
1

IS
S

N
 2

54
4-

90
28

C
za

so
pi

sm
o 

be
zp

ła
tn

e
N

r 
6 

(3
7)

 2
01

9

WYDANIE

SPECJALNE

Przeg  ąd
Kulturalny
Społeczno-

Karpacki

KULTURA • PRZYRODA • TURYSTYKA



2

Dla jednych jest to łańcuch górski w środ-
kowej Europie (drugi co do powierzchni łańcuch 
górski w tej części kontynentu), ciągnący się 
łukiem przez terytoria ośmiu krajów. Inni przy-
pominają, że Karpaty wchodzą w skład wielkie-
go systemu górskiego – łańcucha alpejsko-hi-
malajskiego. Z kolei dla etnologów to obszar 
występowania licznych grup etnograficznych 
kultywujących po dzień dzisiejszy swoje trady-
cje i zwyczaje. Dla historyków sztuki to miejsce, 
w którym najliczniej na świecie zachowała się 
żywa kultura drewna: świątynie, całe zabudowy 
wsi, a także uprawiający czynnie swoje zawody 
snycerze i cieśle. Archeolodzy odnotowują cen-
ne znaleziska zmieniające historię tego obszaru.

Region karpacki jest jednym z najbardziej 
różnorodnych kulturowo obszarów w Europie, 
ale pod względem gospodarczym - en masse - 
należy do jednych z najmniej konkurencyjnych 
i rozwiniętych obszarów na kontynencie. Jest 
regionem o unikalnych walorach geograficznych 
i przyrodniczych, niemniej boryka się z poważ-
nymi wyzwaniami wymagającymi wspólnego 
działania. Te poważne wyzwania to m.in. globa-
lizacja gospodarki, która powoduje, że obszar 
cofa się w dynamice rozwoju nie nadążając pod 
względem konkurencyjności i innowacyjności za 
europejską czołówką. To obszar z negatywnymi 
tendencjami demograficznymi, na które szczegól-
nie składają się skutki starzenia się społeczeń-
stwa i niskiej gęstości zaludnienia na obszarach 
górskich oraz nowe – niebezpieczne dla Karpat - 
tendencje migracyjne. Zdecydowanie więcej osób 
opuszcza ten region niż się tutaj osiedla. Szcze-
gólnie dotyczy to młodego pokolenia, które chęt-
niej swoją przyszłość lokuje w zurbanizowanych 
centrach rozwoju krajów, przez które przebiegają 
obszary podgórskie i pasma górskie Karpat.

Zbyt rzadko też zwracamy uwagę na wyso-
ką podatność regionu na zmiany klimatu oraz 
ich przewidywane skutki dla środowiska, różno-
rodności biologicznej oraz – w dalszej perspek-
tywie - warunków życia jego mieszkańców. Tak 
naprawdę dopiero dyskusja o budowie drogi 
szybkiego ruch S19 uzmysłowiła nam, że ten 
„zaściankowy” region poprzez swoje szczególne 
położenie geograficzne w Europie, przez wieki 
tranzytowy, obecnie nie posiada nowoczesnej 
arterii komunikacyjnej łączącej go w układzie 
północ-południe. I wreszcie na koniec coś co po-
winno być ważnym elementem strategii rozwoju 
Karpat czyli turystyka, która ma tutaj wręcz ideal-
ne warunki do rozwoju. Od lat podejmowany jest 

temat jej zbyt wysokiego poziomu sezonowości, 
szczególnie w niektórych rejonach turystycznych. 
Bieszczady zapełniają się turystami na 4-5 mie-
sięcy, przy sprzyjających warunkach pogodo-
wych okres ten można wydłużyć maksymalnie 
o miesiąc - dwa. Brak sensownego pomysłu na 
jego radykalne przedłużenie.

W 2003 r. powstała Ramowa Konwencja 
o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Do-
kument ten jest wyrazem woli i został podpisany 
w Kijowie przez siedem państw: Czechy, Polskę, 
Rumunię, Serbię, Słowację, Ukrainę i Węgry. 
Jego celem jest prowadzenie wszechstronnej po-
lityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównowa-
żonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, 
wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczno-
ści lokalnych oraz zachowania walorów przyrod-
niczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru. 

W lipcu 2019 r. Stowarzyszenie „Pro Carpa-
thia” poprzez realizację projektu pn. „Rozwój po-
tencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro 
Carpathia” przez wsparcie działań misyjnych na 
rzecz Karpat” tworzy pierwszy w regionie „kar-
packi” think tank. Efektem jego istnienia będzie 
prowadzenie badań na pograniczu polsko-sło-
wacko-ukraińskim dotyczących m.in. świadomo-
ści lokalnych społeczności na temat potencjału, 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 
kierunków rozwoju terenów zamieszkiwanych 
przez te społeczności. Pozwoli to na pokazywa-
nie potencjału rozwoju Karpat w obszarach m.in. 
turystyki, ochrony środowiska, kultury w odnie-
sieniu do poszczególnych rozdziałów Konwencji 
Karpackiej. Liczymy na współpracę ze środowi-
skami z ośrodków naukowych, które zajmują się 
tematyką karpacką. Co ważne efekty przepro-
wadzonych nowych badań i analiz, a także już 
istniejące, zostaną upublicznione.

W kolejnych zeszytach Karpackiego Prze-
glądu Społeczno-Kulturalnego będziemy pre-
zentować poszczególne Protokoły Konwencji 
Karpackiej uzupełniając je popularno-nauko-
wymi tekstami dotyczącymi tych konkretnych 
zagadnień. W tym numerze zamieszczamy 
część pierwszą Protokołu o zrównoważonej tu-
rystyce do Konwencji Karpackiej. Towarzyszą 
jej teksty na temat historii rozwoju turystyki, 
agroturystyki i turystyki wiejskiej w Bieszcza-
dach oraz Karpatach. Dodatkowo zamieszczo-
ne zostały materiały poświęcone turystyce kul-
turowej, turystyce kulinarnej i enoturystyce. 

Zapraszam do lektury
Krzysztof Staszewski
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Zadanie pn. „Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” przez wsparcie 
działań misyjnych na rzecz Karpat” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
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W ramach priorytetu 4, Narodowy In-
stytut Wolności skierował wparcie do think 
tanków, organizacji obywatelskich o profilu 
analityczno-badawczym. 

W ramach projektu zaplanowano m.in.: 
rozbudowę strony: www.konwencjakar-
packa.org.pl, przeprowadzenie badania 
dotyczącego m.in. świadomości lokalnej 
społeczności na temat potencjału, dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 
kierunków rozwoju terenów zamieszkiwa-
nych przez te społeczności i związanej 
z tym jakości ofert turystycznych na po-
graniczu polsko-słowacko-ukraińskim, wy-
danie 6 numerów specjalnych czasopisma 
Karpacki Przegląd Społeczno-Gospodar-
czy, doposażenie i wsparcie instytucjonal-
ne działalności Stowarzyszenia.

Polecane strony: 
https://www.niw.gov.pl/
http://www.konwencjakarpacka.org.pl/pl/a. 

Wsparcie działań misyjnych 
na rzecz Karpat 

W lipcu 2019 r. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” rozpoczęło realizację projektu pn. Rozwój potencjału 
instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” przez wsparcie działań misyjnych na rzecz Karpat. 
Przedsięwzięcie jest finasowanie przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich (PROO).

dr Agnieszka Pieniążek Projekt 
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Idea pieszych wędrówek, jako formy wypoczynku i pozna-
wania rodzinnych stron pojawiła się dopiero w dziewiętnastym 
stuleciu. Wcześniej przemieszczanie się na piechotę uważano 
za coś uwłaczającego dla osób wyższego stanu. Wybitny krajo-
znawca, Mieczysław Orłowicz, który u schyłku XIX w. uczęsz-
czał do gimnazjum w Jarosławiu tak pisał po latach w swoich 
wspomnieniach: Pogarda dla turystyki pieszej i chodzenia pie-
chotą była tak duża, że nawet chłopscy synowie, moi koledzy 
z gimnazjum jarosławskiego, nigdy ze wsi, w której mieszkali, 
nie przyjeżdżali inaczej jak furmanką. Przychodzić do Jarosła-
wia piechotą absolutnie im nie wypadało mogli to robić tylko 
biedacy, nie mający koni1. Warto więc w tym miejscu zwrócić 
uwagę na przełomowy dla dziejów bieszczadzkiej turystyki 

charakter wyprawy na Łopien-
nik Wincentego Pola i jego to-
warzyszy z sierpnia 1835 r. Na-
tomiast opis konnego wyjazdu 
w Bieszczady młodego Alek-
sandra Fredry zawarty w jego 
pamiętniku uznać należy za naj-
starszą znaną relację z wycieczki 
w ten zakątek Polski. O ile dla 
ojca przyszłego komediopisarza 
wspomniana podróż była moty-
wowana sprawami majątkowymi, 
to już autor „Zemsty” wystąpił 
wówczas w roli turysty, co wy-
raźnie widać gdy analizujemy 
powszechnie znane fragmenty 
fredrowskiego „Trzy po trzy”.

Przed I wojną światową
Pierwsze inicjatywy w zakresie, który dziś określilibyśmy mia-

nem usług turystycznych podejmowano jeszcze przed wybu-
chem I wojny światowej. Wiele informacji na ten temat odnaleźć 
możemy w bogato ilustrowanym „Przewodniku po zdrojowiskach 
i miejscowościach klimatycznych Galicyi” opracowanym przez 
Stanisława Lewickiego, Mieczysława Orłowicza oraz Tadeusza 
Praschila i wydanym w 1913 r. nakładem Krajowego Związku 
Zdrojowisk i Uzdrowisk we Lwowie. Opracowanie zawierało 200 
fotografii i rycin, mapę Galicji, a także rozkład jazdy pociągów. 
Wbrew tytułowi, w przewodniku opisano również stacje tury-
styczne i miejsca dogodne do uprawiania sportów zimowych. 
Spośród miejscowości położonych w granicach turystycznych 
współczesnych Bieszczadów, w opracowaniu znalazły się: Hu-
zele, Jabłonki, Krościenko, Kulaszne, Lesko, Mrzygłód, Nasicz-
ne, Olchowce, Olszanica, Sianki, Szczawne i Uherce.

1 M. Orłowicz, Moje wspomnienia turystyczne, Wrocław 1970, s. 35.

Spośród wymienionych miejscowości, największe letnisko 
rozwinęło się w Jabłonkach. Miejscowość ta współcześnie koja-
rzona jest przede wszystkim z faktem śmierci gen. Karola Świer-
czewskiego (1897–1947) oraz znajdującym się tam do lutego 
2018 r. pomnikiem „Waltera”. Warto przybliżyć mniej znane fakty 
z dziejów Jabłonek. W początkach XX w. majątek tutejszy stał 
się wspólną własnością Felicji ze Szczepańskich (1872–1963) 
i Aleksandra (1874–1922) Skarbków. Kronika rzymskokatolickiej 
parafii w Baligrodzie podaje iż wcześniejszy właściciel Jabłonek, 
Tadeusz Sołdraczyński popadł w długi budując tu nowoczesny 
tartak, a sama licytacja miała miejsce w 1906 r. Skarbkowie zało-
żyli w tej miejscowości letnisko, które funkcjonowało już w 1912 r. 
W infrastrukturze letniska wykorzystywano wówczas m.in. dawną 
halę tartaczną. Na pocztówce wydanej przed wybuchem I wojny 
światowej przedstawiono cztery drewniane obiekty, które służy-
ły w owym czasie letnikom w Jabłonkach (Pan Jowialski, Willa 
Zacisze, Pod Kopułą i letnisko Domu Akademickiego). Swoje 
letnisko prowadził tu „Dom Akademicki” im. A. Mickiewicza we 
Lwowie, wspierany od początku swojego istnienia przez Felicję 
Skarbkową2. Jak możemy przeczytać we wspomnianym wyżej 
przewodniku z 1913 r. Latowisko posiada specjalnie dla gości 
zbudowane domy, a to 7 parterowych i 2 piętrowe, razem 70 ubi-
kacyi. Mieszkania przeważnie składają się z 2-3 pokoi z kuchnią 
i przynależnościami. Jeden z domów, przeznaczony dla osób nie 
prowadzących własnego gospodarstwa, składa się z pojedyn-
czych pokoi. Mieszkania wszystkie umeblowane i opatrzone pie-
cami. Ceny niskie. (…) Aprowizacyą zajmuje się miejscowy za-
rząd dóbr, który także wysyła codziennie posłańca do Baligrodu 
po pocztę, mięso oraz wszelkie żądane sprawunki dla letników. 
W zarządzie otrzymywać można również po umiarkowanej cenie 
dobry wikt domowy3. W przytoczonym opisie widać już nowocze-
sne podejście do turystyki. Letnikom przybywającym do Jabłonek 
już przed I wojną światową, państwo Skarbkowie – właściciele 
miejscowego majątku oferowali specjalne urządzone kwatery. 
W innych miejscowościach noclegi można było otrzymać jedy-
nie u lokalnych gospodarzy. Oczywiście standard tych kwater 
musiał być bardzo zróżnicowany. Warto wspomnieć, że nawet 
w stolicy powiatu – Lesku odstępowane letnikom pomieszczenia 
„pozostawiały wiele do życzenia”. Lesko dysponowało jednak 
w owym czasie kilkoma hotelami4. Specjalnej infrastruktury letni-
skowej nie posiadały wówczas jeszcze nawet Sianki, do których 
dopiero kilka lat wcześniej została doprowadzona linia kolejowa. 
Miejscowość ta, podobnie jak Komańcza rozwinęła się jednak tu-
rystycznie w okresie międzywojennym. Tym samym trudno się 
dziwić, że Jabłonki posiadając specjalną infrastrukturę jako jedy-

2 Ł. Bajda, Baligród. Historia bieszczadzkiego miasteczka, Krosno 2018, s. 142-143.
3 S. Lewicki, M. Orłowicz, T. Sprachil, cz. cyt., s. 57-58.
4 S. Lewicki, M. Orłowicz, T. Sprachil, cz. cyt., s. 97.

Turystyka w Bieszczadach 
przed rokiem 1939

Do drugiej połowy XIX w. trudno jest mówić o turystyce w Bieszczadach. Zresztą masowy ruch turystyczny do-
piero się rodził i stopniowo rozwijał wraz z powstawaniem kolejnych linii kolejowych. Również w naszym regionie 
początki turystyki należy wiązać z obecnością kolei. We wcześniejszym okresie przyjazdy osób z zewnątrz, 
które nie były umotywowane względami rodzinno-towarzyskimi czy ekonomicznymi, ograniczały się do uczest-
nictwa w urządzanych w Bieszczadach polowaniach. Jeśli zaś chodzi o pierwsze zorganizowane formy pobytu, 
to dominowała początkowo turystyka zdrowotna. 

Historia dr Łukasz Bajda

Juliusz Kossak, Portret Wincentego Pola, 
1874 r. (WikiCom)
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nazwę Polskiego Toarzystwa Tatrzańskiego. Dziewięć lat później 
oddział PTT utworzono w Sanoku. Organizacja ta położyła ogrom-
ne zasługi w rozwoju krajoznawstwa i turystyki w naszym kraju. 
Z inicjatywy sanockiego oddziału PTT z okazji Zjazdu Górskiego 
w 1936 r. ukazał się „Przewodnik po Sanoku i Ziemi Sanockiej” 
autorstwa Edmunda Słuszkiewicza. Dwa lata później opublikowa-
no drugie, uzupełnione wydanie tej książki, która współcześnie 
stanowi ważne źródło do dziejów turystyki na terenie szeroko 
pojętych Bieszczadów. Trzeba bowiem podkreślić, że autor prze-
wodnika opisuje w nim obszar ziemi sanockiej w jej historycznych 

na miejscowość w szeroko pojętych Bieszczadach, cieszyły się 
największą frekwencją wśród letników przed I wojną światową.

Chociaż Lutowiska przed I wojną światową nie posiadały 
żadnej infrastruktury dla letników, to w prasie zaczęły pojawiać 
się ogłoszenia reklamujące Lutowiska jako stację klimatyczną, 
gdzie powietrze jest tak znakomite, jak w Zakopanem, a okolica 
piękna górzysta, otoczona lasami, w sąsiedniej wiosce kąpiele 
w Sanie5. Anonse te ukazywały się z adnotacją, że szczegóło-
wych informacji udziela ks. Michał Huciński (1870–1936). Jak 
można przypuszczać ten zasłużony dla Lutowisk duszpasterz, 
budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz utworzonej w 1913 r. 
tamtejszej parafii rzymskokatolickiej, widział w turystyce szansę 
na rozwój miejscowości.

Historia bieszczadzkich letnisk to nie tylko wzloty, ale i upad-
ki. Przykładem tych drugich są dzieje „Zakładu żętyczno-lecz-
niczego” w Kulasznem, który został założony w 1875 r. przez 
Leonarda Truskolaskiego. W pierwszych latach swojego funk-
cjonowania, dzięki kampanii reklamowej w prasie oraz położeniu 
przy linii kolejowej łączącej Galicję z Węgrami, uzdrowisko zy-
skało popularność wśród galicyjskich kuracjuszy. Wydaje się jed-
nak, że właścicielom kurortu zabrakło funduszy na jego rozwój 
i utrzymanie.  Do upadku inicjatywy Truskolaskiego przyczyniła 
się najpewniej krytyczna recenzja, którą zamieszczono w 1881 r. 
w „Tygodniku Ilustrowanym”, a następnie często przywoływano. 
Autor tekstu zwracał uwagę na niską jakość infrastruktury prze-
znaczonej dla kuracjuszy, kiepską obsługę oraz wygórowane 
stawki za pobyt. W 1882 r. przybywający do Kulasznego mieli 
do dyspozycji 50 umeblowanych pokoi. Jednakże po kilku la-
tach zniknęły z ówczesnej prasy reklamy uzdrowiska, a sama 
miejscowość pozostała przede wszystkim miejscem letniego 
wypoczynku właścicieli tutejszego majątku oraz ich znajomych6. 
Wydany trzydzieści lat później cytowany już tutaj przewodnik, 
wymienia co prawda Kulaszne i pobliskie Szczawne jako miej-
scowości letniskowe, ale pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury.

Okres międzywojenny
Odzyskanie przez Polskę niepodległości i zakończenie walk 

o granice odrodzonego państwa stworzyło dogodne warunki do 
rozwoju turystyki. Na terenie całego kraju, powstałego z połącze-
nia trzech dawnych zaborów mogły się rozwijać organizacje o pro-
filu społecznym, kulturalnym czy sportowym. Prym oczywiście wio-
dły początkowo podmioty powstałe w dawnej Galicji, gdzie od lat 
60. XIX w. Polacy cieszyli się autonomią. To właśnie w zaborze 
austriackim powołane zostało Towarzystwo Tatrzańskie (początko-
wo Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie), które w 1920 r. przyjęło 

5 „Gazeta Narodowa”, R. 49, nr 132, 12 czerwca 1909, s. 4.
6 D. Nowak, Kulaszne. Historia  zapomnianego kurortu, w: https://mojagalicja.wordpress.
com/2017/07/13/kulaszne-historia-zapomnianego-kurortu/ [dostęp 28.02.2019]

Afisz Ligi Popierania Turystyki z 1939 r.
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Grupa harcerzy przed kościołem w Baligrodzie oraz harcerze w czasie prac porządkowych w okolicach Baligrodu, lato 1933 r. (źródło: zbiory Jerzego Kozłowskiego z Wrocławia)
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granicach. Była to pierwsza tego typu publikacja, a jej celem było 
spopularyzowanie regionu, który pomimo niewątpliwych walorów 
turystycznych wciąż nie cieszył się należytym zainteresowaniem 
wśród podróżujących po Polsce. We wstępie do przewodnika 
Słuszkiewicza czytamy: Ziemia sanocka pomimo przyrodzonego 
piękna, mimo wielkich wartości klimatycznych i turystycznych, ja-
kimś zrządzeniem niedobrego losu była dotychczas niedoceniana 
i stale pomijana. Leżała odłogiem w zupełnym zaniedbaniu7. Na 
popularyzację regionu wpłynął z pewnością wspomniany wyżej 
fakt zorganizowania w Sanoku w  1936 r.  Zjazdu Górskiego.  Nie 
można zapomnieć, że inicjatywy na rzecz rozwoju infrastruktu-
ry letniskowo-turystycznej w Bieszczadach podejmowane przed 
I wojną światową, miały swoją kontynuację w działaniach po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości. Największą aktywność w tym 
zakresie przyniosły jednak lata 30. XX w., a szczególnie ostatnie 
lata przed wybuchem II wojny światowej.

Wydany pod redakcją Czesława Rokickiego Informator leczni-
czy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodnik po uzdrowiskach 
i letniskach8 dane o wielu położonych w górach mniejszych miej-
scowościach letniskowych podaje na podstawie danych zaczerp-
niętych z  przewodnika S. Lewickiego, M. Orłowicza i T. Praschila. 
Osłabia to wartość źródłową wydanego w 1925 r. tego informatora 
w partiach poświęconych Bieszczadom. Pominięto w nim mniej 
znaczące miejscowości letniskowe: Kulaszne, Nasiczne, Szczaw-
ne i Uherce. Natomiast w przypadku pozostałych powtórzono in-
formacje z przewodnika wspomnianych trzech autorów, a zatem 
odnoszące się do sytuacji sprzed przeszło dekady.

W informatorze Rokickiego brak wzmianki o dwóch najważ-
niejszych miejscowościach turystycznych w przedwojennych 
Bieszczadach – Siankach (ówczesny powiat turczański) i Ko-
mańczy (powiat sanocki). Sianki z drugiej połowy lat 30. XX w. 
można nazwać prawdziwym kurortem. Przybywający do tej miej-
scowości mieli do dyspozycji oprócz kwater prywatnych, trzy 
schroniska, sześć pensjonatów i dziesięć domów letniskowych. 
Najbardziej reprezentacyjnym obiektem w Siankach był Hotel 
Turystyczny Ligi Popierania Turystyki (nazywany również do-
mem lub schroniskiem narciarskim). Środki na budowę wyłożył 

7 E. Słuszkiewicz, Przewodnik po Sanoku i Ziemi Sanockiej, Sanok 1938, s. 5.
8 Gdzie jechać na lato? Informator leczniczy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodnik po 
uzdrowiskach i letniskach, red. Cz. Rokicki, Warszawa 1925/26.

Przemyski Związek Narciarski, Minister-
stwo Komunikacji, Państwowy Urząd Wy-
chowania Fizycznego oraz Polski Związek 
Narciarski. Wzniesiony przez huculskich 
cieśl i  budynek był  zelektryf ikowany, 
miał centralne ogrzewanie  oraz wodę 
bieżącą. Wnętrze zdobiły huculskie rzeźby 
i ceramika, a ważne miejsce zajmował 
majol ikowy portret marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Posiadający 150 miejsc 
noclegowych budynek został wzniesiony 
kosztem 180 tys. zł, a jego uroczyste 
otwarcie miało miejsce 1 marca 1936 r.9

W drugiej połowie lat 20. w części Ko-
mańczy nazywanym Zagumnie zaczęto 
wznosić pierwsze obiekty dla letników. 
Wśród nich wymienić trzeba istniejący do 
dziś budynek klasztoru ss. Nazaretanek, 
który został wybudowany w szwajcarskim 
stylu uzdrowiskowym. Część domu od po-
czątku przeznaczona była na cele wypo-
czynkowe. W latach  1933–1934 powstał 
pensjonat Związku Pracowników Umysło-
wych Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo-
wych we Lwowie. Wzniesiono tu również 
inne obiekty, a z czasem ta część Komań-

czy zyskała nazwę „Letnisko”. Tak również nazwano położony 
w pobliżu przystanek kolejowy. Statystyki z 1937 r. podają fre-
kwencję w tym sezonie na poziomie 200 osób10. Założenie domu 
wypoczynkowego w Komańczy rozważała również Kasa Samopo-
mocy Szeregowych Policji Państwowej województwa lwowskiego. 
Zamierzano zakupić obiekt, który wymagał wykończenia. Jednak 
kwota 25 tys. zł, którą należało wyłożyć na ten cel uznana została 
przez władze organizacji za zbyt wysoką11.

Ważny wkład w rozwój turystyki na terenie Bieszczadów przed 
1939 r. mieli ziemianie. W wydanej w 1938 r. broszurze autor-
stwa Karola Woyciechowskiego wyszczególniono obok osiedli 
letniskowych, jako drugi typ letnisk letniska-dwory: Inicjatywa 
i spowodowanie ruchu letniskowego wyszły w nich od dworu. 
W miejscowościach tych ruch letniskowy rozwija się głównie na 
korzyść dworu. Wieś tylko w znikomym stopniu partycypuje w ko-
rzyściach z tego ruchu płynących. Produkty wytwarzane na miej-
scu, a więc nabiał, warzywa, owoce – dwór ma własne i głównie 
dla wygodnego i korzystnego ich zbywania wywołał początkowo 
ten ruch. Wieś dostarcza co najwyżej trochę drobiu, poza tym 
zbywa letnikom jagody i grzyby, czasem czerpie również ko-
rzyści z rozlicznych osobistych świadczeń, wynajmu  furmanek 
itp. Autor analizy ruchu letniskowego w województwie lwowskim 
u schyłku lat 30. XX w. zwrócił uwagę na fakt, iż letniska-dwory 
zyskując popularność, przyczyniały się do przyjmowania letników 
również w domach wiejskich12. 

Noclegi dla letników oferowali właściciele pałaców w Olszani-
cy, Średniej Wsi oraz Sokolem13. W latach trzydziestych w opar-
ciu o miejscowy majątek  z inicjatywy jego właściciela Czesława 
Wawrosza powstało też letnisko w Myczkowie. W pierwszym 
numerze mających w dużym stopniu charakter reklamowy 
„Wiadomości Turystycznych Polskiego Biura Francopol”, wśród 
polecanych letnisk i dworów z całej Polski, wymieniony został 
również Myczków: Letnisko w Karpatach, prześlicznie położone 
w górach, lasach nad wodą. Potoki górskie. Rzeka. Wszelkie 

9 Otwarcie domu narciarskiego w Siankach, „Wschód”, nr 5, 10 marca 1936, s. 8;  Bieszczady. 
Słownik historyczno-krajoznawczy, cz. 1. Gmina Lutowiska, red. S. Kryciński, Ustrzyki Górne-
Warszawa 1995,  s. 308.
10 W. Wesołkin, Komańcza. Materiały do monografii, w: Historia, kultura i tradycja w 500-letniej 
Komańczy , red. P. Królikowski i in., Komańcza 2012, s. 26-27.
11 „Na posterunku. Gazeta Policji Państwowej”, R. 17, nr 24, 9 czerwca 1935, s. 11.
12 K. Woyciechowski, Województwo lwowskie jako teren letniskowy, Lwów 1938, s. 15.
13 Powiat Leski Kraina Szybowisk, s. 4.

Hotel Turystyczny Ligi Popierania Turystyki w Siankach na starych pocztówkach
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rozrywki. Turystyka. Bardzo zdrowa kuch-
nia. Cena od zł 3,50.14 Do dyspozycji letni-
ków wzniesione zostały dwie wille mogące 
w sumie pomieścić 60 osób. Wśród atutów 
letniska w folderze wydanym przez Sek-
cję Turystyki Towarzystwa Rozwoju Ziem 
Wschodnich pt. „Wakacje we dworach na 
Ziemiach Wschodnich” wymieniono: Góry 
lesiste, z okien domów rozległy widok. 
Dom stoi wśród lasu sosnowego na stoku 
góry. Basen kąpielowy; w pobliżu płynie 
rzeka San. Oświetlenie naftowe, wanna. 
Plaża trawiasta lub piaszczysta, łódka, 
kajak, gry sportowe, siatkówka, spacery 
bryczką, powozem, biblioteka, radio, for-
tepian. Zimą narty. Polowanie, grzybobra-
nie. Wycieczki w okolicę, gdzie zachowało 
się wiele ruin. We wspomnianym folderze 
wśród czterech polecanych miejsc w wo-
jewództwie lwowskim znalazła się również 
willa „Janina” w Wołkowyi, należąca do 
Karola Czternastka. Przez cały rok ofero-
wano w niej 27 miejsc noclegowych w po-
kojach 1-3 osobowych15.

Powiat leski, który posiadał piętnaście 
miejscowości letniskowych był pod wzglę-
dem ich ilości drugim po powiecie turczań-
skim w województwie lwowskim w 1937 r. Większość z nich 
były to tzw. wsie letniskowe z frekwencją poniżej 200 osób rocz-
nie. Aż w siedmiu przypadkach letnicy byli przyjmowani przez 
właścicieli dworów. Chodzi o miejscowości: Myczków, Rudenka, 
Średnia Wieś, Uherce, Wańkowa i Zabrodzie. Warto zaznaczyć, 
że w wykazie miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych wo-
jewództwa lwowskiego, poza jednym przypadkiem, wszystkie 
letniska-dwory znajdowały się na terenie powiatu leskiego16. Aż 
do wybuchu II wojny światowej wzrastała liczba letnisk w wo-
jewództwie lwowskim. Okolice Baligrodu już wówczas należały 
do najważniejszych regionów turystyczno-letniskowych całego 
województwa. Wśród 27 letnisk powiatu leskiego, wymienionych 
w spisie sporządzonym z 1939 r. na podstawie materiałów za 
poprzedni rok zebranych przez Związek Letniskowo-Turystycz-
ny „Bieszczady” wymienione zostały m.in.: Cisowiec, Mchawa, 
Kielczawa, Stężnica, Bystre, Rabe, Łubne, Kołonice i Jabłon-
ki. W przypadku większości tych miejscowości przybliżona fre-
kwencja wynosić miała dziesięciu letników w minionym sezonie. 
Wyższą, bo dwudziestoosobową frekwencją mogły wykazać się 
Bystre i Stężnica oraz Baligród, w którym w 1938 r. na wypo-
czynku miało przebywać trzydziestu letników17. 

Na krótko przed wybuchem wojny zaczęło się rozwijać letnisko 
w Cisnej, która stała się głównym ośrodkiem letniskowym przed-
wojennego powiatu leskiego. Powstał wówczas m.in. dwupiętro-
wy drewniany pensjonat „Pod Beskidem”, który zobaczyć można 
już tylko na dawnych pocztówkach. Był to ostatni budynek po 
lewej stronie drogi wiodącej w kierunku Majdanu. Ferdynand A. 
Ossendowski w swoim znanym reportażu napisał: Za Działem Ja-
błoneckim w rozległej kotlinie pośród lesistych i łąkowych zboczy 
usadowiła się Cisna. Zieloną jej kotlinę przecina wartka rzeczuł-
ka. Stoją tu zamożne gospodarstwa włościańskie i dobre budyn-
ki letniskowe – wymarzona siedziba dla turysty, malarza, rybaka 
i myśliwego. Z zacisznych dolin prowadzą malownicze ścieżki 
na zieloną piramidę Hyrlaty18. Krótki reportaż poświęcony atrak-

14 „Wiadomości Turystyczne Polskiego Biura Podróży Francopol. Okręg poznański i pomorski”, R. 1, 
nr 1, czerwiec 1938, s. 12.
15 Wakacje we dworach na Ziemiach Wschodnich, Warszawa 1937, s. 37, 39.
16 K. Woyciechowski, Województwo lwowskie jako teren letniskowy, Lwów 1938, s. 15.
17 Z. Nadwodzka, Ruch letniskowy w województwie lwowskim, „Turyzm Polski”, R. II, nr 5, maj 1939, 
s. 93-96.
18 F. A. Ossendowski¸ Karpaty i Podkarpacie, Poznań bdw., s. 129.

cjom turystycznym powiatu leskiego opublikował również inny 
znany przedwojenny dziennikarz i literat Tadeusz Michał Nitt- 
man (1896–1942). Z treści artykułu wynika, że autor odwiedził 
opisywane tereny. W dobrych słowach przedstawił Cisną jako 
miejscowość letniskową, która jednak jest mało znana z powo-
du trudnego dojazdu roztrzęsionym autobusem z Leska. Nittman 
wspomniał o założeniu we wsi łazienek wykorzystujących źródła 
solankowe. Swój tekst podsumował słowami: Tanio tu jest, za-
cisznie i przyjemnie. Górska rzeka szumi całą dobę w oprawie 
lasów, jakich już niewiele w Polsce. Powietrze niezwykle balsa-
miczne, moc jagód górskich w lasach, możność robienia pięk-
nych wycieczek o posmaku egzotycznym — oto walory, które 
winnyby ściągnąć uwagę mieszczuchów na ten kraj piękny, zadu-
many sam w sobie, gdzie orzeł buja swobodnie nad niebosiężny-
mi szczytami masztowych świerków19.

Narciarstwo
Na terenie Bieszczadów Zachodnich w okresie międzywo-

jennym zaczęła rozwijać się również turystyka narciarska. Kilka 
miejsc oferujących noclegi uzyskało rekomendację Towarzystwa 
Krzewienia Narciarstwa. Wśród nich był dwór w Wetlinie z 10 
miejscami noclegowymi, dwór Adelsberga w Ustrzykach Gór-
nych z 20 miejscami, a także Myczków, należący do Czesława 
Wawrosza, oferujący noclegi dla 40 osób. Posiadający polecenie 
TKN właściciele stacji narciarskich byli zobowiązani utrzymywać 
zadeklarowaną liczbę miejsc noclegowych w okresie zimowym 
i w miarę możliwości zapewnić ciepłe posiłki przyjmowanym 
gościom, a ponadto mieli im udzielać wskazówek terenowych. 
Pierwszeństwo w przyjmowaniu na stacje narciarskie z rekomen-
dacją TKN mieli członkowie klubów narciarskich zrzeszonych 
w PZN20. Pewne zasługi w krzewieniu turystyki zimowej mia-
ło Towarzystwo Narciarskie 2. Pułku Strzelców Podhalańskich 
z Sanoka, którego staraniem powstały schroniska w Łupkowie 
i Maniowie21. Narciarstwo w Bieszczadach rozwijało się nie tyl-
ko za sprawą polskich organizacji. Zimą 1933/34 w Cisnej odbył 
się dziesięciodniowy doroczny obóz sportów zimowych Żydow-

19 T. M. Nittman, W borach Cisny, „Kurjer Warszawski”, R. 118,  nr 145, 28 maja 1938, s. 7.
20 „Chwila”, R. 14, nr 4943, 28 grudnia 1932, s. 13.
21 Powiat Leski Kraina Szybowisk, s. 7.

Okładka broszury Powiat leski kraina szybowisk z 1935 r. wydana nakładem Ministerstwa Komunikacji w Warszawie oraz 
okładka wydawnictwa poświęconego obozom wędrownym Koła Medyków Uniwersytetu Warszawskiego z 1937 r.
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Ogłoszenie o obozie sportów zimowych w Cisnej z 1933 r. Obóz narciarski studentów medycyny w Siankach w 1936 r. 

Artykuł o otwarciu domu narciarskiego w Siankach opubli-
kowany w czasopiśmie Nowy Dziennik 17 grudnia 1933 r.

skiego Akademickiego Koła Miłośników Krajoznawstwa, jednej 
z największych żydowskich organizacji turystycznych w II RP. 
W zapowiedzi wspomnianego obozu tak przedstawiano warun-
ki pobytu: Wspaniałe położenie miejscowości, doskonałe tereny 
o pokroju alpejskim i pierwszorzędna pomieszczenie oraz wikt 
gwarantują uczestnikom pełne zadowolenie. W ramach obozu 
kurs dla początkujących i mniej wprawnych narciarzy, oraz liczne 
wycieczki pod kierunkiem przodowników P. Z. N. -- Pełny kom-
fort, a więc światło elektryczne, ciepła woda i radio przyczynią się 
niewątpliwie do powodzenia imprezy. Koszt 10 dniowego pobytu 
wynosi 17 zł. dla członków, a 51 zł. dla gości22.

Jako ważną lokalizację dla miłośników narciarstwa w Biesz-
czadach od ok. 1933 r. zaczęto w prasie wymieniać Sianki. 
W zamieszczonym w „Kurjerze Warszawskim” z dnia 13 lutego 
1933 r. artykule pod intrygującym tytułem „Rozkosze w Biesz-
czadach” czytamy: Naprawdę mało jest narciarzy, którzy znają 
tutejsze tereny i warunki śnieżne. O zwykłych śmiertelnikach 
nawet niema co mówić. Sianki? Co za Sianki? Mój panie, nie 
zawracaj mi pan głowy jakiemiś tam Siankami. Wogóle niewia-
domo czy coś podobnego w Polsce jest.

A jednak już od paru lat pracuje tu Przemyskie Towarzystwo 
Narciarskie z prof. Kolankowskim na czele. Ma swoje locum 
turystyczne w dawnych koszarach kolejowych, budynku o roz-
kładzie hotelowym, centralnem ogrzewaniu, miękkich łożach 
i drzwiach otwartych na przyjęcie każdego wycieczkowicza. 
W przyszłym sezonie narciarskim będzie już elektryczność, ła-
zienki, no i, rzecz prosta, dancing. Wszystko w tym budynku 
kolejowym. Naprawdę zacny budynek! 

W tym roku mieści się tu oficerski kurs narciarski okręgowe-
go urzędu wych. fiz. i przysposobienia wojsk, w Przemyślu. Tego 
samego, który ma cudowną halę gimnastyczna w Przemyślu 
i skocznię narciarską w Rozłuczu. Ppłk. Morawski, rodzic tego 
urzędu, może być dumny ze swoich współpracowników. 

Jest więc tu kilkunastu oficerów, z różnych stron naszego, 
obecnie mocno zakatarzonego kraju, którzy uczą się sztuki jeż-
dżenia na nartach i kochają śnieg w przyrodzie i przyrodę w śnie-
gu. Tego już ich uczyć nie trzeba. Mój miły Boże, czy i można, 
patrząc na te cuda rozsiane szczodrą ręką Stwórcy, nie cieszyć 
się i nie patrzeć na nie w modlitewnem zachwyceniu! 23. Celem 
zachęcenia mieszkańców Lwowa do wyjazdów narciarskich 
w Bieszczady, w początkach 1933 r. uruchomiono specjalną tary-
fę na przejazdy kolejowe na trasie Lwów-Sianki. Opłata za prze-
jazd tam i z powrotem miała dla narciarzy wynosić zaledwie 9 zł. 
Krytycznie odniósł się do tego pomysłu autor artykułu zamiesz-
czonego na łamach czasopisma Zrzeszenia Pracowników Biuro-
wych Kolei Polskich, który nie widział sensu w takim wyróżnianiu 
sportowców. Jednocześnie zwrócił uwagę, że ponoć pojawiły się 
już osoby oferujące za niewygórowaną opłatą wypożyczenie nart 

22 „Nowy Dziennik”, R. 16, nr 345, 17 grudnia 1933, s. 13.
23 R. P-ski, Rozkosze w Bieszczadach, „Kurjer Warszawski”, R. 113, nr 44, 13 lutego 1933 (wydanie 
wieczorne), s. 7.

pasażerom, uprawniając ich tym samym do uzyskania pięćdzie-
sięcioprocentowej zniżki na przejazd24. Niezależnie od wprowa-
dzonych ulg na bilety kolejowe, popularność Sianek rosła. Gdy 
w połowie 1934 r. Mieczysław Orłowicz jako kierownik referatu 
wydawniczego w wydziale turystycznym Ministerstwa Komunika-
cji dokonał szczegółowego objazdu Podkarpacia, zwrócił uwagę, 
że Sianki były oprócz Rozłucza najważniejszym ośrodkiem nar-
ciarskim wzdłuż całej linii kolejowej Sambor – Sianki25. 

Od 18 grudnia 1935 r. do 8 stycznia 1936 r. w Siankach zorga-
nizowany był przez Koło Medyków Stowarzyszenia Samopomo-
cowego Studentów Medycyny Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie ogólnoakademicki kurs narciarski. Wzięło w nim 
udział w sumie 86 uczestników, a kierownikiem był student medy-
cyny i prezes Koła Medyków Mirosław Leśkiewicz (1910–1963) 26.  
Kierownik wspomnianego kursu narciarskiego był postacią 
nietuzinkową. Funkcję prezesa Koła Medyków pełnił dwukrot-
nie. W 1928 r. rozpoczął studia w Państwowej Szkole Morskiej 
w Tczewie, by po roku przenieść się do Warszawy na Wydział 
Lekarski. Na przełomie 1934 i 1935 r. brał udział w rejsie dookoła 
świata na pokładzie „Daru Pomorza”. Był pionierem w dziedzi-
nie dbałości o kondycję psychiczną niepełnosprawnych dzieci. 
W tym celu postulował wprowadzanie w rehabilitacji małolet-
nich pacjentów pracy fizycznej, sportu i turystyki. Leśkiewicz od 
1944 r. sam był osobą niepełnosprawną, gdy wskutek przebytej 
choroby Bürgera amputowano mu obie nogi27.

Uczestnicy ogólnoakademickiego kursu narciarskiego zosta-
li zakwaterowani w pensjonacie pani Stefańskiej. Tutaj spędzili 
Święta Bożego Narodzenia oraz przywitali Nowy Rok. Impreza 
miała przede wszystkim charakter sportowy i większą część po-
szczególnych dni wypełniały zajęcia narciarskie w ramach dwóch 
grup – początkującej i zaawansowanej. Szkolenie to było utrud-
nione z uwagi na kiepskie warunki śniegowe. Podczas wycieczek 
zorganizowanych podczas obozu uczestnicy wyruszyli na Szcza-
winkę, Opołonek, Magurę, Kińczyk Bukowski oraz Halicz. Odby-
to również dwudniową wycieczkę na Pikuj. Na pamiątkę obozu 
została wydana jednodniówka pt. „Zakosem”, w której oprócz 
podsumowania spisanego piórem kierownika, zamieszczono 
wspomnienia kilku innych uczestników, którzy często w sposób 
żartobliwy utrwalili swoje przeżycia z Sianek28.

Narciarstwo w przedwojennych Bieszczadach krzewili nie 
tylko studenci i wojskowi. W lutym 1936 r. obóz narciarski zor-
ganizował w Siankach Związek Robotniczych Stowarzyszeń 
Sportowych. W zamieszczonej relacji jednego z uczestników 
obozu zamieszczonej w „Robotniku” możemy przeczytać: Je-
steśmy już na obozie 4 dni. Przyjazd był smutny i napełnił nas 
rozpaczą. Widok Sianek tonących w deszczu i błocie, dla nas 

24 Taryfy – Ulgi – Uwagi. Na marginesie sprawozdania gen. Skoczylasa, „Łącznik. Organ Zrzeszenia 
Pracowników Biurowych Kolei Polskich”, R. 11, nr 4, 16 lutego 1933, s. 3.
25 „Chwila”, R. 16, nr 5466, 11 czerwca 1934, s. 12.
26 „Zakosem” Jednodniówka kursu narciarskiego w Siankach, Warszawa 1936, s. 1-12.
27 T. Ostrowska, Mirosław Leśkiewicz, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/miroslaw-leskiewicz 
[dostęp: 6.03.2019]
28 „Zakosem” Jednodniówka kursu narciarskiego w Siankach, Warszawa 1936, s. 1-12.
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tak spragnionych słońca i śniegu — wydał 
się potwornym. Rozpacz nie trwała jed-
nak długo, drugiego dnia obozu w nocy 
spadł śnieg. Toteż radość nasza nie miała 
granic, tarzaliśmy się poprostu w śniegu, 
oszaleli z radości, śnieg pada od dwóch 
dni bez przerwy, wobec tego mogliśmy za-
cząć ćwiczenia narciarskie pod kierunkiem 
instruktora Pieniaka i instruktora Rarogie-
wicza. Jak to zwykle się zdarza, dużo było 
śmiechu, gdy niektórzy uczestnicy zaczęli 
przy najmniejszem posunięciu grzebać 
się w śniegu. Upadek co prawda nie był 
przykry, bo upaść nosem w biały puszy-
sty śnieg i zakopać się po czubki nart, to 
do pewnego stopnia wielka frajda. Na za-
kończenie obozu zorganizowane zostały 
zawody, w których wzięło udział siedem 
uczestniczek i czternastu uczestników29. 

Niejako „efektem ubocznym” rozwoju 
turystyki narciarskiej w regionie był fakt za-
jęcia się produkcją nart przez pewnego mieszkańca Myczkowa, 
członka Związku Strzeleckiego. Informowano o tym w „Roczniku 
Strzeleckim” z 1933 r. Wytwarzane przez niego narty miały zy-
skać popularność w Polsce i zostać nagrodzone na zorganizowa-
nym w Warszawie konkursie30. 

Różne organizacje w rozwoju 
bieszczadzkiej turystyki

Na krótko przed wybuchem II wojny światowej został utwo-
rzony Związek Letniskowo-Turystyczny Powiatów i Gmin Wo-
jewództwa Lwowskiego „Bieszczady” z siedzibą we Lwowie. 
Natomiast Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji przy współ-
pracy Ligi Popierania Turystyki wydało ilustrowaną broszurę 
pt. „Powiat Leski Kraina Szybowisk”, w której oprócz przyrod-
niczo-krajobrazowych oraz kulturowych walorów Bieszczadów 
zwrócono uwagę na znakomite warunki do uprawiania sportu 
szybowcowego i opisano funkcjonujące wówczas szybowiska 
w Bezmiechowej i Ustjanowej. Warto wspomnieć, że Szkoła 
Szybowcowa w Bezmiechowej, prowadzona przez Aeroklub 
Lwowski oferowała kwatery i wyżywienie dla turystów. 

Bieszczady powszechnie kojarzone są jako region, w którym 
były organizowane liczne obozy harcerskie. Fakt ten wiązany 
jest przede wszystkim z okresem PRL. Należy jednak podkre-
ślić, iż również przed II wojną światową harcerze pojawiali się 
w Bieszczadach, a ich obecność tutaj nie miała charakteru in-
cydentalnego. Swój wkład w obecność harcerzy w regionie ma 
również Baligród. Tutaj, przy wsparciu właściciela miejscowego 
majątku Chorągiew Poznańska ZHP utworzyła w 1933 r. stały 
ośrodek harcerskich kursów letnich i zimowych. O wyborze Bali-
grodu zdecydowano się m.in. z uwagi na niskie koszty wyżywie-
nia oraz drewna, co znacznie ułatwiało organizację obozów. Już 
w pierwszym roku przeszkolono tutaj 200 harcerzy31. W 1934 r. 
na łamach poznańskiej prasy pojawiły się informacje o powodzi 
zagrażającej przebywającym w Baligrodzie harcerzom i planowa-
nej likwidacji miejscowego ośrodka kursów harcerskich. Pogłoski 
te były następnie dementowane przez władze Chorągwi32. Osta-
tecznie z przeprowadzonych w Baligrodzie kursów skorzystało 
wówczas 250 osób33. W okresie wakacyjnym w 1936 r. we wspo-
mnianym ośrodku przeprowadzono 7 kursów i obozów instruktor-
skich dla przeszło 150 harcerzy. Sezon kursowy zakończono 14 

29 „Robotnik”, R. 41, nr 69, 2 marca 1936, s. 4.
30 „Rocznik Strzelecki 1933”, s. 464.
31 „Kurjer Poznański”, R. 28, nr 499, 29 października 1933, s. 18
32 „Dziennik Poznański”, R. 76, nr 166, 24 lipca 1934, s. 11; , nr 169, 27 lipca 1934, s. 6.
33 „Dziennik Poznański”, R. 76, nr 173, 1 sierpnia 1934, s. 9.

sierpnia 1936 r.34. Latem 1934 r. podczas wspomnianej powodzi, 
która nawiedziła południowe województwa kraju, harcerze z Wiel-
kopolski przebywali również w rejonie Komańczy, gdzie rozbiła 
obóz drużyna im. Leszczyńskiego z Leszna35. Bieszczady pozna-
wali również harcerze z Przemyskiego Hufca ZHP.  Należąca do 
niego drużyna z Dobromila urządziła latem 1933 r. trzytygodnio-
wy obóz w Duszatynie. Uczestniczyło w nim 32 harcerzy, a ko-
mendantem był ks. ph. Stanisław Bełch (1904–1989)36. 

Wspomniane wyżej organizacje nie były oczywiście jedynymi 
instytucjami, które zajmowały się rozwijaniem turystyki w Biesz-
czadach. Wracając jeszcze do sportów zimowych wypada nad-
mienić, że w 1933 r. w Baligrodzie zostało utworzone schronisko 
i centrum narciarskie warszawskiego Oddziału Akademickiego 
Związku Strzeleckiego. Na zimę z 1933 na 1934 r. zaplanowano 
8 dwutygodniowych kursów narciarskich. Ze schroniska miał pra-
wo korzystać każdy członek Związku Strzeleckiego37. W dniach 
15 czerwca – 15 września 1935 r. w Cisnej zorganizowany był 
specjalny obóz wypoczynkowy Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet. Obóz przeznaczony był dla członkiń lokalny kół organizacji, 
a czas pobytu na nim zależał od samych uczestniczek38.

„Rozwijanie pracy unaradawiającej” było jednym z celów, jaki 
przyświecał obozom wędrownym zorganizowanym przez Koło 
Medyków Stowarzyszenia Samopomocowego Studentów Me-
dycyny Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie latem 
1936 r. w Bieszczadach. Punkt startowy obozów wędrownych 
stanowiło Lesko, a końcowym punktem były Sianki. Studentów 
podzielono na cztery grupy, które różnymi trasami miały przemie-
rzać teren powiatu leskiego i turczańskiego. Każda grupa złożo-
na była z pięciu osób – kierującego nią lekarza oraz czterech 
studentów.  W trakcie obozów udzielano ludności nieodpłatnej 
pomocy lekarskiej, a także zbierano dane na temat stanu sanitar-
nego i epidemiologicznego w regionie. Jednocześnie starano się 
zwiększyć świadomość z zakresu higieny. W trakcie wędrówki 
rozdawano m.in. środki lecznicze, mydło, pomoce naukowe oraz 
w niewielkim stopniu, dla najbiedniejszych również odzież. Prowi-
zoryczne ambulatoria organizowano najczęściej w szkołach, któ-
re na czas pobytu studentów opatrywano napisami „Przychodnia 
lekarska Koła Medyków z Warszawy”. Akcję wsparł starosta leski 
dr Roman Gąsiorowski, który m.in. zajął się zawiadomieniem lud-
ności oraz organizacją kwater i podwód39.

34 „Kurjer Poznański”, R. 31, nr 400, 30 sierpnia 1936,  s. 20.
35 „Kurjer Poznański R. 29, nr 324, 21 lipca 1934, wydanie poranne, s. 3.
36 „Tygodnik Przemyski”, R. 7,  nr 36, 10 września 1933 s. 3.
37 „Polska Zbrojna”, R. XIII, nr 10, 12 stycznia 1934, s. 9; nr 38, 9 lutego 1934,s. 7.
38 „Gazeta Polska”, R. 7, nr 154, 5 czerwca 1935, s. 6.
39 Społeczne Obozy Wędrowne Koła Medyków S.S.S.M.U.J.P. po Łemkowszczyźnie i Bojkowsz-
czyźnie 4-25 sierpień 1936, Warszawa 1936, s. 4.

Obóz harcerski w okolicy Baligrodu – zdjęcie z lat 30. XX wieku ar
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W sprawozdaniu z obozów wędrownych warszawskiego Koła 
Medyków z 1936 r. zwrócono uwagę na znikomą w społeczeń-
stwie znajomość górskich okolic powiatu leskiego i turczańskie-
go. Podkreślono przy tym, iż w Bieszczadach panują znakomite 
warunki dla rozwoju turystyki, które wymają jednak rozbudowania 
i poprawy infrastruktury40. Do takich samych wniosków doszedł 
Mieczysław Orłowicz, który w opublikowanym dwa lata wcześniej 
artykule podsumowywał wrażenia ze swojego wyjazdu w Biesz-
czady Zachodnie, który zorganizował w sierpniu 1939 r. Przy 
czym nestor polskiego krajoznawstwa skupił się wyłącznie na 
połonińskiej części regionu41. Jak już zaznaczyłem, studenci po-
dzieleni zostali na cztery grupy. Przebieg trzech pierwszych tras 
wyglądał tak, jak przedstawiono poniżej:

Grupa I: Lesko – Uherce – Myczkowce – Bobrka – Solina – 
Łobozew – Teleśnica Oszwarowa – Czarna – Łomna – Wołcze 
– Jabłonka Niżna – Sianki.

Grupa II: Lesko – Średnia Wieś – Myczków – Zawóz – Chrewt 
– Polana – Lutowiska – Boberka – Szandrowiec – Sokoliki – Be-
niowa – Sianki.

Grupa III: Lesko – Hoczew – Żernica Niżna – Bereźnica 
Wyżna – Wołkowyja – Terka – Tworylne – Krywe nad Sanem – 
Chmiel – Procisne – Stuposiany – Dzwiniacz Górny – Tarnawa 
– Bukowiec – Sianki.

Więcej miejsca chciałbym poświęcić grupie IV, której trasa 
prowadziła z Leska przez Nowosiółki, Mchawę, Baligród, Jabłon-
ki, Dołżycę, Kalnicę, Wetlinę, Ustrzyki Górne, Wołosate do Sia-
nek. W każdej z wymienionych miejsc zatrzymywano się na czas 
od jednego do trzech dni. Kierownikiem grupy był lek. Romuald 
Sztaba (1913–2002), który po II wojnie światowej zasłynął jako 
wybitny pediatra i chirurg dziecięcy, długoletni wykładowca i pro-
fesor Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1936 r. w wędrówce 
przez Bieszczady towarzyszyły mu trzy studentki medycyny: He-
lena Wolff (1915–1944), Janina Zachariaszówna i Alina Dąbrow-
ska (1915–1996). Trzecia z wymienionych pań, podobnie jak kie-
rownik grupy, została pediatrą i po zakończeniu wojny poświęciła 
się również pracy naukowej. W uznaniu swoich dokonań została 
przyjęta do Brytyjskiego Stowarzyszenia Chirurgów Dziecięcych. 
Wraz z medykami wędrował Michał Tetmajer (1905–1956)  ów-
czesny student Politechniki Warszawskiej i narzeczony, a póź-

40 Społeczne obozy, s. 41.
41 W. Wesołkin, Jedźcie w Bieszczady Zachodnie. Przyczynek do historii turystyki bieszczadzkiej, 
„Płaj”, T. 53, wiosna 2017, s. 152-164.

niejszy mąż Aliny Dąbrowskiej. Był on krewnym poety Kazimierza 
i Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, malarza. Podobnie jak jego 
żona, okupację spędził uwięziony w niemieckich obozach kon-
centracyjnych. Po zakończeniu wojny jako architekt zaangażował 
się w odbudowę Warszawy. Zginął w 1956 r. w Tatrach. Jak wi-
dać, spośród uczestników obozów wędrownych Koła Medyków 
wielu zostało w późniejszym okresie wybitnymi lekarzami i na-
uczycielami akademickimi. Wyżej wspomniałem już o prezesie 
tej organizacji Mirosławie Leśkiewiczu, postaci, która z uwagi na 
swoje dokonania również zasługuje na pamięć.

Cel turystyczny był właściwie wartością dodaną dla uczestni-
ków wspomnianych obozów wędrownych. Warto jednak wspo-
mnieć, że uczestnicy trasy IV, która wiodła przez południową 
część powiatu leskiego skorzystali z okazji by poznać lepiej naj-
wyższe partie Bieszczadów i biwakowali na Połoninie Wetlińskiej, 
Tarnicy i Haliczu42. We wstępnym sprawozdaniu z opisywanej ini-
cjatywy, zapowiedziano jej kontynuację, a także organizację na 
tym samym terenie kursów narciarskich43.

Rozwój infrastruktury umożliwiał organizowanie nie tylko obo-
zów harcerskich, wypoczynkowych czy sportowych.  Podobnie, 
jak współcześnie, również przed wojną przygotowywano różnego 
rodzaju konferencje i spotkania w atrakcyjnych ośrodkach tury-
stycznych. W dniach 9-11 maja 1939 r. w Komańczy obradowali 
uczestnicy konferencji okręgowych instruktorów oświatowych od-
powiadających za biblioteki, zwołanej przez Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. W relacjach z wydarzenia 
zamieszczanych na łamach ówczesnej prasy zamieszczano zdję-
cia z Komańczy-Letniska z widokiem na dom ss. Nazaretanek, 
w którym jak przypuszczam zakwaterowano przybyłych na konfe-
rencję44. Z pewnością stanowiło to doskonałą reklamę dla rozwi-
jającej się miejscowości turystycznej.

„Letniskowe Eldorado” i jego kres
W opublikowanym w 1933 r. tekście reklamującym powiat 

leski jako miejsce wypoczynkowe, został ten teren nazwa-
ny „letniskowym Eldorado”. Zresztą cały artykuł napisany jest 
w bardzo entuzjastycznym tonie: Mając na uwadze te niezwykłe 

42 Społeczne Obozy Wędrowne Koła Medyków S.S.S.M.U.J.P. po Łemkowszczyźnie i Bojkowsz-
czyźnie 4-25 sierpień 1936, Warszawa 1936, s. 31.
43 M. Leśkiewicz, Wstępne sprawozdanie ze Społecznych Obozów Wędrownych Koła Medyków 
S.S.S.M.U.J.P. po Łemkowszczyźnie i Bojkowszczyźnie sierpień 1936 r., „Ku Słońcu. Jednodniówka 
Ogólnoakademickich  obozów Koła Medyków S.S.S.M.U.J.P.”,  s. 20.
44 Publiczne biblioteki oświatowe, „Tygodnik Ilustrowany”, R. 80, nr 26, 25 czerwca 1939, s. 508.

Zakosem. Jednodniówka kursu narciarskiego 
w Siankach z 1936 r.

Widok na schronisko Przemyskiego Towarzystwa Narciarzy pod Ruskim Putem w Bieszczadach Wschodnich. Na łące wi-
doczna grupa maszerujących turystów pod przewodnictwem dr. Mieczysława Orłowicza podczas tzw. wycieczek sierpniowych.
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Oczywiście stale podkreślano w tek-
stach z tego czasu walory krajobrazowe 
Bieszczadów i zachęcano do wędrówek 
po miejscowych górach i lasach. Pięknie 
pisał o tym, w przytaczanym już prze-
wodniku Edmund Słuszkiewicz, kierując 
swoje słowa do… wędkarzy: A dojedziesz 
tam do tej Cisny, czy Kalnicy, czy Wetliny, 
czy Żubracza, wysiądziesz z wozu, bierz 
bracie z sobą z wędziskiem i laskę tury-
styczną także, bo zniechęcisz się wycze-
kiwaniem leniwego dzisiaj pstrąga, - ru-
szysz lekko przed siebie, gdzie poniosą 
oczy, a świat bajkowy pociągnie, ruszysz 
w górę i w las, zapatrzysz się w bezkres 
zieleni i błękitu, zasłuchasz się w szum 
wiatru i tajemną gędźbę drzew, zachły-
śniesz się urokiem i utoniesz w tym po-
chłaniającym wszechbycie, sam jego 
cząstką się stając49.

Popularyzowaniu pieszych wędrówek 
sprzyjał nie tylko rozwój infrastruktury 
noclegowej, ale również powstawania 
znakowanych szlaków tyrystycznych. 
W latach 20. XX w. z inicjatywy znanego 
krajoznawcy i propagatora turystyki pie-
szej Kazimierza Sosnowskiego (1875–
1954) rozpoczęto znakowanie Głównego 
Szlaku Beskidzkiego. Do 1929 r. powsta-
ła zachodnia część GSB (od Ustronia 
do Krynicy). W kolejnych latach prace 
zapoczątkowane przez Sosnowskiego 
kontynuował Mieczysław Orłowicz50. Do 
1935 r. w GSB była luka. Wiodąca od 
Ustronia w Beskidzie Śląskim trasa ury-
wała się na Przełęczy Dukielskiej, a szlak 
ponownie rozpoczynał się w Siankach. 
W 1935 r. owa przerwa została uzupeł-
niona, a sam szlak otrzymał imię nie-
dawno zmarłego marszałka Józefa Pił-
sudskiego. W tym czasie wyznakowano 
też w Bieszczadach kilka tras łączniko-
wych51. Przygotowano wtedy m.in. szla-
ki: Cisna – Okrąglik (niebieski)m Wetlina 
– Rabia Skała (niebieski), Wielka Rawka 
– Przełęcz Bukowska (żółty), Ustrzyki 
Górne – Wielka Rawka (niebieski), Ko-
mańcza – Chryszczata (niebieski), Kal-
nica – Smerek (niebieski) oraz Polana 
– Hulskie (846 m.) Ten ostatni szlak pro-
wadził do wieży widokowej na Otrycie52.

W 1935 r. została ustanowiona przez 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Gór-
ska Odznaka Turystyczna. Nadrzędnym 
celem ustanowienia odznaki było pobu-
dzenie jak najszerszych rzesz turystów 
do poznania terenów górskich w łańcuchu 
Karpat Polskich i Tatr. W spisie punktowa-
nych wycieczek zamieszczonym w pierw-

49 E. Słuszkiewicz, dz. cyt., s. 133.
50 https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Szlak_
Beskidzki [dostęp: 21.10.2019]
51 W. Michałowski, Hajże na Bieszczady, Michalin-Lutowiska 
1992, s. 63-65
52 F. Adamczyk, Historia znakowania górskich szlaków 
turystycznych na terenie Bieszczadów, „Rocznik Ustrzycki”, T. I, 
2017 http://www.jacekleszega.pl/index.php/rocznik-ustrzycki-2017 
(dostęp: 21.10.2019 r.)

Tekst to fragment przygotowy-
wanej książki zawierającej szkice 
z historii Bieszczadów, która powin-
na ukazać się wiosną 2020 r. nakła-
dem krośnieńskiego Wydawnictwa 
„Ruthenus”.

wartości klimatyczne i przyrodnicze garną 
się do tutejszego powiatu coraz większe 
gromady letników i turystów, coraz czę-
ściej przybywają tu w okresie wakacyj-
nym obozy harcerskie i przysposobienia 
wojskowego, kolonie wakacyjne i kursy 
wychowania fizycznego z całej Polski, 
wynosząc stąd po kilkutygodniowym po-
bycie moc przysporzonego zdrowia i za-
pas sił do pracy w ciężkich warunkach, 
a nade wszystko przywiązanie do tej 
przepięknej ziemi, wyposażonej przez 
naturę tak hojnie w bogactwa przyrodzo-
ne45. Pewne nadzieje na rozwój turystyki 
uzdrowiskowej w Bieszczadach wiąza-
no z stwierdzeniem w pobliżu Baligrodu 
w 1936 r. pierwszego w Polsce miejsca 
występowania realgaru. Minerał ten (siar-
czek arsenu) został odkryty przypadkowo 
w trakcie budowy drogi gminnej. Celem 
przeprowadzenia badań geologicznych 
na miejsce przybył profesor Politechniki 
Lwowskiej Marian Kamieński. Informa-
cje o tym zdarzeniu pojawiły się w wie-
lu ówczesnych gazetach. Krótki artykuł 
w „Kurjerze Poznańskim” został podpisa-
ny inicjałami „Dr. Ś.”. Najprawdopodob-
niej chodzi o dr. Stanisława Śmietanę, 
ówczesnego wójta Baligrodu, który pro-
wadził nadzór nad budową wspomnianej 
drogi46. Realgar występując w wodzie 
nadaje jej właściwości lecznicze. Jak 
podsumował korespondent „Małego 
Dziennika”: Jeśli to zostanie stwierdzone, 
Baligród zajmie poważne miejsce jako 
miejscowość kąpielowa względnie pijal-
nia wód arsenowych. Takich miejscowo-
ści jest tylko pięć w Europie47. Nadzieje 
te, mimo stwierdzenia leczniczych właści-
wości wód w okolicach Rabego, okazały 
się płonne i do dziś w rejonie Baligrodu 
nie powstało żadne uzdrowisko48. 

Czytając przedwojenne przewodniki, 
opracowania poświęcone turystyce i re-
klamy letnisk oraz pensjonatów, nietrud-
no jest odnieść wrażenie, że wędrówki 
górskie nie stanowiły głównego magnesu 
przyciągającego turystów w Bieszczady. 
Zwracano natomiast uwagę na walory 
klimatyczne górskiego regionu, możli-
wość odbywania polowań i doskonałe 
łowiska dla wędkarzy. Nie bez znaczenia 
dla przyjeżdżających były również niż-
sze koszty pobytu niż w bogatszych czę-
ściach kraju. O istocie argumentu ekono-
micznego przekonuje fakt, że właśnie on 
wpłynął na organizację w Bieszczadach 
obozów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. 
Wydaje się, że w przedwojennej turystyce 
w regionie większe znaczenie w okresie 
międzywojennym miały sporty zimowe. 

45 „Rocznk Strzelecki 1933”, s. 460-464.
46 „Kurjer Poznański”, R. 31, nr 548, 25 listopada 1936, s. 8.
47 „Mały Dziennik”, R. 2, nr 328, nr 26 listopada 1936, s. 5.
48 Więcej o właściwościach wód mineralnych z doliny Rebskiego 
potoku: http://www.labportal.pl/article/unikalne-wody-litowo-
arsenowe-w-rabe [dostęp: 3.02.2018]
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Pierwsze koncepcje wykorzystania 
polskich wsi do organizowania wypo-
czynku dla mieszkańców miast sięgają 
XIX w. Było to m.in. związane z propa-
gującym rozwój lokalnych inicjatyw go-
spodarczych i społecznych ruchem re-
gionalistycznym, a także z działalnością 
ówczesnych lekarzy, którzy próbowali 
przeciwstawić się negatywnym skutkom 
urbanizacji, a szczególnie - niezdrowym 
warunkom życia w wielkich miastach: 
Warszawie, Lwowie, Krakowie i Łodzi.

Duży wpływ na rozwój ruchu letniskowe-
go miała również chęć dorównania przez 
mieszczaństwo bogatym sferom ziemiaństwa 
i burżuazji, które już w początkach XIX w. wy-
jeżdżały „do wód” (Drzewiecki 2002). Poza 
tym na uwagę zasługuje fakt, iż w XIX w. na 
terenach Polski żyła znaczna grupa ludności 
zaliczana do tzw. wyższych sfer (arystokra-
cji, szlachty i burżuazji). Zimę spędzali oni 
w mieście, ale resztę roku w letniej rezydencji 
(majątku) na wsi, w której toczyło się bogate 
życie towarzyskie z przyjemnościami kuli-
narnymi. Wtedy też letni wypoczynek na wsi 
określano pochodzącym z języka włoskiego 
mianem „wilegiatura” (Stegner 2002).

Przed I wojną światową wyjazdy na wy-
poczynek do podmiejskich wsi letniskowych 
stały się modne i popularne, a wiele miej-
scowości wtedy właśnie rozpoczęło swą 
turystyczną karierę. Goście wypoczywali 
wówczas zarówno w domach rolników, jak 
i w nowo budowanych domkach letnisko-
wych. Wchodzili też w różne formy współ-
pracy z miejscową ludnością (Drzewiecki 
2002). Pobyt letników był dodatkowym 
źródłem dochodu dla mieszkańców wsi. 
Zarabiali nie tylko na wynajmie pokoi, ale 
również na przewozach gości furmankami 
czy zaopatrywaniu ich w świeże produkty 

szym regulaminie GOT PTT uwzględniono 
również Bieszczady Zachodnie. W sumie 
na 426 różnych tras zaproponowanych 
dla wszystkich grup górskich, przeszło 
dwadzieścia dotyczyło Bieszczadów we 
współczesnych granicach turystycznych. 
We wspomnianym spisie wycieczek zna-
lazły się także okolice Sanoka, Komań-
czy, Leska, Olszanicy, Ustrzyk Dolnych 
czy Lutowisk53. W okresie międzywojen-
nym zainteresowanie GOT nie było zbyt 
duże. W latach 1935–1938 zdobyto nie-
spełna 500 odznak54. Z pewnością Biesz-
czady Zachodnie nie należały do najczę-
ściej wybieranych miejsc na wycieczki 
górskie, ale zamieszczenie w regulaminie 
propozycji tras zlokalizowanych w tym re-
gionie świadczyło o rozpoznaniu terenu 
przez kadry przewodnickie PTT.

Rozwój turystyki  w Bieszczadach 
przerwał wybuch II wojny światowej.  
Lata okupacji, działalność UPA i powo-
jenne przesiedlenia, które wyludniły re-
gion spowodowały również zniszczenie 
większości zabudowy w południowej 
części dawnych powiatów: sanockiego, 
leskiego i turczańskiego. Przestały wów-
czas funkcjonować letniska, które powoli 
rozwijały się przez cały okres międzywo-
jenny. Po dawnej turystycznej zabudo-
wie Sianek nie pozostał praktycznie ża-
den ślad. Nie istnieje większość dworów, 
które często funkcjonowały jako pensjo-
naty. Rozwój turystyki w Bieszczadach 
cofnął się o dziesięciolecia. Można bez 
ryzyka stwierdzić, że najbardziej gó-
rzysta część regionu cofnęła się wręcz 
do okresu sprzed zorganizowanej akcji 
osadniczej z XV–XVI w. W latach 50. 
XX w. rozpoczął się zupełnie nowy okres 
w dziejach bieszczadzkiej  turystyki. 
W wyludnionym regionie nastał czas pio-
nierskich wędrówek z ciężkim ekwipun-
kiem dźwiganym na własnych plecach 
przez nielicznych śmiałków. W tym cza-
sie narodził się mit dzikości Bieszcza-
dów. Organizowane wówczas, pierwsze 
powojenne rajdy i obozy wędrowne są 
do dziś wspominane z nostalgią przez 
ich uczestników. Wspomnienia te wy-
wołują zazdrość wśród osób, którym nie 
było dane poznać tamtych dzikich, czy 
mówiąc bardziej precyzyjnie, zdziczałych 
Bieszczadów. Gdyby jednak nie nastąpił 
kataklizm powojennych przesiedleń, tu-
rystyka w Bieszczadach wyglądałaby 
zupełnie inaczej, tak samo jak zupełnie 
inne byłoby oblicze całego regionu. Bu-
dowa wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej 
i zapory wodnej w Solinie stworzyła w la-
tach 60. podwaliny pod rozwój masowej 
turystyki w Bieszczadach, ale to już zu-
pełnie inna historia. 

53 Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT wraz ze spisem 
punktowanych wycieczek oraz spisem przewodników do GOT, 
Kraków 1935, s. 1.
54 http://www.cotg.pttk.pl/got/ (dostęp: 8.10.2019)

spożywcze (mleko, masło, sery, jaja, chleb, 
mięso). Kobiety z biednych środowisk miej-
skich mogły korzystać z tej formy wczasów 
w zamian za drobne prace w obejściu. Roz-
wijała się również społeczna działalność 
oświatowa. Czasami goszczące w gospo-
darstwie osoby z miast uczyły wiejskie dzie-
ci czytać i pisać (Stegner 2002).

Rolnicy przystosowywali swe zagrody do 
potrzeb turystów. Przerabiali poddasza na 
pokoje gościnne, dzielili główną izbę i odda-
wali jej część letnikom, a nawet w całości ją 
wynajmowali, sami na lato przenosili się do 
stodoły lub na poddasze. Również pomiesz-
czenia gospodarcze przystosowywano dla 
gości. Wczasowicze przygotowywali posiłki 
samodzielnie lub jadali je razem z gospoda-
rzami. Na wypoczynek (często na całe lato) 
przybywały zwykle kobiety z dziećmi. Ojcowie 
i mężowie pracowali, odwiedzając swe rodzi-
ny w weekendy lub przyjeżdżając na wieś na 
krótki urlop. Letnicy urządzali wycieczki do 
lasu, kąpali się w rzekach i jeziorach, jeździli 
też konno i grali w karty. W upalne dni prze-
siadywali w ogrodzie w cieniu drzew, czytając 
książki i gazety, a dzieci bawiły się w pobliżu. 
Wielką atrakcją były żniwa. Niedziele spędza-
no na łowieniu ryb, polowaniach i tańcach. Na 
łamach ówczesnej prasy pojawiały się artyku-
ły na temat zbawiennego wpływu świeżego 
powietrza, ruchu i zdrowego odżywiania się 
na kondycję dzieci. Zwracano również uwagę 
na potrzebę angażowania ich do prac w go-
spodarstwie, wspólnej zabawy z rówieśnikami 
ze wsi, poznawania przyrody poprzez obco-
wanie z nią na co dzień oraz organizowania 
wycieczek krajoznawczych w najbliższe oko-
lice. Jako przykład nacji zdrowo i aktywnie 
spędzających czas wolny podawano Angli-
ków (wycieczki rowerowe) i Niemców (piesze 
wycieczki) (Stegner 2002).

Agroturystyka i turystyka wiejska

Jaremcze, perła Karpat (d. województwo stanisławowskie, obecnie Ukraina) chętnie odwiedzana przez letników
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W okresie międzywojennym ruch let-
niskowy zaczął przyjmować bardziej zor-
ganizowane formy. W 1936 r. powstał 
Krakowski Związek Letniskowy, który re-
prezentował interesy 300 miejscowości, 
a w 1937 r. w Stanisławowie powołano Wo-
jewódzki Związek Międzykomunalny „Kar-
paty Wschodnie” oraz Komisję Letniskową 
Powiatów i Gmin Województwa Tarnopol-
skiego, a także Związek Letniskowy „Biesz-
czady” z siedzibą we Lwowie (Drzewiecki 
2002). Turystyka pobytowa skupiała się 
w kilkunastu głównych ośrodkach: Zakopa-
nem, Ciechocinku, Krynicy, Otwocku, Rab-
ce, Iwoniczu, Szczawnicy, Jastarni, Orłowie, 
Jastrzębiu, Wiśle, Muszynie i Busku-Zdroju. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż połowa 
z wymienionych miejscowości znajduje się 
w Karpatach, a zdecydowanie dominują-
cym ośrodkiem było Zakopane (Leszczycki 
1939a; Warszyńska, Jackowski 1978).

W 1923 r. w wyżej wymienionych miejsco-
wościach turystycznych pobierających taksę 
klimatyczną wypoczywało 83,5% turystów, 
w 1930 r. - 69,9%, natomiast tuż przed wybu-
chem II wojny światowej, w 1938 r.  już tylko 
61,1% (Warszyńska, Jackowski 1978). Świad-
czy to o postępującej w okresie międzywojen-
nym, stopniowej dekoncentracji ruchu tury-
stycznego. Było to związane z pojawianiem 
się funkcji turystycznych w nowych ośrod-
kach - wsiach karpackich (Kulczycki 1977). 
W drugiej połowie lat 30. XX w. przebywało 
w Karpatach około 56% turystów pobytowych 
rejestrowanych w Polsce, w tym 40% w Kar-
patach Zachodnich (głównie na Podtatrzu, 
w dolinie Popradu, w Pieninach, w okolicach 
Rabki i w Beskidzie Śląskim) i 16% w Karpa-
tach Wschodnich (Leszczycki 1939b).

W 1957 r. reaktywowano założoną 
w 1937 r. Spółdzielnię Turystyczną „Groma-
da”. W związku z nieco bardziej przychylnym 
spojrzeniem rządu polskiego na gospodarkę 
prywatną, powstała możliwość organizo-

wania tzw. „wczasów pod gruszą”. Oprócz 
znanych miejscowości turystycznych, które 
miały już pewną renomę, zwrócono również 
uwagę na inne, co prawda mniej znane, ale 
za to atrakcyjne ze względu na bogate walo-
ry przyrodnicze oraz położone w prawdziwie 
rolniczym krajobrazie - tradycyjne wsie. Do 
połowy lat 60. XX w. w organizacji letnisk do-
minowały regiony górskie i nadmorskie, nieco 
później dołączyły do nich tereny pojezierne. 
Zdecydowanie najpóźniej, bo dopiero w la-
tach 70. ubiegłego wieku, organizację wynaj-
mu wiejskich kwater prywatnych rozpoczęto 
w Bieszczadach (Drzewiecki 2002). Okres 
dynamicznego rozwoju rozpoczął się pod 
koniec lat 80. minionego wieku i szczególnie 
przybrał na sile w drugiej połowie lat 90.

Coraz większa liczba gospodarstw 
agroturystycznych sprawiła, że zaistniała 
potrzeba założenia organizacji, które repre-
zentowałyby większą grupę osób. Zaczęły 
powstawać stowarzyszenia agroturystycz-
ne, a w 1996 r. utworzono Polską Fede-
rację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 
Gościnne”, która skupia liczne lokalne pod-
mioty i reprezentuje je na szczeblu krajo-
wym, a także międzynarodowym. 

W 2010 r. w Polsce funkcjonowało 46 sto-
warzyszeń agroturystycznych wchodzących 
w skład Polskiej Federacji Turystyki Wiej-
skiej, w tym 8 (17,3%) na terenie Karpat Pol-
skich: Podkarpackie Stowarzyszenie Agrotu-
rystyczne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, 
Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne, Gali-
cyjskie Gospodarstwa Gościnne - „Bieszcza-
dy”, Małopolskie Stowarzyszenie Turystyki 
Wiejskiej „Gościnny Rożnów”, Cieszyńskie 
Stowarzyszenie - „Natura”, Stowarzyszenie 
Agroturystyczne Powiatu Limanowskiego, 
Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystycz-
ne „Gospodarstwa Gościnne”, Stowarzysze-
nie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. 

Do głównych celów stowarzyszeń należy 
propagowanie, rozwijanie, a także pomoc 

w organizowaniu i prowadzeniu wypoczyn-
ku w gospodarstwach agroturystycznych. 
W ramach swej działalności organizują one 
szkolenia dotyczące przepisów z zakresu po-
datków, wymogów sanitarno-higienicznych 
oraz standardów zakwaterowania turystów, 
a także estetyki gospodarstwa, promocji 
i reklamy, ochrony środowiska czy zwięk-
szenia atrakcyjności gospodarstwa poprzez 
organizowanie czasu wolnego dla turystów. 
W procesie rozwijania agroturystyki w Karpa-
tach Polskich od lat biorą udział również inne 
organizacje. Krakowski Oddział Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje 
kursy, szkolenia, udziela pomocy prawnej 
w zakresie interpretacji przepisów, wydaje 
poradniki i organizuje cykliczne sympozja 
agroturystyczne, w czasie których przedsta-
wiciele świata nauki, stowarzyszeń agrotu-
rystycznych, samorządów lokalnych i innych 
organizacji wymieniają swe doświadczenia. 
Znaczącą rolę odgrywają również ośrodki do-
radztwa rolniczego prowadzące działalność 
doradczą i szkoleniową oraz organizujące 
konkursy agroturystyczne. 

Rozwój ruchu letniskowego 
w Karpatach

dr Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wydawnictwo propagujące rozwój ruchu letniskowego

Niezachowane schronisko LPTT w dolinie Łomnicy 
w Gorganach z 1926 r.

Zaleszczyki położone nad Dniestrem były kurortem 
przyciągającym turystów z całej Polski

Fragment artykułu dr Krzysztofa Szpary, 
2011, Agroturystyka w Karpatach Polskich, 
[w:] M. Mika (red.), Prace Geograficzne, 
Zeszyt 125, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, Kraków, s. 161-178.
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- Kiedy był pan w Rzeszowie?
- Trzy miesiące temu.
- Co pan u nas jadł?
- Spróbowałem kilku regionalnych dań, ale 

przyznam, że mam jeszcze kłopot z utrwala-
niem sobie ich nazwy, więc bez namysłu ich 
nie wyrecytuję, ale... Na pewno jadłem fuczki, 
to są takie kotleciki, i jeszcze jadłem placki 
z kapustą i ciastem naleśnikowym. Niech mi 
pan pomoże z ich nazwą...

- Nie pomogę, bo sam nie wiem, 
a nie wiem, ponieważ nie jestem fa-
nem regionalnej podkarpackiej kuch-
ni. Jest dla mnie za ciężka, za syta, nie 
czuję się po niej lekko. 

- To co jadłem rzeczywiście było mączne, 
ale smaczne. Przy tym drugim daniu z kiszo-
ną kapustą i ciastem naleśnikowym już było 
nudno, ale przy pierwszym było super.

- Proziaki pan jadł?
- Owszem, ale podczas wcześniejszych 

pobytów w Rzeszowie. W ogóle ciekawiła 
mnie kuchnia waszego regionu, bo na przy-
kład w kontekście powracającej, hipster-
skiej nieco, mody na Bieszczady, może być 
uatrakcyjniającym ją dodatkiem.

- Z Rzeszowa nad Solinę jest 120 ki-
lometrów, a w te prawdziwe Bieszczady 
jeszcze dalej, niemal połowa drogi do 
Warszawy. Po drodze są miejscowo-
ści, których mieszkańcy jeszcze sto lat 
temu nie wiedzieli, co to są Bieszcza-
dy. Każdy gotował swoje i po swojemu. 
Kuchnia zaś Łemków i Bojków, którzy 
zamieszkiwali wtedy Bieszczady, była 
bardzo skromna, by nie powiedzieć, że 
biedna, bo tamtejsza uboga ziemia nie-
wiele dobrego rodziła, do czego dokła-
dał się też górski, ostry klimat.

- Fajnie by było, żeby po drodze w Biesz-
czady, każda z tych miejscowości odtwarza-
ła swoją dawną kuchnię. Skoro jest kulinar-
ny szlak „Podkarpackie Smaki”, może być 
też „kulinarnym szlakiem w Bieszczady”. Ale 
to taki luźny pomysł, który przyszedł mi do 
głowy teraz, na początku naszej rozmowy. 
Być może ktoś go podchwyci. 

- Z racji branży, którą się pan zajmuje, 
musi pan dużo jeździć po Polsce, a skoro 
tak, to i jeść. Który region w Polsce jest 
według pana najsmaczniejszy?

- Smaki mamy różne i wybrać jeden, to 
inni mogliby się obrazić. Zamieńmy przy-
miotnik „najsmaczniejszy” na „najobfitszy” 
pod względem zachowanych oryginalnych 
smaków lokalnych. W tym kontekście sta-
wiałbym na dwa regiony – z jednej strony na 
Podlasie, z drugiej na Małopolskę.

- Jakie to bogactwo kulinarne urzekło 
pana na Podlasiu? 

- Z pokolenia na pokolenie udało się tam 
przekazać rzemieślnicze sposoby wytwarza-
nia i przetwarzania przeróżnych dóbr kuli-
narnych. W przypadku tego właśnie regionu 
możemy sporo tych dóbr wymienić. Bo z jed-
nej strony mamy dobrą starą tradycję wędlin 
w stylu litewskim, które Podlasie już kilkaset 
lat temu przyjęło pod swoje strzechy i wciąż 
wytwarza. Na przykład kindziuka czy kupia-
ka, czyli suszone, sezonowane nieoszukane 
wędliny, które fenomenalnie smakują. Mamy 
tam też bardzo mocną reprezentację ciast, 
ciasteczek z długą historią, na czele ze słyn-
nym, wypiekanym nad ogniem sękaczem. 

- Nie jestem smakoszem sękacza. Dla 
mnie jest banalnym smakowo ciastem, 
ale być może jestem zbyt ubogo wypo-
sażonym w kubki smakowe, by docenić 
wyrafinowane walory tego specjału.

- Będę zawsze i wszędzie bronić sęka-
cza. Jest w nim bardzo delikatny biszkoptowy 
smak, który jest konsekwencją jajeczności 
ciasta i, jak mówią na Podlasiu, „decybeli”, 
czyli dodatkowych smaków jak chociażby 
karmelizacji ciasta nad ogniem.

- Powszechnie uważa się, że sękacz, 
to typowo polskie ciasto, a ja ogląda-
łem film, który reklamował smaki Austrii 
i dużą sekwencję zajął w nim właśnie 
sękacz. Pokazano technologię jego wy-
twarzania, oczywiście w sterylnych wa-
runkach górskiego domostwa, z którego 

rozpościerał się wspaniały widok na Alpy. 
Zapewniano, że to regionalny produkt 
krainy, w której film był kręcony. No więc, 
który kraj jest ojczyzną sękacza?

- Jeśli zaczniemy w kulinariach szukać 
ojczyzn dla każdego produktu to zrobimy 
„tour de glob”. Sękacz jest jednym z takich 
przypadków, ale nie jedynym. Jeśli będzie-
my poszukiwać ojczyzny pieroga, to też 
okrążymy świat, bo zajedziemy i do Chin, 
i do Włoch, a wszystko połączy się nam 
przy wielkich odkrywcach z XV i XVI wieku. 
Myślę, że tak jak z sękaczem czy pierogiem, 
podobnie jest z wieloma innymi produktami 
i daniami, które swobodnie przekraczały 
granice i tam, gdzie się w pewnym momen-
cie zadomowiły, zaczęły być traktowane 
jako lokalne. A gdzie był pierwszy sękacz 
– czy w Galicji, czy na Litwie, czy na Podla-
siu? Nie odpowiem. Być może jest to wspól-
na proweniencja osadnictwa pruskiego na 
Litwie, czy osadnictwa niemieckiego w Ma-
łopolsce i na Kresach jeszcze z XIV czy XV 
wieku. Trudno to jednoznacznie stwierdzić. 
Skoro dawno temu była wędrówka ludów, to 
nie jest wykluczone, że już wtedy, a później 
na pewno, wraz z przemieszczaniem się 
różnych nacji wędrowały z nimi i znajdowały 
nowe ojczyzny ich produkty i dania. Z tego 
pewnie można by się było doktoryzować, 
a książkę napisać na pewno.

- To podążmy z Podlasia na południe, 
za smakami z Małopolski, które też zrobi-
ły na panu wrażenie. 

- Chciałbym jeszcze pozostać chwilę na 
Podlasiu… 

- Bo?
- Trzeba by się cofnąć jeszcze do czasów 

króla Sobieskiego, który podlaskiej szlachcie 
nadał przywilej związany z pędzeniem alko-
holu. Ten przywilej jest na Podlasiu kultywo-
wany. Podlasie jest chyba jedynym regio-
nem, który nadal na dużą skalę, oczywiście 
w związku z obowiązującymi dziś przepisa-
mi – nielegalnie, wytwarza alkohol.

- Jakiś oryginalny?
- „Ducha puszczy”, „Kopnięcie Łosia”, 

„Księżycówkę”…
- Czyli bimber?
- Tak. 
- Na południu Polski, czyli na dzisiej-

szym Podkarpaciu, też jest to proceder 
licznie uprawiany. I zapewne też od stu-
leci i to bez namaszczenia królewskimi 
przywilejami.

- Gdy na Podlasiu rozmawiam ze spe-
cjalistami bimbrownikami, prędzej czy 
później zawsze powołają się na przywilej 

Kulinarny „tour de Pologne”
Rozmowa z Hubertem Gonerą, ekspertem turystyki kulturowej i kulinarnej

Wywiad z... Jacek Stachiewicz

Hubert Gonera
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nadany przez Sobieskiego. Bimber jest 
tam wytwarzany masowo i żadne przyję-
cie, czy to chrzciny, wesele, czy stypa, bez 
niego się nie obejdzie. Bimber jest ich pod-
stawą. Nigdzie indziej z tak masową jego 
obecnością się nie spotkałem.

- A śliwowica łącka?
- Owszem jest obecna, ale punktowo, 

a nie regionalnie. W przypadku Podlasia 
mamy „ten temat” żywy od biebrzańskich 
bagien aż po Puszczę Białowieską i Pusz-
czę Knyszyńską, i wszędzie jest co najmniej 
kilkaset miejsc wytwarzania tego alkoholu re-
gionalnego. Być może nawet każda wieś ma 
swoją instalację, swoich mistrzów tego fachu. 

- Ten bimber jest sprzedawany na pół 
legalnie, jak śliwowica łącka?

- Nie. Cały czas nielegalnie i to tylko swo-
jakom. Ludziom z zewnątrz trudno wejść 
w jego posiadanie. W niektórych gospodar-
stwach agroturystycznych można go dostać, 
ale ten przywilej jest dostępny tym tylko, któ-
rzy zostali zaakceptowani przez gospodarzy. 
Ci dostają na odchodne wcale znaczący ob-
jętościowo dowód akceptacji i sympatii.

- Miejscowi starają się o zalegalizowa-
nie produkcji i sprzedaży?

- W tej kwestii lobbing prowadzony jest na 
poziomie kraju. Trwają starania, by prawo-
dawstwo zalegalizowało domowe instalacje. 
Na wzór chociażby takich krajów jak Austria, 
Włochy czy Bułgaria. Ale podobno gdzieś już 
leży ustawa umożliwiająca detaliczny obrót 
własnymi alkoholami. 

- To wypijmy po jednym i wjeżdżaj-
my do Małopolski. Co w tym regionie 
tak pana nęci?

- Znowu wydaje mi się, że ciągłość poko-
leniowa zrobiła swoje, co po Podlasiu widać 
także właśnie w Małopolsce. W tym regionie 
też rzemieślnicy zajmujący się produkcją 
żywności przekazywali z pokolenia na po-
kolenie technologie ich wytwarzania. Ostały 
się więc nam i oscypki, i bryndza. Małopol-
ska zaś, a szczególnie Podhale, było tym 
regionem, w którym rozpoczęła się historia 
serów podpuszczkowych w Polsce, przy 
czym ich technologia przybyła tam przez 
góry z Południa. Na północy kraju pojawiły 
się później za sprawą przenikania w tamte 
regiony technologii holenderskich. I te mało-
polskie produkty, które wymieniłem, oparte 
na innej kulturze mleka, stanowią ów klejnot 
w palecie polskich regionalnych produktów, 
który powinien być strzeżony. 

- Ale Małopolska to nie tylko Podhale 
i oscypki z bryndzą i paletą serów pod-
puszczkowych. 

- Oczywiście, że nie! Mamy więc Kra-
ków ze świetną tradycją kuchni miesz-
czańskiej. Jest to tym cenniejsze, że nie 
w każdym polskim mieście taka kuchnia 
jest i ma swój koloryt, bo na przykład 
w Warszawie o taką kuchnię trudno. 

- Gdzie w Krakowie można spotkać 
tradycyjną mieszczańską kuchnię z jej 
całą specyfiką?

- Szczęśliwie już jest gdzie, bo miasto za-
opiekowało się tą kwestią, stworzyło skoor-
dynowany projekt wspólnie z szefem kuchni 
Adamem Chrząstowskim. Projekt ten skupił 
sieć restauracji, która nazywa się „Królewski 
stół” i które podają obiady mieszczańskiej 
kuchni krakowskiej. Adam Chrząstowski sze-
fuje kuchni restauracji Ancora i jest doradcą 
kulinarnym. W ramach tego projekty restau-
ratorzy sieci „Królewski stół” starają się wpro-
wadzić z powrotem na stoły Krakowa całe 
menu mieszczańskie związane z tym mia-
stem. W tym roku była tego premiera. I to jest 
przedsięwzięcie na skalę Polski unikatowe. 
Gdańsk próbował coś takiego zrobić i było to 
fajne, nazywało się „Smaki gdańskie”, ale się 
nie uchowało, nie przetrwało próby czasu. 

- Kibicuje pan mieszczańskiej kuchni 
krakowskiej? 

- Bardzo. Taka inicjatywa dowodzi bo-
wiem, że jest świadomość marki kulinarnej 
jako ważnego składnika marki miejsca. To 
jest ta droga, którą powinny podążać tak-
że inne polskie miasta nastawiające się na 
przyjmowanie turystów. 

- „Królewski stół” ma coś wspólnego 
z „Krakowskim kredensem”? Pytam, po-
nieważ wiem, że dla „Krakowskiego kre-
densu” produkty wytwarzały m.in. małe 
firmy z Podkarpacia, więc co do orygi-
nalnej, krakowskiej zawartości tego „Kre-
densu”, mam sceptyczny stosunek.

- „Królewski stół” i „Krakowski kredens” to 
nie są marki pokrewne. „Kredens” był komer-
cyjnym przedsięwzięciem, marką delikate-
sów „Alma”, które już nie istnieją.

- Co specyficznie lokalnego za-
chwyca pana w krakowskiej kuchni 
mieszczańskiej?

- Na przykład „moczonka krakowska” – 
pieczeń wołowa z wyśmienitym sosem, po-
dawana z chlebem, by można go było mo-
czyć w tym sosie przed włożeniem do ust. To 
jest coś, co w Krakowie było od lat tradycyj-
nym daniem głównym tamtejszej kuchni. Co 
ponadto podaje się na ten „Królewski stół” 

– nie wiem, sam jestem ciekaw, bo to jest, 
jak już mówiłem, tegoroczny pomysł i jeszcze 
nie zdążyłem skorzystać z tej oferty. Sądzę, 
że są w niej dania, które znikały, ale od po-
czątku lat 90. były wyciągane z lamusa i re-
konstruowane. Z tego co wiem, odtworzenie 
tej typowo krakowskiej kuchni jest wspólnym 
dziełem restauratorów i historyków. Punktem 
zaczepienia był oczywiście fakt przetrwania 
krakowskiego mieszczaństwa i jego tradycji. 
Restauracji, które serwują dania z „Królew-
skiego stołu” jest, z tego co wiem, kilkanaście. 
Każda ma swoje subtelności, ale podstawą 
dla wszystkich jest menu ułożone przez pana 
Chrząstowskiego.

- W Podkarpackiem funkcjonuje Szlak 
Kulinarny Podkarpacki Smaki, to swoisty 
klaster skupiający restauracje i restaura-
torów, ale trudno powiedzieć, aby łączyło 
te restauracje wspólne dla regionu menu. 
Znalazł pan w naszym regionie dania, któ-
re są charakterystyczne dla regionu, ale 
zarazem wspólne dla wszystkich?

- Wspólna kuchnia, czy wspólne produkty? 
Bo jedno od drugiego trzeba rozgraniczyć?

- To proszę rozgraniczać.
- Wiem, że jako region dysponujecie cią-

głością czy punktem zaczepienia w trady-
cjach łemkowskich. O tym się mówi i to jest 
ciekawy trop do podążania.

- Przyznam szczerze, że nie mam naj-
mniejszego pojęcia o istnieniu na Podkar-
paciu kuchni sięgającej bytności w tych 
stronach Łemków. 

- No właśnie, nie wiem na ile ta kuchnia 
łemkowska jest reprezentowana w orygi-
nale czy nawiązaniu do oryginału, w pod-
karpackich lokalach czy restauracjach. 
Tego nie wiem.

- Ja też. I się zastanawiam, czy nie mó-
wimy o bycie, którego nie ma?

- Znam natomiast potrawy, a bardziej pro-
dukty, którymi Podkarpacie się wyróżnia i któ-
re zostały jako marka wsparte i spopularyzo-
wane przez „Podkarpackie smaki”.

- Pewnie ma pan na myśli derenia?
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wo niedługo obecne na rynku. Dla Polaków 
Polska jest kulinarnie atrakcyjna bez dwóch 
zdań. Promocja polskiej kuchni wśród roda-
ków dzieje się sama przez się, także pocztą 
pantoflową, czy przez publikacje w prasie, 
czy poprzez takie inicjatywy, jak na przykład 
wasze „Podkarpackie smaki”.

- To zainteresowanie wynika z cie-
kawości, a jak przychodzi co do czego, 
to się zamawia schabowego z kapustą. 
To dotyczy także Polaków bywałych 
w świecie. W niedawnym wywiadzie 
w jednej z gazet Krystyna Zachwato-
wicz powiedziała, że ulubionym daniem 
jej męża, Andrzeja Wajdy, był schabo-
wy z kapustą. Pamiętam też opowieść 
Zygmunta Kałużyńskiego jak to za ko-
muny poruszył z kolegami niebo i zie-
mię, by podczas festiwalu filmowego 
w Gdańsku godnie przyjąć w restaura-
cji Romana Polańskiego, a gdy ten się 
zjawił to na pytanie - Co zjesz?, odpo-
wiedział: - Jak to co? Śledzia i setę!

- A cóż jest złego w schabowym z kapu-
stą, jeśli jest dobrze zrobiony, schab jest 
świeży, przy kości, soczysty i dobrze wy-
smażony? Tylko się zajadać. Śledź z set-
ką wódki też w pewnych okolicznościach 
może wybornie smakować. 

- Opuśćmy na jakiś czas Polskę 
i udajmy się za granicę. Jakiego eu-
ropejskiego kraju kuchnia najbardziej 
panu odpowiada?

- Kilka jest kierunków, które mnie urze-
kają i to z różnych powodów. Z jednej stro-
ny trudno się nie zachwycić kuchnią włoską 
czy francuską, ale z drugiej strony trudno 
nie przyklasnąć kuchni skandynawskiej, 
szwedzkiej czy duńskiej. Ta druga postawi-
ła na swoje prawdziwe produktowe „ja”, re-
zygnując świadomie z ogólnoeuropejskich 
kanonów. Sięgnęła po bazę produktową ze 
swojej najbliższej okolicy. I odniosła ogrom-
ny sukces, co wcale nie było oczywiste 
w momencie, gdy się na to decydowano. 

- Jadł pan w Szwecji zepsute, sfermen-
towane i śmierdzące śledzie?

- Niestety, ale jeszcze nie. Chyba dlate-
go, że jeszcze nie dorosłem do tej potrawy. 
Ma taki piar, że na samo już hasło nie jest 
łatwo się z czymś takim zmierzyć. To danie 
to już jest pewne ekstremum, podobnie jak 
na przykład sfermentowane jajko… Ale wiem 
pan, sztuką jest z prostoty zrobić coś więk-
szego. Na Bornholmie na przykład, zwykły 
śledź po uwędzeniu z dodatkiem żółtka z jaj-
ka, kawałka rzodkiewki i ciemnego chleba 
z grubą solą, staje się już świetnym daniem 
lokalnym, po które się tam przyjeżdża i które 
kosztuje tyle co nic, a w ustach turysty jest 
wspomnieniem kulinarnym. To samo zrobiła 
restauracja Noma w Kopenhadze. Sięgnęła 
po tatarak, rybę bałtycką i z takich prostych, 
będących w zasięgu ręki produktów, zrobiła 
zaczarowane dania. 

- Noma dostała bodajże dwie gwiazdki 
od Michelina i zrobiła furorę w światowej 
gastronomii…

- …przede wszystkim stała się ambasado-
rem kuchni skandynawskiej i Duńczycy poka-
zali światu, że da się.

- Podziela pan teorię, że im mniej 
dań w karcie danej restauracji, tym są 
one lepsze?

- Uważam, że skromność dań w karcie 
jest wyrazem dużej dojrzałości takiego lo-
kalu. Jeżeli jest receptura, która jest ob-
rabiana przez lata, a nawet pokolenia, to 
jest rzeczą oczywistą, że ci, którzy przygo-
towywanie takiego dania kultywują, dążą 
do perfekcji, redukują niepotrzebne wątki. 
I w moim odczuciu reguła, że im mniej, tym 
lepiej, w tym przypadku się potwierdza. 
Ciekawa jest odpowiedź na pytanie, skąd 
się biorą w Polsce restauracje o krótkim 
menu. Ja nie znam na nie odpowiedzi. 

- Przeczytałem ostatnio artykuł pani 
Flavii Borawskiej, córki Polaka i Wło-
szki, której połowa rodziny mieszka we 
Florencji. Ponieważ sama jest szefem 

- No właśnie. Wyciągnęliście derenia 
z odmętów historii jako produkt typowo polski 
i taki bardzo pierwotny, z którego w dworach 
szlacheckich robiło się przeróżne przetwory, 
z nalewką dereniową włącznie. 

- W przypadku derenia czapkę z gło-
wy należy zdjąć przed Narcyzem Pió-
reckim, w jednej osobie doktorem, ar-
tystą malarzem i dyrektorem Arboretum 
w Bolestraszycach. To on reanimował 
w Polsce derenia, który tak naprawdę 
znalazł się w menu polskiej dworskiej 
kuchni za sprawą wojen z Tatarami 
i Turkami, bo to wracająca z tamtych 
stron w domowe pielesze szlachta 
przywoziła sadzonki tej rośliny. To tak 
na marginesie. Porzućmy ten temat 
i przejdźmy do innej kwestii… W jednej 
ze swoich prezentacji zamieszczonych 
w internecie pisze pan, że coraz więcej 
ludzi i w Polsce, i na świecie uprawia 
turystykę kulinarną. Twierdzi pan także, 
że preferują ją przede wszystkim ludzie 
młodzi, którzy podróżują indywidualnie. 
Czy Polska jest krajem, który może się 
atrakcyjnym dla turystów kulinarnych? 

- Z pewnością tak, ale pańskie pytanie 
wymaga rozwinięcia, a mianowicie – atrak-
cyjnym kulinarnie dla kogo? Polska już kra-
jem atrakcyjnym kulinarnie dla Polaków. A to 
dlatego, że mamy głód odkrywania swojej 
tożsamości lokalnej, regionalnej, także na-
rodowej poprzez kuchnię, która została wal-
cem przejechana w czasach PRL-u. I teraz 
ta kuchnia wraca. Polacy są bardzo ciekawi 
smaków, którye były charakterystyczne dla 
klimatu, dla kultury, także dla mniejszości et-
nicznych, licznie przecież zamieszkujących 
Polskę. I wielu Polaków mówi, że podróżuje 
po kraju między innymi po to, aby poznać te 
dla nich nowe, a tak naprawdę - stare polskie 
smaki. Bo polskie stare smaki wracają, ale 
można o nich powiedzieć, że są nowe, bo do-
piero od niedawna są odtwarzane i stosunko-
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kuchni swojej restauracji, artykuł trak-
tował o nieznanych turystom restaura-
cjach i trattoriach Florencji, gdzie są 
lokalne przysmaki. Z treści artykułu 
wynikało, że większość z nich ma ta-
kie właśnie krótkie menu. Ceny zaś po-
szczególnych dań wcale nie są, jakby 
się wydawało, wysokie. No bo jeśli bi-
stecca alla fiorentina z ziemniakami lub 
sałatą kosztuje 10 euro, to taka cena 
nawet Polaka z nóg nie zwala. Ale to są 
przybytki sztuki kulinarnej jeśli nawet 
nie z kilkusetletnią, to przynajmniej kil-
kudziesięcioletnią tradycją...

- … no właśnie. I z ogromną akceptacją 
lokalnych społeczności, która te smaki uzna-
je i je chce, i chce je powtarzać. Co ważne, 
te ceny nie są cenami turystycznymi. Czyli 
nie chodzi o to, by w jakiejś dobrej lokaliza-
cji łupnąć raz a dobrze kieszeń turysty, tylko 
chodzi o to, żeby szczerze i dobrze karmić po-
wtarzającego się stałego klienta, który jest… 
najtrudniejszy, ale też najcenniejszy. No i rodzi 
się pytanie, czy takie miejsca w Polsce już są?

- Ja nie znam. 
- Już są, ale mamy kolejne pytanie - dla-

czego jest ich tak mało?
- Poza wymienionym już „Krakowskim 

stołem” zna pan lokale, o których moż-
na by było powiedzieć, że są kulinarnym 
spécialité jakiegoś miasta, miasteczka 
czy regionu i funkcjonują dzięki, jak pan 
powiedział - akceptacji lokalnej społecz-
ności, która te smaki uznaje i je chce? 

- Lokale z kulinarnym spécialité są, i ow-
szem, ale niestety nie na kieszeń lokalnych 
społeczności. Żyją z zagranicznych turystów 
i majętnych, a wielu przypadkach nawet bar-
dzo majętnych autochtonów. 

- Dla mnie od lat niewykorzystywaną, 
wręcz marnowaną „instytucją”, która mo-
głaby odegrać ogromną rolę w budowie 
w całej Polsce charakterystycznych dla 
danej mikrospołeczności kulinarnych 
spécialité, są koła gospodyń wiejskich. 
Są niemal wszędzie, a ich kulinarny 
kunszt znamy jedynie z kilku imprez, jak 
na przykład ze „święta pierogów”. A te 
panie po pierwsze – rzeczywiście świet-
nie gotują, pieką i smażą, po drugie – to 
co serwują, przygotowują według przepi-
sów przekazywanych z pokolenia na po-
kolenie. Nie sądzi pan, że właśnie na tej 
instytucji można by było zbudować kuch-
nię regionalną w każdym zakątku Polski?

- Oczywiście, że tak i nawet trzeba i to 
jest właśnie ta droga, dzięki której możemy 
odszukać perfekcyjne smaki prostych dań 
o zredukowanym składniku, czerpiące z miej-
sca pochodzenia i w których jest to co ja na-
zywam „sercem”. Rezerwuar tych przepisów 
jest przeogromny, acz nawet na przestrze-
ni kilkunastu kilometrów mogą, i różnią się 
subtelnością smaków. Bo liczą się niuanse, 
liczy się dodatek, liczy się piec, konsystencja, 
stopień zarumienia. Tak na przykład jest na 
Podlasiu z babką ziemniaczaną. Są tam lo-

kale, do których można by było przyjeżdżać 
tylko na te babkę. Gdy człowiek pierwszy raz 
pozna jej perfekcyjny smak i się nim zarazi, to 
będzie chciał od czasu do czasu tam wrócić. 

- Dlaczego ten „rezerwuar”, jak to pan 
powiedział, nie jest wykorzystywany?

- Ponieważ jako nacja przechodzimy 
pewną ewolucję i na Podlasiu mamy więcej 
sushi barów niż lokali, gdzie można zjeść 
babkę ziemniaczaną. Podobnie jest w in-
nych regionach Polski, gdzie obce szybkie 
potrawy o niezbyt wyrafinowanym smaku, 
stłumiły nasze regionalne bardzo oryginalne 
i smaczne dania. To się musi odkręcić i się 
odkręci, tyle tylko, że na to potrzeba czasu. 
Mamy na przykład w Gdańsku „Restaurację 
Kubicki”, która podaje fenomenalną golonkę 
według przepisu mającego stuletnią trady-
cję, czyli liczy sobie tyle lat co sam lokal. 
Gotowana jest w wybitnie warzywnym wy-
warze, bez jakichś frymuśnych zabiegów. 
Receptura, sposób przygotowania są tra-
dycyjne, ale perfekcyjne i co najważniejsze 
- niezmienne. Garmażerka w tym lokalu też 
jest perfekcyjna i do niej się wraca właśnie 
przez prostotę, ciągłość i powtarzalność. 

- A jakie są tam ceny?
- A no właśnie… Ta gdańska restau-

racja ma ceny dostosowane do możliwo-
ści turysty i to norweskiego albo krezusa 
z Gdańska, a nie mieszkańca osiedla, 
który chciałbyś sobie odpocząć w towa-
rzystwie znajomych.

- Nie po raz pierwszy okazuje się, że 
Polacy są jeszcze za biedni, żeby stoło-
wać się poza domem i tym samym kre-
ować kartę dań takiej restauracji. 

- Sądzę, że to się zmienia, tylko, jak już 
mówiłem, trzeba na to czasu. W dużych mia-
stach mamy już sporo takich swojskich loka-
li. Niejednokrotnie ma to na początku formę 
trochę lepszej stołówki, która z czasem zdo-
bywa sobie stałą klientelę, więc dąży się, by 
dania, które przyciągają stałych bywalców, 

były coraz bardziej perfekcyjne i by w tej 
perfekcyjności były niezmienne. Tak to się 
rozwija, ale znalezienie w Polsce takich re-
stauracji ciągle jeszcze nie jest łatwe. 

- Bariera jest finansowa?
- Może finansowa, bo rzekomo jeste-

śmy już krajem z grona rozwiniętych, sto-
pa życiowa nam wzrosła, ale być może 
jest to też bariera mentalna. 

- Patrząc na to, jakie powodzenie mają 
różnego rodzaju kebaby czy pizzerie, 
gdzie ceny nie są przecież niskie, należa-
łoby dopuszczać, że wielu Polaków stać, 
by żywić się poza domem. Tylko czym się 
żywić? Bo jeśli kupuje się pizzę czy keba-
ba, to nie po to, aby delektować się ich 
wyrafinowanym, w cudzysłowie oczywi-
ście, smakiem, tylko, aby zaspokoić głód. 

- Polska kuchnia ma całkiem sporą gamę 
produktów prostych, nieskomplikowanych, 
mącznych, także opartych o kwaszonki, bez-
mięsnych, miejmy nadzieję, że wkrótce bar-
dzo modnych, w których nie ma tego śladu 
CO2, plastiku itp. W Poznaniu mamy plac-
ki ziemniaczane, pyry na setki sposobów, 
u was w Rzeszowie te proziaki, fuczki, kasze 
z gryczaną na czele, kapustę kiszoną, tylko 
pytanie kto i jak wykreuje na to modę i skąd, 
a może - od kogo ta moda musi przyjść, by 
poraziła tak samo, jak moda na pizzę, kebab 
czy sushi? Pocieszam się, że mamy w społe-
czeństwie etap przejściowy, który polega na 
tym, że musimy przejść przez etap poznawa-
nia tego co dają nam inne kultury, żeby wró-
cić do swojej. Ale nie wiem, czy tak będzie.

- Zaobserwował już pan gdzieś od-
chodzenie od kulinarnej obcości i po-
wrót do swojskości?

- Pewne sfery w naszym społeczeństwie 
nasyciły się już oryginalnością kolorowego 
zachodniego świata i zaczynają dostrzegać, 
że u nas też jest kolorowo, a może być jesz-
cze bardziej. W odniesieniu do kuchni ozna-
cza to, że zaczyna się szukać tego prostego 
smaku, ale prawdziwego, swojego. Osoby, 
które sporo widziały, potrafią to docenić. 
Do swojej prostej kuchni się wraca, gdy się 
zrozumiało, że nie ma się czym zachwycać 
w kuchniach importowanych.

- Są jakieś zorganizowane grupy tu-
rystów kulinarnych, którzy przyjeżdża-
ją do Polski tylko po to, aby poznać 
naszą kuchnię? 

- Owszem, ale to są dopiero pierwsze 
kroki na tym polu. Zaczęło się od ame-
rykańskiej Polonia i w jej przypadku była 
to typowa turystyka sentymentalna. Na-
tomiast teraz Polonia powoli zaczyna już 
w tych wyjazdach stanowić mniejszość. Ci 
turyści są przede wszystkim z USA, Kana-
dy, ale także z Wielkiej Brytanii. Amery-
kanka, Lucy M. Long, wykładająca kwestie 
związane z folklorem i żywieniem na Bow-
ling Green State University w Ohio, która 
jest autorką terminu „turystyka kulinarna”, 
twierdzi, że polski żółty ser, polskie pączki, 
obwarzanki i pierogi również, mogą robić 
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Potrzeby jedzenia i picia to potrze-
by podstawowe, fizjologiczne człowie-
ka – związane z jego przetrwaniem. Od 
początku dziejów ludzie interesowali się 
więc potrawami i napojami, przy czym 
owo zainteresowanie zmieniało się na 
przestrzeni wieków. Początkowo skupio-
ne było na tym „by” – by zdobyć poży-
wienie i by było go wystarczająco dużo 
do przeżycia. Wraz z rozwojem technik 
polowania, łowienia, z wykształceniem 
umiejętności uprawy i hodowli, istotne 
stało się również „co” i „jak” – co upolo-
wać, co sadzić, jak to robić najlepiej, jak 
przygotować, aby jak najefektywniej wy-
korzystać i na jak najdłużej utrwalić po-
żądane właściwości pożywienia. W koń-
cu przyszedł czas na kolejne „jak” – jak 
przyrządzić, aby było nie tylko pożywne 
i trwałe, ale także smaczne. To ostatnie 
„jak” zdominowało współczesną kuchnię, 
a poszukiwanie doznań smakowych dało 
też inspirację dla rozwoju turystyki kuli-
narnej. Miliony turystów na całym świecie 
wyprawiają się by dowiedzieć się „jak” – 
jak smakuje kuchnia innych narodów, jak 
przyrządza się potrawy nieznane w ich 
codziennym menu, jak – niekiedy za-
skakująco – łączy się smaki w lokalnych 
kuchniach, jak narodziło się konkretne 
danie, czy jak się je podaje i jakie aneg-
doty się z nim wiążą. Pojawia się także 
pytanie „czy” – czy udałoby się uzyskać 
ten smak we własnym mieszkaniu, czy 
można za jego pośrednictwem przenieść 
do domu ten klimat i wspomnienia z wa-
kacji, czy udałoby się podzielić tymi nie-
zwykłymi wrażeniami i doznaniami z ro-
dziną oraz przyjaciółmi? 

Ludzie od wieków podróżując, starają 
się dotknąć kultury odwiedzanych miejsc 
także poprzez doznania kulinarne. Podró-
żując przez różne kraje i regiony szuka-
ją oryginalnych smaków i ich zestawień. 
Wytrawni globtroterzy omijają światowe 
luksusowe hotele wraz z ich kuchnią 
śródziemnomorską i jadają miejscowe po-
trawy, najlepiej w niewielkich karczmach, 
barach, zajazdach, trattoriach, tawernach 
i innych lokalnych odpowiednikach lub po 
prostu „u miejscowych” – w tzw. agrotu-
rystyce, w domowych kuchniach, bo tam 
właśnie można doświadczyć autentycznej 
kultury miejsca, do którego się przebyło. 

się pisać. Niemniej jednak jest już kilka 
biur, które widzę w tej gałęzi turystyki 
swoją szansę, są na etapie „rozpozna-
wania terenu”. Jedno z takich biur, z Po-
znania, zaczyna w tej specjalności dzia-
łalność, ale, co ciekawe, nie od swojego 
regionu lecz od… Małopolski. Bo ten re-
gion jest centrum polskiej turystyki tak dla 
krajowców, jak i dla cudzoziemców. 

- Podróżując kulinarnie po Polsce za-
uważa pan granice dawnych rozbiorów. 

- Widać to. Narodowości osiedlające się 
w danym regionie i poziom ich kultury rolnej 
miały bezsprzecznie wpływ na receptury 
oraz jakość kuchni. Regiony usytuowane 
w zaborze pruskim uchodziły i były bardziej 
zamożne, więc w Wielkopolsce były i są 
dania związane właśnie z dostępnością do 
produktów gdzie indziej trudno osiągalnych, 
a w niektórych zupełnie nieosiągalnych. 
Tam niczym nadzwyczajnym jest w karcie 
dań kaczka, czy wysokiej jakości wieprzo-
wina złotnicka. Wyższa kultura rolna miała 
i ma bardzo istotny wpływ na jakość i róż-
norodność tamtejszej kuchni. Biedniejsze 
regiony - Galicja, zabór rosyjski, to kuchnie 
prostsze, bardziej postne. To tam przede 
wszystkim zachowały się te zupy oszuka-
ne, te wodzionki, kwaśnice, to wszystko co 
pozwalało ludziom przetrwać od zbiorów do 
zbiorów, a w szczególnie na przednówku. 
Te produkty i dania też stanowią nasze kuli-
narne bogactwo niezależnie od zaboru. 

- Ostatnie pytanie – w pańskiej oce-
nie polska tradycyjna kuchnia, to przede 
wszystkim kuchnia wiejska, a wcale nie 
mieszczańska?

- W dużej mierze wiejska, jednak o kuch-
ni mieszczańskiej nie zapominajmy. W jej 
przypadku są znaczące wyspy atrakcyjno-
ści, czyli Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk. 
W Warszawie jak poszukamy po Pradze 
to też znajdziemy coś, co się z tej dawnej 
mieszczańskiej kuchni zachowało. Ale tak, 
trzeba przyznać, że wieś polska miała bar-
dziej zróżnicowaną tradycję kulinarną i ta 
różnorodność przetrwała do dziś. 

w Stanach karierę. One jeszcze nie są 
w szerokiej dystrybucji, ale są już zauwa-
żalne. Tyle tylko, że są to pojedyncze pro-
dukty, które jeszcze nie stanowią całości, 
o której można by było powiedzieć, że są 
„polską kuchnią”. Ale są to rozbłyski, które 
budują modę na te produkty, a zarazem 
świadomość, że polska kuchnia to nie tyl-
ko burak i ziemniak. 

- Czy w turystyce kulinarnej obserwuje 
pan odchodzenie od mięsa?

- Nie można na to pytanie odpowiedzieć 
jednoznacznie. Widać natomiast, że młod-
sza generacja nie szuka tego mięsa tak 
bardzo, jak osoby starsze. I na pewno ten 
trend do uprawiania warzyw, ich przetwa-
rzania i spożywania jest coraz bardziej wi-
doczny. Natomiast trudno odmówić w tury-
styce kulinarnej miejsca dla szlachetnego 
mięsa, dla dobrych wędlin, bo one będą 
przyciągały i będą stanowić o kolorycie 
lokalnych kuchni. Sądzę jednak, że z cza-
sem mięso nie będzie najważniejszym 
produktem, a patrząc na bogactwo pol-
skiej kuchni myślę, że wcale nie mięso gra 
i będzie grać najważniejszą rolę. Wręcz 
przeciwnie – polska kuchnia, ta powszech-
na, miała od wieków charakter typowo po-
stny, powiedzmy, że biedny, ale też w du-
żej mierze oparty na warzywach, kaszach, 
mące i rybach. I te jej cechy teraz, a mamy 
czasy odchodzenia od mięs, mnożenia się 
kuchni wegańskich, stanowią walory, które 
mogą odegrać ogromną rolę w tworzeniu 
mody na polską kuchnię, w tym także pol-
ską kuchnię regionalną. 

- Turystyka kulinarna w Polsce jest już 
biznesem?

- Rozwija się powoli, ale nie jest jesz-
cze biznesem, który pozwoliłby utrzymać 
się kilku czy kilkunastu biurom podróży, 
które tylko tym by się zajmowały. Najczę-
ściej jest to indywidualnie organizowana 
podróż i poznawanie na własną rękę re-
gionalnych smaków. Natomiast rasowa 
kulinarna turystka zorganizowana, to jest 
jeszcze rozdział, który dopiero zaczyna 
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Jedzenie motywuje do podróży
Turystyka kulinarna to szczególna for-

ma turystyki ogólnej, która zdobywa co-
raz większe zainteresowanie i uznanie 
w Europie Zachodniej oraz na świecie. 
Jedzenie i napoje stają się nie smaczny-
mi dodatkami do wrażeń z podróży, ale 
czynnikami motywującymi turystów do 
odbycia wyprawy w wybrane miejsce. 
Władze takich potentatów turystyki euro-
pejskiej jak Włochy czy Francja dostrze-
gają potencjał turystyki kulinarnej jako 
narzędzia, które promuje i wspiera w roz-
woju miejsca, regiony a nawet kraje. 

Dr inż. Janusz Majewski podkreśla uni-
wersalność tej formy, gdyż z pozostałych 
wyróżniają ją następujące cechy:
- 100% turystów musi korzystać z posił-

ków podczas podróży;
- jest możliwa przez cały rok, o każdej 

porze dnia i bez względu na pogodę;
- zainteresowanie kuchnią w podróży nie 

jest zarezerwowane dla określonej ka-
tegorii wieku, płci czy narodowości;

- sztuka kulinarna jest jedyną dziedziną 
sztuki, która przemawia wszystkimi pię-
cioma zmysłami;

- goście spędzają więcej czasu z pracow-
nikami gastronomii niż z jakimkolwiek 
innym personelem liniowym (aż do 
trzech godzin dziennie).
Dziś kuchnie regionalne przeżywają 

swój renesans, a zainteresowanie przy-

rządzaniem potraw staje się prawdziwą 
modą. Nie wyobrażamy sobie kanału te-
lewizyjnego, w którym brakowałoby pro-
gramu uczącego gotowania. Niezwykłym 
zaskoczeniem, a dla niektórych wręcz 
szokiem, byłaby informacja, że w księ-
garni nie ma ani jednego tytułu poświę-
conego kulinariom, a z kiosku zniknęły 
magazyny z przepisami. Potrzeby i chłon-

ność nabywców są tak wielkie, że na ryn-
ku wydawniczym codziennie pojawia się 
kolejny tytuł, a w Internecie setki nowych 
stron na ten temat. Chęć zdobywania 
wiedzy i doświadczeń kulinarnych spra-
wia, że coraz liczniejszej rzeszy turystów 
nie wystarczy już tylko wiedzieć; oni chcą 
potrafić. Dlatego od kilku lat zauważa się, 
że wyraźnie wzbogaca się forma turystyki 

Turystyka kulinarna 
czyli podążaj za smakiem

Podróże „za smakiem” to wyjątkowa forma turystyki, która w ostatnich dekadach zdobywa szczególne 
uznanie na świecie. Regionalne potrawy, trunki i specjały stają się obecnie nie tyle smacznym 
dodatkiem do wrażeń z podróży, ale celem wyjazdu samym w sobie. Przy sezonowości naszej, 

czytaj polskiej, oferty turystycznej warto więc pamiętać, że turysta musi jeść codziennie, bez względu 
na pogodę. „Smakami regionalnymi” może interesować się każdy, niezależnie od wieku, płci czy 

narodowości. Sztuka kulinarna jest jedyną dziedziną sztuki, która przemawia do wszystkich pięciu 
ludzkich zmysłów, z tym tak czułym dla naszej pamięci – smakiem. 

Turystyka kulturowaoprac. Krzysztof Zieliński

Kr
zy

sz
to

f Z
ie

liń
sk

i (
5)



20

kulinarnej. Turyści nie tylko odwiedzają 
targi i jarmarki, festiwale kulinarne czy lo-
kale z regionalnymi specjałami, ale coraz 
częściej chcą uczestniczyć w przyrządza-
niu potraw. Pragną doświadczeń, które 
będą miały wkład w ich osobisty rozwój. 
Aktywne zaangażowanie w poznawanie 
zwyczajów i kultury kulinarnej danego 
regionu pozwala zrozumieć lokalnych 
mieszkańców i ich styl życia, a dzięki 
temu pełniej podróżować. 

Inwestycja zwraca się szybko
Jak podał włoski dziennik „La Repubbli-

ca”, Włochy przyciągają corocznie około 
5 mln kulinarnych turystów, którzy pragną 
poznać kuchnię Półwyspu Apenińskiego 
i jej tajniki na specjalnych kursach goto-
wania. Na „gastronomiczne wakacje” de-
cydują się chętnie zwłaszcza Amerykanie, 
Brytyjczycy i mieszkańcy Europy Północ-
nej, ale także Rosjanie i Chińczycy. Ten 
rodzaj wypoczynku w winiarniach, gajach 
oliwnych oraz w kuchni, przy patelniach 
i rondlach wybierają przede wszystkim 
ludzie dobrze sytuowani. Ich ulubione 
destynacje to: Toskania, Umbria, Apulia 
i Abruzja. Takie wakacje to wydatek śred-
nio od 1500 do 3500 euro od osoby, za 
pakiet obejmujący pobyt we Włoszech 
oraz lekcje w szkole gotowania. Turysty-
ka kulinarna w tym kraju to obroty w wy-
sokości około 2,5 mld euro rocznie. Co 
więcej wartość ta rośnie z roku na rok, 
podczas gdy tradycyjna turystyka bory-
ka się z poważnymi problemami. Włoski 
kucharz Massimo Criscio, uczący sztuki 
gotowania na wakacyjnych kursach, pod-
kreśla, że gościom z zagranicy lekcje teo-
retyczne nie odpowiadają, oni naprawdę 
chcą włożyć ręce w ciasto, ubrudzić się 

sosem i oliwą, poczuć prawdziwą włoską 
kuchnię i zaczerpnąć z miejscowej kultu-
ry, tradycji i historii. Nic więc dziwnego, że 
„akademie kulinarne” powstają jak grzyby 
po deszczu. Zazwyczaj w starych, klima-
tycznych willach, odrestaurowanych przez 
nowych właścicieli. Jako przykłady można 
przywołać choćby toskańskie: „Vallicorte” 
i „Casa Ombuto”, okrzyknięte w 2002 r. 
przez brytyjski magazyn „The Observer” 
jednymi z 10 najlepszych szkół kulinar-
nych w Europie (w rankingu znalazły się 
cztery szkoły włoskie, trzy francuskie i po 
jednej z Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji). 

Włochy realizują działania, które pozwolą 
im za dekadę liczbę odwiedzających je ku-
linarnych turystów podnieść do 8 mln, zaś 
obroty z tej tylko dziedziny turystyki mają 
wynieść 4 mld euro. Potentatem turystyki 
kulinarnej jest także Francja, która w po-
nad 20 regionach wytyczyła kulinarne szlaki 
wina, szampana, serów, oliwy, piwa, calva-
dosu i jabłek. Austria proponuje „serową tra-
sę” o długości 70 km, od wytwórców aż po 
„serowe gospody”, Węgrzy zapraszają na 
wino, z kolei Chorwaci na trufle i kasztany. 
A to nie koniec, bowiem turystyka kulinarna 
to także targi żywności i festiwale kulinarne, 
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jak np. festiwale zupy rybnej w Livorno, sera 
w Bra, mozzarelli w Opi, gęsiej wątróbki 
w Budapeszcie czy Festyn Moreli w Dolinie 
Wachau w Krems w Austrii.

Dziedzictwo kulinarne jest istotnym 
elementem budowy marki turystycznej 
państwa i regionu. Przy wyborze celu po-
dróży dobra i oryginalna kuchnia często 
decyduje, stając się języczkiem u wagi. 
Nie ściągniemy „turystów kulinarnych” do 
Polski wyrafinowaną kuchnią typu francu-
skiego czy egzotyką, jak np. pełna przy-
praw hinduska. Wytrawnych globtroterów 
możemy zachęcić do przyjazdu stuletnią 
tradycją prostych potraw, spożywanych 
w niedużych, klimatycznych karczmach, 
zajazdach, gościńcach lub szynkach. 
Możemy ich zaprosić także na posiłek 
„u miejscowych”, czyli w agroturystyce. 
Na posiłek przygotowywany z lokalnych 
składników, w domowych kuchniach, 
przez gospodynie z przepisów zapamię-
tanych od mamy i babci. 

Nasza kuchnia 
to nie tylko pierogi

Polski potencjał kulinarny jest dzisiaj 
powoli zagospodarowywany. Jak pierw-
sze jaskółki na wiosnę, nieśmiało po-
wstają się podmioty trudniące się obsługą 
turystów chcących doświadczyć smaku 
i zwyczajów już nie tylko włoskiej czy fran-
cuskiej, ale właśnie polskiej kuchni. Jedna 
z krajowych firm podaje w swojej ofercie: 
„Wycieczki w najpiękniejsze odludne miej-
sca w Polsce, połączone z warsztatami 
gotowania potraw regionalnych. Uczą 
najlepsi mistrzowie – gospodynie wiejskie 
i lokalni producenci żywności”. Może za 
kilka lat Polacy słysząc nazwy typu: kar-
tacz, prażucha, dzionie, pamuła, sołdra, 

gzik, kumpia, czy kacapoły nie będą robili 
zdziwionych oczu i zastanawiali w jakim 
języku zwraca się do nich rozmówca. Na 
chwilę obecną bowiem przeciętny Kowal-
ski ma niestety lepszą wiedzę o pizzy, 
kebabie, gyrosie, spaghetti i lasagne niż 
o potrawach swojego regionu. Warto to 
zmienić i włączyć się w europejski nurt 
turystyki kulinarnej, bo potencjalne zyski 
z tego tytułu są nie do pogardzenia. 

Narodowe czy regionalne kuchnie „pu-
kają” do nas codziennie. Poprzez kanały 
telewizyjne z 24-godzinnym programem 
kulinarnym, artykuły w prasie codziennej, 

magazyny z przepisami, książki-przewod-
niki. Internet „puchnie” od stron poświęco-
nych wyłącznie gastronomii, tej tradycyjnej 
(polecam stronę www.podkarpackiesmaki.
pl oraz www.szlakpodkarpackiesmaki.pl), 
jak i współczesnej. Zainteresowanie przy-
rządzaniem potraw staje się prawdziwą 
modą, a dla niektórych nawet obsesją.

I  koniecznie należy pamiętać, że 
obiekty gastronomiczne stanowią nie-
zwykle ważne ogniwo zintegrowanej 
oferty miejsca, wpływając silnie na wize-
runek konkurencyjnej destynacji bizneso-
wej i turystycznej. 
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Turystyka kulinarna Krzysztof Zieliński

Szlak stworzony i administrowany przez 
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” promuje 
poznawanie regionu poprzez jego bogate 
tradycje kulturowe, a także wrażenia sma-
kowe. Powstał, by promować tę oryginalną 
kuchnię i wskazać lokale gastronomicz-
ne, w których tradycyjne dania na stałe 
zagościły w jadłospisie. Specyfiką Szlaku 
w skali kraju jest obecność na nim – oprócz 
restauracji – także gospodarstw agrotury-
stycznych, cukierni oraz… winnic. Tworzą 
go trzy trasy: Bieszczadzka, Beskidzko-Po-
górzańska i Północna. Podróż każdą z nich 
to odkrywanie innego zakątka Podkarpacia 
i smakowanie jego kulinariów, począwszy 
od kuchni etnicznej (łemkowsko-bojkow-
skiej, pogórzańskiej), włościańskiej (rze-
szowskiej i lasowiackiej), mieszczańskiej, 
dworskiej czy tak modnej ostatnio kuchni 
fusion, która umiejętnie, w autorski sposób 
łączy tradycyjne przepisy dań czy potraw, 
prezentując je w nowoczesnym wydaniu.

Wyróżnikiem szlaku na t le innych 
działających w Polsce jest jego dynami-
ka. Co roku zmienia się skład członków 
– jedne lokale odchodzą, pojawiają się 
nowe, a zdarza się także, że po rocznej 
nieobecności wracają znów na Szlak. 
Weryfikacja poszczególnych obiektów 
i potraw odbywa się na bieżąco dzięki 
aktywności użytkowników mediów spo-
łecznościowych. W dzisiejszych czasach 
pozytywna rekomendacja czy krytyczna 
opinia to „być albo nie być” w gastrono-
mii. Codziennie na licznych profilach czy 
grupach na Facebooku pojawiają się 
informacje o wydarzeniach na Szlaku, 
nowych daniach w poszczególnych loka-
lach. Umiejętne ich dozowanie owocuje 
tym, że profil na Facebooku polubiło już 
ponad 11,5 tys. internautów. 

Pomysł na stałą promocję obiektów, 
dań i potraw jest elementem wyróżniają-
cym Szlak. Najlepiej zacząć od jest stro-
ny internetowej www.szlakpodkarpackie-
smaki.pl. W jednej z zakładek znajdziemy 
pomocny ranking: Podkarpackie Top 10. 
To bezcenna informacja dla tych, którzy 
chcą popróbować wszystkich najpopular-
niejszych dań regionu. 

Szlak jest wyznaczony na mapach, opi-
sany w przewodnikach (w sumie 4 edycje). 
Animatorzy proponują w nich ofertę pakie-
tową, łączącą noclegi, zwiedzanie atrakcji 
turystycznych i wizyty w certyfikowanych 
restauracjach. Informacje o Szlaku za-
mieszczane są na stronach internetowych, 
w social mediach, w publikacjach klasycz-
nych, czyli prasie codziennej, tygodnikach 
opiniotwórczych czy pismach branżowych.

W 2014 r. Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna uznała Szlak za 
„Najlepszy produkt turystyczny 2014 r.” 
w województwie podkarpackim. Z kolei 
we wrześniu 2017 r. znalazł się wśród „7 
Nowych Cudów Polskich” dzięki ogólno-
polskiemu plebiscytowi internetowemu 
zorganizowanemu przez Miesięcznik Na-
tional Geographic Traveler. Szlak Kulinar-
ny Podkarpackie Smaki o ten zaszczytny 
tytuł rywalizował z 31 innymi atrakcjami tu-
rystycznymi z całej Polski. Z kolei w sierp-
niu 2018 r. Szlak zajął drugie miejsce 
w kategorii „Oferta szlaków kulinarnych 
na obszarach wiejskich” w ogólnopolskim 
konkursie „Na wsi najlepiej - 12 dobrych 
praktyk w turystyce wiejskiej” organizowa-
nym przez Polską Organizację Turystycz-
ną. Animatorzy Szlaku zapraszają do od-
krywania tradycji kulinarnej regionu, która 
była, jest i będzie inspiracją dla pokoleń 
kucharzy i kuchmistrzów. 

Tropem podkarpackich 
tradycyjnych smaków

Kuchnia podkarpacka słynie z oryginalności i pielęgnowania 
tradycyjnych przepisów opartych o lokalne produkty. Działający 
od 2013 r. Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki pomaga w tych 

kulinarnych peregrynacjach.

Klasyczne podkarpackie proziaki

Baranina z warzywami, Karczma Polska w Mielcu

Pieróg kresowy z ziemniakami i kaszą gryczaną, 
Kresowa Osada w Baszni Dolnej 

Zupa zalewajka, Gościniec Dębowa Gazdówka w Łodynie

Pierogi kresowe, Karczma u Garcarzy w Medyni Głog.

Hreczanyki, Karczma Jadło Karpackie w SanokuFuczki, Karczma Jadło Karpackie w Sanoku
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Po raz pierwszy pojawiła się w nim Re-
stauracja Naftaya – obiekt na Szlaku Kuli-
narnym Podkarpackie Smaki - mająca swoją 
siedzibę w Hotelu Nafta Krosno (ul. Lwowska 
21). Podkreślano walory jej „menu oparte-
go w dużej mierze na lokalnych produktach 
i tradycjach kuchni podkarpackiej”. Uznanie 
zdobyły kacze wątróbki, łopatka jagnięca i… 
wina z podkarpackich winnic. Restauracja 
Naftaya wnosi w podkarpacką gastronomię 
zdecydowanie nową jakość. W przewodniku 
znalazło się także miejsce dla Restauracji 
Magnolia w Dworze Kombornia oraz Karcz-
my Stary Lwów we wsi Krasna k. Krosna.

Do grona „duchów dobrego smaku” 
w Krośnie - którzy od lat rozpieszczają pod-
niebienia gości perfekcyjnym smakiem dań - 
zaliczyć należy wielu szefów kuchni. Niewąt-
pliwie Mariusza Zalichtę z Restauracji Pałacu 
Polanka (ul. ks. Popiełuszki 103). Z kolei Da-
niel Aniołowski, właściciel Restauracji „Wino 
i Talerzyki” (ul. Kazimierza Wielkiego 2), 
niezrównany sommelier, uczynił z niej jedną 
z ciekawszych placówek w regionie, umiejęt-
nie łączących dobre wino z jakością kulinarną 
dania. Bo w tym przybytku kuchnia traktowa-
na jest jako swoiste laboratorium, w którym 
cały czas odkrywają coś nowego.

Hasłem restauracji „Posmakuj Krosno” 
(Rynek 24) jest „Z pasją, sezonowo, lokalnie, 
zdrowo. Tak gotujemy w Posmakuj.” Me-
nedżerka restauracji Małgorzata Smerecka 
z dumą podkreśla rolę lokalnych producen-
tów – określa ich wręcz jako partnerów - do-
starczających świeże i smaczne surowce, 

z których tworzą danie. Na stronie restaura-
cji znajdziemy ich pełną listę, z których wy-
mienić należy EkoPiekarnię Marka Kiełtyki 
w Łężanach, Zakład Mięsny „Jasiołka” w Du-
kli, Zakład Masarski Dobrucowa, hodowlę 
pstrągów w Sieniawie, sery podkarpackie 
z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego 
„Figa” czy Serowarnię Piastowską z Łężan.

Ewa Wagner, redaktor naczelna mie-
sięcznika „Kuchnia. Magazyn dla smako-
szy” w 2018 r. odwiedziła po raz pierwszy 
Podkarpackie. Przez trzy dni przedstawi-
cielka najlepszego w Polsce lifestylowego 
magazynu kulinarnego testowała wybrane 
restauracje, z czego jeden dzień przezna-
czyła na Krosno. W periodyku - tak dobrze 
znanym restauratorom, dziennikarzom 
i blogerom kulinarnym - ukazała się krótka 
recenzja  z jednodniowej wizyty w Krośnie 
i odwiedzin jego markowych restauracji: 
Wino i Talerzyki, Stare Krosno, Naftaya 
i Pałac Polanka. Podsumowuje je jedno 
zdanie: kuchnia wysokiej jakości. 

Miasto pełne nietuzinkowych wrażeń
Określenie „Krosno – prawdziwy smak Podkarpacia” nie jest gołosłowne. Krosno, to po Rzeszowie, druga 
stolica kulinarna w naszym województwie. Oczywiście nie ma takiej ilości obiektów restauracyjnych, ale 

w jakości nadrabia zdecydowanie. Najlepiej świadczy o tym obecność restauracji z Krosna i okolic w Żółtym 
Przewodniku „Gault&Millau”, drugim po „Michelin” przewodniku gastronomicznym, który porządkuje rynek 

restauracyjny w Polsce. W edycji na 2019 r. było opisanych 580 przybytków kulinarnych w kraju, sześć 
z Podkarpackiego, z czego trzy są w Krośnie lub jego najbliższej okolicy. 

Gastronomiczne destynacjeKrzysztof Zieliński

ar
ch

. H
N

K
ar

ch
. W

iT

Ta
de

us
z 

Po
źn

ia
k

Kr
zy

sz
to

f Z
ie

liń
sk

i

Wnętrze restauracji Naftaya w hotelu Nafta Krosno

Ciekawe aranżacje dań restauracji Wino i Talerzyki

Zabytkowy obiekt Pałacu Polanka w KrośnieWnętrze restauracji Posmakuj Krosno w Krośnie
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Turystyka winiarska (turystyka enolo-
giczna, enoturystyka, ang. wine tourism lub 
enotourism) jest zazwyczaj traktowana jako 
jedna z form turystyki kulinarnej czy gastro-
nomicznej. Jednak z powodu dających się 
niekiedy zauważyć jej specyficznych cech 
może ona być uznawana za odrębny rodzaj 
turystyki, co stosuje się coraz częściej. Wy-
dzielenie jej z szeroko rozumianej turystyki 
kulinarnej wydaje się słuszne1.

Z obszernej literatury przedmiotu wy-
nika, że turystyka winiarska obejmuje 
wszystkie wyjazdy o charakterze tury-
stycznym (nie tylko urlopowe, ale też 
podczas świąt i weekendów), których 
powodem jest chęć poznania teraźniej-
szości i historii regionów (miejscowości) 
związanych z uprawą winorośli oraz pro-
dukcją i składowaniem wina, możliwość 
degustacji i zakupu wina (często u pro-
ducenta). Obejmuje ona również uczest-
niczenie w wydarzeniach kulturalnych 
związanych z winem (festiwale, targi, 
winobranie). A także obejmuje również 
chęć przebywania w specyficznym krajo-
brazie kulturowym, charakterystycznym 

1 Hall C.M., Mitchell R., 2005, Gastronomic tourism – compar-
ing food and wine tourism experiences, [w:] Novelli M. (red.) 
Niche tourism. Contemporary issues, trends and cases, Else-
vier Butterworth-Heinemann, Oxford–Burlington, s. 73–88.

kretna usługa) oddziałując tym samym na 
rozwój lokalny i regionalny. W związku 
z tym turystyka winiarska stanowi rów-
nież istotny element i mocne powiązanie 
z turystyką zakupową (ang. shopping 
tourism). Zjawisko to ma ogromne zna-
czenie w turystyce winiarskiej w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii czy 
Nowej Zelandii, mniejsze zaś w Europie. 
Biorąc pod uwagę prowadzone badania 
na świecie, można mówić o wyróżnieniu 
modelu turystyki winiarskiej3:
1. europejskiej - mocno nawiązuje do tury-

styki kulturowej,
2. amerykańsko-australijskiej (w tym Ame-

ryka Północna i Południowa) – idzie 
w kierunku zakupów, rozrywki, etc.

Elementem wspólnym dla obu modeli 
wine tourism jest czynny wypoczynek oraz 
dążenie turystów do pozostawania w kon-
takcie z przyrodą. A także, korzyści ekono-
miczne jakie powinna przynosić miejscowej 
ludności. Nabycie zaś wina związane jest 
z poznaniem historii, smaku, tradycji regio-
nu, czasem spędzenia miłych chwil w gro-
nie przyjaciół czy rodziny.

Turystyka winiarska to szczególny ele-
ment turystyki, który ściśle związany jest 
z jej występowaniem na terenach o bardzo 
specyficznym krajobrazie. Regiony, w któ-
rych uprawiana jest winorośl od kilku wie-
ków charakteryzują się znaczną odmien-
nością fizjonomiczną względem innych te-
renów rolniczych (ang. winescape)4. Autor 
tego określenia – D.J. Telfer termin „wine-
scape” definiuje jako wyjątkowy krajobraz 
rolniczy (ang. unique agricultural landsca-
pe), na który składają się trzy elementy5:

3 Mitchell R., Hall C.M., McIntosh A., 2002, Wine tourism and 
consumer behaviour, [w:] C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, 
N. Macionis (red.) Wine tourism around the world: development,
management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford–
Amsterdam–Boston–London–NewYork–Paris–San Diego–San 
Francisco–Singapore–Sydney–Tokyo, s. 115–135.
4 Joliet F., 2005, Typologie plastique des paysages de vigne, 
[w:] Étude thématique. Les paysages culturels viticoles. Dans le 
cadre de la Convention du Patrimoine Mondial de UNESCO, juillet 
2005, ICOMOS – Conseil International des Monuments et Sites/
International Council on Monuments and Sites, Paris, s. 23–29.
5 Adresen T., 2005, La region viticole du Haut-Douro (Alto Douro) 
(Portugal), [w:] Étude thématique.Les paysages culturels viticoles. 
Dans le cadre de la Convention du Patrimoine Mondial de UNESCO, 
juillet 2005, ICOMOS – Conseil International des Monuments et Sites/
International Council on Monuments and Sites, Paris, s. 135–138.

dla terenów uprawy winorośli z powodów 
turystyczno-rekreacyjnych2.

Turystyka winiarska ma ogromne zna-
czenie dla gospodarki regionów i miejsco-
wości, w których uprawiana jest winorośl 
i produkowane wino z wielu przyczyn. Wy-
stępują ścisłe związki między wine tourism 
a rozwojem regionalnym i lokalnym. Nazwy 
win, jako towary uwzględniają geograficz-
ne miejsce pochodzenia. Tym samym za-
chodzą silne związki między rozmieszcze-
niem obszarów uprawy winorośli i produkcji 
wina (tzw. regiony winiarskie), a rozwojem 
na nich turystyki winiarskiej. Idąc dalej, 
rozwój miejscowej gospodarki, podtrzy-
manie świadomości o odrębności geogra-
ficzno-kulturowej danego miejsca, w której 
krajobraz kulturowy, utrzymanie tradycji 
związanych z uprawą, produkcją, handlem, 
konsumpcją wina, zwyczajami a nawet sty-
lem życia lokalnej społeczności. 

Enoturystyka to podróże odbywane 
w celu szeroko pojętej edukacji winiar-
skiej, podczas których turyści dokonują 
zakupu produktów (w szerokim ujęciu, 
czyli może to być zarówno wino jak i kon-

2 Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona - aspekty kulturowe, 
[w:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania 
i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona. Tom IV, 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 24.

Szlaki winiarskie 
w Europie i w Polsce

Enoturystyka, czyli turystyka winiarska to ciekawa alternatywa dla ludzi, którzy mają apetyt na niezapomniane 
doznania. Stanowi ona jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu turystycznego na świecie.
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1. winnice,
2. działania związane z uprawą i zbiera-

niem winorośli oraz przetwarzaniem 
winogron,

3. miejsca produkcji wina i jego przecho-
wywania.
Stąd też, mianem „winescape” określa-

my krajobraz doliny Mozeli (Niemcy), Ro-
danu i Loary (Francja), Dunaju i rzeki Kamp 
(Austria), czy też regionu Chianti (Włochy), 
a także dzielnice wytwarzania oraz składo-
wania wina np. w Porto (Portugalia). 

W ten sposób turystyka winiarska wiąże 
się ściśle z turystyką kulturową. Z tego też 
powodu na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO znajdują się liczne obszary o kra-
jobrazie kulturowym ukształtowanym przez 
uprawę winorośli (dolina rzeki Douro w Por-
tugalii, fragment doliny Loary we Francji 
czy doliny Renu w Niemczech).

Wpisanie na Listę UNESCO obwaro-
wane jest wieloma rygorami dotyczącymi 
m.in. utrzymywania w stanie niezmie-
nionym istniejącego krajobrazu. W ten 
sposób turystyka winiarska wpisuje się 
w idee turystyki zrównoważonej. Jak pod-
kreślają różni autorzy enoturystyka może 
być dobrym sposobem wdrażania zrów-
noważonego rozwoju regionów. 

Od winescape do szlaku
Współczesna turystyka winiarska 

ma historię sięgającą starożytnej Grecji 
i Rzymu. Ale tak na prawdę wino stało się 
szczególnym przedmiotem zainteresowa-
nia turystów dopiero na początku II połowy 
XIX w. Spowodowane to było m.in. wzro-
stem dostępności komunikacyjnej poprzez 
rozbudowę sieci kolejowych, wzrostem 
zamożności klasy średniej (burżuazja), 
a także pierwszą w historii Klasyfikacją 
Win Regionu Bordeaux przygotowaną 
na Wystawę Światową w Paryżu w 1855 r. 
(najstarsza na świecie). Wystawa ta była 
świetnym narzędziem marketingowym 
promującym konkretne winnice i produ-
centów wina, a tym samym do skłaniania 
do podróży, których głównym motywem 
było wino. Klasyfikacja została przygoto-
wana przez handlującymi winem makle-
rów w sposób, który obowiązuje do dnia 
dzisiejszego - bez żadnych zmian.

Rozwój tej formy turystyki spowodo-
wał powstanie pierwszego szlaku win-
nego „La route de grandscru” we Francji 
w 1934 r., oraz szlaku w Niemczech „Nie-
miecka Droga Winna” (niem. Deutsche 
Weinstrasse) w 1935 r.6

Z biegiem lat kolejne kraje organizowały 
szlaki winne na swoim terenie. To zjawisko 
powoduje wzrost dochodów mieszkań-
ców, a w związku z tym wzrasta poziom 
ich życia. Rozwój enoturystyki sprzyja też 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego re-

6 Mardare A., The Enotouristic Offer in the Republic of Moldova. 
„Quaestus Multidisciplinary Research Journal”, 2015, 6, s. :119-131.

tym, co regionalne, przyrządzane według 
tradycyjnych wielowiekowych receptur.

Wzrost popularności tej formy podró-
żowania łączy się z ogólnym zwiększe-
niem zainteresowania kulturą i stylem 
życia oraz tzw. podróżami eksperymen-
talnymi (ang. experiential)8.

8 D. Getz, J. Carlsen, G. Brown, M. Havitz, Wine Tourism and 
Consumers, w: Tourism management: analysis, behaviour and 
strategy, Arch G. Woodside, CABI, 2007, s. 245–268.

gionu oraz walorów krajobrazowych. Nie 
bez znaczenia pozostaje też stan środo-
wiska przyrodniczego, gdyż jak wykazują 
badania enoturyści mają silnie rozwinięte 
motywacje poznawcze dotyczące zarówno 
walorów turystycznych o charakterze kultu-
rowym, jak i przyrodniczym.7

Obecnie szlaki stanowią formę popu-
laryzacji turystyki winiarskiej i są obecne 
w większości państw, w których uprawia 
się winorośl i produkuje wino. Odgrywają 
one istotną rolę w rozwoju lokalnym i re-
gionalnym (produkt turystyczny w turystyce 
winiarskiej) jako czynnik sprzyjający zdoby-
waniu przewagi konkurencyjnej regionu. 

Polska również może poszczycić się kil-
koma szlakami enoturystycznymi, to m.in. 
„Sandomierski Szlak Winiarski”, „Małopol-
ski Szlak Winiarski” czy „Karpacki Szlak 
Wina”. Polskie winiarstwo jest w dość 
wyjątkowym punkcie – po stosunkowo 
niedawnym odrodzeniu przeżywa bardzo 
intensywny rozwój i to zarówno w postaci 
małych winnic rodzinnych, jak i w formie 
średnich i dużych (jak na nasze warunki), 
profesjonalnych przedsięwzięć.

Według badań „Apetyt na region” 
(2013 r.) wynika, że osoby wyjeżdżające 
na wakacje wypoczynkowe na terenie Pol-
ski chętnie odwiedzają winnice - 33 %. Po 
okresie fascynacji kulinarną egzotyką Po-
lacy wracają do korzeni. Zachwycamy się 

7 Widawski K., Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego 
środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na 
przykładzie Hiszpanii i Polski. [Rozprawy Naukowe Instytutu 
Geografii i Rozwoju Regionalnego 17], Wrocław 2011, s. 100-101.

Najbardziej niezwykłym jest fakt, że 
przez ponad 150 lat klasyfikacja niemal 
się nie zmieniła. Jedyną istotniejszą po-
prawką jest awans w 1973 roku Chate-
au Mouton do 1-er Grand Cru Classe. 
Tak dobre ułożenie listy świadczy o nie-
bywałej wręcz kompetencji XIX-wiecz-
nych maklerów. Z drugiej jednak strony 
trzeba przyznać, że wraz z odpowiednią 
pozycją wina cieszyło się ono większym 
prestiżem za czym szły również większe 
zyski dla winnicy. Zyski te pozwalały na 
większe inwestycje i podnoszenie jakości 
wina. Więc jest to niejako samonapędza-
jący się mechanizm.

Niemniej należy w tym miejscu oddać 
honor winom z 1-er Grand Cru Clas-
se, one nie potrzebowały dodatkowego 
wsparcia. Były one również na czele listy 
sporządzonej przez Thomasa Jeffersona 
blisko sto lat wcześniej. A i dziś chyba 
nikt rozsądny nie pozwoliłby by sobie na 
niedocenienie ich.

Źródło: http://www.wineonline.pl/news,30,kla-syfikacja_bordeaux_1855 data dostępu 8.05.2016, dostęp: 10.2019

Gdy w 1855 roku Cesarz Napoleon III 
zorganizował w Paryżu Wystawę Świato-
wą, zapragnął zaprezentować wszystkie 
winiarskie regiony Francji. Była to świet-
na okazja do sporządzenia odpowiedniej 
klasyfikacji win bordoskich.

Ustalono, że wina będą podzielone 
na pięć grup. Co ciekawe ustaleniem 
listy win zajęli się handlujący nimi ma-
klerzy. Bral i  oni pod uwagę terroir, 
ale również zaangażowanie winiarzy 
i przede wszystkim renomę konkretnej 
posiadłości. Klasyfikacja objęła jedynie 
wina z Medoc, pominięto Saint Emilion, 
a z Graves znalazł się jedynie Chate-
au Haut Brion. Lista wywołała ogromne 
emocje również dlatego, że maklerzy 
ustalili hierarchię wewnątrz każdej z ka-
tegorii. Na przykład Chateau Mouton zo-
stało uznane najlepszym winem z 2-eme 
Grand Cru Classe. Po proteście winarzy 
zdecydowano, aby wewnątrz grup stoso-
wać porządek alfabetyczny.

KLASYFIKACJA BORDEAUX 1855
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Korzyści z rozwoju enoturystyki czy 
szlaków winiarskich zyskują właściciele 
winnic, bo promują swoje winnice, wzrasta-
ją ich zyski z dodatkowej sprzedaży oraz 
identyfikują nazwę swojego wina z regio-
nem, zyskując w ten sposób potencjalnego 
konsumenta na przyszłość. Rozwój eno-
turystyki korzystny jest również dla władz 
samorządowych, które w ten sposób mogą 
budować wizerunek regionu oraz tożsa-
mość regionalną mieszkańców, pobudzać 
przedsiębiorczość, a przez to wpływać na 
jego rozwój społeczny i ekonomiczny.

Rozwój turystyki winiarskiej opiera się 
na trzech zasadniczych filarach: winni-
cach, turystach i pomocnikach/pośredni-
kach enoturystycznych. Zarówno winnice, 
jak i turyści dopiero zaczynają zaprzyjaź-
niać się z enoturystyką. 

Obecnie enoturystyka to element rozwo-
ju winiarstwa, źródło dochodu, ale też na-
rzędzie marketingowe dla winnic. Podobnie 
jak produkty turystyczne - szlaki winiarskie, 
które rozpoznawalne są już na całym świe-
cie i dynamicznie się rozwijają.

To, co w polskiej enoturystyce jest istotne 
to odpowiednia infrastruktura zagospodaro-
wania turystycznego, której proces tworze-
nia może zająć od kilku do kilkunastu lat. 
Biorąc pod uwagę wieloletnią stopę zwrotu 
wspomnianej inwestycji (kapitału) bądź jej 
brak, wielu postrzega ten sektor turystyczny 
jako usługi drugorzędne. Czynnikiem zmien-
nym i niepewnym jest aura pogodowa, która 
wpływa na winorośl (susza, deszcze, etc.) 
bądź sezonowość ruchu turystycznego. 

Większość winiarzy rozumie znacze-
nie przyjmowania u siebie gości i zdaje 
sobie sprawę z korzyści (nie tylko ma-

winiarskiej w naszym kraju jest jej niero-
zerwalne powiązanie z winem – bądź co 
bądź alkoholem, czyli elementem którego 
promować (prawie w ogóle) nie można. 
Najbardziej pocieszające jest jednak to, że 
większość turystów, którzy chociaż raz za-
kosztowali przyjemności spędzenia czasu 
w winnicy chce powtarzać ten proceder.

Mimo wielu zagrożeń dla winiarza, wie-
le regionów w Europie i na świecie coraz 
szerzej promuje swoją ofertę enotury-
styczną zwracając uwagę na korzyści pły-
nące z rozwoju tej formy turystyki.

Biorąc pod uwagę złożony aspekt roz-
wój branży wiele regionów zrzesza swoich 
winiarzy w organizacjach branżowych bądź 
tworzy szlaki winiarskie. 

terialnych) z tego płynących. Profesjo-
nalnych, w pełni rozwiniętych obiektów 
enoturystycznych jest jednak stosunko-
wo niewiele, a winnice o słabszym za-
pleczu są często nieco zakompleksione 
i nie umieją albo nie mają odwagi w peł-
ni wykorzystywać swojego potencjału. 
Winiarze zrozumieli, że przyjęcie u sie-
bie gości nie mając nawet wyszukanej 
infrastruktury również przynosi korzyści. 

Polacy piją bardzo mało wina. Jeszcze 
mniej piją wina polskiego. Dla wielu ist-
nienie polskich winnic jest dużym odkry-
ciem. Trudno wobec tego dziwić się, że 
w statystykach wyjazdowych enoturystyka 
krajowa praktycznie nie istnieje. Dodatko-
wym utrudnieniem dla rozwoju turystyki 

Winnica Dwie Granice w Przysiekach koło Jasła

Największa winnica w Podkarpackiem - powstała na wzniesieniu Pańska Góra w Witryłowie k. Dynowa Ja
ce
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Karpacki Szlak Wina
W województwie podkarpackim idea 

zrzeszania się oraz tworzenia szlaków jest 
równie aktywna. Idealnym tego przykładem 
jest stworzony w 2013 r. „Szlak Kulinarny 
Podkarpackie Smaki” (największy szlak 
kulinarny w Podkarpackiem), „Szlak histo-
rycznych receptur” (2018) czy „Szlak Jadła 
i Wina” (już nieistniejący). W województwie 
podkarpackim ogromną rolę odgrywają or-
ganizacje branżowe m.in. Stowarzyszenie 
Winiarzy Podkarpacia czy Jasielskie Sto-
warzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura”, 
Inicjatywa Karpackiego Szlaku Wina na-
rodziła się w trakcie kilkuletniej współpra-
cy przy różnych wydarzeniach winiarskich 
i była jednym z kluczowych elementów 
szerszej koncepcji wzmocnienia wizerunku 
Podkarpacia, jako regionu winiarskiego.

Tradycje winiarskie na Podkarpaciu się-
gają średniowiecza. Dostarczano wtedy 
trunku do celów liturgicznych, a z czasem 
do codziennego spożycia. Z biegiem lat, 
wino zaczęło być wypierane przez wina 
węgierskie, a resztę zrobiły wojny i mała 
epoka lodowcowa w XVII wieku. Nowożyt-
ne winiarstwo w naszej części Polski odro-
dziło się na początku lat 80. XX wieku.

Historia podkarpackiego winiarstwa 
w zasadzie składa się z dwóch rozdziałów. 
Pierwszy napisano w średniowieczu. Licz-
ne mniejsze i większe winnice przyklasz-
torne dostarczały trunku najpierw do celów 
liturgicznych, a z czasem także do codzien-
nego spożycia. Nieliczne źródła wskazują 
na możnowładców z Grodów Czerwień-
skich (przede wszystkim Przemyśl), którzy 
sprowadzali na nasze tereny winorośl oraz 
ludzi, którzy potrafili wyprodukować z jej 
owoców wino. To oni mieli być źródłem 
wiedzy dla winiarzy z Podkarpacia.

Z biegiem czasu i poprawą jakości 
dróg lokalne podkarpackie wino zaczęło 
być wypierane przez trunki węgierskie. 
Przywożone z drugiej strony łańcucha 
Karpat, często dopiero w stadium fer-
mentacji, wino leżakowało w podkarpac-
kich piwnicach, nabierając odpowiedniej 
jakości. XVII- i XVIII-to wieczni enolodzy 
z południowej Polski zasłynęli opiekując 
się węgrzynem w tutejszych piwnicach 
z tak wielkiej wprawy i wyczucia, że nie-
jednokrotnie zatrudniali ich sami Węgrzy 
w swoich winnicach i piwnicach. Z czasem 
Polacy pojawili się także w gronie właści-
cieli węgierskich winnic, jak choćby rodzi-
na Bilików, do których należała w swoim 
czasie jedna z największych węgierskich 
winnic – Pendits w Abaújszántó. Zresztą, 
podobno na pamiątkę węgiersko – pol-
skiego szlaku winnego, najwyższy w oko-
licy szczyt nazwano Krakó (Kraków).

Drugi rozdział historii podkarpackie-
go winiarstwa jest pisany w czasach 
obecnych, a jego pierwszym autorem 
jest Roman Myśliwiec z Jasła, który 
w 1984 r. założył pierwszą współczesną 

wyborze wina kierują się przede wszyst-
kim smakiem - 92% według raportu „Pola-
cy w świecie wina 2018”.

Pojęcie „karpacki szlak wina” przez wiele 
lat kojarzone było z eksportem wina węgier-
skiego do Polski. Między wschodnimi i pół-
nocno – wschodnimi Węgrami a dzisiejszą 
Polską południowo – wschodnią wytwo-
rzyły się przez stulecia liczne powiązania 
w dziedzinie handlu winem. Nie brakowało 
polskich właścicieli piwnic i winnic na Wę-
grzech, choć znacznie częściej trunek przy-
jeżdżał w beczkach do Polski, tu trafiał do 
piwnic, między innymi w Dukli, Jaśliskach, 
Krośnie, Jaśle, Bieczu, Jarosławiu i Prze-
myślu, a dalej na stoły szlachty, mieszczan 
i kleru. Obrót ten skutecznie z resztą wyeli-
minował lokalną produkcję wina. W przyto-
czonym ujęciu Karpacki szlak wina to histo-
ryczna droga handlowa, taka sama jak szlak 
bursztynowy czy jedwabny.

Karpacki Szlak Wina w obecnym ujęciu 
to porozumienie już 23 winnic z Polski i Sło-
wacji, których właściciele wspólnie ze Sto-
warzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa 
zdecydowali się na stworzenie wspólnego 
produktu turystycznego. Jest to zarówno 
produkt w ujęciu turystyki kulturowej, tury-
styki w duchu slow life, jak i enoturystyki. 
Zapoczątkowana w 2017 r. inicjatywa (po-
rozumienie 20 winnic) uzyskała wsparcie 
z funduszy Unii Europejskiej (w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020). Projekt 
objął nie tylko przygotowanie grupy winia-
rzy do funkcjonowania na szlaku, ale także 
promocję oraz zbudowanie sieci współpracy 
z branżą gastronomiczną, gestorami oraz 
informacją turystyczną. Odbyły się szkolenia 
dla uczestników Karpackiego Szlaku Wina 
z zakresu marketingu w enoturystyce, sprze-
daży ofert w enoturystyce, obsługi grup tury-
stycznych w enoturystyce, a także dla hote-
larzy, restauratorów, gestorów i pracowników 

polską winnicę – Golesz. Z biegiem lat 
znalazł on naśladowców w całym kraju 
i trudno chyba nawet jednoznacznie okre-
ślić, do stworzenia ilu spośród pół tysiąca 
polskich winnic przyłożył rękę osobiście 
właśnie Roman Myśliwiec. 

Na Podkarpaciu jest dziś ponad 160 win-
nic (2019), co plasuje województwo na dru-
gim miejscu w Polsce pod względem ilości 
winnic, zaraz po województwie lubuskim. 
Znaczna część winorośli uprawiana jest 
w okolicach Jasła, Krosna, Przeworska, Ja-
rosławia. Każdego roku tworzone są w regio-
nie nowe winnice, a istniejące już poszerzają 
swój areał. Doświadczenie pozwala na wpro-
wadzanie nowych odmian winorośli, wino 
produkowane w tym regionie osiąga coraz 
lepszą jakość i jest go coraz więcej, cieszy 
się dobrą opinią ekspertów i konsumentów.

Te najmniejsze liczą kilka arów, naj-
większe kilka hektarów powierzchni. Mimo 

trudnego klimatu, przede wszystkim ka-
pryśnych temperatur i mroźnych zim, po-
wierzchnia podkarpackich winnic z każ-
dym rokiem rośnie a jakość wytwarzanego 
trunku ulega systematycznej poprawie. 
Potwierdzeniem tego faktu są coraz licz-
niej zdobywane przez tutejszych winiarzy 
medale na polskich i międzynarodowych 
konkursach win, nierzadko w konkuren-
cji z napojami wytwarzanymi w regionach 
o znacznie dłuższej tradycji.

Wina te tworzone są w klimacie pod-
górskim i górskim (w polskich warunkach 
klimatycznych pąki wytrzymują mrozy do 
-25oC), co powoduje że jest ono bardzo 
charakterystyczne i unikatowe.

Problemem podkarpackiego winiarstwa 
jest niewielka rozpoznawalność (wina, 
regionu winiarskiego) wśród lokalnych 
mieszkańców, turystów, touroperatorów, 
przewodników turystycznych, czy punk-
tach informacji turystycznej. Około 49% 
Polaków deklaruje, że posiada podstawo-
wą lub pewną wiedzę o winach, zaś przy 

Właściciele Winnicy Zamkowa we wsi Podzamcze, położonej nieopodal ruin Zamku Kamie-
niec w Odrzykoniu, w trakcie prac pielęgnacyjnych (powiat krośnieński)
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punktów informacji turystycznej, biur podróży 
oraz przewodników. Powstał film promujący 
„Karpacki Szlak Wina”. Powstały publikacje 
tj. przewodnik „Karpacki Szlak Wina”, skrypt 
dobrych praktyk w zakresie enoturystyki oraz 
objazd studyjny dla wyselekcjonowanej grupy 
dziennikarzy i blogerów po Karpackim Szlaku 
Wina (Podkarpackie i Słowacja). 

Karpacki Szlak Wina charakteryzuje 
się oznaczeniem poprzez tablice, certy-
fikaty, wspólną wizualizację i logo. Pro-
wadzone są szkolenia, objazdy po szlaku 
winiarskim. Specjalnie dedykowana jest 
strona www.karpackiszlakwina.pl oraz so-
cial media Facebook www.facebook.com/
KarpackiSzlakWina/. 

Szlak systematycznie poszerza swoją 
liczbę obiektów, zarówno poprzez włącza-
nie kolejnych winnic, jak i podmiotów zain-
teresowanych wspólnym budowaniem mar-
ki turystycznej Karpackiego Szlaku Wina.

Idea szlaków jest fantastyczna, i stano-
wi ona magnes dla branży. Niemniej jednak 
ogromnym wyzwaniem staje się zarządzanie 
szlakiem, o czym przekonało się Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Pod-
karpacia „Pro Carpathia”, które animuje trzy 
szlaki: Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, 
Karpacki Szlak Wina oraz Szlak Kultury Wo-
łoskiej. Rola Animatora szlaku jest ogromnie 
istotna i działa jako stymulator do szkoleń, 
wydarzeń, targów, realizowanych projektów, 
etc. Oczywiście we współpracy branży, która 
swoje oczekiwania artykułuje i chętnie bierze 
udział w inicjowanych wydarzeniach, celem 
rozwoju sektora winiarskiego w regionie. 

Na świecie regiony winiarskie stają się bar-
dzo popularne wśród turystów oraz lokalnych 
mieszkańców. Poza tradycyjnymi regionami 
winiarskimi, do których zalicza się kraje Euro-
py Południowej, coraz większego znaczenia 
nabierają kraje Nowego Świata, tj. Chile, USA, 
Kanada. Rozwój tych regionów powoduje 
zainteresowanie turystów, lokalnych miesz-
kańców i wpływa na pielęgnowanie tradycji 
winiarskich (często z pokolenia na pokolenie) 
w regionach typowo winiarskich, bądź odtwa-
rzanych na nowo (region winiarski).

regionu, o miejscach winiarskich w woje-
wództwie, wśród lokalnych mieszkańców, 
touroperatorów, biur podróży, przewodni-
ków lokalnych, restauracji - jest znikoma.

Może to zmienić obecny trend w turysty-
ce światowej - odkrywanie regionu poprzez 
lokalną kuchnię oraz trunki stało się modą. 
Goście i turyści wizytujący region Podkarpa-
cia, będą pytać o lokalne trunki, a to zachę-
ci gestorów do posiadania w swojej ofercie 
produktów, a biura podróży do zbudowania 
oferty zawierającej zwiedzanie winnicy.

Wraz ze zwiększeniem się zaintereso-
wanie turystyką enologiczną obserwuje się 
na świcie wzbogacenie oferty turystycznej 
- od udostępniania winnicy do zwiedza-
nia, z możliwością spożywania lokalnego 
wina oraz posiłków, a następnie hotelu, 
informacji turystycznej (model rozwoju 
miejscowości odwiedzanych przez osoby 
uprawiające turystykę winiarską).

Istotnym elementem rozwoju szlaku 
jest wspólna promocja winiarstwa, obiek-
tów, sprzedaż wina choćby na tzw. pół-
kach z winem w restauracjach czy hote-
lach, pośrednictwo między winnicami i tu-
rystami, a także stworzenie mocno zako-
rzenionej świadomości o regionie winiar-
skim, do jakiego pretenduje województwo 
podkarpackie. Dzięki promocji miejsc 
winnych turyści mogą odkrywać uroki re-
gionu nie tylko poprzez jego przyrodę czy 
zabytki, ale również smakując zamknięte 
w butelce „podkarpackie słońce”. Roz-
powszechnienie wiedzy, popularyzacja 
odmian winorośli i miejsc występowania 
winnic to niewątpliwie duża szansa na 
promocję turystyczną regionów.

Aby było to możliwe musi być wsparcie 
władz samorządu, wdrożona strategia roz-
woju i promocji winiarstwa, dla efektywnego 
rozwoju tej dynamicznie rozwijającej się na 
świecie branży. Jako region moglibyśmy być 
numerem 1 w Polsce. Mając gotowy już pro-
dukt turystyczny i odpowiednego jego Lidera 
można byłoby pokusić się nawet o pierwszą 
w Polsce tzw. apelację.

Nowe obszary działania
Kolejnym krokiem milowym w rozwoju 

Karpackiego Szlaku Wina będzie posze-
rzenie go o winnice zlokalizowane na te-
renie zachodniej Ukrainy. W ramach pro-
jektu „Karpacka akademia dziedzictwa wi-
niarskiego” realizowanego w latach 2019 - 
- 2020 przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Car-
pathia” i Zrzeszenie Samorządów „Eurore-
gion Karpaty - Ukraina” utworzona zosta-
nie Karpacka Akademia Wina. Dodatko-
wymi działaniami transgranicznymi będą 
m.in. badania dotyczące tradycyjnych od-
mian winogron i win z Karpat, publikacje, 
działania promocyjne oraz Festiwal Wina. 
Będzie to pierwszy w tej części Europy 
międzynarodowy szlak zrzeszający trzy 
kraje (Polska, Słowacja, Ukraina). 

Podczas podróży o charakterze enolo-
gicznym turyści mają możliwość nie tylko 
poznania teraźniejszości i historii regio-
nów związanych z uprawą winorośli oraz 
produkcją wina, degustacji i zakupu wina, 
ale także uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych związanych z winem. Taka 
podróż staje się celem sama w sobie. 
Jest to też okazja do zaznaczenia cha-
rakterystycznego krajobrazu winiarskiego 
(ang. winescape), czasami unikalnego 
w skali świata - jak np. krajobraz w do-
linie La Gria na Lanzarote (Hiszpania), 
który jest formą krajobrazu kulturowego. 
Podobnie mogłoby stać się na Podkarpa-
ciu - poprzez doznania (lokalne jedzenie 
i wino) ludzie zaczynają zapamiętywać 
konkretne miejsce nie tylko przez pryzmat 
zabytków, które czasem ulatują z pamięci, 
a przez pryzmat smaku, który niejako na 
stałe w tę pamięć się wpisuje. Żeby po-
znać jakiś region, trzeba go zasmakować 
- podaje raport „Apetyt na region”.

Karpackie wino to produkt unikatowy. 
Wino ma swój zapach, smak, aromat, który 
pozawala zapamiętać miejsce na dłużej po-
przez zbudowane pozytywnych skojarzeń. 
Dzięki temu, wraca się w dane miejsce, 
bądź też nie. Turyści XXI wieku coraz czę-
ściej przed wyborem miejsca wakacyjnej po-
dróży sprawdzają jego walory kulinarne oraz 
trunki. Obok lokalnych serów, produktów lo-
kalnych, wina stanową pamiątkę kulinarną 
z podróży w region winiarski.

Na Podkarpaciu występuje unikatowy 
szczep Jutrzenka - odmiana winorośli 
wyselekcjonowana w Jaśle w wojewódz-
twie podkarpackim w latach 80. XX wie-
ku przez Romana Myśliwca – prekursora 
nowożytnego winiarstwa podkarpackie-
go. Szczep ten stanowi ogromny wyróż-
nik tego regionu. Charakterystyczne są 
dla tej odmiany aromaty: świeżej mięty, 
liści porzeczki i białego pieprzu o pod-
wyższonej kwasowości.

Mimo takiego bogactwa regionu, wie-
dza na temat wina podkarpackiego, wy-
jątkowego szczepu jutrzenka - wyróżnika 

Jedyna w Podkarpackiem winnica tarasowa - Winnica Jasiel we wsi Jareniówka k. Jasła Kr
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Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej 
zrodziła się na początku obecnego stule-
cia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Górnej, przy wsparciu miejscowego 
Oddziału Związku Podhalan oraz środo-
wisk akademickich krakowskich uczel-
ni. Po raz pierwszy zmaterializowała się 
w postaci opisu, map, plansz terenowych 
a następnie publikacji naukowych w la-
tach 2007-2008. Przedsięwzięcie zreali-
zowane w latach 2017-2018, w ramach 
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 
jest natomiast rozszerzeniem obszaru 
działań na region całych Karpat w Polsce 
i na Słowacji. 

Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej”, re-
alizowany przez Stowarzyszenie „Pro 
Carpathia” w partnerstwie 10 instytucji: 
dwóch z województwa podkarpackiego 
i małopolskiego, jednej z województwa 
śląskiego, dwóch z Kraju Preszowskiego 
oraz trzech z Kraju Żylińskiego, zakładał 
utworzenie międzynarodowego szlaku 
kulturowego bazującego na dziedzictwie 
wołoskim, w oparciu o zasady zrówno-
ważonego rozwoju tj. z poszanowaniem 
lokalnych zasobów kulturowych, przyrod-
niczych i społecznych. 

Jego celem było również zwiększenie 
poziomu wykorzystania potencjału po-
granicza polsko-słowackiego za sprawą 
dziedzictwa kultury wołoskiej. Cel reali-
zowano poprzez zwiększenie rozpozna-
walności potencjału pogranicza, popula-
ryzację kultury pasterskiej, odtworzenie 
tradycji związanych z kulturą wołoską 

i pasterstwem oraz stworzenie zintegro-
wanego produktu turystycznego związa-
nego z kulturą wołoską. 

Szlak Kultury Wołoskiej ma strukturę 
wielolinearną, tj. nie ma jednej precyzyj-
nie wytyczonej ścieżki, lecz ogólny kie-
runek wyznaczony trasami pierwotnych 
wędrówek wołoskich. Oznakowano i do-
posażono w infrastrukturę miejsca repre-
zentacyjne Szlaku, stanowiące ognisko 
orientacyjne rozsyłające turystów w te-
ren. Podstawowym elementem systemo-
wym jest słupek, nawiązujący do formy 
i idei laski wołoskiej.  Szlak  oznakowa-
no za pomocą bram karpackich, tablic 
edukacyjnych, lasek pasterskich, zlokali-
zowanych w miejscach o żywej kulturze 
pasterskiej (np. przy bacówkach, u pod-
nóży polan, itp.), wiat (altan), kolib i pajt 
pasterskich oraz ekspozycji pasterskich 
(łącznie ponad 120 elementów). 

W ramach projektu zorganizowano 
cykl imprez obejmujących kluczowe wy-
darzenia z punktu widzenia cyklu hodowli 
owiec w oparciu o archaiczne formy cha-
rakterystyczne dla kultury wołoskiej. Były 
to autentyczne widowiska folklorystyczne, 
obejmujące promocję lokalnej muzyki, 
kuchni oraz obyczajów związanych z kul-
turowym wypasem owiec. Imprezom to-
warzyszyły również działania edukacyjne 
– pokazy, prelekcje i warsztaty ukazujące 
codzienne życie pasterzy i działalność 
pasterską. Łącznie w projekcie zorgani-
zowano ponad 80 imprez folklorystycz-
nych, warsztatów, seminariów. 

Dziedzictwo pogranicza polsko-słowac-
kiego przedstawione zostało także w pu-
blikacjach wydanych w ramach projektu. 

Kontynuację idei popularyzacji dzie-
dzictwa wołoskiego, na pograniczu pol-
sko-ukraińskim stanowi mikroprojekt, 
realizowany od października 2019 r. 
przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sa-
morządów „Euroregion Karpacki - Ukra-
ina” (Program Współpracy Transgranicz-
nej Polska-Białoruś-Ukraina). W ramach 
projektu przeprowadzona zostanie in-
wentaryzacja potencjału kulturowego 
i przyrodniczego związanego z tradycja-
mi pasterskimi i dziedzictwem wołoskim, 
w obwodzie lwowskim, zakarpackim 
i iwanofrankowskim. Uzupełnione zosta-
nie również oznakowanie Szlaku po stro-
nie polskiej i ukraińskiej. Ponadto na roz-
poczęcie sezonu pasterskiego, po stronie 
polskiej, w województwie podkarpackim 
zostanie zorganizowany wiosenny redyk, 
a na zakończenie, po stronie ukraińskiej 
redyk jesienny. Dodatkowo zaplanowano 
również organizację festiwalu produktów 
pasterskim oraz warsztaty z wykonywa-
nia instrumentów pasterskich.

Stworzenie Szlaku otwiera w przyszło-
ści nowe, wspólne możliwości przed lo-
kalnymi społecznościami, które bazując 
na kulturze wołoskiej będą mogły tworzyć 
własną ofertę kulturową.

Polecane strony:  
www.szlakwoloski.eu 

Szlak Kultury Wołoskiej
Szlak Kultury Wołoskiej to kompleksowe przedsięwzięcie o charakterze turystycznym obejmujące cały region 
Karpat pogranicza polsko-słowackiego, które zostało zrealizowane w ramach projektu pod tą samą nazwą, ze 

środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. 

Szlaki kulturowedr Agnieszka Pieniążek
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Karpackie Targi Produktu Górskiego w Ludźmierzu

Brama Karpacka Jó
ze
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Umiejscowienie atrakcji turystycznych 
odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu geo-
grafii ruchu turystycznego. Pojęcie „atrak-
cja turystyczna” wprowadził do literatury E. 
Cohen, który stwierdził, że głównym celem 
masowej turystyki zagranicznej jest odwie-
dzanie atrakcji turystycznych (w rozprawie 
socjologicznej Towards a Sociology of Inter-
national Tourism z 1972 r.). Zmienia się rola 
atrakcji turystycznych, wymagania konsu-
mentów i innowacyjność organizatorów tury-
styki, itp. Efektem zmian jest dywersyfikacja 
tego sektora oraz turystyki kulturowej. 

Turystyka kulturowa to wszelkie podró-
że, których głównym motywem jest od-
wiedzanie i poznawanie miejsc i obiektów 
o wartości historycznej, artystycznej i kul-
turowej. Ale to także udział w spektaklach 
artystycznych i innych wydarzeniach kulto-
wych (imprezy o charakterze kulturowym).1 
Niemiecki badacz B. Weissenborn2 z poło-
wy lat 90. XX w. określa turystykę kulturową 
szerzej: Wciąż jeszcze turystyka kulturowa 
utożsamiana jest z „kulturą wysoką”, histo-

1 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, 
Warszawa 1995, s. 81-82.
2 B. Weissenborn, Kulturtourismus, [w:] Trierer Tourismus 
Bibliographien, t.  10, Trier  1997, s.8.

rycznymi pomnikami architektury, centrami 
miast jak również z muzeami i wystawami. 
Ale także relikty przemysłowe i oferty kultu-
ry „popularnej” czy też „codziennej”, (jak na 
przykład Oktoberfest w Monachium) albo 
świadectwa „ciemnych okresów” europej-
skiej historii (fortece, pola bitew, relikty III 
Rzeszy itd.) mogą posiadać siłę przyciąga-
nia turystów. Zapewne także pojęcie „tury-
styki korzeni” („Rootstousismus”) jest dotąd 
w dużym stopniu mało znane.

Muzea jako atrakcja turystyczna
Historia muzealnictwa sięga czasów 

antycznych. Wtedy koleje stanowiły wy-
posażenie grobów zmarłych m.in. trofea 
wojenne, laski spacerowe, etc.3 Do pierw-
szych muzeów zalicza się ośrodki nauko-
we w starożytnej Grecji np. Muzeum Alek-
sandryjskie.4 Słowo muzeum pochodzi od 
greckiego słowa «muza», które oznacza 
boginię sztuk wyzwolonych. Musejony, 
czyli świątynie muz stanowiły literaturę, 

3 Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-
Wolska, R. Traba, J. Kalicka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 
2014, s. 246.
4 Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, 
PWN, Warszawa 1982, s. 13.

Analiza frekwencji turystycznych 
w obiektach turystycznych 

w woj. podkarpackim
Atrakcje turystyczne stanowią element kluczowy dla gospodarki turystycznej. Stymulują one niejednokrotnie 

zainteresowanie do odbycia podróży do miejsca docelowego (ang. tourism destination) oraz są magnesem do 
regionu dla turystów. Tym samym pobudzają pobyt na inne usługi turystyczne.

Muzealnictwo Ewelina Nycz 
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Elewacja wschodnia pałacu w Wilanowie, siedziba Muzeum Pałacu Króla Jana III - pierwsza placówka muzealna na ziemiach polskich

Muzeum - Zamek w Łańcucie
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muzykę, rzeźbę czy astronomię.5 Rene-
sans przyniósł kolekcjonerstwo dzieł sztuki. 
Pierwsze zaś muzeum otwarto w 1683 r. 
w Oxfordzie, było to Ashmolean Museum. 
Druga połowa XVIII w. otworzyła możliwo-
ści do przekształceń prywatnych fundacji 
na rzecz utworzenia publicznych instytucji 
muzealnych. W 1959 r. otwarto British Mu-
seum w Londynie, w 1773 r. Museo Pio- 
Clementino w Watykanie, w 1781 r. Öster-
reichische Galerie Belvedere w Wideniu.6 
Zaś w 1793 r. Muzeum Luwr w Paryżu, któ-
re jest największym muzeum na świecie. 

Początki polskiego muzealnictwa to 
pierwsze lata XIX wieku, związane jest to 
z otwarciem publicznego muzeum - pała-
cu w Wilanowie. Rozwój polskiego muze-
alnictwa datowany jest dopiero pod koniec 
wieku XIX. W 1862 r. otwarto Muzeum 
Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1868 r. 
Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Kra-
kowie, a w 1879 r. regionalne Muzeum Ta-
trzańskie w Zakopanem. 

W 1888 r. otwarto Państwowe Muzeum 
Etnograficzne, jedno z najstarszych muze-
ów etnograficznych w Polsce. W 1906 r. 
powstał pierwszy skansen kultury ludowej 
- park etnograficzny na wolnym powietrzu  
- Muzeum - Kaszubski Park Etnograficz-
ny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we 
Wdzydzach Kiszewskich (Kaszuby).7

Pojawienie się muzeów nie jest tylko 
związane z pokazaniem kolekcji większe-
mu gremium odbiorców, ale to także umac-

5 Muzy w mitologii były córkami Zeusa i Mnemozyny. Erato 
patronowała poezji miłosnej, Euterpe – poezji lirycznej, 
Kaliope – poezji epicznej, Klio – historii, Melpomene – tragedii, 
Polihymnia – poezji chóralnej, Talia – komedii, Terpsychora – 
tańcom, Urania – astronomii z geometrią
6 Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. 
Saryusz-Wolska, R. Traba, J. Kalicka, Wyd. Naukowe Scholar, 
Warszawa 2014, s. 246.
7 Vide T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia 
turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 116; M. Dolińska, 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie – wierność tradycji, „Lud” 
2003, t. 87, s. 83–109; http://www. muzeum-wdzydze.gda.pl/
kalendarium.html [10.10.2019].

nianie idei narodowych tożsamości i ten-
dencji świadomego uczestnictwa obywateli 
w życiu społeczno-politycznym. 

Współcześnie muzea stanowią funda-
ment rozwoju turystyki muzealnej, „znajdując 
się w okresie największych bodaj przemian 
w swoich długich dziejach, ma przed sobą 
interesującą przyszłość”8. Chcąc przyciągnąć 
dzieci, całe rodziny i młodych ludzi muzea nie 
mają łatwego zadania. Muszą walczyć z mul-
tipleksami, galeriami handlowymi oferującymi 
coraz więcej rozrywek. W tych staraniach ra-
dzą sobie coraz lepiej wykorzystując do tego 
multimedia, strefy i pokoje do gier, place za-

8 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, 
potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010, s. 81.

baw i coraz to ciekawsze aranżacje i wysta-
wy stałe oraz czasowe, oraz warsztaty które 
angażują przybyłych gości etc. 

Najlepsza nagroda: frekwencja
Nic tak nie cieszy muzealników - jak fre-

kwencja. Muzea, które chcą utrzymać za-
interesowanie turystów, muszą nadążyć za 
zmieniającym się światem. Instytucje kultu-
ry coraz częściej stawiają więc na wystawy 
czasowe, wydarzenia specjalne i  alterna-
tywne formy obcowania ze sztuką.

Do najchętniej odwiedzanych przez tury-
stów muzeów na świecie9 należą m.in.:

9 https://www.vogue.pl/a/najchetniej-odwiedzane-muzea-na-
swiecie [10.10.2019].

Rynek Galicyjski w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej to miejsce pełne różnych wydarzeń i imprez artystycznych promujących kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków
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1) Luwr - odwiedziło 10,2 mln turystów
2) Chińskie Muzeum Narodowe w Pekinie - 

odwiedziło 8,61 mln turystów
3) Metropolitan Museum of Art w Nowym 

Jorku - odwiedziło 7,36 mln turystów
4) Muzea Watykańskie odwiedziło prawie 

6,8 mln turystów

Biorąc pod uwagę województwo pod-
karpackie podjęto próbę przeanalizowania 
atrakcji turystycznych, głównie skupiając 
się na muzeach. Celem badań frekwencji 
turystycznych przeprowadzonych przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Podkarpacia „Pro Carpathia” było 
ustalenie frekwencji w wybranych obiek-
tach turystycznych w okresie 01.2016 r. 
– 09.2019 r. przez autorów badań.

Do badania wybrano najbardziej repre-
zentatywne obiekty woj. podkarpackiego tj. 
Arboretum Bolestraszyce w Bolestraszy-
cach, Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów w Markowej, Centrum Dziedzictwa 
Szkła w Krośnie, a także parki. 

Zamek w Łańcucie ma słabszy wynik, 
ale ciągle się rozwija poprzez remonty za-
bytkowych pomieszczeń i przyciąga rze-
szę turystów z całego świata. Tegoroczny 
słabszy wynik frekwencyjny związany jest 
właśnie z przeprowadzanym największym 
kompleksem prac konserwatorskich w tym 
zabytkowym zespole. Ich skala, jakość, 
a także nowe odkrycia z dziedziny sztu-
ki użytkowej spowodują, że w przyszłym 
roku większa liczba odwiedzin w tym miej-
scu będzie raczej pewna.

Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku przez lata było bardzo ciekawą 
destynacją, celem podróży dla turystów. 
Obecnie odnotowywany jest spadek fre-
kwencji. Miejsce to straciło na dynamice 
rozwoju i tworzenia oraz pokazywania no-
wych atrakcji. Nie bez znaczenia jest tak-
że odnotowana mniejsza liczba turystów 

w Bieszczadach, dla których to miejsce 
było jednym z etapów zwiedzania regionu.

Wydaje się, że miasta mogą wiele sko-
rzystać z posiadania muzeów ich sperso-
nalizowanej promocji, organizacji wyda-
rzeń kulturowych. Potencjał ten wydaje 
się być mało wykorzystany. Biorąc pod 
uwagę choćby miasto Przemyśl - pereł-
kę, o którym można powiedzieć że jest to 
miasto dzielnego wojaka Szwejka, polska 
stolica fajek i dawna siedziba króla Kazi-
mierza. Miejsce, w którym dworzec kon-
kuruje z zamkiem na najlepszą atrakcję 
turystyczną, a labirynty w podziemnych 
piwnicach prześcigają się z widokami na 
Kopcu Tatarskim10. Niezliczone atrakcje 
turystyczne tj. Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Prze-
myśla, Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum 

10 https://www.ruszajwdroge.pl/2017/07/Przemysl-warto-
zobaczyc.html#.Xe19Y5NKjIU [10.10.2019].

Twierdzy Przemyśl, Muzeum Archidiece-
zjalne w Przemyślu, Zamek Kazimierzow-
ski, Przemyskie Podziemia czy Muzeum 
Fort XII Werner w Żurawicy k/ Przemyśla 
- to wszystko w jednym miejscu. Takie 
obiekty same w sobie powinny stanowić 
magnez dla turystów. Jednak warunkiem 
dużej frekwencji w muzeach są ciekawe, 
mocno promowane wydarzenia i wystawy. 
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
z największymi i najcenniejszymi zbiorami 
własnymi w regionie mają jednocześnie 
najsłabszy wynik sprzedaży biletów w sto-
sunku do potencjału. W tym przypadku wła-
ściwa i aktywna promocja pomogłoby wyjść 
Muzeum z tego „dołka”. Dobrym przykła-
dem, że jednak można jest Zamek w Kra-
siczynie, który systematycznie powiększa 
co roku liczbę odwiedzających, właśnie po-
przez tworzenie nowych atrakcji i licznych 
wydarzeń kulturalno-artystycznych.

Muzeum Luwr w Paryżu

Zamek w Krasiczynie
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Ale aby tak się stało musi być odpowied-
ni przekaz informacyjno-promocyjny bądź 
dobra kampania informacyjna. Na początek 
dobre wydają się choćby social media, dzię-
ki którym turyści dowiadują się o miejscach 
i zakątkach. A nawet o emocjach, które 
mogą przeżyć w danym miejscu. Bo emocje 
i wrażenia, obok informacji (bo turysta musi 
się skądś dowiedzieć o danym miejscu) to 
najmocniejszy motyw podróży.

Dobrym przykładem gdzie można prze-
żyć coś ekscytującego są warsztaty kuli-
narne w Skansenie w Kolbuszowej. Jest 
to nie lada gratka dla małych uczestników 
podróży, ale też ich rodzin. Blogerzy czy in-
fulencerzy również uwielbiają takie atrakcje, 
czego efektem są liczne wpisy czy filmiki. 
Poprzez takie zajęcia poznaje się lepiej re-
gion i smak, a muzeum staje się „żywe”. 

Kolejnym wyróżnieniem jest nominacja 
bądź nagroda w konkursie Europejskie 
Muzeum Roku11. W 2019 r. dwa polskie 
muzea otrzymały specjalne wyróżnienia: 
Centrum Dialogu Przełomy oraz Muzeum 
Pan Tadeusza we Wrocławiu (najnowsza 
i najnowocześniejsza część Ossolineum, 
prezentująca zbiory Zakładu na bogatym 
tle historycznym i literackim), które po roku 
działania miało 52 280 osób zwiedzają-
cych (2017). Doceniając znaczenie atrakcji 
w rozwoju gospodarki turystycznej, dobrym 
pomysłem byłoby zachęcenie menedżerów 
obiektów do prowadzenia systematycznych 
badań zwiedzających, oceny ekspozycji 
i jakości świadczonych usług, wprowadze-
nie standardów jakości, systemu kategory-
zacji, który pomógłby menedżerom atrakcji 
w doskonaleniu jakości produktu turystycz-
nego opartego na danej atrakcji.

Niejednokrotnie aspekt regionalny mu-
zeum podsyca region turystyczny danego 
województwa oraz generuje ruch turystycz-

11 https://nimoz.pl/aktualnosci/emya-european-museum-of-the-
year-award-2019.html [10.10.2019].

ny. Muzea więc mogą być atrakcjami fla-
gowymi, ważnym dla tworzenia wizerunku 
regionu oraz mając duży potencjał rozwoju 

obiektu, infrastruktury, a tym samym przed-
siębiorczości lokalnej i naszych miast, bo 
przecież o to chodzi w turystyce. 

Lp. Atrakcja turystyczna 2016 2017 2018
1-9.2019
na dzień 

30.09.2019
1. Arboretum Bolestraszyce 65835 55560 59491 55562

2.
Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej 
im. Rodziny Ulmów w Markowej

nd 27520 40416 24452

3. Zamek w Łańcucie 429181 438604 401673 181438

4. Muzeum Kultury Ludowej i Parku 
Etnograficznego w Kolbuszowej brak danych 40041 47643 41258

5. Muzeum Historyczne w Sanoku brak danych 67599 60777 54528 
6. Muzeum Podkarpackie w Krośnie 16212 13550 14789 4966

7. Skansen Archeologiczny  
„Karpacka Troja” 47285 40920 36731 15142

8. Centrum Dziedzictwa Szkła 43860 46675 48239 40462
9. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie: 42045 45499 45497 21484

- Budynek Głównego Muzeum przy 
ul. 3 Maja 19 24265 25988 26155 11061

- Muzeum Etnograficzne im. Fr. 
Kotuli w Rynku 6  10497 11811 11166 6224

- Muzeum Historii Miasta Rzeszowa 
w Rynku 12 7283 7700 8176 4199

10. Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej 14 338 14 223 11 521 11 092

11. Muzeum Dzwonów i Fajek 16 128 19 611 19 498 14 391

12. Muzeum Historii Miasta Przemyśla 5 789 4 533 3 645 2 758

13. Zespół Zamkowo-Parkowy  
w Krasiczynie 52205 81126 115412 108921

14. Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku 150169 156112 163867 145121

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji z obiektów turystycznych  
(dane: październik 2019 r.).
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Zgodnie z przyjętymi w Konwencji Karpackiej zasadami Pro-
tokół o zrównoważonej turystyce wszedł w życie 90. dnia od daty 
złożenia Depozytariuszowi (którym tak samo jak w przypadku 
Konwencji jest Rząd Ukrainy) czwartego dokumentu ratyfikacji, 
zatwierdzenia, przyjęcia, lub przystąpienia. Protokół o zrówno-
ważonej turystyce wszedł w życie dnia 29 kwietnia 2013 r. w sto-
sunku do czterech pierwszych jego Stron (Republika Czeska, 
Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka, Węgry), będących 
państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4).

W 2014 r. Protokół o zrównoważonej turystyce został ra-
tyfikowany przez Rumunię, w 2015 r. przez Republikę Serbii, 
a w 2017 r. do Protokołu przystąpiła Ukraina (która nie była jego 
sygnatariuszem). Począwszy od 20 czerwca 2017 r. Protokół 
o zrównoważonej turystyce obowiązuje już we wszystkich pań-
stwach będących Stronami Konwencji Karpackiej. 

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 września 
2012 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej 
Protokołem o zrównoważonej turystyce, wszedł on w życie 
w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 29 kwietnia 2013 r. 
Protokół jest aktem prawa międzynarodowego, którym związała 
się Rzeczpospolita Polska i zgodnie z Art. 9 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej winien być przestrzegany. Zgodnie z Art. 
91 ust.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, po ogłoszeniu 
w Dzienniku Ustaw dnia 14 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 
682) Protokół o zrównoważonej turystyce stał się częścią krajo-
wego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowany.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Protokół o zrównowa-
żonej turystyce do Ramowej Konwencji Karpackiej stosuje się 
do tego samego co Konwencja obszaru 18 612,48 km2 (ok. 6 % 
powierzchni lądowej kraju) położonego w województwach mało-
polskim, podkarpackim i śląskim.

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji 
Karpackiej stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie postanowień 
Art. 9 Konwencji, zobowiązującego Strony Protokołu do podję-
cia środków i współpracy na rzecz promowania zrównoważonej 
turystyki w Karpatach, przynoszącej korzyści ludności miejsco-
wej, opartej na wyjątkowym charakterze przyrody, krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego Karpat; oraz promowania współpracy 
transgranicznej w tym zakresie.

Celem Protokołu jest koordynacja i harmonizacja działań 
jego Stron oraz ich współpraca na rzecz wdrażania postanowień 
ww. artykułu Konwencji. Protokół o zrównoważonej turystyce 
zobowiązuje jego Strony do podjęcia wspólnych działań we 
współpracy wszystkich Stron w skali całych Karpat, oraz przez 
poszczególne Strony na ich terytorium, w oparciu o odnośne 
przepisy prawa krajowego.

Merytoryczne postanowienia Protokołu o zrównoważo-
nej turystyce dotyczą m.in.:
• promowania regionu karpackiego jako kierunku turystyki zrów-

noważonej (Art. 8 Protokołu),

D okument

Protokół o zrównoważonej turystyce 
do Konwencji Karpackiej cz. 1

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat 
(Konwencji Karpackiej) został przyjęty podczas trzeciego spotkania Konferencji Stron (COP3) Konwencji Karpackiej 

i podpisany przez cztery Strony Konwencji dnia 27 maja 2011 r. w Bratysławie. Rzeczpospolita Polska podpisała 
Protokół o zrównoważonej turystyce dnia 8 września 2011 r. podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.
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riusza, a dane państwo przestaje być związane postanowienia-
mi Protokołu.

Do realizacji postanowień protokołu tematycznego do Ramo-
wej Konwencji niezbędne jest zazwyczaj przyjęcie przez Strony 
Protokołu wspólnej międzynarodowej strategii / Strategicznego 
Planu Działań (SAP – ang. Strategic Action Plan) na rzecz jego 
wdrażania. Zgodnie z Art. 27 ust. 3 Protokołu o zrównoważonej 
turystyce na 4. Spotkaniu Konfrencji Stron Konwencji Karpackiej 
w 2014 r. przyjęto Strategię na rzecz rozwoju zrównoważonej 
turystyki w Karpatach (Decyzja COP4/6 ust.3) na okres najbliż-
szych 10 lat (tj. do 2024 r.), która towarzyszyć będzie realizacji 
tego Protokołu.

W ramach projektu Karpaty łączą – mechanizm konsultacji 
i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej opracowano 
strategię zrównoważonego rozwoju turystyki dla gmin położo-
nych na wybranym obszarze Beskidu Niskiego i równoległego 
pasa pogórzy położonego w województwach małopolskim i pod-
karpackim. Działanie to postrzegane jest jako projekt pilotażowy 
dla wdrażania postanowień Protokołu o zrównoważonej turysty-
ce w polskiej części Karpat.

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwen-
cji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzony 
w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 682)

Strony niniejszego protokołu, zgodnie ze swoimi zadaniami 
wynikającymi z Ramowej Konwencji o ochronie i zrównowa-
żonym rozwoju Karpat, zwanej dalej „Konwencją Karpacką” 
(Kijów, 2003), polegającymi na prowadzeniu wszechstronnej 
polityki oraz współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego 
rozwoju Karpat;
• zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z artykułu 9 

Konwencji Karpackiej;
• zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Protokołu 

o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności bio-
logicznej i krajobrazowej;

• biorąc pod uwagę, że wszystkie strony Protokołu są strona-
mi Konwencji o różnorodności biologicznej (Rio de Janeiro, 
1992), zwanej dalej „KRB” oraz mając w pamięci porozumienie 

• rozwoju, promowania i marketingu karpackich regionalnych 
produktów, usług i pakietów turystyki zrównoważonej (Art. 9),

• zapewniania wspólnych, wysokich standardów jakościowych 
w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej w Karpatach 
(Art. 10),

• zwiększania udziału turystyki w zrównoważonym rozwoju go-
spodarki lokalnej na terenie Karpat (Art. 11),

• zarządzania ruchem turystycznym w Karpatach z korzyścią 
dla środowiska i dla zrównoważonego lokalnego rozwoju go-
spodarczego obszarów mniej wrażliwych ekologicznie, mniej 
rozwiniętych i mniej wykorzystywanych przez turystykę, lecz 
mających wystarczający potencjał umożliwiający wchłonięcie 
i przyjęcie części ruchu turystycznego (Art. 12),

• zwiększania wkładu turystyki w ochronę przyrody i zrównowa-
żone wykorzystanie różnorodności biologicznej i krajobrazo-
wej Karpat (Art. 13),

• zwiększania wkładu turystyki w zrównoważoną gospodarkę 
rolną na terenie Karpat (Art. 14).

• zwiększania wkładu turystyki w zrównoważoną gospodarkę le-
śną w Karpatach (Art. 15),

• planowania i zrównoważonego rozwoju transportu i infrastruk-
tury turystycznej na terenie Karpat (Art. 16),

• zwiększania wkładu turystyki w zachowanie i promocję dzie-
dzictwa kulturowego i tradycyjnej wiedzy lokalnych społecz-
ności Karpat (Art. 17),

• zwiększania wkładu turystyki w edukację społeczeństwa i bu-
dowanie społecznej świadomości zagadnień zrównoważone-
go rozwoju (Art. 18),

• promowania współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju 
turystyki zrównoważonej w Karpatach (Art. 20).

Każda ze Stron ma prawo przedłożyć projekty poprawek do 
Protokołu, ich przyjęcie wymaga jednomyślnej decyzji wszyst-
kich Stron Protokołu, a  ich wejście w życie podlega analogicz-
nej jak w przypadku samego Protokołu procedurze ratyfikacji, 
zatwierdzenia lub przyjęcia poprawek we wszystkich Stronach. 
Każda ze Stron ma również prawo wypowiedzenia Protokołu, 
wówczas takie wypowiedzenie nabiera mocy sto osiemdziesią-
tego dnia od dnia otrzymania powiadomienia przez Depozyta-
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korzyści w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz 
zrównoważonego wykorzystania jej elementów.

• uznając, że Karpaty stanowią środowisko życia społeczno-
ści lokalnych oraz doceniając wkład społeczności lokalnych 
w zrównoważony rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy 
oraz w zachowanie tradycji ludowej w Karpatach;

• przekonane, że działania na rzecz ochrony, utrzymania i zrów-
noważonego gospodarowania naturalnymi zasobami Karpat 
nie mogą być skutecznie podejmowane przez pojedynczy 
kraj, lecz wymagają współpracy regionalnej oraz zdecydowa-
ne współpracować w dziedzinie rozwoju turystyki zrównowa-
żonej w Karpatach w celu zapewnienia, że turystyka w Kar-
patach rozwija się w zgodzie z zasadami ochrony środowiska 
oraz łączy korzyści społeczno-ekonomiczne z ochroną różno-
rodności biologicznej i kulturowej;

uzgodniły, co następuje:

PROTOKÓŁ
o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochro-
nie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzony w Braty-

sławie dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 682)

ROZDZIAŁ I. CELE, ZAKRES GEOGRAFICZNY I DEFINICJE

Artykuł 1. Cele i zasady ogólne

Zgodnie z Artykułem 9 Konwencji Karpackiej, celem Protokołu 
w sprawie turystyki (zwanego dalej „Protokołem”) jest umacnia-
nie i ułatwianie współpracy między Stronami na rzecz rozwo-
ju zrównoważonej turystyki w Karpatach, dla dobra obecnego 
i przyszłych pokoleń, w celu maksymalizacji korzyści z turystyki 
dla bioróżnorodności, ekosystemów i rozwoju społeczno-gospo-
darczego, a także korzyści z bioróżnorodności dla turystyki, przy 
jednoczesnym ograniczeniu negatywnych ekologicznych, środo-
wiskowych i społeczno-gospodarczych oddziaływań turystyki.

Dla osiągnięcia powyższych celów Strony będą:
• harmonizować i koordynować wysiłki na rzecz promowania 

zrównoważonej turystyki w Karpatach, dającej korzyści lokal-
nym społecznościom i opartej na wyjątkowym dziedzictwie 

o współpracy pomiędzy Konwencją o różnorodności biologicz-
nej oraz Konwencją Alpejską i Konwencją Karpacką, podpisane 
w dniu 29 maja 2008 r. w Bonn, a także decyzję nr 11 Drugiej 
Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, zalecającą intensyfi-
kację wysiłków na rzecz realizacji programu prac KRB dotyczą-
cego różnorodności biologicznej obszarów górskich;

• mając w pamięci decyzję nr VII/14 Siódmej Konferencji Stron 
Konwencji o różnorodności biologicznej, która przyjęła wy-
tyczne w sprawie różnorodności biologicznej i rozwoju tury-
styki oraz wezwała rządy do uwzględnienia tych wytycznych 
w tworzeniu lub ocenie ich strategii i planów rozwoju turystyki;

• biorąc pod uwagę inne stosowne konwencje i porozumienia, 
a w szczególności Europejską Konwencję Krajobrazową (Flo-
rencja, 2000), Konwencję o ochronie światowego dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego (Paryż, 1972), Konwencję 
o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trans-
granicznym (Espoo, 1991) oraz Konwencję o dostępie do in-
formacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środo-
wiska (Aarhus, 1998);

• uznając znaczenie regionów górskich, co zostało zapisane 
w Rozdziale 13 (Zrównoważony rozwój terenów górskich) De-
klaracji w sprawie środowiska i rozwoju („Agenda 21”, Rio de 
Janeiro, 1992);

• mając w pamięci Program dalszego wdrażania Deklaracji 
w sprawie środowiska i rozwoju („Agenda 21”, Rio de Janeiro, 
1992), Plan Działań Światowego Szczytu w sprawie Zrówno-
ważonego Rozwoju, a także doceniając wysiłki i osiągnięcia 
Komisji do spraw zrównoważonego rozwoju, dokonane we 
współpracy ze Światową Organizacją Turystyki (UNWTO), 
mające na celu promowanie turystyki zrównoważonej;

• uważając, że wyjątkowa różnorodność biologiczna i kulturowa, 
a także wspólne dziedzictwo Karpat stanowią ważne środki 
rozwoju turystyki zrównoważonej;

• uznając rosnące znaczenie turystyki dla rozwoju społecznego 
i gospodarczego na poziomie lokalnym, krajowym i regional-
nym, a także fakt, że rozwój turystyki zrównoważonej w Kar-
patach może stanowić szansę na rozwój gospodarczy słabiej 
rozwiniętych regionów oraz na dywersyfikację lokalnej gospo-
darki, jak również stanowić znaczny potencjał dla osiągnięcia 
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• zarządzania oddziaływaniami społeczno-gospodarczymi i kul-
turowymi turystyki karpackiej;

• monitorowania skuteczności polityki i strategii służących roz-
wojowi zrównoważonej turystyki w Karpatach.

Artykuł 2. Zakres geograficzny

Niniejszy Protokół stosuje się do regionu karpackiego (zwane-
go dalej „Karpatami”), zdefiniowanego przez Konferencję Stron.

Każda ze Stron może poszerzyć stosowanie Protokołu na 
inne części swojego terytorium państwowego poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia Depozytariuszowi.

Artykuł 3. Definicje

Na potrzeby niniejszego Protokołu:
• „Protokół o bioróżnorodności” oznacza Protokół o ochronie 

i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej, sporządzonym 
w Bukareszcie 19 czerwca 2008 r.;

• „Różnorodność biologiczna” oznacza zróżnicowanie organi-
zmów żywych, obejmujące różnorodność wewnątrzgatunko-
wą oraz różnorodność gatunków i ekosystemów;

• „Obszar przygraniczny” oznacza obszar podlegający jurys-
dykcji danej Strony i znajdujący się w pobliżu granicy pań-
stwowej z inną Stroną, w którym działania podejmowane po 
jednej stronie granicy mogą, w zależności od charakteru okre-
ślonego działania, pośrednio lub bezpośrednio, korzystnie lub 
niekorzystnie oddziaływać na środowisko po drugiej stronie 
granicy państwowej;

• „Ochrona” oznacza szereg działań niezbędnych dla zachowa-
nia korzystnego stanu ochrony naturalnych siedlisk oraz po-
pulacji dziko występujących gatunków zwierząt i roślin;

• „Konferencja Stron” oznacza Konferencję Stron Konwencji 
Karpackiej.

• „Konwencja Karpacka” oznacza Konwencję o ochronie i zrównowa-
żonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie 22 maja 2003 r.;

• „Gatunek zagrożony” oznacza gatunek zagrożony wyginięciem 

naturalnym, krajobrazowym i kulturowym Karpat oraz umac-
niać współpracę w tym celu;

• realizować politykę zmierzającą do promowania współpracy 
transgranicznej w celu ułatwiania rozwoju zrównoważonej tu-
rystyki, taką jak skoordynowane lub wspólne plany dotyczące 
transgranicznych lub przygranicznych obszarów chronionych 
i innych miejsc interesujących z turystycznego punktu widzenia.

W związku z powyższym Strony będą współpracować w szcze-
gólności w zakresie:

• promocji regionu karpackiego jako regionu turystyki zrów-
noważonej;

• opracowywania, promocji i marketingu usług, produktów i pakietów 
związanych z turystyką zrównoważoną w regionie karpackim;

• zapewniania wspólnych, wysokich standardów jakości w za-
kresie rozwoju turystyki zrównoważonej w Karpatach;

• umacniania wkładu turystyki w zrównoważony rozwój lokal-
nych gospodarek Karpat;

• zarządzania ruchem turystycznym i kierunkami turystycznymi 
w Karpatach z korzyścią dla środowiska i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego słabiej rozwiniętych obszarów;

• umacniania wkładu turystyki w ochronę przyrody i zrównowa-
żone wykorzystanie różnorodności biologicznej i krajobrazo-
wej Karpat, zgodnie z celami Europejskiej Konwencji Krajo-
brazowej;

• umacniania wkładu turystyki w zrównoważone rolnictwo w Karpatach;
• umacniania wkładu turystyki w zrównoważoną gospodarkę le-

śną w Karpatach;
• planowania zrównoważonego rozwoju transportu turystyczne-

go i infrastruktury turystycznej w Karpatach;
• umacniania wkładu turystyki w zachowanie i promocję dzie-

dzictwa kulturowego i tradycyjnej wiedzy lokalnych społecz-
ności Karpat;

• umacniania wkładu turystyki w edukację społeczeństwa i bu-
dowanie społecznej świadomości zagadnień zrównoważone-
go rozwoju;

• promocji współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju tury-
styki zrównoważonej w Karpatach;

• zarządzania oddziaływaniem turystyki na biologiczną i krajo-
brazową różnorodność Karpat;

• zarządzania oddziaływaniem karpackiej turystyki na środowisko;
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zgodnie z Artykułem 14 ust. 2 (e) Konwencji, w tym grupę 
roboczą lub komitet;

• „Rozwój zrównoważony” oznacza rozwój zaspokajający po-
trzeby i aspiracje obecnych pokoleń bez uszczerbku dla moż-
liwości zaspokajania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń;

• „Zrównoważona turystyka” oznacza turystykę, która zapewnia 
zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska, zapobie-
ga zagrożeniom dla różnorodności biologicznej i krajobrazo-
wej, na której jest ze swej istoty oparta, i minimalizuje nieko-
rzystne oddziaływania środowiskowe, ekologiczne, kulturowe 
i społeczne; stwarza możliwości edukacyjne, przyczyniając 
się do wzrostu wiedzy i szacunku dla naturalnych ekosyste-
mów i zasobów biologicznych; szanuje społeczno-kulturową 
autentyczność społeczności pełniących funkcję gospodarzy, 
zachowując ich architektoniczne i niematerialne dziedzictwo 
oraz tradycyjne wartości, przyczynia się do międzykulturo-
wego zrozumienia i tolerancji, przyczynia się do opłacalnej, 
długofalowej działalności gospodarczej, zapewniając wszyst-
kim zainteresowanym podmiotom sprawiedliwie rozłożone 
korzyści społeczno-gospodarcze, w tym stabilne perspektywy 
zatrudnienia i zarobkowania oraz usługi społeczne dla spo-
łeczności pełniących funkcję gospodarzy, i przyczyniając się 
do łagodzenia ubóstwa;

• „Zrównoważone użytkowanie” oznacza użytkowanie składni-
ków różnorodności biologicznej w sposób i w tempie, które 
nie powodują w dłuższej perspektywie czasowej spadku róż-
norodności biologicznej, zachowujące potencjał zaspokajania 
potrzeb i aspiracji obecnych i przyszłych pokoleń;

• „Transgraniczny obszar chroniony” oznacza obszar składają-
cy się z dwóch lub więcej obszarów chronionych, położonych 
w granicach terytoriów dwóch lub więcej Stron, przylegają-
cych do granicy państwowej, z których każdy pozostaje pod 
jurysdykcją właściwej Strony.

na całym obszarze swojego występowania lub na znacznej 
części tego obszaru;

• „Obcy gatunek inwazyjny” oznacza gatunek nierodzimy, któ-
ry, wprowadzony celowo lub przypadkowo poza swoimi natu-
ralnymi siedliskami, zadomawia się, mnoży i rozprzestrzenia 
w sposób szkodliwy dla swojego nowego środowiska;

• „Krajobraz” oznacza postrzegany przez ludzi obszar, którego 
charakter jest wynikiem działania i wzajemnych oddziaływań 
czynników naturalnych i ludzkich;

• „Różnorodność krajobrazowa” oznacza zróżnicowanie krajobrazów;
• „Gatunek rodzimy” oznacza gatunek autochtoniczny dla dane-

go regionu lub ekosystemu;
• „Siedlisko naturalne” oznacza lądowy lub wodny obszar o określo-

nych cechach geograficznych, abiotycznych i biotycznych, w któ-
rym w sposób naturalny występuje dany gatunek lub populacja;

• „Obserwator” oznacza obserwatora zgodnie z definicją zawar-
tą w Artykule 14, ust. 5 Konwencji Karpackiej;

• „Strona” oznacza Stronę niniejszego Protokołu;
• „Zainteresowana społeczność” oznacza społeczność, na którą 

wpływają lub mogą wpływać rozwój turystyki i związane z nim 
decyzje, lub która jest zainteresowana rozwojem turystyki 
i związanymi z nim decyzjami; definicja obejmuje ludy auto-
chtoniczne i społeczności lokalne; dla celów niniejszej defi-
nicji za zainteresowane uznaje się organizacje pozarządowe 
promujące jakiekolwiek aspekty zrównoważonego rozwoju 
i spełniające wymogi prawa krajowego;

• „Obszar chroniony” oznacza geograficznie określony obszar 
wyznaczony i zarządzany w celu osiągnięcia określonych ce-
lów ochrony;

• „Odtworzenie” oznacza przywrócenie ekosystemu lub siedli-
ska do pierwotnego stanu pod względem struktury, naturalne-
go składu gatunkowego i naturalnych funkcji;

• „Organ pomocniczy” oznacza organ pomocniczy ustanowiony 
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2. Strony będą współpracować w zakresie włączania za-
sad turystyki zrównoważonej do innych polityk sektorowych 
na szczeblu regionalnym i globalnym, które mogłyby korzyst-
nie oddziaływać lub mieć wpływ na ochronę i zrównoważo-
ne użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
w Karpatach.

Artykuł 6. Udział władz regionalnych i lokalnych oraz in-
nych zainteresowanych podmiotów

1. Każda ze Stron, w ramach swoich istniejących struktur 
instytucjonalnych, podejmie środki w celu zaangażowania wła-
ściwych instytucji, władz regionalnych i lokalnych oraz innych 
zainteresowanych podmiotów w przygotowanie i realizację poli-
tyki oraz wynikających z niej działań na rzecz rozwoju turystyki 
zrównoważonej w Karpatach.

2. Każda ze Stron, w ramach swoich istniejących struktur in-
stytucjonalnych, podejmie środki na rzecz ułatwienia koordynacji 
i współpracy między instytucjami, władzami i innymi zaintereso-
wanymi podmiotami, wspomnianymi w ustępie 1, w celu promo-
wania solidarnej odpowiedzialności oraz wzmocnienia synergii.

Artykuł 7. Współpraca międzynarodowa

1. Strony będą zachęcać do aktywnej współpracy pomiędzy wła-
ściwymi instytucjami i organizacjami na szczeblu międzynarodo-
wym w dziedzinie rozwoju turystyki zrównoważonej w Karpatach.

2. Strony będą ułatwiać współpracę w dziedzinie rozwoju 
turystyki zrównoważonej w Karpatach pomiędzy regionalnymi 
i lokalnymi władzami na szczeblu międzynarodowym oraz po-
szukiwać rozwiązań wspólnych problemów na najbardziej sto-
sownym szczeblu. 

ROZDZIAŁ II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

Artykuł 4. Harmonizacja polityki mającej na celu planowanie, 
rozwój i zarządzanie turystyką zrównoważoną w Karpatach

1. Każda ze Stron opracuje i wdroży na terytorium swoje-
go kraju politykę i strategię mającą na celu rozwój, zarządza-
nie i monitorowanie turystyki zrównoważonej w Karpatach, 
z uwzględnieniem polityki i strategii opracowanej i wdrożonej 
przez pozostałe Strony.

2. Strony rozważą i wykorzystają stosowane w skali między-
narodowej narzędzia i metodykę planowania, rozwoju i zarzą-
dzania turystyką, zwłaszcza na terenach szczególnie zagro-
żonych, których możliwości wykorzystania gospodarczego są 
ograniczone, a także zharmonizują ze sobą istniejące w po-
szczególnych krajach narzędzia i ramy planowania.

3. Strony prowadzić będą wymianę informacji między insty-
tucjami rządowymi wszystkich szczebli oraz między wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami na temat najlepszych praktyk 
w dziedzinie rozwoju i zarządzania turystyką zrównoważoną, 
w tym informacji na temat planowania, norm, przepisów praw-
nych i ich egzekwowania, a także wymianę doświadczeń zdoby-
tych przy wdrażaniu tych zasad.

Artykuł 5. Uwzględnienie celów turystyki zrównoważonej 
na terenie Karpat w politykach sektorowych

1. Strony uwzględnią cele niniejszego Protokołu w innych ob-
szarach swojej polityki, w szczególności dotyczącej planowania 
przestrzennego i zarządzania zasobami gruntowymi, ochrony 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej, gospodarowania 
wodami i dorzeczami, rolnictwa i leśnictwa, transportu i infra-
struktury, przemysłu i energetyki.
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Interesujący przykład 
publikacji/przewodni-
ka o charakterze tran-
sgranicznym. Planu-
jesz rodzinny wyjazd 
na wakacje? Chciał-
byś w gronie przyja-
ciół ciekawie spędzić 
czas? Marzy Ci się 
fascynująca przygoda 
we dwoje? Chciałbyś 
poznać pogranicze 
polsko-słowackie? W tym wydawnictwie można znaleźć szereg po-
mysłów przygotowanych do realizacji w postaci spersonalizowanych 
pakietów z gotową ofertą krajoznawczą, noclegową i kulinarną po-
granicza polsko-słowackiego w podziale na zróżnicowane potrzeby 
różnych grup odbiorców. Warto zaznaczyć, że polecane miejsca ga-
stronomiczne i noclegowe są sprawdzonymi miejscami, z rzetelną 
obsługą i ciekawymi dodatkowymi ofertami i udogodnieniami.

Oferty turystyczne. Gmina Olszanica – powiat Svidnik, Stowa-
rzyszenie „Pro Carpathia”, Olszanica 2018

Województwo podkarpackie jest 
wyjątkowe, a jego walory przy-
rodnicze są w stanie konkuro-
wać z innymi rejonami w Euro-
pie. Jednak nie wszystkie cenne 
przyrodniczo obszary objęte są 
ochroną, wiele z nich udostęp-
niono w postaci ścieżek eduka-
cyjno-przyrodniczych. Przewod-
nik prezentuje walory 45 z nich 
rozrzuconych na terenie całego 
regionu. Zbiór ten stanowi cie-
kawą alternatywę dla górskich 
szlaków pieszych Bieszczadów 
czy Beskidu Niskiego – choć 
i tam też kilka propozycji ście-
żek znajdziecie w przewodniku. 
Plusem ich wszystkich jest to, że są one udostępniane nieod-
płatnie, często towarzyszą im zorganizowane miejsca z parkin-
giem, wiatą, miejscem na ognisko, tablicami edukacyjnymi.

Przewodnik po wybranych ścieżkach przyrodniczych województwa 
podkarpackiego, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Rzeszów 2016

ISBN: 978-83-61577-72-0

publikacja bezp³atna www.zielonepodkarpacie.pl

www.procarpathia.plPROCARPATHIA

Publikacja wydana w ramach Projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja ró¿norodnoœci biologicznej w wymiarze ekosystemowym”.

Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 z³ pochodz¹cego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG .
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Publikacja zawiera opis 256 ze-
społów i pojedynczych obiektów 
zabudowy sakralnej, zachowa-
nych na terenie Podkarpackie-
go. To 149 dawnych i obecnych 
cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 57 
wolnostojących dzwonnic oraz 
jeden dawny zbór protestancki. 
Ich opisy zilustrowano w sumie 
1200 aktualnych, ale i archiwal-
nych, zdjęć. Każdy opis posiada 
streszczenie w języku angielskim 
oraz ukraińskim. Udało się także 
zebrać informacje o 467 miejsco-
wościach z regionu, w których 
istniały drewniane cerkwie, ko-
ścioły, zbory, synagogi i dzwon-
nice, a które uległy zniszczeniu od połowy XIX wieku do 2007 r. 
Odnaleziono i pozyskano 535 archiwalnych zdjęć, które poka-
zują ich bryłę, a czasami i wnętrze wraz z wyposażeniem.

Krzysztof Zieliński (red.), Leksykon drewnianej architektury sakralnej 
województwa podkarpackiego, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, 2015

Polecane lektury

P u b l i k a c j a ,  j e d n a 
z pierwszych w regio-
nie, która zawiera ze-
staw przygotowanych 
ofert turystycznych dla 
różnych grup docelo-
wych (grup zorganizo-
wanych, singli, rodzin 
z dziećmi, par, grup 
znajomych) umożli-
wiającym im spędze-
nie wypoczynku na 
obszarze Bieszczadów. Organizator wyjazdu otrzymuje konkretną 
propozycję trasy atrakcji do zobaczenia (m.in. zabytków, osobliwości 
przyrodniczych), wybrane miejsca noclegu, a także obiekty gastro-
nomiczne zgrupowane na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki, 
z wybranym zestawem tradycyjnych dań związanych z regionem. 
Niewątpliwą atrakcją wydawnictwa jest bogaty zestaw ilustracji, ma-
pek, baza teleadresowa oraz prosty przekaz komunikacyjny. 

Oferty turystyczne. Cztery pory roku na Szlaku Kulinarnym 
Podkarpackie Smaki, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Rzeszów 2017

Cztery pory roku na Szlaku Kulinarnym

Podkarpackie Smaki

OFERTY TURYSTYCZNE

OFERTY  TURYSTYCZNE
GMINA  OLSZANICA – POWIAT  SVIDNIK

TURISTICKÉ PONUKY
OBEC  OLSZANICA – OKRES  SVIDNIK

Zaklęte w drewnie 
p iękno jest  często 
celem przyjazdów pa-
sjonatów architektury 
drewnianej na teren 
Podkarpackiego. Są 
tu drewniane kościoły 
i cerkwie, skanseny, 
zespoły  zabudowy 
małomiasteczkowej, 
plebanie i dworki. Pu-
blikacja odpowiada na 
pytania jak odkrywać te skarby, a także gdzie spać, gdzie skosz-
tować dań kuchni regionalnej, a przede wszystkim jak połączyć te 
wszystkie elementy w satysfakcjonujący wyjazd. Warto zaznaczyć, 
że większość polecanych miejsc gastronomicznych znajduje się na 
Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki, a zaproponowane obiekty 
noclegowe działają pod szyldem Karpackiego Klastra Turystyczne-
go, który zrzesza wyselekcjonowaną grupę gestorów.

Cztery Pory Roku na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa 
Podkarpackiego, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Rzeszów 2016

CZTERY PORY ROKU 
NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Odwiedzając Beskid 
Niski i  Bieszczady 
warto zaplanować 
pobyt na pograniczu 
polsko-słowackim. 
Jest ono jednym z bar-
dziej atrakcyjnych pod 
względem turystycz-
nym i przyrodniczym 
obszarów. Przewodnik 
pomaga odkrywać to 
bogactwo. Prezentuje 
co warto zobaczyć i których miejsc nie wolno pominąć, gdzie smacz-
nie zjeść, a gdzie spać. I jak połączyć te wszystkie elementy, aby 
mieć satysfakcję z wyjazdu. Zawiera przykładowe pakiety z ofertą 
w podziale na zróżnicowane potrzeby różnych grup odbiorców. Po-
dróż w ramach każdego z nich to odkrywanie pogranicza polsko-sło-
wackiego w najlepszym jego wydaniu. Kto odwiedził ten region wie, 
że kryje on w sobie moc atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

Oferty turystyczne pogranicza polsko-słowackiego, Stowarzy-
szenie „Pro Carpathia”, Rzeszów 2019

OFERTY TURYSTYCZNE
POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

TURISTICKÉ PONUKY
 POĹSKO-SLOVENSKÉHO POHRANICIA 


