się chęcią zdrowego odżywiania, stąd też 40% 
zaznaczyło, że jest korzystniejsza dla zdrowia, natomiast 30% kupuje te produkty ze 
względu na chęć konsumowania charakterystycznych potraw dla danego regionu 
(ryc. 26). Były to dwie najczęstsze odpowiedzi respondentów. 

Ryc. 26. Powody, dla których respondenci kupują produkty tradycyjne i regionalne  
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Źródło: Opracowanie własne

Kolejne pytanie dotyczyło kategorii najczęściej kupowanych żywnościowych 
produktów tradycyjnych i regionalnych. Turyści, spośród dziesięciu kategorii przewi-
dzianych dla tego rodzaju produktów, najczęściej wybierali produkty mięsne (29%), 
produkty mleczne (22%) oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (21%). Szczegółowe 
wyniki ilustruje rycina 27.

Ryc. 27. Kategorie najczęściej kupowanych produktów tradycyjnych i regionalnych 
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Źródło: Opracowanie własne
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Następne pytanie w kwestionariuszu ankiety dotyczyło znajomości produktu. 
Ankietowani mieli określić, na podstawie jakich cech stwierdzają, że dany produkt 
jest produktem tradycyjnym i regionalnym. Do wyboru było siedem możliwości, 
z których można było zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi. Najczęściej pojawiały 
się odpowiedzi typu: umieszczenie produktów na wydzielonym stoisku/regale (28%), 
informacje uzyskane od sprzedawcy (23%), informacje podane na opakowaniu (18%) 
i wiedza własna (17%).

Najważniejsze dla respondentów okazało się umieszczenie produktów na odpo-
wiednich stoiskach w sklepie, mają wówczas pewność zakupu produktów tradycyjnych 
i regionalnych, oprócz tego wiedza i kompetencja sprzedawcy, który udzieli szczegóło-
wych informacji o danym produkcie, jak również wiedza własna, która jest niezastąpiona 
w każdym przypadku. Dokładne zestawienie odpowiedzi przedstawiono na rycinie 28.

Ryc. 28. Najważniejsze kryteria stwierdzające, że dany produkt  
jest produktem tradycyjnym i regionalnym
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Źródło: Opracowanie własne

Turystów poproszono o wymienienie produktów tradycyjnych i regionalnych 
kojarzących się z regionem Bieszczadów. Pojawiały się najczęściej cztery odpowiedzi 
(udzielane przede wszystkim przez ludzi starszych w wieku 41–60 lat i powyżej 60 lat, 
głównie z wykształceniem wyższym), jak: wędliny, w tym zwłaszcza kiełbasy (30%), 
sery (27%), miody (16%). Większość odpowiedzi (32%) dotyczyła braku znajomości 
nazw produktów kojarzących się z tym regionem. Były to odpowiedzi, przede wszyst-
kim ludzi młodych w przedziale wiekowym do 24 i 25–40 lat, o średnim i licencjackim 
wykształceniu. 

Respondentów pytano także o to, czy spożywali kiedykolwiek tradycyjne i regio-
nalne bieszczadzkie potrawy. Połowa respondentów odpowiedziała, że sporadycznie, 
np. podczas wyjazdów urlopowych, natomiast 18% spożywało tego rodzaju produkty 
przy każdej nadarzającej się okazji. Z kolei 32% respondentów nie jada regionalnych 
potraw i byli to przede wszystkim ludzie młodzi, o średnim wykształceniu i przeciętnej 
sytuacji materialnej. 
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Pytano respondentów o znajomość bieszczadzkich potraw. Spośród pięciu cha-
rakterystycznych potraw z tego regionu ankietowani mieli wskazać potrawę, o której 
słyszeli. Aż 72% badanych nie słyszało o żadnej z nich, a byli to głównie ludzie młodzi 
w wieku do 24 lat i od 25 do 40 lat. Jedynie 28% respondentów zaznaczyło jedną z wy-
mienionych potraw, tj. hreczanyki, czyli mielone mięso z kaszą gryczaną (11%), kolejno: 
fuczki (bieszczadzkie placki z kiszonej kapusty – 8%), wareniki (warenyky – gotowane 
pierogi w kształcie półksiężyca lub półkolistym, nadziewane na słodko lub na ostro 
– 5%), zalewajka na maślance (3%) oraz bandurjanki, czyli bieszczadzkie placki ziem-
niaczane z twarogiem (1%). Znajomością bieszczadzkich potraw „popisali się” głównie 
mężczyźni w średnim wieku i powyżej 60 lat oraz o przeciętnej sytuacji materialnej. 

Kolejne dwa pytania dotyczyły wyrażenia opinii na temat perspektyw rozwoju tu-
rystyki kulinarnej i produktów tradycyjnych oraz regionalnych. Respondentów pytano, 
czy ma ona szansę stać się atrakcyjnym produktem turystycznym regionu Bieszczadów. 
18% badanych uznało, że – zdecydowanie tak, 67% uważało, że – tak, natomiast 8% 
twierdziło, że – nie, a 7% nie miało w tej kwestii zdania (ryc. 29).

 Ryc. 29. Opinia turystów dotycząca turystyki kulinarnej jako atrakcyjnego  
produktu turystycznego regionu bieszczadzkiego 
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Źródło: Opracowanie własne

W pytaniu dotyczącym rozwoju turystyki w regionie bieszczadzkim, w oparciu 
o wzrost produkcji wyrobów tradycyjnych i regionalnych, wyniki były bardzo zbliżone 
do odpowiedzi z poprzedniego pytania. Większość respondentów uważała, że jest to 
szansa rozwoju regionu – tak stwierdziło 74%, zdecydowanie tak – 16% respondentów, 
8% uznało, że zdecydowanie nie, a mała część (2%) uważała, że produkty tradycyjne 
i regionalne nie wywierają wpływu na rozwój regionu (ryc. 30).

W kwestionariuszu ankiety pytano respondentów o wyrażenie opinii, jakie główne 
kryteria powinny być brane pod uwagę podczas prowadzenia promocji turystycznej 
w zakresie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Ankietowani spośród 
kilku zasugerowanych odpowiedzi (tab. 9) wskazali pięć głównych – jako najważniejsze 
uznali: ocalenie od zapomnienia wielu rodzimych kulinarnych specjałów (57%), na-
stępnie ochrona lokalnej i regionalnej tożsamości (45%) oraz zachowanie tradycyjnych 
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umiejętności w dziedzinie sztuki kulinarnej (43%). Kolejno: zwiększenie opłacalności 
produkcji rolnej (39%) oraz zwiększenie różnorodności oferowanych produktów żyw-
nościowych dla konsumenta (29%). Jako najmniej istotne dla respondentów okazało 
się wzbogacenie oferty gastronomicznej i turystycznej w regionie. 

Ryc. 30. Opinia turystów na temat produktu tradycyjnego i regionalnego  
jako atrakcji przyczyniającej się do rozwoju turystyki w regionie
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Źródło: Opracowanie własne

Tab. 9. Promocja turystyczna regionu – główne jej cechy

Promocja turystyczna regionu – główne jej cechy N %

Ocalenie od zapomnienia wielu rodzimych specjałów 58 57

Ochrona lokalnej i regionalnej tożsamości 46 45

Zachowanie tradycyjnych umiejętności w dziedzinie sztuki kulinarnej 43 42

Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej 40 39

Zwiększenie różnorodności oferowanych produktów dla konsumenta 30 29

Źródło: Badania własne

Respondentów zapytano, czy żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne mają 
szansę stać się indywidualną atrakcją przyciągającą turystów do regionu. Aż 64% ba-
danych stwierdziło, że jest to szansa, aby produkty te stały się indywidualną atrakcją, 
17% respondentów uznało, że zdecydowanie tak, 18% nie widzi w nich szansy na lepszy 
rozwój regionu, natomiast 3% badanych nie miało zdania w tym zakresie. 

Turystom przebywającym w Bieszczadach zadano pytanie odnośnie motywu przy-
jazdu do regionu. Głównym powodem, dla którego wybierają ten zakątek kraju jako cel 
podróży, jest wypoczynek (38%) – niezależnie od wieku, płci i wykształcenia respon-
dentów. Kolejno: obcowanie z przyrodą (22%) – w tej grupie respondentów przeważali 
ludzie młodzi w wieku do 24 lat, głównie mężczyźni, następnie możliwość uprawiania 
turystyki kwalifikowanej (15%), chęć poznania dziedzictwa kulturowego regionu (12%) 
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oraz poznanie życia społeczno-kulturowego mieszkańców, np. uczestnictwo w licznych 
imprezach (7%) oraz chęć poznania regionalnych wyrobów kulinarnych (6%). 

W kolejnym pytaniu, spośród dziewięciu zasugerowanych odpowiedzi, dotyczą-
cych wpływu atrakcyjności produktu turystycznego na rozwój społeczno-gospodarczy 
obszaru, respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy najważniejsze cechy (ryc. 31). 
Wśród odpowiedzi przeważały głównie: efektywne działania promocyjne regionu (26%), 
wszechstronny rozwój turystyki wiejskiej (22%), rozbudowa rynku gastronomicznego 
(20%), wzrost ruchu turystycznego (13%) oraz rozbudowa rynku hotelarskiego (12%). 

Ryc. 31. Wpływ atrakcyjności produktu regionalnego  
na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
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Respondentom zadano również pytanie odnośnie tego, co można zrobić, aby 
produkt regionalny przyciągnął większą liczbę turystów (pytanie otwarte). Pojawiły 
się cztery główne propozycje: zwiększenie działań związanych z promocją, w tym 
zintensyfikowanie i unowocześnienie metod reklamy, efektywna organizacja targów 
i kiermaszów promujących produkty regionalne oraz upowszechnienie imprez kuli-
narnych w poszczególnych gminach regionu, przy zwiększonym zaangażowaniu władz 
samorządowych i społeczności lokalnej. Spośród innych propozycji pojawiły się opinie, 
aby obniżyć ceny na wyroby regionalne, umożliwić darmowe degustacje oraz poprawić 
dostępność imprez dla turystów i mieszkańców.

10.3. Podsumowanie wyników badań i wnioski 

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż żywnościowe produkty tra-
dycyjne i regionalne stanowią jedną z atrakcji Bieszczadów, dzięki niepowtarzalnym, 
tradycyjnym recepturom, natomiast w prawie każdym gospodarstwie agroturystycznym 
i na szlaku kulinarnym „Smaki Bieszczadów” można degustować tego rodzaju wyroby. 
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Stanowią one istotny element potencjału kulturowego tego regionu oraz ważny ele-
ment promocyjny, dzięki któremu turystyka kulinarna ma szansę stać się specyficzną 
atrakcją turystyczną tego obszaru. Nadal jednak zauważalna jest zbyt słaba promocja 
produktu tradycyjnego i regionalnego, brakuje przedsiębiorstw i podmiotów, które 
mogłyby wytwarzać tego rodzaju potrawy na większą skalę, stwarzając możliwość 
promowania tych produktów w skali kraju. Również ze strony samorządów lokalnych 
brakuje większego zainteresowania poszerzeniem tego typu działalności, stąd też nie-
znajomość wśród turystów charakterystycznych tradycyjnych i regionalnych potraw 
regionu podkarpackiego. 

Przeprowadzone wśród turystów badania ankietowe zobrazowały duży potencjał 
turystyki kulinarnej na terenie Bieszczadów, w tym powiatu bieszczadzkiego. Ten rodzaj 
turystyki może istotnie wspomóc rozwój społeczno-gospodarczy w regionie, a także 
ma szansę stać się specyficzną atrakcją przyciągającą turystów, chociażby w aspekcie 
mody na zdrowy styl życia. 

Na podstawie analizy uzyskanych danych na temat znajomości oraz znaczenia pro-
dukcji i sprzedaży żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju 
społeczno-gospodarczym Bieszczadów, można sformułować kilka wniosków:
1. Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne kojarzą się respondentom z naturalnym 

i zdrowym produktem, zwłaszcza bez konserwantów i innych obcych dodatków.
2. Respondenci, w zdecydowanej większości, mają duże zaufanie do producentów 

żywności tradycyjnej i regionalnej.
3. Zakupy produktów tradycyjnych i regionalnych dokonywane są przeważnie podczas 

wyjazdów urlopowych i uczestniczenia w imprezach kulinarnych.
4. Cena produktów tradycyjnych i regionalnych została oceniona przez większość 

respondentów jako dość wysoka, ale odpowiadająca ich jakości.
5. Produkty tradycyjne i regionalne wspomagają rozwój turystyki w regionie.
6. Powiat bieszczadzki posiada duży potencjał kulturowy, w tym kulinarny w zakresie 

produkcji i dystrybucji żywności tradycyjnej i regionalnej.
7. Turyści odwiedzający powiat bieszczadzki są zgodni w ocenie niskiej efektywności 

działań promocyjnych.
8. Większość turystów, przyjeżdżając w Bieszczady, kieruje się głównie motywami 

wypoczynku i uprawiania turystyki kwalifikowanej.
9. Produkcja potraw tradycyjnych i regionalnych wpływa na rozwój społeczno-gospo-

darczy obszaru, rozwój turystyki wiejskiej oraz rozbudowę rynku gastronomicznego.

Wyciągnięte wnioski powinny stać się ważnym elementem mobilizującym lokalne 
samorządy, jak również mieszkańców Bieszczadów do dalszego działania na rzecz pro-
mocji regionalnej kuchni, gdyż stanowi ona ważną część produktu turystycznego regionu.
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11.  Podsumowanie

Polityka rozwoju polskiej wsi, a zarazem rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agro-
turystyki powinna być spójna, stanowiąc obszar szczególnej troski o zdrowie i życie 
społeczeństwa, tj. mieszkańców miast i wsi. Spójną politykę powinni tworzyć ludzie 
kompetentni, zatroskani o człowieka, o zdrowy styl życia oraz jakość i bezpieczeństwo 
pożywienia [Bednarek 2009, s. 45–50]. Dla dobra człowieka i środowiska naturalnego 
należałoby znaleźć taką koncepcję efektywności wszechstronnego rozwoju, aby była 
kluczem kształtowania świadomości społecznej i pozwalała ocenić zachodzące zjawiska 
nie tylko w kategoriach ekonomicznych i społecznych, ale także trudnych do wyce-
nienia – ekologicznych, czyli w kategoriach zdrowego rozsądku i dobra wspólnego. 
W przeciwnym bowiem przypadku idea zrównoważonego rozwoju będzie kolejną 
utopią i „uciekającym horyzontem”. 

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, mogą w znacznym stopniu przyczynić się 
do przywracania obszarom wiejskim ich pierwotnego charakteru i wizerunku, a przede 
wszystkim do ochrony, zachowania i propagowania dziedzictwa kulturowego, w tym 
kulinarnego [Krupa 2014, s. 291–305]. Jest to część naszej historii, której nie powinniśmy 
się wstydzić, a wprost przeciwnie – powinniśmy być wdzięczni naszym przodkom za 
to, że dzięki nim przetrwało coś własnego, charakterystycznego, odmiennego i niepo-
wtarzalnego, m.in. jak przepisy na tradycyjne i regionalne potrawy, stroje ludowe czy 
rękodzielnictwo [Marks i Marks 2009, s. 217–225]. 

Turyści mają coraz większą wiedzę na temat żywności oraz zdrowia i chętnie łączą 
swoje wyjazdy rekreacyjne ze zdrowym odżywianiem, a także z pewną ilością snobi-
zmu. Realnie dość szybko można wyjść naprzeciw tym potrzebom tylko wówczas, 
gdy w sprawę zostaną zaangażowane władze samorządowe danej gminy, powiatu czy 
regionu oraz wszelkie siły społeczne np. turystyczne organizacje pozarządowe [Sawicki 
i Malik 2009, s. 87–95]. 

W ocenie turystyki wiejskiej decydować będzie głównie jakość w kilku jej aspektach, 
m.in.: jakości użytkowej (zaspokojenie potrzeb materialnych i niematerialnych turysty), 
jakości funkcjonalnej (relacje między usługodawcą a klientem poprzez gościnność 
i otwartość), jakości emocjonalnej (fascynacja turysty folklorem i kulturą wiejską) 
oraz jakości ekologicznej, tj. czyste i nieskażone środowisko oraz korzystanie z jego 
dobrodziejstw [Czapiewska 2009, s. 76–83]. Przyjazne człowiekowi walory klimatyczne 
i środowisko przyrodnicze wraz z zabytkową architekturą wiejską stwarzają sprzyjające 
warunki do aktywnych form wypoczynku oraz uprawiania różnych form turystyki na 
obszarach wiejskich.

Poznawanie dziedzictwa, w tym kulinarnego, różnych narodów jest jednym z wielu 
priorytetów w motywacjach do podróżowania. Dziedzictwo jest istotnym elementem 
kultury nacji, narodów i regionów. Dla wielu turystów regionalna kuchnia może peł-
nić ważną rolę w uzyskaniu satysfakcji turystycznej. Ta dziedzina, na równi ze sztuką, 
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architekturą czy walorami krajoznawczymi, stanowi o atrakcyjności danego miejsca 
[Czarniecka-Skubina i Kozak 2010, s. 55–57]. Możliwość degustacji tradycyjnych potraw 
staje się wyraźnym czynnikiem motywującym turystów do podróżowania w wybrane 
regiony. Smak pozostaje w pamięci człowieka w sferze wspomnieniowej.

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, a jego 
ochrona i popularyzacja są zarazem promocją żywności wysokiej jakości, a także miej-
scowości czy regionu. Obszary wiejskie stanowią bardzo dobre miejsce do promowania 
turystyki kulinarnej, gdyż to właśnie tam polskie tradycje i obyczaje są kultywowane 
i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla uczestnika turystyki kulinarnej szczególne 
znaczenie posiada smak wyrobów, sposób przyrządzania i dodatki do potraw, sposób 
serwowania oraz miejsce ich konsumpcji. Istotne znaczenie ma jakość surowców, 
wykorzystywanie ekologicznych składników oraz jakość obsługi i atmosfera panująca 
w miejscu spożywania posiłków [Krupa 2015, s. 327–354]. 

Dziedzictwo kulinarne to bardzo dobry sposób na zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy regionu, w tym turystyki kulturowej kulinarnej na terenach wiejskich. 
Produkty tradycyjne i regionalne to z jednej strony istotny motyw do podjęcia podróży, 
a z drugiej również promocja samego regionu, poprzez degustację, uczestniczenie 
w procesie produkcji oraz zapoznawanie się z recepturami wyrobów z danego regionu 
[Woszczyk 2012, s. 148]. Jedną z najważniejszych cech produktów tradycyjnych i re-
gionalnych jest ich związek z konkretnym regionem oraz ich niepowtarzalna jakość, 
wynikająca z warunków klimatycznych, dziedzictwa kulturowego, umiejętności ludzi 
i tradycji. Dziedzictwo kulinarne to wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie, 
które odzwierciedlają ważne historyczne, etniczne i kulturowe wydarzenia. Stanowią 
współcześnie jedną z atrakcji gospodarstw agroturystycznych, a także umożliwiają 
w pewnym stopniu rozwiązanie problemu bezrobocia na obszarach wiejskich oraz 
migracji ludności.

Producent ma na celu, oprócz promocji historii regionu czy ocalenie od zapomnie-
nia danego wyrobu, przede wszystkim osiąganie zysku [Krupa i Dec 2011, s. 232–249]. 
Produkcja musi się opłacać bez względu na to, czy jest to produkt regionalny, tradycyjny 
czy przemysłowy. Wytwórcy produktów tradycyjnych i regionalnych mają bardzo wiele 
możliwości wykorzystania istniejącej na rynku niszy, jaką jest wzrastające zaintereso-
wanie zarówno żywnością, jak i innymi wyrobami wysokiej jakości oraz posiadającymi 
swoją historię. Jest to trend ogólnoświatowy, a polscy producenci mają duży potencjał 
w tym zakresie. Potrzebna jest tylko dobra polityka promocyjna, zgoda i porozumienie 
wśród producentów i wytwórców wyrobów tradycyjnych i regionalnych.

Osoby świadczące usługi agroturystyczne muszą mieć na względzie fakt, że klu-
czowe znaczenie w tworzeniu wizerunku produktu i jego wytwórcy mają odczucia 
konsumentów. To właśnie doświadczenia, związane z zakupem i konsumpcją usług 
agroturystycznych, stają się podstawą ocen dokonywanych przez konsumentów. Satys-
fakcja lub rozczarowanie z nabytej usługi to najważniejsze kryterium, którym kierują 
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się konsumenci przy wydawaniu opinii. Każde gospodarstwo agroturystyczne, które 
chce osiągnąć sukces i wygrać w konkurencji rynkowej, musi podnieść jakość usług 
oraz bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych produktów i posiłków. Dużą rolę w tym 
zakresie może odgrywać edukacja, która przeprowadzona na odpowiednim pozio-
mie może kreować popyt na lokalne i regionalne bezpieczne produkty żywnościowe 
najwyższej jakości i dzięki temu stymulować rozwój usług agroturystycznych [Krupa 
i Krupa 2008, s. 353]. 

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

Producenci wyrobów skupieni wokół idei sięgania do tradycji i dziedzictwa kul-
turowego, a kulinarnego w szczególności, doświadczają wielu pozytywnych działań 
Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i również samorządów lokalnych w sferze 
promocji produktów tradycyjnych oraz lokalnych i regionalnych. Przykładów jest wiele, 
a niektóre z nich wskazano wyżej. Wytwórcy produktów tradycyjnych i regionalnych, 
ale także konsumenci smakowitych potraw i wyrobów oczekują dalszego aktywnego 
wspierania tego sektora gospodarki, z pożytkiem dla rozwoju gospodarczego regionu 
i przede wszystkim – z pożytkiem dla zdrowia i prawidłowego biologicznego rozwoju 
jego mieszkańców [Krupa 2016, s. 55–75].

Lokalna, tradycyjna i regionalna kuchnia oraz jej produkty stają się wizytówką 
danego regionu i miejscowości, jak również atrakcją turystyczną. Stanowią wyjątkowy 
element kultury, zwyczajów i tradycji danego obszaru. Zwyczaje kulinarne, lokalne smaki 
potraw, sposoby ich przyrządzania, to wartości, o które trzeba dbać, które należy chro-
nić, ponieważ są ważną składową dziedzictwa kulturowego, ukazującą niepowtarzalny 
i specyficzny charakter danego kraju i regionu. Lokalne kulinaria to nie tylko atrakcja 
dla konsumentów i turystów, lecz także szansa na rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
[Stokłosa i Krupa 2015, s. 193–202]. 

Region bieszczadzki, w tym powiat bieszczadzki, choć w pewnym sensie „zaniedbany 
kulturowo” przez ostatnie pół wieku, posiada ogromny potencjał kulturowo-historycz-
ny, o wyrazistym, oryginalnym charakterze, który choćby częściowo wykorzystywany 
może znacznie zwiększyć atrakcyjność turystyczną tego obszaru. Inspiracji do tworzenia 
produktu turystycznego o charakterze kulinarnym jest bardzo wiele. Potrzebne jest ich 
wskazywanie, opisywanie, promowanie i sprzedaż. Z dobrze przygotowanych produktów 
turystycznych bazujących na lokalnej kulturze, turysta z łatwością wybierze te, z których 
zechce skorzystać, a opuszczając region bieszczadzki, towarzyszyć mu będzie poczucie 
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potrzeby powrotu, zwiedzenia tego, czego nie mógł zobaczyć, oraz degustacji potraw, 
których smak pozostał w jego pamięci [Krupa i Bańkosz 2015, s. 217–244]. 

W trzecim rozdziale poddano analizie znaczenie żywnościowych produktów 
tradycyjnych i regionalnych jako szansy rozwoju danego regionu w zakresie turystyki 
wiejskiej, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej kulinarnej, na przykładzie Biesz-
czadów, a szczególnie powiatu bieszczadzkiego. Przybliżono ogólną charakterystykę 
wybranego powiatu, w którym przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów. 
Omówiono w ogólnym zarysie produkty turystyki wiejskiej obszaru, jego walory 
przyrodnicze i kulturowe oraz inne atrakcje turystyczne. 

Głównym motywem, dla którego turyści odwiedzają Bieszczady, ten nadal „dziewiczy” 
dla niektórych region, jest aktywny i urozmaicony wypoczynek oraz możliwość poznania 
dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego. Większość badanych respondentów trak-
tuje żywność tradycyjną i regionalną jako naturalny, bezpieczny i ekologiczny produkt, 
który może stać się indywidualną atrakcją obszaru i motywem do poznania regionalnych 
wyrobów kulinarnych. Stwierdzono również predyspozycje powiatu bieszczadzkiego 
do propagowania produktu tradycyjnego i regionalnego. Region posiada nieskażone 
środowisko, różnorodne produkty tradycyjne i regionalne, dobrze rozwiniętą bazę 
noclegową i gastronomiczną, które są nieodłącznym elementem turystyki. Również 
lokalne samorządy starają się w pewnym stopniu wspomagać promocję produktów 
tradycyjnych i regionalnych poprzez organizowanie imprez o charakterze kulinarnym.

Niewątpliwie tereny Bieszczadów są jednym z najcenniejszych kulturowo i krajo-
brazowo terenów Polski, z wyrazistym charakterem przestrzeni. Tak atrakcyjne tereny 
turystyczne muszą mieć jasno wytyczony kierunek strategii rozwoju, którym powinna 
być turystyka w różnych jej formach, a także związane z nią usługi, czyli hotelarstwo 
i gastronomia. Z turystyką mieszkańcy Bieszczadów łączą największe nadzieje na rozwój 
społeczno-gospodarczy tego terenu [Wierdak i Nitka 2010, s. 9–21].
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