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WPROWADZENIE

Rozwój współczesnej turystyki, zwłaszcza turystyki wiejskiej, opiera się na udziale 
w ukierunkowanych działaniach wszystkich grup społecznych i władz samorządowych. 
Specyfika przedsięwzięć związana jest nieodłącznie z działaniami na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego, zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia, 
edukacji i aspektów poznawczych oraz osiągania efektów ekonomicznych.

Problemy związane z turystyką należy zatem postrzegać co najmniej w trzech wymia-
rach, tj. przestrzennym (proces przemieszczania się ludzi i związaną z tym konieczność 
zmian w organizacji środowiska naturalnego człowieka), społecznym (spotkanie kultur, 
wymiany wartości, sposób wzajemnego zrozumienia, zdobywania wiedzy, poznawania 
zwyczajów) oraz ekonomicznym (działalność gospodarcza wielu podmiotów oraz źródło 
dochodów państw i regionów)1.

Dynamiczny rozwój turystyki wskazuje na jej duże znaczenie dla funkcjonowania 
zarówno współczesnej gospodarki wielu krajów i regionów, jak i społeczeństw. Dodatko-
wy aspekt to relacja turystyki ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym obszarów 
recepcji turystycznej, której zrównoważony charakter sprzyja jej dalszemu rozwojowi2. 
Z uwagi na złożoność turystyki i jej interdyscyplinarny charakter obserwuje się stały wzrost 
zainteresowania badawczego jej problemami ze strony różnych dyscyplin naukowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych. Jest to konsekwencja zwiększającego 
się wpływu branży turystycznej na poziom i charakter rozwoju gospodarczego zarówno 
na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym.

Obszar Pogórza Dynowskiego charakteryzuje się dużym potencjałem walorów przy-
rodniczo-krajobrazowych, antropogenicznego dziedzictwa kulturowego, który nie jest 
w pełni wykorzystany dla rozwoju turystyki. Teren ten jest słabo znany i rozpoznawalny 
jako obszar recepcji turystycznej, a świadomość jego mieszkańców o bogatym dziedzic-
twie przyrodniczym i kulturowym jest stosunkowo niska. Bogate walory przyrodnicze 
i antropogeniczne trzeba popularyzować, ale równocześnie chronić i restytuować, aby 
służyły rozwojowi społeczno-gospodarczemu, w tym turystyki zrównoważonej. Taki stan 
uwarunkowany jest prawdopodobnie, m.in. niskim poziomem kompetencji turystycznych 
lokalnych usługodawców, brakiem kontaktów między podmiotami branży turystycznej, 
niskim poziomem rozwoju ruchu turystycznego na Pogórzu, małym zaangażowaniem 
lokalnych organizacji społecznych i pozarządowych, brakiem odpowiedniej koordynacji 
działań, niechęci do współpracy, niewystarczającej infrastruktury technicznej obszaru 
oraz odczuwalnym brakiem instytucji, które fachowo mogłyby odgrywać rolę swoistego 
lidera na tym terenie.

1. Turystyka we współczesnej gospodarce, W. Deluga (red.), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
Koszalin 2009.

2. B. Meyer, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 1 (21), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2013, s. 5.
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Oceniając możliwości rozwoju poszczególnych form turystyki na obszarze Pogórza 
Dynowskiego należy uwzględnić charakter walorów turystycznych oraz ich atrakcyjność 
i rozpoznawalność w regionie i kraju oraz historyczne, kulturowe i funkcjonalne powiązania 
z innymi obszarami recepcji turystycznej, dla kreacji regionalnych produktów turystycznych. 
Atrakcyjność turystyczna parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody predestynuje 
ten obszar do organizacji przyrodniczych podróży tematycznych, w bliskiej więzi tego 
obszaru z Bieszczadami, natomiast dla rozwoju turystyki kulturowej z wykorzystaniem 
historyczno-kulturowych więzi tego obszaru z lepiej rozpoznawalnymi regionalnymi 
destynacjami, jak Krasiczyn, Przemyśl, Łańcut czy Rzeszów. Wiąże się to z tworzeniem 
regionalnych produktów zintegrowanych, łączących Pogórze Dynowskie z atrakcyjnymi 
destynacjami turystycznymi południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego.

Szczególnie poszukiwane są zakątki wyróżniające się pięknymi krajobrazami, zabytkami 
oraz odznaczającymi się walorami zdrowotnymi. Stanowi to właśnie szansę dla rozwoju 
regionu podkarpackiego ze względu na korzystne warunki naturalne, specyficzne walory 
przyrodnicze i antropogeniczne. Warto zadbać, aby te wartości województwa podkar-
packiego i regionu bieszczadzkiego zostały dobrze wykorzystane, a zarazem przyniosły 
odpowiednie korzyści ekonomiczne i społeczne. Cenne walory przyrodnicze tego regionu, 
w dużej części objęte prawnymi formami ochrony przyrody, czynią je niezwykle atrakcyj-
nymi pod względem turystycznym, ale zobowiązują do dalszej ochrony3. Warunkiem do 
pełnego rozwoju turystyki na tym terenie jest zwiększenie bazy noclegowej i podniesienie 
jej standardu oraz poprawa sieci komunikacyjnej. Ponadto zintensyfikowanie promocji 
turystycznych walorów, tak w kraju, jak i za granicą, co może wpłynąć na wzrost liczby 
turystów i przyciągnięcie inwestorów. 

Na Pogórzu i w Karpatach należy tworzyć produkt zintegrowany sieciowy oraz oferty 
pokazujące walory kulturowe pogranicza i dziedzictwa wielokulturowego, tj. cerkwie, 
kościoły drewniane, stroje ludowe, muzykę oraz potrawy regionalnej kuchni. Należy mieć 
na uwadze, przede wszystkim, konieczność kreacji produktu turystycznego, odpowiada-
jącego potrzebom społeczno-gospodarczym, a równocześnie zachowującego tożsamość 
kulturową, jakość ekosystemów oraz różnorodność biologiczną obszaru recepcji. Istotne 
jest również kształtowanie takich postaw organizatorów turystyki i turystów, które byłyby 
etycznie i społecznie korzystne dla obszarów recepcji turystycznej, stwarzając warunki ich 
trwałego i zrównoważonego rozwoju4. Wymaga to prowadzenia odpowiednich działań 
promujących destynacje turystyczne, z uwagi na realizację koncepcji turystyki zrównowa-
żonej, jak też komercjalizację produktów turystycznych. Pogórze Dynowskie jest dobrym 
przykładem obszaru, na którym podejmowane są działania służące ochronie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, a tym samym sprzyjające rozwojowi zróżnicowanych 

3. W. Zaremba, Turystyka szansą rozwoju województwa podkarpackiego, [w:] Turystyka we współczesnej gospodarce, 
W. Deluga (red.), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 131–141.

4. G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 370.
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form turystyki i rekreacji, jak: turystyki wiejskiej i agroturystyki, turystyki krajoznawczej 
i kulturowej, etnicznej, specjalistycznej i kwalifikowanej oraz edukacyjnej i geoturystyki.

Jednym z czynników mogących mieć wpływ na ożywienie rozwoju ruchu turystycz-
nego na terenie Pogórza Dynowskiego może być nawiązanie współpracy transgranicznej, 
co przyczyni się do zacieśnienia partnerstwa w zakresie rozwoju turystyki. Współpraca 
może stanowić podstawę do utworzenia wspólnej oferty turystycznej, wzrostu jakości 
świadczonych usług oraz skuteczniejszej promocji obszaru i produktów turystycznych.

Opublikowana monografia obejmuje cztery rozdziały. 
W pierwszym rozdziale omówiono zagadnienia dotyczące zachowania podstawowych 

standardów jakości w świadczeniu usług w turystyce wiejskiej. Istota tej formy turystyki 
polega na wykorzystaniu dla celów turystycznych terenów wiejskich, w tym ich walorów, 
infrastruktury, potencjału ludzkiego. Ma ona duże znaczenie zarówno dla usługodawców, 
jak i dla letników. Turystyka w wymiarze ekonomicznym podlega takim samym prawom 
jak każda oferowana na rynku usługa. Popyt na tę usługę jest uzależniony od wielu 
czynników, w tym głównie od jakości. Osoby świadczące usługi agroturystyczne muszą 
mieć na względzie fakt, że kluczowe 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. Satysfakcja lub rozczarowanie z nabytej usługi to najważniejsze kryterium, 
którym kierują się konsumenci przy wydawaniu opinii. O sukcesie w turystyce mówimy, 
m.in. wówczas, gdy turysta, mając pozytywne doświadczenia, wraca w to samo miejsce.

Należy jednak pamiętać, że rynek usług turystycznych podlega bardzo dynamicznym 
zmianom. Każdego roku oferta staje się coraz bogatsza. Z drugiej strony turyści stają się 
coraz bardziej wymagający. Sukces mogą odnieść tylko podmioty, które postawią na jakość.

W rozdziale tym przedstawiono wybrane czynniki wpływające na jakość usług w tu-
rystyce wiejskiej, w tym m.in.: funkcjonowanie systemów kategoryzacji bazy noclegowej, 
wprowadzanie systemów certyfikacji i przynależność do stowarzyszeń. Ukazano również 
przykłady dobrych praktyk, czyli obiektów bazy noclegowej turystyki wiejskiej, w tym 
agroturystyki, które stosując odpowiednie standardy jakości, odniosły sukces.

Zagadnieniu wyeksponowania walorów i atrakcji turystycznych, a głównie obiektów 
geologicznych na obszarze Pogórza Dynowskiego oraz możliwości ich wykorzystywania 
w rozwoju geoturystyki, jako formy turystyki zrównoważonej, poświęcony jest drugi rozdział 
monografii. Obiekty geoturystyczne stanowią nieodłączny element krajobrazu Pogórza 
i są lub mogą się stać, po odpowiednim wypromowaniu i udostępnieniu, przedmiotem 
zainteresowania turystycznego. Charakteryzują się one dużą różnorodnością, a najczęściej 
stosowanymi kryteriami ich klasyfikacji są, m.in.: sposób udostępniania, miejsce wystę-
powania, liczba obiektów i ich wielkość oraz kryterium geologiczno-geomorfologiczne. 
Istotnym kryterium klasyfikacji jest również ich geneza powstania, tj. naturalne (np. góry, 
jaskinie, kaniony) i antropogeniczne (kopalnie, kamieniołomy itp.).



10

wprowadzenie

Należy podkreślić, że geoturystyka zawiera taki pakiet usług i środków, który może 
umożliwić turystom rozwijanie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi, zrozumienie procesów 
i prawidłowości geologicznych i geomorfologicznych odwiedzanego obiektu5, a także 
czerpanie przyjemności i przeżyć6 oraz doznań edukacyjnych7 w bezpośrednim kontak-
cie z dziedzictwem przyrodniczym Ziemi. Obejmuje ona także promocję geostanowisk 
oraz ochronę ich georóżnorodności poprzez korzystanie z tras geoturystycznych oraz 
specjalistycznych wycieczek z przewodnikiem8. Duża atrakcyjność geoturystyczno-kul-
turowa Pogórza Dynowskiego, a przede wszystkim brak pełnej informacji w materiałach 
promujących ten obszar stały się podstawą do podjęcia przez Autorów tematyki z tego 
zakresu. Udokumentowanie tych miejsc pozwoli opracować koncepcję szlaku turystycz-
nego, przewodnika, a w przyszłości także mapy geoturystycznej. 

Problematyce rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej poświęcony jest trzeci rozdział 
monografii. Turystyka kulturowa, w tym także kulinarna, umożliwia poznanie dziedzictwa 
kulturowego, tradycji i zwyczajów odwiedzanych regionów. Tradycyjne, lokalne kulinaria 
mogą być dodatkową atrakcją turystyczną, a także bodźcem wspierającym lokalny rozwój 
społeczno-gospodarczy. Powstające w Polsce, od paru lat, szlaki kulinarne oparte na walo-
rach przyrodniczo-kulturowych stanowią interesujący, nowy i istotny produkt turystyczny 
na obszarach wiejskich, zwiększający atrakcyjność oferty gospodarstw agroturystycznych 
oraz wpływający na rozwój turystyki wiejskiej. Produkty turystyczne, jakimi są szlaki 
kulinarne, przyczyniają się także do wypromowania regionalnych tradycji kulinarnych 
oraz poznania lokalnych produktów żywnościowych. 

W rozdziale tym przedstawiono charakterystykę utworzonych niedawno polskich 
szlaków kulinarnych, których motywem przewodnim jest wino i miód oraz żywnościowe 
produkty tradycyjne i regionalne. Przedstawiono przykłady szlaków kulinarnych promu-
jących turystykę wiejską i miejską. Omówiono metody promocji produktu turystycznego, 
jakim jest szlak kulinarny, gdyż właściwie przygotowana i przeprowadzona promocja po-
zwoli na urzeczywistnienie szlaku i osadzenie go jako produktu turystycznego w realiach 
gospodarki rynkowej. W efekcie długofalowym szlak – jako odpowiedź na rodzący się 
popyt na turystykę kulinarną – powinien również przynosić wymierne efekty społeczno-

-ekonomiczne najpierw dla społeczności lokalnej, następnie dla całego regionu.
Specyfika terenów wiejskich województwa podkarpackiego uzasadnia potrzebę roz-

woju różnych kierunków działalności rolniczej i pozarolniczej, takich jak np. agroturystyka, 
która odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym wsi oraz tworzeniu nowych miejsc 
pracy. Właściciele gospodarstw, którzy świadczą usługi agroturystyczne, dla obniżenia 
kosztów tej działalności powinni być zainteresowani zastosowaniem urządzeń wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii. Z licznych badań wynika, że duże zainteresowanie 

5. T. A. Hose, Selling the story of Britain’s stone, Environmental Interpretation 10, 1995, 2, s. 16–17. 
6. T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, Geoturystyka – podstawowe pojęcia, „Geoturystyka”, t. 1 (1), 2004, s. 5–7.
7. J. Larwood, C. Prosper, Geotourism, Conservation and Society, „Geologica Balcanica”, 28 (3–4), 1998, s. 97–100.
8. R. Dowling, D. Newsome, The future of Geotourism: where to from her?, [w:] D. Newsome, R. Dowling (red.), Geotourism: 

The Tourism of Geology and Landscape, Woodeaton, Oxford: Goodfellow Publisher Ltd., 2010, s. 231–244.
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odnawialnymi źródłami energii nie przekłada się na rzeczywiste działania. Brakuje również 
odpowiedniego, jasno sprecyzowanego systemu wsparcia, natomiast środki pomocowe, 
które mogą być wykorzystywane przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych, i nie 
tylko, są trudno dostępne.

Problematyce wykorzystywania alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach 
agroturystycznych, zwłaszcza produkcji energii z biomasy, poświęcony jest czwarty roz-
dział monografii. Tanie źródła energii do praktycznego i samodzielnego wykorzystania 
są poszukiwane w całym świecie. Wobec wielu nowych zaleceń alternatywnej polityki 
energetycznej i w związku z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz potrzebą 
przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu, zachodzi konieczność zintensyfiko-
wania działań zmierzających do proekologicznej produkcji energii oraz ograniczenia 
jej zużycia. Ze względu, m.in. na lokalizację obiektów turystycznych oraz brak dostępu 
do tradycyjnych źródeł energii sieciowej, sytuacja ta może prowadzić do konieczności 
zapewnienia samowystarczalności energetycznej tak pod względem dostaw energii 
elektrycznej, jak i energii cieplnej. Dla obiektu turystycznego samowystarczalnego ener-
getycznie podstawowe źródło energii powinno charakteryzować się przede wszystkim 
wysoką dyspozycyjnością, dostępnością w miejscu wykorzystania oraz niskimi kosztami 
energii w kontekście zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i kosztów eksploatacyjnych. 

Problematyka oszczędnego wykorzystania energii w obiektach turystycznych jest 
szczególnie istotna w lokalizacjach położonych na obszarach chronionych. W rozdziale 
czwartym przedstawiono podstawowe założenia przyjmowane podczas analizy efektyw-
ności zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach turystycznych oraz kryteria 
doboru źródeł energii odnawialnej do zasilania energetycznego obiektów. Przedstawiono 
kierunki rozwoju opracowywanej technologii produkcji, przetwarzania i wykorzystania 
biomasy w gospodarstwach agroturystycznych. Na całym obszarze Polski istnieją warunki 
do produkcji biomasy, a zatem każde gospodarstwo posiadające dostateczny areał może 
zapewnić sobie niezbędną ilość energii w postaci energii chemicznej zgromadzonej 
w tym surowcu. Zastosowanie właściwego sposobu zbioru i przetwarzania biomasy 
w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych samowystarczalnego energetycznie obiektu 
turystycznego oraz gospodarstwa agroturystycznego wymaga jednak przeprowadzenia 
specjalistycznych badań i rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach do 
produkcji i przerobu biomasy drzewnej.

Celem niniejszej monografii jest prezentacja wyników badań dotyczących rozwoju 
usług i tworzenia produktów turystycznych, zarówno w aspekcie eufunkcji turystyki, 
jak i dysfunkcji, jakie związane są z rozwojem tej branży i zwiększającego się ruchu 
turystycznego. Dotyczy to zarówno obszarów o silnie rozwiniętej infrastrukturze tu-
rystycznej i paraturystycznej, jak też obszarów cennych ze względów przyrodniczych. 
Zamieszczone informacje są autorskimi propozycjami dotyczącymi miejsca i znaczenia 
turystyki w społeczno-gospodarczym rozwoju środowisk lokalnych, regionalnych czy też 
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wprowadzenie

tworzenia konkurencyjnych produktów turystycznych, np. w ramach turystyki wiejskiej 
i agroturystyki, geoturystyki i turystyki kulturowej kulinarnej.

Monografia adresowana jest do organizatorów turystyki, samorządowców, badaczy 
i praktyków, studentów, młodzieży oraz działaczy ruchu turystycznego. Podsumowuje 
realizację projektu „Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych 
destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007–2013 (NR PL-SK/KAR/IPP/III/173).

W imieniu Autorów i Wydawcy wyrażam nadzieję, że niniejsza monografia, oprócz 
przekazania wiedzy z zakresu szeroko pojętej turystyki, będzie pomocna w rozwiązywaniu 
praktycznych problemów na rynku usług turystycznych.

Jan Krupa
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Rozdział i

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG  
W TURYSTYCE WIEJSKIEJ

Abstrakt
Turystyka jest zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym. W wymiarze ekonomicznym pod-

lega takim samym prawom jak każda oferowana na rynku usługa. Popyt na tę usługę jest uzależnio-
ny od wielu czynników, między innymi, a może przede wszystkim od jakości. Klient zadowolony 
z usługi turystycznej być może podzieli się tą informacją z innymi, klient niezadowolony zrobi to 
na pewno. O sukcesie w turystyce między innymi mówimy wówczas, gdy turysta, mając pozytywne 
doświadczenia, wraca w to samo miejsce.

Istota turystyki wiejskiej polega na wykorzystaniu dla celów turystycznych terenów wiejskich, 
w tym ich walorów, infrastruktury, potencjału ludzkiego. Ma ona duże znaczenie zarówno dla usłu-
godawców, jak i dla letników. Korzyści te wykraczają poza wymiar czysto ekonomiczny. Należy 
jednak pamiętać, że rynek usług turystycznych podlega bardzo dynamicznym zmianom. Każdego 
roku oferta staje się coraz bogatsza. Z drugiej strony turyści stają się coraz bardziej wymagający. 
Sukces mogą odnieść tylko podmioty, które postawią na jakość.

W opracowaniu przedstawiono wybrane czynniki wpływające na jakość usług w turystyce wiej-
skiej, w tym m.in.: funkcjonowanie systemów kategoryzacji bazy noclegowej, wprowadzanie syste-
mów certyfikacji i przynależność do stowarzyszeń. Ukazano również przykłady dobrych praktyk, 
czyli obiektów bazy noclegowej turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, które stosując odpowied-
nie standardy jakości, odniosły sukces.

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, jakość, województwo podkarpackie

1. Wstęp

Turystyka to zjawisko bardzo złożone i wielopłaszczyznowe. W literaturze można 
znaleźć wiele propozycji jej zdefiniowania. Niezależnie jednak od tego, kto i w jaki sposób 
definiuje turystykę, bezspornym pozostaje fakt, że jest to bardzo ważny sektor gospodarki, 
który daje pracę milionom ludzi na całym świecie.

Jedną z form turystyki jest turystyka wiejska. Ona również doczekała się wielu prób 
zdefiniowania. Analizując różne spotykane w literaturze pojęcia, można zdefiniować 
turystykę wiejską (rural tourism) jako całokształt gospodarki turystycznej na terenach 
wiejskich w znaczeniu funkcjonalnym (tzw. „wsi prawdziwej”), która dodatnio wpływa na 
ich wielofunkcyjny rozwój. Natomiast agroturystyka (agritourism) jest to przedsięwzięcie 
turystyczne podejmowane na terenach wiejskich przez rolników na bazie posiadanych 
zasobów produkcji i pracy, polegające na organizowaniu pobytu (wypoczynku) turystów 
przez rodzinę we własnym gospodarstwie rolnym lub równoważnym. Obejmuje ono za-
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kwaterowanie, wyżywienie, zakup produktów z gospodarstwa oraz różne formy rekreacji 
organizowane w oparciu o gospodarstwo i jego otoczenie1.

Autorzy opracowania Standardy jakości w turystyce… podają za J. Berbeką, że za-
ostrzona konkurencja na rynku usług turystycznych skłania silne podmioty do dążenia 
w kierunku zdecydowanego odróżnienia swoich usług od usług konkurencji, zwłaszcza od 
słabszych i przeciętnych2. Wzrost świadomości konsumentów jest integralnym elementem 
współczesnego rynku. Klienci są aktywni, chcą produktów nowatorskich, innowacyjnych, 
modnych. Za swoje pieniądze pragną dostawać coraz więcej, ale niekoniecznie bardziej ce-
nią rzeczy tańsze. Postawa tego typu oszczędności już minęła, współczesny konsument chce 
mniej rzeczy, ale lepszej jakości. Wyłania się zatem z tego obraz przedsiębiorcy, który nie 
chce być anonimowym elementem układanki zwanej turystyką, tylko świadomym swej 
wartości, wyróżniającym się podmiotem rynku turystycznego. Z drugiej strony widzimy 
turystę, jako klienta wymagającego, mądrze wydającego swoje pieniądze i oczekującego 
w zamian za nie odpowiedniej jakości usług.

Celem opracowania jest ukazanie problemu jakości w turystyce wiejskiej. Przedstawio-
no rozmieszczenie tej formy turystyki w przestrzeni geograficznej Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem Karpat Polskich i województwa podkarpackiego. Zwrócono uwagę na 
czynniki pozytywnie wpływające na jakość w turystyce wiejskiej, a także zaprezentowano 
przykłady dobrych praktyk z najważniejszego regionu koncentracji turystyki wiejskiej 
w południowo-wschodniej części Polski – z Bieszczadów. 

2. Turystyka wiejska w Polsce i w województwie podkarpackim

W różnych źródłach często pojawiają się informacje, że rozwój agroturystyki w Polsce 
został zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych XX w., a moda na tę formę wypo-
czynku „przyszła” z Europy Zachodniej. Z drugą częścią zdania można się w pewnym 
sensie zgodzić. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to początek przemian ustrojowych, 
gospodarczych i społecznych w Polsce. Wiele wzorców i schematów, w tym styl życia, a w 
jego ramach również wypoczynku, przyjmowano w Polsce bardzo chętnie. Nie było to 
jednak zjawisko nowe. Istniało ono na ziemiach polskich znacznie wcześniej, chociaż 
było inaczej nazywane (np. willegiatura, wczasy pod gruszą).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. wielkość bazy noclego-
wej turystyki wiejskiej w Polsce szacowano na około 2617 obiektów, które dysponowały 

1. K. Szpara, Turystyka wiejska w Bieszczadach Wysokich, praca doktorska w archiwum Zakładu Geografii Ludności, 
Osadnictwa i Rolnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz w archiwum Biblioteki Jagiellońskiej, 
Kraków 2006, s. 243.

2. J. Bugański, A. Jabłoński, M. Kachniewska, J. Kowalczyk, B. Srebro, Standardy jakości w turystyce – wytyczne 
wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej, J. Kowalczyk (red.), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 
Sądecka Organizacja Turystyczna w Nowym Sączu, Warszawa 2004, s. 213 (podają za: J. Berbeka, Nowe tendencje 
w zachowaniach konsumentów, „Marketing i Rynek” 1/1999).
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62 421 miejscami noclegowymi3, w tym 37 583 w pokojach gościnnych, 11 124 w kwaterach 
agroturystycznych i 13 714 w pensjonatach4. Są to jednak dane niepełne, obarczone pewnym 
błędem wynikającym z nieprecyzyjnie sformułowanej definicji agroturystyki i rolnika.

Jednym z najważniejszych regionów turystycznych Polski są Karpaty, na terenie któ-
rych od wieków tradycyjną funkcją było rolnictwo (zwłaszcza pasterstwo) oraz leśnictwo, 
a także eksploatacja bogactw mineralnych. Od XIX w. rozwija się tam również turystyka, 
która w niektórych miejscach zdominowała inne funkcje. Jednak dotychczasowe badania 
wskazują, że rozwój funkcji turystycznej na terenach wiejskich jest korzystny zarówno 
dla turystów (m.in. zwiększenie bazy noclegowej, konkurencja mająca wpływ na jakość 
usług turystycznych, alternatywne cenowo i jakościowo formy wypoczynku), jak i dla 
miejscowej ludności (m.in. umożliwienie uzyskania dodatkowego dochodu)5.

Ryc. 1. Agroturystyczna baza noclegowa w Karpatach Polskich w 2006 r.  
(gminy powyżej 100 miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych)

Źródło: K. Szpara, Agroturystyka w Karpatach Polskich, [w:] M. Mika (red.), Prace Geograficzne, z. 125, 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2011, s. 168.

3. Zaliczono tu pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne i pensjonaty, gdzie według definicji GUS:
Pokoje gościnne/kwatery prywatne – rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią umeblowane 
pomieszczenia i lokale (z wyjątkiem kwater agroturystycznych) w mieszkaniach, domach i innych budynkach mieszkalnych 
należących do osób fizycznych lub prawnych (z wyjątkiem rolników) wynajmowane turystom na noclegi za opłatą.  
Kwatera agroturystyczna – rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią pokoje i domy mieszkalne 
oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adaptacji) w gospodarstwach wiejskich (rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych czy rybackich), będące własnością rolników, wynajmowane turystom na noclegi za opłatą. 
Pensjonat – obiekt, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje co najmniej 
7 pokojami. Musi świadczyć usługi gastronomiczne w formie podawania co najmniej dwóch posiłków dziennie. 
W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii pensjonatów: najwyższa 
– 5 gwiazdek, najniższa – 1 gwiazdka.

4. Turystyka w 2012 r., Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 203.
5. K. Szpara, Agroturystyka w Karpatach Polskich, [w:] M. Mika (red.), Prace Geograficzne, z. 125, Instytut Geografii 

i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2011, s. 161–178.
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Rozmieszczenie bazy noclegowej turystyki wiejskiej w Karpatach Polskich jest zróż-
nicowane. Najwięcej miejsc noclegowych jest na Podhalu, w Beskidach i w Pieninach, 
zdecydowanie mniej na Pogórzu Karpackim. Generalnie obowiązuje zasada, że wielkość 
bazy noclegowej jest ściśle związana z atrakcyjnością turystyczną terenu. Udział miejsc 
noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych jest większy w gminach lub powiatach 
o mniejszym potencjale turystycznym (np. Pogórze Karpackie, ryc. 1).

Wyraźnie widać tę zależność na przykładzie województwa podkarpackiego, gdzie 
rozmieszczenie bazy noclegowej turystyki wiejskiej nawiązuje do wielkości wskaźnika 
potencjału turystycznego gmin (ryc. 2 i 3).

W 2009 r. w województwie podkarpackim było prawie 12,5 tys. miejsc noclegowych 
w 1337 obiektach bazy noclegowej turystyki wiejskiej, w tym prawie 8,5 tys. miejsc w go-
spodarstwach agroturystycznych. Stanowi to ponad 1/3 całej bazy noclegowej regionu. 
Jest ona jednak nierównomiernie rozmieszczona – połowa znajduje się w Bieszczadach6, 
a 70% bieszczadzkiej bazy noclegowej turystyki wiejskiej rozlokowane jest nad Zbiorni-
kiem Solińskim7 (ryc. 3).

Ryc. 2. Wskaźnik potencjału turystycznego gmin województwa podkarpackiego

Źródło: A. Górecka, Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin wiejskich województwa 
podkarpackiego, autoreferat pracy doktorskiej wykonanej na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Szkoła  
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, (materiały niepublikowane), Warszawa 2011, s. 16.

6. Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2008–2009, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 86.

7. K. Szpara, Turystyczna baza noclegowa w Bieszczadach Wysokich, [w:] D. Ptaszycka-Jackowska (red.), Polska 
Przestrzeń Turystyczna, Prace Geograficzne, z. 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 
2007, s. 141–152.
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Ryc. 3. Miejsca noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych i pokojach gościnnych 
w 2007 r. w województwie podkarpackim (według powiatów)

Źródło: K. Szpara, M. Skała, Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, [w:] J. R. Rak (red.), 
Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wydawnictwo Muzeum Regio-
nalnego im. A. Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 215–228 (na podstawie: Turystyka w wojewódz-

twie podkarpackim w latach 2005–2007, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 92).

3. Standardy jakości w turystyce wiejskiej

Na podniesienie jakości w turystyce wiejskiej wpływa szereg elementów, w tym m.in.:
 � funkcjonowanie systemów kategoryzacji bazy noclegowej,
 � wprowadzanie innych systemów certyfikacji,
 � przynależność do stowarzyszeń,
 � szkolenia,
 � inne (m.in.: konkursy, znajomość walorów turystycznych regionu i wykorzystywa-

nie ich do tworzenia oferty turystycznej, znajomość języków obcych, otwartość na 
współpracę z sąsiadami).

Systemy kategoryzacji bazy noclegowej turystyki wiejskiej

W Polsce kategoryzację bazy noclegowej turystyki wiejskiej przeprowadza utworzona 
w 1996 r. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Jest to organizacja 
o zasięgu ogólnopolskim, która patronuje 45 lokalnym i regionalnym stowarzyszeniom 
zrzeszającym obiekty turystyki wiejskiej, w tym Podkarpackie Stowarzyszenie Agrotury-
styczne „Gospodarstwa Gościnne”. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań 
na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Jednym z głównych 
zadań Federacji jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej, czyli dobrowolna oce-
na obiektów turystyki wiejskiej przeprowadzana przez licencjonowanych inspektorów. 
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Celem kategoryzacji jest podnoszenie jakości świadczonych przez kwaterodawców usług 
oraz rekomendacja i promocja skategoryzowanych obiektów. Poprzez swoje działania 
Federacja wpływa na pozytywny wizerunek wypoczynku na wsi i promuje wypoczynek 
na łonie natury8. Paragraf 8, punkt 8 Statutu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Go-
spodarstwa Gościnne” mówi, że celem Federacji jest, m.in. dbałość o wzrost poziomu usług 
w zakresie turystyki wiejskiej9. W logo Federacji znajdują się elementy charakterystyczne 
dla polskiej wsi, czyli bocian w gnieździe (ryc. 4). Zasady posługiwania się tym znakiem 
określa Regulamin posługiwania się znakiem logo PFTW „GG”10.

Ryc. 4. Logo Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”

Źródło: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (http://pftw.pl, dostęp: 31.01.2014)

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczególnym obiek-
tom noclegowym na terenach wiejskich określonej kategorii, świadczącej o jakości 
wyposażenia i właściwych standardach oferowanych usług. Pozwala ona na uzyskanie 
przejrzystości ofert oraz stworzenie produktów turystycznych wiarygodnych jakościo-
wo dla klientów. Przeprowadzanie kategoryzacji stanowi również doskonałe narzędzie 
sprawowania kontroli nad jakością ofert bazy noclegowej turystyki wiejskiej. System 
kategoryzacji jest dobrowolny i stanowi dobre uzupełnienie systemu kategoryzacji obiek-
tów hotelarskich, ponieważ objęte są nim te obiekty, które nie podlegają ustawowemu 
obowiązkowi kategoryzacji. Skategoryzowane obiekty w założeniu mają gwarantować 
odpowiednio wysoką jakość usług i tym samym być może są chętniej odwiedzane przez 
gości. Kwaterodawca, który poddał się procesowi kategoryzacji i uzyskał pomyślną ocenę, 
zyskuje prawo do zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG” oraz 
prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Gościnne” przez okres czterech lat11.
System kategoryzacji funkcjonował już od wielu lat, ale nie był pozbawiony usterek. 

Do najczęściej artykułowanych uwag zarówno ze strony letników, jak i niektórych kwa-

8. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (http://pftw.pl, dostęp: 31.01.2014).
9. Statut Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (http://pftw.pl, dostęp: 2.02.2014).
10. Regulamin posługiwania się znakiem logo PFTW „GG” (http://pftw.pl, dostęp: 2.02.2014).
11. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (http://pftw.pl, dostęp: 31.01.2014).
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terodawców należał problem polegający na jednakowym oznakowaniu całej bazy nocle-
gowej turystyki wiejskiej, bez wyraźnego wyodrębnienia gospodarstw agroturystycznych. 
W związku z tym od 2013 r. obiekty są klasyfikowane w ramach jednej z dwóch kategorii:

 � wypoczynek u rolnika,
 � wypoczynek na wsi.

Ponadto zrezygnowano z kategorii standard. Obecnie można uzyskać I, II lub III 
kategorię czyli jedno, dwa lub trzy słoneczka.

Zasady przeprowadzania działań w celu przyznawania kategorii określa „Regulamin 
kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej”. Celem kategoryzacji jest podnoszenie jako-
ści świadczonych usług w obiektach turystyki wiejskiej oraz rekomendacja i promocja 
obiektów poddanych ocenie kategoryzacyjnej. Jest ona przeprowadzana przez licencjo-
nowanego inspektora delegowanego przez PFTW „GG”. W przypadku województwa 
podkarpackiego są to:

 � Krystyna Gdula – adres: ul. Giedlarowa 88, 37-300 Leżajsk, tel. kom.: 723 977 580, 
e-mail: krystynagdula@onet.pl,

 � Roman Glapiak – adres: Dźwiniacz Dolny 13, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. kom.: 
608 626 775, e-mail: uflika@poczta.onet.pl,

 � Janina Kamińska – adres: ul. Makuszyńskiego 59, 35-313 Rzeszów, tel.: (17) 870 15 
56, tel. kom.: 723 977 348, e-mail: janina.kaminska@onet.pl,

 � Tadeusz Tupaj – adres: Dębno 240, 37-305 Dębno, (17) 242 90 58, tel. kom.: 692 050 
291, e-mail: tupaj@agroturystyka.pl,

 � Teresa Pietrzyk – adres: Zawada 177, 39-200 Dębica, tel. kom.: 502 389 767, e-mail: 
uromana@poczta.onet.pl12.
Kategoryzacja jest oceną dobrowolną, mogą zostać jej poddane zarówno obiekty bę-

dące własnością osób zrzeszonych poprzez stowarzyszenia w Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, jak i kwaterodawcy niezrzeszeni. Dokonywana jest 
ona na podstawie kryteriów zawartych w „wymaganiach kategoryzacyjnych”. Aby zmo-
tywować kwaterodawców do ciągłego dbania o jakość, kategorię przyznaje się na 4 lata, 
po upływie których należy przeprowadzić kolejną ocenę. Niezależnie od tego mogą być 
przeprowadzane inspekcje kontrolne związane np. ze skargą na standard obiektu lub też 
przeprowadzane na zasadzie wyrywkowej. W trosce o utrzymanie wysokich standardów 
jakości, w wyniku negatywnych wyników kontroli lub w wyniku skarg gości na jakość 
oferowanych usług, kwaterodawca może zostać pozbawiony rekomendacji PFTW „GG”13.

Gestor bazy noclegowej turystyki wiejskiej, który pozytywnie przeszedł proces kate-
goryzacji, ma prawo do wykorzystywania w swej działalności znaku (ryc. 5 i 6). Zasady 
korzystania są określone w Regulaminie posługiwania się znakiem „Wypoczynek u rolnika”14 
oraz w Regulaminie posługiwania się znakiem „Wypoczynek na wsi”15.

12. Regulamin kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej (http://pftw.pl, dostęp: 1.02.2014).
13. Ibidem.
14. Regulamin posługiwania się znakiem „Wypoczynek u rolnika” (http://pftw.pl, dostęp: 2.02.2014).
15. Regulamin posługiwania się znakiem „Wypoczynek na wsi” (http://pftw.pl, dostęp: 2.02.2014).
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Ryc. 5. Znak „Wypoczynek na wsi” przeznaczony dla skategoryzowanych obiektów  
turystyki wiejskiej niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem

Źródło: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (http://pftw.pl, dostęp: 31.01.2014)

Ryc. 6. Znak „Wypoczynek u rolnika” przeznaczony dla skategoryzowanych obiektów  
turystyki wiejskiej związanych bezpośrednio z rolnictwem – prawdziwych  

gospodarstw agroturystycznych

Źródło: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (http://pftw.pl, dostęp: 31.01.2014)
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Roman Glapiak podaje również interesujące przykłady systemów certyfikacji usług 
w innych krajach. Przykładowo na Słowacji działania tego typu prowadzą trzy podmioty, 
które zajmują się rozwojem turystyki wiejskiej, tj. Słowacki Związek Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki (SZVTA), Stowarzyszenie Rolników i Przedsiębiorców Słowacji oraz 
Słowackie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Agroturystyce (SZPALA). Gospodarstwa 
agroturystyczne w Rumunii stowarzyszone są w państwowej agencji agroturystycznej 

– Asociatia Nationala de Turism Rural Ecologic si Cultural – ANTREC Romania, gdzie 
obiekty są posortowane według przyznanych im kwiatów – znaku jakości.

System kategoryzacji ukraińskiej wiejskiej bazy noclegowej powstał w 2008 r. z inicja-
tywy Federacji Rozwoju i Promocji Agroturystyki na Ukrainie (Spiłka Silskioho Zieloneho 
Turyzmu), w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w kraju oraz dokumenty EuroGites. 
Celem wprowadzenia kategoryzacji był rozwój różnych form osadnictwa na wsi, poprawa 
jakości usług oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy16. 

Wprowadzanie innych systemów certyfikacji – na przykładzie „GoToCarpathia”

„GoToCarpathia” to system certyfikacji usług i produktów turystyki przyjaznej śro-
dowisku (ekoturystycznych) w Karpatach Wschodnich. Został uruchomiony w 2009 r. 
w ramach projektu pn. „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej 
w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”, który był współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007–2013. Projekt był realizowany przez Fundację Bieszczadzką wspólnie ze Stowarzy-
szeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Stowarzyszeniem 
Euroregion Karpacki Polska oraz partnerami ze Słowacji: Detską Organizácią Fénix Snina 
i Regionalną Rozvojovą Agentúrą ze Svidníka.

Celem certyfikacji jest wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschod-
nich regionalnej marki ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”, przy poszanowa-
niu odrębności historycznej, kulturowej i przyrodniczej poszczególnych subregionów, 
a poprzez to m.in.:
1. Podnoszenie standardów i jakości usług oraz produktów ekoturystycznych w Kar-

patach Wschodnich.
2. Promowanie oferty tworzonej w oparciu o usługi i produkty ekoturystyczne.
3. Zwiększanie konkurencyjności wschodniokarpackich usług i produktów ekotury-

stycznych.
4. Zainteresowanie wschodniokarpacką ofertą ekoturystyczną biur turystycznych 

i turystów indywidualnych.

16. R. Glapiak, Standardy jakości usług turystycznych – przykłady z Polski i ze świata, (materiały niepublikowane), 
Dźwiniacz Dolny 2013, s. 13.
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5. Popularyzacja potencjału przyrodniczego, historycznego i kulturowego Karpat Wschod-
nich.

6. Wzmacnianie polsko-słowackiej (a docelowo polsko-słowacko-ukraińskiej) współ-
pracy na rzecz rozwoju ekoturystyki w Karpatach Wschodnich.
Eksponowanie tych inwestycji, produktów, usług turystycznych i innych przedsię-

wzięć wpływających na rozwój turystyki w Karpatach Wschodnich, które są tworzone 
i wdrażane z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz chronią i wykorzystują wzorce 
oparte o dziedzictwo historyczno-kulturowe Karpat Wschodnich, a tym samym zachę-
canie branży turystycznej do przedsięwzięć opartych o turystykę przyjazną środowisku 
i dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu.

Certyfikaty przyznawane są w 5 kategoriach: usługi noclegowe, usługi gastronomiczne, 
usługi edukacyjne (przewodnickie, instruktorskie, trenerskie, szkoleniowe, artystyczne, 
rękodzielnicze i inne), produkt ekoturystyczny (np. szlak greenway lub ekomuzeum) 
i ambasador ekoturystyki wschodniokarpackiej (kategoria o charakterze honorowym).

Certyfikaty przyznawane są w oparciu o kryteria zgrupowane w 5 punktach: 
I – Standardy i jakość usług, 
II – Poszanowanie środowiska naturalnego, 
III – Wykorzystanie lokalnych produktów żywnościowych oraz kuchni wschodnio-

karpackiej, 
IV – Wschodniokarpacki charakter architektury obiektów, ich wnętrza i otoczenia 

oraz zieleni wokół nich, 
V – Przynależność, promocja i zaangażowanie w rozwój regionu Karpat Wschodnich17.

We wnioskach z przeprowadzonych badań poziomu usług systemu certyfikacji 
„GoToCarpathia”, możemy m.in. przeczytać, że sam pomysł jego stworzenia wpisuje się 
w oczekiwania części usługodawców – zwykle tych bardziej aktywnych i oferujących 
ponadprzeciętną jakość usług. Niestety, system funkcjonuje zbyt krótko, by być znanym 
większej grupie turystów. Połowa turystów w bazie certyfikowanej określa większość 
cech usług w tych obiektach jako „lepsze”. Z analizy odpowiedzi udzielonych przez re-
spondentów wyłania się obraz zdecydowanie bardziej świadomego turysty w obiektach 
certyfikowanych18.

17. K. Szpara, B. Pyzocha, System certyfikacji GoToCarpathia. Badanie poziomu usług i produktów opartych o formy 
turystyki przyjaznej środowisku w Bieszczadach, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Nowe-stare formy turystyki 
w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 337–350.

18. K. Szpara, Badanie poziomu usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku w Bieszczadach, badanie 
wykonane w ramach zadania publicznego „GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych 
w Karpatach Wschodnich” dofinansowanego ze środków województwa podkarpackiego, Fundacja Bieszczadzka, 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, (materiały niepublikowane), Rzeszów 2012, s. 70.
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Przynależność do stowarzyszeń

Pierwsze stowarzyszenia agroturystyczne rozpoczęły swą działalność w Polsce w 1993 r. 
W ciągu kilkunastu lat powstało ich ponad sześćdziesiąt, jednak wiele z nich zostało 
zlikwidowanych. Funkcjonujące wśród kwaterodawców opinie na temat stowarzyszeń 
są zróżnicowane. Wielu usługodawców nie czuje potrzeby wstępowania w ich struktury. 
Z perspektywy czasu trudno jednak nie docenić ich znaczącego dorobku w rozwoju 
funkcji turystycznej na terenach wiejskich.

Jednym z najstarszych w Polsce i funkcjonujących nieprzerwanie do dnia dzisiej-
szego jest Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”. Powstało 
ono w 1993 r. z inicjatywy rolników-kwaterodawców oraz doradców z Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W ciągu wielu lat działalności organizowano liczne 
szkolenia obejmujące zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami z zakresu 
podatków, wymogów sanitarno-higienicznych oraz standardów zakwaterowania turystów, 
a także estetyki gospodarstwa, promocji i reklamy, ochrony środowiska czy zwiększenia 
atrakcyjności gospodarstwa poprzez organizowanie czasu wolnego dla turystów19.

Zarząd Stowarzyszenia odważnie patrzy w przyszłość. Plany obejmują m.in. dalsze 
doskonalenie oferty poprzez podnoszenie standardów, pakietowanie usług, specjali-
styczne szkolenia, promocję, sprzedaż usług przez Internet itp. Ponadto sygnalizowana 
jest konieczność, m.in.:

 � wprowadzenia podziału oferowanych usług na agroturystykę (w czynnym gospo-
darstwie rolnym), turystykę wiejską i turystykę na terenach wiejskich, aby nie dez-
orientować klienta,

 � obligatoryjnej przynależności gospodarstw do organizacji turystycznej, aby poprzez 
obowiązkowe szkolenia podnosić standard usług,

 � obowiązkowej kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych, ponieważ tylko regularna, 
okresowa inspekcja może zapewnić przestrzeganie standardów i wiarygodność oferty,

 � usprawnienia systemu finansowania organizacji agroturystycznych, na wzór dobrych 
doświadczeń innych krajów europejskich20.
Zdaniem J. Wojciechowskiej stowarzyszenia agroturystyczne, m.in. poprzez prowadzenie 

tematycznych szkoleń, a także dokonywanie ocen przydatności i przeglądów standardów 
gospodarstw agroturystycznych, wpływają na charakter podaży agroturystyki, starają się 
nadawać i utrzymywać określony jej poziom21.

19. A. Gąsiorowski, Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”, Stowarzyszenie Agroturystyczne w Lesku, (materiały 
niepublikowane), Lesko 2004.

20. A. Gąsiorowski, XX lat (1993–2013) Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” 
w Lesku, (materiały niepublikowane), Lesko 2013, s. 6.

21. J. Wojciechowska, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2009, s. 167.
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Szkolenia

Walory turystyczne i miła atmosfera mogą w pewnym momencie nie wystarczyć 
do osiągnięcia sukcesu w działalności turystycznej na terenach wiejskich. Dlatego też 
usługodawcy biorą udział w szkoleniach doskonalących ich umiejętności, poszerzają-
cych wiedzę specjalistyczną czy też wpływających na ogólny poziom ich wykształcenia. 
Szczególne znaczenie mają tu kursy języków obcych, których znajomość jest niezbędna 
w kontakcie z tak przecież pożądanymi gośćmi z zagranicy22.

W wyniku przeprowadzonej przez Z. Kryńskiego analizy dokumentów Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego 
w Jaśle i Krośnie wyłania się obraz dość bogatej tematyki szkoleń. Dotyczyły one m.in.:

 � kształtowania produktu agroturystycznego,
 � żywienia turystów w gospodarstwach agroturystycznych,
 � estetycznego zagospodarowania zagrody wiejskiej,
 � prezentacji dorobku wsi,
 � estetyki i bezpieczeństwa w gospodarstwie,
 � przepisów prawnych związanych z działalnością agroturystyczną,
 � kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej,
 � zasad funkcjonowania stowarzyszeń turystycznych,
 � agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodów,
 � podnoszenia jakości usług,
 � bukieciarstwa,
 � działalności pozarolniczej (m.in. podstaw przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich),
 � ekologii (m.in. ochrony środowiska naturalnego, zasad prowadzenia gospodarstw 

ekologicznych, segregacji odpadów),
 � ekonomii i organizacji (m.in. tworzenia grup producenckich, prowadzenia rachun-

kowości, przepisów prawnych),
 � problemów technologicznych (m.in. wdrażania nowych odmian drzew i krzewów, 

prawidłowego gospodarowania na użytkach zielonych),
 � wybranych problemów polityki rolnej Unii Europejskiej23.

4. Przykłady dobrych praktyk

Wymagający rynek usług turystycznych sprawia, że kwaterodawcy muszą dbać o bo-
gatą ofertę i odpowiednie standardy. Najlepszą rekomendacją właściwego podejścia do 
klientów są turyści powracający w to samo miejsce po kilka, kilkanaście razy, a nawet 

22. K. Szpara, Agroturystyka w Karpatach Polskich…, op. cit., s. 161–178.
23. Z. Kryński, Ocena działalności szkoleniowej pracowników powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Jaśle i Krośnie, 

[w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej 
w Poznaniu, Poznań 2007, s. 110–123.
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częściej. Poniżej przedstawiono przykłady dobrych praktyk. Są to podmioty, w których 
dbając o jakość, przygotowano dla klienta wyjątkową ofertę.

Gospodarstwo agroturystyczne „U Flika” w Dźwiniaczu Dolnym (Bieszczady)

Zasadniczym elementem wyróżniającym obiekt w regionie jest możliwość wypieku 
chleba w specjalnie do tego celu przygotowanym piecu chlebowym na wolnym powie-
trzu (fot. 1).

Ponadto, aby uatrakcyjnić pobyt gościom, przygotowano pakiet usług realizowanych 
w gospodarstwie i w sąsiedztwie. Są to m.in.:

 � jazda konna – Stadnina „Forta”,
 � pokaz i uczestnictwo w wyplataniu z wikliny,
 � pokaz i nauka wyrabiania kwiatów z bibuły,
 � wędkowanie w stawach połączone z zawodami,
 � pokaz i uczestnictwo w wyrobie papieru czerpanego,
 � pokaz i uczestnictwo w wytwarzaniu filcu,
 � przewodnictwo po Ekomuzeum „Hołe”,
 � minizoo (kucyki, kozy, owieczki, osiołek)24.

Fot. 1. Wypiek chleba w czasie „Święta chleba…” w gospodarstwie agroturystycznym  
„U Flika” w Dźwiniaczu Dolnym

Źródło: fot. K. Szpara

Sztandarowym produktem turystycznym gospodarstwa jest sierpniowe „Święto 
chleba – od ziarenka do bochenka”. Organizowana od 2000 r. impreza weszła już na sta-
łe do kanonu najważniejszych wydarzeń regionu. Pan Roman Glapiak zaprasza na nią 
24. Agroturystyka u Flika (http://www.uflika.com.pl, dostęp: 30.01.2014).
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wielbicieli dobrego chleba wypiekanego w tradycyjny sposób, na liściu chrzanu i kapusty, 
podawanego z masłem lub smalcem i ogórkiem.

Aby ukazać skalę przedsięwzięcia, warto przypomnieć, że w czasie pierwszej edycji 
„Święta chleba…” przygotowano pojedynczy wypiek, występował jeden zespół ludowy, 
a gospodarstwo odwiedziło blisko 200 osób. W 2011 r. miały miejsce już cztery wsady, 
występowało 7 kapel z Polski, ze Słowacji i z Ukrainy, a liczbę gości szacowano na ok. 2000. 
Słowację reprezentował zespół pieśni i tańca „Makovica” oraz zespół muzyczny „Pajta-
cze”, z Ukrainy przyjechała kapela „Tarasowa Nicz” oraz „Dniestrowskie Zorze” z Odessy, 
polskim akcentem były zespoły „Młoda Harta”, „Berdo” oraz „Watra”, które nawiązują do 
dawnej kultury bojkowskiej. Występowała też grupa tancerzy ognia, którzy nawiązują do 
tradycji ognia i jego znaczenia w kulturze dawnych mieszkańców Bieszczadów. W trakcie 
imprezy zaprezentowane zostały również wyroby regionalne (rękodzielnicze, rzemieśl-
nicze) bieszczadzkich artystów, które można było nabyć.

Jedenasta edycja „Święta chleba…” organizowana była przez Galicyjskie Gospodarstwa 
Gościnne „Bieszczady” oraz Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w ramach realizowanego 
wspólnie projektu „Produkty tradycyjne szansą na rozwój”, który był współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–201325.

O randze wydarzenia świadczą też goście. W sierpniu 2012 r., w dwunastej edycji 
„Święta chleba…” uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, 
Wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego oraz Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Wśród 
1800 osób biorących udział w imprezie byli mieszkańcy Bieszczadów, turyści z całej Polski 
oraz z zagranicy, w tym m.in. ze Słowacji, z Francji, Niemiec i Włoch.

Tak jak w latach ubiegłych największą atrakcją imprezy była możliwość degustacji 
wyśmienitego chleba, który serwowano wraz ze smakowitymi dodatkami. Ogółem 
upieczono 300 bochenków. Obchody „Święta Chleba…” wzbogacała piękna oprawa 
muzyczna w wykonaniu m.in. zespołu „Berdo” z Ustrzyk Dolnych, grupy „Pajtacze” ze 
Słowacji oraz kapel „Watra” i „Wilcze Echa”, a także zespołu tanecznego „Verchovynka” 
z Drohobycza (Ukraina).

Ponadto każdy z uczestników mógł zakupić wyroby rękodzielnicze bieszczadzkich 
artystów, w tym m.in. przedmioty wykonane z wikliny, rzeźbę, ceramikę, ikony, obrazy, 
a także produkty spożywcze, np. miód. Dużym zainteresowaniem turystów cieszyła się 
rekonstrukcja dawnej granicy polsko-radzieckiej, strzeżonej przez dwóch żołnierzy 
w mundurach armii czerwonej. Pojawił się też akcent naukowy. Imprezę 4 sierpnia po-
przedziła konferencja pt. „Produkty z gospodarstwa jednym z warunków podnoszenia 
atrakcyjności wypoczynkowej podkarpackiej wsi”26.

25. Polsko-Słowackie Święto Chleba (http://www.procarpathia.pl, dostęp: 30.01.2014).
26. XII edycja Święta chleba – od ziarenka do bochenka w Dźwiniaczu Dolnym (http://www.umwp.podkarpackie.pl, 

dostęp: 30.01.2014).
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Gospodarstwo jest członkiem Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne 
„Bieszczady”, a także posiada certyfikat „GoToCarpathia”. Obiekt należy również do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zgodnie z ideą Sieci zajęcia edukacyjne 
w gospodarstwach rolnych przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa 
i szkolnictwa. Dla rolników istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost 
zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Nie bez znaczenia jest także od-
miana i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, 
twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód. Dla nauczycieli i uczniów 
ważne i interesujące jest urozmaicenie oraz wzbogacenie procesu kształcenia, działania 
praktyczne, ćwiczenia warsztatowe, alternatywne miejsca edukacji, poznanie wiejskiej 
kultury itp.27

Było ono wielokrotnie nagradzane, m.in. II nagrodą w programie-konkursie „Wyprawa 
za jeden uśmiech”, organizowanym przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Rzeszowie, pro-
pagującym zdrowy i aktywny wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych regionu28. 
Warto też nadmienić, że obiekt jest prowadzony przez bardzo sympatycznego, życzliwego 
i powszechnie szanowanego człowieka, który wiele zrobił dla rozwoju agroturystyki 
w regionie. Dbając o jakość w swoim gospodarstwie, wpływa też na postępowanie innych 
gestorów bazy noclegowej. Swymi doświadczeniami dzieli się chętnie z zainteresowanymi.

 „U Prezesa” w Chmielu (Bieszczady)

W tym miejscu turyści mają możliwość wypoczywać w gospodarstwie, które specjali-
zuje się w turystyce konnej (fot. 2). Prowadzona jest tu nauka jazdy konnej, a dla zaawan-
sowanych również wyprawy w teren oraz jazda w stylu West. Pan Ryszard Krzeszewski 
zwany też „Prezesem” jako instruktor rekreacji jeździeckiej uczy chętnych jeździć konno, 
a jako przodownik Górskiej Turystyki Jeździeckiej organizuje kilkugodzinne wypady 
lub kilkudniowe rajdy w Bieszczadach. Kilkanaście spokojnych, dobrze ułożonych koni 
rasy małopolskiej jest świetnie przystosowanych do pokonywania górskich tras. Konie 
szkolone są metodami naturalnymi.

27. Idea i korzyści prowadzenia edukacji w gospodarstwie (http://www.zagrodaedukacyjna.pl, dostęp: 31.01.2014).
28. Agroturystyka u Flika (http://www.uflika.com.pl, dostęp: 30.01.2014).
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Fot. 2. „U Prezesa” w Chmielu (Bieszczady)
Źródło: fot. K. Szpara 

 
Fot. 3. Konie „U Prezesa” w Chmielu (Bieszczady)

Źródło: fot. K. Szpara

Specjalnością gospodarstwa są wypady w teren w stylu jazdy westernowej (kulbaki 
kowbojskie, długie strzemiona, luźne wodze), ale w razie potrzeb, dla zwolenników jazdy 
klasycznej, wykorzystywane są też siodła sportowe i wojskowe wz.3629 (fot. 3).

29. Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „U Prezesa” (http://www.koniewbieszczadach.pl, dostęp: 31.01.2014).
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Jesienią odbywają się też traperskie rajdy konne z biwakiem w lesie lub na łące, po-
siłkami przyrządzanymi na ognisku i kąpielami w strumieniu. Zdaniem Pana Ryszarda 
Krzeszewskiego uczestnicy bardzo sobie chwalą tego typu imprezy, które przypominają 
im czasy młodości, obozów harcerskich i studenckich wypadów z gitarą i plecakiem na 

„koniec świata”. Bywa, że podczas rajdów uczestnicy obserwują z bliska dzikie zwierzęta 
– jelenie, a nawet żubry czy niedźwiedzie30.

W gospodarstwie organizowane są też obozy konne, podczas których m.in.:
 � nauczanie lub doskonalenie jazdy konnej jest prowadzone w kameralnych grupach 

(do 10 osób),
 � każdy uczestnik ma 10 godzin zegarowych jazd konnych pod opieką instruktora 

i jednocześnie przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej,
 � dla początkujących grup jeździeckich prowadzona jest praktyczna nauka jazdy konnej 

(nawet od podstaw),
 � wszyscy kursanci uczestniczą w jazdach konnych w terenie i konnych wyprawach 

górskich po Bieszczadach,
 � istnieje możliwość zdobycia Popularnej, Brązowej i Srebrnej Jeździeckiej Odznaki 

Turystyki Górskiej PTTK oraz Popularnej Brązowej i Srebrnej Odznaki Westowej.

Ważnym elementem jakości jest wyżywienie w obiekcie, przyrządzane przez panią 
domu. Na wszystkich gości czeka pyszne domowe jedzenie, gotowane na prawdziwej 
kuchni opalanej drewnem. Niepowtarzalny smak potrawy i napoje zawdzięczają, m.in. 
źródlanej wodzie w każdym kranie. Śniadania i obiadokolacje spożywane są w towa-
rzystwie gospodarzy, a posiłki nie są racjonowane – każdy zjada tyle, na ile ma ochotę31.

Gospodarze stwarzają ciepłą atmosferę i są otwarci na potrzeby swych gości. Ponadto 
gospodarstwo agroturystyczne jest pięknie położone w otulinie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, w dolinie Sanu pod Otrytem. Chętnie wypoczywają w nim osoby ceniące 
ciszę, przyrodę i dzikość. Niewątpliwym atutem obiektu jest możliwość przebywania 
w towarzystwie gospodarza – jednego z pierwszych bieszczadzkich traperów.

„Zagroda Magija” w Orelcu (Bieszczady)

„Zagroda Magija” to rzeczywiście trochę magiczne miejsce położone pod Pasmem 
Żukowa w Bieszczadach (fot. 4). Zagroda powstawała przez kilka lat. Najpierw właściciele 
przenieśli tu prawie stuletnią, modrzewiową chatę z Zagórza. Nie było to chyba tylko 
zwykłe przedsięwzięcie techniczne, skoro na stronie internetowej znalazł się wpis: „Dom 
ze swoją historią, z duszą teraz pisze ciąg dalszy swoich losów, tym razem naszym życiem…”. 
Niedługo potem, w 2005 r., również nieco przez przypadek znaleźli oni w Haczowie drugi 

30. K. Potaczała, Rozmowa z Ryszardem „Prezesem” Krzeszewskim – hodowcą koni i przewodnikiem turystycznym, [w:] 
„Bieszczadnik”, 2012, Nr 1, s. 12–13.

31. Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „U Prezesa” (http://www.koniewbieszczadach.pl, dostęp: 31.01.2014).
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dom. Tym razem zauroczyła ich chata jodłowa. Dwa lata później, we wsi Wesoła znaleźli 
starą, liczącą sobie ponad sto pięćdziesiąt lat, krytą strzechą stodołę32.

Fot. 4. „Zagroda Magija” w Orelcu (Bieszczady)
Źródło: fot. K. Szpara

W skład „Zagrody” wchodzą obecnie, m.in. dwie drewniane, przenoszone z innych 
wsi, chaty z „duszą” – modrzewiowa i jodłowa, stodoła, ruska bania oraz piwnica winna. 
Stodoła zwana jest „Wesołą Stodołą”. Jest to miejsce warsztatów ginących zawodów, spo-
tkań, koncertów oraz przestrzeń na wszystkie stare sprzęty zbierane przez właścicieli od 
lat. Wypełniona winem i nalewkami piwnica zwana jest „Pieczarą Węgrzyna” i zdążyła 
już zyskać uznanie gości.

Gospodarze oferują w czasie pobytu pomoc gościom w zorganizowaniu interesu-
jącego, aktywnego wypoczynku. Propozycje dotyczą najczęściej warsztatów, koncertów, 
spotkań i wycieczek (fot. 5). W założeniu pobyt w „Zagrodzie” ma obfitować w twórcze 
działania, które relaksują i dają wytchnienie, ale zarazem uczą, sięgają do źródeł, korzeni 
i pozwalają człowiekowi odnaleźć swój pierwotny rytm. W pensjonacie ma królować 
kultura, natura i swojskość33.

32. Zagroda Magija – twórcze Bieszczady (http://zagrodamagija.pl, dostęp: 3.02.2014).
33. Ibidem.
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Fot. 5. Warsztaty rękodzielnicze w „Zagrodzie Magija” w Orelcu (Bieszczady)
Źródło: Zagroda Magija – twórcze Bieszczady (http://zagrodamagija.pl, dostęp: 3.02.2014)

Tak nieszablonowe podejście do prowadzenia działalności turystycznej na wsi jest 
związane z interesującą postacią właściciela. Pan Janusz Demkowicz to nauczyciel muzyki 
i muzyk grupy Tołhaje, organizator różnorodnych imprez kulturalnych, a także koordynator 
warsztatów szkoleniowych. Jest również współtwórcą ekomuzeum „W krainie bobrów” 
w Orelcu oraz pomysłodawcą wielu innych działań i przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturowej, w tym propagator przenoszenia drewnianych chat w ramach inicjatywy Chata 
2.0 – odrestaurowywania regionalnej architektury Karpat34. Jest to jedna z osób w regio-
nie, które mają szersze niż tylko obręb własnej zagrody spojrzenie na kulturę i turystykę. 
Potrafi też doskonale te dwa elementy łączyć.

Gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl” w Bóbrce (Bieszczady)

Niewątpliwą atrakcją gospodarstwa (fot. 6) są warsztaty bibułkarstwa artystycznego, 
które dzięki niesłabnącej pasji gospodarza, cieszą się od lat ogromną popularnością 
turystów. Z czasem stały się one nawet znakiem rozpoznawczym obiektu. Gospodarze 
podkreślają, że ich propozycja wpisuje się w kulturę regionu. Bibułkarstwo ludowe to 
rękodzieło, które przed wojną było bardzo popularne w Bieszczadach. Miejscowa ludność 
przystrajała ozdobami z bibuły cerkwie, przydrożne kapliczki i domostwa.

34. J. Demkowicz, Stare domy ożywają – chata w Bieszczadach, [w:] „Bieszczadnik”, 2012, Nr 1, s. 20–21.
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Fot. 6. Gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl” w Bóbrce (Bieszczady)
Źródło: fot. K. Szpara

Pomysłów na wzory dostarcza otoczenie – bogata bieszczadzka przyroda, a dokładniej 
przemijające pory roku. W kolekcji znajdują się propozycje wiosenne – przepełnione 
żywymi kolorami (fot. 7), letnie – nasycone ciepłem słońca, jesienne – zabarwione wszyst-
kimi odcieniami bieszczadzkiej jesieni, a także zimowe – oddające surowość, a zarazem 
piękno zimy w Bieszczadach. Początkowo powstawały tylko pojedyncze kwiaty i bukiety 
z bibuły. Obecnie efektem pracy mogą być nawet całe kompozycje do dekoracji wnętrz. 
Pomimo upływu lat wyroby nadal wzbudzają ogromne zainteresowanie na jarmarkach, 
kiermaszach oraz targach turystycznych35.

Fot. 7. Bukiet kwiatów z bibuły
Źródło: Gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl” (http://www.bobrka.com/pl, dostęp: 31.01.2014)

35. Gospodarstwo agroturystyczne „Bazyl” (http://www.bobrka.com/pl, dostęp: 31.01.2014).
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Bibułkarstwo jest najważniejszym, ale nie jedynym atutem gospodarstwa. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się również warsztaty garncarskie oraz możliwość kontaktu ze 
zwierzętami, co nawet w obiektach agroturystycznych jest raczej wyjątkiem niż normą. 
Mieszkają tu dwa psy rasy golden retriever, cztery koty, dwa koguty, kury zielononóżki, 
kacza rodzina, stado owiec rasy wrzosówka oraz kuc szetlandzki. Państwo Dorota i An-
drzej Kuszowie oferują ponadto w swym obiekcie smaczną domową kuchnię, opartą na 
regionalnych przepisach oraz życzliwą atmosferę domu.

Jest to kolejny pozytywny przykład wykorzystania do działalności turystycznej dzie-
dzictwa kulturowego regionu, co w okolicy Soliny należy raczej do rzadkości.

„Rajski Gościniec” w Rajskim (Bieszczady)

Obiekt ten (fot. 8) znany jest z zamiłowania gospodarzy do sztuki. Znajduje się tu 
niewielka galeria obrazów oraz fotografii artystów polskich i ukraińskich, którzy uczest-
niczyli w organizowanych tu cyklicznych plenerach. Istnieje też możliwość nabycia 
wybranego dzieła.

Fot. 8. „Rajski Gościniec” w Rajskim (Bieszczady)
Źródło: Rajski Gościniec (http://www.rajskigosciniec.pl, dostęp: 3.02.2014)

Miejsce jest znane z organizowanych tu plenerów malarstwa, fotografii i ikonopisania. 
Przykładowo w październiku 2010 r. miał miejsce I Międzynarodowy Plener Malarski 

„Rajska Jesień”, który został zakończony wernisażem połączonym z aukcją obrazu na rzecz 
Stowarzyszenia „Rajska Dolina”. W plenerze uczestniczyło wielu znakomitych artystów 
z Polski (Ludmiła Sabadini) i ze Lwowa (Anatol Martyniuk, Orest Hnativ, Serhiy Chyh-
ryk, Wlodzimierz Lobun). Rok później imprezę zorganizowano ponownie przy pomocy 
Stowarzyszenia „Rajska Dolina” oraz Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk 
Plastycznych. W plenerze również uczestniczyli artyści z Polski i Ukrainy (Ludmiła Saba-
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dini, Dorota Chwałek i Anatol Martyniuk), a gościnnie swoje prace wystawili ukraińscy 
artyści: Ola Chyhryk – obrazy oraz Sergiej Chyhryk – fotografie. Ponadto w trakcie wer-
nisażu swoje prace w zakresie sztuki użytkowej zaprezentowała lokalna artystka – Zofia 
Paterek z Sanoka36.

Szczególnie interesującym wydarzeniem był zorganizowany w maju 2013 r. V Między-
narodowy Plener Fotografii i Pisania Ikon pt. „Ikona jako produkt lokalny oraz przestrzeń 
spotkania i pojednania”. Impreza była współfinansowana przez Szwajcarię z programu 

„Alpy Karpatom”. Spotkaniom przyświeca myśl św. Jana Pawła II: „Świat bez sztuki na-
raża nas na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”, co jest szczególnie wymowne 
w tragicznie doświadczonych przez los Bieszczadach. Efekty prac wykonanych w czasie 
pleneru prezentowane były od maja do listopada 2013 r. na 6 wystawach poplenerowych. 
W sumie wystawy obejrzało ok. 8 tys. osób, wśród których byli okoliczni mieszkańcy oraz 
turyści z kraju i z zagranicy37.

W plenerze uczestniczyli fotograficy i ikonografowie z Polski i Ukrainy. Efektem 
były ikony stworzone na deskach i na szkle, które zostały zaprezentowane na wernisażu 
w cerkwi w Łopience (fot. 9). Tam też odprawiono ekumeniczną mszę świętą połączoną 
z poświęceniem ikon. Stworzona wspólnie podczas pleneru makieta ikony „Miłość i Po-
jednanie” jest wstępem do pracy nad docelową ikoną, która będzie rozwijana o dodatkowe 
moduły w kolejnych latach. W trakcie pleneru odbyły się również warsztaty ikonopisania 
dla dzieci z pobliskich szkół, prowadzone przez ikonografów: Romana Ziębię, Karolinę 
Dąbrowską i Serhija Chygryka. W czasie imprezy fotograficy Bożena i Maciej Kuszela 
zaprezentowali też wystawę pt. „Portrety Opowiedziane”38.

Fot. 9. Msza ekumeniczna w cerkwi w Łopience i poświęcenie ikon
Źródło: fot. M. Kuszela [w:] M. Koncewicz, V Międzynarodowy Plener Fotografii i Pisania Ikon  

(http://www.niedziela.pl, dostęp: 3.02.2014)

36. Rajski Gościniec (http://www.rajskigosciniec.pl, dostęp: 3.02.2014).
37. M. Koncewicz, V Międzynarodowy Plener Fotografii i Pisania Ikon (http://www.niedziela.pl, dostęp: 3.02.2014).
38. Rajski Gościniec (http://www.rajskigosciniec.pl, dostęp: 3.02.2014).
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Zdaniem Pani Bożeny Kuszeli, fotografa, uczestniczki pleneru: Warsztaty pisania 
ikon z udziałem młodzieży szkolnej i dorosłych, wspólna – wieńcząca je – wystawa ikon 
i ich poświęcenie w Łopience, a także prezentowana tam wystawa „Portrety Opowiedziane”, 
to wszystko było spotkaniem na różnych płaszczyznach: międzypokoleniowej, kulturowej, 
wyznaniowej, historycznej39.

„Rajski Gościniec” to przykład obiektu, w którym Małgorzata i Andrzej Koncewiczo-
wie stworzyli bardzo interesujący produkt turystyczny. Połączyli możliwość wypoczynku 
w gospodarstwie agroturystycznym z obcowaniem ze sztuką, a wszystko to w bajecznej 
scenerii jednego z najdzikszych zakątków Bieszczadów.

5. Podsumowanie

Problem jakości w turystyce można rozpatrywać z punktu widzenia popytu (turysty) 
i podaży (usługodawcy). Współczesny turysta to często osoba wykształcona i dysponująca 
pewnymi (często ograniczonymi) zasobami czasu wolnego, zna również podstawowe 
zasady działania rynku, ma dostęp do pomocy prawnej i jest chroniona przez prawo 
(w tym to, które dotyczy bezpośrednio usług turystycznych). Ponadto często turysta wie, 
czego oczekuje, zdaje sobie sprawę z tego, jakiego rodzaju usługi potrzebuje, zestawia 
ceny potencjalnie interesujących go usług i porównuje ich jakość. Wielu przedsiębiorców 
twierdzi, że Polska jest jeszcze rynkiem ceny, a nie rynkiem jakości. Sytuacja zdaje się 
jednak zmieniać. Szczególnie widać to w przypadku rynku usług turystycznych. Klient 
nie może sobie pozwolić na stratę wolnego czasu i pieniędzy w wyniku błędnej inwestycji, 
którą może też być wybranie niewłaściwej usługi.

Za swoje pieniądze klient pragnie dostawać coraz więcej, ale niekoniecznie rzeczy 
tańsze. Postawa tego typu oszczędności już minęła, współczesny konsument chce mniej rze-
czy, ale lepszej jakości40. Potwierdzają to m.in. wyniki badań prowadzone w 2012 r. przez 
K. Szparę w obiektach z certyfikatem „GoToCarpathia” w Bieszczadach41.

Jakość jest istotnym elementem współczesnego rynku turystycznego. Duża podaż 
usług turystycznych powoduje, że turyści mogą dokonywać wyboru. Coś, co nie tak 
dawno było jeszcze wyznacznikiem luksusu, jest obecnie standardem, a wręcz niezbęd-
nym minimum. Klient szuka usługi o odpowiednim dla siebie standardzie, ale kiedy 
korzysta z niej po raz pierwszy, jest to działanie obarczone pewnym ryzykiem. Dlatego 
też istotne są działania pozwalające zminimalizować ryzyko. Można tu wymienić, m.in. 
tzw. marketing szeptany, czyli opinie osób, które darzymy zaufaniem. Jest to narzędzie 
bardzo proste i skuteczne, wśród turystów niezwykle popularne, a dla niesolidnych usłu-
godawców może być bardzo groźne.

Turyści minimalizują ryzyko, korzystając z usług, które mają pewną renomę, prestiż. 
Dlatego też bardzo ważna jest rola organizacji, które nadają certyfikaty jakości. Warunkiem 
39. M. Koncewicz, V Międzynarodowy Plener Fotografii i Pisania Ikon…, op. cit.
40. J. Bugański, A. Jabłoński, M. Kachniewska, J. Kowalczyk, B. Srebro, Standardy jakości w turystyce…, op. cit.
41. K. Szpara, Badanie poziomu usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku w Bieszczadach…, 

op. cit.
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sukcesu jest działanie rzetelne, systematyczne i obiektywne. Tylko wtedy turysta będzie 
mógł zaufać, że za danym symbolem kryje się odpowiedni standard. Ambitni usługodawcy, 
którzy mają dalekosiężną wizję prowadzenia działalności turystycznej, starają się dorównać 
najlepszym, aby nie pozostać w tyle. Ponadto dążą do przygotowania oferty interesującej, 
wyjątkowej i nieszablonowej, czyli takiej, która sprawi, że klient z żalem będzie opuszczał 
miejsce wypoczynku, ponownie tu wróci i zarekomenduje go swym przyjaciołom.
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THE SERVICE QUALITY STANDARDS IN RURAL TOURISM

Summary
Tourism is a multidimentional and complex phenomenon. In the economic aspect is subject to 

the same laws, as any service offered on the market. The demand for this service is dependent on 
many factors, among others, or perhaps above all, the quality. Customer satisfied with the tourist 
services may share this information with others, dissatisfied customer will do it for sure. Success 
in tourism is related to a tourist having a positive experience, and coming back to the same place.

The essence of rural tourism is to use the rural areas for tourism purposes including their val-
ues, infrastructure and human potential. It is very important for both service providers, as well as, 
for holidaymakers. These benefits go beyond a purely economic measure. However, it should be 
remembered that the tourist services market is subject to dynamic changes. Every year the offer is 
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becoming richer. On the other hand, tourists are becoming increasingly demanding. Success may 
be achieved only by operators that rely on the quality.

This paper presents selected factors affecting the quality of services in rural tourism including: 
accommodation rating systems, the introduction of certification systems and membership in as-
sociations. It also shows some examples of good practices, such as establishments of rural tourism 
accommodation facilities, including agritourism farms, which have been successful by using the 
appropriate quality standards.

Keywords: rural tourism, agritourism, quality, Podkarpackie Province
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Rozdział ii

ATRAKCYJNOŚĆ GEOTURYSTYCZNA   
POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Abstrakt
Pogórze Dynowskie położone we wschodniej części zewnętrznych Karpat fliszowych charakte-

ryzuje się dużym stopniem georóżnorodności rozumianym jako zróżnicowanie dziedzictwa geolo-
gicznego i geomorfologicznego. Region ten może być postrzegany jako obszar ogromnego poten-
cjału geoturystycznego, gdzie współczesne procesy morfogenetyczne i obiekty geomorfologiczne 
odpowiednio dostępne i spopularyzowane mogą być promowane jako produkty turystyczne. Dzię-
ki czemu może to prowadzić do wzrostu aktywności geoturystycznej w tym regionie. Obszar Pogó-
rza Dynowskiego w Katalogu Polskich Obiektów Geoturystycznych (2012) jest słabo reprezento-
wany, z wyjątkiem południowej jego części, gdzie zlokalizowany jest rezerwat skałek ostańcowych 

„Prządki”. Celem artykułu jest przedstawienie innych mniej znanych obiektów geoturystycznych, 
takich jak: przełomy rzeczne, jaskinie, góry meandrowe, starorzecza, aktywne osuwiska, kopanki 
ropy naftowej, kurhany neolityczne, które również zasługują na uwagę i powinny być uwzględnione 
przy projektowaniu tras geoturystycznych Pogórza Dynowskiego. W tym celu dokonano klasyfi-
kacji form terenu i obiektów geoturystycznych, biorąc za podstawę podziału genezę pojedynczych 
form i ich zespołów (tabela 1). Scharakteryzowano wybrane obiekty geoturystyczne i dokonano ich 
wstępnej waloryzacji. Do szczególnie cennych z punktu widzenia merytorycznego (naukowego) 
i edukacyjnego obiektów geomorfologicznych i zespołów form krajobrazowych należy dynowsko-

-przemyski odcinek doliny Sanu w rejonie Słonnego i Dubiecka, odkrywka osadów polodowco-
wych w Niebylcu i profil karpackiej odmiany lessów w Humniskach koło Brzozowa. 

Autorzy niniejszego artykułu podejmują próbę określenia atrakcyjności geoturystycznej regionu 
Pogórza Dynowskiego poprzez wybór charakterystycznych obiektów lub ich zespołów, które są re-
prezentatywne dla tego obszaru. Dobrym rozwiązaniem w zakresie promocji walorów tego terenu 
może być opracowanie krótkiego przewodnika geoturystycznego, który rozpropaguje atrakcyjność 
geoturystyczną Pogórza Dynowskiego i przyczyni się tym samym do rozwoju społeczno-gospodar-
czego lokalnej społeczności.

Słowa kluczowe: formy geologiczne i geomorfologiczne, atrakcyjność geoturystyczna, Pogórze 
Dynowskie

1. Wstęp

W ostatnich kilkunastu latach na świecie, a także w Polsce wzrasta zainteresowanie 
turystyką poznawczą, kwalifikowaną oraz specjalistyczną, która często wymaga umie-
jętności korzystania z niezbędnego do jej wykonywania sprzętu. Niezwykle istotnym 
elementem dla rozwoju tego typu turystyki jest zidentyfikowanie zarówno aktualnych 
i uznanych obiektów, które świadczą o atrakcyjności geoturystycznej regionu, jak i obiektów 
potencjalnych, które mogą kreować tę atrakcyjność. Jedna z pierwszych definicji pojęcia 
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geoturystyki1 wskazuje na pakiet usług i środków umożliwiający turystom zrozumienie 
procesów oraz zjawisk geologicznych i geomorfologicznych odwiedzanych obiektów. 
Ważne są ponadto walory edukacyjne obiektów oraz przeżycia towarzyszące bezpośred-
nim kontaktom z dziedzictwem przyrodniczym Ziemi2, a także promocja geostanowisk, 
ochrona ich georóżnorodności oraz tworzenie i korzystanie z tras geoturystycznych 
z wykwalifikowanym przewodnikiem3. 

Celem niniejszego opracowania jest próba określenia atrakcyjności geoturystycznej 
mezoregionu Pogórza Dynowskiego. Pojęcie „atrakcyjność geoturystyczna” wywodzi się  
z klasycznych definicji terminu „atrakcja turystyczna”4. Atrakcyjność geoturystyczna ozna-
cza zespół cech lub parametrów (przyrodniczych i antropogenicznych) wpływających na 
wzrost zainteresowania regionem czy poszczególnymi obiektami. Autorzy opracowania 
podejmują próbę wytypowania obiektów lub ich zespołów, których unikalne wartości 
przyrodnicze mogą być impulsem dla rozwoju turystyki kwalifikowanej, poznawczej 
oraz specjalistycznej na terenie Pogórza Dynowskiego. Wytypowanie tych obiektów, a w 
szczególności promocja ich cech i walorów mogą sprawić, że obszar Pogórza Dynowskiego 
znajdzie trwałe miejsce  w literaturze geoturystycznej, a także w świadomości turystów 
odwiedzających województwo podkarpackie oraz przyczyni się do rozwoju społeczno-

-gospodarczego mieszkańców regionu. Na obszarze Pogórza Dynowskiego występują 
liczne obiekty geologiczne i geomorfologiczne, które zgodnie z zaproponowaną przez 
Słomkę i Kicińską-Świderską5 klasyfikacją obiektów geoturystycznych można zaliczyć 
do geomorfologiczno-geologicznych, lokalnych, powierzchniowych, zespołowych, udo-
stępnionych w środowisku naturalnym jak  i przekształconych częściowo przez człowieka. 
Posiadają one indywidualnie zróżnicowaną, ale łącznie wysoką wartość merytoryczną 
(naukową), dydaktyczną (edukacyjną) i prezentują zagadnienia z zakresu geomorfologii, 
geologii czwartorzędu, paleogeografii, górnictwa i archeologii.

2. Teren badań

Przedstawiony na mapie obszar badań – Pogórze Dynowskie (ryc. 1A) jest najwięk-
szym mezoregionem fizycznogeograficznym w pasie pogórzy Karpat o powierzchni 
1844 km2 6. Rozciąga się między doliną Wisłoka na zachodzie a doliną Sanu na wschodzie. 
Północna granica na długości 60 km biegnie między Rzeszowem a Przemyślem wzdłuż 
czoła nasunięcia Karpat fliszowych na utwory mioceńskie zapadliska przedkarpackiego 
i opada progiem denudacyjnym ku Podgórzu Rzeszowskiemu (Kotlinie Sandomierskiej). 

1. T. A. Hose, Selling the story of Britain’s stone, Environmental Interpretation, 10, 1995, 2, s. 16–17.
2. T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, Geoturystyka – podstawowe pojęcia, Geoturystyka 2004, s. 5–7.
3. R. Dowling, D. Newsome, The future of Geotourism: where to from her?, [w:] D. Newsome, R. Dowling (red.) 

Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape, Woodeaton, Oxford: Goodfellow Publisher Ltd., 2010, s. 
231–244.

4. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1998, s. 7–16.
5. T. Słomka, A. Kicińska-Świderska, Geoturystyka…, op. cit., s. 5–7.
6. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1978, s. 1–444.
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Ryc. 1A. Lokalizacja Pogórza Dynowskiego na tle regionów fizycznogeograficznych Polski 
południowo-wschodniej (wg regionalizacji J. Kondrackiego 1978). Objaśnienia symboli:  
1 – granice podprowincji, 2 – granice makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych,  

3 – granice państwa
Ryc. 1B. Jednostki strukturalne i morfologiczne wschodnich Karpat fliszowych  

(wg K. Żytko 1973, s. 12). Objaśnienia symboli: 1 – jednostka magurska, 2 – jednostka  
dukielska, 3 – jednostka śląska, 4 – jednostka podśląska, 5 – jednostka skolska, 6 – jednostka 

stebnicka,  7 – sfałdowany torton, 8 – większe płaty miocenu na filszu, 9 – granica  
nasunięcia Karpat

Ryc. 1C. Schematyczny przekrój przez elementy strukturalne Karpat Wschodnich  
(wg K. Żytko 1973, s. 68). Objaśnienia symboli: 1–2 – zapadlisko przedkarpackie, 1 – podłoże 
miocenu, 2 – miocen, 3 – sfałdowane utwory tortonu, 4 – jednostka stebnicka, 5 – jednostka 

skolska, 5a – płaty miocenu na fliszu, 6 – jednostka podśląska, 7 – jednostka śląska,  
8 – jednostka dukielska, 9 – jednostka magurska, a – flisz karpacki, b – molasy

Źródło: Zbiory Autorów

W okolicach Rzeszowa nad Wisłokiem próg Pogórza jest cofnięty w związku z zatoką 
morza mioceńskiego. Granica południowa przebiega pasmami Czarnego Działu i Suchej 
Góry opadającymi stromymi stokami (progiem) do Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, 
stanowiącej środkowy człon Dołów Jasielsko-Sanockich. Na południowym wschodzie 
granica z Pogórzem Bukowskim przebiega orientacyjnie wzdłuż drogi z Beska do Sano-
ka, natomiast granica z Górami Sanocko-Turczańskimi najdalej wysuniętym na zachód 
członem Beskidów Wschodnich biegnie wzdłuż doliny Sanu7. 

7. J. Kondracki, Geografia regionalna…, op. cit., s. 1–444.
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3. Budowa geologiczna

Omawiany w artykule obszar Pogórza Dynowskiego położony jest we wschodniej 
części Karpat, zbudowany z utworów formacji fliszowych, które utworzyły się na dnie 
morza geosynklinalnego w kredzie i paleogenie, czyli przy końcu ery mezozoicznej i na 
początku ery kenozoicznej. Ta część fliszowego pasma należy do Karpat zewnętrznych, 
która została wynurzona i sfałdowana po zakończeniu sedymentacji fliszowej na przełomie 
paleogenu i neogenu8. Flisz budują potężne serie skalne składające się z naprzemianległych 
ławic piaskowców i łupków. 

Mechanizm tworzenia się ławic skalnych we fliszu polega w pierwszym etapie na 
zgromadzeniu osadu w przybrzeżnej strefie zbiornika morskiego, w drugim etapie 
materiał ten zostaje przeniesiony (redeponowany) za pomocą prądów zawiesinowych 
na dno zbiornika morskiego. Niekiedy wśród osadów fliszowych występują osunięte 
z brzegów wielkie bryły (bloki) skalne lub mniejsze otoczaki skał osadowych, magmowych 
i metamorficznych, które określamy jako egzotyki, czyli elementy obcych skał na tle skał 
fliszowych (np. skałka wapieni jurajskich tkwiąca w osadach fliszowych górnej kredy 
w Kruhelu koło Przemyśla). Sedymentacja fliszu zachodziła w obniżonych, rynnowych 
strefach morza geosynklinalnego, a więc na dnie płaskim. Później serie skalne formacji 
fliszowej Karpat zostały sfałdowane pod wpływem ruchów górotwórczych. 

Istniejące obecnie ułożenie fliszowych mas skalnych (czyli ich tektonika) jest bar-
dzo skomplikowane. Schematyczny przekrój głównych jednostek tektonicznych Karpat 
wschodnich przedstawia ryc. 1C. Największymi jednostkami geologiczno-tektonicznymi 
Pogórza Dynowskiego są płaszczowina śląska i skolska (ryc. 1B). Na południowy wschód 
od Tarnowa płaszczowina śląska wraz z podśląską nasunięte są na utwory młodszego 
paleogenu płaszczowiny skolskiej. Strefa tego nasunięcia, wyróżnianego niekiedy jako 
nasunięcie czarnorzeckie, rozszerza się w okolicy Węglówki, a następnie ulega silnemu 
zwężeniu i w okolicach Sanoka zanika (ryc. 1C). 

Od okolic Leska po Brzozów utwory zewnętrznej strefy jednostki śląskiej, do której 
zaliczamy także antyklinę Zmiennicy-Sanoka ustawione są stromo, a nasunięcie na flisz 
jednostki podśląskiej i skolskiej nie ma wielkiego rozmiaru9. Dalej ku zachodowi wzra-
stające nasunięcie staje się bardziej płaskie, brzeg jednostki śląskiej cofa się zatokowo 
ku południowi w okolicy Węglówki, a na przedpolu głównej masy jednostki znajduje 
się odosobniony płat Bonarówki zbudowany z utworów dolnej kredy serii śląskiej. Jest 
to największa czapka tektoniczna polskich Karpat fliszowych nasunięta na pstre margle 
górnej kredy jednostki podśląskiej, a wraz z nimi na flisz skolski. Od okolic Brzeska 
po dolinę Wiaru koło Przemyśla, brzeg Karpat fliszowych zbudowany jest z utworów 
jednostki skolskiej, nasuniętych na wąską strefę sfałdowanych utworów tortonu lub na 
jednostkę stebnicką (ryc. 1C). Wraz z tymi elementami jednostka skolska nasunięta jest 

8. K. Żytko, Przewodnik Geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1973, 
s. 11–22. 

9. Ibidem, s. 68.
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na niezaburzone osady miocenu zapadliska przedkarpackiego. Płaszczowina skolska ma 
budowę skibową i składa się w głównej części z fałdowo wyciśniętych skrzydeł brzusznych 
(łusek). Brzeżna strefa tej płaszczowiny jest spiętrzona i nasunięta na osady miocenu, na-
tomiast w jej południowej części rozwijała się depresja strzyżowska, wypełniona utworami 
młodszego paleogenu. W części wschodniej, w rejonie Dynowa i Przemyśla, występują 
stromo ustawione fałdy mające charakter skib, zawierające utwory górnej kredy i cały 
profil paleogenu. Charakterystycznym zjawiskiem jest tu skręt elementów strukturalnych 
jednostki skolskiej określony sigmoidą przemyską. W strefie tego skrętu fałdy przyjmują 
rozciągłość południkową lub nawet prostopadłą do biegu Karpat fliszowych. W zewnętrz-
nej, wypiętrzonej części jednostki skolskiej, zaznacza się poprzeczna depresja, wypełniona 
osadami miocenu leżącymi niezgodnie na fliszu. Jest to tak zwana „zatoka” rzeszowska, 
która ciągnie się od Rzeszowa na południe w okolice Tyczyna (ryc. 1B). 

Pokrywa utworów czwartorzędowych jest zróżnicowana pod względem genezy, 
miąższości  i wieku. Jej miąższość jest najmniejsza w obrębie pasm górskich południowej 
części pogórza, gdzie występuje cienka pokrywa utworów zwietrzelinowych. Maksymal-
ne miąższości osadów czwartorzędowych przekraczają 30 m. Największe powierzchnie 
pokrywają koluwia osuwiskowe10. 

Najstarszymi osadami czwartorzędowymi są żwiry i piaski rzeczne występujące w do-
linie Sanu na spłaszczeniach grzbietowych na wysokości 80–100 m i 70–80 m nad poziom 
rzeki, zachowane m.in. na Górze Żurawiec przy ulicy Karolówka w Dynowie i Krasicach. 

Wiek pokrywy aluwialnej leżącej na cokole skalnym na wysokości 62 m nad koryto 
Sanu z profilu góry Żurawiec został określony przez J. Kusiaka metodą TL na 570±251 tys. 
lat11. Zatem formowanie pokrywy osadowej miało miejsce w czasie zlodowacenia San 112. 
Lądolód zlodowacenia południowopolskiego (Sanu 2) dotarł aż po pasmo Brzezin, wkroczył 
do Kotliny Strzyżowskiej, dalej sięgnął po okolice Niebylca i Błażowej – Jawornika. Ślady 
jego pobytu w postaci głazów narzutowych (granitów skandynawskich) znajdywane były 
również w rejonie Słonnego, na Kozigarbie na wysokości 320 m n.p.m. i w Dubiecku na 
górze meandrowej Sanu13,14. 

Lokalnie ważne znaczenie dla rekonstrukcji zasięgu zlodowacenia południowopol-
skiego (Sanu 2) mają wypełniające dolinę Gwoźnicy w Niebylcu osady lodowcowe i wod-
nolodowcowe (gliny zwałowe, piaski i żwiry, głazy eratyczne, iły zastoiskowe) miąższości 
ponad 30 m15. Okres zlodowacenia środkowopolskiego reprezentują osady rzeczne, lessy, 
10. P. Neścieruk, Z. Paul, W. Rączkowski, F. Szymakowska, A. Wójcik, Objaśnienia do mapy geologicznej Polski 1:200 000, 

arkusz Jasło, pod red. J. E. Mojskiego i D. Poprawy, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1996, s. 36–48. 
11. M. Łanczot, Głos w sprawie wieku plejstoceńskich teras Sanu na Pogórzu Dynowsko-Przemyskim. Glacjał i peryglacjał 

na międzyrzeczu Sanu i Dniestru, seminarium terenowe II, Krasiczyn, 4–6 października 2000, s. 173.
12. Ibidem, s. 175. 
13. J. Dudziak, Głazy narzutowe na granicy zlodowacenia w Karpatach Zachodnich, Prace Geologiczne PAN, Oddział 

w Krakowie, 5, Kraków 1961. 
14. J. Butrym, A. Henkiel, K. Pękala, A. Wójcik, Punkt C-3. Dubiecko i Słonne. Rzeźba i osady młodszego plejstocenu 

w okolicy Dubiecka i Słonnego. Karpaty Przemyskie, Przewodnik 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 
Kraków 1988, s. 212–219.

15. J. Butrym, T. Gerlach, Przyczynek do chronostratygrafii osadów zlodowacenia południowopolskiego na Pogórzu 
Dynowskim, Studia Geomorph, Carpatho–Balc, 21, 1985, s. 29–35.
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osady stokowe i gleby kopalne najlepiej wykształcone i rozpoznane w profilach terasy 
średniej (20–35-metrowej) w dolinie Sanu (Babice, Krasice, Dybawka, Bartkówka)16,17,18. 

Duże rozprzestrzenienie na obszarze pogórza (dolina Sanu, rejon Brzozowa, Hum-
niska, strefa progu Pogórza) mają lessy odmiany karpackiej19,20, które były osadzane na 
pogórzu przez wiatr poza zasięgiem lądolodu w czasie trwania glacjałów. Największe 
rozprzestrzenienie i miąższość mają lessy pochodzące ze zlodowacenia północnopolskiego 
(Wisły), odsłonięte w cegielni w Humniskach koło Brzozowa21. W dolinie Sanu była for-
mowana w tym czasie terasa niska (12–17-metrowa), której aluwia piaszczysto-żwirowe 
są nadbudowane lessem piaszczystym facji deluwialnej datowanym TL w Dubiecku na 
40–22 tys. lat22. 

Na pogórzu występują również różne typy glin stokowych (deluwialnych) i zwietrze-
linowych oraz holoceńskie utwory rzeczne: żwiry, piaski, mułki, torfy i mady z kopalnymi 
pniami drzew (Ostrów koło Przemyśla), budujące terasy o wysokości 2–3 m i 4–6 m nad 
poziom rzeki23. Z surowców mineralnych należy wymienić przede wszystkim wyeksploato-
wane złoża ropy naftowej (Węglówka, Turze Pole) i surowce skalne (piaskowce, diatomity). 

4. Rzeźba terenu 

Na wschód od doliny Białej Dunajcowej pas pogórzy rozszerza się, wyraźna pasowość 
rzeźby dowiązuje do budowy geologicznej. L. Starkel24 wydzielił tu Pogórze Dynowskie 
zwarte o wyrównanych wierzchowinach, Pogórze Strzyżowskie złożone z wałów wysokich 
pogórzy oddzielonych kotlinowatymi obniżeniami i Doły Jasielsko-Sanockie. W naszym 
podziale wydzielone przez L. Starkla jednostki geomorfologiczne położone między doli-
nami Wisłoka i Sanu będziemy traktować jako jeden region o wspólnej nazwie Pogórze 
Dynowskie. 

Pogórze Dynowskie cechuje duża różnorodność rzeźby. W części północnej wy-
równana na wysokości 350–420 m n.p.m. wierzchowina Pogórza, ścina różne ogniwa 
fliszu i osady dolnego tortonu (miocenu), tworząc powierzchnię (poziom) zrównania 
pogórskiego. Poziom zrównania pogórskiego rozczłonkowany jest dolinami do głęboko-
ści 150–200 m. Nad nim wznoszą się do 450–500 m n.p.m. nieliczne ostańcowe pagórki 
i twardzielcowe grzbiety (np. pasmo Wilcze (Patria) o wysokości 510 m). Niższy poziom 
16. J. Butrym, A. Henkiel, K. Pękala, Punkt C-6. Krasice. Osady czwartorzędowe w Krasicach nad Sanem. Karpaty 

Przemyskie, Przewodnik 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków 1988, s. 228–231.
17. K. Pękala, Punkt C-1. Babice. Terasa średnia Sanu w Babicach. Karpaty Przemyskie, Przewodnik 49 Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Geologicznego, Kraków 1988, s. 200–206.
18. M. Łanczot, Głos w sprawie wieku…, op. cit., s. 172–175.
19. T. Gerlach, M. Krysowska-Iwaszkiewicz, K. Szczepanek, M. F. Pazdur, Nowe dane o pokrywie karpackiej lessów 

w Humniskach koło Brzozowa, Zeszyty IGiPZ, PAN, nr 16, Kraków 1993, s. 5–8. 
20. M. Łanczot, Lessy okolic Przemyśla, Rocznik Przemyski, 33, 4, Nauki Przyrodnicze, 1997, s. 3–40.
21. T. Gerlach, M. Krysowska-Iwaszkiewicz, K. Szczepanek, M. F. Pazdur, Nowe dane o pokrywie karpackiej…, op. cit., 

s. 17–18.
22. J. Butrym, A. Henkiel, K. Pękala, A. Wójcik, Punkt C-3. Dubiecko i Słonne. Rzeźba i osady…, op. cit., s. 212–219.
23. P. Gębica, M. Krąpiec, Young Holocene alluvia and dendrochronology of subfossil trunks in the San river valley, Studia 

Geomorph, Carpatho–Balc., 43, 2009, s. 63–75. 
24. L. Starkel, Karpaty Zewnętrzne, [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1972, s. 52–115. 
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dolinny (przydolinny) o wysokości względnej 80–120 m (nad Sanem z pokrywą żwirów) 
rozwinięty jest w postaci teras rzecznych w poprzecznych dolinach i małych kotlinach 
(np. Kotlince Tyczyna, Błażowej). Równoleżnikowe obniżenie Dubiecka wyżłobione przez 
San, wykorzystujący odcinkami poprzeczne linie tektoniczne na osi skrętu fałdów, leży 
zdaniem M. Klimaszewskiego25 na osi podłużnej depresji tektonicznej. W dolinach rzek 
występują terasy z cokołami skalnymi. Terasa ze zlodowacenia Sanu, na której w brzeżnej 
części Pogórza (np. koło Wapowiec) spoczywają utwory wodnolodowcowe i głazy era-
tyczne, posiada cokół 30-metrowy26, a strop żwirów sięga w podpartym odcinku Sanu do 
60–70 m nad koryto rzeki. Niższa terasa plejstoceńska wysokości 30–20 m okryta płasz-
czem lessów lub deluwiów lessowych związana jest ze zlodowaceniem środkowopolskim. 
Najniższe terasy w dnach dolin o wysokości 4–8 m i 1–3 m budują pylasto-piaszczyste 
osady holoceńskie. Dobry wgląd w budowę terasy rędzinnej daje profil z Podbukowiny 
koło Dubiecka, gdzie wypełnianie starorzecza materiałem organogenicznym rozpoczęło 
się już u schyłku zlodowacenia Wisły (alleröd)27,28. 

Południowa część pogórza między dolinami Stobnicy a Wisłokiem to biegnące z pół-
nocnego zachodu na południowy wschód grzbiety (pasma) twardzielcowe o stromych, 
często krawędziowych stokach, zbudowane z serii odpornych piaskowców płaszczowiny 
śląskiej. Ciągną się one od przełomu Wisłoka koło Frysztaka (Brama Frysztacka) po Brzozów. 
W ich skład wchodzą trzy pasma: pasmo Jazowej z kulminacją Czarnówki (492 m n.p.m.), 
pasmo Królewskiej Góry zwane również Czarnorzeckim (542 m) z malowniczymi ostań-
cami skalnymi w rezerwacie „Prządki” i ruinami zamku Kamieniec w Odrzykoniu, oraz 
leżące nieco na północ najwyższe pasmo Pogórza Dynowskiego – Sucha Góra (591 m), 
sięgające 300 m nad dno Dołów Jasielsko-Sanockich. 

Na przedpolu płasko nasunięty płat synklinalny warstw lgockich buduje Płaskowyż 
Bonarówki, otoczony progami denudacyjnymi29. W obrębie twardszych warstw wyrównane 
grzbiety o wysokościach 480–540 m n.p.m. znaczą prawdopodobnie zasięg najwyższego 
poziomu śródgórskiego30. Pasma te tworzą najpiękniejszy krajobrazowo i najcenniejszy 
przyrodniczo fragment Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Od północy 
Pasmo Suchej Góry obrzeżają kotliny Strzyżowska i Brzozowska, rozwinięte na warstwach 
krośnieńskich, z fragmentami poziomu 80-metrowego31. Od Brzozowa do doliny Sanu 
rozciągają się długie wzgórza, m.in. pasmo Grabówki (527 m n.p.m.), Wroczeń (497 m) 
i Kopacz (536 m). Obszar ten posiada już charakter gór rusztowych typowy dla Beskidów 
Wschodnich (Bieszczad). Pasma rozciągają się równolegle i rozdzielone są poprzecznymi 

25. M. Klimaszewski, Views on the geomorphological evolution of the Polish West Carpathians in Tetritary times, 
Geomorphological Problems of Carphatians 1, 1965, Bratislava, s. 91–121. 

26. M. Klimaszewski, Z morfologii doliny Sanu między Leskiem a Przemyślem, Przegląd Geograficzny, vol. 16, 1936, 
s. 107–128. 

27. K. Mamakowa, Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holocenie, Acta Paleobotanica, 3, (2), 1962, 
s. 3–57. 

28. L. Starkel, Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie, Prace Geograficzne 22, IGiPZ PAN 1960, s. 1–239. 
29. H. Świdziński, Karpaty fliszowe między Dunajcem a Sanem, Regionalna Geologia Polski, 1953, 1 Karpaty.
30. L. Starkel, Karpaty Zewnętrzne, [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski…, op. cit., s. 65.
31. Ibidem, s. 65–66. 
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dolinami rzek, które uchodzą do Wisłoka lub Sanu. Między nimi przebiegają krótkie 
grzbiety łączące pasma, stanowiące wododziały dla walnych rzek pogórza. Do głównych 
dopływów Wisłoka, idąc od południa, należą: Wysoka, Stobnica, u jej ujścia rozwinął się 
Strzyżów, Gwoźnica uchodząca do Wisłoka w okolicy Czudca i rzeka Strug uchodząca 
do Wisłoka na terenie Rzeszowa. W dolinach poprzecznych złożonych z przełomów 
strukturalnych i rozszerzeń występują terasy o wysokości 40–50 m, 15–30 m oraz terasy 
denne. W stropie najwyższej terasy, żwiry eratyczne świadczą o pobycie lądolodu, który 
oparł się o pasmo Brzezin oraz zajął Kotlinę Strzyżowską32. 

5. Metody badań

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano kategoryzację wybranych obiektów 
geoturystycznych położonych na terenie Pogórza Dynowskiego. Kategoryzacja (tab. 1) 
obejmuje wybrane geomorfologiczne oraz antropogeniczne typy (rodzaje) form rzeźby 
terenu. W zestawieniu tabelarycznym ujęto obiekty powszechnie uznane za atrakcje 
geoturystyczne, a także obiekty mniej znane i rozpropagowane w literaturze naukowej 
i turystycznej. Kategoryzacja opiera się o waloryzację naturalnych stanowisk przyrody 
nieożywionej (m.in. ostańce skalne, jaskinie, przełomy rzeczne, pagóry meandrowe, sta-
rorzecza, wodospady, źródła, kurhany, kopalnie ropy naftowej, żwirownie, kamieniołomy 
itp.). Każdy z wybranych obiektów posiada charakterystyczne cechy wpływające na 
poziom atrakcyjności geoturystycznej regionu. Część obiektów charakteryzuje się cało-
roczną dostępnością turystyczną. Są to geostanowiska, które w krótkiej skali czasowej są 
niezmienne, tj. nie podlegają przekształceniom przyrodniczym i antropogenicznym (np. 
przełomy rzeczne, formy skałkowe, jaskinie, starorzecza). Waloryzacja obejmuje także 
obiekty lub ich zespoły, które podlegają stosunkowo szybkim przekształceniom (zmianom) 
w wyniku działalności procesów geodynamicznych lub antropogenicznych w krótkiej 
skali czasowej (np. kamieniołomy, osuwiska, odkrywki w korytach rzek). 

Tab. 1. Kategoryzacja wybranych obiektów geoturystycznych Pogórza Dynowskiego

Rodzaj formy terenu Obiekt geoturystyczny Lokalizacja

1. Formy tektoniczne  i denudacyjne
Próg Pogórza Karpat (Góra św. Magdaleny – 
394 m n.p.m.) Próg Pogórza Dynowskiego w Malawie

Największa w Karpatach Polskich czapka tektoniczna Bonarówka, gmina Strzyżów

2. Formy skałkowe
Skałki piaskowcowe – Rez. Geologiczny „Prządki” Korczyna/Czarnorzeki, gmina Korczyna
Błędny („Diabli”) Kamień Kąkolówka, gmina Błażowa

3. Formy wietrzeniowe Rez. „Prządki” – tafoni (struktury komórkowe, żłobki, 
struktury arkadowo-łukowate, kociołki wietrzeniowe) Korczyna/Czarnorzeki, gmina Korczyna

4. Formy stokowe
4.1. Osuwiska ziemne Osuwisko ziemne w dolinie Stobnicy Godowa, gmina Strzyżów

Osuwisko ziemne w dolinie Wisłoka Żarnowa, gmina Strzyżów

Osuwisko ziemne w dolinie Wisłoka Glinik Charzewski – Połomia,  
gmina Strzyżów 

4.2. Jaskinie Mohutna Szczelina, Jaskinia Garaż Czarnorzeki, gmina Korczyna

32. L. Starkel, Karpaty Zewnętrzne [w:] M. Klimaszewski (red.), Geomorfologia Polski…, op. cit., s. 65.
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Rodzaj formy terenu Obiekt geoturystyczny Lokalizacja
5. Formy fluwialne

5.1. Terasa nadzalewowa Terasy plejstoceńskie, np. terasa średnia o wysokości 
20–35 m ponad poziomem koryta Sanu Babice, Krasice

5.2. Terasa zalewowa Terasy holoceńskie, np. równina zalewowa o wysoko-
ści 4–6 m ponad poziomem koryta Sanu Ostrów k. Przemyśla 

5.3. Starorzecza Starorzecze Sanu, Podbukowina Rezerwat torfowiskowy „Broduszurki” 
Winne-Podbukowina, gmina Dubiecko

5.4. Pagóry meandrowe Pagór meandrowy w dolinie Sanu Wybrzeże, gmina Dubiecko
5.5. Przełomy rzeczne Przełom Wisłoka k. Frysztaka gmina Frysztak

Przełom rzeki San Słonne, gmina Dubiecko  
Międzybrodzie, gmina Sanok

5.6. Ostrogi meandrowe Ostroga meandrowa w rejonie Słonnego Słonne, gmina Dubiecko

5.7. Progi skalne, wodospady „Wodospad Trzy Wody” Kombornia
gmina Korczyna

6. Formy polodowcowe

6.1. Osady rzek polodowcowych Odkrywka geologiczna z profilem utworów lodowco-
wych z okresu zlodowacenia Sanu 1 Pogórze Dynowskie, Niebylec

7. Formy eoliczne
7.1. Pokrywy lessowe Profil karpackiej odmiany lessów Humniska k. Brzozowa

Pokrywy lessowe na terasach w dolinie Sanu Babice, Krasice, Dybawka
8. Obszary źródliskowe Źródło Mieczysława Wola Komborska, gmina Korczyna
9. Formy antropogeniczne
9.1. Kamieniołomy Kamieniołom – warstwy menilitowe Tarnawka, gmina Markowa
9.2. Kopalnie, sztolnie Kopalnie ropy naftowej Węglówka, Turze Pole

9.3. Kurhany i grodziska Kurhan kultury ceramiki sznurowej  w Średniej Pogórze Dynowskie,  
Średnia, gmina Krzywcza

Grodzisko wczesnośredniowieczne Horodyszcze Trepcza, gmina Sanok
Grodzisko wczesnośredniowieczne Stare Dubiecko Wybrzeże, gmina Dubiecko

9.5. Tunele Najdłuższy tunel kolei wąskotorowej  w Europie 
(602 m) Szklary, gmina Hyżne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranej literatury i badań terenowych

W opracowaniu wykorzystano własne notatki i dokumentację fotograficzną pochodzące 
z badań terenowych, a także dokonano analizy materiałów publikowanych. Obejmowały 
one mapy geologiczne, topograficzne, turystyczne i zdjęcia satelitarne umożliwiające 
analizę  i wizualizację cech budowy geologicznej, rzeźby terenu i lokalizację obiektów 
geoturystycznych na tle infrastruktury turystycznej. Przy opisie budowy geologicznej, 
rzeźby terenu i charakterystyce obiektów geoturystycznych pomocne były przewodniki 
specjalistyczne (m.in. Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych (1973), 
Przewodnik Zjazdowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1988), Glacjał i peryglacjał 
na międzyrzeczu Sanu i Dniestru (2000) i in.). Ponadto analizowano treści map geolo-
gicznych33, geomorfologicznych34 oraz topograficznych i turystycznych35,36,37.

33. P. Neścieruk, Z. Paul, W. Rączkowski, F. Szymakowska, A. Wójcik, Objaśnienia do mapy geologicznej…, op. cit., s. 36–48.
34. Przeglądowa mapa geomorfologiczna Polski 1: 500 000, red. L. Starkel, 1980. 
35. Mapa topograficzna 1:50 000, arkusz Dynów. 
36. Pogórze Dynowskie, mapa turystyczna 1:75 000, OPGK Rzeszów, 2009.
37. Okolice Rzeszowa, część południowa, mapa turystyczna 1: 50 000, Wydawnictwo Compass, 2009.
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6. Wybrane projekty geoturystyczne realizowane w województwie 
podkarpackim

W ostatnich kilkunastu latach podjęto w Polsce działania zmierzające do ochrony 
oraz promocji walorów przyrodniczych i kulturowych. Działania te były realizowane 
głównie poprzez ochronę prawną wybitnych obiektów oraz ich zespołów w formie mię-
dzynarodowych rezerwatów biosfery pod patronatem UNESCO, parków narodowych 
i krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, obszarów chronionego krajobrazu 
oraz stanowisk dokumentacyjnych. Najpóźniej rozwiniętą w Polsce formą ochrony 
i promocji walorów geologicznych i geomorfologicznych są geoparki38. Obejmują one 
ochroną dowolną ilość stanowisk prezentujących głównie obiekty geologiczne o wyso-
kich wartościach naukowych, nie tylko związanych z dziedziną nauk o Ziemi, ale także 
archeologicznych, ekologicznych, historycznych oraz kulturowych39. Województwo pod-
karpackie jest jednym z nielicznych regionów Polski, w którym zachowały się unikalne 
walory i atrakcje turystyczne zgrupowane często w oryginalne szlaki promujące jego 
urozmaicone dziedzictwo (np. szlaki ginących zawodów40, szlaki podkarpackich winnic41, 
szlaki architektury drewnianej i in.). 

W ostatnich latach z inicjatywy pracowników naukowych AGH (red. T. Słomka) po-
wstał projekt opracowania „Katalogu obiektów geoturystycznych w obrębie pomników 
i rezerwatów przyrody nieożywionej”42, w którym zaprezentowano zaledwie 12 obiektów 
z obszaru południowej części województwa podkarpackiego, zaś tylko jeden, tj. Rezerwat 
Geologiczny „Prządki” położony w granicach Pogórza Dynowskiego. Inny tego typu 
projekt pt. „Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce”, opracowany także przez na-
ukowców AGH, realizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska, charakteryzuje 
100 najciekawszych obiektów geoturystycznych w naszym kraju43. Z terenu województwa 
podkarpackiego wybrano 17 geostanowisk zlokalizowanych głównie w południowej części 
regionu, natomiast Pogórze Dynowskie jest reprezentowane przez trzy obiekty: warstwy 
menilitowe w kamieniołomie  w Tarnawce, osady polodowcowe w żwirowni w Niebylcu 
i kamieniołom w Straszydlu  z odsłoniętymi warstwami menilitowymi (ryc. 2). 

38. Z. Alexandrowicz, Geoparki – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego, Przegląd Geologiczny, vol. 54, 
nr 1, 2006, s. 36–41.

39. Z. Alexandrowicz, Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk, Przegląd 
Geologiczny, vol. 51, nr 3, 2003, s. 224–230.

40. www.podkarpacie.szlakrzemiosla.pl (dostęp: 4.02.2014).
41. M. Dul, J. Krupa, Winnice jako atrakcja turystyczna województwa podkarpackiego, [w:] J. R. Rak (red.), Środowisko 

przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy, Wydawnictwo Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2011, s. 41-63.

42. T. Słomka (red.), Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, 
Wydawnictwo AGH, Kraków 2012, s. 1–720.

43. www.mos.gov.pl/pl/geoturystyka-606.html (dostęp: 2.04.2014).
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Ryc. 2. Lokalizacja wybranych projektów geoturystycznych na terenie  
województwa podkarpackiego 

Objaśnienia symboli: 1 – zinwentaryzowane obiekty geoturystyczne wg „Katalogu obiektów geotury-
stycznych” w Polsce (www.mos.gov.pl), 2 – obiekty geoturystyczne w województwie podkarpackim wg Ka-
talogu obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej (Słomka red., 
2012), 3 – obiekty na szlaku geoturystyczno-kulturowym regionu rzeszowskiego (Gębica, Superson, 2014), 
4 – zinwentaryzowane obiekty w projekcie „Szlakiem Starego Wisłoka” (www.szlakiemstaregowisloka.pl), 
5 – obiekty geoturystyczne w projektowanym geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas” (Wasiluk, 2013), 
6 – obiekty geoturystyczne w projektowanym geoparku „Kamienny Las na Roztoczu” (Krąpiec (red.), 2011)

Źródło: Opracowanie S. Superson

Ogromne znaczenie dla możliwości rozwoju geoturystyki na terenie województwa 
podkarpackiego mają opracowania projektowanych geoparków krajowych położonych  
w północno-wschodniej (Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”)44 i południowej (Geo-
park „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”)45 części regionu. Północno-wschodnia część tego 
geoparku obejmuje fragmenty Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, w którym chronione 

44. M. Krąpiec (red.), „Geopark Kamienny Las na Roztoczu” – Koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji 
i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011, s. 1–278.

45. R. Wasiluk, Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”, Przegląd Geologiczny, vol. 61, nr 4, 2013, s. 224–229.
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i promowane mają być m.in. Rez. Geologiczny „Prządki”, największe osuwisko w Polsce 
w Węglówce, największa w polskich Karpatach zewnętrznych czapka tektoniczna (Bo-
narówka), a także liczne jaskinie oraz dawne kopalnie ropy naftowej. 

Interesujący projekt o nazwie „Szlakiem Starego Wisłoka” został zaprojektowany przez 
stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” na terenie gmin Trzebownisko 
i Krasne, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego46. Wzdłuż koryta Starego Wisłoka opracowano piesze 
i rowerowe szlaki turystyczne prezentujące walory ekosystemu dawnego koryta Wisłoka, 
które funkcjonowało jako aktywne do połowy XVIII wieku47.

Ponadto autorzy niniejszego opracowania przedstawili w 2013 r. projekt szlaku geo-
turystyczno-kulturowego regionu rzeszowskiego, w którym zaproponowali najciekawsze 
obiekty położone na terenie Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Rynny Podkarpackiej, Podgórza 
Rzeszowskiego, Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego48.

7. Charakterystyka wybranych obiektów geoturystycznych

Do najciekawszych obiektów geoturystycznych Pogórza Dynowskiego należą formy 
krajobrazowe pasma Jazowej, Królewskiej Góry i Suchej Góry ze skałkami twardzielco-
wymi, zróżnicowany zespół krajobrazowy doliny Sanu w rejonie Słonnego i Dubiecka, 
a także odkrywka osadów polodowcowych w Niebylcu. Część omawianych obiektów 
geoturystycznych podlega ochronie prawnej jako rezerwaty przyrody nieożywionej, inne 
geostanowiska funkcjonują jako pomniki przyrody lub stanowiska dokumentacyjne (ryc. 3). 

46. www.szlakiemstaregowisloka.pl (dostęp: 4.02.2014).
47. B. Strzelecka, Historyczna dokumentacja niektórych młodszych zmian hydrograficznych na brzegu Karpat, Czasopismo 

Geograficzne, 29 (4), 1958, s. 455–472.
48. P. Gębica, S. Superson, Projekt szlaku geoturystyczno-kulturowego regionu rzeszowskiego, [w:] J. Krupa (red.), 

Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego 
gmin Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014.
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Ryc. 3. Lokalizacja wybranych obiektów geoturystycznych na terenie Pogórza Dynowskiego

Objaśnienia symboli: 1 – progi denudacyjne, 2 – grzbiety i progi twardzielcowe, 3 – formy skałkowe,  
4 – przełomy rzeczne, 5 – wodospady, 6 – jaskinie, 7 – przekroje teras rzecznych, 8 – osuwiska, 9 – starorzecza, 
10 – pagór meandrowy, 11 – stożek Wisłoka, 12 – lessy, 13 – źródła, 14 – odkrywki osadów czwartorzędo-
wych, 15 – punkty widokowe, 16 – kamieniołomy, 17 – sztolnie, 18 – kopalnie ropy naftowej, 19 – kurhany,  
20 – grodziska, 21 – zasięg teras rzecznych; Brz – Brzozów, Sa – Sanok, St – Strzyżów, S – Słonne, D – Dubiecko

Źródło: Opracowanie P. Gębica, S. Superson

Pomniki przyrody jest to forma ochrony pojedynczych tworów przyrody ożywionej 
(najczęściej drzewa) i nieożywionej (formy skalne, jaskinie, źródła, wodospady) ze względu 
na ich szczególne walory naukowe, estetyczne, historyczne, krajobrazowe czy pamiątkowe. 
Pomniki przyrody to ważne komponenty lub uzupełnienia wielkoprzestrzennego systemu 
obszarów chronionych jako osobliwości przyrodnicze, obiekty rzadkie, imponujące urodą 
i wiekiem, i przez to godne zachowania dla przyszłych pokoleń. 

Stanowiska dokumentacyjne to nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej 
zajmująca małą powierzchnię porównywalną z pomnikiem przyrody. Obejmują utwory 
geologiczne ważne dla nauki i dydaktyki, obiekty przyrody nieożywionej, które doku-
mentują ważne etapy rozwoju budowy geologicznej regionu i procesy formowania jego 
rzeźby49. Elementy stanowiące ich merytoryczną treść mogą być odsłonięte i dostępne do 
obserwacji, pokryte zwietrzeliną, glebą albo utworami pokrywowymi o małej miąższości. 

Do najważniejszych obiektów geoturystycznych świadczących o atrakcyjności Pogórza 
Dynowskiego należy zaliczyć: 

49. Z. Alexandrowicz, Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej, Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą, 47, 1991, 1–2, s. 5–9.
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Skałki piaskowcowe w rezerwacie przyrody „Prządki” (1) utworzonym w 1957 r.  
z inicjatywy geologa H. Świdzińskiego. Ochronie podlega unikalna rzeźba ostańców 
skalnych (skałek twardzielcowych) o wysokości 15–18 m, zbudowanych z piaskowca 
ciężkowickiego, którego wiek geologiczny określany jest jako dolny eocen (55–35 mln lat 
temu), (fot. 1). Powstanie skałek zostało m.in. uwarunkowane dużą miąższością (około 
70 m) piaskowca ciężkowickiego oraz jego odpornością na wietrzenie. Charakterystyczną 
cechą tych piaskowców jest obecność struktur komórkowych (tzw. tafoni). Są to niewielkie 
zagłębienia na powierzchni piaskowców powstałe wskutek selektywnego wietrzenia, czyli 
różnej odporności spoiwa na wietrzenie chemiczne i fizyczne. 

Fot. 1. „Prządki” – skałki zbudowane z piaskowca ciężkowickiego
Źródło: http://www.cergowa.pl/rezerwat_przadki_024.jpg

Pośród innych pomników przyrody nieożywionej w gminie Korczyna na uwagę 
zasługuje grupa kilkunastu skałek zlokalizowanych w Lesie Pałki na terenie wsi Wola 
Komborska, po lewej stronie drogi łączącej Krościenko Wyżne z Domaradzem. Ostańce 
skalne położone są na wododzielnym grzbiecie kulminującym w wysokości 444 m n.p.m. 
Wyjątkowo oryginalną formą jest tu skałka, która ze względu na swój kształt (przypomina 
dawną wojskową czapkę) zwana jest „Konfederatką” (fot. 2). 
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Fot. 2. Widok na skałkę o nazwie „Konfederatka”
Źródło: http://www.panoramio.com/photo/48064003

Innym przykładem jest grzęda skalna zbudowana z piaskowca istebniańskiego 
położona w Paśmie Jazowej na „Piaskowej Górze” w rezerwacie „Herby” (2,5–3 km 
na SE od Wiśniowej). Skałki mają wysokość 5–7 m i są bogato urzeźbione. Powstały 
w wyniku procesów selektywnego wietrzenia i denudacji. Kształt i rzeźba oraz rozmiary 
były wystarczającym powodem do uznania ich za zabytek skalny. Są one obok „Prządek” 
charakterystycznym elementem morfologicznym krajobrazu Pogórza Dynowskiego.

Jaskinia Mohutna Szczelina (2) należy do rzadkich przykładów podziemnych obiektów 
geoturystycznych pochodzenia naturalnego powstałych na obszarze fliszu karpackiego. 
Jaskinia zlokalizowana na terenie rezerwatu przyrodniczego „Prządki” w Czarnorzekach 
ma genezę szczelinową i powstała w wyniku procesów denudacyjno-wietrzeniowych 
zachodzących w obrębie piaskowa ciężkowickiego. Jaskinia rozwinięta jest wzdłuż wy-
sokich i wąskich szczelinowych korytarzy powstałych przy powierzchni spękań bloków 
piaskowcowych. Długość zinwentaryzowanych korytarzy wynosi 21 m, różnice wysokości 
(deniwelacje) wynoszą 13 m50. W jaskini można spotkać nietoperze.

Osuwisko ziemne w Godowej (3) na wschodnim zboczu doliny Stobnicy (gmina 
Strzyżów), powstałe 16 maja 2010 r. w wyniku nawalnych opadów. Czynne osuwisko 
zlokalizowane jest powyżej zabudowań (dom nr 692). W kształcie głębokiej rynny  
z wyraźnymi wałami ziemnymi na brzegach, niszczące pole orne i drogę gruntową. Jęzor 
osuwiska zatarasował drogę dojazdową i zatrzymał się na drzewach, chroniąc w ten sposób 

50. www.ssb.strefa.pl/jask_cz-spk.htm (dostęp: 4.02.2014). 
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przed zniszczeniem położony w odległości 200–300 m budynek mieszkalny i gospodarczy. 
Nisza osuwiska położona na wysokości 276 m n.p.m. (N 49˚50,714΄; E 21˚49,690΄) ma 
wysokość 3–4 m (fot. 3).

Fot. 3. Widok na osuwisko w Godowej (2010)
Źródło: fot. P. Gębica

Przełom Wisłoka (Brama Frysztacka) (4). Z drogi Frysztak–Klecie około 400 m od 
kościoła we Frysztaku rozciąga się wspaniały widok w kierunku północnym na „Bramę 
Frysztacką”, przełom Wisłoka. Jesteśmy w miejscu, gdzie rzeka Wisłok rozdzielająca 
Pogórze Strzyżowskie od Pogórza Dynowskiego tworzy skaliste przewężenie (przełom) 
pomiędzy pasmami Klonowej Góry i Jazowej. W dnie przełomu biegnie droga powiatowa 
i linia kolejowa Krosno–Rzeszów. Różnica wysokości (deniwelacja terenu) między dnem 
doliny Wisłoka a zalesioną wierzchowiną na lewym brzegu w rezerwacie „Herby” osiąga 
prawie 100 m. Szerokość dna doliny Wisłoka w najwęższym miejscu wynosi 250–300 m. 
Stąd prowadzi na zachód szlak edukacji ekologicznej do niedaleko położonego zespołu 
schronów z czasów II wojny światowej w Stępinie-Cieszynie.

Wcięty meander Sanu i ostroga meandrowa w rejonie Słonnego (5). W odcinku 
przełomowym między Słonnym a Wybrzeżem koryto Sanu wcięte jest w wychodnie skał 
fliszowych. Szerokość dna doliny w odcinku przełomowym wynosi 250–300 m. W wie-
lu miejscach szerokość współczesnego koryta (100 m) jest większa niż szerokość teras 
występujących w dnie doliny, co wskazuje na brak w odcinku przełomowym kopalnych 
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rynien erozyjnych51. Grzbiet Kozigarbu na ostrodze meandrowej Sanu wchodzi w skład 
zespołu form poziomu dolinnego (przydolinnego) i reprezentuje silnie zdenudowany 
fragment powierzchni zrównania na wysokości względnej około 100 m. W tym poziomie 
został znaleziony głaz czerwonego granitu o średnicy 30 cm tkwiący wśród glin na wy-
sokości około 320 m n.p.m.52 Najstarszym poziomem erozyjnym z zachowaną pokrywą 
akumulacyjną jest cokół skalny przykryty żwirami o wysokości 50–60 m, zachowany 
w postaci wąskich listew terasowych lub niskich garbów. Relikty tego poziomu zostały 
stwierdzone na NE od Słonnego w lewobrzeżnej części doliny, na górze meandrowej 
oraz nad Ruską Wsią53.

Góra meandrowa Sanu w miejscowości Wybrzeże (Ruska Wieś) koło Dubiecka (6). 
Pagór położony na ostrodze martwego zakola Sanu o wysokości 287 m n.p.m. (60 m nad 
korytem Sanu). Na górze meandrowej wśród żwirów terasy wysokiej 50–60-metrowej 
były znajdowane głazy narzutowe54. Powstanie pagóra meandrowego związane jest z od-
cięciem zakola w późnym glacjale zlodowacenia Wisły (alleröd).

51. J. Butrym, A. Henkiel, K. Pękala, A. Wójcik, Punkt C-3. Dubiecko i Słonne. Rzeźba i osady…, op. cit., s. 212–219.
52. Ibidem, s. 215–219.
53. Ibidem, s. 214–215.
54. J. Dudziak, Głazy narzutowe na granicy…, op. cit.
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Ryc. 4. Przekrój przez pagór meandrowy i starorzecze w Podbukowinie 

Objaśnienia symboli: (I): 1 – grzbiety i stoki, 2 – terasa rędzinna, 3 – równina zalewowa, 4 – starorzecza, 
5 – linia przekroju; (II): 1 – podłoże skalne, 2 – żwiry, 3 – piaski, 4 – osady organogeniczne, 5 – wiek osadów 
na podstawie analiz palinologicznych (pyłkowych), 6 – daty termoluminescencyjne w tys. lat 

Źródło: Opracowanie P. Gębica, S. Superson

Starorzecze Sanu (Winne-Podbukowina) (7). Martwe zakole Sanu o szerokości 
500–1000 m z zespołem roślinności torfowiskowej objętej ochroną w rezerwacie Brodu-
szurki  i pagórem meandrowym (ryc. 4). Starorzecze jest wypełnione w zachodniej części 
(najgłębszy fragment paleokoryta) kredą jeziorną i torfem miąższości 7,5 m. Początek 
akumulacji organogenicznej według Mamakowej55 przypada na alleröd, zatem koryto 

55. K. Mamakowa, Roślinność Kotliny Sandomierskiej…, op. cit., s. 3–57. 
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Sanu zostało odcięte około 11–12 tys. lat temu. W spągu osadów organogenicznych leżą 
aluwia żwirowe złożone przez San w czasie zlodowacenia Wisły, datowane metodą TL 
na 22–40 tys. lat56. Zatem wycięcie koryta Sanu i akumulacja serii żwirowej przypada 
prawdopodobnie na interglacjał eemski/wczesny vistulian, natomiast wypełnianie koryta 
piaszczystymi aluwiami miało miejsce  w pleniglacjale57. Z allerödzką fazą erozji wiąże 
się skrócenie biegu Sanu, odcięcie zakola  i powstanie góry meandrowej. W odciętym 
zakolu odbywała się akumulacja osadów organicznych.

Terasa plejstoceńska (średnia) Sanu w Babicach (8). Terasa średnia o wysokości 
względnej 25–35 m tworzy równinę, na której jest położona miejscowość Babice. Do terasy 
średniej dowiązują fragmenty terasy wysokiej (50–60-metrowej) pochodzącej z okresu 
zlodowacenia Sanu i wyżej położonych starszych spłaszczeń denudacyjno-akumulacyj-
nych (80 m i 100 m wysokości względnej), (ryc. 5). 

Ryc. 5. Schematyczny przekrój teras w dolinie Sanu na odcinku dynowsko-przemyskim 

Objaśnienia symboli: 1 – podłoże skalne (cokoły teras), 2 – żwiry rzeczne, 3 – piaski, 4 – mułki, mady 
(osady powodziowe), 5 – gleby kopalne i torfy, 6 – osady stokowe (soliflukcyjne i deluwialne), 7 – lessy,  
8 – daty termoluminescencyjne w tys. lat

Źródło: Opracowanie P. Gębica na podstawie danych i literatury

56. J. Butrym, A. Henkiel, K. Pękala, A. Wójcik, Punkt C-3. Dubiecko i Słonne. Rzeźba i osady…, op. cit., s. 212–219.
57. Ibidem, s. 214–215.
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Tworzą one łącznie kotlinę otwartą ku południowi, co stwarza wyjątkowe warunki 
klimatyczne miejscowości. Budowa terasy średniej jest złożona. W profilu przy wodowskazie 
opisywanym przez K. Pękalę58 zaznacza się cokół skalny o wysokości 2–5 m, na którym 
zalega seria żwirów i piasków z mułkami i torfami wypełniającymi kopalne starorzecze 
Sanu. Torfy są sprasowane, a w składzie ziaren pyłków przeważa sosna, brzoza, świerk 
z dużym udziałem dębu i leszczyny, co wskazuje na ciepły okres interglacjalny. Na torfach 
zalega seria żwirów  i piasków, w których stwierdzono fragmenty kości ssaków plejsto-
ceńskich datowane na 250–270 tys. lat. Osady te przykryte są dwudzielną pokrywą glin 
deluwialnych lessopodobnych lub w innym profilu lessami rozdzielonymi glebą kopalną59. 
W profilu terasy przy szosie do Zawady w ujściowym odcinku doliny potoku Skopowskiego 
odsłaniał się cokół skalny o wysokości 16 m, przykryty żwirami z piaskami, na których 
rozwinęła się gleba kopalna przykryta glinami soliflukcyjnymi. Osady te zostały rozcięte 
erozyjnie, a następnie nadbudowane drobnymi żwirami i piaskami, na których leży dwu-
dzielna pokrywa lessów. Datowania wieku metodą termoluminescencji (TL) wykazały, że 
seria żwirowo-piaszczysta przypada na schyłek interglacjału mazowieckiego, natomiast 
piaski wraz z glebą kopalną na okres zlodowacenia Odry (256±38 tys. lat) i interglacjał 
lubelski (232±38 tys. lat). Gliny soliflukcyjne można korelować ze zlodowaceniem Warty 
(181±27 tys. lat). Na glinie powstała gleba z interglacjału eemskiego oraz utworzyły się 
osady piaszczyste w profilu w Zawadzie (wiek 109±16 tys. lat). Stropowe lessy dwudzielne 
w Babicach i Zawadzie reprezentują okres pleniglacjalny zlodowacenia Wisły60.

Odkrywka lessów w Humniskach koło Brzozowa (9). W południowej części Po-
górza Dynowskiego utwory pyłowo-ilaste kilkunastometrową warstwą okrywają lewe 
zbocze doliny Stobnicy. W cegielni w Humniskach – Mała Strona (2 km na południe od 
Brzozowa) T. Gerlach61 opisał profil osadów eoliczno-deluwialnych o miąższości ponad 
20 m, zawierający ilasto-pylaste osady z obfitą miką i przewarstwieniami szczątków 
organicznych oraz skorupkami ślimaków. Analizy granulometryczne, mineralogiczne, 
paleobotaniczne, malakologiczne i datowania 14C i TL wykazały, że są to utwory eoliczne 
z bliskiego transportu wieku vistuliańskiego, ok. 70–14 tys. lat62. W okresie narastania tej 
pokrywy zaznaczyły się trzy fazy odmiennych warunków depozycyjnych. Fazy te można 
korelować ze schematem stratygraficznym lessów polskich H. Maruszczaka63 – warstwa 
stropowa o miąższości około 7 m – z lessem młodszym górnym (LMg), warstwa środ-
kowa o miąższości ok. 4 m – z lessem młodszym środkowym (LMs), a warstwę najniższą 
o miąższości około 15 m – z lessem młodszym dolnym (LMd). Podczas akumulacji 
lessu młodszego dolnego i lessu młodszego górnego klimat był zimny i wybitnie suchy. 

58. K. Pękala, Punkt C-1. Babice. Terasa średnia Sanu…, op. cit., s. 200–206.
59. Ibidem, s. 200–202. 
60. Ibidem, s. 206.
61. T. Gerlach, M. Krysowska-Iwaszkiewicz, K. Szczepanek, M. F. Pazdur, Nowe dane o pokrywie karpackiej lessów 

w Humniskach koło Brzozowa, Zeszyty IGiPZ, PAN, nr 16, Kraków 1993, s. 17–18.
62. Ibidem, s. 32–34. 
63. H. Maruszczak, Schemat stratygrafii lessów i gleb śródlessowych w Polsce, [w:] H. Maruszczak (red.), Podstawowe 

profile lessów w Polsce, Wydanie II, UMCS, Lublin 2001, s. 17–29.
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Natomiast depozycja lessu młodszego środkowego ze szczątkami skąpej roślinności 
oraz fauną mięczaków wskazuje na wzrost wilgotności siedlisk w warunkach zimnego 
klimatu, tj. na środowisko tundry lub zimnego stepu64. Przedstawione dane z centralnej 
części polskich Karpat fliszowych dowodzą, że w okresie dolnego i górnego pleniglacjału 
zlodowacenia Wisły wyraźnie zaznaczyła się niszcząca działalność wiatru, czego efektem 
są bezodpływowe obniżenia (misy i wanny deflacyjne), wzgórza cygarowatego kształtu 
i graniaki wiatrowe w Dołach Jasielsko-Sanockich65, a także budująca działalność wiatru 
(miąższe pokrywy osadów pyłowych w południowej części Pogórza Dynowskiego). 

Odkrywka geologiczna w żwirowni w Niebylcu (10) z profilem osadów polodowco-
wych w dolinie Gwoźnicy – unikalny w skali województwa podkarpackiego i Zewnętrz-
nych Karpat fliszowych pełny profil wypełnienia (zasypania) paleodoliny z osadami 
rzecznymi i jeziorno-lodowcowymi o miąższości ponad 30 m z okresu zlodowacenia 
południowopolskiego (San 1). Gliny morenowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz iły 
warwowe były datowane metodą termoluminescencyjną (TL) w Laboratorium w Lublinie 
przez Jerzego Butryma na 509–412 tys. lat. Iły zastoiskowe są przykryte w stropie przez 
less datowany TL na 71 tys. lat (ryc. 6)66, czyli wczesny vistulian (zlodowacenie Wisły). 

64. T. Gerlach, Eoliczne utwory pyłowe Karpat wskaźnikiem kontynentalizmu, [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego 
Karpat, L. Starkel, P. Prokop (red.), Materiały Konferencyjne, Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii 
i Hydrologii Gór i Wyżyn, IGiPZ, Kraków, 8–9 grudnia 1993, s. 17–18.

65. T. Gerlach, Ewolucja młodoczwartorzędowych zbiorników jeziornych centralnej części Dołów Jasielsko-Sanockich, 
Studia Geomorph. Carpatho–Balc., 24, s. 119–160.

66. J. Butrym, T. Gerlach, Przyczynek do chronostratygrafii osadów…, op. cit., s. 29–35.



60

 

Ryc. 6. Lokalizacja odkrywki w Niebylcu i uproszczony przekrój geologiczny doliny  
Gwoźnicy oraz datowania TL (termoluminescencyjne) w tys. lat  

plejstoceńskich osadów na Pogórzu Dynowskim 

Objaśnienia symboli: 1 – płaskie dna dolin, 2 – lokalizacja odkrywek, 3 – linia przekroju, 4 – żwiry 
fliszowe, 5 – piaski, 6 – żwiry i głazy lodowcowe, 7 – piaski i żwiry wodnolodowcowe, 8 – iły zastoiskowe, 
9 – lessy, 10 – datowania TL w tys. lat

Źródło: wg J. Butrym, T. Gerlach, 1985, częściowo zmienione

Pomnik przyrody „Wodospad Trzy Wody” (11). Obiekt ten położony jest na północ-
nym stoku pasma Działu w Komborni, przysiółek Mroczki (Napiaskowy Las). Wodospad 
powstał na progu piaskowca istebniańskiego, ma 5 m wysokości. Jego szerokość u podstawy 
wynosi 6 m, w górnej części 2 m. Do wodospadu została wytyczona ścieżka przyrodnicza 
długości 1 km. Wejście na ścieżkę w przysiółku Mroczki z drogi asfaltowej Korczyna-

-Kombornia. Po drodze do wodospadu mijamy okazałe Zaginione Skałki piaskowcowe.
Pozostałości dawnej kopalni ropy naftowej w Węglówce (12). Kopalnia położona 

jest w dolinie Czarnego Potoku, między pasmem Królewskiej Góry i Czarnym Działem. 
Prowadzi do niej zielony szlak, około 4,5 km od ruin zamku „Kamieniec” i czarny szlak 
z rezerwatu „Prządki”. W 1888 r. rozpoczęto tutaj wydobycie ropy naftowej na wielką 
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skalę, które kontynuowano po II wojnie światowej. Znajdują się tutaj szyby i urządzenia 
kopalni z XIX i XX w. (tzw. kieraty i kiwony), a także nagrobki admirała Nelsona Keitha 
poszukiwacza oleju skalnego, jego córki i współtowarzyszy. Ekspozycja poświęcona 
historii górnictwa naftowego została urządzona w szkole. W Bonarówce w odległości 
3,3 km można zobaczyć drewniane domy zrębowe z XIX w.

Zespół kurhanów neolitycznych (gmina Krzywcza) (13) reprezentuje kilkanaście 
kopców ziemnych usypanych przez ludność pasterską kultury ceramiki sznurowej (KCS), 
położonych na kulminacji głównego grzbietu we wschodniej części Pogórza Dynow-
skiego w Średniej (gmina Krzywcza) i Woli Węgierskiej (gmina Roźwienica). Na zdjęciu 
pokazano (fot. 4) zrekonstruowany kurhan w Średniej w trakcie badań archeologicznych 
przeprowadzonych przez J. Machnika i E. Sosnowską67. Spośród kilkudziesięciu kurhanów, 
zlokalizowanych na garbach we wschodniej części Pogórza Dynowskiego i datowanych 
na III–II tys. BC, tylko kilka zostało przebadanych wykopaliskowo68. Liczne znaleziska 
ceramiki, wyrobów kamiennych i krzemiennych, a także śladów osad w Drohobyczce, 
Kosztowej, Babicach i in. świadczą o tym, że grzbiety Pogórza w tym czasie zostały po-
zbawione lasów69.

Fot. 4. Zrekonstruowany kurhan kultury ceramiki w Średniej
Źródło: fot. J. Kochanowicz

Najdłuższy w Europie tunel kolei wąskotorowej w Szklarach k. Dynowa (14). Został 
wybudowany wraz z linią kolei wąskotorowej w latach 1890–1904 z inicjatywy hrabiego 

67. J. Machnik, E. Sosnowska, Starożytna mogiła z początku III tysiąclecia przed Chrystusem, ludności kultury ceramiki 
sznurowej w Średniej, gm. Krzywcza, Rocznik Przemyski, t. 32, z. 5, Archeologia 1996, s. 3–28.

68. J. Machnik, Kultura ceramiki sznurowej w strefie karpackiej (stan i perspektywy badawcze), [w:] J. Gancarski (red.), 
Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich, Materiały z sesji naukowej, Kro sno 2000, s. 115–137.

69. M. Gedl, Uwagi na temat osadnictwa neolitycznego i z początków epoki brązu na Pogórzu Dynowskim, [w:] J. Gancarski 
(red.), Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich, Krosno 2000, s. 139–154.
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Romana Scypiora z Łopuszki Wielkiej i hrabiego Skrzyńskiego z Bachórza. Głównym 
celem funkcjonowania kolei było dostarczanie buraków do przeworskiej cukrowni oraz 
przewóz płodów rolnych, kamienia, żwiru i drewna z okolic Brzozowa. Całkowita długość 
linii kolejowej wynosi 46,2 km, zaś długość tunelu 602 m. 30 września 1991 r. kolejka 
wąskotorowa Przeworsk–Dynów wraz z tunelem w Szklarach i drewnianym schroniskiem 
kolejowym zostały wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-46370. 

Fot. 5. Najdłuższy w Europie tunel kolei wąskotorowej w Szklarach k. Dynowa
Źródło: fot. B. Śnieżek

8. Podsumowanie

Pogórze Dynowskie to mezoregion fizycznogeograficzny charakteryzujący się dużym 
zróżnicowaniem budowy geologicznej, rzeźby terenu, walorów turystycznych i kulturo-
wych. Powyższe zróżnicowanie wpływa na poziom atrakcyjności turystycznej regionu, zaś 
unikalne atrakcje przyrodniczo-kulturowe, w szczególności ich promocja na krajowych  
i międzynarodowych imprezach turystycznych może kształtować potencjał geoturystyczny 
tego terenu. Atrakcyjność geoturystyczna rozumiana jako zespół cech lub walorów przy-
rodniczych i antropogenicznych, które mogą wpływać na wzrost zainteresowania regio-
nem czy poszczególnymi obiektami. Autorzy artykułu dokonali kategoryzacji wybranych 
przyrodniczych i antropogenicznych elementów środowiska w oparciu o badania terenowe, 

70. http://www.pogorzanin.pl (dostęp: 4.02.2014).
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materiały kartograficzne oraz literaturę specjalistyczną. Lokalizację wybranych atrakcji 
geoturystycznych przedstawiono na rycinie nr 3 wraz z legendą, natomiast klasyfikację 
genetyczną geostanowisk przedstawiono w tabeli nr 1. Wybrano kilkanaście obiektów 
o unikalnych wartościach przyrodniczych, dydaktycznych oraz naukowych i dokonano 
ich charakterystyki. Na szczególną uwagę zasługują stanowiska ujęte w „Katalogu obiektów 
geoturystycznych” (2012) np. Rezerwat „Prządki”, a także zespół form krajobrazowych 
w dynowsko-przemyskim odcinku doliny Sanu. Innym unikalnym stanowiskiem jest 
odkrywka osadów polodowcowych w Niebylcu, które wyznaczają zasięg zlodowacenia 
południowopolskiego (Sanu). Obok przyrodniczych geostanowisk na uwagę zasługują 
obiekty antropogeniczne m.in. kopalnia ropy naftowej w Węglówce, kurhany neolityczne 
w Średniej oraz najdłuższy w Europie tunel kolei wąskotorowej w Szklarach k. Dynowa. 
Część obiektów nieujętych w niniejszym artykule została wyróżniona w kilku innych 
opracowaniach, np. w projekcie geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”. 

Dobrym rozwiązaniem w zakresie promocji obiektów geomorfologicznych może być 
opracowanie krótkiego przewodnika geoturystycznego, który rozpowszechni atrakcyj-
ność walorów Pogórza Dynowskiego i przyczyni się rozwoju społeczno-gospodarczego 
mieszkańców regionu.
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THE ATTRACTIVENESS GEOTOURISTIC   
OF THE DYNÓW FOOTHILLS

Abstract
The Dynów Foothills (Pogórze Dynowskie), situated in the eastern part of the Outer (Flysch) 

Carpathians is characterized by a great geodiversity understood as a diversity of geological and 
geomorphological heritage. This region can be perceived as an area of significant geotouristic po-
tential, where contemporary geomorphical processes and geomorphological objects (landforms), 
properly promoted and prepared for touristic access could be used as touristic products. This po-
tential should generate geotouristic activity. In the Catalogue of Geotourist Sites (2012) the area 
of Dynów Foothills is poorly represented, with the exception of southern part, where the nature 
reserve of rock sandstone forms “Prządki” is situated. The objective of the paper is to present other 
than mentioned in the Catalogue, less known geotouristic sites, such as river gorges, caves, meander 
hills, palaeochannels (oxbow-lakes), active landslides, historical oil fields, Neolithic barrows, which 
deserve attention and should be taken into consideration during planning the geotouristic routes in 
the Dynów Foothills. In this purpose the classification of landforms and other geotouristic objects 
were made (Table 1), based on the genetic subdivision of the individual forms and complexes of 
landforms. The selected geotouristic sites were characterized and their preliminary valorization was 
made. Particularly valuable, from the scientific and educational point of view, geotouristic sites and 
landscape complex forms, are, as following: Dynów–Przemyśl section of San valley in the vicinity 
of Słonne and Dubiecko, outcrop of glacial sediments in Niebylec, and sequence of various types of 
Carpathian loesses in Humniska near Brzozów.

The authors make an attempt to assess the geotouristic attractiveness of the Dynów Foothills 
describing the selected, characteristic sites and their complexes, which are representative for this 
region. The adequate way of promotion of tourist attraction in this region could be preparation of 
the touristic guidebook, which will present the geotouristic attractiveness of the Dynów Foothills 
and will contribute to socio-economic development of local society.

Keywords: geomorphological and geological landforms, geotouristic attractiveness, Dynów 
Foothills
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Rozdział iii

SZLAKI KULINARNE JAKO PRODUKT 
TURYSTYCZNY – METODY PROMOCJI

Abstrakt
Turystyka kulturowa, w tym także kulinarna umożliwia poznanie dziedzictwa kulturowego, 

tradycji i zwyczajów odwiedzanych regionów. Tradycyjne, lokalne kulinaria mogą być dodatko-
wą atrakcją turystyczną, a także bodźcem wspierającym lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. 
Powstające w Polsce od paru lat szlaki kulinarne oparte na walorach przyrodniczo-kulturowych, 
stanowią interesujący, nowy i istotny produkt turystyczny na obszarach wiejskich, zwiększający 
atrakcyjność oferty gospodarstw agroturystycznych oraz wpływający na rozwój turystyki wiejskiej. 
Szlaki kulinarne przyczyniają się także do wypromowania regionalnych tradycji kulinarnych oraz 
poznania tradycyjnych produktów żywnościowych. 

W artykule przedstawiono charakterystykę utworzonych niedawno polskich szlaków kulinar-
nych, których motywem przewodnim jest wino i miód oraz produkty tradycyjne i regionalne. 
Przedstawiono także przykłady szlaków kulinarnych promujących turystykę wiejską poprzez lokal-
ne, regionalne lub tradycyjne potrawy oraz produkty żywnościowe. Omówiono metody promocji 
produktu turystycznego i szlaku kulinarnego. Właściwie przygotowana i przeprowadzona promo-
cja pozwala na urzeczywistnienie szlaku i osadzenie go jako produktu turystycznego w realiach 
gospodarki rynkowej. W efekcie długofalowym szlak – jako odpowiedź na rodzący się popyt na 
turystykę kulinarną – powinien również przynosić wymierne efekty społeczno-ekonomiczne naj-
pierw dla społeczności lokalnej, następnie dla całego regionu.

Utworzenie szlaku kulinarnego ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania turystów 
danym regionem. Szlak kulinarny jako produkt turystyczny staje się skutecznym środkiem w pro-
mocji regionu. Opinie właścicieli lokali gastronomicznych potwierdzają tezę o zapotrzebowaniu na 
tego typu produkt turystyczny.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, turystyka kulinarna, tradycyjne i regionalne produkty, 
szlak kulinarny, metody promocji

1. Wstęp 

Rozwój turystyki na określonym terenie jest uwarunkowany poprzez posiadanie 
odpowiedniego potencjału turystycznego. Wszystko, co może zostać wykorzystane do 
uprawiania lub zajmowania się turystyką, w tym elementy środowiska geograficznego, 
zachowanie człowieka, wszelakie zasoby funkcjonalne i strukturalne warunkujące rozwój 
turystyki danego terenu, stanowią jego potencjał turystyczny1. 

1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, 
s. 51.
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Polska wieś, poprzez różnorodne i bogate walory przyrodnicze, kulturowe, krajobra-
zowe, posiada korzystne warunki do rozwoju turystyki, która z kolei może przyczynić się 
do zwiększenia dochodowości tych obszarów. Chcąc jednak zwiększyć ich atrakcyjność 
i dostosować do trendów rynku turystycznego należy podjąć działania mające na celu 
ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, w celu zaofero-
wania kompleksowego i konkurencyjnego produktu turystycznego. 

Jedną z popularnych form organizacji turystyki na obszarach wiejskich są szlaki dzie-
dzictwa kulturowego. Najczęściej mają one charakter szlaku tematycznego, a ich punktem 
centralnym są zespoły materialnych walorów kulturowych lub konkretny element dzie-
dzictwa kulturowego, jak np. dziedzictwo kulinarne promowane poprzez rozwój turystyki 
kulinarnej. Szlaki stają się ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego czy regionalnego.

Kulinaria stają się czynnikiem motywującym do podróżowania w wybrane miejsce, 
nie tylko, by poznać smaki tamtejszej kuchni, ale także zgłębić jej tajniki poprzez udział 
np. w imprezach kulinarnych czy w specjalnie przygotowanych warsztatach kulinarnych. 
Żywność, wraz z pozostałymi usługami gastronomicznymi, jest nieodłączną częścią pro-
duktu turystycznego, wpływa na poziom jego jakości i konkurencyjności. Jest czynnikiem 
powodującym wzrost atrakcyjności danego regionu i może w istotny sposób kształtować 
jego wizerunek i tożsamość2.

Turystyka wpływa w dużej mierze na koniunkturę różnych gałęzi gospodarki, które 
biorą udział w procesie obsługi turystów. Aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną re-
gionu, stosuje się różne formy promocji, w których gastronomia zajmuje ważne miejsce. 
Oferowane produkty i potrawy kulinarne odgrywają więc ważną rolę w rozwoju tego 
sektora gospodarki3. Turystyka, której uczestnikami są osoby zainteresowane pozna-
waniem dziedzictwa kulturowego regionu, zwłaszcza tradycji kulinarnych, jest coraz 
bardziej popularna, m.in. ze względu na konieczność spożywania posiłków w trakcie 
pobytu w miejscu docelowym. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, 
a konsumpcja w pozytywy sposób wpływa na odczucia turysty4. Ten rodzaj aktywności 
poznawczej jest nazywany turystyką kulinarną, gastronomiczną albo turystyką żywności5. 

Turystyka kulinarna to podejmowanie podróży w celu poznawania produktów, wy-
robów oraz gotowych dań tradycyjnych danego regionu. Ten rodzaj turystyki może być 
połączony z poznawaniem przyrody i kultury oraz pośrednio przyczynić się do zgłębia-
nia wiedzy i zdobywania wiadomości na temat historii, tradycji, obrzędów i zwyczajów 
związanych z życiem lokalnej społeczności6.

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

3. T. Mańkowski, Turystyka jako determinanta rozwoju regionalnego, [w:] Strategie rozwoju turystyki w regionie, (red.) 
B. Meyer i D. Milewski, PWN, Warszawa 2009, s. 63.

4. A. Woszczyk, Produkty tradycyjne w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, [w:] Tradycyjne 
produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, (red.) P. Dominik, Wydawnictwo ALMAMER  
Szkoła Wyższa, Warszawa 2012, s. 151.

5. P. Dominik, Produkty tradycyjne i regionalne szansą rozwoju turystyki kulinarnej, [w:] Tradycyjne produkty kulinarne…, 
op. cit., s. 19.

6. D. Orłowski, M. Woźniczko, Bogactwo kuchni polskiej jako markowy produkt turystyki wiejskiej, [w:] Marka 
w turystce wiejskiej, catering/bar/mała gastronomia z elementami tradycyjnego produktu regionalnego, B. Ditrich 
(red.), Wydawnictwo PODR, Gdańsk 2006, s. 64.
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W Polsce turystyka kulinarna znajduje się w początkowej fazie rozwoju, stąd też 
liczba tematycznych szlaków kulinarnych jest niewielka. Jednak z każdym rokiem po-
wstają nowe trasy kulinarne, zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach, tworząc 
atrakcyjny produkt turystyczny. Stwarzają one możliwość poznawania bogatej kultury 
i tradycji ludowej, technologii przygotowywania lokalnych, regionalnych i tradycyjnych 
potraw, natomiast w ramach turystyki wiejskiej i agroturystyki klienci mają okazję je 
konsumować oraz delektować się ich smakiem.

Turystyka kulinarna zalicza się do mającej najliczniejszych odbiorców i najszerszą 
ofertę, powszechnej turystyki kulturowej. Do składników wiążących turystykę kulinarną 
z turystyką kulturową należy sposób żywienia oraz tradycje kulinarne regionu. Dla uczest-
nika turystyki kulinarnej szczególne znaczenie ma smak wyrobów, sposób przyrządzania, 
sposób serwowania i miejsce konsumpcji. Ważną rolę odgrywa także jakość surowców 
i obsługi, wykorzystywanie ekologicznych składników czy atmosfera panująca w miejscu 
spożywania posiłków7. Produkty tradycyjne są szansą dla małych społeczności lokalnych 
oraz dużą atrakcją dla konsumentów8. Związek produktów tradycyjnych z regionem 
sprawia, iż zakupy stają się początkiem kontaktu z charakterystyczną dla danego regionu 
kulturą, historią, tradycją, a także społecznością i przyrodą9.

Dbanie o bogactwo kulturowe Podkarpacia łączy się z ochroną dziedzictwa kulinar-
nego. W tym regionie przez wieki powstawały i przenikały się tradycje i obyczaje wielu 
kultur. W ten sposób kształtowała się różnorodność kulinarna ludności z różnych grup 
etnicznych i społecznych, która dostosowana była do uprawianych surowców rolnych 
oraz tradycyjnych sposobów ich przygotowywania. Wytwarzanie wyrobów tradycyjnych 
w rodzinnych firmach i gospodarstwach wspomaga rozwój lokalnych obszarów wiejskich. 
Takie działania na Podkarpaciu odgrywają szczególną rolę w rozwoju gmin, w których 
dominuje rolnictwo i branża rolno-spożywcza. Stwarzają one możliwość uzyskiwania 
dochodów we własnych gminach. Rozwój produkcji wyrobów tradycyjnych zwiększa 
też atrakcyjność turystyczną i rangę gospodarczą regionu, a także wspomaga działania 
na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego10.

W opracowaniu przedstawiono istotę turystyki kulturowej kulinarnej ze szczególnym 
uwzględnieniem istniejących oraz tworzonych szlaków kulinarnych w miastach i na 
obszarach wiejskich, które stanowią atrakcyjny produkt turystyczny, będący elementem 
promocji miejscowości i regionu oraz przyczyniający się do rozwoju turystyki. Przedsta-
wiono również metody stosowane w promocji tego specyficznego produktu turystycz-
nego, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu informacji dla pozyskanego 
i potencjalnego turysty w rzeczywistości gospodarki rynkowej. 
7. A. Niemczyk, Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, [w:] Rocznik Naukowy 

Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, tom 7, Warszawa 2008, s. 200.
8. M. Warmińska, A. Dąbrowska, W. Mozolewski, Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach 

wiejskich województwa pomorskiego, „Barometr Regionalny”, nr 4 (30), 2012, s. 112.
9. J. Kukowski, Produkt lokalny i tradycyjny, Informator Europejski, nr 5/2004, RCDRR i OW w Przysieku, UM 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń 2004, s. 5.
10. J. Krupa, K. Krupa, Żywność tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej Podkarpacia, [w:] Rozwój 

turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Z. J. Dolatowski i D. Kołożyn-Krajewska (red.), Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2009, s. 350–363.
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2. Dziedzictwo kulinarne komponentem produktu turystycznego

Bogate dziedzictwo kulinarne Polski, w tym regionu podkarpackiego, sprzyja po-
wstawaniu na obszarach wiejskich i miejskich szlaków kulinarnych związanych z lokalną 
produkcją owoców i warzyw, miodów, win, ziół oraz artykułów żywnościowych, jak sery, 
wędliny itp., o charakterystycznym smaku, wywodzącym się z lokalnej tradycji przyrządzania. 

 Dziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem budowy marki turystycznej państwa 
i regionu. Wielowiekowa tradycja prostych potraw, konsumowanych w karczmach, zajaz-
dach i gospodach urzekających tradycyjną staropolską architekturą i gościnną atmosferą, 
stanowi istotny element w rozwijającej się w naszym kraju turystyce kulinarnej. Tradycyjne 
potrawy przygotowywane według dawnych receptur można także spożywać w większości 
gospodarstw agroturystycznych położonych na obszarach wiejskich. Regionalne obiekty 
gastronomiczne i gospodarstwa agroturystyczne powinny przywiązywać większą uwagę 
do tego, co jest oryginalne, posiada lokalną tożsamość kulinarną. Z kolei chęć zdobycia 
wiedzy i doświadczeń kulinarnych sprawia, że duża część turystów z biernego obserwatora 
i konsumenta staje się czynnym uczestnikiem wielu imprez kulinarnych organizowanych 
w ramach festiwali, jarmarków, konkursów, targów czy dożynek11. Udział w tego rodzaju 
imprezach pozwala turystom na lepsze poznanie tradycji kulinarnej odwiedzanego re-
gionu, lepsze zrozumienie mieszkańców i ich stylu życia.

Powiązania żywności z turystyką doprowadziły do wyodrębnienia się i dynamicz-
nego rozwoju nowego segmentu usług turystycznych określanego turystyką kulinarną, 
polegającą między innymi na poznawaniu dziedzictwa kulturowego w zakresie żywności 
odwiedzanych regionów. Regionalne i tradycyjne potrawy stają się obecnie głównym celem 
podróży dla wielu, tzw. kulinarnych turystów, niezależnie od wieku, płci czy narodowości. 

Uprawianie turystyki kulinarnej może odbywać się poprzez:
 � uczestnictwo w imprezach związanych z żywnością (np. święto chleba), alkoholem 

(festiwal wina, piwa itp.),
 � wizyty w gospodarstwie winiarskim, w regionalnej restauracji,
 � poszukiwanie specyficznych składników w lokalnych sklepach z żywnością,
 � dokonywanie zakupów żywności tradycyjnej i regionalnej na lokalnych targowiskach,
 � przemierzanie szlaków kulinarnych,
 � udział w warsztatach kulinarnych, kursach gotowania,
 � zakup miejscowych książek kucharskich itp.12

Tradycje kulinarne stanowią element dziedzictwa kulturowego danego regionu. 
Turystyka kulinarna to „poznawanie smaków” odwiedzanych obszarów, degustacja, 
spożywanie, ale także poznawanie lokalnych sposobów przyrządzania, doprawiania, 
11. Podkarpackie smaki. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie. Katalog produktów tradycyjnych województwa 

podkarpackiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 
2012, s. 3.

12. K. Gralak, Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim, [w:] Kulturowe uwarunkowania 
żywienia w turystyce, H. Makała (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 
Warszawa 2013, s. 57–65.
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podawania, które są historią prezentującą życie codzienne, tradycje i zwyczaje dawnych 
mieszkańców. Zwiększenie zainteresowania wśród turystów elementami kultury, historii, 
poszukiwanie przez nich autentyczności i różnorodności powoduje, że turystyka kulinarna, 
dostarczająca te poszukiwane wartości, umożliwia poznanie dziedzictwa kulturowego 
regionu, a także przyczynia się do zwiększenia popytu na lokalne, tradycyjne produkty. 
Promowanie obiektów gastronomicznych, które oferują lokalne i tradycyjne potrawy, 
przyczynić się może do zwiększenia zainteresowania lokalną kuchnią wśród turystów. 
Zwiększony popyt na owe wyroby nie tylko podniesienie rangę promowanych obiektów, 
lecz także w dużej mierze wpłynie na rozszerzenie lokalnej współpracy w tym zakresie 
pomiędzy wytwórcami i usługodawcami. 

Zwyczaje kulinarne, lokalne smaki potraw, sposoby ich przyrządzania, to wartości, 
o które trzeba dbać, które należy chronić, ponieważ są ważną składową dziedzictwa kul-
turowego, pewnego rodzaju wizytówką ukazującą niepowtarzalny i specyficzny charakter 
danego regionu. Lokalne kulinaria to nie tylko atrakcja dla turystów, lecz także szansa na 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

3. Szlak kulinarny jako produkt turystyczny

Ze względu na różnorodność i odmienne podejście trudno opracować jednoznaczną, 
precyzyjną naukową, a równocześnie akceptowaną przez wszystkich definicję szlaku 
turystycznego. Z. Kruczek podaje, że szlak turystyczny to „wytyczona trasa w przestrzeni 
turystycznej dla potrzeb zwiedzających (nie zawsze oznakowana), prowadząca do najbar-
dziej atrakcyjnych miejsc (obiektów) z zachowaniem szeregu przepisów, w tym między 
innymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska”13.

Warunkiem zaistnienia ruchu turystycznego na danej przestrzeni jest zainteresowanie 
i wola turystów, aby w dane miejsce przyjechać. Turysta chętniej odwiedzi jakieś miejsce, 
jeśli wie, że czeka tam na niego komplet, określonych potrzebami i oczekiwanych, świad-
czeń. Zbiór tych świadczeń nazywamy produktem turystycznym. 

Produkt turystyczny przez R. Łazarka został zdefiniowany jako „jedność walorów 
turystycznych w miejscu docelowym podróży oraz komplementarnych dóbr i usług, które 
umożliwiają czasową zmianę stałego środowiska, a także umożliwiają i uprzyjemniają 
pobyt w miejscu docelowym podróży”14. Trochę inną definicję produktu turystycznego 
znajdujemy w zbiorowej pracy pod redakcją J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka 
pt. „Produkt turystyczny”. Przyjęli oni, że pojęcie to oznacza „zbiór użyteczności zwią-
zanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne 
umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń 
z nimi związanych”15. 

13. Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków 2002, s. 281.
14. R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 1997, s. 126.
15. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny…, op. cit., s. 58.
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V. Middleton wyróżnia kilka głównych składników produktu turystycznego, tj. atrakcje 
i środowisko, infrastruktura i usługi, dostępność, wizerunek miejsca docelowego oraz 
cena16. Każdy produkt składa się więc z kombinacji cech materialnych i niematerialnych, 
które starają się w pełni zadowolić odbiorców. 

Turystyka kulturowa, w ramach której funkcjonuje turystyka kulinarna, wypracowała 
sobie swoistą definicję szlaku. Według A. Kowalczyka „Szlak kulinarny stanowi zbiorową 
ofertę lokali gastronomicznych, jadłodajni, zakładów przetwórczych, gospodarstw zwią-
zanych z kuchnią. Powstanie takiego szlaku wiąże się ze ścisłą współpracą miejscowych 
producentów, wytwórców, oferentów, administracyjnych władz lokalnych, jak również 
instytucji, które zajmują się organizacją i promocją turystyki danego rejonu. Opracowy-
wanie i organizowanie kulinarnych szlaków stanowi obecnie priorytet w propagowaniu 
turystyki kulinarnej”17.

Zapotrzebowanie na usługi turystyczne z roku na rok rośnie w dużym tempie. Wiele 
czynników wpływa na podjęcie decyzji o podróżowaniu, poznawaniu różnych miejsc, 
zwiedzaniu odległych zakątków świata. Celem podróży staje się nie tylko chęć odwiedzenia 
jakiegoś miejsca i zapoznania się z jego kulturą, ale również wyjazdy naukowe, biznesowe, 
inwestycyjne czy zdrowotne. Zmienia się mentalność ludzi, wzrastają możliwości podró-
żowania indywidualnego, jak i masowego dzięki rozwojowi transportu. 

Turystyka jest szeroko wykorzystywana w edukacji, co jest szczególnie widoczne 
w polityce wspierania spójności społeczeństw, w edukacji kulturowej, w przekazywaniu 
systemów wartości, w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W progra-
mach rządowych coraz więcej miejsca poświęca się wykorzystaniu naturalnych walorów 
środowiska przyrodniczego, łącząc je z kulturowym dziedzictwem grup etnicznych, zwią-
zanych z poszczególnymi regionami. W bogactwie zasobów naturalnych i kulturowych, 
po odpowiedniej ich promocji, upatruje się podniesienie atrakcyjności i wyodrębnienie 
specyfiki każdego z regionów18.

Punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede wszystkim motywacje podróży. 
Różnorodne potrzeby klientów wymagają specjalnych ofert dóbr i usług, odpowiadających 
ujawnianym przez nabywców preferencjom i ich możliwościom ekonomicznym. Produkt 
turystyczny jest zazwyczaj kompozycją usług i dóbr materialnych, przy czym dominującą 
właściwością produktu jest jego usługowy charakter. 

Produkt turystyczny, podobnie jak każdy inny kupowany przez nabywców, podlega ich 
ocenie. Na rynku oferowane są wciąż nowe produkty, a działania marketingowe, mające 
być podstawą ich sukcesu, skupiają się na dostarczaniu jak najbardziej zróżnicowanych, 
a przy tym wysokiej jakości produktów. Jednak to od nabywcy, od jego indywidualnych 
i subiektywnych wyobrażeń zależy ich ocena.

16. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 55–59.
17. A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, [w:] Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły 

Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, tom 7, Warszawa 2008, s. 27.
18. J. Krupa, R. Konewecka, Szlak turystyczny „Śladami Łemków” jako propozycja markowego produktu Podkarpacia 

i jego promocja, „Folia Turistica”, nr 16, 2005, s. 65–87.
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Turystyka kulinarna jest unikalnym i autentycznym doświadczeniem kulturowym19. 
Różne są jej formy uprawiania i różnorodne motywy jej uczestników. Znajomość potrzeb 
i doświadczeń konsumentów, przy stale rosnącej pomysłowości wytwórców i usługodawców 
może przyczynić się do tworzenia ciekawych i poszukiwanych produktów turystycznych, 
w których tradycyjne lokalne smaki spełniać będą kluczową rolę.

Szlak turystyczny zaczął być postrzegany jako specyficzny produkt turystyczny20, bę-
dący składową miejsc i obiektów, które wiąże pewna idea, a łączy wytyczona i oznakowana 
w terenie trasa, wzdłuż której zlokalizowana jest różnorodna infrastruktura turystyczna. 
Jest to produkt złożony, a składać się może z pojedynczych usług i dóbr, a także innych 
kategorii produktów turystycznych (ryc. 1), przy czym może być produktem turystycznym 
samym w sobie, jak i elementem innego produktu turystycznego, np. imprezy czy obszaru.

Produkt turystyczny może być ujmowany w wąskim znaczeniu jako walory lub atrakcje 
turystyczne, w szerokim ujęciu natomiast jest to cały zestaw dóbr materialnych i usług 
umożliwiających turyście przybycie do miejsca występowania walorów turystycznych, 
pobyt w danym miejscu i wykorzystanie jego walorów21.

Ryc. 1. Elementy składowe produktu turystycznego – szlak

Źródło: A. Stasiak, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, 
[w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, PTTK „Kraj”, Warszawa 2007, s. 50.

19. K. Chojka, Wartości kreowane przez produkty kulinarne, [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, 
Z. J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), WSHiT, Częstochowa 2009, s. 27.

20. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny…, op. cit., s. 76.
21. A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005, s. 75.
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W praktyce, fakt występowania struktury produktu umożliwia producentom usług 
turystycznych elastyczne kształtowanie oferty z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
rynku oraz ich własnych możliwości. Dla różnych produktów, co do zasady struktura 
jest taka sama, ale treść poszczególnych elementów jest całkowicie różna i właściwa dla 
danego rodzaju produktu. Sprzyja ona także kreowaniu nowych potrzeb22.

Turyści coraz częściej poszukują niepowtarzalnych, odmiennych, wysokiej jakości 
produktów. Jest to szansa dla lokalnych, tradycyjnych wyrobów kulinarnych, które mogą 
same stać się poszukiwanym produktem, jak również być elementem lokalnego produktu 
turystycznego. 

Turystyka kulinarna jest unikalnym i autentycznym doświadczeniem kulturowym23. 
Różne są jej formy uprawiania i różnorodne motywy jej uczestników. Znajomość potrzeb 
i doświadczeń konsumentów, przy stale rosnącej pomysłowości wytwórców i usługodawców, 
może przyczynić się do tworzenia ciekawych i poszukiwanych produktów turystycznych, 
w których tradycyjne lokalne smaki spełniać będą kluczową rolę. 

Potencjał turystyki kulinarnej jest coraz bardziej dostrzegany przez branżę turystyczną. 
Staje się ona potężnym narzędziem identyfikacji i promocji miejsc, regionów czy krajów24. 
Coraz częściej potrawy i napoje stanowią główny motyw wyjazdów turystycznych i wyboru 
miejsc. W zależności od potrzeb i gustów klientów turystyka kulinarna przybiera różne formy. 

Turystyka kulinarna, będąca składową turystyki kulturowej, jest ściśle związana 
z dziedzictwem kulturowym danego regionu. Tradycyjne i regionalne produkty, w tym 
także kulinarne, stają się dla lokalnych społeczeństw swoistą inwestycją w przyszłość, 
a korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z wiejskiej turystyki mogą być stymulantem 
przedsiębiorczej aktywności ludności wiejskiej. Biorąc pod uwagę zmieniające się trendy 
społeczne związane z turystyką, rosnący popyt na wyjazdy zawierające elementy kultury, 
historii odwiedzanych terenów, turystyka kulinarna może w dużej mierze przyczynić 
się do zwiększenia popularności regionu. Walory kulturowe, wśród których znajduje się 
także dziedzictwo kulinarne, określają podstawowe kierunki zainteresowań społecznych, 
są podstawą jakości turystycznego produktu, a także wyznacznikiem atrakcyjności da-
nego regionu. Turystyka kulinarna, która oprócz delektowania się i spożywania potraw 
umożliwia poznanie tradycji kulinarnych danego terenu, może stać się swoistą atrakcją 
turystyczną, wpływającą jednocześnie na wzrost konkurencyjności tego regionu25.

Szlak kulinarny jest dość skomplikowanym produktem turystycznym, gdyż obejmuje 
nie tylko oznakowaną trasę i dobrane tematycznie zakłady gastronomiczne, ale także im-
prezy oraz warsztaty kulinarne, usługi noclegowe i przewodnickie, produkty żywnościowe 
lokalne, regionalne i tradycyjne, pamiątki, mapy, przewodniki i wiele innych pojedynczych 
elementów i usług. Istotnym zadaniem przy tworzeniu tego specyficznego produktu jest 

22. D. Dutkiewicz, Marketing usług turystycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 85–86.
23. K. Chojka, Wartości kreowane przez produkty kulinarne…, op. cit., s. 27.
24. http://www.tur-info.pl/p/ak_id,26244,,turystyka_kulinarna,kuchnia,jedzenie,napoje,potrawy,wakacje,urlop, 

podroz,swiat.html (dostęp 20.07.2011).
25. J. Czachara, J. Krupa, Koncepcja szlaku turystycznego „Smaki Bieszczadów”, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia 

w turystyce, H. Makała (red.), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2013, s. 77–100.



75

SzLaKi KULinarne JaKo prodUKT TUrYSTYCznY – MeTodY proMoCJi

opracowanie znaku graficznego (logo), który w pełni oddawałby jego charakter i byłby 
znakiem rozpoznawczym (wizytówką, marką) w kraju i za granicą26.

Szlak kulinarny może stanowić zbiorową ofertę konkretnych lokali, zakładów prze-
twórczych, gospodarstw związanych z kulinariami. Jego powstanie wiąże się ze ścisłą 
współpracą miejscowych producentów, wytwórców, oferentów, władz lokalnych, a także 
instytucji, które zajmują się organizacją i promocją turystyki danego regionu27. 

Organizowanie kulinarnych szlaków staje się obecnie jedną z bardziej rozpowszech-
nionych form mających na celu propagowanie turystyki kulinarnej28. Ze względu na spe-
cyfikę wyodrębnia się szlaki kulinarne tematyczne. Wszystkie one są swoistym elementem 
dziedzictwa kulturowego danego regionu prezentującym tradycyjne lokalne produkty 
kulinarne, sposoby ich wytwarzania, przyprawiania, serwowania. 

Tworzenie tematycznych szlaków turystycznych, w tym kulinarnych na obszarach 
wiejskich, ma na celu uatrakcyjnienie oferty gospodarstw agroturystycznych, obiektów 
rezydencjonalnych i dworów świadczących usługi gastronomiczne, wiążąc je równocze-
śnie z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami współpracującymi na danym 
terenie29. Szlak turystyczny na terenie wiejskim należy rozpatrywać jako porozumienie 
gospodarstw rolnych i innych podmiotów, gdzie wspólnym mianownikiem jest oferowa-
nie produktów żywnościowych o zbliżonych cechach użytkowych, np. sery, wina, owoce 
i warzywa, miody, ryby itp.

Chęć zdobycia wiedzy oraz doświadczeń kulinarnych sprawia, że turyści odwiedza-
jący oraz społeczność lokalna coraz częściej odwiedzają festiwale smaków, dożynki czy 
jarmarki oraz uczestniczą w różnego rodzaju inscenizacjach historycznych związanych 
z danym obszarem. Podczas takich imprez turyści mają możliwość poznać tradycyjne 
i regionalne produkty żywnościowe oraz metody ich wytwarzania. Promocja produktów 
tradycyjnych i regionalnych przyczynia się do:
1. Wzbogacenia oferty turystycznej i gastronomicznej gospodarstw wiejskich, miejsco-

wości oraz całego regionu.
2. Ocalenia od zapomnienia rodzimych specjałów.
3. Zachowania tradycyjnych umiejętności w dziedzinie sztuki kulinarnej.
4. Zwiększenia opłacalności produkcji rolnej za sprawą oferowania produktów o wy-

sokiej jakości i znanej renomie.
5. Zwiększenia różnorodności oferowanych produktów na rynku.
6. Ochrony lokalnej i regionalnej tożsamości30.

26. M. Woźniczko, D. Orłowski, Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Turystyka wiejska 
na drodze do komercjalizacji, C. Jastrzębski (red.), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 
Kielce 2011, s. 101–123.

27. J. Czachara, J. Krupa, Koncepcja szlaku turystycznego „Smaki Bieszczadów”…, op. cit., s. 77–100.
28. A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej…, op. cit., s. 27.
29. M. Woźniczko, D. Orłowski, Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego…, op. cit., s. 101–123.
30. B. Józefczyk, W. Grodzki, Produkty regionalne i tradycyjne czynnikiem zwiększającym atrakcyjność oferty 

agroturystycznej, [w:] Turystyka wiejska, a rozwój i współpraca regionów, Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.), Prace 
Naukowo-Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, t. 15, Krosno 2005, s. 25.
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Inicjatorem wielu działań w tym zakresie, na obszarze województwa podkarpackiego, 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, przy udziale, m.in. Zakładów 
Mięsnych „Smak-Górno” w Górnie, Zakładów Mięsnych „Taurus” z Pilzna, Stowarzyszenia 

„Pro Carpathia” z Rzeszowa, muzeów i skansenów etnograficznych, a także domów kultury 
oraz kół gospodyń wiejskich. Są to działania prowadzone z pogranicza gospodarki i kul-
tury, które obejmują imprezy organizowane cyklicznie, promujące produkty tradycyjne, 
lokalne i regionalne oraz żywność ekologiczną31.

4. Wybrane szlaki kulinarne w Polsce oraz w regionie podkarpackim

W Polsce od kilku lat tworzy się szlaki kulinarne, które mają za zadanie wypromowanie 
walorów turystycznych, w tym przyrodniczych i kulturowych, a zwłaszcza regionalnych 
tradycji kulinarnych oraz lokalnych produktów żywnościowych. 

Pierwszymi w Polsce produktami, o charakterze kulinarnym w postaci szlaku, były 
m.in. Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami, Małopolska 
Miodowa Kraina, Małopolski Szlak Owocowy, Szlak Fasolowa Dolina, Lubuski Szlak Wina 
i Miodu, Szlak Oscypkowy na Podhalu czy Podkarpacki Szlak Winnic32.

Wśród szlaków kulinarnych, w zależności od motywu przewodniego podróży, rodzaju 
produktu żywnościowego czy kategorii i lokalizacji obiektu gastronomicznego można 
wyróżnić, m.in.33:
1. Szlaki promujące potrawy lokalne, tradycyjne i regionalne, np. Szlak Kulinarny 

„Leśnymi Smakami”, Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki” czy Szlak Tatarski.
2. Szlaki promujące produkty żywnościowe lokalne, tradycyjne i regionalne, np. 

Małopolski Szlak Owocowy, Sandomierski Szlak Jabłkowy, Szlak Oscypkowy, Szlak 
Fasolowa Dolina czy Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami.

3. Szlaki, których głównym motywem jest wino i miód, np. Podkarpacki Szlak Winnic, 
Lubuski Szlak Wina i Miodu, Małopolska Ścieżka Wina.

4. Szlaki prowadzące do lokali gastronomicznych (pubów, restauracji), np. Szlak Ku-
linarny Centrum Gdyni, Białostocki Szlak Kulinarny, Szlak Janosika czy Gęsinowy 
Szlak Kulinarny.
Szlakiem należącym do pierwszej grupy, jest Szlak Kulinarny „Leśnymi Smakami”, 

promujący dorobek i tradycję kuchni Borów Dolnośląskich. Głównymi atrakcjami są 
potrawy i produkty oparte na naturalnych darach lasu, jak np.: pasztet z dzika podany 
na cieście francuskim w tonacji musu borowikowego, comber z jelenia w śliwowicy, 
przygotowywany np. w Restauracji Zamkowej w Kliczkowie (fot. 1 i 2). Inną atrakcją są 
miody: gryczany, akacjowy, spadziowy, a szczególnie miód lipowy i wrzosowy stanowią-

31. J. Krupa, Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej, społecznej i kulturowej, 
(maszynopis), WSIiZ, Rzeszów 2013, s. 2.

32. Podkarpackie smaki. Przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie…, op. cit., s. 3.
33. M. Woźniczko, D. Orłowski, Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego…, op. cit., s. 101–123.
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ce trzon szlaku kulinarnego „Leśnymi smakami”. Jest też piwo miodowe dla smakoszy 
złocistych trunków.

  
Fot. 1 i 2. Zamek Kliczków i regionalne potrawy z dziczyzny
Źródło: https://www.google.pl/search?q=Restauracja+Zamku+Kliczk

Najmłodszym szlakiem kulinarnym w województwie podkarpackim i prawdopo-
dobnie w Polsce jest Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki” (ryc. 2 i 3). Koncepcję 
Szlaku przygotowało Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wraz z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną 
w 2013 r. Jest to pomysł promujący zwiedzanie już istniejących atrakcji turystycznych 
regionu w bliskiej relacji z jego bogatą tradycją kulinarną34.

Celem Szlaku jest reklama restauracji, winnic i gospodarstw agroturystycznych oraz 
ich bogatej oferty kulinarnej, co pozwoli na zbudowanie silnego, markowego produktu 
turystyki regionalnej.

Ryc. 2 i 3. Logotyp Klastra i Szlaku Kulinarnego „Podkarpackie Smaki”

  
Źródło: https://www.google.pl/search?q=Logo+Klastra+i+Szlaku+Kulinarnego 

+%E2%80%9EPodkarpackie+Smaki

Jest to również wzmocnienie atrakcyjności oferty turystycznej województwa pod-
karpackiego, m.in. poprzez prezentację zabytkowych obiektów, np. zamków, pałaców, 
34. K. Zieliński, Szlak Kulinarny „Podkarpackie Smaki”, „Horyzont” – magazyn Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 

Polska, nr 1–2, wrzesień 2013, s. 28–29. 
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dworów, skansenów, muzeów, karczm (fot. 3 i 4) i zajazdów znajdujących się na szlaku. 
Turysta ma możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych.

 
 Fot. 3. Karczma „Gościniec” w Rzeszowie  Fot. 4. Karczma „Pod Semaforem”  
  Bachórz k. Dynowa

Źródło: http://www.potrawyregionalne.pl/152,7379,KOLEJNY_SZLAK_KULINARNYhtm

Prestiżową imprezą kulinarną w województwie podkarpackim, bardzo dobrze wpisu-
jącą się w funkcjonowanie Szlaku Kulinarnego „Podkarpackie Smaki”, jest m.in. Festiwal 

„Podkarpackich Smaków”, będący targami żywności tradycyjnej, który odbywa się w Gór-
nie każdego roku. Festiwal ma na celu promocję podkarpackich wyrobów i „smaków”, 
jak również tworzenie rynków zbytu dla produktów żywnościowych wysokiej jakości. 
W targach wyrobów tradycyjnych uczestniczy ponad 100 stowarzyszeń regionalnych, 
kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych oraz firm specjalizujących się 
w wytwarzaniu tradycyjnej żywności35. Smakosze i zwolennicy tradycyjnej i regionalnej 
żywności mogą degustować podkarpackie, lasowiackie, małopolskie i inne potrawy, po-
dziwiając ich smak, zapach i wygląd. Spotkanie w Górnie tak dużej liczby producentów 
i wytwórców produktów tradycyjnych wyzwala zdrową konkurencję w działaniach na 
rzecz łączenia tradycji i kultury kulinarnej z biznesem. Festiwal jest podsumowaniem 
corocznych starań o popularyzowanie wytwarzanych na Podkarpaciu produktów trady-
cyjnych, jest działaniem ukierunkowanym również na prowadzenie edukacji żywieniowej 
wśród społeczeństwa. 

Festiwal „Podkarpackich Smaków” (ryc. 4 i fot. 5) jest przedsięwzięciem, którego ranga 
i pozycja już teraz sięgają poza granice województwa, a którego popularność rośnie z roku 
na rok. Poza prezentacją i promocją najlepszych wyrobów tradycyjnych z Podkarpacia 
przyczynia się także do ukazania bogactwa kulturowego regionu.

35. Festiwal Podkarpackich Smaków, http://smaki.podkarpackie.pl/index.php/14-aktualnosci/83-festiwal-podkarpackich-
smakow (dostęp: 10.03.2014).
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Ryc. 4 i fot. 5. Logotyp Festiwalu Podkarpackich Smaków  

oraz sala wystawowo-konkursowa (Górno 2012)
Źródło: http://www.potrawyregionalne.pl/media/Image/podkarpacie/fps/fps_1.jpg oraz  

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/1862-festiwal-podkarpackich-smakow-w-gornie

16 czerwca 2013 r. odbyły się w Górnie (gmina Sokołów Małopolski) już VII Targi 
Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”. Producenci zaprezentowali kil-
kaset produktów tradycyjnych, a 135 z nich zgłoszono do konkursu. Żywność pozbawiona 
jest konserwantów, wina charakteryzują się bogatym bukietem aromatu, nalewki ziołowe 
posiadają zdrowotne właściwości, natomiast sery i przetwory mięsne produkowane są 
według starych tradycyjnych receptur przekazywanych z dziada pradziada. 

Należy zaznaczyć, że w styczniu 2013 r. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa, 
wraz z dwudziestoma przedsiębiorstwami i instytucjami z terenu województwa podkarpac-
kiego utworzyło nowy Klaster pod nazwą „Podkarpackie Smaki”, zrzeszający wytwórców 
produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych36. Celem klastra jest 
wspomaganie współpracy w zakresie promocji i produkcji żywności opartej na tradycji.

Z drugiej grupy szlaków kulinarnych na uwagę zasługują: 
„Małopolski Szlak Owocowy” – szlak w województwie małopolskim, obejmuje  

ok. 300 obiektów, w większości gospodarstw sadowniczych. Jego celem jest ochrona 
i promowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego oraz rozwój 
wspólnot i lokalnych społeczności w kontekście ochrony środowiska. W gospodarstwach 
można degustować i zakupić owoce lub inne produkty lokalne oraz poznać technologie 
ich produkcji. 

„Sandomierski Szlak Jabłkowy” – szlak o długości ok. 200 km wiedzie przez piękne 
zakątki powiatu sandomierskiego. Na jego trasie znajdują się gospodarstwa agroturystyczne 
i sadownicze, w których zapoznać się można z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi, 

36. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/klaster-podkarpackie-smaki (dostęp: 11.01.2014).



80

 

uzyskać fachowe porady ogrodnicze, a także zakosztować lokalnych owoców i zakupić 
domowe przetwory.

„Szlak Oscypkowy” – szlak kultywuje pasterskie tradycje Podhala. Na jego trasie 
znajduje się ok. 25 bacówek, w których można skosztować i kupić nie tylko oscypki, ale 
inne produkty miejscowych baców.

„Fasolowa Dolina” – szlak biegnący wzdłuż doliny Dunajca, przez tereny, na których 
tradycyjnie uprawiana jest fasola na tykach. Pod koniec września obchodzone jest „Święto 
Pięknego Jasia”, w trakcie którego odbywa się targ roślin strączkowych oraz fasolowa uczta.

Interesującymi szlakami należącymi do trzeciej grupy są: 
„Lubuski Szlak Wina i Miodu” – utworzony został przez przedstawicieli pasiek i winnic 

oraz instytucji związanych z pszczelarstwem i winiarstwem. Na 14 przystanków szlaku 
składają się: Winnica Cantina w Mozowie, Winnica Kinga w Starej Wsi, Winnica na Le-
śnej Polanie w Proczkach, Winnica Miłosz w Łazach, Winnica Julia w Starym Kisielinie, 
Muzeum Etnograficzne w Ochli, Muzeum Wina w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, Winne Wzgórza w Zielonej Górze, rodzinna firma D.M.S. Nocoń w Świdnicy 
k. Zielonej Góry, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Winnice w Paradyżu, 
Skansen Pszczelarski w Pszczewie, gospodarstwo Miody Nadnoteckie w Gralewie oraz 
Pałac i winnice w Mierzęcinie37.

„Szlak Małopolskiego Przełomu Wisły” – utworzony został w 2002 r., kiedy Wojciech 
Włodarczyk założył w Podgórzu największą ówczesną winnicę regionu38. W maju 2008 r. 
zawiązało się Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. Obecnie Szlak 
liczy ok. 30 winnic. Wokół Janowca – winiarskiej stolicy regionu, Dęblina, Kazimierza 
Dolnego i Podgórza jest obecnie kilkanaście winnic nastawionych na produkcję wina 
gronowego według klasycznych zasad winifikacji. 

„Podkarpacki Szlak Winnic” – pomysł utworzenia Szlaku (ryc. 5 i 6) powstał podczas 
pisania pracy dyplomowej pt. „Winnice jako specyficzny produkt turystyczny – metody 
promocji”, autorstwa Magdaleny Dul w 2008 r.39, nagrodzonej przez Ministra Sportu 
i Turystyki. Początkowo na Szlaku znajdowało się 18 winnic z województwa podkar-
packiego oraz 2 sklepy o tematyce winiarskiej. Całkowita długość Szlaku wynosiła ok. 
436 km. W czerwcu 2010 r. do Szlaku dołączyło 11 nowych winnic, a obecnie jest ich już 
ponad 50, przy czym wszystkich winnic w województwie podkarpackim40 jest ponad 150. 

37. http://www.aktualnosciturystyczne.pl/certyfikaty-pot/lubuski-szlak-wina-i-miodu (dostęp 18.01.2014).
38. http://tratoria.pl/pl/o_winie_w_mediach/artykuly/tropem_polskich_win_20090801/ (dostęp: 15.08.2013).
39. M. Dul, Winnice jako specyficzny produkt turystyczny Polski – metody promocji, praca magisterska napisana pod 

kierunkiem J. Krupy, (maszynopis), WSIiZ, Rzeszów 2008.
40. http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/5794/podkarpackie-winnice (dostęp: 18.01.2014).
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Ryc. 5 i 6. Mapa „Podkarpackiego Szlaku Winnic” oraz logo Szlaku

  

Źródło: http://www.slideshare.net/podkarpackie_smaki/podkarpacki-szlak-winnic  
oraz https://www.google.pl/search?q=Podkarpackiego+Szlaku+Winnic%E2%80%9D+oraz+logo+Szlaku

Największa koncentracja winnic występuje w powiecie jasielskim i obejmuje ponad 
10 gospodarstw winiarskich prowadzących uprawę winorośli, produkcję wina oraz pro-
fesjonalnie przygotowanych na przyjmowanie enoturystów. Dostępny na rynku produkt 
enoturystyczny przybiera różnorodne formy, w większości składa się jednak z czterech 
nieodzownych elementów: zwiedzanie winnic, zwiedzanie piwnic winnych (zazwyczaj 
zamkniętych dla gości), testowanie wina oraz stołowanie w restauracjach serwujących 
lokalne potrawy i wino.

„Podkarpacki Szlak Winnic” to autorska nazwa szlaku, opracowanego przez Magda-
lenę Dul. Początek Szlaku rozpoczyna się w Jaśle, od Winnicy „Golesz” i przebiega przez 
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okolice Dębicy, Kolbuszowej, Rzeszowa, Dynowa, Łańcuta, Jarosławia, Przemyśla aż do 
Winnicy „Dolina Sanu” w Sanoku.

W pracy dyplomowej Autorka zaproponowała znak rozpoznawczy szlaku – logotyp, 
który w pełni oddawał jego specyfikę i stał się jego rozpoznawalną wizytówką. Zapropo-
nowała także tablice informacyjne oraz stronę internetową, która uwzględniała specyfikę 
szlaku i rodzaj działalności. 

Szlaki wina uznaje się za najstarsze i zarazem najbardziej popularne trasy związane 
z gastronomią. Ich pierwowzorem były winne ścieżki edukacyjne, które powstawały 
w Niemczech w latach 20. XX w. Są to połączone szlakiem turystycznym winnice, a także 
inne obiekty oraz instytucje związane z winiarstwem lub historią danego regionu. Szlaki 
enoturystyczne to dodatkowe źródło dochodów dla małego gospodarstwa winiarskiego. 
Tego rodzaju oferty stały się bardzo popularne i stanowią ważny produkt turystyczny 
na całym świecie41. To także dobra i powszechnie wykorzystywana metoda promocji 
winnic i regionów winiarskich. Szlak wina powinien być zintegrowany z narodową bądź 
regionalną atrakcją turystyczną oraz łatwo dostępny dla odwiedzających. 

Podkarpacie zdecydowanie jest liderem w różnego rodzaju inicjatywach związanych 
z rozwojem uprawy winorośli i produkcji win gronowych w Polsce. Aktualnie region ten 
jest postrzegany jako prawdziwa kolebka odradzającego się polskiego winiarstwa, w więk-
szym nawet stopniu niż region winiarski Zielonej Góry. Taka wizja doskonale współgra 
ze strategią promocji województwa podkarpackiego jako regionu ekologicznie czystego, 
rolniczego, a zarazem innowacyjnego42.

Wzorem innych krajów o bogatych tradycjach winiarskich, Polska i region podkar-
packi też może pochwalić się organizowaniem cyklicznych imprez winiarskich, z których 
bez wątpienia jedne z największych to Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle, odbywające 
się od 2005 r., zawsze w ostatni weekend sierpnia. W czasie imprezy prezentują się polscy 
(fot. 6 i 7) oraz zagraniczni winiarze43, jak również producenci specjalistycznego sprzętu 
winiarskiego. Dodatkową atrakcją imprez są degustacje potraw kuchni regionalnej, prezen-
tacje rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zanikających zawodów. Jest to doskonała 
impreza promocyjna dla miasta i regionu, niesłychanie atrakcyjna zarówno dla samych 
winiarzу, jak i dla zwiedzających turystów i społeczności lokalnej. 

31 sierpnia i 1 września 2013 r. odbyły się VIII Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. 
Impreza zgromadziła 40 wystawców, w tym 28 producentów wina, 6 importerów win, 
5 producentów akcesoriów winiarskich oraz producenta miodów. Dogodną okazją do 
spotkania z producentami win, wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowej wiedzy 
z zakresu uprawy winorosli i produkcji wina są organizowane w ramach imprezy tzw. 
warsztaty winiarskie. Dni Wina są okazją do spotkań kultur: pоlskiej, słowackiej, ukra-
ińskiej, czeskiej i węgierskiej. 

41. E. Wawro, Winnice w Polsce. Wszystko o enoturystyce, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa 2011, s. 22.
42. http://www.si.podkarpackie.pl/Turystyka/K6/?id=391 (dostęp: 18.07.2013).
43. E. Wawro, Winnice w Polsce…, op. cit., s. 12.
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 Fot. 6. Stoisko Winnicy Jasiel  Fot. 7. Stoisko Winnicy Maria Anna 
 z Jasła (Jasło 2011 r.)  z Czudca (Jasło 2011 r.)

Źródło: fot. J. Krupa

 „Dni Wina” są świętem ziemi jasielskiej prezentującym jej kulturę, sztukę ludową, 
tradycje i zwyczaje. Stały się zatem możliwością do przybliżenia uczestnikom impre-
zy, nie tylko kultury tego regionu, ale i zaprzyjaźnionych z Jasłem miast partnerskich. 
Karpackie Klimaty i Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa organizowany w Krośnie 
promuje winiarzy z Węgier i Polski oraz innych sąsiednich krajów. W 2013 r. degustacje 
odbyły się w sali pokazów hutniczych Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie była okazja do 
poznania nie tylko smaku prezentowanych win, ale również do zapoznania się z procesem 
tworzenia krośnieńskiego szkła44.

Ciekawym uzupełnieniem turystycznego uczestnictwa w imprezie winiarskiej w Jaśle 
i Krośnie może być wyprawa do interesującego Skansenu Archeologicznego „Karpacka 
Troja” w Trzcinicy, wioski położonej na zachód od Jasła. W ramach XXI edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa 7–8 września 2013 r. miała miejsce impreza plenerowa pt. „Tak 
rodziła się Polska”. Głównym celem imprezy było przybliżenie dziejów wczesnośrednio-
wiecznego grodu w Trzcinicy oraz powiązane z nim skomplikowane, niejasne początki 
państwa Polskiego i jego władców. Replika grodu słowiańskiego w Trzcinicy znajduje się 
na Szlaku Słowiańskim „Doliną Wisłoki” – szlaku turystycznym wiodącym malowniczą 
doliną Wisłoki oraz pośród uroczysk owianych legendą, istniejących tu niegdyś słowiań-
skich grodów (fot. 8 i 9). Osadnictwo na tym terenie nie miało intensywnego charakteru, 
o czym świadczy mała ilość zabytków, jednak w wyniku prac archeologicznych na gro-
dzisku odnaleziono duże ilości naczyń oraz wyrobów z żelaza, groty strzał i wiele innych 
przedmiotów użytkowych. Zrekonstruowano fragment drogi, 2 domy z epoki brązu, 9 
odcinków wałów obronnych, w tym jeden z epoki brązu, 4 słowiańskie chaty, czynne 
źródło oraz bramę wczesnośredniowieczną.

44. http://festiwal.portius.pl/ (dostęp: 18.01.2014).
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Fot. 8 i 9. Fragment obwarowań Grodu w Trzcinicy

Źródło: fot. J. Krupa

Odkrycia w Trzcinicy pozwoliły poznać lepiej epokę brązu i życie wczesnośrednio-
wiecznych grodzisk słowiańskich. Aby ochronić to dziedzictwo kultury, utworzono projekt 
skansenu archeologicznego. Zakłada on stworzenie kompleksu turystycznego i skan-
senu na powierzchni około 8 ha, którego celem ma być nie tylko ochrona dziedzictwa 
kulturowego, ale zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego. Corocznym 
wydarzeniem jest „Karpacki Festiwal Archeologiczny”, gdzie można obejrzeć pokazy 
obróbki kamienia, rogu czy kości, odlewanie narzędzi z brązu, produkcję ceramiki, bicie 
monet, ubiory dawnych mieszkańców i uzbrojenie wojów (fot. 10 i 11) oraz odtworzenie 
pogrzebu w wiosce otomańskiej i wczesnośredniowiecznej. 

  
Fot. 10 i 11. Ubiory z epoki brązu oraz uzbrojenie wojów

Źródło: fot. J. Krupa

Pośród średniowiecznych chat można zaobserwować, jak pracowali wytwórcy tarcz 
i łuków, garncarze, kowale, płatnerzy (fot. 12 i 13). Imprezy odbywają się pod nazwą 

„Weekendy z przeszłością”. 
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Fot. 12 i 13. Metody przygotowywania posiłków dla mieszkańców grodu

Źródło: fot. J. Krupa

Należy zaznaczyć, że Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna opublikowała 
w 2012 r. przewodnik kulinarno-turystyczny po regionie pt. „Wędrówki podkarpackie. 
Szlakiem Jadła i Wina” (ryc. 7). 

Ryc. 7. Logotyp Szlaku Podkarpackiego Jadła i Wina

Źródło: https://www.google.pl/search?q=szlak+podkarpackiego+jad%C5%82a+i+wina

W opracowaniu przedstawiono historię regionu, jego zabytki i ludowe dziedzictwo, 
a przede wszystkim dokonano ogólnej charakterystyki imprez kulinarnych odbywających 
się w atrakcyjnych pod względem turystycznym miejscowościach i obiektach. Ponadto 
dokonano prezentacji wybranych winnic, które oprócz prowadzenia uprawy winorośli 
i produkcji wina dysponują warunkami do uprawiania enoturystyki oraz organizacji 
różnego rodzaju imprez, z możliwością zakwaterowania i wyżywienia. 

Należy podkreślić, że w grudniu 2013 r. w Dworze Kombornia Hotel & SPA, koło Kro-
sna, oficjalnie otwarto Salon Win Karpackich, jedyne tego typu miejsce w Polsce45. Salon 
urządzony został w XVIII-wiecznej piwnicy na terenie zespołu dworskiego w Komborni 
i mieści reprezentatywną kolekcję win z różnych regionów winiarskich Karpat, leżących 
na terenie Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii i Polski (fot. 14 i 15). Goście odwiedzający 
45. http://www.rzeszowskiesmaki.resinet.pl/informacje/salon-win-karpackich-w-xviii-wiecznej-piwnicy (dostęp: 

2.01.2014).



86

 

Salon będą mogli samodzielnie i według swojego uznania, przez 60 lub 90 minut, sma-
kować wszystkie wina udostępnione do degustacji, bądź uczestniczyć w degustacjach 
komentowanych. Kolekcja Salonu jest owocem enologicznych podróży w poszukiwaniu 
kunsztownych kompozycji smaków i aromatów, jakie degustować można u wiodących 
producentów tego trunku. Aby wino mogło być zaprezentowane w Salonie, musi po-
chodzić z regionów położonych na obszarze Karpat i być uznane w swoim regionie lub 
kraju pochodzenia.

  
Fot. 14 i 15. Salon Win Karpackich w Komborni 

Źródło: https://www.google.pl/search?q=szlak+podkarpackiego+jad%C5%82a+i+wina

Szlaki należące do czwartej grupy są związane z obszarami miejskimi i skupiają 
najczęściej zakłady gastronomiczne typu restauracje.

„Szlak Kulinarny Centrum Gdyni” – został utworzony w 2008 r. To pomysł promu-
jący zwiedzanie miasta w bliskiej relacji z dobrą kuchnią (ryc. 8 i 9). Lokale na Szlaku 
to przede wszystkim restauracje o gdyńskim rodowodzie, podobnie jak sama Gdynia 
zrodzone z „morza i marzeń”. Dla właścicieli stanowią prawdziwą pasję i miłość wyrażo-
ną jakością i pomysłowością propozycji kulinarnej (dania z ryb i owoców morza) oraz 
oryginalnym wystrojem wnętrz46. 

Ryc. 8 i 9. Logotyp Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni

 
Źródło: https://www.google.pl/search?q=gdy%C5%84ski+szlak+kulinarny

46. https://www.google.pl/#q=gdy%C5%84ski+szlak+kulinarny (dostęp: 10.03.2014).
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Ucztują tu zarówno tradycjonaliści, jak i poszukiwacze nowych, oryginalnych smaków. 
Jest to także „port smaków”, w którym spotykają się potrawy z różnych tradycji kulinar-
nych – japońskiej, indyjskiej, greckiej, włoskiej, francuskiej, amerykańskiej, meksykań-
skiej, tworząc wielobarwną niczym stragan z przyprawami mozaikę. Kulinarny spacer 
po Gdyni to podróż po czterech kontynentach oraz po 36 lokalach, których z każdym 
rokiem przybywa na Szlaku. Jest to pierwszy miejski szlak kulinarny powstały w Polsce.

„Białostocki Szlak Kulinarny” – jest drugim po Gdyni, miejskim szlakiem turystyki 
kulinarnej. Został on zainaugurowany w 2010 r., łączy 30 różnych restauracji, w więk-
szości zlokalizowanych w centrum miasta (ryc. 10 i 11). Są wśród nich lokale serwujące 
kuchnie regionalną i polską, jak i z Europy oraz całego świata47. W ramach Białostockiego 
Szlaku Kulinarnego odbywają się warsztaty kulinarne w restauracjach oraz konkursy ga-
stronomiczne.

Ryc. 10 i 11. Logotyp „Białostockiego Szlaku Kulinarnego” oraz regionalne potrawy

  
Źródło: https://www.google.pl/search?q=Logo+Bia%C5%82ostockiego+Szlaku+Kulinarnego

„Szlak Janosika” – utworzony w Szczyrku prowadzi przez restauracje i puby położone 
w Szczyrku. W lokalach oferowane są regionalne potrawy góralskie, jak: żurek w chlebie, 
kwaśnica, zbójnicki gulasz z sarniny, pieczony dzik, baran czy prosiak oraz oscypki za-
smażane z boczkiem.

„Gęsinowy Szlak Kulinarny” – został oficjalnie otwarty 28 listopada 2013 r. w Bydgoszczy. 
Na szlaku znalazło się 17 restauracji (z certyfikatem) z woj. kujawsko-pomorskiego ser-
wujących potrawy z gęsiego mięsa (ryc. 12 i 13). Lokale skorzystały na podjęciu inicjatywy, 
gdyż objęte zostały działaniami promocyjnymi w postaci folderów, aplikacji na urządzenia 
mobilne oraz informacjami na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

47. K. Gralak, Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim…, op. cit., s. 57–71.



88

 

Ryc. 12 i 13. Logo Kujawsko-Pomorskiego „Gęsinowego Szlaku Kulinarnego”

 
Źródło: https://www.google.pl/search?q=Gęsinowy+Szlak+Kulinarny

Województwo kujawsko-pomorskie od kilku lat promuje gęsinę jako smaczne i zdrowe 
mięso, z którego można przygotować wiele specjałów. Szlak przygotowała Kujawsko-Po-
morska Organizacja Turystyczna pod patronatem marszałka. Przedsięwzięcie jest reali-
zowane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie – lubię tu jeść!”, współfinansowanego 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki48.

Szlaków będących w fazie koncepcji i propozycji do ich utworzenia na pewno jest 
wiele w Polsce. Poniżej przedstawiono koncepcje szlaków, będące efektem prac dyplomo-
wych studentów z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z kierunku 
Turystyka i rekreacja.

Koncepcję Szlaku Kulinarnego „Smaki Bieszczadów” opracowała Justyna Czachara 
w pracy dyplomowej przygotowanej w 2010 r.49. Celem szlaku jest poznanie dziedzictwa 
kulinarnego Bieszczadów oraz zwiększenie zainteresowania regionem. Założono, iż 
na projektowanym szlaku znajdą się tylko obiekty świadczące ogólnodostępne usługi 
gastronomiczne, tak by każdy odwiedzający ten region mógł zapoznać się z lokalnymi, 
tradycyjnymi i regionalnymi potrawami. Szlak biegnie wzdłuż głównych bieszczadzkich 
dróg od Sanoka przez Ustrzyki Dolne, Smolnik, odbijając do Mucznego, następnie Wetlinę, 
Przysłup, Cisną i Polańczyk (ryc. 14). Został opracowany znak (logo) Szlaku Kulinarnego 

„Smaki Bieszczadów” (ryc. 15) oraz strona internetowa. Długość Szlaku wynosi ok. 165 km.

48. http://eurodown.com.pl/v/gesinowy_szlak_kulinarny/ (dostęp: 11.03.2014).
49. J. Czachara, Autorska koncepcja Szlaku Kulinarnego „Smaki Bieszczadów” – metody promocji, praca magisterska 

napisana pod kierunkiem J. Krupy, (maszynopis), WSIiZ, Rzeszów 2010.
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Ryc. 14 i 15. Mapa Szlaku Kulinarnego „Smaki Bieszczadów” oraz logotyp

   
Źródło: Koncepcja szlaku i logo wg projektu Justyny Czachary

Nazwa Szlaku „Smaki Bieszczadów” nawiązuje do projektu „Szlak Podkarpackich 
Smaków” mającego na celu aktywizację lokalnych środowisk na rzecz rozwoju i promocji 
regionalnych produktów kulinarnych. 

Koncepcja utworzenia Szlaku Kulinarnego właśnie w Bieszczadach powstała z trzech 
powodów. Jest to najczęściej odwiedzany przez turystów region województwa podkar-
packiego, należy zadbać o to, by zwyczaje i tradycje mieszkających tu niegdyś Bojków 
i Łemków nie zaginęły. Ponadto lokalne i tradycyjne kulinaria są jednymi z nielicznych, 
zachowanych do dzisiaj elementów dziedzictwa kulturowego tych terenów. Autorka 
uważa, że wykorzystanie wyżej wymienionych faktów, może przyczynić się do stworze-
nia interesującej i atrakcyjnej oferty turystycznej, jaką jest Szlak Kulinarny. Opis Szlaku 
przygotowany został w formie krótkiego przewodnika zawierającego dokładne informacje 
o zakładach gastronomicznych będących jego głównymi punktami, jak i innych obiektach, 
miejscach, na które warto zwrócić uwagę w trakcie podróży.

Podstawową ofertę Szlaku Kulinarnego „Smaki Bieszczadów” stanowią:
1. Atrakcje kulinarne, w postaci lokalnych i tradycyjnych potraw serwowanych w obiek-

tach gastronomicznych znajdujących się na Szlaku.
2. Obiekty gastronomiczne na Szlaku, z ciekawym wystrojem wnętrz, galeriami ręko-

dzieła lokalnego, architekturą obiektów itp.).
3. Elementy niematerialne (atmosfera miejsca, gościnność, jakość usług, muzyka, miła, 

fachowa obsługa).
4. Infrastruktura techniczna, informacyjna, wśród której znajdują się tablice informacyjne 

zlokalizowane przy obiektach Szlaku, specjalne tablice przy drogach, wspomagające 
dojazd do poszczególnych zakładów.

5. Punkty informacji o Szlaku zlokalizowane w poszczególnych obiektach.
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Utworzenie w przyszłości Szlaku Kulinarnego „Smaki Bieszczadów” umożliwi tury-
stom i odwiedzającym poznanie lokalnych i tradycyjnych potraw. Lokalna kuchnia stanie 
się bardziej otwarta i dostępna, a oznakowanie Szlaku ułatwi dotarcie zainteresowanym 
do obiektów, które oferują w swoim menu lokalne i tradycyjne specjały, gwarantując 
jednocześnie klientom wysoką jakość świadczonych usług. 

Autorka dość szczegółowo przedstawiła w swej pracy propozycje metod i narzędzi 
promocji Szlaku Kulinarnego „Smaki Bieszczadów”. Zastosowała podstawowe instru-
menty i środki promocji, jak: reklama (tablice informacyjne ustawione przy obiektach na 
szlaku, wydawnictwa reklamowe – ulotki, foldery, mapy, prezentacje na CD, przewodnik 
z opisem trasy, obiektów na szlaku), Internet (własna strona internetowa szlaku – ryc. 16), 
promocja sprzedaży (upominki – pamiątki, konkursy, systemy rabatowe, dodatkowe 
atrakcje), sprzedaż osobista (udział w targach, bezpośredni kontakt z biurami podróży) 
oraz Public Relations (eventy, media relation). 

Ryc. 16. Projekt strony internetowej do Szlaku

Źródło: Koncepcja strony internetowej wg projektu Justyny Czachary

Pomysł Justyny Czachary jest na razie tylko podstawą jej pracy magisterskiej, na-
grodzonej przez Ministra Sportu i Turystyki. Władze lokalne, pomimo zainteresowania 
turystów i właścicieli obiektów gastronomicznych, ciągle nie podejmują działań50.

Z kolei w ramach pracy dyplomowej Hasana Saleha została przygotowana koncepcja 
„Szlaku Kulinarnego na Roztoczu Środkowym” w regionie, który staje się coraz bardziej 

50. http://traveladvisor.pl/2011/05/bieszczady-od-kuchni/2/ (dostęp: 19.01.2014).
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popularny wśród turystów51, ale wciąż odkrywcy tej niezwykłej krainy mogą liczyć na 
spokój i brak tłoku na szlakach turystycznych. Proponowany przebieg szlaku kulinarnego 
uwzględnia nie tylko atrakcje dla podniebienia w postaci tradycyjnych dań regionalnej 
kuchni, ale również różnorodne atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Koncepcję przebiegu 
Szlaku Kulinarnego po Roztoczu Środkowym przygotowano w dwóch wersjach: cało-
rocznej i zimowej, obejmując 10 obiektów gastronomicznych w kilku miejscowościach.

Początek szlaku wyznaczony został w Zwierzyńcu (fot. 16), w malowniczym miasteczku, 
które może stanowić bazę wypadową na wiele szlaków pieszych, rowerowych i wodnych. 
Następnym przystankiem jest wieś o nazwie Guciów (fot. 17), gdzie zorganizowano, m.in. 
Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków. Górecko Kościelne, 
Józefów, Kozaki i Krasnobród to kolejne punkty na mapie szlaku kulinarnego. Krasnobród 
to popularny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, a przede wszystkim uzdrowiskowy. 
Susiec i Obsza, to kolejne punkty na Szlaku, które warto odwiedzić, m.in. ze względu 
na położenie na skraju rozległych lasów, należących do Parku Krajobrazowego Puszczy 
Solskiej, poprzecinanych niezwykle malowniczymi dolinami rzek i potoków, które w tym 
rejonie mają charakter górski. Zimową alternatywą w przebiegu szlaku kulinarnego po 
Roztoczu Środkowym są miejscowości Jacnia i Szopowe, dysponujące infrastrukturą do 
uprawiania sportów zimowych. 

Koncepcja szlaku kulinarnego przewiduje przebieg po terenach najbogatszych 
w obiekty atrakcyjne turystycznie. Dobór miejscowości, które stanowią pewnego rodza-
ju bazy wypadowe na szlaku kulinarnym, podyktowany był między innymi największą 
liczbą atrakcji kulinarnych i poza kulinarnych w ich najbliższym otoczeniu. W ten sposób 
proponowany szlak łączy doznania kulinarne z innymi przeżyciami, co zdecydowanie 
podnosi atrakcyjność z punktu widzenia turysty.

  
Fot. 16. Karczma „Młyn” w Zwierzyńcu                 Fot. 17. Zagroda „Guciów” w Guciowie

Źródło: https://www.google.pl/search?q=karczma+m%C5%82yn+w+zwierzy

51. H. Saleh, Szlak kulinarny po Roztoczu Środkowym jako atrakcja turystyczna, praca magisterska napisana pod 
kierunkiem J. Krupy, (maszynopis), WSIiZ, Rzeszów 2012.
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Wszystkie lokale gastronomiczne, po których prowadzi szlak kulinarny, mają w swojej 
ofercie tradycyjne potrawy i wyroby kuchni regionalnej, ale ich różnorodność nie wywo-
łuje znudzenia u zwiedzających (fot. 18).

Fot. 18. Wędliny i potrawy kuchni regionalnej Roztocza Środkowego
Źródło: zbiory własne Hasan Saleh

Szlak przybliża tradycje kulinarne, przepisy stosowane od wieków w niezmienionej 
formie oraz produkty, które najczęściej pochodzą z ekologicznie prowadzonych gospo-
darstw rolnych.

5. Rola szlaku kulinarnego w turystyce wiejskiej oraz metody promocji 

W turystyce kulturowej szlaki odgrywają dużą rolę, stanowiąc konkretną ofertę dla grup 
turystów zainteresowanych proponowanym przez szlak tematem. Ze względu na zakres 
terytorialny dzieli się je na regionalne, krajowe i międzynarodowe. Powstawanie nowych 
szlaków turystycznych jest wyrazem potrzeby ubogacenia turystyki, bowiem świadomość 
wartości tradycji, pamiątek i zabytków sprzyja lepszemu rozumieniu teraźniejszości52.

Rozwój turystyki na szczeblu lokalnym czy regionalnym wymaga wzajemnej współ-
pracy pomiędzy ludnością miejscową, jednostkami gospodarczymi, jak i stowarzyszeniami 
czy organizacjami turystycznymi. Tylko odpowiednio skorygowane, wspólne działania 
umożliwią powstanie produktu turystycznego, jak i jego lansowanie na rynku poprzez 
odpowiednie działania marketingowe. Gościnność, otwartość, kultywowanie tradycji, 
folkloru stanowić mogą dodatkową, choć ważną atrakcję turystyczną, tym bardziej że 
różnorodność kulturowa i tradycja różnych grup społecznych czy regionów są czynnikami, 
które silnie wpływają na zachowania nabywców53.

Szlak kulinarny jest jednym z przykładów szlaku kulturowego stanowiącego zbioro-
wą ofertę konkretnych lokali, zakładów przetwórczych, gospodarstw agroturystycznych 

52. P. Kuleczka, Kulturowe aspekty szlaków turystycznych, [w:] Szlaki turystyczne, a przestrzeń turystyczna, P. Kuleczka 
(red.), ZG PTTK, Warszawa 2007, s. 31.

53. H. Szulce, Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na zachowania konsumentów, [w:] Rozwój usług turystycznych 
u progu XXI wieku, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 33.
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oraz imprez o charakterze kulinarnym. Jego powstanie wiąże się ze ścisłą współpracą 
miejscowych producentów, wytwórców, oferentów, władz lokalnych, a także instytucji, 
które zajmują się organizacją i promocją turystyki danego regionu.

Organizowanie kulinarnych szlaków staje się obecnie jedną z bardziej rozpowszech-
nionych form mających na celu propagowanie turystyki kulinarnej54. Szlaki są swoistym 
elementem dziedzictwa kulturowego danego regionu, prezentującym tradycyjne lokalne 
produkty kulinarne, sposoby ich wytwarzania, przyprawiania, serwowania. Nierozerwalnie 
wiążą się z przeszłością lokalnej społeczności, będąc cennym wytworem kultury, wręcz 
dowodem przeszłości.

W dobie bardzo rozwiniętej technologicznie informacji społecznej nastąpił gwałtowny 
rozwój metod promocyjnych różnorodnych produktów i dziedzin działalności człowieka. 
Przy wyborze odpowiednich metod promujących należy kierować się dopasowaniem 
metody promocji do danego produktu oraz grupy odbiorców, a także własnymi możli-
wościami. Szlak kulinarny jako produkt turystyczny można promować, wykorzystując 
wiele metod i narzędzi. 

Polityka promocji stanowi, obok polityki produktu, cen i dystrybucji narzędzie oddzia-
ływania na rynek, koordynacji popytu i walki konkurencyjnej. Z uwagi na fakt, że szlak 
kulinarny jest specyficznym produktem, również jego promocja powinna być w pewnych 
obszarach indywidualnie dostosowana do jego specyfiki. Strategia promocji jest bowiem 
zestawem głównych zamierzeń, celów lub zadań oraz odpowiednio wynikających z nich 
planów i sposobów ich osiągania w danych warunkach rynkowych55.

Opracowanie strategii promocji musi być poprzedzone analizą czynników związanych 
z otoczeniem rynkowym, charakteryzujących klientów jako wynik przeprowadzonej 
segmentacji rynku oraz konkurentów, jak też charakteryzujących dane przedsiębiorstwo.

Działania promocyjne muszą wynikać z przyjętej strategii działania i następować 
w odpowiedniej kolejności. Dlatego wyróżnia się pięć etapów strategii promocji:
1. Badanie otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa.
2. Określenie celów działań promocyjnych oraz ich adresatów.
3. Określenie budżetu promocyjnego.
4. Określenie narzędzi promocji oraz wybór mediów.
5. Realizacja programu oraz kontrola efektów działań promocyjnych56.

Kolejnym etapem kształtowania strategii promocji jest dobranie narzędzi oraz ustalenie 
ich znaczenia w realizacji strategii. Kompozycja narzędzi promocji, czyli promotion-mix, 
powinna być dostosowywana do wybranego segmentu rynku oraz do budżetu promocji. 

Największy wpływ na wybór instrumentów i środków promocji mają cechy rynków 
docelowych oraz wielkość budżetu promocyjnego. Działania promocyjne, towarzyszące 
54. A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej…, op. cit., s. 27.
55. D. Tworzydło, G. Wróbel, Promocja – sztuka komunikacji, Grupa Inwestor Sp. z o.o. Rzeszowskie Centrum Marketingu, 

Rzeszów 1999, s. 21–33.
56. Ibidem, s. 21–33.
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wprowadzeniu na rynek nowego produktu, powinny być bardziej intensywne od tych, 
jakie podejmuje się w przypadku produktów znanych konsumentom. 

Do najbardziej popularnych i najskuteczniejszych metod i narzędzi promocji szla-
ku należą:
1. Koncepcja graficzna marki szlaku kulinarnego regionu.
2. Strona internetowa.
3. Zaangażowanie w organizacje imprez lokalnych.
4. Wystawiennictwo produktów podczas imprez turystycznych w regionie.
5. Materiały promocyjne – foldery, ulotki, mapy.
6. Organizowanie imprez dla przedstawicieli mediów.
7. Opracowanie kompleksowej oferty dla organizatorów turystycznych.
8. Punkty Informacji Turystycznej.
9. Tablice witające, tzw. „witacze”.
10. Cykliczne aktualizowanie badań ruchu turystycznego.

Promocja odgrywa szczególnie ważną rolę w pozyskiwaniu nowych klientów, dlatego 
też z punktu widzenia oceny skuteczności poszczególnych jej narzędzi bardzo istotną 
kwestią jest wyodrębnienie wśród turystów tych osób, które są zainteresowane uprawia-
niem turystyki kulturowej, w tym kulinarnej.

Kluczową sprawą jest zwiększenie wysiłków w tworzeniu atrakcyjnych produktów 
turystycznych, co powinno stać się głównym celem regionalnych i lokalnych organizacji 
turystycznych, samorządów gminnych, a także różnych przedsiębiorców zainteresowa-
nych obsługą turystów. W celu podniesienia efektywności promocji niezbędna jest jej 
koncentracja zarówno w zakresie produktów turystycznych, jak i rynków. Oznacza to 
konieczność wyboru ukształtowanych produktów, mających największe szanse komer-
cjalizacji. Z drugiej strony zachodzi konieczność segmentacji rynków zagranicznych 
i doboru najefektywniejszych instrumentów marketingowych57. 

Promocja stanowi istotne narzędzie marketingu, obejmuje różne rodzaje czynności, 
jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych pro-
duktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili, stąd też organizatorzy turystyki 
muszą sporządzić programy informacyjne i programy promocji składające się z reklamy, 
marketingu bezpośredniego, promocji sprzedaży i public relations. Oddziaływanie na 
odbiorców wymaga stworzenia odpowiedniego systemu komunikowania się z rynkiem, 
którego osnową jest właśnie system promocji. Inicjatywy promocyjne należy zaplanować 
w czasie, rozważnie wybierając formę i medium. Promocja skierowana do masowego 
odbiorcy jest o wiele mniej skuteczna od kampanii adresowanych do poszczególnych 
segmentów rynku, opracowanych z myślą o ich potrzebach i wymaganiach. Wybierając 

57. J. Krupa, R. Konewecka, Szlak turystyczny „Śladami Łemków” jako propozycja…, op. cit., s. 65–87.
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instrumenty i środki promocji, należy wziąć pod uwagę oczekiwania docelowych segmen-
tów, rodzaj produktów, warunki konkurencji oraz znajomość produktu wśród nabywców.

Szlak turystyczny jest specyficznym produktem. Zarządzany w odpowiedni sposób, 
prawidłowo oznakowany i przede wszystkim właściwie promowany, ma szansę stać się 
swoistym produktem turystycznym regionu, a z czasem nawet produktem markowym. 

Promocja szlaku turystycznego najczęściej sprowadza się do następujących czynności:
 � właściwe oznakowanie, tj. ustawienie tablic informacyjnych w miejscach występowania 

atrakcji, a także w większych miejscowościach,
 � wydanie folderu, ulotek, prezentacji multimedialnej na DVD lub przewodnika zawie-

rającego przebieg i opis trasy oraz mapę najciekawszych atrakcji na szlaku i w okolicy, 
 � stworzenie strony internetowej poświęconej poszczególnym atrakcjom na odcinkach 

szlaku oraz ogólnym informacjom o miejscowościach,
 � organizacja różnych imprez promujących atrakcje na szlaku, np. wycieczki, konkursy itp. 

Przy doborze odpowiednich metod promocji warto sięgnąć również nieco głębiej niż 
tylko do tradycyjnej reklamy i innych znanych od dawna narzędzi promocji. Przydatną 
formą prezentacji tego rodzaju produktu i przekazania o nim możliwie pełnej i rzetelnej 
informacji powinny być działania z zakresu Public Relations (PR). Obco brzmiąca nazwa 
jednych przyciąga, innych natomiast zniechęca do zgłębienia tej tematyki58. Public Rela-
tions to zintegrowany instrument narzędzi promocji, kształtujący wizerunek produktu, co 
dzisiaj ma szczególne znaczenie w kontakcie z klientem, dla którego reklama nie stanowi 
już wiarygodnego bodźca do podejmowania decyzji.

W promocji produktu turystycznego, jakim jest szlak, można wykorzystać kilka 
instrumentów Public Relations. Należą do nich: 

Media relations – polegające na stałej współpracy ze środkami masowego przekazu. 
To właśnie informacja prasowa jest podstawowym środkiem komunikacji poprzez media. 

System identyfikacji wizualnej – obejmuje wizualne czynniki kontaktowania i komu-
nikowania się z otoczeniem. Złożoność sytemu zależy przede wszystkim od wielkości, 
zakresu i sposobu działania organizacji. Tożsamość wizualna to coś w rodzaju kodu 
optycznego i estetycznego, który umożliwia przekazanie sygnałów, dzięki którym lepiej 
będzie w otoczeniu postrzegany jej wizerunek. Chodzi tu głównie o kolorystykę strony, 
stosowane czcionki itp. Wydarzenia (konferencje/seminaria etc.), których popularność 
w ostatnich latach wzrosła w szybkim tempie, sprawiły, że obecnie wiele organizacji wy-
korzystuje ten instrument do kształtowania swojego wizerunku59. 

Dobór ludzi do zespołu organizacyjnego ma ogromny wpływ na sukces eventu i jest 
jednym z jego istotnych czynników. Najlepiej, gdy są to ludzie już „sprawdzeni”, ponieważ 
oszczędzi to wielu godzin szkoleń oraz nieustannego nadzoru nad ich pracą. 

58. T. Soliński, J. Krupa, Rola Public Relations w procesie promocji produktu turystycznego, Materiały III Konferencji 
Naukowo-Technicznej „Błękitny San”, Dubiecko, 21–22 kwietnia 2006, s. 336–352.

59. T. Soliński, J. Krupa, Wykorzystanie instrumentów Public Relations w kreowaniu wizerunku regionu turystycznego, 
Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”, Nozdrzec, 20–21 kwietnia 2007, s. 37–39.
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Planowanie eventu powinno się odbyć z dużym wyprzedzeniem, zdarza się, że nawet 
rocznym, a półroczny okres jest normą, oczywiście zależy to od rodzaju planowanego 
wydarzenia. 

Istotnym dla sukcesu eventu działaniem jest informowanie potencjalnych uczestni-
ków o szczegółach wydarzenia oraz warunkach uczestnictwa. Rozpoczęcie odpowiednio 
wcześniej kampanii promocyjno-informacyjnej ma za zadanie zainteresować uczestników 
i zapoznać ich z ofertą oraz warunkami uczestnictwa. 

Promocja produktu turystycznego, jakim jest szlak kulinarny, ma na celu zwiększenie 
zainteresowania szlakiem, produktami żywnościowymi, regionem oraz wykreowaniem 
pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Szlaki tworzy się również z myślą o rozwoju 
edukacji i wypoczynku. 

Jednym ze sposobów wypromowania szlaku jest opracowanie folderu zawierającego 
informacje i zdjęcia, z wyznaczoną trasą szlaku. Można go na różne sposoby promować 
i rozpowszechniać na polskim, jak również zagranicznym rynku. Folder może być dodat-
kiem do różnych magazynów o danej tematyce. Z produktami żywnościowymi związane 
są różnego rodzaju imprezy. To także doskonały moment na podkreślenie znaczenia 
regionu, choćby poprzez rozprowadzanie na tego typu imprezach – folderu ze szlakiem, 
jako dowód, że region posiada bogaty potencjał do rozwoju turystyki kulinarnej. 

Najbardziej popularnymi instrumentami oddziaływania na rynek jest kompozycja 
marketingowa – marketing mix tzw. „4P” – produkt, cena, dystrybucja, promocja (z ang. 
product, price, place, promotion), która uwzględniając specyfikę usług rozwinięta została 
do formuły „7P”, poszerzonej o trzy elementy: ludzie, proces, świadectwo materialne (z ang. 
people, process, physical evidence).

Składnikami działań promocyjnych są cztery główne elementy60: 
1. Reklama – jest masową formą przekazu informacji, które związane są z jakąś kon-

cepcją, usługą, dobrem, mającą na celu wywołanie u odbiorcy klimatu przychylności 
i spowodowanie działań zgodnych z intencjami nadawcy. Jej celem jest: informowanie, 
perswazja, utrwalanie wiedzy o produkcie. 

2. Public relations – forma komunikacji z rynkiem, ważny czynnik kształtujący stosunki 
firmy z otoczeniem, dzięki któremu powinien powstać pozytywny obraz firmy i jej 
produktu. Skierowana jest ona przede wszystkim do liderów opinii społecznej: wy-
dawców, dziennikarzy, autorów reportaży turystycznych i powieści podróżniczych, 
pracowników radia i telewizji. Najczęstszymi instrumentami są, m.in.: bezpłatne 
podróże dla dziennikarzy, konferencje prasowe, występy pracowników firmy w te-
lewizji i radiu, sponsoring; 

3. Sprzedaż osobista – osobisty kontakt sprzedającego i kupującego, umożliwiający dwu-
stronny przekaz informacji z jednej strony o preferencjach potencjalnych nabywców 
i popycie, z drugiej o produkcie. Forma ta uważana jest za jeden z najskuteczniejszych 

60. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 148.
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i najsilniejszych środków oddziaływania na klienta, choć rzadko jest jedną formą 
promocji produktów turystycznych;

4. Działania uzupełniające – różne działania w stosunku do pośredników handlowych, 
finalnych nabywców, które zwiększają ich skłonność do zakupu, m.in.: upominki 
firmowe, konkursy itp.
Bez odpowiedniej promocji i reklamy, nawet najlepiej zorganizowany szlak nie odnie-

sie oczekiwanego sukcesu. Należy zadbać o jego rozpoznawalność i promocję, włączając 
w te działania odpowiednie instytucje zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak 
i krajowym. 

A. Mikos von Rohrscheidt wymienia elementy promocji szlaków61:
 � prezentacja szlaku pod własnym logo na targach turystycznych,
 � kontakty ze specjalizującymi się w wyprawach kulturowych touroperatorami,
 � wydawanie wielojęzycznych, uaktualnianych materiałów informacyjnych o szlaku 

i jego ofercie,
 � rozsyłanie materiałów informacyjnych do punktów informacji turystycznej, biur 

podróży, hoteli oraz organizacji zajmujących się wspieraniem turystyki w Polsce 
i za granicą,

 � regularne informacje prasowe przed sezonem turystycznym, jak i w trakcie sezonu,
 � organizowanie dla przedstawicieli mediów podróży medialnych (study tours),
 � organizowanie tematycznych, związanych z tematem szlaku eventów,
 � tworzenie pakietów turystycznych szlaku (np. wraz z lokalnymi usługodawcami 

wielodniowy pakiet zwiedzania całościowego szlaku),
 � dbałość o dostępność, stan zachowania miejsc i obiektów, oznakowanie szlaku,
 � tworzenie portali internetowych, na których znajduje się pełna, uaktualniona infor-

macja na temat szlaku, obiektów, wydarzeń związanych ze szlakiem, a także obiektów 
hotelarskich i gastronomicznych oraz inne informacje, które ułatwią zwiedzanie 
szlaku, jak i uatrakcyjnią jego ofertę,

 � organizacja konkursów wiedzy na temat szlaku, zbieranie punków za zwiedzanie 
szlaku czy inne propozycje w formie zabaw i współzawodnictwa dla turystów.
Planując promocję szlaku turystycznego, nie można zapomnieć o turystycznych 

organizacjach lokalnych czy biurach podróży znajdujących się na terenach, przez które 
przebiega szlak, wielu bowiem organizatorów turystyki korzysta z ich pomocy przy pro-
jektowaniu własnych imprez turystycznych.

Głównymi elementami i metodami, które należy wykorzystać w celu promocji szlaku 
kulinarnego, są: wydawnictwa reklamowe, eventy, artykuły w prasie, Internet, udział w tar-
gach. Działania te powinny być starannie przemyślane i dobrane, oparte na współpracy 
pomiędzy gestorami obiektów, jak i władzami lokalnymi czy wojewódzkimi.

61. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Oficyna Wydawnicza GWSHM 
Milenium, Gniezno 2008, s. 400–401.
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6.  Koncepcja finansowania szlaku

Koncepcja finansowania szlaku jest kluczowym elementem jego funkcjonowania, 
często decydującym o przetrwaniu systemu. W opinii Ł. Gawła62, podstawowy problem 
dotyczący finansowania szlaków polega na ujmowaniu ich wyłącznie jako produktów 
turystycznych, od których oczekuje się zwrotu zainwestowanych środków. Szlaki kul-
turowe, zdaniem tego Autora, mają inne istotne zadanie do spełnienia, a mianowicie są 
narzędziami ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego. Do spełniania w sposób 
prawidłowy tej funkcji konieczna jest odpowiednia koordynacja i zarządzanie, które 
muszą generować określone koszty.

Koszty stałe to, m.in. organizacja głównego eventu czy podróży medialnej stanowiącej 
nowoczesny element promocji. Do kosztów doraźnych należy zaliczyć realizację projektów 
nieregularnych (film o szlaku, publikacja przewodnika, wykonanie elementów wystroju 
w obiektach, przygotowanie map, przewodników, tablic czy strony internetowej)63.

Główne źródła kosztów związane są z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem 
biura, monitorowaniem tras, uzupełnianiem tablic przy obiektach i oznaczeń przy dro-
gach. Ponadto koszty obsługi systemu informacji (portal www, wydawanie informatora, 
kalendarzy eventów), organizacji spotkań kierownictwa szlaku, wydatki na promocję itp.

Sposób finansowania kilku wybranych istniejących szlaków kulturowych w Europie 
w artykule opisał A. Mikos von Rohrscheidt. Sposób ten zostanie poniżej przedstawio-
ny na jednym przykładzie, tj. Szlaku Drzewa Oliwnego (The Routes of the Olive Tree), 
powołanego dla ochrony tożsamości kulturowej i popularyzacji dziedzictwa regionu 
w tradycyjnej uprawie oliwek64. W zakresie koordynacji, Fundacja Drzewa Oliwnego 
zarządza informacją o szlaku (prowadzenie strony www, opracowywanie i dystrybucja 
materiałów promocyjnych, organizowanie wystaw, programów podróży i innych działań 
promocyjnych szlaku). Ponadto prowadzi sklep sprzedający oliwę i wytwarzane z niej 
wyroby, wytwory artystyczne, publikacje itp. Finansowanie koordynacji odbywa się 
przez wpłaty z Izby Handlu i Przemysłu samorządu regionu i makroregionu, minister-
stwa rozwoju – łącznie 50% budżetu koordynatora65. Stałą częścią budżetu (ok. 30%) są 
składki kilkunastu sponsorów prywatnych, czerpiących zyski z funkcjonowania szlaku. 
Pozostałe 20% dochodów pochodzi ze sprzedaży publikacji, materiałów promocyjnych 
oraz działalności sklepu. 

Problemy w finansowaniu szlaków kulturowych, w tym kulinarnych, mają wiele 
przyczyn, takich jak: różnorodne źródła przychodów, lokalizacja szlaków w różnych 
regionach, zróżnicowane interesy i nierówne możliwości poszczególnych płatników, 

62. Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 88–89.
63. A. Mikos von Rohrscheidt, Finansowanie zarządzania polskimi szlakami kulturowymi. W poszukiwaniu optymalnego 

modelu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 782, seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 1(21), 
Szczecin 2013, s. 33–35. 

64. Ibidem, s. 33–35. 
65. P. Buryan, A. Mikos von Rohrscheidt, Główne aspekty organizacji i koordynacji turystyki tematycznej na przykładzie 

„El Legado Andalusi”, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, 2010, s. 46–48. 
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problemy z integracją środków pochodzenia prywatnego ze środkami publicznymi 
w budżetach, brak podziału poszczególnych zakresów koordynacji i przydziału do nich 
środków, uzależnienie kluczowych elementów funkcjonowania szlaku od niepewnych 
w dłuższej perspektywie funduszy wsparcia66. 

Budżet promocji szlaku można ustalać, biorąc pod uwagę budżety promocyjne kon-
kurentów. Najlepszą metodą wyznaczania środków na promocję jest metoda w oparciu 
o określone cele, które firma (stowarzyszenie) chce poprzez promocję zrealizować. Na 
promocję przeznacza się zatem taką wielkość środków finansowych, jaka wynika z kosztów 
realizacji określonego programu. 

Pewną alternatywą przy braku środków finansowych jest tworzenie szlaków wirtual-
nych, których konstruowanie można ograniczyć na początku do opracowania tematyki 
i stworzenia materiałów informacyjnych. Dalsze działania mogą być przeprowadzone 
w późniejszym czasie. Może on być także swego rodzaju testem na to, czy wybrana te-
matyka wzbudza zainteresowanie turystów czy nie.

Modele finansowania szlaków muszą uwzględniać lokalne uwarunkowania i być 
oparte na analizach całościowych, a nie tylko ekonomicznych ocenach efektywności 
ich funkcjonowania.

7. Podsumowanie

W ostatnich latach wzrasta znaczenie dziedzictwa kulturowego w kreowaniu ofert 
turystycznych. Turystyka kulturowa jako podróż w historię jest dobrze rozwinięta w kra-
jach, które szanują tradycje kulturowe i historyczne oraz kształtują tożsamość narodową.

Zwyczaje kulinarne, lokalne smaki potraw, sposoby ich przyrządzania to wartości, 
o które trzeba dbać, które należy chronić, ponieważ są ważną składową dziedzictwa kul-
turowego, pewnego rodzaju wizytówką ukazującą niepowtarzalny i specyficzny charakter 
danego regionu. Lokalne kulinaria to nie tylko atrakcja dla turystów, lecz także szansa na 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

Coraz częściej uprawiana turystyka kulinarna, czyli odkrywanie nieznanych miejsc 
na świecie, pod kątem występujących w danym miejscu smaków, zmusza organizatorów 
turystyki do tworzenia nowych produktów turystycznych, jakimi są, np. szlaki kulturowe, 
w tym szlaki kulinarne.

Powstające w Polsce szlaki kulinarne, oparte głównie na walorach przyrodniczych 
i kulturowych, stanowią niezwykle interesujący, istotny i nowy produkt turystyki kultu-
rowej na obszarach wiejskich, zwiększający atrakcyjność oferty gospodarstw agrotury-
stycznych oraz wpływający na rozwój turystyki wiejskiej67. Szlaki kulinarne przyczyniają 
się jednocześnie do wypromowania lokalnych i regionalnych tradycji kulinarnych oraz 
poznania tradycyjnych potraw i wyrobów żywnościowych.

66. A. Mikos von Rohrscheidt, Finansowanie zarządzania polskimi szlakami…, op. cit., s. 42. 
67. M. Woźniczko, D. Orłowski, Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego…, op. cit., s. 101–123.
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Należy podkreślić, że odpowiednio dobrane metody i narzędzia promocji oraz zespół 
ludzi umożliwią skuteczną realizację zadań w tym zakresie oraz wprowadzenie nowego 
specyficznego produktu na rynek.

Ważną rolę w promocji i rozwoju produktu turystycznego odgrywać będzie również 
współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi, lokalnymi grupami działania, sto-
warzyszeniami agroturystycznymi oraz współpraca z organami samorządowymi. 

Aktywna promocja połączona ze świadomą dbałością o środowisko przyrodnicze 
i kulturowe szlaku kulinarnego mogą przyczynić się do rozwoju turystyki na danym te-
renie. Przedsiębiorczość wśród miejscowej ludności, czerpiącej korzyści z różnych usług 
świadczonych turystom, przyczyni się z kolei do wzrostu potencjału ekonomicznego. 
W celu zminimalizowania negatywnych skutków rozwoju turystyki na obszarze szlaku 
potrzebna jest stała współpraca między wszystkimi ogniwami łańcucha tworzącego ten 
produkt turystyczny68. 

Pomysły tworzenia szlaków kulinarnych są uzasadnione, lecz uwarunkowane przede 
wszystkim potrzebą lokalnego rynku. Korzyści z utworzenia szlaku kulinarnego osią-
gną przede wszystkim turyści, ale również lokalni przedsiębiorcy. Ponadto jest to jeden 
z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów na promocję turystyczną regionów mało 
popularnych, a co za tym idzie mało jeszcze poznanych. W tym względzie należy się li-
czyć z trudnościami, zwłaszcza finansowymi, związanymi z rozwojem bazy turystycznej 
na danym terenie, wobec rosnących potrzeb turystyki. Dzięki zaangażowaniu lokalnych 
władz administracyjnych, lokalnych organizacji turystycznych i grup działania, które 
powinny dostrzegać szansę rozwoju regionu, między innymi w rozszerzaniu działal-
ności turystycznej, w tym kulinarnej, utworzenie i funkcjonowanie szlaku jest możliwe 
z korzyścią dla wszystkich.
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ROUTES SERVED AS A TOURIST PRODUCT –  
METHODS OF PROMOTION

Abstract
Cultural tourism, including the culinary tourism enables to learn about cultural heritage, tradi-

tion and customs of visited regions. Traditional, local culinary may be an additional tourist at-
traction, as well as a supporting stimulus of local socio-economic development. Culinary trails, 
emerging in Poland from a few years and based on natural and cultural values   are interesting, new 
and important tourist product in rural areas, increasing the attractiveness of tourist farms and in-
fluencing the development of rural tourism. The culinary trails also contribute to the promotion of 
regional culinary traditions and knowledge about the traditional food products. 

This article presents the characteristics of the newly created Polish culinary trails, which the main 
theme is wine and honey as well as traditional and regional products. In the article also presented 
some examples of culinary trails promoting rural tourism through the local, regional and tradi-
tional dishes and food products. The methods of promotion of the tourism product and culinary 
trail were discussed as well. Properly prepared and carried out promotion will allow the realization 
of the trail and embedding it as a tourist product in the realities of the market economy. In the 
long-term effect the trail – as a response to the emerging demand for culinary tourism – should 
also bring tangible socio-economic effects for the local community first, then for the whole region.

Creating a culinary trail is designed to stimulate greater tourist interest of the region. Culinary 
trail as a tourist product becomes an effective way of promoting the region. The opinions of the 
owners of eateries confirm the thesis about the need for this type of tourism product.

Keywords: cultural heritage, culinary tourism, traditional and regional products, culinary trail, 
methods of promotion
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Rozdział iV

WYKORZYSTANIE BIOMASY NA POTRZEBY 
GOSPODARSTW W TURYSTYCE WIEJSKIEJ

Abstrakt
Zaprezentowano skróconą charakterystykę biomasy przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb 

grzewczych na Podkarpaciu, ze zwróceniem uwagi na potrzeby turystyki wiejskiej. W skrócie 
przedstawiono na przykładzie wierzby energetycznej, technologię produkcji roślin energetycznych 
z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych. Badania laboratoryjne prowadzono w specja-
listycznych laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej, a badania funkcjonalne na małych i średniej 
wielkości plantacjach roślin energetycznych (wierzby). Badania potwierdziły przydatność techno-
logii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych szczególnie w produkcji roślin energe-
tycznych o zdrewniałych pędach.

Słowa kluczowe: biomasa, odnawialne źródła energii, wierzba energetyczna, komunalne osady 
ściekowe, zbiór biomasy

1. Wstęp

Tradycyjnym paliwem powszechnie stosowanym, począwszy od momentu ujarzmienia 
ognia, były różne postacie biomasy. Przełom w wykorzystaniu innych nośników energii 
nastąpił w drugiej połowie XIX w. w związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb roz-
wijającego się przemysłu, stanowiącego do dzisiaj, podstawowego „konsumenta” energii 
w różnych postaciach. 

Jak wiadomo, potrzeby zaspokajania zapotrzebowania na energię realizowane są 
głównie na bazie kopalnych nośników stałych, ciekłych i gazowych. Tradycyjne źródła 
pozyskania paliw posiadają wspólną cechę, a mianowicie są wyczerpywalne, a istotną 
różnicującą je cechą jest czasokres możliwości korzystania z nich. Uwzględniając kryteria 
ochrony środowiska, można wskazać jeszcze jedną wspólną cechę (negatywną), jaką jest 
emisja szkodliwych produktów spalania. Ograniczenie emisji najogólniej jest realizowane 
z wykorzystaniem procesów spalania w specjalistycznych urządzeniach niezbędnych 
do realizacji wymiany ciepła. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę podstawowych 
źródeł energii pod kątem rozpoznania ich zasobów.
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Tab. 1. Zasoby paliw naturalnych

Nośnik energii
Zapasy Rok wyczerpania
Jednostka Znane Przypuszczalne Znanych Przypuszczalny

Węgiel Pg 600 16 400 po 2060 po 2200
Ropa naftowa Pg 82,4 192,6 2020 2050
Gaz ziemny Tm3 65 339 2012 po 2060
Uran Pg 1,02 1,08 2060 2200

Źródło: W. Lewandowski, Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa 2002.

Zakres negatywnego oddziaływania spalin na środowisko jest znany, a z podejmo-
wanych działań ochraniających atmosferę można wskazać: Raport Rzymski 1973 r., kon-
wencję o różnorodności biologicznej i konwencję o ochronie klimatu ziemskiego – Rio 
de Janeiro 1992 r., Protokół z Kioto 1997 r. o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 
Istotne znaczenie dla Polski mają uwarunkowania wypływające ze zobowiązań między-
narodowych, szczególnie w zakresie ochrony atmosfery (Protokół z Kioto zobowiązuje 
Polskę do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6% do roku 2012, w stosunku do roku 
1988. Biała Księga UE zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajach 
UE z 5,5% w 2000 r. do minimum 12% w 2010 r.). 

Polityka UE (3 x 20) w zakresie wytwarzania i oszczędzania energii w perspektywie 
do 2020 r. w odniesieniu do Polski, powinna być realizowana na podstawie wynego-
cjowanych warunków realizacji na poziomie 15% energii uzyskiwanej z odnawialnych 
źródeł (OZE); w praktyce Polska głównie będzie bazować na produkcji i wykorzystaniu 
biomasy na cele energetyczne:

 � 20% ograniczenie produkcji energii pierwotnej przez zmniejszenie zużycia paliw ko-
palnych,

 � 20% wzrost udziału w produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w Polsce 15%),
 � 20% obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

2. Wybrane zagadnienia wykorzystania biomasy w województwie 
podkarpackim

W Polsce najłatwiejszym do spełnienia punktem w zakresie uzysku energii z od-
nawialnych źródeł jest uzyskanie jej z produkcji i przetwarzania biomasy. Istotnym 
elementem w wykorzystywaniu biomasy w celach energetycznych w praktyce jest jej 
definicja spełniająca podstawę prawną1: Biomasa to: stałe lub ciekłe substancje pocho-
dzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego 
ich produkty, i innych części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji oraz ziarna 
zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych 

1. B. Kościk, Teoria i praktyka szacowania potencjału biomasy na cele energetyczne, na podstawie: www.warsztaty.wnr.
edu.pl (dostęp: 28.01.2014).
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w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18.07.2008 r.(…) i ziarna zbóż, 
które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu2.

Produkcja i wykorzystanie biomasy w Polsce jest korzystnym rozwiązaniem, po-
nieważ daje szanse poprawy ekonomicznej małych producentów rolnych (nadal duże 
rozdrobnienie gospodarstw rolnych), nie wymaga opuszczania stałego miejsca pobytu 
przez mieszkańców wsi w celach zarobkowych oraz daje długotrwałe gwarancje zbytu 
wyprodukowanej biomasy3. W woj. podkarpackim szacuje się ilość gruntów odłogowa-
nych i nieużytków na ok. 200 000 ha, z których znaczną część można wykorzystać na 
zakładanie plantacji roślin energetycznych. 

Na rycinie 1 przedstawiono ważniejsze obszary produkcji biomasy w woj. podkarpackim. 
Ustawa Prawo energetyczne4 zobowiązuje samorządy lokalne do planowania gospo-

darki energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia w ciepło oraz określania 
możliwości zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Jak już wspomniano, podstawowym 
surowcem do produkcji ciepła w Polsce jest biomasa, głównie drewno, słoma i oleiste 
rośliny energetyczne.

Podstawowymi źródłami biomasy stanowiącymi bazę paliwową są: 
 � drewno opałowe pozyskiwane z lasów, sadów, prac porządkowych (wycinka przy-

drożnych krzewów),
 � plantacje roślin o zdrewniałych pędach lub rośliny oleiste,
 � odpady powstające podczas obróbki drewna (średnio ok. 30%),
 � odpady: zwierzęce, przemysłowe, komunalne. 

Istotnym elementem w ocenie przydatności biomasy do praktycznego jej wykorzy-
stania jest potencjał energetyczny.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii 
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących 
ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Dz. U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969 z późn. zm.

3. A. Lisowski, Technologie zbioru roślin energetycznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010. 
4. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, ostatnia zm. Dz. U. z 2013 r., 

Nr 0, poz. 984.



108

 

Ryc. 1. Rejony produkcji biomasy w województwie podkarpackim

Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Rzeszów 2006.

B. Kościk wymienia cztery rodzaje potencjałów biomasy:
1. Potencjał biologiczny (teoretyczny) – obejmuje całą biomasę wytworzoną na okre-

ślonym obszarze i jej wartość energetyczną, niezależnie od sposobu jej wykorzystania 
i możliwości pozyskania.
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2. Potencjał techniczny – to potencjał biologiczny biomasy pomniejszony o aktualne 
wykorzystanie na cele inne niż energetyczne, który może być pozyskany w ramach 
określonych technologii, z uwzględnieniem sprawności energetycznej urządzeń 
przetwarzających biomasę na energię użytkową.

3. Potencjał ekonomiczny (gospodarczy, rynkowy) – to technicznie dostępny w wa-
runkach ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia.

4. Potencjał dostępny (użytkowy) – to strumień energii z biomasy, który może być 
ostatecznie wykorzystywany na cele energetyczne.
Prób określania zapotrzebowania na energię w turystyce wiejskiej nie podejmowano 

na szerszą skalę, ponieważ szereg uwarunkowań lokalnych, które są mocno zróżnicowane 
w kraju, znacznie komplikują problem racjonalnej oceny potrzeb, jak i też sposobów ich 
zaspokojenia. Publikacja5 przybliża problem w przypadku województwa podkarpackiego 
w sposób ogólny, z uwzględnieniem specyfiki tegoż województwa. 

W opracowanych modelach uwzględniono: liczbę mieszkańców, liczbę gospodarstw 
i ich strukturę ze względu na liczbę zamieszkałych osób, liczbę budynków i ich wiek, 
powierzchnię mieszkalną, powierzchnię obiektów infrastrukturalnych, powierzchnię 
i rodzaj upraw pod osłonami. Oszacowano również zasoby potencjału energetycznego 
wybranych źródeł biomasy (drewno, słoma). Wskazane opracowanie, w przypadku prób 
oszacowania potrzeb turystyki wiejskiej w zakresie zapotrzebowania na ciepło, daje 
wskazówki co do rzędu wielkości poszczególnych zmiennych opisujących potencjał ener-
getyczny województwa podkarpackiego, w rozbiciu na powiaty oraz źródła pochodzenia 
biomasy: przemysł drzewny 1570 TJ, sadownictwo 200 TJ, rolnictwo 3470 TJ, leśnictwo 
2600 TJ. Przyjmując, iż turystyka wiejska realizowana jest w obszarach lub najbliższym 
sąsiedztwie skupisk ludzi, świadczących usługi turystyczne, obowiązują zasady realizacji 
potrzeb energetycznych podobne do realizowanych przez ludność lokalną. 

Na rycinie 2 pokazano rodzaj oraz ilość odpadów powstających w trakcie obróbki 
drewna w zależności od jego przeznaczenia. 

W poszukiwaniu powiększenia walorów gospodarstw w obszarze kryteriów związanych 
z oceną biotopu w otoczeniu gospodarstwa często wykorzystuje się w gospodarstwach 
biomasę wyprodukowaną w trakcie eksploatacji oczyszczalni gruntowo-korzeniowych 
(wierzba, topola, trawy). Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wykorzystaniu wszelkich 
rodzajów dostępnej lokalnie biomasy do celów energetycznych są ustawicznie wzrastające 
ceny tradycyjnych nośników energii (węgiel, gaz, olej opałowy).

5. M. Trojanowska, T. Szul, Zapotrzebowanie na ciepło i możliwości jego pokrycia poprzez spalanie biomasy na 
Podkarpaciu, Inżynieria Rolnicza, 8(96)/2007.
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Ryc. 2. Odpady powstające w trakcie obróbki drewna6

 

 

Gałęzie, igliwie, liście 11% 
Pnie i korzenie 10% Zasoby leśne 100%  

   
Drewno użytkowe 79%   

  Drewno opałowe 22% 
Papierówka, kopalniaki 22% 

Obrzynki 
Drewno użytkowe 100%  

Zrzyny i opoły 17% 
Trociny 12% 

Straty z tytułu zeschnięcia 6% 
Drewno tartaczne 100%  

  

Tarcica 68%   

   
Obrzynki desek 34% 
Trociny i wióry 30% Tarcica 100%  

   
Wyroby z tarcicy 36% 
10% masy wyjściowej   

 
Wysokie bezrobocie agrarne również zmusza do poszukiwania możliwości zatrudnie-

nia lokalnej ludności, bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Wyniki badań 
przeprowadzonych dla potrzeb realizacji pracy7 wskazują zróżnicowane możliwości wyko-
rzystywania biomasy do celów energetycznych na terenie województwa podkarpackiego. 
Najkorzystniejsze warunki wykorzystania biomasy drewna występują w powiatach leskim 
i bieszczadzkim. W ostatnich latach pojawienie się plantacji upraw roślin energetycznych 
stworzyło nowe źródło biomasy zalecanej do energetycznego wykorzystania (powiaty: 
kolbuszowski, lubaczowski, niżański, sanocki, stalowowolski), (tab. 2).

6. W. Niemiec, P. Sobolewska, Wykorzystanie biomasy w połączeniu z energią słoneczną, Pierwsza Międzynarodowa 
Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego. Energia Odnawialna. Innowacyjne idee i technologie 
dla budownictwa, Solina, 17–20 maja 2006.

7. W. Niemiec i inni, Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
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Tab. 2. Porównanie różnych paliw – koszt 1 GJ energii8,9,10,11

Rodzaj paliwa Wartość energetyczna
[GJ/Mg]

Koszt zakupu
[zł/Mg]

Koszt 1 GJ energii
[zł/GJ]

Olej opałowy (mazutowy) 43 1500 34,88

Węgiel kamienny 26 310 11,92

Miał węglowy 21 197 9,38

Gaz ziemny [GJ/1000 m3] 38 1000 26,32

Wierzba energetyczna (sucha) 
produkcja 18 30 1,67

Zrębki wierzby (sucha) 
sprzedaż 18 432 24,00

Na rycinie 3 pokazano orientacyjnie procentowy udział podstawowych rodzajów 
prac niezbędnych do wykonania podczas zakładania plantacji roślin energetycznych, 
o zdrewniałych pędach, w odniesieniu do ponoszonych kosztów, a na rysunku 4 koszt 
pozyskania energii z różnych jej nośników. 

Ryc. 3. Orientacyjny procentowy udział podstawowych prac przy zakładaniu 
plantacji roślin o zdrewniałych pędach12,13

8. www.jamir.pl (dostęp: 28.01.2014).
9. www.khw.pl (dostęp: 28.01.2014).
10. www.kwsa.pl (dostęp: 28.01.2014).
11. www.kwsa.pl (dostęp: 28.01.2014). 
12. http://www.prosna.com.pl/pliki/broszura_uprawa_wierzby_energetycznej.pdf (dostęp: 28.01.2014).
13. http://www.bip.wfosigw.olsztyn.pl/res/serwisy/bipwfosigwolsztyn/komunikaty/_016_03_001_64954.pdf (dostęp: 

28.01.2014).



112

 

Ryc. 4. Szacunkowy koszt wytworzenia energii cieplnej z różnych paliw

Istotną informacją w przypadku paliw jest ich wartość opałowa. W tabeli 3 przed-
stawiono szacunkowe dane odnośnie wartości opałowej popularnych nośników energii, 
najczęściej wykorzystywanych do wytwarzania ciepła14.

Tab. 3. Szacunkowa wartość opałowa typowych paliw15,16

Lp. Nazwa paliwa Wartość opałowa w MJ/kg

1. Węgiel kamienny 21–31

2. Brykiet węglowy 28,7

3. Węgiel brunatny 20

4. Drewno kawałki 11–22

5. Koks 25–29

6. Eko groszek 25–26

7. Zrębki 6–16

8. Torf 11–15

9. Palety 16,5–17,5

10. Słoma 14,03–15,2

11. Gaz propan-butan 45

12. Lekki olej opałowy 42

13. Ciężki olej opałowy 40

14. Torf 9–13,7

15. Wióry 8,6–13,4

16. Wierzba krzewiasta (sucha) 19,36

Istotnym problemem w ocenie wartości energetycznej biomasy, szczególnie drewna 
jest wilgotność. Na rycinie 5 pokazano zależność wartości opałowej drewna od jego 

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,  Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21.
15. D. Krawczyk, U. Żyłkiewicz, Analiza możliwości zastosowania różnych źródeł ciepła dla budynków ośrodka kultury 

i sportu, Civil Environmental Engineering 3(212) Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
16. www.biomasa.org/edukacja (dostęp: 28.01.2014).
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wilgotności w przypadku drewna wierzby energetycznej. Łatwo zauważyć, jak znaczącą 
rolę dla wartości opałowej w przypadku drewna, posiada zawartość wilgoci w paliwie.

Ryc. 5. Wartość opałowa drewna w zależności od zawartości wilgoci17

3. Nowe środki techniczne możliwe do wykorzystania w produkcji biomasy

W Politechnice Rzeszowskiej od wielu lat trwają prace związane z zagospodarowa-
niem komunalnych osadów ściekowych do produkcji roślin energetycznych, szczególnie 
wierzby. Przesłankami podjęcia prac były:

 � ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie niebezpiecznych komunalnych 
osadów, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie,

 � gospodarcze wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w osadach do 
produkcji roślin energetycznych,

 � wyłączenie z łańcucha troficznego człowieka niebezpiecznych substancji znajdują-
cych się w komunalnych osadach: metale ciężkie, związki WWA (wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne), mikroorganizmy patogenne i inne,

 � spełnienie zaleceń UE w zakresie prowadzonej polityki energetycznej (3x20),
 � przywrócenie do rolniczego wykorzystania odłogowanych areałów oraz nieużytków.

Pomimo szerokiej oferty rynkowej środków produkcji przeznaczonych dla rolnictwa, 
większość z nich jest niedostępna dla drobnych producentów rolnych, ze względu na za-
porową cenę oraz brak specjalistycznego sprzętu do wykorzystania na małych plantacjach 
upraw. Szczególnie opisana sytuacja występuje na rynku maszyn służących do produkcji 
roślin energetycznych. Oprócz pokazywanych w Internecie specjalizowanych maszyn, 
zazwyczaj o dużej wydajności, można zauważyć szereg propozycji maszyn powstających 
w warunkach domowych, z przeznaczeniem do mechanizacji prac polowych i obróbki 
pozyskiwanego plonu. Prezentowane maszyny i urządzenia są zazwyczaj jednofunkcyjne, 

17. W. Niemiec, P. Sobolewska, Wykorzystanie biomasy w połączeniu z energią słoneczną…, op. cit.
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niespełniające podstawowych wymogów BHP, wykonywane z przypadkowych materiałów 
i przy braku zachowania kryteriów właściwej technologii wykonania.

Jak wiadomo, komunalne osady ściekowe zawierają korzystne dla rozwoju roślin 
składniki pokarmowe (N, P, K) oraz części organiczne łatwo ulegające mineralizacji. Osady 
stanowiące zagrożenie dla środowiska w przypadku ich stosowania niezgodnie z ustawą 
o odpadach18 i rozporządzeniem w sprawie komunalnych osadów ściekowych19 można 
wykorzystać do produkcji roślin energetycznych i przemysłowych, ponieważ niebezpieczne 
składniki „wyprowadzone” są z łańcucha troficznego człowieka. 

Rozwinięte społeczeństwa muszą na bieżąco rozwiązywać narastający problem, jakim 
jest wzrastająca ilość odpadów występujących pod różną postacią fizyczną: stałe, ciekłe, 
gazowe. W przypadku zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych problem 
bezpiecznej i skutecznej utylizacji zaostrza się, ponieważ ilość osadów wzrasta, ich skład 
w zakresie zawartości nowych substancji rozszerza się i wyczerpano możliwości prostego 
zagospodarowania osadów w środowisku. Na rycinie 6 pokazano najczęściej stosowane 
sposoby zagospodarowania osadów. Łatwo zauważyć, iż dopuszczone ze względu na 
ochronę środowiska sposoby utylizacji osadów wymagają budowy specjalistycznych 
i kosztownych instalacji, co prowadzi do koncentracji obiektów przetwarzania odpadów, 
a w konsekwencji wzmożonego oddziaływania na środowisko.

Ryc. 6. Podstawowe kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Przyrodnicze  
wykorzystanie 

Obróbka  
termiczna 

- nawożenie użytków
  rolnych
- rekultywacja gruntów
  bezglebowych
- zestalenie roślin  
  z podłożem 
- produkcja kompostu

- spalanie
- współspalanie
- zgazowanie
- piroliza 
- zeszkliwienie

- składowiska 
  odpadów
- wyrobiska
  pokopalniane

Składowanie

OSADY ŚCIEKOWE

Źródło: Opracowanie własne

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Politechnice Rzeszowskiej doprowadziły 
do opracowania technologii zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i od-
padów rzeźnianych do produkcji roślin energetycznych (np. wierzby) i przemysłowych. 
Na rysunku 7 pokazano zarys opracowanej technologii. Wykorzystanie komunalnych 
osadów ściekowych do produkcji roślin energetycznych (na przykładzie wierzby) i prze-
mysłowych nie rozwiązuje do końca problemów z ich utylizacją, natomiast lokalnie może 

18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21.
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz. U. 

z 2010 r., Nr 137, poz. 924.
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znacząco problem złagodzić. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż osady opuszczające 
oczyszczalnię ścieków powinny być:

 � ustabilizowane biochemicznie,
 � po procesie higienizacji (pozbawione organizmów chorobotwórczych),
 � przystosowane do transportu po drogach publicznych i niestanowiące zagrożenia 

dla środowiska20. 
Na rycinie 7 przedstawiono zarys technologii zagospodarowania komunalnych osa-

dów ściekowych i odpadów rzeźnianych:
 � w celach nawozowych do produkcji biomasy energetycznej i przemysłowej, bez 

wstępnej obróbki oraz po procesie kompostowania z dodatkami przyspieszającymi 
rozkład materii organicznej,

 � użycie wyprodukowanej biomasy do zgazowania innych odpadów organicznych, 
w tym przypadku odpadów rzeźnianych.

Ryc. 7. Zarys technologii zagospodarowania odpadów organicznych 

biopreparaty

bi
op

re
pa

ra
tybi
op

re
pa

ra
ty

OSADY ŚCIEKOWE ODPADY RZEŹNIANE

Niskiego ryzyka Wysokiego ryzyka

KOMPOSTOWANIE

OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW
- Stabilizacja
- Higienizacja

NAWOŻENIE
- rośliny energetyczne
- przemysłowe

ZGAZOWANIE

POPIÓŁGAZ PIROLITYCZNY

Spalanie na cele
grzewcze
- procesy
  technologiczne
- centralna woda
  użytkowa
- centralne ogrzewanie

- spalinowy agregat
  prądotwórczy
- silniki spalinowe
- turbiny gazowe

BIOMASA

SPALINY

NIEBEZPIECZNE ODPADY ORGANICZNE

- odpady rzeźniane
- odpady opakowaniowe
- biomasa

paliwo

 

Źródło: Opracowanie własne

20. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21.
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Spełnienie wymogów ustawy21 i rozporządzenia22 wymaga przeprowadzenia postę-
powania według schematu zamieszczonego w tabeli 4. Jak już wspomniano wcześniej, 
na rynku maszyn i urządzeń brak w zasadzie środków technicznych dostosowanych 
do niewielkich areałów upraw roślin energetycznych. W tabeli pokazano przeznaczenie 
nowo opracowanych maszyn do zbioru i przetwarzania roślin o zdrewniałych pędach. 
Maszyny są dostosowane do typowych ciągników rolniczych pod kątem poboru mocy 
z ciągnika, jak i też spełniają wymogi bezpieczeństwa podczas ich obsługi i transportu. 
Wydajność maszyn, jak i też ich możliwości funkcjonalne są dostosowane do potrzeb 
małych i średnich gospodarstw. 

Tab. 4. Główne etapy postępowania w procesie zagospodarowania komunalnych osadów 
ściekowych wykorzystywanych do produkcji roślin energetycznych

Rodzaj operacji Miejsce i sposób wykonania Uwarunkowania prawne
Obróbka osadu:

– stabilizacja
– zagęszczanie
– higienizacja
– dodatek biopreparatów

Oczyszczalnia ścieków
Realizowana w oczyszczalni technologia 
oczyszczania ścieków

Transport osadów na użytki rolnicze

Specjalistyczne pojazdy lub iniekcyjne 
dawkowanie (2)
Drogi:

– publiczne
– prywatne

Prawo o ruchu drogowym,
Dz. U. z dn.19.10.2012, poz. 1137

Dawkowanie nawozów pod zakładaną 
plantację

Przygotowanie i nawożenie użytków rol-
nych:

– powierzchniowe
– iniekcyjne (1, 2)

Ustawy, rozporządzenia,
Kodeks dobrej praktyki rolniczej

Badanie oddziaływania na ludzi i środowi-
sko przyrodnicze

Elementy ekotopu badane w otoczeniu 
założonej plantacji:

– gleby
– wody (3)

Ustawy, rozporządzenia, decyzje lokalne

Produkcja i przechowalnictwo zrzezów Teren gospodarstwa (5) Warunki BHP oraz wymogi przechowywania 
materiału sadzonkarskiego

Sadzenie, sianie Areały uprawne (6) Kodeks dobrej praktyki rolniczej i wymogi 
żywieniowe roślin

Pielęgnacja i ochrona plantacji
Areały uprawne, praca:

– ręczna
– mechaniczna

Program ochrony i pielęgnacji roślin zgodny 
z Kodeksem dobrej praktyki rolniczej

Zbiór wyprodukowanej biomasy
Na plantacji:

– ręczny
– mechaniczny (7, 8, 9, 12)

Zgodnie z ostatecznym celem zagospodaro-
wania wyprodukowanej biomasy

Wstępna obróbka zebranej biomasy
Na plantacji lub w jej pobliżu:

– ręczna
– mechaniczna (4, 8, 9, 10, 11)

Zgodnie z ostatecznym celem zagospodaro-
wania wyprodukowanej biomasy

Źródło: Opracowanie własne z podaniem źródeł literatury o numeracji od 1 do 12

Uwaga: wymienione w tabeli pozycje literaturowe (1–12) zawierają pełne opisy patentowe wymienionych 
maszyn i urządzeń.
(1) W. Niemiec, J. Puchała: Urządzenie do wprowadzenia cieczy pod powierzchnię gleb i łąk, W 39050 (1985).
(2) W. Niemiec: Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych, 
P 382062 (2012). 
(3) W. Niemiec: Urządzenie do zbierania i pomiaru infiltrującej wody w warunkach polowych, W 116896 (2007).
(4) W. Niemiec, W. Ślęzak, S. Skiba: Sieczkarnia do drewna, W 116926 (2007). 

21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21.
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz. U. 

z 2010 r., Nr 137, poz. 924. 
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(5) W. Niemiec, W. Ślęzak, S. Skiba: Urządzenie do produkcji zrzezów, P 384427 (2008).
(6) W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński: Sadzarka zrzezów roślin o zdrewniałych pędach, W 119940 (2013).
(7) W. Niemiec, S. Skiba, W. Ślenzak: Kosiarka do drzewiastych roślin, P 386842 (2012). 
(8) W. Niemiec, T. Trzepieciński, W. Ślenzak: Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin 
oraz gałęzi, W 119895 (2011).
(9) F. Stachowicz, W. Niemiec, T. Trzepieciński: Mobilny kombajn do pozyskiwania biomasy z roślin o zdrew-
niałych pędach, W 120576 (2011).
(10) W. Niemiec, F. Stachowicz, S. Skiba: Podajnik ciętego materiału w sieczkarni do drewna, W 119154 (2010). 
(11) W. Niemiec, S. Stachowicz, T. Trzepieciński, W. Ślenzak: Zestaw do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych 
pędów roślin, W 121680 (2012).
(12) W. Niemiec, T. Trzepieciński, W. Ślęzak: Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin, 
W 120965 (2012).

Na rycinie 8 pokazano najnowszą maszynę do iniekcyjnego nawożenia areałów pól 
uprawnych sypkimi nawozami organicznymi i sztucznymi. W badaniach prowadzonych 
na Politechnice Rzeszowskiej maszyna była stosowana do nawożenia upraw komunalnymi 
osadami ściekowymi o konsystencji wilgotnego ciała stałego. 

Ryc. 8. Maszyna do iniekcyjnego dawkowania sypkich nawozów – Patent PL 382062

a) widok z tyłu, b) widok z boku; 1 – rozrzutnik nawozów, 2 – rama nośna, 3 – belka, 4 – krój tarczo-
wy, 5 – obsypnik, 6 – obudowa podajnika, 7 – podajnik ślimakowy, 8 – komora zasypowa, 9 – koło zębate  
napędu podajnika ślimakowego, 10  – silnik hydrauliczny, 11– siłownik hydrauliczny, 12 – ramię podnośnika, 
13 – dawkowany nawóz

Źródło: Opracowanie własne

4. Podsumowanie

Dotychczas przeprowadzone badania laboratoryjne i eksploatacyjne wykazały zada-
walającą przydatność pokazanych rozwiązań utylizacji komunalnych osadów ściekowych 
w praktyce produkcji rolniczej biomasy, jak i też ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę 
koherentność produkcji biomasy, szczególnie drewna (badania prowadzono głównie 
z wierzbą energetyczną) z potrzebami turystyki wiejskiej, można wskazać wieloaspektowe 
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rozwiązanie problemu oszczędności energii w prowadzonej przez UE polityce (3x20), 
w powiązaniu z ochroną środowiska. 

Nowe możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne w gospodarstwach wiejskich, 
a zatem i świadczących usługi turystyczne, to:

 � dywersyfikacja i niezależność źródeł zaopatrzenia gospodarstwa w energię od 
cen rynkowych,

 � możliwość wykorzystania areałów gleb o niskiej bonitacji do produkcji roślin ener-
getycznych i przemysłowych,

 � dodatkowe źródło dochodów bez konieczności opuszczania stałego miejsca za-
mieszkania,

 � możliwość zastosowania nowej konstrukcji sieczkarni do drewna (zdrewniałe pędy 
roślin: wierzby energetycznej, gałęzi, odpadów drzewnych). Drewno jest cięte na 
kawałki o długości (0,030–0,300 m), co powoduje pojawienie się na rynku nowej 
postaci stałego paliwa, np. do kominków i dla potrzeb profesjonalnej energetyki 
cieplnej oraz elektrowni; możliwość podpisania wieloletniej umowy na dostawy 
biomasy do dużych jednostek ciepłowniczych w miastach, 

 � w przypadku produkcji roślin oleistych, olej (np. rzepakowy, słonecznikowy) może być 
wykorzystany jako olej techniczny lub do ogrzewania indywidualnych gospodarstw 
oraz budynków użyteczności publicznej.
Najważniejsze problemy ochrony środowiska, możliwe do realizacji w wyniku wdro-

żenia zaprezentowanej technologii do praktyki, to:
 � wyłączenie z obiegu troficznego człowieka niebezpiecznych substancji zawartych 

w osadach, przy zachowaniu możliwości kontroli ich obiegu w środowisku,
 � wykorzystanie wyprodukowanej biomasy do celów grzewczych lub wytwarzania 

energii elektrycznej nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego, 
 � bezpieczne dla biotopu wiejskiego wykorzystanie osadów z wielokomorowych osad-

ników w przydomowych oczyszczalniach ścieków do produkcji roślin energetycznych 
i przemysłowych,

 � zagospodarowanie osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach23, z gospodar-
czym wykorzystaniem biogennych związków do produkcji biomasy,

 � opracowana technologia spełnia wymogi zamkniętego obiegu biomasy w środowisku.

23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21.
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UTYLIZATION OF BIOMASS ON REQUIREMENTS OF FARMS  
IN COUNTRY TOURISM

Abstract
Presented summarizes the characteristics of biomass to satisfy the heating needs in the Subcar-

pathian region, paying attention to the needs of rural tourism. In short, exemplified willow, tech-
nology, production of energy crops with the use of municipal sewage sludge. Laboratory tests were 
carried out in specialized laboratories Rzeszów University of Technology and functional studies on 
small and medium-sized plantations of energy crops (willow). Studies have confirmed the useful-
ness of the technology development of municipal sewage sludge particularly in the production of 
energy crops, with woody stems.

Keywords: biomass, renewable energy resources, energetic willow, municipal sludge, biomass 
harvest
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Od września 2013 r. gmina Dubiecko wraz z partnerami krajowymi – Związkiem 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego z siedzibą w Dynowie, Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz partnerem zagranicznym 
Agencją Rozwoju Regionalnego Svidnik ze Słowacji, realizowała projekt pod nazwą 
„Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych 
w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)”. Był on współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 (NR PL-SK/
KAR/IPP/III/173). 

Ideą realizacji projektu było podjęcie przez wybranych partnerów wspólnych działań 
mających na celu wsparcie rozwoju turystyki na obszarach tworzących niewielkie de-
stynacje turystyczne. Obydwa objęte wsparciem projektu obszary – Pogórze Dynowskie 
w części Polskiej oraz powiat Świdnik w części Słowackiej – charakteryzują się bogactwem 
walorów turystycznych, których potencjał z nimi związany wydaje się być nie w pełni 
wykorzystywany, co przekłada się na relatywnie mały ruch turystyczny na tych obsza-
rach. Wśród potencjalnych turystów nie cieszą się one tak dużą popularnością, jak np. 
Bieszczady czy też górskie regiony Słowacji. Aby odmienić obecny trend i postrzeganie 
wspomnianych regionów w oczach turystów, podjęto wszelkie możliwe działania, które 
pozwolą – w większym bądź mniejszym stopniu – zrealizować wspomniane potrzeby. 
Celem dodatkowym, jaki określony został już na etapie tworzenia wniosku o dofinan-
sowanie, była potrzeba nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy 
partnerami zaangażowanymi w realizację projektu, a także ze wszystkimi podmiotami 
związanymi z branżą turystyczną na danych obszarach, tak aby efekty z realizacji pro-
jektu były widoczne również po jego zakończeniu. Ma to duże znaczenie ze względu na 
potrzebę podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług turystycznych, wymianę 
wspólnych doświadczeń oraz tzw. know-how, które sprzyja takim właśnie działaniom. 

W osiągnięciu założonych celów pomogła realizacja zaplanowanych działań w tym 
również tych wykorzystujących nowoczesne formy promocji i stanowiących jednocze-
śnie element innowacyjności projektu. Konkretne działania wraz z ich spodziewanymi 
rezultatami zostały skonsultowane między partnerami już na etapie prac związanych 
z tworzeniem wniosku o dofinansowanie. 
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Wszystkie zrealizowane działania wiązały się z konkretnymi korzyściami. Określone 
grupy docelowe, jakie stanowili przedstawiciele branży turystycznej, jednostki samorządu 
terytorialnego wraz z organizacjami pozarządowymi, turyści oraz lokalni mieszkańcy, 
dzięki realizacji projektu podniosły swoją świadomość na temat otaczających ich na co 
dzień walorów krajobrazowych, historyczno-kulturowych oraz wypoczynkowych. To 
właśnie dla nich oraz przedstawicieli branży turystycznej z Pogórza Dynowskiego oraz 
Powiatu Świdnik został przeprowadzony specjalny cykl szkoleń związanych z tematyką 
turystyczną oraz kulinarną przez znanych i szanowanych w swoich branżach ekspertów. 
Dostrzegając potrzebę krzewienia lokalnych tradycji, prezentacji dziedzictwa kulturowego 
obszaru Pogórza Dynowskiego dla szerszej publiczności, w ramach projektu w czerwcu 
2014 r. zorganizowano dużą lokalną imprezę pn. „Święto Pogórza”.

W efekcie konsultacji pomiędzy partnerami została przygotowana seria dokumen-
tów ewidencjonujących stan obecny wszystkich elementów, jakie składają się na całość 
potencjału turystycznego Pogórza Dynowskiego oraz Powiatu Świdnik, tworząc tym 
samym narzędzia do wsparcia rozwoju turystyki na tych obszarach. Wspomnianą serię 
dokumentów stanowiły: „Inwentaryzacja potencjału turystycznego Pogórza Dynowskie-
go i Powiatu Svidnik” oraz związana z nią „Diagnoza potencjału turystycznego Pogórza 
Dynowskiego i Powiatu Svidnik”, w której wybrany ekspert na podstawie zgromadzo-
nych danych w Inwentaryzacji, innych dokumentów źródłowych związanych z tematyką 
turystyki oraz przedstawionych mu wyników badań ankietowych dokonał waloryzacji 
oraz wyraził swoją opinię na temat obecnego stanu wszystkich czynników składających 
się na potencjał turystyczny obydwu destynacji turystycznych. Kolejnym dokumentem, 
związanym z badaniem istniejącego potencjału turystycznego, był „Plan rozwoju tury-
styki”, który stanowi zbiór pomysłów na rozwój ruchu turystycznego, gotowych ofert 
turystycznych, koncepcji budowania zrównoważonego rozwoju turystyki. Znaczenie 
dokumentu podkreśla także fakt, że zawiera on założenia do budowania przyszłej marki 
obszarów objętych realizacją niniejszego projektu. 

Opisane formy promocji i wsparcia rozwoju obszarów o wysokim potencjale tury-
stycznym, związane były m.in. z rozbudową serwisu www.karpaty.turystyka.pl, który 
tematycznie odpowiadał charakterystyce i celom projektu. To właśnie z tych środków 
dokonano poszerzenia jego funkcjonalności oraz zmiany dotychczasowej szaty graficznej. 
Atrakcyjna i spełniająca wymagania dzisiejszych użytkowników sieci strona internetowa 
posiada specjalną zakładkę, w której zamieszczono informacje o obydwu destynacjach 
turystycznych, jakich dotyczył projekt. Dbając o promocję projektu, w przekazach me-
dialnych zorganizowano dla wybranych przedstawicieli mediów z obydwu części trans-
granicznego obszaru, specjalne study tour prowadzące przez wybrane atrakcje części 
Polskiej i Słowackiej projektu.

Jednymi z najbardziej transparentnych działań, jakie zostały zrealizowane w ramach 
projektu, było stworzenie przewodnika wraz z mapą dla Pogórza Dynowskiego i Powiatu 
Świdnik w tradycyjnej formie drukowanej, jak i interaktywnej w postaci aplikacji na 
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smartfony dla użytkowników systemów Windows oraz Android. Aplikacja jest gotowa do 
pobrania m.in. ze Sklepu Play oraz specjalnie na tę okazję wygenerowanych kodów QR 
znajdujących się na tabliczkach informacyjnych zlokalizowanych na obszarze objętym 
wsparciem projektu, ponadto zawierają sporo tekstów o atrakcjach Pogórza Dynowskiego 
wzbogaconych przez dokumentację fotograficzną zgromadzoną przez m.in. pracowników 
Stowarzyszenia „Pro Carpathia”, a także wiele innych ciekawych funkcjonalności, jak np. 
lektor dla wybranych informacji. 

Zrealizowany w ciągu 10 miesięcy projekt został podsumowany na zorganizowanej z tej 
okazji konferencji zamykającej, na której zaprezentowano wyniki zrealizowanych działań.

Mamy nadzieję, że osiągnięte dzięki projektowi rezultaty przyczynią się do zwiększe-
nia ruchu turystycznego na Pogórzu Dynowskim oraz w Powiecie Świdnik, a nawiązane 
partnerstwo zaowocuje w przyszłości kolejnymi przedsięwzięciami. 

Koordynator projektu 
Danuta Armata
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