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Turystyka kulturowa jest częścią szerokiego zjawiska społecz-
nego, jakim jest turystyka. Pojęcie to początkowo miało wąski 
zakres, często nazywane było turystyką kulturalną i związane 
było z podróżami do ośrodków o dużych walorach artystycznych 
i historycznych, wizytami w muzeach, galeriach, teatrach oraz 
poznawaniem dzieł architektonicznych, a także udziałem w pro-
gramach kulturalnych. W drugiej połowie XX wieku termin ten 
zyskał szeroki zakres, w literaturze przedmiotu turystyką kultu-
rową określa się wszystkie rodzaje podróży, powodem których 
jest pragnienie kontaktu z kulturą w jej wielopłaszczyznowym 
pojmowaniu1. Obiekt zainteresowania stanowią zarówno wy-
twory kultury z przeszłości, jak i współczesne.

W zależności od przyjętych kryteriów definiowania samej kul-
tury, turystyka kulturowa może być określana wąsko (wówczas 
zakres tego pojęcia obejmuje tylko elitarną turystykę kultury 
wysokiej) lub szeroko (także turystyka edukacyjna oraz liczne 
typy podróży podejmowanych w związku z celami i motywami 
kultury powszechnej). W związku z rozszerzeniem znaczenia 
słowa „kultura”, jak i wzrastającą popularnością i różnorodno-
ścią tej formy aktywności turystycznej, współcześnie zarówno 
organizacje turystyczne, jak i badacze skłaniają się ku drugiej 
definicji.

W Polsce, z racji dość późnego na tle Europy rozwoju tury-
styki kulturowej jako samodzielnej działalności, przez długi 
czas nie wytworzono kompleksowej i funkcjonalnej definicji 
turystyki kulturowej. Po raz pierwszy w polskojęzycznym obiegu 
naukowym dokonano tego w 2008 r. Przyjmując powszechnie 
dziś akceptowane szerokie pojęcie kultury, turystyka kulturowa 
to: „[...] te wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o cha-
rakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży 
z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej 
lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym 
przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią 
programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla in-
dywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału”2.  
W świetle tej definicji turystykę kulturową odróżniają od innych 
rodzajów turystyki dwie cechy istotne, przy czym kryteria wystę-
powania tych cech są wobec siebie komplementarne. W pierw-
szym przypadku podróż turystyczną można zakwalifikować do 
turystyki kulturowej wtedy, gdy jej program zawiera treści kul-
turowe w stopniu „zasadniczym”, czyli w ilości lub intensywno-
ści wyraźnie przeważającej, konstytuującej daną ofertę podróży 
i odróżniającą ją od innych ofert ukierunkowanych na tę samą 
destynację. W drugim przypadku element kulturowy powinien 
być decydujący od strony uczestnika, zatem po prostu on sam 
podejmuje prywatną podróż z uwagi na tę wartość lub uczest-

1 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2011.
2 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gnie-
zno 2008.

niczy w podjętej na podstawie takich motywów prywatnej po-
dróży. 

Zakres pojęcia turystyki kulturowej obejmuje zarówno wy-
prawy grupowe (które są zazwyczaj zorganizowane i przebie-
gają zgodnie z ustalonym programem), jak i podróże indywidu-
alne, których uczestnicy często dopiero na miejscu podejmują 
spontaniczne decyzje o zwiedzeniu określonych obiektów czy 
udziale w imprezie kulturalnej. Tak wyraźne wskazanie obu grup 
podróży konieczne jest z uwagi na potrzebę zauważenia i jed-
noznacznego potwierdzenia przynależności do turystyki kultu-
rowej coraz szybciej rosnącej liczby indywidualnych podróży tu-
rystów, nie korzystających z oferty zorganizowanych wycieczek.

Jest ona jednym z najstarszych rodzajów turystyki, a jednocze-
śnie jednym z tych, które w ostatnich latach rozwijają się naj-
szybciej. Świadczy o tym m.in. dokument Tourism 2020 – Vision 
(opracowany przez Światową Organizację Turystyki), prognozu-
jący na podstawie widocznych trendów w krajach rozwiniętych 
znaczny wzrost zainteresowania elementami edukacyjnymi, 
przeżyciowymi oraz rozrywkowymi w wyprawach turystycz-
nych nadchodzących dziesięcioleci. Te nowe postulaty wobec 
turystyki (3xE), bardzo dobrze realizuje nowoczesna turystyka 
kulturowa. Nie jest ona tylko turystyką elitarną. Znaczna gru-
pa współczesnych form wycieczek turystyczno-kulturowych jest 
ulubionym sposobem aktywnego spędzania czasu dla milionów 
ludzi w Europie i poza nią. W świetle przyjętych dziś powszech-
nie kryteriów definiowania samej kultury, turystyka kulturowa 
nie jest już określana wąsko lecz szeroko. Ten szeroki zakres tu-
rystyki kulturowej mieści w sobie także turystykę edukacyjną 
oraz liczne typy podróży podejmowanych w związku z celami 
i motywami kultury powszechnej (popularnej).
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Rodzaje turystyki kulturowej

Podziału turystyki kulturowej dokonał A. Mikos von Rohrsche-
idt na trzy grupy do których przypisał formy podróży najczęściej 
odbywanych i proponowanych3. Wiele wypraw turystyki kultu-
rowej wykazuje także mieszany charakter, z elementami charak-
terystycznymi dla poszczególnych jej rodzajów.

Inny podział oparty jest o tzw. „elementy pierwszorzędne two-
rzące turystykę kulturową”, tj. dziedzictwo kulturowo i kulturę 
współczesną i obejmuje dwie grupy wielotematycznych sekto-
rów zaliczających różnorodne formy turystyki kulturowej4. Po-
dział nie ma charakteru sztywnej klasyfikacji, a lista form nie 
jest zdaniem autorki podziału zamknięta, ponieważ turystyka 
kulturowa cały czas się rozwija i wzbogaca, a formy przenikają 
i nakładają na siebie. Sektory są następujące:

1. Sektory turystyki kulturowej wyróżnione ze względu na trasę 
lub miejsce docelowe podróży, pozwalające na kompleksowe 
lub różnotematyczne ich poznanie:

a. Podróże studyjne / Podróże kulturowe 
b. Turystyka miejska
c. Turystyka wiejska

2. Sektory turystyki kulturowej wyróżnione ze względu na tema-
tykę podejmowanej podróży;

a. Turystyka dziedzictwa kulturowego
b. Turystyka kultury współczesnej
c. Turystyka dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej

Profil turystów kulturowych

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania w podróżach kul-
turowych, dzieli się turystów kulturowych na trzy grupy5:

1. zaawansowani turyści kulturowi  – to turyści oraz 
podróżnicy, którzy są już bardzo doświadczeni w podróżach 
kulturowych; wyróżnia ich znaczna wiedza kulturoznawcza, 
a nawet profesjonalne znawstwo wybranych tematów; mają 
skonkretyzowane zainteresowania podróżnicze i zgodnie 
z nimi wybierają cele, tematy, szlaki (zwiedzanie);

3 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wy-
dawnictwo KulTour.pl, Poznań 2016.
4 K. Buczkowska, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, Wydawnictwo AWF, 
Poznań 2011.
5 K. Buczkowska, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, Wydawnictwo AWF, 
Poznań 2011.

2. średniozaawansowani turyści kulturowi – to turyści, którzy 
odbywają wyjazdy kulturowe od jakiegoś czasu; wyróżnia 
ich średnia wiedza kulturoznawcza, ale znaczne obycie tury-
styczne; mają już w pewnym stopniu ukierunkowane zainte-
resowania podróżnicze; 

3. początkujący turyści kulturowi – to turyści, którzy dopiero 
zaczynają swoją przygodę z turystyką kulturową; wyróżnia 
ich podstawowa wiedza kulturoznawcza i minimalne 
lub średnie doświadczenie turystyczne; nie mają jeszcze 
skonkretyzowanych zainteresowań podróżniczych – są na 
etapie zmiennych fascynacji różnymi aspektami kultury; 

Poza wymienionymi trzema grupami turystów kulturowych, 
są też turyści, którzy podróżując „ocierają się” o kulturę miejsc 
odwiedzanych, lecz nie są nią w ogóle zainteresowani, dotykają 
wybranych jej aspektów pobieżnie, nie traktują jej z należytym 
szacunkiem, ich wiedza kulturoznawcza jest nikła, a także nie 
wyróżniają ich cechy typowe dla turystów kulturowych. Według 
K. Buczkowskiej turyści ci nie zasługują na miano turystów kul-
turowych i nazywa ich turystami nie-kulturowymi.

Turystyka kulturowa a rozwój lokalny 

Jak zauważa wielu autorów zainteresowanie turystyką kul-
turową w ostatnich dziesięcioleciach stale wzrasta67. Niektórzy 
z nich podkreślają, że działania związane z opracowywaniem 
i wdrażaniem planów rozwoju turystyki kulturowej stały się 
zagadnieniem międzynarodowym8. Strategie tego rodzaju po-
wstają na wszystkich szczeblach – od lokalnego do globalnego, 
przy czym dużą aktywność w tej dziedzinie wykazuje Unia Eu-
ropejska. „Turyści kulturowi” są obecni w Europie od kilkuset lat, 
ale dopiero ostatnie kilkadziesiąt lat to okres identyfikacji spe-
cyficznego rynku, rodzaju produktów i wzrostu ich konsumpcji. 
Na podstawie obserwacji potrzeb i motywacji współczesnych 
turystów zakłada się że większe szanse rozwoju mają obecnie 
obszary o zachowanym tradycyjnym dziedzictwie. Nasilenie 
tego zjawiska może być wywołane przez wiele różnych czyn-
ników, wynikających z różnych cech współczesności9. Ogólnie 

6 R. Bachleitner, A. H. Zins, Cultural tourism in rural communities: the residents’ perspec-
tive, Journal of Business Research, 1999, nr 44.
7 H. Tucker, Tourists and troglodytes. Negotiating for sustainability, Annals of Tourism Rese-
arch”, 2001, nr 28 (4).
8 R. Przybyszewska-Gudelis, Strategiczna rola turystyki w rozwoju małych historycznych 
miast polskich [w:] W. Maik, K. Marciniak (red.), Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, 
miast i obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe WPSTiH, Bydgoszcz 2001, nr 1.
9 G. Richards, Production and consumption of European cultural tourism, Annals of Tourism 
Research 1996, nr 23 (2).

można stwierdzić, że powiązanie turystyki kulturowej z rozwo-
jem lokalnym jest bardzo oczywiste. Za podstawowe komponen-
ty produktu turystyki kulturowej można uznać cztery elementy: 
miejsce zamieszkania danej społeczności (habitat), dziedzictwo 
(heritage), historię (history) i rzemiosło (handicraft). Wszystkie 
wymienione wyżej komponenty produktu turystycznego po-
wstają i są najlepiej rozpoznane lokalnie10. Należy jednak pa-
miętać o zagrożeniach, które może nieść z sobą tego rodzaju 
działalność (np. ze strony uniwersalizacji kultury) oraz zdawać 
sobie sprawę z trudności wykreowania kulturowego produktu 
turystycznego. Tworzenie produktu turystyki kulturowej po-
winno w każdym przypadku poprzedzać dokładne rozpoznanie 
zasobów i potrzeb rynku. Często z bogactwa dziedzictwa kultu-
rowego nie zdają sobie sprawy sami jego spadkobiercy. Słuszny 
wydaje się postulat aby promocja była skierowana zarówno do 
turystów jak i lokalnej społeczności11. Należy przy tym pamiętać, 

10 J. Małek, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficz-
ne, 2003, nr 32.
11 M. Kneafsey, Rural cultural economy. Tourism and social relations, Annals of Tourism 
Research, 2001, nr 28 (3).

że niewiedza może nie tylko uniemożliwić wykorzystanie zaso-
bu, ale także doprowadzić do jego zniszczenia przy okazji innej 
działalności.

Atrakcyjność turystyczna Polski 

Rosnący rynek turystyczny i coraz bardziej powszechna świa-
domość wpływu turystyki na krajową wartość dodaną skutku-
ją podejmowaniem przez rządy poszczególnych krajów dzia-
łań ukierunkowanych na rozwój potencjału turystycznego. 
Światowe Forum Ekonomiczne (2019) wyróżnia cztery podsta-
wowe grupy czynników decydujących o atrakcyjności turystycz-
nej i konkurencyjności poszczególnych krajów. Są to: otoczenie 
polityczne i gospodarcze, infrastruktura, zasoby środowiska 
naturalnego i dziedzictwo kulturowe oraz pozostałe czynniki 
wspomagające12.

12 Światowe Forum Ekonomiczne, Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Travel 
and Tourism at a tipping point, 2019, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.
pdf [dostęp: 09.11.2020].

Tabela 1. Rodzaje turystyki kulturowej

Turystyka kulturowa wysoka Turystyka edukacyjna Powszechna turystyka kulturowa

Turystyka dziedzictwa kulturowego Podróże studyjne Turystyka miejska Turystyka regionalna

Turystyka muzealna Podróże tematyczne Turystyka kulinarna Turystyka eventowa

Turystyka literacka Podróże językowe Turystyka historyczna Turystyka militarna

Turystyka eventowa Podróże seminaryjne Turystyka egzotyczna Turystyka wiejska

Turystyka pielgrzymkowa Turystyka hobbystyczna

Turystyka przyrodnicza Turystyka etniczna

Źródło: A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.

Rysunek 1. Grupy czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności poszczególnych krajów

Źródło: Ł. Czernicki, P. Kukołowicz, M. Miniszewski, Branża turystyczna w Polsce. Obraz sprzed pandemii, Warszawa 2020, https://
pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/PIE-Raport_Turystyka.pdf [dostęp: 09.11.2020].

Cerkiew w Chotyńcu, fot. Małgorzata Jedynak Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie, fot. archiwum Oddziału ARP S.A. 
w Krasiczynie
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Polska zajęła w 2018 r. 42. miejsce pod względem atrakcyjno-
ści i konkurencyjności turystycznej, biorąc pod uwagę wszystkie 
wyżej wymienione czynniki. Był awans o 4 pozycje względem 
2017 r., gdzie Polska zajęła 46. miejsce. Do obszarów pozytywnie 
wpływających na atrakcyjność i konkurencyjność Polski należą 
m.in. warunki higieniczne i dostępność usług opieki zdrowotnej, 
zasoby dziedzictwa kulturowego i warunki odbywania podróży 
biznesowych, otwartość międzynarodowa oraz infrastruktura 
drogowa i morska. 

Wynik Polski porównano z wynikiem innych państw w Euro-
pie, które różnią się położeniem geograficznym i potencjałem 
turystycznym. Węgry, Niemcy i Chorwacja znacząco wyprze-
dzają Polskę pod względem priorytetyzacji branży turystycznej 
w polityce publicznej oraz polityce ochrony środowiska. Pod 
względem jakości dostępnej infrastruktury turystycznej Polska 
ma podobny wynik do Węgier, lecz słabszy od Niemiec i Chorwa-
cji. Z kolei pod względem jakości warunków prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej Polska wypada znacznie słabiej niż Niem-
cy, porównywalnie do Węgier i znacznie lepiej niż Chorwacja. 
Najlepszy wynik Polska notuje pod względem konkurencyjności 
cenowej13.

Główne destynacje turystyki  
kulturowej w Polsce

Rozwijanie turystyki kulturowej w Polsce stanowi jeden z ofi-
cjalnie uznanych priorytetów w zakresie gospodarki turystycznej 
w ogóle. Sformułowanie oficjalnego dokumentu strategicznego, 
ujmując „turystykę w miastach i kulturową” jako jeden z pięciu 
produktów markowych polskiej turystyki. 

Najważniejszymi celami turystyki kulturowej na terenie na-
szego kraju są:

a. Miasta z dużym nagromadzeniem zabytków, m.in.: Kraków, 
Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław, Toruń, Lublin, Przemyśl, 
mniejsze miasta z unikalną historią lub bardzo cennymi za-
bytkami jak Gniezno, Sandomierz, Sanok, Lidzbark Warmiń-
ski, Świdnica, Płock.

b. Miejsca związane z dziejami innych narodów lub grup et-
nicznych, m.in.: Tykocin, Leżajsk, Nysa.

c. Polskie obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO (turystyka przyjazdowa i krajowa) oraz polskie Po-
mniki Historii (głównie turystyka krajowa).

13 Światowe Forum Ekonomiczne, Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Travel 
and Tourism at a tipping point, 2019, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.
pdf [dostęp: 09.11.2020].

Anna Para
Katedra Zarządzania Międzynarodowego  
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Znaczenie szlaków kulturowych w turystyce

Renesans turystyki kulturowej

Turystyka kulturowa to jedna z najstarszych form turystyki. 
W ostatnich latach obserwujemy jej dynamiczny rozwój. Zmie-
niają się bowiem potrzeby turystów oraz formy podróżowania. 
Tradycyjny sposób uprawiania turystyki, polegający na podró-
ży do miejsc atrakcyjnych turystycznie i wypoczynku w hote-
lu czy na plaży, gdzie istotna była słoneczna pogoda, dostęp 
do akwenów wodnych i czysta plaża (koncepcja 3xS: sun, sea, 
seaside – słońce, morze, plaża) przechodzi do lamusa. Ustępuje 
nowemu trendowi określanemu jako 3xE (ang. entertainment, 
excitement, education – rozrywka, ekscytacja, nauka), który ozna-
cza poszukiwanie oferty turystycznej nawiązującej do różnych 
form doświadczeń: rozrywki, edukacji, ucieczki od codzienno-
ści. O wyborze miejsca i formy podróży turystycznych coraz 
częściej decydują takie powody, jak rozwijanie zainteresowań, 
poznawanie odmiennych krajów i kultur, chęć przeżycia ekscy-
tującej przygody, ucieczka od rutyny i monotonii codziennego 
życia. Mając na uwadze zaspokojenie różnych potrzeb – nie tyl-
ko wypoczynku i relaksu, ale także rozwijania własnych pasji 
i samorealizacji – coraz częściej wybieramy właśnie turystykę 
kulturową. Turystyka stwarza szerokie możliwości promowa-
nia wartości kulturowych oraz ich kultywowania. Jednocześnie 
daje finansowe i ekonomiczne szanse na utrzymanie, renowację 
i ochronę dziedzictwa. Warto zauważyć, że nadmierny ruch tury-
styczny (ang. overtourism) może powodować realne zagrożenia 
dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Jednym z produktów 
turystycznych, który odpowiada na potrzeby turystów, a jedno-
cześnie chroni dziedzictwo materialne i niematerialne są szlaki 
kulturowe. 

Europejskie Szlaki Kulturowe 

Idea tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych zrodziła 
się w 1987 roku, kiedy to Rada Europy zdecydowała, aby trasom 
i szlakom o szczególnym znaczeniu dla europejskiej tożsamości, 
kultury i wspólnego dziedzictwa, przyznawać tytuł Europejskie-
go Szlaku Kulturowego. 

Pomysłodawcom stworzenia sieci szlaków przyświecała chęć 
zwiększenia zainteresowania dziedzictwem kulturowym Stare-
go Kontynentu oraz szerzenia wiedzy o wspólnych korzeniach. 
Turystykę i podróżowanie uznano za skuteczny sposób na pro-
mowanie dziedzictwa, który jednocześnie pozwala na zdobywa-
nie nowych doświadczeń i wiedzy. Chodziło także o zachowanie 
i ochronę dziedzictwa, które jest źródłem społecznego, ekono-
micznego i kulturowego rozwoju otoczenia, a to wszystko przy 
zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

W Europie funkcjonuje obecnie 40 szlaków kulturowych. Za 
taki szlak może być uznana trasa łącząca obiekty i miejsca mające 

znaczenie dla kultury europejskiej, która zapewnia prezentację 
konkretnej tematyki. Ważne, aby prezentowany temat przewodni 
był ważny dla kilku krajów lub regionów. Tematyka szlaku może 
dotyczyć np. historycznych wydarzeń i postaci (np. Szlak Mozarta), 
zabytków (np. Szlak Parków i Ogrodów) czy krajobrazów (Szlak 
Drzew Oliwnych). 

Najstarszy z funkcjonujących szlaków – Droga św. Jakuba usta-
nowiono w 1987 roku. W kolejnych latach powstawały kolejne 
szlaki. Na przykład w 2019 roku powołano 6 nowych szlaków, 
a w 2020 – dwa następne (Szlak Ogrodów Historycznych ora 
Via Romea Germanica prowadząca z Rzymu do niemieckiego 
Stade). Przez teren Polski przebiega obecnie 15 szlaków, m.in. 
Szlak Ogrodów Historycznych, Szlak Reformacji, Droga św. Jaku-
ba, Szlak Wikingów, Szlak Ceramiki.

Certyfikacją Europejskich Szlaków Kulturowych zajmuje się 
Rada Zarządzająca EPA, która ma uprawnienia zarówno do przy-
znania, jak i odebrania tytułu certyfikowanego szlaku. Temat 
przewodni każdego szlaku musi dotyczyć wartości europejskich 
i być wspólny dla minimum trzech państw Europy. Powinien być 
reprezentatywny dla europejskiej pamięci, historii, dziedzictwa 
oraz wnosić wkład do zrozumienia różnorodności współczesnej 
Europy. Dodatkowo wymaga się, aby temat był badany i rozwija-
ny przez grupy interdyscyplinarnych ekspertów. Istotne jest aby 
temat pozwalał na tworzenie produktów turystycznych skiero-
wanych do różnych grup odbiorców oraz pozwalał na rozwijanie 
inicjatyw oraz wzorcowych i innowacyjnych projektów w dzie-
dzinie turystyki kulturowej oraz zrównoważonego rozwoju kul-
turowego.

Sieć Europejskich Szlaków Kulturowych stanowi platformę 
dla ponadgranicznej współpracy, której celem jest rozwijanie 
międzynarodowej, zrównoważonej turystyki kulturowej, a tak-
że tworzenie nowych produktów turystycznych. Ustanowienie 
kolejnych szlaków daje szansę promocji także mniej znanych 
regionów Europy oraz pozwala lansować nowe kierunki tury-
styczne. Szlaki kulturowe pozwalają odkrywać nieznane kultury, 
wraz z ich społecznościami, poznawać wspólną historię i doro-
bek materialny i niematerialny Europy. To także impuls do two-
rzenia nowych obiektów, atrakcji i infrastruktury, a co za tym 
idzie także nowych miejsc pracy. 

Aby szlak mógł zaistnieć niezbędne jest ustanowienie euro-
pejskiej sieci współpracy oraz operatora szlaku kulturowego, 
który posiada status prawny oraz zrzesza podmioty zaangażo-
wane w funkcjonowanie szlaku. Ponieważ każdy szlak jest sie-
ciowym produktem turystycznym niezbędna jest koordynacja 
wspólnych działań, stymulowanie debaty społecznej oraz two-
rzenie wspólnego wizerunku i marki szlaku, która gwarantuje jej 
rozpoznawalność i spójność w wymiarze europejskim. 

Małgorzata Pociask
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszow-
skiego (kierunek ochrona środowi-
ska). Pracownik Stowarzyszenia „Pro 
Carpathia” od 2015 r. Autorka pu-
blikacji z zakresu dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego Karpat. 
Miłośniczka górskich wędrówek, en-
tuzjastka bliskich spotkań z naturą.

d. Muzea z najcenniejszymi zbiorami, m.in. Wawel, Zamek Kró-
lewski w Warszawie, Muzea Narodowe w Warszawie, Pozna-
niu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

e. Najcenniejsze obiekty sakralne, w tym m.in. opactwa w Krze-
szowie, Lubiążu, Mogile, klasztor w Częstochowie, kościoły 
w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu.

f. Najbardziej znane zabytki techniki, w tym Kanał Ostródzko-
-Elbląski, Kanał Augustowski, Parowozownia w Wolsztynie, 
skanseny kolejowe w Chabówce, Kościerzynie, zabytkowe 
kopalnie w Wieliczce (UNESCO), Bochni, Zabrzu, Tarnowskich 
Górach.

g. Najlepiej zachowane obiekty militarne, jak twierdze w Kłodz-
ku, Przemyślu, Świnoujściu, linie i obiekty obronne jak MRU, 
Westerplatte i inne, miejsca bitew (jak Pola Grunwaldzkie) 
lub wojennej martyrologii (jak Oświęcim, Treblinka).

h. Najcenniejsze polskie rezydencje, w tym obok wymienionych 
miejscowości: Nieborów, Kórnik, Rogalin, Łańcut, Kozłówka, 
Krasiczyn, Książ, Pszczyna, Baranów Sandomierski.

i. Silne regiony etnograficzne (jak Kurpie, Podhale, Ziemia Ło-
wicka, Kaszuby) i ważne skanseny, m.in. we Wdzydzach, Sa-
noku, Lublinie.

Podsumowanie

Turystyka kulturowa odgrywa w ostatnich czasach coraz 
większe znaczenie. Planując jej dalszy rozwój należy zwracać 
uwagę na ewentualne niebezpieczeństwa. Tworzenie produktu 
turystyki kulturowej powinno w każdym przypadku poprzedzać 
dokładne rozpoznanie zasobów i potrzeb rynku. Promocja tego 
produktu powinna być skierowana zarówno do turystów, jak 
i lokalnej społeczności. Należy przy tym pamiętać, że niewiedza 
może nie tylko uniemożliwić wykorzystanie zasobu, ale także 
doprowadzić do jego zniszczenia przy okazji innej działalności.
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Co ciekawe tak samo często w podróż tym szlakiem udają się 
mężczyźni co kobiety. W 2019 roku szlak odwiedziło 169 tys. 
mężczyzn oraz 177 tys. kobiet. W 2019 roku najliczniejszą grupą 
na szlaku były osoby w wieku od 30 do 60 lat (55% pielgrzy-
mów). Osoby w wieku do 30 lat stanowiły niemal 1/3 pielgrzy-
mujących (27%), zaś najmniej liczną grupą były osoby w wieku 
powyżej 60 lat (18%). 

Na szlak ruszają osoby różnych narodowości, Hiszpanie sta-
nowią mniej niż połowę pielgrzymujących (42%). W 2019 roku 
na Drodze św. Jakuba najczęściej można było spotkać Włochów 
(8,27%), Niemców (7,53%) oraz Amerykanów (5,94%). Wśród 
pielgrzymujących w ubiegłym roku znalazło się też niemal 5000 
Polaków. Tak duża różnorodność narodowości pielgrzymujących 
świadczy nie tylko o dużej popularności i rozpoznawalności 
Drogi św. Jakuba na świecie, ale także o wysoko cenionych wa-
lorach kulturowych tego szlaku. 

Tabela 1. Pielgrzymujący według narodowości w 2019 roku

Narodowość Liczba osób Udział

1 Hiszpania 146 350 42,11%

2 Włochy 28 749 8,27%

3 Niemcy 26 167 7,53%

4 USA 20 652 5,94%

5 Portugalia 17 450 5,02%

6 Francja 9 248 2,66%

7 Wielka Brytania 9 132 2,63%

8 Korea 8 224 2,37%

9 Irlandia 6 826 1,96%

10 Brazylia 6 025 1,73%

11 Australia 5 301 1,53%

12 Kanada 5 279 1,52%

13 Polska 4 874 1,4%

14 Pozostałe 53 284 15,33%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://oficinadelperegrino.
com/en/statistics/. 
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stansowych. 

Szlak św. Jakuba jako najpopularniejszy 
Europejski Szlak Kulturowy 

Droga św. Jakuba znana także pod hiszpańską nazwą Camino 
de Santiago to najstarszy, a jednocześnie najpopularniejszy Eu-
ropejski Szlak Kulturowy. Miejscowość Santiago de Campostela 
była celem pielgrzymów już od IX wieku. Do przemieszczania 
się wykorzystywano wtedy trakty komunikacyjne i handlowe. 
Z czasem w pobliżu dróg powstawały miejsca odpoczynku, 
schroniska oraz infrastruktura. Szczytowa popularność szlaku 
przypadła na XIV wiek, kiedy do Santiago przybywało około 
milion wędrowców rocznie. Symbolem pielgrzymujących jest 
muszla przegrzebka, nazywana także muszlą św. Jakuba, która 
w średniowieczu symbolizowała ukończoną pielgrzymkę. 

Kluczową motywacją do podejmowania podróży były cele re-
ligijne, np. wzmocnienie wiary, odbycie pokuty, chęć podzięko-
wania czy też prośby o uzdrowienie. Z czasem jednak motywy 
podróżowania do Santiago ulegały ewolucji. Na szlaku spotkać 
można było osoby, które do podjęcia trudu wędrówki skłoniła 
ciekawość i chęć poznawanie świata, czy też pragnienie przeży-
cia przygody. 

Współcześnie Droga Św. Jakuba biegnie przez niemal wszyst-
kie kraje Europy. Chociaż najwięcej turystów rozpoczyna wę-
drówkę na tzw. Szlaku Francuskim lub Szlaku Portugalskim 
to średniowieczny zwyczaj nakazuje rozpocząć wędrówkę do 
Santiago z własnego domu. Także w Polsce znajdziemy około 
6000 kilometrów oznakowanego symbolem muszli szlaku Dro-
gi Św. Jakuba. Na terenie województwa podkarpackiego szlak 
biegnie od Medyki przez Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, Łańcut, 
Rzeszów, Ropczyce i Pilzno aż do Tuchowa w woj. małopolskim. 

W ostatniej dekadzie ten szlak rocznie przemierzało średnio 
260 tys. osób. Liczba pielgrzymów z roku na rok rosła, w 2011 
roku wyniosła 183 tys. osób, a w 2019 roku aż 347 tys. osób, co 
oznacza niemal dwukrotny wzrost.

W przypadku Drogi Św. Jakuba szlak przemierzać można nie 
tylko pieszo, ale także rowerem, na wózku inwalidzkim czy kon-
no. W 2019 roku 94% pielgrzymów wędrowało, zaś 6% wybrało 
alternatywny sposób pokonania szlaku. Ponad 20 tysięcy osób 
przejechało szlak rowerem. Różne formy pokonywania drogi 
sprawiają, że zmieniają się potrzeby i wymagania wobec obiek-
tów turystycznych i infrastruktury dostępnej na szlaku. 

Nie jest zaskoczeniem, iż w 2020 roku liczba pielgrzymu-
jących Drogą św. Jakuba znacznie spadła z uwagi na szerzącą 
się pandemię Covid-19 oraz częściowe zamrożenie branży tu-
rystycznej. Pierwsze miesiące roku: styczeń i luty przyniosły 
jeszcze wzrosty liczby pielgrzymujących. W porównaniu z 2019 
na szlak ruszyło w styczniu ponad 300, a w lutym niemal 1000 
osób więcej. W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku 
nie prowadzono statystyk. Można przypuszczać, że w tym okre-
sie szlak mogłoby odwiedzić około 150 tysięcy pielgrzymów. 
Miesiące letnie i jesienne przyniosły niewielkie ożywienie, choć 
ruch turystyczny był średnio 4 razy mniejszy niż w poprzednim 
roku. Można domyślać się, iż załamanie liczby turystów pielgrzy-
mujących Szlakiem Św. Jakuba przyniosło wiele negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych i społecznych. 

Wykres 2. Liczba pielgrzymów w wybranych miesiącach 2019 i 2020 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://oficinadelperegrino.
com/en/statistics/.

Droga Św. Jakuba jest najbardziej popularnym Europejskim 
Szlakiem Kulturowym. Analiza danych statystycznych dotyczą-
cych ruchu turystycznego pozwala zrozumieć, jak ważną rolę 
pełni ten produkt turystyczny. Mimo faktu, iż pozostałe Euro-
pejskie Szlaki Kulturowe mają krótszą historię oraz mniej znaną 
markę, to także mogą przyciągać dużo odwiedzających i genero-
wać pozytywne efekty społeczne i gospodarcze. 

Szlak Kultury Wołoskiej jako pretendent do tytułu 
Europejskiego Szlaku Kulturowego

Na terenie Karpat od 2008 roku rozwijany jest międzynarodo-
wy Szlak Kultury Wołoskiej, który ma szansę zostać certyfikowa-
nym Europejskim Szlakiem Kulturowym. Celem istnienia szlaku 
jest odtwarzanie śladów działalności pasterskiej Wołochów na 
obszarze Karpat. Na pograniczu polsko-słowackim przez setki 
lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki czło-
wieka, a pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie 

się kultury materialnej i duchowej ludności. Szlak Kultury Wo-
łoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Kar-
pat i Bałkanów. Odgrywa szczególną rolę kształtując postawę 
otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i do-
świadczeń. 

Inicjatorzy powstania szlaku podjęli w ostatnich latach szereg 
działań organizacyjnych i promocyjnych. Wyznaczono i oznako-
wano szlak, miejsca reprezentacyjne wyposażono w infrastruk-
turę, przygotowano tablice edukacyjne oraz ekspozycje paster-
skie. Dotychczas zrealizowano wiele imprez, m.in. widowiska 
folklorystyczne, obejmujące promocję lokalnej muzyki, kuchni 
oraz obyczajów związanych z kulturowym wypasem owiec. Prze-
prowadzono szereg działań edukacyjnych, np. pokazy, prelekcje 
i warsztaty ukazujące codzienne życie pasterzy i działalność 
pasterską. Wydano także kilka publikacji dotyczących kultury 
wołoskiej. 

Nie ulega wątpliwości, iż tematyka kultury wołoskiej jest istot-
na z punktu widzenia europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
Źródeł kultury wołoskiej upatrywać należy nie tylko na terenie 
Polski czy Słowacji, ale także Ukrainy, Czech, Mołdawii, Rumunii. 
Spełnione zatem są podstawowe wymagania brane pod uwagę 
przez Radę Europy, która nadzoruje powstawanie kolejnych Eu-
ropejskich Szlaków Kulturowych. Z pewnością certyfikacja szla-
ku przyniosłaby zaangażowanym regionom duże korzyści m.in. 
w postaci pojawienia się lub zwiększenia ruchu turystycznego, 
który mógłby być motorem dalszego rozwoju gospodarczego re-
gionu. Do uzyskania tytułu Europejskiego Szlaku Kulturowego 
wciąż jeszcze daleka droga, niemniej pamiętać należy, że nawet 
najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. W przypadku 
Szlaku Kultury Wołoskiej przebyto już znaczący etap tej drogi. 

Rysunek 1. Oznaczenie Szlaku św. Jakuba w okolicach Braciejowej (gm. 
Dębica)

Źródło: materiały własne autorki

Wykres 1. Liczba pielgrzymów na Drodze św. Jakuba w latach 2011-2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://oficinadelperegrino.
com/en/statistics/. 
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Turystyka kulturowa – to od niej wszystko się zaczęło
Z prof. dr. hab. Arminem Mikosem von Rohrscheidtem rozmawia Jacek Stachiewicz 

Kiedy zaczęła się turystyka kulturowa?
Wtedy, kiedy ludzie zaczęli podróżować 

turystycznie, czyli wyjeżdżać poza miej-
sce swojego codziennego zamieszka-
nia nie po to, aby toczyć wojny, zarabiać 
pieniądze, robić różne inne interesy, czy 
gdzieś u kogoś pracować, tylko po to, żeby 
spędzać swój wolny czas. A to znaczy, że 
turystyka kulturowa zaczęła się na dłu-
go przed naszą erą, bo przecież to swój 
wolny czas w drodze spędzali pielgrzymi, 
którzy w starożytnym Egipcie wędrowali 
do tamtejszych świątyń albo Żydzi, którzy 
na tak zwane święta pielgrzymkowe na-
wiedzali Jerozolimę. Albo bardzo bogaci 
indywidualni Rzymianie, którzy jeździli do 
Grecji, po to żeby zobaczyć Epidauros, Ate-
ny i inne miejsca i nawet byli tam opro-
wadzani przez egzegetoi (wyjaśniaczy), 
czyli ówczesnych przewodników. 

Czyli już w początkach pojawienia się 
na Ziemi myślącego człowieka?

Aż tak wcześnie to nie, ale…
… myślący człowiek ma w sobie cieka-

wość, a ta cecha ludzkiej natury jest siłą 
napędową turystyki.

Turystyka kulturowa zaczęła się wtedy, 
kiedy zaczęła się turystyka jako taka. Albo 
lepiej: to od niej „wszystko” się zaczęło. Bo 
to ona jest najstarszą formą turystyki. 

Turystyka zaś zaczęła się wtedy, gdy 
człowiek przestał biegać po polach bi-
tewnych?

Tak też nie możemy powiedzieć, bo 
Aleksander Macedoński zwiedził na przy-
kład Troję, odwiedził ją też Juliusz Cezar. 
Germanik był jako zwiedzający na polu bi-
twy stoczonej przez Cezara w Galii, a prze-
cież wszyscy trzej zajmowali się między 
innymi prowadzeniem wojen i właśnie 
„z okazji” dawnych bitew pojawili się 
w tych miejscach. 

Jak w tych odległych czasach turystyka 
kulturowa wyglądała poza Europą? 

Prawie wszędzie tam, gdzie rozwija-
ły się religie, ludzie pielgrzymowali do 
miejsc kultu, a więc uprawiali turysty-
kę kulturową, bo niezależnie od nasze-
go stosunku do religii jako takiej, jest 
ona częścią ludzkiej kultury. Natomiast 
w samej Europie najprędzej dokonała się 
pierwsza rewolucja dotycząca masowo-

ści turystki kulturowej. Miała ona miej-
sce trochę wcześniej niż popularyzacja 
turystyki jako całości. Uważamy bowiem, 
że rewolucja przekształcająca turystykę 
w zjawisko masowe nastąpiła z chwi-
lą wprowadzenia masowej komunikacji, 
którą był rozwój kolejnictwa. Tymczasem 
względnie popularna turystyka kulturowa 
odbywała się wtedy już od wieków, a przy-
najmniej od kilkudziesięciu lat – zależnie 
od tego, jakie przyjmiemy kryteria. Mam 
na myśli podróże młodzieży uczącej się, 
co w Europie już nawet w średniowieczu 
było zjawiskiem dosyć powszechnym, 
choć dotyczącym młodzieży z bogatszych, 
szlacheckich i kupieckich rodzin. Mło-
dzież polska na przykład podróżowała do 
Pragi, Lipska, Padwy, Ratyzbony i do wielu 
innych miejsc, by przez jakiś czas słuchać 
uczonych z tamtych uniwersytetów. Te 
podróże można zaliczyć do turystyki edu-
kacyjnej, ta zaś jest częścią kulturowej. 
Wprawdzie arystokracja, która organizo-
wała sobie różnego rodzaju Grand Tour 
po zachodniej Europie bardzo liczna nie 
była, to już w XVIII wieku zmodyfikowane 
podróże do uznanych miejsc dziedzictwa 
(głównie we Włoszech: do Florencji, Rzy-
mu, ale z czasem także do Grecji) zaczęli 
odbywać uczniowie niemieckich gimna-
zjów – ówczesnych szkół średnich pod 
kierunkiem swoich nauczycieli łaciny, 
greki i historii. Po następnym półwieczu, 
bo na przełomie XVIII i XIX w. dołączyły 
do nich całkiem liczne grupy bogatego 
mieszczaństwa, odbywając romantyczne 
podróże po miasteczkach, zamkach i ru-
inach położonych wzdłuż Renu i to wte-
dy niejaki pan Bedeker, Niemiec, napisał 
dla nich pierwszy klasyczny przewodnik. 
Na turystyczne wyprawy kulturowe lu-
dzie wyjeżdżali nie tylko w ramach po-
dróży poślubnych, inspirowała ich także 
literatura, opowieści tych, którzy „już tam 
byli”. Z chwilą, gdy Bedeker pisał swo-
je przewodniki, w Europie, a szczególnie 
w Niemczech, powszechna była już tury-
styka edukacyjna, ukryta pod nazwą po-
dróży studyjnych, tym razem już nie tylko 
z udziałem uczniów. Bez obawy popełnie-
nia błędu możemy zatem powiedzieć, że 
nie tylko korzenie turystki kulturowej są 
bardzo dawne, ale i jej umasowienie ma 
starszą metrykę niż w przypadku pozosta-
łych form turystyki.

Z tego co Pan powiedział należy wno-
sić, że u źródeł turystyki kulturowej stoi 
wiara, czyli religia, bo do miejsc religijne-
go kultu pielgrzymowano jeszcze na dłu-
go przed Chrystusem?

To są niewątpliwe źródła najpopular-
niejszych aktywności starożytnej turysty-
ki kulturowej. Z kolei turystyka kulturo-
wa elit miała już inne źródła niż religia. 
Wspomnę tylko, że podróżami bogatych 
Rzymian i ich następców kierowała nie 
religia, lecz ciekawość świata. Pauzaniasz, 
żyjący w II wieku naszej ery, w 10 księgach 
napisał przewodnik po Grecji, o jej zabyt-
kach, lokalnych kultach. Z pewnością nie 
pisał tego do szuflady, musiało więc być 
zapotrzebowanie na takie dzieło. Było to 
zapotrzebowanie ze strony ludzi, którzy 
chcieli podróżować i poznawać niezna-
ne sobie okolice, a nawet kraje. A było to 
przecież dawno, dawno temu.

Co byśmy jednak nie powiedzieli to za-
równo w tamtych czasach, jak i w kilku, 
a nawet kilkunastu następujących po so-
bie wiekach, turystka kulturowa była dla 
elit, nie dla mas. 

No nie. Przed chwilą właśnie powie-
dzieliśmy, że zarówno dla elit, jak i dla 
mas, choć oczywiście nie dla wszystkich. 
Ale i dziś nie każdy może sobie pozwolić 
na turystykę… 

Możemy wiec powiedzieć, że turystyka 
kulturowa była zawsze, od momentu gdy 
człowiek zaczął przekraczać progi wła-
snego domu…

… w celach niezwiązanych bezpośred-
nio z realizacją swego życiowego intere-
su, a więc przeżycia, zarobienia pieniędzy, 
czy ucieczki, jak na przykład uchodźca.

Jeśli przejdziemy do czasów współcze-
snych, to jakby pan określił zagraniczną 
turystykę Polaków w czasach PRL. Jeździ-
ło się do Bułgarii czy na Węgry by wygrze-
wać się na plaży. Mało było osób, które 
uważały, że poza plażą jest jeszcze coś 
innego do zobaczenia.

Na pewno także wtedy była grupa lu-
dzi, którzy uprawiali coś więcej niż tylko 
turystykę rekreacyjną. Większość Polaków 
rzeczywiście uczestniczyła w licencjono-
wanych możliwościach wyjazdu, czyli na 
przykład do Bułgarii czy nad Balaton. Ale 
także wtedy zdarzały się wyjazdy na przy-

kład na jakieś zagraniczne wydarzenia 
kulturalne. Moja babcia na przykład wzię-
ła mnie, gdy byłem jeszcze dzieckiem, na 
rewię do czeskich Pardubic. Dziś byśmy 
to nazwali koncertem, eventem kultural-
nym. To było nic innego jak turystyka kul-
turowa. Pod koniec PRL-u zaś stosunkowo 
masowe stały się pielgrzymko-wycieczki, 
czyli de facto wycieczki objazdowe, któ-
rych celem był Watykan, Asyż, Lourdes czy 
inne miejsca religijnego kultu, ale brało 
się „na pokład” pilota i przy okazji zaha-
czało się także o Rzym, Paryż czy inne 
miasta, odwiedzało nie tylko kościoły, ale 
także zabytkowe rezydencje, historycz-
ne dzielnice miast, parki, ogrody, muzea 
i inne świadectwa lub kolekcje kultury. 
W efekcie program takiej wycieczki był 
programem mieszanym, na pewno nie 
rekreacyjnym, ale raczej programem kra-
joznawczym. 

Czym krajoznawstwo różni się od tury-
styki kulturowej? 

To jest nieco płynne rozgraniczenie. 
Jedno z drugim ma wiele wspólnego, ale 
też wiele rzeczy je różni. Krajoznawstwo, 
jak sama nazwa wskazuje, dotyczy przede 
wszystkim własnego kraju, jako że celem 
jest lepiej poznać kraj, lepiej go rozumieć, 
rozbudzić patriotyzm i inne różne powody. 
Natomiast turystyka kulturowa może być 
nie tylko krajoznawcza, ale także zagra-
niczna. Ponadto turystyka krajoznawcza 
dotyczy całości zasobów własnego kraju, 
a więc na przykład także przyrodniczych, 
zaś turystyka kulturowa koncentruje się 
na wytworach kultury. Walory zaś czysto 
naturalne będące w kręgu zainteresowa-
nia turystów, na przykład rezerwat skalny, 
wybrzeże morza, puszcza czy piękne je-
ziora traktowane jako akwen albo biotop, 
również parki krajobrazowe, nie należą 
do obiektów turystyki kulturowej lecz do 
przyrodniczej. 

Jakim przymiotnikiem uzupełnić słowo 
„turystyka” w odniesieniu do osób, które 
podążają przez świat za swoimi idolami 
muzyki operowej na przykład. Bo tacy też 
są.

Nie ograniczałbym się tylko do muzyki 
operowej. Jeśli ludzie podróżują za swoim 
gwiazdami czy idolami, to jest to fanotu-
rystyka. W przypadku gdy człowiek podą-
ża po świecie za wybitnym instrumenta-
listą czy śpiewakiem operowym, to mamy 
w tym przypadku do czynienia z tury-
styką eventową, ponieważ przedmiotem 
zainteresowania turysty jest wydarze-
nie muzyczne, a to wydarzenie ma swój 
program kulturalny. Podobnie z ludźmi, 

którzy jeżdżą na festiwale filmowe, czy 
spektakle teatralne. Taki turysta jeździ 
wprawdzie za swoim idolem, ale jednak 
na wydarzenia. Turystyka eventowa ma 
pojęcie znacznie szersze, ponieważ moż-
na być miłośnikiem nie tyle konkretnego 
artysty, ale również określonego nurtu 
operowego czy muzycznego. Można więc 
na przykład corocznie bywać na festiwalu 
wagnerowskim w Bayreuth, czy każdego 
roku na innej operze w austriackim Bre-
genz, mozartiańskim festiwalu w Salzbur-
gu, festiwalu teatralnym w Awinionie, 
który ma zmienny repertuar, czy na przy-
kład na imprezie otwartego teatru Malta 
Festiwal w Poznaniu. 

Jeśli słowo „turystyka” połączymy 
z przymiotnikiem „masowa”, to chyba nie 
ma wątpliwości co do tego, że masowa 
turystyka kulturowa zaczęła się na dobrą 
sprawę dopiero wtedy, gdy zwiększyły 
się zasoby finansowe poszczególnych 
grup społecznych. Bo przecież turystyka 
arystokracji brytyjskiej czy francuskiej to 
była jednak turystyka elit.

Uważam, że są dwa czynniki, które 
doprowadziły do umasowienia turysty-
ki kulturowej. Pierwszy to rzeczywiście 
zwiększenie zasobów finansowych społe-
czeństw, a drugi, chyba niemniej istotny, 
to zwiększenie możliwości komunikacyj-
nych. 

I oczywiście wykształcenie. 
Bardziej ciekawość niż wykształcenie. 

Bardzo liczni uczestnicy turystyki kultu-
rowej nie posiadają jakiegoś wyróżniają-
cego ich wykształcenia. Być może równie 
ważny jest tu wyniesiony z domu i ze śro-
dowiska nieformalny kapitał kulturowy, 
najprościej mówiąc poszerzający hory-
zonty i … turystyczny apetyt. 

Ciekawość jest pochodną wiedzy, czyli 
wykształcenia. 

To z pewnością kolejny czynnik two-
rzący i rozwijający ciekawość. Mamy więc 
człowieka, który ma pieniądze, więc stać 
go na to, aby nie siedzieć w domu i zaj-
mować się gospodarstwem lecz kogoś 
do tego nająć czy wziąć urlop, a same-
mu wyjechać gdzieś na tydzień- dwa lub 
więcej. Po drugie – warunki podróży nie 
są dla kogoś takiego uciążliwe, niebez-
pieczne, wyjątkowo egzotyczne i budzą-
ce obawy, lecz dość powszechne. W ta-
kich sytuacjach człowiek zaczyna myśleć 
o podróżowaniu. Z chwilą gdy dyliżanse 
odeszły w przeszłość, a powszechne stały 
się pociągi, turystyka przestała być dome-
ną elit. Dalszego rozmachu nabrała, gdy 

powszechne stało się posiadanie samo-
chodu, dla którego stale budowano sieci 
dróg, a kolejnym przełomem okazały się 
otwarte granice i tanie loty. Pierwsza więc 
turystyczna rewolucja to XIX-wieczna to 
rewolucja kolejowa z udziałem miesz-
czaństwa. Sprawiła, że turystykę przesta-
ły uprawiać tysiące ludzi a zaczęły setki 
tysięcy. Dzięki pojawieniu się samochodu 
turystkę zaczęły uprawiać miliony, a tanie 
linie lotnicze i otwarte granice sprawiły, 
że turystykę, także zagraniczną, zaczęły 
uprawiać setki milionów. 

Ta ostatnia rewolucja sprawiła, że miej-
sca odwiedzane przez miliony wywołu-
ją protesty tych, którzy tam mieszkają. 
Władze nie tylko Wenecji, Barcelony, czy 
Rzymu zastanawiają się, co robić by tłu-
my przyjezdnych nie zadeptywały ich 
miast i dały żyć w spokoju mieszkańcom. 
Nadmiar budzi sprzeciw, o którym jednak 
zapomina się natychmiast, gdy pojawia 
się coś takiego, z czym mamy do czynie-
nia teraz, czyli pandemia. Okazuje się, że 
mieszkańcy protestujący przeciwko za-
deptującym ich miasta milionom, bez tych 
milionów nie są w stanie wyżyć. Bo tury-
styka to oczywisty biznes, tysiące miejsc 
pracy, źródło dochodu dla też milionów, 
ludzi. 

Na razie dotyczy to stosunkowo nie-
wielu miejsc, ale nie ma co do tego wąt-
pliwości, że masowa turystyka natrafiła 
na nowe, powiedzmy – młode, problemy. 
Pierwsi zaczęli tego doświadczać na wła-
snej skórze mieszkańcy historycznych 
miast i obszarów masowej rekreacji, 
których nazywamy pasywnymi interesa-
riuszami turystyki. To ci, którzy z niej nie 
żyją, a na własnej skórze doświadczają 
jej negatywnych skutków. Degradację 
środowiska dostrzega się zazwyczaj do-
piero po kilkudziesięciu latach, ale to, że 
z powodu natłoku turystów podnoszą się 
ceny produktów w sklepach spożywczych, 
kawiarniach i restauracjach widać nie-
mal natychmiast. Natychmiast też kom-
fort bytowania zakłóca hałaśliwe nocne 
życie umieszczonych w sąsiedztwie tu-
rystów. Czasem zmienia się też struktura 
społeczna dzielnic odwiedzanych przez 
nich. Wielu mieszkańców przenosi się na 
tańsze przedmieścia, a mieszkania w cen-
trum wynajmuje turystom. Znika kiosk 
z gazetami, bo w takich miejscach nikt ich 
nie kupuje i nie czyta, znikają małe punk-
ty usługowe, które właściciele przekształ-
cają w kawiarenki czy restauracyjki. To 
wszystko jest efektem powiększonej skali 
nieprzeciętnie wysokiego turyzmu i stop-
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niowej, niekorzystnej gentryfikacji dziel-
nic turystycznych. Mówimy o zjawisku, 
które się nazywa turystyfikacją. To zna-
czy, że pewne przestrzenie wspólne, na 
przykład miast historycznych, ale nieko-
niecznie tylko one, tracą swoje właściwe 
funkcję służenia rozmaitym potrzebom 
własnych mieszkańców. Wszystko zaczy-
na w nich funkcjonować dla zaspokojenia 
potrzeb turystów. Rdzenni mieszkańcy, 
którzy wyprowadzają się na przedmieścia, 
tracą swoje zakorzenienie i wzajemne re-
lacje w miejscu, w którym wyrośli, w któ-
rym takie relacje mieli. A ci, których nie 
stać na wyprowadzkę i zostają, tracą są-
siadów i punkty usługowe, które dla ich 
właścicieli stały się nieopłacalne. 

Pandemia, która nie pozwala zarabiać 
na turystyce, jest kubłem zimnej wody, 
który zmusza do refleksji, jak urządzać 
życie w miejscach turystycznego kultu? 

Efekt pandemiczny, który uderzył 
w wiele miast w Europie ma dwa źródła. 
W Polsce widać to szczególnie drastycz-
nie w Krakowie, bo liczba turystów sięga-
ła w tym mieście już 10 milionów rocznie, 
co w Polsce jest ewenementem. A teraz 
nagle z jednej strony przyjazd turystów 
zablokowały państwa i miasta, ponieważ 
obawiają się rozprzestrzeniania wirusa, 
a z drugiej strony mamy do czynienia 
z obawą samych turystów, by się nim nie 
zarazić podczas podróży. Na to nakłada 
się długoletnie, czasami nawet trwające 
kilka dziesiątków lat zarządzanie mia-
stem z wielkim przechyłem na turystykę 
bez zwracania uwagi na równomierność 
tego zarządzania. To znaczy, jeżeli mia-
sto albo jego historyczny rdzeń, zaczy-
na pełnić wyłącznie funkcję turystyczną 
albo turystyka jest dlań dominująca, to ci 
którzy nie mają z nią nic wspólnego z tej 
części miasta stopniowo się wynoszą. Ci 
zaś, którzy zostają, są już teraz całkowicie 
uzależnieni od turystów – właściciele re-
stauracji, kawiarni, sklepów z pamiątka-
mi, bryczkarze, przewodnicy turystyczni. 
Mamy do czynienia z klasycznym mono-
miastem lub taką dzielnicą w mieście. 
Puste centrum Krakowa w okresie pande-
mii i jednocześnie ludne i żyjące swoim 
rytmem przedmieścia są tego najlepszą 
ilustracją. I te monomiasta są kardy-
nalnym przykładem złego zarządzania. 
Kiedyś z przekąsem komentowaliśmy te 
radzieckie monomiasta jak na przykład 
Magnitogorsk albo Tuła, gdzie wszystko 
żyło wokół jednej kopalni, fabryki samo-
chodów czy broni, ale dziś z bólem mo-
żemy mówić o miastach, które żyją tylko 
z turystyki. A turystyczne monomiasto 

ma w sobie to samo zagrożenie jak taki 
Magnitogorsk. Jeśli z jakiegoś powodu 
zostanie zablokowana branża, z której 
ono żyje, to takie miasto prostą drogą 
zmierza w otchłań bankructwa. Nigdy nie 
powinno dojść w dużych miastach do ta-
kiego zmonopolizowania ich śródmieścia 
przez turystów, jak to mamy na przykład 
w centrum Krakowa. To nie powinno mieć 
miejsca, ale ma miejsce i skutki tego, jak 
każdego złego zarządzania, w sytuacji 
kryzysowej odbijają się w przyspieszo-
nym tempie.

Zna Pan miasta, które odkręciły swoją 
turystyczną monofunkcję?

Znam miasta, które odkręcają. Nie jest 
tak, że to się udaje w jednej chwili, ale na 
przykład robi to z dobrym skutkiem Am-
sterdam, także Nowy Orlean w Stanach 
Zjednoczonych. W tym drugim przypad-
ku mamy do czynienia z wydarzeniami, 
które przyspieszyły te działania, bo Nowy 
Orlean w sierpniu 2005 roku został nie-
samowicie, niemal w 80 procentach, 
zniszczony przez huragan Katrina. Ten 
dramat spowodował, że odbudowa mia-
sta prowadzona jest już w nieco innym 
kierunku. Są oczywiście także przykłady 
mniejszych miast turystycznych, które po-
dejmują działania równoważące funkcje 
turystyczne z innymi. Są jednak też całe 
regiony, które, jak to się brzydko mówi, 
turystyka już nadjadła i mieszkańcy na-
ciskają zarządców, by stawiali na rozwój 
bardziej w swej ofercie zrównoważony. To 
się dzieje także w ramach samej turysty-
ki. Na przykład receptą na rozgęszczenie 
turystyki rekreacyjnej, która w sezonie 
nadmiernie zagęszcza dane miejscowo-
ści, zaczyna być – i to w coraz większej 
mierze – właśnie turystyka kulturowa. Po 
pierwsze bowiem wprowadza ona inną 
grupę turystów: tych, którzy chcą robić 
cokolwiek innego poza leżeniem na pla-
ży. Ci ludzie przemieszczają się po oko-
licy, odwiedzają różne miejsca, gdzie też 
zostawiają swoje pieniądze – na przykład 
w muzeach czy kawiarniach. Po drugie - 
turystyka kulturowa nie jest tak zależna 
od wahań sezonowych. Turystyka rekre-
acyjna kwitnie i przyciąga wtedy, gdy jest 
dla niej właściwa pogoda, jej kulturowa 
odmiana aż tak bardzo od pogody nie 
jest uzależniona. Wiosna i jesień w Euro-
pie to niemal idealny czas dla turystów 
kulturowych. Nie ma męczących upałów 
i można sobie pochodzić po zabytko-
wych miastach, regionach, odwiedzić 
miejsca dziedzictwa, wziąć udział w fe-
stiwalach. Turystyka kulturowa powoduje 
więc pewne zrównoważenie. Rozgęszcza 

także ruch turystyczny przestrzennie, bo 
odbywa się na przykład po szlakach kul-
turowych do kilku czy kilkunastu miejsc 
w danym regionie. Ci turyści, poza niewie-
loma największymi obiektami dziedzic-
twa nie gromadzą się więc i nie blokują 
centrów miast, parkingów, nie są cały czas 
w jednym miejscu. Są rozproszeni, nocują 
w różnych miejscach (nie tylko w pobliżu 
plaży lub jeziora) i w różnych miejscach 
jedzą. Nie stanowią więc w swej masie 
ogromnego problemu kreującego tury-
styfikację, ale też dają zarobić szerszej 
grupie gospodarzy, bo zostawiają swoje 
pieniądze w wielu miejscach. I to sprawia, 
że wewnątrz samej turystyki w pewnym 
stopniu występuje zrównoważenie, o któ-
rym wcześniej mówiliśmy. 

W Polsce turystyka osiąga szczyt 
w okresie letnim i ten szczyt następuje 
w dwóch miejscach – na wybrzeżu Bałty-
ku i w górach. 

To są akurat kierunki turystyki rekre-
acyjnej.

To oczywiste, ale czy powstają tam 
szlaki turystyki kulturowej, aby rozłado-
wać miejsca koncentracji turystów?

Pewna korekta – Bałtyk otóż już od dość 
dawna nie jest aż tak masowym celem 
turystów rekreacyjnych, ponieważ ludzie, 
którzy lubią czyste i ciepłe morze jeżdżą 
nad Adriatyk i do innych miejsc na połu-
dniu Europy. Góry – owszem, są celem tu-
rystyki rekreacyjnej, ale poza wysokogór-
skimi Tatrami i jego centrum Zakopanem, 
rozprasza się ona po łagodnych Beski-
dach, Sudetach czy Bieszczadach. Gdyby 
zliczyć ludzi, którzy odwiedzają w Polsce 
duże historyczne miasta, to plasowaliby 
się oni między tymi rekreacyjnymi tury-
stami odwiedzającymi morze i tymi wę-
drującymi po górach, a kto wie czy nie 
byłaby to nawet najliczniejsza grupa tu-
rystów. Jeśli zaś chodzi o szlaki turysty-
ki kulturowej, to w Polsce są one bardzo 
często szlakami wirtualnymi. To znaczy są 
narysowane na mapie, jakieś mapki z opi-
sem są wręczane turystom, ale te szlaki 
tak naprawdę nie do końca funkcjonują, 
ponieważ one nie mają oferty dostępno-
ści i oferty doświadczenia. Ludzie, którzy 
taki szlak chcą odwiedzić, nie są pewni, 
że wejdą do każdej z jego atrakcji, a jeśli 
już tam wejdą, to czy uda się im obejrzeć 
to, co tam się znajduje i czy ktoś im cokol-
wiek o tym powie.

Gdy w Słowacji, tuż za polską granicą, 
zwiedzaliśmy tamtejsze cerkwie, przy 
drzwiach każdej był na karteczce numer 
telefonu, na który należy zadzwonić, by 

wejść do środka. Zazwyczaj po 10 mi-
nutach zjawiał się jeden z mieszkańców 
danej miejscowości I nie dość, że otwie-
rał drzwi cerkwi to jeszcze wyczerpująco 
opowiadał o niej i jej historii. Gdy chodzi-
liśmy po cerkwiach w Beskidzie i Biesz-
czadach, były zamknięte na cztery spusty 
bez jakiejkolwiek informacji, co trzeba 
zrobić, by wejść do środka. Nazwaliśmy 
ten szlak „szlakiem całowania klamek” 
lub „szlak zamkniętych drzwi”. Tak to wy-
gląda „po polsku”.

To „słowackie” rozwiązanie proponowa-
łem w jednej ze swoich książek w 2008 
roku, czyli jeszcze zanim Słowacy je za-
stosowali. W Polsce były takie próby, ale 
jak to w Polsce bywa – skończyły się 
z chwilą, gdy skończyło się finansowanie. 
Na przykład małopolski szlak kościołów 
drewnianych zrobił dokładnie to, o czym 
pan przed chwilą powiedział. Było to w la-
tach 2009-2013. Zatrudniono w tym celu 
osoby, które nie miały wtedy pracy. Były 
zakontraktowane na czas sezonu, otwie-
rały, wręczały materiały, czasem nawet 
same opowiadały. I wtedy to rzeczywiście 
funkcjonowało. Ale z chwilą gdy skończy-
ło się finansowanie projektu, skończyła 
się również dostępność tych kościołów. 
Szkoda. Nie ma, niestety, długofalowego 
myślenia, że na turystyce można zarabiać 
nie od razu wielkie pieniądze, ale trwale, 
a poza tym można budować swój wizeru-
nek. W czymś takim udział powinny brać 
lokalne samorządy, bo to nie jest tak, że 
pieniądze będzie dawał wiecznie urząd 
marszałkowski. W Małopolsce to czasowe 
finansowanie pochodziło właśnie z urzę-
du marszałkowskiego.

Centrum turystyki kulturowej w Polsce 
od lat stanowi Kraków acz w odniesieniu 
do wielkich centrów turystyki kulturo-
wej w Europie nie jest gigantem, chociaż 
w starym Krakowie spotyka się turystów 
z całego świata. Gdzie poza Krakowem 
i Trójmiastem, które jest licznie odwie-
dzane przez Skandynawów i Niemców, 
widoczna jest turystyka kulturowa?

Kraków jest bez wątpienia celem nu-
mer jeden zarówno ze względu na liczbę 
turystów, jak i na różnorodność walorów, 
które oferuje. Trzeba pamiętać, że Kraków 
ma też dodatkowe szczęście, ponieważ 
wokół niego jest kilka dobrze rozpozna-
walnych obiektów z listy UNESCO. Obie-
rając więc Kraków jako bazę turysta za-
graniczny może te miejsca zwiedzić. Mam 
na myśli zarówno Wieliczkę, jak też Au-
schwitz. Jeżeli mówimy o turystyce kultu-
rowej to trzeba też pamiętać, że również 
Częstochowa ze swoją Jasną Górą jest 

miejscem odwiedzanym przez setki ty-
sięcy pielgrzymów. Oczywiście proporcja 
skali odwiedzin między Krakowem a ko-
lejnymi kilkoma turystycznymi miastami 
Polski jest jak trzy do jednego, ale w tej 
kolejnej lidze mamy Warszawę, głównie 
ze względu na jej stołeczność, mamy wy-
mienione przez pana Trójmiasto, ale nie-
wiele dalej plasują się Toruń, Wrocław, 
Poznań. Są też takie nieodkryte perełki, 
które, jeśli marketing turystyczny będzie 
na dobrym poziomie, to staną się celami 
licznych odwiedzin. Tym bardziej, że tury-
ści kulturowi już coraz częściej nie chcą 
zwiedzać w tłoku i starają się unikają tłu-
mów. Myślę w tym kontekście o Lublinie, 
ale też o Przemyślu. 

Ciekawiło mnie, czy wymieni Pan Prze-
myśl, a jeśli tak, to dlaczego?

Przemyśl to nie tylko miasto wielokul-
turowe, lecz także o bardzo bogatej grupie 
zasobów. Ma bardzo cenne zabytki sakral-
ne, jest wokół niego jeden z największych 
w Europie zespołów fortecznych i to jesz-
cze z ogromną historią, bo to było praw-
dziwe Verdun Wschodu. Ma to miasto – 
niewielkie – zabytki sięgające aż okresu 
piastowskiego, a także kilka ciekawych 
muzeów. Są też inne mniejsze miejscowo-
ści, które mogą przeżyć ogromny sukces 
jako cel turystyki kulturowej właśnie ze 
względu na różnorodność swojego dzie-
dzictwa. Proszę wziąć pod uwagę taką 
Świdnicę – 60 tysięcy mieszkańców, ale 
z obiektem UNESCO – Kościołem Pokoju, 
poza tym relikty pruskiej twierdzy i gotyc-
ką katedrę. W tym mieście krzyżuje się też 
kilka szlaków kulturowych, a ponadto leży 
ono blisko Wrocławia. Wszystko to razem 
stanowi bardzo dobrą mieszankę z szansą 
rozwoju turystyki. Podobnie jest z Gnie-
znem, gdzie jest nie tylko prymasostwo 
i koronacyjna katedra polskich władców, 
ale też kilka muzeów, z wybijającym się ze 
względu na bogate spektrum aktywności 
Muzeum Początków Państwa Polskiego. 
Jest tu nawet muzeum pojazdów mili-
tarnych, a przez miasto przebiega szlak 
piastowski, którego Gniezno stanowi cen-
trum. Może to miasto koncentrować tury-
stykę dziedzictwa kulturowego. 

Nie obawia się Pan, że w czasach pan-
demii, która właśnie mamy, turystka po-
grąży się letargu? 

Zapewne szybko nie wygaśnie i Polacy 
będą mieli obawy przed podróżowaniem 
za granicę. W tej sytuacji jestem przeko-
nany, że późną wiosną zacznie się dyna-
micznie rozwijać turystyka krajowa. I to 
głównie indywidualna oraz rodzinna, po-
nieważ ludzie będą się obawiali podróżo-

wać środkami masowego transportu, ale 
koniecznie będą już chcieli wyjść z domu. 
Uważam, że nastąpi boom turystyki krajo-
wej i ludzie ruszą także na szlaki kulturo-
we. W Polsce istnieje sieć takich szlaków 
z atrakcyjną ofertą. Pozostaje tylko kwe-
stia, czy one zdołają się przygotować na 
ten czas. Czy będą gotowe, by się otwierać 
nie tylko na grupy wieloosobowe, bo to 
się opłaca, ale także na indywidualnego 
turystę. W tej sytuacji turystyka się zde-
glomeryzuje, ale rozproszy się głównie po 
Polsce. Rzecz w tym, by były na to gotowe 
te miasta i miasteczka, które nie przycią-
gają tłumów, ale potrafią być atrakcyjne, 
o czym wielu z nas nawet nie wie. I by 
miały gotowe szlaki oraz lokalne trasy 
tematyczne. Pandemia, co paradoksalne, 
stwarza szansę, że ożywi się w kraju tury-
styka kulturowa rozproszona po średnich 
i mniejszych ośrodkach miejskich, organi-
zowana w ograniczonych przestrzeniach 
ekomuzeów oraz wzdłuż szlaków kultu-
rowych. 

Bezwzględnie należy kłaść nacisk na 
tworzenie szlaków kulturowych?

Tworzenie to już mieliśmy. Jeden z mo-
ich krakowskich profesorów kolegów na-
zwał to słusznie „szlakomanią”. Takie two-
rzenie oznaczało, że ktoś sobie jakieś tam 
obiekty nanizał na wirtualną nitkę, zdobył 
milion czy dwa miliony złotych z fundu-
szy Unii Europejskiej na rok- , dwa- czy trzy 
lata. Gdzie się dało postawiono tabliczki, 
opracowano mapy, założono oczywiście 
biuro, w którym trzy-cztery osoby dosta-
wały przez te kilka lat pensje. A po tym 
okresie projekt się skończył, wandale zro-
bili swoje i po kilku miesiącach po takim 
szlaku nie było prawie śladu. Nie chodzi 
otóż o tworzenie szlaków, tylko o strate-
giczne ich rozwijanie, czyli o to, aby mieć 
pomysł na trwałe zarządzanie takim sys-
temem. Żeby już na początku wokół niego 
zgromadzić jego interesariuszy, czyli lu-
dzi, którym z różnych powodów zależy na 
tym, aby ten szlak zaistniał z ich udziałem 
i żeby był na trwałe. A więc nie tylko lu-
dzi z samorządu, żeby sobie odhaczyli, że 
oto osiągnęli kolejny sukces, ale przede 
wszystkim ludzi, którzy mogą w ramach 
tego szlaku na przykład sprzedać kawę, 
zaoferować lokalny przejazd, wypoży-
czyć rower albo kajaki, popracować jako 
przewodnik, uruchomić stoisko z lokalny-
mi pamiątkami, wprowadzić dodatkową 
ofertę regionalnej kuchni, otworzyć pen-
sjonat w zabytkowym gospodarstwie po 
dziadkach, a nawet kolekcję w ich zabyt-
kowym warsztacie. Jednym słowem cho-
dzi o takich ludzi, którym będzie zależało 
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na ciągłości utrzymania takiego szlaku, 
ponieważ będzie on im przysparzał wię-
cej klientów albo dawał możliwość trwa-
łego zarobkowania lub dodatkowego 
przychodu. Należy tym usługodawcom 
zaoferować także udział w zarządzaniu 
takim szlakiem. 

Chodzi o to, by powstała trwała budow-
la, nie tylko na czas finansowania z fun-
duszy unijnych?

Tak. Inaczej nie ma nawet co zaczynać 
takiego przedsięwzięcia. W zarządzaniu 
turystyką nazywamy to tematycznym, li-
nearnym systemem eksploatacji. 

Miałem w szkole koleżankę, która wyje-
chała do USA, osiadła w Teksasie i wyszła 
za mąż za nafciarza. Po latach przyjecha-
ła z nim do Polski i postanowiła pokazać 
mu skansen naftowy w Bóbrce. Opowia-
dała, że ten jej mąż chodził po skansenie 
z otwartymi ze zdumienia ustami, rozglą-
dał się, czy ktoś poza nimi jeszcze skan-
sen zwiedza, koniecznie zapragnął wziąć 
na pamiątkę odrobinę ropy naftowej ze 
słynnego, bo pierwszego na świecie szy-
bu „Franek”, w którym ropa wycieka do 
dziś i na koniec powiedział, że gdyby to 
było w Stanach …

… to by z tego zrobiono atrakcję na mia-
rę Disneylandu albo Hollywood.

No właśnie. A w świadomości ogólno-
polskiej ten skansen właściwie nie istnieje. 

Jako mieszkaniec Podkarpacia zapew-
ne widzi pan turystyczny potencjał tego 
regionu Polski na własne oczy. No więc 
Szlak Naftowy mógłby być kulturowym 
szlakiem transgranicznym. Gdyby funk-
cjonował, mógłby ożywić turystykę pol-
sko-ukraińską i byłby jednocześnie świa-
dectwem i wizytówką naszego polskiego 
wkładu w rozwój świata, bo przecież bez 
ropy naftowej rozwój naszej cywilizacji 
przez ostatnie półtora wieku przebie-
głyby zupełnie inaczej i zapewne znacz-
nie wolniej. Przetwórstwo ropy naftowej 
i związane z nim wynalazki zaczęły się nie 
w USA, a już na pewno nie w Arabii Sau-
dyjskiej, a na ziemiach polskich, na Pod-
karpaciu. Pomniejsza się dokonania i po-
zycję Ignacego Łukasiewicza w rozwoju 
branży akcentując i de facto ograniczając 
jego innowacyjność do wynalezienia lam-
py naftowej. A przecież był Łukasiewicz 
pierwszym na całym świecie człowie-
kiem, który opracował proces destylacji 
ropy naftowej. Na początku działo się to 
oczywiście w małej skali. Rzecz w tym, że 
od tej małej skali zaczął się niesamowity 
rozwój całej branży. Ale na tymże Podkar-
paciu jest mnóstwo innych tematów, któ-

re mogą przyciągnąć rzesze turystów. Jest 
tam na przykład bardzo dużo cmentarzy 
wojennych żołnierzy poległych w I wojnie 
światowej, wszak front w tej części Karpat 
zatrzymał się na bardzo długo. 

Jerzy Wygoda, rzeszowski fotografik, 
zrobił kilkaset zdjęć owych cmentarzy 
i wydał wspaniały album im poświęcony. 
W setną rocznicę zakończenia tej krwawej 
wojny zaproponował wydanie albumu 
austriackiemu wydawcy, bo przecież Au-
stria była jedną z kluczowych stron tam-
tej wojny. Ale wiedeński wydawca nie był 
zainteresowany, bo w armii austriackiej 
służyli obywatele dziewięciu narodowo-
ści i na tych cmentarzach niemal nie było 
grobów Austriaków. Są tam natomiast 
pochowani żołnierze tych narodowości, 
których ojczyzny znalazły się w obrębie 
monarchii austro-węgierskiej, a więc Ser-
bowie, Chorwaci, Węgrzy, Słowacy, Czesi, 
także Ukraińcy, również Polacy. Ślady tej 
wojny na Podkarpaciu są bardzo widocz-
ne, ale niewielu to interesuje.

Ale przecież tego szlaku nie będzie się 
organizować dla Austriaków! Proszę więc 
pomyśleć o ludziach tych narodowości, 
których dziadkowie czy pradziadkowie 
w tych naszych Karpatach ginęli. Jeżeli 
Australijczyk potrafi po ponad 100 latach 
od walk na półwyspie Gallipoli przyje-
chać do Turcji, ponieważ jego pradziadek 
lub brat jego pradziadka czy kuzyn tam 
walczył, jeżeli Amerykanin potrafi przyje-
chać do Normandii, wiadomo dlaczego, to 
dlaczego Słowak, Czech, Węgier, Rumun, 
Polak, Ukrainiec i wielu innych, a może 
w końcu także ten Austriak, nie mieliby 
tutaj przyjechać? Trzeba tylko zorgani-
zować odpowiednie warunki, zaplecze na 
ich przyjęcie i zacząć uprawiać celowany 
marketing. Na razie mamy tylko narze-
kania, że nie możemy, bo nie ma zainte-
resowania. Dopóki nie zagospodarujemy 
tych kwestii, póki nie wymyślimy dla nich 
pewnej wspólnej nici, fabuły, nie zorga-
nizujemy koniecznej infrastruktury i pro-
fesjonalnej promocji na rynkach emisyj-
nych, to nie ma się co dziwić, że nikt nie 
przyjeżdża. Bo dlaczego miałby, skoro tam 
nic dla niego nie czeka, a na dokładkę on 
nic o tym niczym nie wie… 

Znów wejdę w słowo. Nie wiem jakim 
zainteresowaniem cieszy się szlak archi-
tektury drewnianej w Małopolsce, ja mam 
znajomych we Włoszech. Wziąłem ich 
raz do skansenu budownictwa ludowe-
go w Sanoku. Wszyscy oni, a było wśród 
nich także dwoje architektów, nie chcieli 
stamtąd wyjść, tak byli zachwyceni archi-
tekturą z drewna. Dotykali, fotografowali 

łączenia, sprawdzali, czy rzeczywiście nie 
ma tam gwoździ, kręcili głowami z niedo-
wierzaniem. Gdy wyraziłem zdziwienie 
ich zachwytem, usłyszałem: – U nas jest 
tylko kamień.

Jedną z naczelnych zasad marketingu 
jest, aby pokazywać ludziom coś, co jest 
dla nich wyjątkowe, nieznane albo tkwią-
ce na dalekich obrzeżach ich codzienno-
ści. Architektura drewniana, bo ma już taki 
szlak Małopolska, dla nas nie jest niczym 
unikatowym. Niewiele jest w Polsce gmin, 
w których nie stałby chociaż jeden drew-
niany kościół, czy jakiś inny drewniany 
obiekt. Ale dla turystów z krajów, gdzie 
budulcem był i jest kamień, architektu-
ra drewniana jest ewenementem. Sanok 
jest centrum tej architektury ze względu 
na zmasowanie jej obiektów w tamtej-
szym, największym w kraju, skansenie. 
Na własne oczy można tam zobaczyć, że 
z drewna budowano nie tylko kościoły 
i domy, ale także ratusze, szkoły, poczty, 
sklepy, apteki i mnóstwo innych obiek-
tów. Gdyby do tego dołączyć pewne nar-
racje, pokazać, że na przykład Łemkowie 
budowali nieco inaczej niż Bojkowie, 
a jedni i drudzy inaczej niż Dolinianie czy 
Lasowiacy, pokazać, jakie dziedzictwo za 
tym stoi, jaki jest powód, że ta cerkiew 
ma taki kształt, a tamta inny, jakie tego 
przyczyny leżą w liturgicznych i ludowych 
praktykach (przypomnijmy choćby babiń-
ce łemkowskich cerkwi i „soboty” przyko-
ścielnych płotów)… Pojawia się wtedy coś 
w rodzaju fabuły i zwartego opowiadania 
o dziedzictwie, bo szlaki kulturowe są 
niemal zawsze szlakami dziedzictwa. 

Szlak naftowy, szlak cmentarzy wojen-
nych, szlak architektury drewnianej. Spo-
ro jak na jeden region.

Podkarpacie mogłoby mieć jeszcze 
szlak, którego jeszcze nie ma, a bez-
względnie powinien zaistnieć. Nie był-
by to jednak szlak obejmujący tylko ten 
region. Podkarpacie byłoby jego częścią, 
ale bardzo istotną. Przez setki otóż lat 
byliśmy wielonarodową Rzeczpospoli-
tą. I teraz chodzi o to, żeby wskrzesić to 
dziedzictwo. Nie po to, żeby komuś sza-
belką wygrażać, tylko po to, aby pokazać, 
jak wiele treści, jak pokaźna część naszej 
kultury wywodzi się z bogactwa, które 
wchłonęliśmy jako społeczeństwo wy-
rosłe z wielokulturowej Rzeczpospolitej. 
Tej, której dziedzictwo niestety odchodzi 
w przeszłość i o której coraz mniej pamię-
tamy. Gdyby taki szlak od Suwałk i Sejn 
puścić wzdłuż naszej wschodniej granicy 
przez Hajnówkę, Supraśl, Drohiczyn, Ko-
deń i dalej na południe, przez Włodawę, 

a potem wprowadzić na Podkarpacie i iść 
wzdłuż granicy przez Przemyśl, Krasiczyn, 
Ustrzyki Dolne, aż po sam kraniec… Zorga-
nizowano by bardzo rozwinięty szlak tu-
rystyczny przemierzający kilka regionów 
Polski, szlak, co chwilę zmieniający swój 
koloryt, bo łączący świadectwa społecz-
ności polsko-litewsko-białorusko-ukra-
ińsko-rusińsko-bojkowsko-łemkowskich, 
a wszędzie z nakładką żydowską. Mieliby-
śmy wtedy jak na dłoni wielokulturowość 
tej Polski, która kiedyś była, z której dużo 
mamy i zazwyczaj tego w sobie nie wi-
dzimy. Byłby to jeden z najważniejszych 
polskich szlaków kulturowych, ponieważ 
pokazywałby nie naszą piastowskość, 
która ma swoje korzenie w Wielkopolsce 
i na Kujawach, tylko właśnie naszą wie-
lokulturowość. Podkarpacie byłoby w tej 
sytuacji jednym z czterech-pięciu bardzo 
ważnych obszarów na tym szlaku. Pomy-
słów na szlaki kulturowe jest, jak Pan wi-
dzi, mnóstwo. 

To dlaczego tak mało jest tych szlaków?
 Nigdy otóż nie należy traktować tury-

styki kulturowej jako czegoś tak elitarne-
go, że nie warto się wysilać, bo inni mają 
więcej od nas do zaoferowania. To nie-
prawda. Musimy też powiedzieć parę słów 
o turystach kulturowych. Jest to bardzo 
zróżnicowane środowisko ludzi. Wymie-
nię trzy najważniejsze grupy, ale z tych 
trzech można rozwinąć więcej podgrup. 
Mamy więc do czynienia z tak zwanymi 
turystami motywowanymi kulturowo, 
a więc ludźmi, którzy dokładnie wiedzą 
czego chcą, mocno interesują się konkret-
nym działem dziedzictwa albo sposobem 
wyrażania kultury, na przykład muzealny-
mi zbiorami malarstwa, muzyką operową 
czy budownictwem ludowym. I tacy lu-
dzie często przez cały rok przygotowują 
się do tego, żeby na kilka czy kilkanaście 
dni pojechać na jakiś operowy event, na 
szlak dziedzictwa czy do miasta pełne-
go muzeów jak Wiedeń, Paryż, Londyn 
czy Rzym. Inni pojadą by zwiedzić kolej-
ny odcinek muru chińskiego, inni niewi-
dziane dotychczas obszary fortyfikacji lub 
kolejny festiwal. To jest grupa niewielka, 
ale bardzo silnie zmotywowana, gotowa 
też wydać sporo pieniędzy na realizacje 
swojej pasji. Ta grupa turystów nadaje 
pewien ton i tworzy popyt na elitarne 
usługi. Są to turyści o bardzo wysokich 
wymaganiach. O tych ludziach warto pa-
miętać przede wszystkim w szczególnych 
miejscach, które mają walory o znaczeniu 
uniwersalnym, na przykład obiekty z listy 
UNESCO. Druga grupa jest znacznie licz-
niejsza ale też jeszcze nie masowa. Są to 

turyści kulturowo zainteresowani, którzy 
co roku rozważają, gdzie chcieliby poje-
chać, bo byli już tu i gdzie indziej. Intere-
suje ich jakiś ciekawy kierunek, który cho-
ciażby polecili im znajomi – na przykład 
Izrael albo Florencja czy Barcelona, czy 
Szlak Piastowski, a więc miejsca, w któ-
rych trzeba być, które trzeba zaliczyć. Są 
to więc ludzie, którzy reagują na katalogi 
biur podróży, zwłaszcza wyspecjalizowa-
nych, co do których przekonali się już że 
mają ciekawą ofertę, że z nimi są fajne 
wycieczki i kolejny kraj, prowincję czy 
miasto z tym biurem odwiedzą. Z myślą 
o dłuższych weekendach przeglądają oni 
także regularnie pakiety turystyki miej-
skiej, tzw. city break. Są to ludzie, którzy 
idą za modą swoich środowisk. To już jest 
grupa pięć-sześć razy szersza od grupy 
tych zmotywowanych kulturowo. Podró-
żują według pewnych schematów – trzy- 
lub czterogwiazdkowe hotele, restauracje 
itp. 

Trzecia grupa to masówka bez więk-
szych aspiracji i bez planów, byle wyje-
chać?

Nie do końca. Śmiało można powie-
dzieć, że mało kto z turystów nie należy 
do tej grupy. Należą do niej turyści kul-
turowo przyciągani, incydentalni uczest-
nicy doświadczeń o profilu kulturowym. 
To ludzie którzy wcale nie mają zamiaru 
korzystać z oferty turystyki kulturowej, ale 
z różnych powodów w jakimś momencie 
wkraczają w jej krąg. Na przykład – po-
jechali do Ustki, ale strasznie lało, więc 
plażowanie odpadało, ale był tam prze-
cież w kościele koncert organowy więc 
z nudów nań poszli. Albo pojechali w Alpy, 
ale góry przesłoniła mgła, więc gdy do-
wiedzieli się, że w pobliżu jest jakiś skan-
sen, a choćby i muzeum samochodów (jak 
w alpejskim Dornbirn), to tam zaglądnęli. 
Takich nieplanowanych odwiedzin w róż-
nych przestrzeniach kultury jest ze strony 
owych turystów wiele. To są ludzie, którzy 
podczas swoich wakacji generalnie nie 
planują udziału w wydarzeniach kultural-
nych, ale jednak spontanicznie to robią. 
W tym gronie są także goście kurortów. 
Nigdy w życiu nie byłem w sanatorium, ale 
wyobrażam sobie, że osoba, która przez 
trzy tygodnie odbywa na przykład kąpie-
le błotne i przechodzi różne inne zabiegi, 
może się też, z daleka od domu i rodziny, 
ulubionych miejsc, niesamowicie nudzić. 
Gdy więc ktoś jej powie, że może na przy-
kład zobaczyć ciekawy skansen znajdu-
jący się w pobliżu albo wyjechać do po-
bliskiego miasta na koncert to sądzę, że 
z tego skorzysta. Dlatego twierdzę, że nie 

Dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt
–studiował w Niemczech, Szwajcarii 
i w Polsce. Doktor filozofii, doktor teo-
logii, doktor kulturoznawstwa, ponadto 
absolwent studiów historycznych oraz 
językowych, doktor habilitowany nauk 
humanistycznych (zarządzanie w kultu-
rze), profesor GSW Milenium w Gnieźnie 
w zakresie zarządzania i turystyki. Orga-
nizator i wykładowca specjalności tury-
styka kulturowa, konsultant europejskich 
projektów turystyczno-kulturowych, au-
tor pierwszej polskiej monografii nauko-
wej poświęconej turystyce kulturowej 
„Turystyka kulturowa- fenomen, poten-
cjał, perspektywy”, pierwszej naukowej 
monografii szlaków kulturowych i na-
ukowej monografii Szlaku Piastowskie-
go („Szlak Piastowski w przebudowie”) 
oraz koncepcji jego reorganizacji. Badacz 
przewodnictwa turystycznego i Autor 
pierwszej polskiej książkowej meto-
dyki interpretacji dziedzictwa w prze-
wodnictwie, autor monografii „Historia 
w turystyce kulturowej”, dwutomowej 
monografii „Zarządzanie w turystyce 
kulturowej” i pięciu innych książek oraz 
około 120 artykułów i innych publika-
cji naukowych w tym zakresie. Redaktor 
naukowy pierwszej w Polsce turystycz-
no-kulturowej monografii miasta „Obcy 
w Poznaniu” . Twórca i redaktor naczelny 
czasopisma naukowego „Turystyka Kul-
turowa”. Konsultant europejskich pro-
jektów turystyki militarnej (współautor 
monografii w tej dziedzinie) i konsultant 
reorganizacji trzech europejskich szla-
ków kulturowych. 

ma granic dla turystyki kulturowej.
Tylko trzeba mieć pomysł? 
Tak. Ponieważ turystyka kulturowa jest 

dla każdego i pomimo wszystko.                   
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Analiza szlaków kulturowych 

Wytyczanie szlaków to coraz częstsze zjawisko w Polsce. Umiejętne zarządzanie 
szlakiem może stanowić nowoczesne narzędzie ochrony dziedzictwa oraz rozwoju 

turystki lokalnej i regionu.

Szlaki dziedzictwa kulturowego to nie tylko produkt tury-
styczny, ale również komponent przestrzeni społecznej przyczy-
niający się do jego zmiany. W związku z tym formuła szlaków 
zasługuje na pogłębioną refleksję nad ich fenomenem. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza szlaków kulturowych 
w województwie podkarpackim, małopolskim oraz śląskim na 
bazie doświadczenia autora oraz źródeł internetowych.

Elementem konstytutywnym szlaku kulturowego jest połą-
czenie obiektów czy miejsc drogą, ciągiem komunikacyjnych, 
trasą. Szlak obejmuje swoim zasięgiem określony obszar, w ob-
rębie którego nasycenie obiektów nie jest równomierne. Są to 
reprezentatywne obiekty dla kulturowego wymiaru danego re-
gionu oraz społeczności, stanowiące marker kulturowy nasyce-
nia danego obszaru1. 

Wytyczanie szlaków to coraz częstsze zjawisko w Polsce. 
Obecnie nie ma żadnej standaryzacji szlaków, stąd każdy może 
taki szlak stworzyć sam i go promować. Jedynie Europejskie 
Szlaki Kulturowe lub Europejskie Drogi Kulturowe (ang. Europe-
an Cultural Route) posiadają system certyfikacji. Tytuł ten przy-
znawany jest przez Radę Europy europejskim trasom i szlakom 
o szczególnym znaczeniu dla europejskiej tożsamości, kultury 
i wspólnego dziedzictwa oraz ukazujące różnorodność kulturo-
wą i współistnienie różnych kultur. Przez Polskę obecnie prze-
biega 15 Europejskich Dróg Kulturowych, m.in. Droga św. Jakuba, 
Szlak Mozarta, Szlak Cysterski2.

Brak standaryzacji szlaków ułatwia ich powstawanie, co wpły-
wa niejednokrotnie na mnogość w regionie, ale również na ich 
nieznajomość i dublowanie się szlaków o podobnej tematyce. 
W efekcie mamy wiele szlaków, a tak naprawdę tylko kilka z nich 
możemy uznać za czołowych i wiodących w regionie. Doświad-
czenie i obserwacja pokazuje, iż kluczową rolę odgrywa opera-
tor / koordynator – podmiot zarządzający szlakiem. Umiejętne 
zarządzanie szlakiem może stanowić nowoczesne narzędzie 
ochrony dziedzictwa oraz rozwoju turystki lokalnej i regionu. 
Warto pamiętać, że szlak tworzą obiekty oraz miejsca, dlatego 
warto zachęcać je do wspólnych działań i budowania spójnego 
wizerunku szlaku. Warto mieć na uwadze fakt, iż szlak to „coś 
żywego” – to ludzie, emocje i wiążąca się z tym chęć przeżycia 
doświadczeń – eksploracji przez osoby wizytujące szlak.

1 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 183.
2 www.coe.int/en/web/cultural-routes (dostęp: 5.11.2020 r.).

Nazwa „szlaki kulturowe” jest używana powszechnie. Jak piszą 
László Puczkó i Támara Ratz3, autorzy klasycznego podręcznika 
z dziedziny turystyki kulturowej szlak kulturowy to szlak tema-
tyczny, posiadający jako swój punkt ogniskujący walor kulturowy 
lub element dziedzictwa kulturowego, przy czym kluczową rolę 
odgrywają w nim atrakcje o charakterze kulturowym. Mikos von 
Rohrscheidt, który jako pierwszy dogłębnie zajął się tym proble-
mem w kontekście teoretycznych rozważań na temat turystyki 
kulturowej, proponuje rozleglejsze pojęcie „szlaków turystycz-
no-kulturowych” wraz z kryterium ich podziału. Biorąc pod uwa-
gę zasięg występowania (pokrycia terenu/obszaru) szlaki kultu-
rowe można podzielić na: 

a. lokalne,
b. regionalne,
c. ponadregionalne,
d. międzynarodowe. 

Poprzez prezentację dziedzictwa materialnego i niematerial-
nego szlak powinien umożliwiać poznanie i popularyzować to 
bogactwo, traktując oba te obszary jako nierozerwalną całość.

ANALIZA SZLAKÓW

W Polsce jest bardzo wiele szlaków, aczkolwiek nie ma jed-
nej bazy danych. Dlatego też, skoncentrowano się na stworzo-
nej bazie danych polskich szlaków kulturowych sporządzonej 
w 2015 r. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we 
współpracy z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Polska Organizacja Turystyczna ma kilka zakładek poświęco-
nych szlakom, ale jednak nie jest to pełna baza.

W analizowanych trzech województwach (podkarpackie, ma-
łopolskie i śląskie) można wyróżnić 165 szlaków, w woj. podkar-
packim zinwentaryzowano 38, woj. małopolskim 91, zaś w woj. 
śląskim 36. Lista ta zawiera szlaki istniejące, ale też sporo z nich 
powstało w ramach projektów i funkcjonuje na stronach jako 
historia. Powstało też wiele nowych szlaków tj. Karpacki Szlak 
Wina, Szlak Kultury Wołoskiej, które nie znajdują się na obecnej 
liście, ale zostały uwzględnione w analizie.

W doborze próby do przeprowadzenia analizy przykładowych 
szlaków była ich karpackość, rozumiana jako obszar pokrycia te-
renu oraz szlaku trasy na terenie Karpat.

3 L. Puczkó, T. Ratz, Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism [w:] 
G. Richards [red.], Cultural tourism, Global and Local perspectives, The Haworth Hospitality 
Press, Nowy Jork 2007, s. 133.

Tabela 1. Szlaki kulturowe w trzech województwach 

Województwo podkarpackie

1. Beskidzka Trasa Kurierska „JAGA-KORA”
2. Szlak Papieski w Beskidzie Niskim
3. Szlak Zasobów Kulturowych Pogórza 

Przemyskiego
4. Szlak Wojaka Szwejka
5. Wielowątkowy Szlak Kulturowy Płaskowyżu 

Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego
6. Szlak Śladami Aleksandra Fredry
7. Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki
8. Szlak Rezydencji Pałacowych i Muzeów
9. Szlak Świątyń Karpackich
10. Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina
11. Szlak Papieski
12. Szlak Ogrodów i Domów Historycznych
13. Najważniejsze Zbiory i Stanowiska 

Archeologiczne
14. Szlak Naftowy
15. Nadwiślański Szlak Archeologiczny
16. Szlak Militarny
17. Karpacki Szlak Śladami Dawnej Kultury 

Mieszczańskiej i Magnackiej
18. Karpacki Szlak Obrządku Wschodniego
19. Karpacki Szlak Kultury Żydowskiej
20. Karpacki Szlak Katolicki
21. Karpacki Szlak Etnograficzny
22. Szlak Kalwiński
23. Szlak Jasielski Szlak Winny
24. Szlak ikon
25. Szlak Garncarski
26. Szlak Forteczny
27. Szlak Dziedzictwa Kulturowego Miasta Krosna
28. Szlak Cmentarzy Wojennych
29. Szlak Cerkwi Bizantyjskich
30. Szlak Błękitny San
31. Bieszczadzka Kolejka Leśna
32. Szlak Architektury Drewnianej (podkarpackie)
33. Droga św. Jakuba Via Regia
34. Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej
35. Szlak Chasydzki
36. Szlak Romański
37. Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich
38. Szlakiem Frontu I Wojny Światowej Operacja 

Łódzka

Województwo małopolskie

1. Trasa pamięci
2. Szlak literackich księgozbiorów
3. Szlak ksiąg i zabytków
4. Szlak Stanisława Wyspiańskiego
5. Szlak Michała Bałuckiego
6. Szlak Jana Kasprowicza
7. Szlak Kacpra Ryxa
8. Szlak Heleny Modrzejewskiej
9. Szlak wydawców i autorów literatury dziecięcej
10. Festiwale i nagrody literackie
11. Szlak nowożytnych krakowskich drukarni
12. Szlak II wojny światowej (literacki)
13. Szlak Tadeusza Peipera

14. Szlak tradycji drukarskich i wydawniczych
15. Szlak Awangardy
16. Szlak ks. Józefa Tischnera
17. Szlak bohaterów literackich
18. Szlak Jerzego Pilcha
19. Goście w Małopolsce
20. Szlak kawiarni literackich
21. Dalej na wschód
22. Wokół Krynicy
23. Spacery po Zakopanem
24. Literaci na letnisku
25. Tarnów i okolice
26. Od Krakowa po Beskidy
27. Okolice Krakowa
28. Szlak Warowni Jurajskich
29. Szlak Maryjny Częstochowa-Mariazell
30. Szlak Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways
31. Droga św. Jakuba Via Regia
32. Wiślana Trasa Rowerowa
33. Szlak Jagielloński
34. Bursztynowy Szlak Greenways
35. Szlak Romański
36. Żydowska Trasa Pamięci w Bochni
37. Zakopiańskie Wille
38. Z widokiem na góry
39. Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich
40. Transgraniczny Trakt Tradycji
41. Szlak Świętego Szymona
42. Szlak Średniowiecznych Miasteczek Małopolski
43. Śliwkowy Szlak
44. Śladami Żydów Małopolskich
45. Szlaki Papieskie
46. Małopolski Szlak Winny
47. Szlak Solny
48. Szlak Renesansu
49. Szlak kryminalny
50. Szlak Kobiet
51. Małopolski Szlak Bożogrobców
52. Szlak Stanisława Lema
53. Szlak Sławomira Mrożka
54. Szlak reportażu współczesnego
55. Południowo-zachodni Szlak Cysterski (odcinek 

w Woj. Małopolskim)
56. Podhalański szlak wód termalnych
57. Szlak Orlich Gniazd
58. Młodopolska Małopolska
59. Szlak młodej literatury
60. Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza 

Polsko-Słowackiego
61. Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II
62. Małopolski Szlak Oscypkowy
63. Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami
64. Małopolska Wieś dla Dzieci
65. Małopolska Trasa UNESCO
66. Małopolska Trasa Smakoszy
67. Małopolska Droga Św. Jakuba
68. Szlak literatury żydowskiej
69. Szlak literatury dziecięcej
70. Krynicki Szlak Cerkwi Łemkowskich
71. Krakowski realizm knajpiany
72. Krakowski Szlak Techniki

73. Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy
74. Karpacki Szlak Rowerowy
75. Kalwaryjski Szlak Wojciecha Weissa
76. Jurajski pierścień
77. Szlak Jerzego Turowicza
78. Szlak Jaskiniowców
79. Szlak Gotycki
80. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
81. Dwory Małopolski
82. Szlak Czesława Miłosza
83. Szlak Cmentarzy I Wojny Światowej
84. Barani Szlak
85. Architektura u wód. Krynica w latach 30. XX w.
86. Szlak Architektury Drewnianej (małopolskie)
87. Ariański szlak w Wieliczce
88. Szlakiem Frontu I Wojny Światowej. Operacja 

Łódzka
89. Trylogia w roli głównej
90. Szlak Rzemiosła Małopolski

Województwo śląskie

1. Jasnogórska Droga św. Jakuba
2. Beskidzka Droga św. Jakuba
3. Jurajski Szlak Zygmunta Krasińskiego: 

Częstochowa – Myszków
4. Szlak Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego
5. Bielskim Szlakiem Zabytków Poindustrialnych
6. Wielka Pętla Beskidzka
7. Szlak Warowni Jurajskich
8. Trakt Cesarski
9. Średniowieczne Bielsko
10. Śląskie Smaki
11. Śladami Ewangelików
12. Polski Ruch Narodowy
13. Od Grodziska do Miasta
14. Szlak Maryjny Częstochowa-Mariazell
15. Mały Wiedeń
16. Szlak Kultury Żydowskiej
17. Śladami Książąt Pszczyńskich
18. Szlak Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways
19. Katolicy w Bielsku-Białej
20. Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego
21. Szlak Cysterski (woj. śląskie, fragment 

Południowo–zachodniego Szlaku Cysterskiego)
22. Szlak Architektury Drewnianej (śląskie)
23. Szlakiem Prastarych Beskidzkich Grodzisk
24. Droga św. Jakuba Via Regia
25. Szlak Powstańców Śląskich
26. Szlak im. Kapitana Roberta Oszka
27. Szlak Józefa Lompy
28. Szlak Moderny
29. Szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
30. Wiślana Trasa Rowerowa
31. Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej
32. Szlak Jagielloński
33. Rowerowy Szlak Odry
34. Szlak Romański
35. Szlak Orlich Gniazd
36. Trylogia w roli głównej

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.szlaki.sgpm.krakow.pl/w-polsce (dostęp: 28.10.2020 r.).
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Tabela 2. Karpacki Szlak Wina

Oznakowanie szlaku Obiekty/miejsca na szlaku oznakowane są tablicami i certyfikatami.

Liczba obiektów / miejsc 24 obiekty: winnice

Obszar i trasa szlaku Obszar: województwo podkarpackie, Polska oraz kraj preszowski, Słowacja
Szlak przebiega przez następujące miejscowości m.in.: Rzeszów – Jasło – Jarosław – Przeworsk – Korczyna – Kombornia – Brekov 

Podmiot zarządzający szlakiem Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów

Strony internetowe, social media Dostępność szlaku w Internecie: 
strona internetowa poświęcona szlakowi zarządzana jest przez Operatora www.karpackiszlakwina.pl, ostatnia aktualizacja: 
30.09.2020
profil Facebook www.facebook.com/KarpackiSzlakWina/, ostatnia aktualizacja: 5.11.2020
profil Instagram www.instagram.com/karpacki_szlak_wina/?hl=pl, ostatnia aktualizacja: 5.10.2020.

Źródło: www.karpackiszlakwina.pl/pl/aktualnosci/102-aktualnosci/165-tablice-informacyjne-dla-uczestnikow-szlaku (dostęp: 2.11.2020 r.), www.facebook.com/
winnicadwiegranice/photos/czym-jest-karpacki-szlak-winakarpacki-szlak-wina-to-inicjatywa-%C5%82%C4%85cz%C4%85ca-najpi%C4%99kni/1651747818206315/ 
(dostęp: 2.11.2020 r.), www.karpackiszlakwina.pl/pl/ (dostęp: 2.11.2020 r.), www.facebook.com/KarpackiSzlakWina/ (dostęp: 2.11.2020 r.), www.instagram.com/
karpacki_szlak_wina/?hl=pl (dostęp: 2.11.2020 r.).

Tabela 3. Szlak Oscypkowy

Oznakowanie szlaku  Obiekty/miejsca na szlaku oznakowane są tablicami drewnianymi.

Liczba obiektów / miejsc 50 obiektów: bacówki

Obszar i trasa szlaku Obszar: województwo małopolskie, Polska
Szlak przebiega przez następujące miejscowości m.in.: Kuźnice, Kalatówki, Bacówka pod Reglami, Dolina Chochołowska, Dolina 
Kościeliska, Bustryk, Baligówka, Turbacz, Czorsztyn, Jaworki, Nowy Targ Lotnisko, Dursztyn, Kowaniec, Leśnica, Gliczarów Górny, Biały 
Dunajec – Lubelki, Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Zarymbek Wyżny, Brzegi, Murzasichle, Polana Rusinowa, Wierchomla, Ratułów, 
Zubrzyca Górna, Konina, Biała Środkowa

Podmiot zarządzający szlakiem Starostwo powiatowe: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Zakopane

Strony internetowe, social media Dostępność szlaku w Internecie: 
brak strony internetowej dla szlaku, dostępna jest jedynie zakładka na stronie Operatora www.tatry.pl/atrakcje/szlak-oscypkowy, 
ostatnia aktualizacja: brak informacji, gdyż jest jedna informacja w jednej zakładce
profil Facebook www.facebook.com/szlakoscypkowy, ostatnia aktualizacja: 14.10.2020

Źródło: www.facebook.com/szlakoscypkowy (dostęp: 2.11.2020 r.), www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/szlak-oscypkowy (dostęp: 2.11.2020 r.), 
www.tatry.pl/atrakcje/szlak-oscypkowy (dostęp: 2.11.2020 r.).

Tabela 4. Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy

Oznakowanie szlaku Obiekty/miejsca na szlaku oznakowane są tablicami adresowymi/ tablicami 
i informacyjnymi i tablicami kierunkowymi.

Liczba obiektów / miejsc Liczba obiektów jest niejasna, gdyż pojawiają się sprzeczne informacje w kilku źródłach internetowych.
W jednej z informacji o szlaku pojawia się liczba 23 obiektów/miejsc: miejsca i miejscowości związane z przemysłem naftowym 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpacko-Galicyjski_Szlak_Naftowy), zaś na stronie „Operatora” pojawia się informacja o 13 obiektach 
/miejscach: miejscowości (www.gmina.gorlice.pl/index.php?pid=110).

Obszar i trasa szlaku Obszar: pojawia się sprzeczność informacji. 
W kwestii obszaru i trasy szlaku mamy do czynienia z rozproszoną informacją o obszarze w woj. małopolskim i podkarpackim 
w Polsce.  
Szlak przebiega przez następujące miejscowości m.in.: Gorlice - Ropica Polska - Szymbark- Siary - Lipinki - Zagórzan (www.gmina.
gorlice.pl/index.php?pid=110). Zaś na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpacko-Galicyjski_Szlak_Naftowy jest informacja 
o obszarze biegnącym od woj. małopolskim, woj. podkarpackim oraz terenie Ukrainy.
Szlak przebiega przez następujące miejscowości m.in.: Jasło, Krosno, Sanok, Ustrzyki Dolne, Borysławie, Drohobycz oraz Lwów.

Podmiot zarządzający szlakiem Gmina Gorlice, Gorlice (nie jest jasno określona jego rola, wskazano go jako partnera projektu utworzenia Karpacko-Galicyjski Szlak 
Naftowy) 
Podmiot zarządzający jest nie nazwany jako operator, ale na jego stronie są informacje ws. projektu oraz szlaku. 

Strony internetowe, social media Dostępność szlaku w Internecie: 
brak strony internetowej dla szlaku, dostępna jest jedynie zakładka na stronie Operatora www.gmina.gorlice.pl/index.php?pid=110, 
ostatnia aktualizacja: brak informacji, gdyż jest jedna informacja w jednej zakładce
Przekaz zamieszczony w Internecie wprowadza nieprzejrzysty sposób komunikacji czym jest szlak, jaka jest jego prawdziwa nazwa, 
gdyż pojawia się kilka form nazewnictwa tj. Szlak Naftowy, Karpacko Galicyjski Szlak Naftowy czy Szlak Naftowy Ziemi Gorlickiej. 

Źródło: www.gmina.gorlice.pl/index.php?pid=110 (dostęp: 2.11.2020 r.), www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=karpacko-galicyjski-szlak-naftowy (dostęp: 
2.11.2020 r.), https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpacko-Galicyjski_Szlak_Naftowy (dostęp: 2.11.2020 r.), www.szlaki.sgpm.krakow.pl/karpacko-galicyjski-szlak-naftowy/ 
(dostęp: 2.11.2020 r.).

Tabela 5. Szlak Prastarych Beskidzkich Grodzisk

Oznakowanie szlaku Obiekty/miejsca nie wiadomo czy mają oznakowanie.

Liczba obiektów / miejsc 4 obiekty/miejsca: grodziska, rekonstrukcje osad

Obszar i trasa szlaku Obszar: województwo śląskie, Polska oraz kraj morawsko-śląski, Czechy.
Szlak przebiega przez następujące miejscowości m.in.: Podobora – Międzyświeć - Stare Grodzisko w Bielsku Białej - grodzisko na 
górze Grojec w Żywcu.

Podmiot zarządzający szlakiem Osoba prywatna: Leszek Młodzianowski – Karpacki Gazda, Żywiec
Brakuje klarownej informacji, że Karpacki Gazda jest Operatorem, ale to właśnie na jego stronie można znaleźć najwięcej informacji, 
łącznie z ofertą – podróżą po szlaku. 

Strony internetowe, social 
media

Dostępność szlaku w Internecie: 
brak strony internetowej dla szlaku, dostępna jest jedynie zakładka na stronie Operatora www.karpackigazda.pl/index.php/
objazdowe-po-beskidach/wycieczka-szlakiem-prastarych-beskidzkich-grodzisk . Szlak przekazany jest jako oferta komercyjna: 
wycieczka „Szlakiem Prastarych Beskidzkich Grodzisk”, ostatnia aktualizacja: brak informacji w zakładce. 
W zakładce są dostępne social media: Facebook, Twitter, YouTube, GoldenLine, wykop.pl, ale żadna z nich nie jest związana ze 
szlakiem tylko z operatorem.

UWAGA Przewaga tego szlaku nad pozostałymi analizowanymi szlakami to fakt, iż jest to produkt turystyczny – komercyjny sprzedawany 
jako wycieczka „Szlakiem Prastarych Beskidzkich Grodzisk”.

Źródło: www.facebook.com/KarpackiGazdaPrzewodnikBeskidzkiPilotWycieczek/ (dostęp: 2.11.2020 r.), www.szlaki.sgpm.krakow.pl/szlakiem-prastarych-beskidzkich-
grodzisk/ (dostęp: 2.11.2020 r.), www.karpackigazda.pl/ (dostęp: 2.11.2020 r.), www.karpackigazda.pl/index.php/objazdowe-po-beskidach/wycieczka-szlakiem-pra-
starych-beskidzkich-grodzisk (dostęp: 2.11.2020 r.).
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Ewelina Nycz
Executive MBA, menedżer, 
dziennikarz, specjalista ds. ko-
munikacji społecznej i marke-
tingowej, asystent na Wydzia-
le Zarządzania Politechniki 
Rzeszowskiej. Łączy pracę na-
ukową z praktyką biznesową. 
Członek Podkarpackiej Rady 
Innowacyjności oraz Rady 
Zarządzającej Biocert Mało-
polska. Zawodowo związana 
ze Stowarzyszeniem „Pro Car-
pathia” w Rzeszowie. 

Tabela 6. Szlak Kultury Wołoskiej

Oznakowanie szlaku Reprezentatywne miejsca na szlaku oznakowane są m.in. tablicami informacyjnymi, słupkiem oznaczenia szlaku (drogowskazu), 
bramami karpackimi, altanami widokowymi, schronem przy szlaku.

Liczba obiektów / miejsc Brak informacji na temat dokładnej liczby miejsc i obiektów, jest to szlak wielolinearny zawierający reprezentowane miejsca 
(oznaczone) na obszarze Polski, Słowacji i Ukrainy. 

Obszar i trasa szlaku Obszar: województwo małopolskie, województwo podkarpackie, województwo śląskie, Polska oraz kraj preszowski, kraj żyliński, 
Słowacja, a także obwód lwowski, obwód iwanofrankowski, obwód zakarpacki, Ukraina.
Szlak przebiega przez następujące miejscowości: Zyndranowa, Mszana, Ustrzyki Górne, Zatwarnica, Baligówka, Czarny Dunajec, 
Piwniczna, Zakopane, Małastów, Ludźmierz, Oravská Polhora, Obec Zázrivá, Kolochav.

Podmiot zarządzający szlakiem Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów oraz Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Cieszyn.
Nie ma jasno określonej roli Operatora, jak wynika ze strony internetowej www.szlakwoloski.eu w zakładce kontakt pojawiają się 
dwie organizacje (występujące jako partnerzy projektu). 

Strony internetowe, social 
media

Dostępność szlaku w Internecie: 
strona internetowa poświęcona szlakowi zarządzana jest przez Operatora www.szlakwoloski.eu, ostatnia aktualizacja: 2.09.2020
profil Facebook www.facebook.com/szlak.woloski/?ref=page_internal, ostatnia aktualizacja: 3.11.2020

Źródło: www.malopolska.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-turystyki/szlak-kultury-woloskiej (dostęp: 3.11.2020 r.), www.szlakwoloski.eu (dostęp: 
3.11.2020 r.), www.facebook.com/szlak.woloski/?ref=page_internal (dostęp: 3.11.2020 r.), www.kulturakarpat.eu (dostęp: 3.11.2020 r.).

Tabela 7. Karpacki Szlak Rowerowy

Oznakowanie szlaku Obiekty/miejsca na szlaku oznakowane są tablicami informacyjnymi oraz znakami.

Liczba obiektów / miejsc Brak informacji na temat liczby „miejsc/obiektów”. 
Pojawia się informacja na temat 60 tablic informacyjnych zamontowanych w centralnych punktach umożliwiających organizację 
wypraw rowerowych we własnym zakresie. 
Obiekty/miejsca: punkty na szlaku łącznikowym (Sądecki Szlak Rowerowy, Wielokulturowy Szlak Rowerowy, Winny Szlak Rowerowy, 
Królewski Szlak Rowerowy, Transgraniczny Szlak Rowerowy) – 600 km.

Obszar i trasa szlaku Obszar: województwo małopolskie, Polska.
Szlak przebiega przez następujące miejscowości m.in.: Leluchów – Most Wyszehradzki, Muszyna, Żegiestów-Zdrój, Wierchomla 
Wielka, Piwniczna-Zdrój, Głębokie, Sucha Struga, Żeleźnikowa Wielka, Nowy Sącz – Dąbrówka – zamek, Marcinkowice, Wronowice, 
Łososina Dolna, Michalczowa, Witowice Dolne, Klimkówka, Bartkowa, Rożnów, Tropie – przeprawa promowa do Wytrzyszczki.

Podmiot zarządzający szlakiem Organizacja pozarządowa: Sądecka Organizacja Turystyczna, Nowy Sącz.

Strony internetowe, social media Dostępność szlaku w Internecie: 
brak strony internetowej dla szlaku, dostępna jest jedynie zakładka na stronie Operatora www.sot.org.pl/index.php?p=1_16, 
ostatnia aktualizacja: brak informacji w zakładce.

Źródło: www.sot.org.pl/index.php?p=1_16 (3.11.2020), www.nowosadecki.pl/pl/karpacki-szlak-rowerowy (3.11.2020).

REKOMENDACJE

Zrealizowana analiza, doświadczenie własne oraz obserwacja po-
zwoliły na zaproponowanie kilku rekomendacji.

OPERATOR / OTOCZENIE 

• Warto stworzyć system certyfikacji bądź minimalnej standa-
ryzacji oraz bazy danych nt. szlaków kulturowych w Polsce, co 
pozwoliłoby na zarządzanie dziedzictwem rozumianym jako 
planowany proces ochrony i wykorzystanie dziedzictwa jako 
czynnika mogącego oddziaływać na rozwój gmin, powiatów 
(rozwój lokalny, regionalny, ponadregionalny). 

• Czołowe szlaki regionalne (czyt. Operator) powinny zadbać 
o fundusze na zarządzanie szlakiem, stroną internetową, spójną 
promocję, wydawnictwa, oznakowanie (m.in. wsparcie samorzą-
dów, fundraising, crowdfunding, komercjalizacja szlaku, sprze-
daż pakietów i oferty szlaku).

• Rola podmiotu zarządzającego szlakiem jest kluczowa, ale war-
to też włączyć w proces tworzenia podmioty, które są na szlaku 
poprzez m.in. wspólne projekty, promocję, organizację wydarzeń. 

MARKETING / KOMUNIKACJA 

• Szlaki powinny posiadać swoją stronę internetowa z dedykowa-
ną domeną oraz stworzony profil w social mediach – aktuali-
zowany, co wpłynie na poczucie jego aktywności i budowania 
wizerunku.

• Informacja na temat szlaku, obiektów/miejsc, trasy, oznakowa-
nia, operatora oraz tematyki powinna być przedstawiona w spo-
sób czytelny na stronach internetowych i innych materiałach 
informacyjno-promocyjnych.

• Stworzenie strategii marketingowej i jej wdrożenie jest kluczem 
na popularyzację produktu turystycznego, komercjalizację oraz 
dotarcie do odpowiednich grup odbiorców – turystów.
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22. www.szlaki.sgpm.krakow.pl/szlakiem-prastarych-beskidzkich-gro-

dzisk/ (dostęp: 2.11.2020 r.).
23. www.szlaki.sgpm.krakow.pl/w-polsce (dostęp: 28.10.2020 r.).
24. www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=karpacko-galicyjski-

-szlak-naftowy (dostęp: 2.11.2020 r.). 
25. www.szlakwoloski.eu (dostęp: 3.11.2020 r.).
26. www.tatry.pl/atrakcje/szlak-oscypkowy (dostęp: 2.11.2020 r.).

Gra planszowa – nowy trend 
i przykład promocji szlaku

Źródło: https://lgdrazem.pl/gra-
-planszowa-na-szlaku-ziemi-lukow-
skiej (dostęp: 2.11.2020 r.).

Karpacki Szlak Wina – wizyta studyjna
Źródło: https://karpackiszlakwina.pl/pl/aktualnosci/167-wizyta-stydyjna (dostęp: 
2.11.2020 r.).
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Konwencja Karpacka przyjęta 22 maja 2003 r. w Kijowie 
jest drugą po Konwencji Alpejskiej wielostronną umową mię-
dzynarodową, która odnosi się w całości do pojedynczego re-
gionu górskiego. Została ona ustanowiona na zasadach trak-
tatowych prawa międzynarodowego. Jej stronami są Czechy, 
Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry1. Konwen-
cja przewiduje, że państwa-strony będą prowadzić politykę 
mającą na celu promować i ochraniać dziedzictwo kulturo-
we oraz tradycje kulturowe ludności lokalnej2. Należy jednak 
podkreślić, że strony Konwencji Karpackiej, do której spośród 
państw karpackich nie przystąpiła jedynie Austria, od dziesię-
cioleci działają na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa kul-
turowego swoich państw. W tym celu m.in. wszystkie państwa 
karpackie przystąpiły do Konwencji w sprawie ochrony świa-
towego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO (Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki  
i Kultury), która została uchwalona 16 listopada 1972 r3. Na mocy 
tej Konwencji utworzono Komitet Dziedzictwa Światowego, któ-
ry działa przy UNESCO4. Do jego obowiązków należy m.in.: roz-
patrywanie wniosków państw-stron Konwencji o umieszczenie 
dóbr dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, znajdujących się 
na ich terytorium, na Liście dziedzictwa światowego UNESCO. 

Pojawia się zatem istotne pytanie dotyczące tego, jak ilościowo 
przedstawia się udział dóbr dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego UNESCO zlokalizowanych w państwach karpackich? Należy 
również zastanowić się nad tym na ile dobra te są rozpoznawalne 
w Polsce i czy tym samym ich promocja jest wystarczająco roz-
winięta. 

Obecnie na Liście dziedzictwa światowego UNESCO figuruje 
1121 dóbr dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, zlokalizowa-
nych w 167 państwach świata5. Wśród nich 529 dóbr dziedzic-
twa kulturowego i naturalnego znajduje się na terenie Europy 
i Ameryki Północnej6. Należy podkreślić, że 75 dóbr figurujących 
na Liście jest zlokalizowanych na terenie wszystkich tj. ośmiu 
państw karpackich (Wykres 1). Tym samym dobra dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego państw karpackich stanowią 6.6% 
wszystkich dóbr kulturalnych i naturalnych wpisanych na Listę7. 

1 Konwencja Karpacka, [Internet:] https://www.konwencjakarpacka.org.pl/, dostęp: 
20.11.2020 r. 
2 Art. 11 Konwencji Karpackiej, [Internet:] http://www.carpathianconvention.org/text-of-
-the-convention.html, dostęp: 20.11.2020 r. 
3 Zob. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, [Internet:] 
https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowe-
go_dziedzictwa.pdf, dostęp: 20.11.2020 r. 
4 Zob. J. Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2003, s. 159. 
5 World Heritage List, [Internet:] https://whc.unesco.org/en/list/, dostęp: 20.11.2020 r. 
6 Na terenie Europy i Ameryki Północnej znajduje się 453 dobra kulturalne, 65 dóbr natural-
nych i 11 dóbr kulturalnych i naturalnych, wpisanych na Listę dziedzictwa światowego UNE-
SCO. Występują one na obszarze 50 państw obu Kontynentów.World Heritage List Statistics, 
[Internet:] https://whc.unesco.org/en/list/stat, dostęp: 20.11.2020 r. 
7 Ibidem.

Dla porównania, na terytorium państw, przez które rozciąga się 
inny pojedynczy łańcuch górski tj. Alpy i który swym zasięgiem 
obejmuje łącznie osiem państw takich jak: Austria, Francja, 
Lichtenstein8, Monako, Niemcy, Słowenia, Szwajcaria i Włochy, 
znajduje się 172 dobra kulturalne i naturalne wpisane na Listę 
dziedzictwa światowego UNESCO (Wykres 2). Stanowią one tym 
samym 15.3% wszystkich dóbr kulturalnych i naturalnych wpi-
sanych na Listę9.

Wykres 1. Liczba dóbr dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, zlokalizowa-
na w poszczególnych państwach karpackich i wpisana na Listę dziedzictwa 
światowego UNESCO

Źródło: opracowanie własne autorki na postawie danych statystycznych udostęp-
nionych na stronie Listy światowego dziedzictwa UNESCO, [Internet:] https://
whc.unesco.org/en/list/, dostęp: 20.11.2020 r. 

Wykres 2. Liczba dóbr dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, zlokalizowa-
na w poszczególnych państwach alpejskich i wpisana na Listę dziedzictwa 
światowego UNESCO

Źródło: opracowanie własne autorki na postawie danych statystycznych udostęp-
nionych na stronie Listy światowego dziedzictwa UNESCO, [Internet:] https://
whc.unesco.org/en/list/, dostęp: 20.11.2020 r. 

8 Należy zaznaczyć, że Liechtenstein nie jest ani państwem-stroną Konwencji w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO, ani też nie jest człon-
kiem UNESCO. 
9 Ibidem.

Dokonując porównania danych procentowych dotyczących 
dóbr dziedzictwa kulturalnego i naturalnego zlokalizowanych 
w poszczególnych państwach karpackich i alpejskich i wpisa-
nych na Listę dziedzictwa światowego UNESCO, należy wziąć 
przede wszystkim pod uwagę fakt, iż w skład państw alpejskich 
wchodzą terytoria państwowe, które przez wieki dbały o ochro-
nę i promocję narodowego dziedzictwa kulturowego jak np. 
Włochy czy Francja. Większość z nich, w okresie zimnej wojny nie 
była także narażona na ograniczenia, tak jak miało to miejsce 
w przypadku państw krajów karpackich, których większość była 
uzależniona od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
i nie mogła prowadzić samodzielnej polityki kulturalnej. Te czyn-
niki w dużej mierze wpłynęły na fakt, iż nie wszystkie istotne 
obiekty dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, znajdujące się  
w państwach karpackich spełniały kryteria, by zostać wpisanych 
na Listę dziedzictwa światowego UNESCO. Analizując liczbę 
dóbr dziedzictwa kulturalnego i naturalnego państwa karpac-
kich i alpejskich należy podkreślić, że z pewnością na ich liczbę 
nie ma wpływu łączna powierzchnia krajów, przez które łańcuchy 
górskie przebiegają. Świadczy o tym choćby fakt, iż powierzchnia 
ośmiu państw karpackich wynosi 1 537, 004 km2, natomiast po-
wierzchnia ośmiu państw alpejskich wynosi 1 348, 004 km2 10. Co 
więcej, na terenie należącej do państw karpackich i największej 
powierzchniowo Ukrainie (603 628 km2) znajduje się 7 obiek-
tów wpisanych na Listę dziedzictwa światowego UNESCO, nato-
miast w Austrii, której powierzchnia wynosi 83 879 km2 zlokali-
zowanych jest 10 obiektów umieszczonych na Liście11. Podobna 
sytuacja ma miejsce w przypadku państw alpejskich. Najwięk-
sza powierzchniowo Francja (543 965 km2) posiada 45 obiektów 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego wpisanego na Listę dzie-
dzictwa światowego UNESCO, podczas gdy we Włoszech, liczą-
cych 301 336 km2 znajduje się 55 dóbr dziedzictwa kulturalnego  
i naturalnego umieszczonych na tejże Liście12. Dane te wyda-
ją się potwierdzać fakt, że na dziedzictwo kulturowe poszcze-
gólnych państw karpackich, a także alpejskich mają w głównej 
mierze wpływ historyczne dzieje tych państw, co wiązało się  
z bogactwem przenikających się kultur i znalazło przełożenie na 
rozwój architektury i sztuki. 

Biorąc pod uwagę liczbę obiektów dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego państw karpackich, umieszczonych na Liście dzie-
dzictwa światowego UNESCO, trudno w tym miejscu przytoczyć 
je wszystkie. Znajdują się na niej bardzo popularne atrakcje tu-
rystyczne takie jak: Historyczne Centra Krakowa, Pragi, Wiednia, 
Budapeszt w tym Brzegi Dunaju, Dzielnica Zamkowa w Budzie 
i Aleja Andrássy’ego. Równocześnie jednak zauważalne jest, iż 
w Polsce nie są promowane zbytnio obiekty wpisane na Listę 
dziedzictwa światowego UNESCO. Informacja na ich temat po-
jawia się zwykle, gdy promuje się konkretny cel podróży, jakim 
jest wybrane państwo czy w przypadku tzw. „wycieczek objazdo-
wych” grupa państw. Tego typu informacje można zwykle zna-
leźć w przewodnikach turystycznych czy na blogach lub porta-
lach internetowych, poświęconych turystyce. Zarówno one, jak 
też polskie biura podróży promują jednak zwłaszcza kilkudnio-
we wycieczki do Czech, Węgier i Austrii. Promocja tych kierun-
ków wiąże się ściśle z zaakcentowaniem turystycznych walorów 
Pragi, Budapesztu, Wiednia czy Salzburga. Tym samym nadal nie 
akcentuje się, iż w ww. krajach można zobaczyć takie obiekty 

10 Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa 2012, s. 72-73. 
11 Ibidem.
12 Ibidem.

znajdujące się na Liście dziedzictwa światowego UNESCO jak: 
Historyczna Wioska Holaszowice, Krajobraz Kulturowy Wachau, 
Stara Wieś Hollókö i jej Okolice. Równocześnie, większość obiek-
tów umieszczonych na Liście dziedzictwa światowego UNESCO, 
zlokalizowanych na terenie Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Serbii 
jest praktycznie pomijana przez polskie biura podróży jak też 
przewodniki turystyczne czy portale internetowe. Mało uwagi 
tym samym poświęca się m.in.: Rezydencji Metropolitów Buko-
winy i Dalmacji, Drewnianym Kościołom Słowackiej Części Kar-
pat, Monastyrowi w Horezu, Średniowiecznym Cmentarzom Na-
grobnym Stečak. 

Warto jednak podkreślić, że brak popularyzacji w Polsce 
części obiektów kulturalnych i naturalnych, wpisanych na 
Listę dziedzictwa światowego UNESCO nie dotyczy tylko 
obiektów zlokalizowanych w państwach karpackich. Podob-
na tendencja odnosi się do państw alpejskich. O ile nikt nie 
musi specjalnie promować takich obiektów jak: Wenecja i jej 
Laguna, Centra Historyczne Florencji, Sieny i Rzymu, to jed-
nak niewiele osób słyszało o Historycznym Centrum Pienzy 
czy Obszarze Architektonicznym Agrigento. Analogicznie Ka-
tedra Notre-Dame w Paryżu oraz Pałac i Ogrody Wersalu są  
w zasadzie symbolem Francji i nikogo nie dziwi fakt, że znajdu-
ją się na Liście dziedzictwa światowego UNESCO. Jednakże, dość 
łatwo można zauważyć brak promocji takich obiektów widnieją-
cych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO i umiejscowio-
nych we Francji jak: Katedra w Amiens, Le Havre – Miasto odbu-
dowane przez Augusta Perret Fortyfikacje Vauban. Stosunkowo 
niewielką promocją w Polsce cieszą się obiekty umieszczone 
na Liście dziedzictwa światowego UNESCO, zlokalizowane 
w Szwajcarii, Słowenii czy w Niemczech. Zatem niewiele wia-
domo o Opactwie St Gall, Kopalniach rtęci w Almadén i Idrii13 
czy Katedrze Speyer. Prawdopodobnie jest to również związane 
z faktem, iż państwa te w Polsce nie cieszą się aż tak dużą popu-
larnością wśród turystów jak Francja czy Włochy. 

Dokonując zatem analizy tytułowej problematyki, nasuwa 
się wniosek, że promocja obiektów państw karpackich umiesz-
czonych na Liście dziedzictwa światowego UNESCO w Polsce 
nie odbiega zbytnio od promocji obiektów państw alpejskich 
uwzględnionych na tejże Liście. Promocja jest ściśle uzależnio-
na od zainteresowania turystów danym krajem. Mniejsza liczba 
samych dóbr kulturalnych i naturalnych w państwach karpac-
kich jest natomiast związana z historią i rozwojem polityki kul-
turalnej tych państw. 

13 Kopalnia rtęci w Almadén znajduje się na terenie Hiszpanii. Z kolei na terenie Słowenii 
znajduje się Kopalnia rtęci w Idrii. 
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Turystyka konna w województwie podkarpackim

Turystyka konna

Koń przez wieki był trwale związany z człowiekiem. Wyko-
rzystywany był głównie w transporcie, rolnictwie oraz działa-
niach zbrojnych. W XIX w., gdy konne podróże zastąpiono koleją, 
a w późniejszym okresie samochodem i samolotem, jazda konna 
stała się specjalizacją osób niezależnych i kierujących się wła-
sną fantazją w wyborze przebiegu trasy. Turystyka konna jest 
aktywnością fizyczną uprawianą na szlakach konnych wyposa-
żonych w odpowiednią infrastrukturę. Jest jedną z form turystyki 
kwalifikowanej. Oprócz specjalnego przygotowania i odpowied-
niego sprzętu wymaga ona umiejętności i wiedzy hipologicznej, 
ekologicznej oraz geograficznej. Mogą z niej korzystać wszyscy 
bez względu na wiek, co więcej jazda konna ma wpływ na utrzy-
manie sprawności fizycznej do późnych lat. Możliwość spędze-
nia czasu w bliskim kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą spra-
wia, że turystyka jeździecka jest dziś jedną z ciekawszych form 
aktywnego wypoczynku. Ma również pozytywny wpływ na zdro-
wie psychiczne ludzi funkcjonujących w ciągłym biegu1. 

Struktura formalna polskiej turystyki jeździeckiej

Polska turystyka jeździecka posiada strukturę formalną od 
1990 r. Miał miejsce wtedy pierwszy kurs przyznający upraw-
nienia przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK. Sześć 
lat później przy PTTK powstała Komisja Turystyki Konnej (póź-
niej jeździeckiej), rozdzielona w 2001 r. na dwie Komisje. Górska 
Turystyka Jeździecka wytyczała aktywnie szlaki konne, Nizinna 
Turystyka Jeździecka zajmowała się organizacją turniejów ry-
cerskich. Po kilku latach obie Komisje ponownie mają wspólne 
cele, tj. nadawanie uprawnień przewodnickich, wytyczanie no-
wych tras konnych i organizację turystyki konnej w Polsce2.

Znakowanie szlaków konnych

Szlaki jeździeckie (konne) są ogólnodostępne, udostępnione 
bezpłatnie wyłącznie turystom poruszającym się konno. Naj-
częściej prowadzą drogami leśnymi. Dzielą się na szlaki górskie 
i nizinne. Podstawowym symbolem szlaku jest pomarańczowe 
koło umieszczone centralnie na białym kwadracie o boku dłu-

gości 150 mm. 
Podobny symbol – kwadrat w kolorze 

białym z centralnie umieszonym czar-
nym kołem i symetrycznie umieszczonym 
w nim pomarańczowym kołem, stosuje się 
do oznaczenia początku lub końca szlaku. 
Zmiana kierunku przebiegu szlaku kon-
nego oznaczona jest białym kwadratem 
o boku 150 mm z umieszczonym znakiem 

1 R. Urban, Turystyka jeździecka w Polsce – tradycje i teraźniejszość. Zarys problematyki, 
Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Sulechowie, 2013 (dostęp: 12.10.2020).
2 M. Józefczyk, Perspektywy rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce, Rozprawy naukowe 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45, 138-145, 2014 (dostęp: 27.10.2020).

skrętu w kształcie zgiętego pod kątem 90° paska o szerokości 
30 mm. Na szlakach stosowane są również drogowskazy lub 
tabliczki, m.in. biała tabliczka z centralnie umieszczonym po-
marańczowym wykrzyknikiem i piktogramami głowy konia po 
dwóch jego stronach oznaczająca początek (lub koniec) wspól-
nego odcinka ze szlakiem rowerowym lub pieszym3. 

Turystyka konna w Polsce

Potrzeba spędzania czasu aktywnie oraz poprawiająca się 
sytuacja finansowa społeczeństwa sprawiły, że turystyka konna 
jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Rozwój ten przebie-
ga w największym stopniu na terenach wiejskich oraz najmniej 
zurbanizowanych. Jeździectwo jest sportem, który w Polsce ma 
wieloletnią tradycję. Około 400 ośrodków jazdy konnej i klu-
bów jest zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim. Wiele 
gospodarstw agroturystycznych na terenie Polski ma w swojej 
ofercie naukę jazdy konnej w terenie lub organizację jedno- 
i kilkudniowych rajdów konnych. Jazdę konną można połączyć 
ze zwiedzaniem zabytków architektury, ponieważ wiele ośrod-
ków jeździeckich w Polsce położonych jest w pobliżu majątków 
pałacowych i dworskich4. Szlaki konne w Polsce w 2019 r. wy-
znaczone były na długości 3,9 tys.5. Wiele z nich powstaje w La-
sach Państwowych. Jedną z głównych atrakcji dla miłośników 
koni w Polsce jest Łódzki Szlak Konny. Jego część znajduje się na 
terenie Lasów Państwowych. Jest najdłuższym tego typu szla-
kiem w Europie i liczy w sumie ponad 2000 km. Na trasie Łódz-
kiego Szlaku Konnego znajduje się przeszło 1000 atrakcji, 200 
ośrodków jeździeckich, 30 punktów monitorujących turystów, 21 
punktów postojowych oraz 1400 tablic informacyjnych6. W Pol-
sce wypoczynek w siodle zyskuje coraz większe zainteresowanie 
również wśród turystów z zagranicy. Niektóre z przedsiębiorstw 
rodzimych ukierunkowane są całkowicie na klientów z Europy 
Zachodniej7.

Turystyka konna w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie jest niemal stworzone do turysty-
ki konnej. Konie od zawsze były nierozerwalnie związane z kra-
jobrazem podkarpackim. Wyjątkowe walory przyrodnicze m.in. 
Beskidu Niskiego i Bieszczadów oprócz konnej przygody oferują 
także wycieczki przyrodnicze po regionie. Można tu znaleźć szla-
ki konne oraz bogatą ofertę dla miłośników jeździectwa. W ofer-
cie ośrodków oprócz obozów jeździeckich i wczasów w siodle są 
także przejażdżki rekreacyjne, przejażdżki bryczką lub saniami 
w zimie. W Bieszczadach jeździectwo uprawiane jest głównie 
3 www.beskidsadecki.eu/index.php?id=sadecki_szlaki&sk=objasnienia_jezdzieckie
4 K. Sołek, Jazda konna jako forma rekreacji na terenie Województwa Podkarpackiego, Eco-
nomic and Regional Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 55-62, 2016 (dostęp: 12.10.2020).
5 Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w 2019 r., Warszawa, Rzeszów 2020.
6 https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/pomysly-na-wypoczynek-1/jazda-konna (dostęp: 
27.10.2020).
7 M. Józefczyk, Perspektywy rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce, Rozprawy naukowe 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45, 138-145, 2014 (dostęp: 27.10.2020).

na koniach rasy małopolskiej i Quarter Horse. Hodowana jest 
tu także rasa rodzima – konie huculskie. Co roku odbywają się 
przeglądy hucułów, a największy z nich w Rudawce Rymanow-
skiej8. Na południu Bieszczadów, w Wołosatem, przy Bieszczadz-
kim Parku Narodowym znajduje się Zachowawcza Hodowla Koni 
Huculskich9. W Bieszczadach jazdę na hucułach oferują m.in. 
takie ośrodki jak: Pensjonat Kira w Woli Michniowej, czy stad-
nina „Chutir” w Czystogarbie. Niedaleko stolicy województwa 
podkarpackiego znajduje się jeden z największych i najstarszy 
klub jeździecki w województwie – Zabajka. Swoją siedzibę ma 
tutaj Podkarpacki Związek Jeździecki. Obozy jeździeckie w Za-
bajce odbywają się latem i zimą, a jeździectwo można uprawiać 
przez cały rok10. W miejscowości Łukowe w Bieszczadach znaj-
duje się ośrodek jeździecki Dolina Koni, w którym pod okiem 
wykwalifikowanych i cierpliwych instruktorów można szlifować 
swoje umiejętności jeździeckie. Ośrodek oferuje zarówno jazdę 
w krytej ujeżdżalni, jak i na bieszczadzkich połoninach11. Ma-
lownicze górskie tereny z końskiego grzbietu podziwiać można 
udając się do Ośrodka Górskiej Turystyki Jeździeckiej Stajnia Ba-
tiara w Strzebowiskach między Cisną a Wetliną. Konie tutaj są 
niezwykle cierpliwe i spokojne za sprawą warunków zbliżonych 
do naturalnych, tzn. krótkiego czasu spędzonego w stajni i więk-
szości czasu na pastwisku. Obozy jeździeckie, dalekie wycieczki 
lub naukę jazdy dla początkujących oferuje Stadnina koni hu-
culskich w Bieszczadach w miejscowości Serednie Małe12. W Be-
skidzie Niskim jazdę konną oferują m.in.: Stadnina „Chyże konie” 
znajdująca się w Ropkach, czy Stadnina Koni Huculskich „Gła-
dyszów” w Regietowie13. Na Podkarpaciu działają również wy-
czynowe kluby jeździeckie, są to m.in. klub Equistro znajdujący 
się w Wierzawicach, klub Leśna Wola położony niedaleko Gło-
gowa Małopolskiego oraz Klub Jeździecki Lalin obok Sanoka14. 

Szlaki konne województwa podkarpackiego

Podkarpacie bogate jest również w szlaki konne, których łącz-
na długość wynosi ponad 400 km. Najwięcej z nich znajduje się 
w powiecie bieszczadzkim – 309 km. Do najciekawszych szla-
ków konnych podkarpacia należą:
8 www.podkarpackie.eu/turystyka/podkarpackie-z-wysokosci-siodla/ (dostęp: 27.10.2020).
9 https://bieszczady.land/przewodnik/wolosate-huculy/ (dostęp: 27.10.2020).
10 www.podkarpackie.eu/turystyka/podkarpackie-z-wysokosci-siodla/ (dostęp: 
27.10.2020).
11 https://www.dolinakoni.pl/ (dostęp: 27.10.2020).
12 https://www.twojebieszczady.net/konie.php (dostęp: 27.10.2020).
13 https://siwejka.pl/jazda-konna-stadniny.html (dostęp: 27.10.2020).
14 www.podkarpackie.eu/turystyka/podkarpackie-z-wysokosci-siodla/ (dostęp: 
27.10.2020).

• Bieszczadzki Szlak Konny PTTK rozpoczyna się w Ośrodku 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej – Latarnia Wagabundy w Woli 
Michowej, prowadzi przez Nasiczne, następnie zatacza pętle 
przez najdziksze tereny Bieszczad, m.in. przez pasmo Ortytu. 
Powraca do Nasicznego skąd prowadzi do Wołosatego (Stad-
nina Koni Huculskich).

• Szlak konny „Karpackie Podkowy” przebiega na obszarze Po-
górza Ciężkowickiego i Beskidu Niskiego. Powstał w 2011 r. 
i jest jednym z najdłuższych konnych szlaków europejskich, 
ma ok. 800 km długości. Łączy 20 ośrodków turystyki jeź-
dzieckiej. Trasa rozpoczyna się od Tylicza, kończy w Ryglicach. 
Biegnie przez Beskid Niski, Ziemię Jasielską i Pogórze Cięż-
kowickie. 

• Transbeskidzki Szlak Konny Brenna-Wołosate to wytyczony 
przez PTTK w 2000 r. najdłuższy szlak turystyki jeździeckiej 
w polskich górach. Ma długość 400 km, rozpoczyna się w Be-
skidzie Śląskim w Brennej, a kończy w Bieszczadach w Woło-
satym. Pokonanie trasy zajmuje 14 dni, jest ona podzielona 
na 14 etapów.

• Szlak Konny „Bieszczadzki Trakt” to 150 km tras konnych 
biegnących od Olszanicy, przez Ustrzyki Dolne do Olszanicy. 
Stacje etapowe na trakcie znajdują się w Dźwiniaczu, Lipiu, 
Arłamowie i Serednicy15. 

Turystyka konna w Małopolsce

Województwo małopolskie idealnie nadaje się do długich 
konnych wypraw. Tutejsze stadniny oferują przeważnie jazdę na 
koniach krwi arabskiej oraz hucułach. Większość ośrodków jeź-
dzieckich świadczy usługi nauki jazdy konnej, obozy jeździeckie 
oraz wycieczki konne. Zimą najpopularniejsze są kuligi, którym 
towarzyszą najczęściej zabawy przy ognisku. Małopolska z kolei 
bogata jest w liczne ośrodki specjalizujące się w hipoterapii16. 
W miejscowości Poręba Wielka w powiecie limanowskim znaj-
duje się „Gorczańska zagroda” specjalizująca się w nauce jazdy 
konnej przede wszystkim dzieci i młodzieży. Do dyspozycji gości 
są instruktorzy jazdy konnej z wieloletnim doświadczeniem oraz 
hipnoterapeuci. W ofercie pensjonatu poza nauką jazdy na ujeż-
dżalni są również spacery konne w terenie17. Pomiędzy trzema 
górami: Ćwilinem, Łopieniem oraz Mogielnicą, w samym sercu 
Beskidu Wyspowego, w miejscowości Chyszówki znajduje się 

15 K. Kiwior, Analiza potencjału turystyki przygodowej w województwie podkarpackim, Rze-
szów, 2019 (dostęp: 27.10.2020). 
16 https://www.visitmalopolska.pl (dostęp: 27.10.2020).
17 https://zagroda.dl.pl/ (dostęp: 27.10.2020).

Źródło: www.wikipe-
dia.org

Ośrodek „Czarny kot” w Dołżycy oferujący rajdy konne po Bieszczadach, fot. 
Waldemar Sosnowski

„Stajnia u Ślązaka” w miejscowości Terka jest wspaniałym miejscem do 
wypoczynku, fot. Waldemar Sosnowski
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Galopem po Bieszczadach 
Rozmowa ze Zdzisławem Szymulańskim, właścicielem Ośrodka Jeździeckiego Dolina Koni w Łukowem,  

prezesem zarządu Towarzystwa Bieszczadzkiej Turystyki Konnej

gospodarstwo agroturystyczne „Pod Groniem” oraz Ośrodek Jaz-
dy Konnej „Deresz”. Ośrodek oferuje naukę jazdy konnej zarówno 
początkującym, jak i zaawansowanym jeźdźcom18.

Szlaki konne województwa małopolskiego

Województwo małopolskie posiada aż 2,5 tys. km szlaków 
konnych19. Jednym z najbardziej znanych szlaków w Małopolsce 
jest „Małopolska Wieś w Siodle”. Obejmuje on 15 gospodarstw, 
które specjalizują się w konkretnym profilu usług poprzez wyko-
rzystanie lokalnych tradycji i produktów tradycyjnych oraz dzie-
dzictwo kulturowe wsi. Gospodarstwa posiadają oferty weeken-
dowe oraz wielodniowe. Właścicielami obiektów są miłośnicy 
przyrody i koni, którzy posiadają infrastrukturę i uprawnienia do 
prowadzenia lekcji jazdy konnej. Ośrodki oferują zarówno na-
ukę jazdy konnej z instruktorem, jak i możliwość jazdy w tere-
nie. Goście mogą skorzystać z jazdy na koniach rasy huculskiej, 
koniach polskich i małopolskich. W oparciu o inwentaryzację 
zasobów i atrakcji terenu oraz obiektów przygotowany został 
katalog ofert20. Znajdują się w nim m.in.: Stadnina Koni Hucul-
skich w Nielepicach położona na trenie Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego, w odległości około 20 km od Krakowa. Otwarta 
jest dla rodzin, grup szkolnych i gości indywidualnych. Ranczo 
18 https://podgroniem.pl/ (dostęp: 27.10.2020).
19 Turystyka w 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Rzeszów 2020.
20 https://visitmalopolska.pl/-/malopolska-wies-w-siodle-1015 (dostęp: 27.10.2020).

Pan jest z tym miejscem związany sen-
tymentalnie?

Teraz tak, ale gdy w 1996 roku kupowa-
łem tu ziemię, nic mnie z tym miejscem 
nie łączyło. Urodziłem się w Krakowie 
i jestem krakowianinem do dziś. Miesz-
kam i pod Wawelem, i tutaj.

Ciekawe miejsce to Łukowe. 11 kilome-
trów do Leska, 10 do Zagórza, około 17 do 
Sanoka, a odludzie zupełne. Myślałem, że 
jakieś stare więzi rodzinne Pana tu spro-
wadziły.

Jestem z zawodu inżynierem budow-
nictwa lądowego, firmę prowadzę do 
dziś, a do kupna ziemi w Łukowem na-
mówił mnie znajomy, z którym współpra-
cowałem. Nie pamiętam już, jak on się 
dowiedział, że są do kupienia tereny po 
upadłym gospodarstwie rolnym, w każ-
dym razie przywiózł mnie tutaj i od razu 
pomyślałem sobie, że to jest to.

Czyli co?
Czyli miejsce, wokół którego są wspa-

niale krajobrazowo tereny świetnie na-
dające się na prowadzenie działalności 
turystycznej.

Miał Pan już wtedy za sobą lata pasji 
związanej z turystyką konną?

Wtedy nie miałem z końmi nic wspól-
nego. Wiedziałem o nich tylko tyle, że są. 
Budowanie ośrodka jeździeckiego miało 
w moim przypadku odwrotną kolejność 
niż u większości ludzi trudniących się tym 
fachem. Bo kolejność jest zazwyczaj taka, 
że człowiek łyka konną pasję, uczy się jeź-
dzić konno, kupuje konia dla siebie, a ci 
których pasja pochłania w całości, kupują 
drugiego konia, potem trzeciego, budują 
dla nich stajnię, domek dla przyjezdnych, 
szkolą się i zdobywają uprawnienia do 
prowadzenia nauki jazdy i tak powstaje 
ośrodek jeździecki. U mnie było odwrot-
nie. Kupiłem ziemię i nic nie wiedziałem 
o koniach.

A teraz?
Jestem trenerem koni wyścigowych 

z uprawnieniami Polskiego Klubu Wyści-
gów Konnych, sędzią sportowym rajdów 
długodystansowych, instruktorem jazdy 
konnej i przodownikiem Górskiej Turysty-
ki Jeździeckiej, a przede wszystkim jeżdżę 
konno i jest to duża frajda.

Kiedy zrodziło się w Panu postanowie-
nie, że w tymże Łukowem zorganizuje 
pan ośrodek jeździecki?

Właściwie to z chwilą, gdy po raz pierw-
szy przyjechałem do Łukowego, naszła 
mnie taka myśl. Ziemię kupiłem w 1996 
roku i mniej więcej dwa lata później zro-
biłem sobie wycieczkę samochodową na 
Połoninę Wetlińską. Jadąc przez Rabe zo-
baczyłem przy drodze tablicę z napisem 
„Konie sportowe na sprzedaż”. Skręciłem 
za strzałką i znalazłem się u bardzo sym-
patycznego człowieka, pana Jacka Bo-
rawskiego, który miał dużą stadninę koni 
małopolskich. Słowo w słowo i zdecydo-
wałem się na kupno trzech koni wykazu-
jąc się przy okazji absolutną ignorancję, 
ale jak już mówiłem, o koniach, koniarzach 
i ich języku nie miałem zielonego pojęcia. 
Gdy więc pan Borawski zapytał mnie, czy 
chcę konie zajeżdżone, czy niezajeżdżone, 
to odpowiedziałem, że oczywiście nieza-
jeżdżone. Dla mnie słowo „zajeżdżony” 
oznaczało wyeksploatowanego, zmaltre-
towanego konia, ale w języku koniarzy 
miało ono absolutnie inny sens. Koń „za-
jeżdżony”, to nauczony i przystosowany 
do dźwigania na swoim grzbiecie jeźdźca, 
a niezajeżdżony to taki, którego trzeba 
tego dopiero uczyć. To była moja pierw-
sza, istotna lekcja specyficznego języka 
ludzi końskiej branży. Plus był taki, że te 
niezajeżdżone konie, które kupiłem, oka-
zały się bardzo dobrym, jak to się mówi, 
materiałem. Zajeździł mi je pan Tomasz 
Kwiatkowski, notabene jeden z członków 

założonego przez nas później Towarzy-
stwa Bieszczadzkiej Turystyki Konnej, a ja 
uczyłem się jeździć konno. Czyli, jak mó-
wiłem, wszystko odwrotnie, niż u innych 
pasjonatów jeździectwa. 

Wtedy miał Pan już skrystalizowane 
pojecie, do czego chce pan w Łukowem 
doprowadzić?

Tak. A utwierdziłem się w tym dwa lata 
po kupnie owych trzech pierwszych koni. 
Do Zagórza przyjechał otóż w ramach ni-
welowania zapóźnień i różnic w usługach 
turystycznych w nowych krajach Unii bur-
mistrz austriackiego Ramsau. Potem wraz 
z burmistrzem Zagórza zostałem zapro-
szony do Austrii na szkolenie, które mia-
ło wskazać kierunki rozwoju turystyki tu 
u nas. Ci którzy nas niby szkolili sami na 
dobrą sprawę nie wiedzieli, co mogą nam 
poradzić i zasugerowali, byśmy tu budo-
wali wioski indiańskie!

Żartowali czy mówili poważnie?
Z pełną powagą. 
Wigwamy, pióropusze, totemy…
… w bieszczadzkim krajobrazie! Absurd 

totalny. Powiedziałem więc burmistrzowi 
Zagórza, że przecież my mamy swoją hi-
storię i swoją kulturę, i po cholerę nam ja-
cyś Indianie. Zróbmy tutaj turystykę kon-
ną, są piękne tereny, jest po czym jeździć, 
są cerkwie, szlaki architektury drewnianej, 
można równolegle do nich poprowadzić 
szlaki turystyki konnej. Burmistrz powie-
dział, że fajny pomysł, tylko że on się na 
tym zupełnie nie zna i byłby rad gdybym 

Konie na łące, fot. Waldemar Sosnowski

Lidia Widak
Absolwentka Uniwersytetu Rze-
szowskiego na kierunku „Ochrona 
Środowiska” oraz Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania na kie-
runku „Zarządzanie bezpieczeń-
stwem i higieną pracy”. Pracownik 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpa-
thia” od 2017 r. Interesuje się lite-
raturą i rękodziełem. 

„Palomino” leżące na terenie płaskowyżu tarnowskiego w miej-
scowości Stare Żukowice. Oprócz lekcji indywidualnych, czy gru-
powych ośrodek oferuje treningi koni do konnych rajdów lub do 
dyscyplin sportowych. Stajnia „Zaczarowane Wzgórze” znajdu-
jąca się w miejscowości Czasław to gospodarstwo posiadające 
konie różnych ras: kuce felińskie, szetlandzkie, koniki polskie. 
Gospodarstwo posiada małe „wiejskie zoo” mogące zaintereso-
wać najmłodszych gości21. 

W Krakowie swój początek ma Transjurajski Szlak Konny PTTK. 
Jest podzielony na 8 etapów. Po drodze na turystów konnych 
czeka baza noclegowa oraz mnóstwo pięknych miejsc do zoba-
czenia razem ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Pierwszy 
etap wędrówki ma długość 17,5 km. Rozpoczyna się w Krako-
wie w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej Tabun, a kończy 
w Stadninie Koni Huculskich w podkrakowskich Nielepicach. 
Kolejny etap Nielepice – Zawada ma długość 32 km i zajmuje 
ok. 8 godzin. Trzeci, najdłuższy etap liczący 46 km kończy się 
w ośrodku jeździeckim w Małobądzu. Na jego przebycie turyści 
potrzebują niecałe 12 godzin. Przez Pustynię Błędowską prowa-
dzi czwarty odcinek szlaku kończący się w Karlinie w „Stajen-
ce Biały Kamień”. Trzy kolejne etapy zajmują ok. 6 godzin każ-
dy i prowadzą w okolicę przykuwających oko zabytków (m.in. 
Zamek w Bobolicach), a także rezerwatów przyrody („Osrężnik” 
i „Parkowe”). Ostatni, ósmy etap wędrówki: Biskupice – Często-
chowa Mirów ma długość 25 km i zajmuje jeźdźcom około 6 
godzin.22

21 https://www.sot.org.pl/web_documents/konie_katalog.pdf (dostęp: 27.10.2020).
22 https://gtj.pttk.pl (dostęp: 27.10.2020).

Stajnia Batiara stawiająca na indywidualne podejście do gości, fot. Walde-
mar Sosnowski

Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej oferujący przygotowanie koni 
i jeźdźców do zawodów i konkursów, fot. Waldemar Sosnowski

Gospodarstwo agroturystyczne „Dwór Trześniów” oferujący naukę jazdy 
konnej dla początkujących, fot. Waldemar Sosnowski
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ja się tym zajął. Ubrał mnie w to, ale też 
wpisywało się to w moje zamiary i świeżą 
wówczas, ale mocno już rozbudzoną koń-
ską pasję. W Łukowem są rozległe prze-
strzenie, łąki na łagodnych wzniesieniach 
mają po kilka kilometrów prostej. Nadają 
się do każdej jazdy, jak mało gdzie także 
do galopowania, co w wyższych partiach 
Bieszczadów nie jest już tak możliwe. 
Poza tym, są to tereny krajobrazowo nie-
codzienne.

Ile ziemi kupił Pan wraz z upadłym go-
spodarstwem?

Ponad 300 hektarów. To są rolniczo 
bardzo nieurodzajne grunty - piątej, szó-
stej klasy. Firma, którą tu prowadzę, ma 
w swoim wachlarzu usług kilka działów, 
bo Ośrodek Jeździecki „Dolina koni”, ho-
tel, budownictwo, także rolnictwo, ale to 
ostatnie w wąskim zakresie z racji ubo-
gich gruntów. Trzonem jest turystyka kon-
na i działalność hotelowa. 

Kiedy już postawił Pan w Łukowem na 
konie, od razu wiedział pan, w jakim za-
kresie rozwijać działalność?

Powinna była być i jest kompleksowa. 
Hotel, stadnina, stajnie, ośrodek jeździec-
ki, maneż. Trzy lata po kupnie koni zatrud-
niłem małżeństwo z Krakowa, które miało 
w tej dziedzinie doświadczenie i zajęło 
się w Łukowem prowadzeniem jazd kon-
nych i wszystkim co wiąże się z końmi. 
Oni sprawili, że ośrodek jeździecki zaczął 
działać. A samo Towarzystwo Bieszczadz-
kiej Turystyki Konnej powstało w 2006 
roku, czyli 10 lat od momentu, gdy tu 
przyjechałem.

Zamysł był taki, aby turyści, którzy do 
pana przyjeżdżają mogli na grzbietach 
koni przemieszczać się pomiędzy biesz-
czadzkimi stadninami? Czyli takie wczasy 
w siodle?

Tak. Aby jednak przemieszczać się 
z punktu „a” do punktu „b”, trzeba gdzieś 
przenocować, mieć miejsce na oporzą-
dzenie, nakarmienie i napojenie koni. 
Trzeba też mieć dostępne szlaki konne, 
bo nie wszędzie da się jeździć. Należa-
ło więc nawiązać współpracę z innymi 
ośrodkami jeździeckimi i stajniami, bo po 
dniu spędzonym w siodle każdy chce się 
odświeżyć, coś zjeść i dobrze się wyspać. 
Dziś jest już w Bieszczadach sporo szla-
ków konnych. Można je liczyć w setkach 
kilometrów, bo jest ich około 900 kilome-
trów. Aby to wszystko współgrało powoła-
liśmy więc w 2005 roku wspomniane już 
przeze mnie Towarzystwo Bieszczadzkiej 
Turystyki Konnej. W tej chwili liczy ono 31 
członków, przy czym nie wszyscy z nich 
to właściciele ośrodków jeździeckich czy 

stadnin. To także ludzie, którzy zajmują 
się nauką jazdy, czy organizowaniem kon-
nych rajdów. 

Sezon jeździecki trwa cały rok?
W zasadzie tak, bo w zimie turyści rów-

nież przyjeżdżają, aczkolwiek nie zawsze 
są warunki pogodowe, by ruszyć w teren. 
Wybudowaliśmy oczywiście halę do jazdy 
konnej, ale służy ona przede wszystkim 
tym, którzy uczą się jeździć, bo najwięk-
szą atrakcją dla umiejących już jeździć 
są wyjazdy w teren. Spiętrzenie napływu 
turystów to oczywiście miesiące letnich 
wakacji, ale sezon na rajdy terenowe po 
dłuższych trasach trwa z reguły od kwiet-
nia do października. 

To wyprawy kilkudniowe?
Rajdy są bardzo różne. Członkowie na-

szego stowarzyszenia wyspecjalizowali 
się w organizowaniu długodystansowych 
rajdów wielodniowych, także zagranicz-
nych. Najdłuższy był rajd z Bieszczadów 
do Bałtyku, a potem wymyślili sobie rajd 
szlakiem bursztynowym, czyli od Bałtyku 
do Morza Czarnego. Zawieźli konie do 
Gdańska, tam zamoczyły kopyta w Bałty-
ku i ruszyli do nas w Bieszczady. Potem 
wywieźli konie w druga stronę, nad Mo-
rze Czarne i stamtąd wędrowali do Łuko-
wego. Taki rajd trwał kilkanaście tygodni, 
oczywiście zmieniali się jeźdźcy, bo ludzie 
nie mogli sobie pozwolić na tak długie 
urlopy. Takie rajdy organizuje członek na-
szego stowarzyszenia, Adam Rymarowicz 
z Bieszczadzkiego Klubu Turystyki Konnej 
„Stanica” w Lesku.

Ma Pan ośrodek jeździecki, luksusowy 
hotel, jak Pan reklamuje swoją działal-
ność?

Mamy witrynę internetową www.doli-
nakoni.pl, ale najskuteczniejsza jest re-
klama szeptana. Ludzie niejednokrotnie 
już przekonali się, że to co jest na zdję-
ciach w folderze czy na stronie interne-
towej nie zawsze ma odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. Jeśli natomiast znajomy 
czy ktoś z rodziny mówi, że był tam i tam 
i że są tam świetne konie, dobre warunki, 
profesjonalny i miły personel, to stanowi 
najlepszą rekomendację. I turystów z ta-
kich rekomendacji mamy wielu. 

Z zagranicy też?
Sporo i to takich stałych. Przyjeżdża-

ją do nas z całej Europy. Wielu właśnie 
z szeptanej propagandy. 

Podobno trafił do Pana jakiś książę 
z Arabii Saudyjskiej.

To był jeden z kuzynów tamtejszego 
króla, minister obrony. Zostaliśmy mu po-
leceni przez pewnego znajomego z Kra-

kowa, który o mnie słyszał, a którego brat 
jest doradcą biznesowym tego Araba. No 
więc przyjechali tutaj, jak powiedział ów 
książę, by zobaczyć jak to jest „na końcu 
świata” i był zaskoczony, że na tym „końcu 
świata” czuje się doskonale. Pogoda była 
wtedy kapryśna, często padał deszcz, ale 
on był zachwycony, powiedział że słońca 
to on ma aż nadto u siebie, a tu „dzięki Al-
lachowi” jak stwierdził, zobaczył tyle zie-
leni, ile jeszcze w życiu nie widział. Było 
kilka takich niecodziennych dla nas epi-
zodów, no bo na przykład poprosił, żeby 
mu pokazać kierunek na Mekkę, ponieważ 
zgodnie ze swoją religią musiał się kilka 
razy dziennie pomodlić do Allacha.

Niecodziennych sytuacji wynikających 
z różnicy kultur nie było?

Były i owszem. Oprócz żon, z którymi 
przyjechał, przywiózł także dwóch synów 
i córkę. Dzieci uczyły się jeździć konno, no 
i zdarzyła się taka historia, że instruktor, 
który prowadził z nim jazdę w języku an-
gielskim, pochwalił tę chyba trzynastolet-
nią dziewczynkę, że sobie lepiej radzi niż 
jej bracia.

I to był afront?
Ogromny. Chłopcy poskarżyli się ojcu 

i dziewczynka natychmiast dostała zakaz 
jeżdżenia konno. W ich kulturze kobieta 
nie może niczego robić lepiej niż mężczy-
zna, obojętne w jakim jest wieku. Kobieta 
ma się zajmować domem, rodzić dzieci, 
a nie jeździć konno i to jeszcze lepiej niż 
mężczyzna.  

Pobyt tego Araba zaowocował innymi 
przybyszami z tamtych stron?

Przyznam, że nie za bardzo chciałem 
kontynuować tego typu wizyty, bo różnice 
kulturowe są na tyle duże, że czasami nie 
do przejścia dla nas. Na przykład pies jest 
dla nich zwierzęciem nieczystym, bo po-
dobno ugryzł Mahometa, więc trzeba go 
pogonić, kopnąć albo rzucić w niego czym 
popadnie. Baranka sobie zarżnął rytualnie 
operując nożem tak sprawnie, że aż strach 
było patrzeć. W parę sekund zwierze zo-
stało zabite, wypatroszone. Skórę z niego 
zdjął kilkoma ruchami noża. W tamtej kul-
turze obowiązuje też zasada targowania 
się o wszystko, najpierw przy ustalaniu 
kosztów pobytu. Musiałem się wynieść 
ze swojego domu, ponieważ zażyczył go 
sobie wynająć, jako że obcy mężczyzna 
nie może mieszkać pod jednym dachem 
z jego kobietami. Doradca finansowy, któ-
ry mu nas polecił, powiedział mi, żebym 
podał na wejściu dwa razy większą cenę 
od tej, którą chcę uzyskać, bo książę musi 
coś utargować. Jeśli człowiek się nie tar-
guje, to jest to obraza. Kobiety nie mogą 

siedzieć przy stole z mężczyznami, więc 
w restauracji musieliśmy zrobić dwie sale. 
Sposób spożywania posiłków też jest od-
mienny, bo oni jedzą rękami. Wszystko to 
składa się na inny sposób porozumiewa-
nia się, staje się uciążliwe.

Turystyka konna to według Pana je-
den z najlepszych sposobów na turystykę 
w Bieszczadach?

Bezwzględnie tak! Mój ośrodek ma wy-
jątkowo przyjazne tereny dla koni i jeźdź-
ców, ale w innych regionach Bieszczadów 
też są dla tego rodzaju turystyki doskona-
łe warunki. Jednak w wysokich partiach 
Bieszczadów są one już znacznie trud-
niejsze. W strukturze PTTK znajduje się 
dział górskiej turystyki jeździeckiej, który 
prowadzi cały cykl szkoleń dotyczący pro-
wadzenia rajdów, bezpieczeństwa turysty 
i konia. Ten kto chce takie rajdy prowa-
dzić musi przejść odpowiednie szkolenie 
i zdobyć do tego kwalifikacje. Również 
konie zdobywają licencję, bo konie mają 
różne charaktery. Muszą więc zostać prze-
szkolone, naczelną zasadą jest bowiem 
bezpieczeństwo turysty, który do nas 
przyjeżdża i chce jeździć w górach. 

Turystyka konna to pasja i sposób na 
życie?

Przede wszystkim pasja, bo to nie jest 
jakiś wielki biznes. 

Dla Pana też nie?
Ja działam na kilku polach – gospodar-

stwo rolne, agroturystyka, firma budowla-
na, więc moja „Dolina koni” jest jednym 
z elementów wachlarza działalności, 
ale teraz także pasją. Utrzymanie ośrod-
ka jeździeckiego sporo jednak kosztu-
je, już same konie są bardzo kosztowne 
w utrzymaniu. Jeśli nie zarobię na ośrod-
ku jeździeckim to mogę do niego dołożyć 

z innych form działalności, ale większość 
właścicieli stadnin i ośrodków jeździec-
kich żyje tylko z tego i są sytuacje, że led-
wo wiążą koniec z końcem. Biznesowo nie 
jest to więc działalność lukratywna. Są też 
tacy, którzy po jakimś czasie rozwiązują 
działalność, bo nie są w stanie się utrzy-
mać. Pasja pasją, ale z czegoś trzeba żyć. 
W sensie rolniczym konie sportowe czy 
turystyczne nie są zwierzęciem gospo-
darskim, czyli ich właściciele nie mogą 
liczyć na jakieś formy dofinansowania, 
a przecież uczestniczą w tworzeniu wca-
le niebanalnego dziś działu gospodarki, 
jakim jest turystyka. Są różne programy 
obejmujące rozwój turystyki w regionach, 
należałoby więc wszcząć działania, któ-
rych celem byłoby finansowe wsparcie 
ośrodków turystyki konnej. Mimo że jest 
wielce programów pomocowych, to na ra-
zie jeździectwo i ośrodki turystyki konnej 
są poza ich zasięgiem. A szczególnie teraz, 
po dziesięciu miesiącach pandemii, któ-
ra nam również dała się we znaki, takie 
wsparcie bardzo by się przydało.

Mimo tych trudności turystyka konna 
powinna się w Bieszczadach rozwijać?

Bezwzględnie tak. Zawsze gdy jestem 
za granicą, to oczywiście odwiedzam tam-
tejsze stadniny czy szkoły jazdy i z peł-
nym przekonaniem mogę powiedzieć, że 
niewiele jest krajów, w których są takie 
otwarte dla jeźdźców przestrzenie jak 
u nas w Bieszczadach. Tutaj jazda konna 
jest fantastyczna. Przepiękny krajobraz 
– przestrzeń, lasy, łąki, możliwość zwie-
dzania, szlak architektury drewnianej, 
cerkwie, miejsca bitew z czasów dwóch 
wojen światowych to atrybuty dopełnia-
jące wrażenia z samej jazdy na koniu. Nie 
można oczywiście powiedzieć, że nie ma 
się rozwijać turystyka rowerowa, piesza, 

czy żeglarstwo na Solinie, ale konie mają 
tutaj wyjątkowo doskonałe warunki. 

Kto wytycza szlaki turystyki konnej?
Przede wszystkim członkowi naszego 

stowarzyszenia pod patronatem Górskiej 
Turystyki Jeździeckiej PTTK. Rajdy konne 
rozwijają się dynamicznie i w Polsce, i na 
świecie. Jest to bardzo ważna gałąź tury-
styki, więc musi być dla niej infrastruktu-
ra, czyli szlaki.

A jak Pan się znalazł ze swoimi arabami 
na torach wyścigowych?

W świecie koni arabskich jest prowa-
dzona księga rodowodowa. Każde źrebię 
tej rasy po pierwszym roku życia prze-
chodzi badania genetyczne, które mają 
potwierdzić, że rzeczywiście narodziło 
się z danej matki i ojca. Wszystko to zo-
staje zapisane we wspomnianej księdze. 
I pewnego dnia zadzwoniono do mnie ze 
Służewca z pytaniem, dlaczego nie wy-
stawiam do wyścigów jednego ze swoich 
arabów. Na moje pytanie dlaczego mam 
to robić, usłyszałem w odpowiedzi, że sko-
ro ten mój koń miał taką matkę i takiego 
ojca, jak zostało w owej księdze zapisane, 
to on musi dobrze biegać. Od tego mo-
mentu zaczęła się przygoda z wyścigami. 
Oddałem jednego konia w trening i rze-
czywiście ten mój arab świetnie się spi-
sywał. Zaczęły się więc kolejne gonitwy, 
kolejne sezony, kolejny koń w treningu. 
Skończyłem szkolenie dla trenerów koni 
wyścigowych w galopie. A wracając do tu-
rystyki konnej, to tak jak marzyłem, mam 
swoje miejsce w Bieszczadach, prowadzę 
ośrodek jeździecki i jest to dla mnie ide-
alne sposób na życie. I tego się trzymam.

 
  

 

Nauka jazdy konnej, fot. Waldemar Sosnowski 

Zdzisław Szymulański
Właściciel Ośrodka Jeździeckiego Dolina 
Koni w Łukowem. Prezes Stowarzyszenia 
Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki 
Konnej uprawnienia – trener koni wyści-
gowych z uprawnieniami Polskiego Klu-
bu Wyścigów Konnych, sędzia sportowy 
rajdów długodystansowych, instruktor 
jazdy konnej i przodownik Górskiej Tury-
styki Jeździeckiej.
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Agnieszka Pieniążek 
 Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

Projekty „karpackie” w Stowarzyszeniu „Pro Carpathia”

Misja Stowarzyszenia „Pro Carpathia” pozostaje niezmienna od początku założenia 
organizacji, tj. od 2004 r. i jest nią działalność na rzecz rozwoju regionu Karpat  

(w tym województwa podkarpackiego). 

Do najważniejszych celów działania organizacji zaliczyć można:
• wspieranie rozwoju i promocji regionu,
• działania związane z Karpatami, ich kulturą, etnografią, wize-

runkiem, rozwojem turystyki oraz zrównoważonym rozwojem 
(w szczególności na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim),

• ochronę środowiska naturalnego,
• stworzenie ośrodka pierwszego kontaktu i informacji o moż-

liwości współpracy (…) dla potencjalnych partnerów z krajów 
UE,

• działalność w zakresie realizacji wsparcia rozwoju przedsię-
biorczości i rynku pracy. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

• organizowanie szkoleń, spotkań konsultacyjnych, warsztatów, 
konferencji i targów,

• współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 
państwowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju i promo-
cji Podkarpacia, 

• wspieranie projektów na poziomie lokalnym, 
• działania na rzecz tworzenia sieci współpracujących ze sobą 

lokalnych liderów,
• promocję produktów regionalnych.

Stowarzyszenie w ramach zadań statutowych regularnie pro-
wadzi działalność promocyjną regionu oraz propaguje zrówno-
ważoną turystykę.

Rok 2020 jest dla Stowarzyszenia wyjątkowy pod względem 
liczby projektów realizowanych na rzecz rozwoju regionu kar-
packiego. Jest ich aż 13. Opisy projektów przedstawione zostały 
poniżej. 

Świat karpackich rozet – działania na rzecz 
zachowania kulturowej unikalności Karpat

Karpaty to niegdyś magiczna kraina połonin, rozległych gór, 
pasterzy. Obszar, którego dziedzictwo kulturowe tworzyli Huculi, 
Bojkowie, Łemkowie oraz Pogórzanie i  Dolinianie. Egzotyczna 
kultura tej ludności przyciągała od wieków naukowców, badaczy 
jak również poetów i artystów. Obecnie granice dzielą region et-
nograficzno-geograficzny m.in. na część polską i ukraińską. Po-
stępujący proces zmian spowodował zanikanie lokalnej kultury, 
tradycji oraz rzemiosła, zarówno po stronie polskiej, jak i ukra-
ińskiej, a współcześni turyści poszukują autentyczności (3 x E: 
education, excitement, entertainment, Tourism 2020-Vision, UN 
WTO)1. 

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania 
kulturowej unikalności Karpat  finansowany jest ze środków 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukra-
ina 2014-2020. Realizowany jest w partnerstwie 11 instytucji: 
trzech podmiotów z Polski, 8 z Ukrainy. Partnerstwo tworzą trzy 
organizacje pozarządowe, zrzeszenie samorządów ukraińskich, 
sześć instytucji samorządowych oraz szkoła wyższa. Stowarzy-
szenie „Pro Carpathia” pełni rolę lidera partnerstwa. Realizacja 
projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. i potrwa do końca 
sierpnia 2021 r. W tabeli 1 przedstawiono listę organizacji zaan-
gażowanych w realizację projektu. 

Celem ogólnym projektu jest zachowanie kulturowego i hi-
storycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, 
muzyki, architektury). Cele szczegółowe koncentrują się nato-
miast wokół: 

1 Tourism 2020 Vision Vol. 7 Global Forecast and Profiles of Market Segments.

• rozwoju transgranicznej współpracy w zakresie zarządzania 
zasobami kulturowymi i historycznymi Karpat, 

• popularyzacji wiedzy z zakresu regionalnych tradycji, praktyk 
i rękodzielniczych umiejętności,

• podniesienia kompetencji wybranych społeczności lokalnych 
w zakresie zarządzania kulturowym regionem.

Projekt jest realizowany na pograniczu polsko-ukraińskim 
(województwo podkarpackie, obwód lwowski, zakarpacki, iwa-
nofrankowski). 

Jego realizacja pozwoli na stworzenie Karpackiego Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego – Rozeta (złożonego z czterech 
ośrodków: Kosiv, Urich, Kolochava, Bystre) promującego dzie-
dzictwo kulturowe Karpat, wypracowanie wspólnej polityki 
w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego 
i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, podniesie-
nie wiedzy społeczności lokalnych w tym zakresie, wypracowa-
nie wzorcowych modeli angażowania społeczności lokalnych 
w zarządzanie zasobami kulturowymi, opracowanie zintegrowa-
nego instrumentu dla regionu transgranicznego, wspólną akcję 
promującą walory kulturowe regionu. Produkty te będą możliwe 
do wykorzystania zarówno przez Partnerów, jak i grupy docelo-
we: władze regionalne i lokalne, instytucje publiczne związane 
z kulturą, organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, społecz-
ności pilotażowe (Trostyanets, Kosiv, Urich, Kolochava, Bystre), 
turystów. Wypracowane rozwiązane będą zgodne z Konwencją 
Faro, Konwencją Karpacką, modelem Aarhus Sustainability i ba-
zować będą na włączaniu społeczności lokalnych w zarządzanie 
zasobami kulturowymi i historycznymi. 

Jednym z fundamentalnych działań statutowych Stowa-
rzyszenia, w związku z realizowanym projektem, jest obecnie 
powołanie do życia Instytutu Karpackiego. W ramach projek-
tu przewidziano m.in. budowę obiektu w miejscowości Bystre 
w Bieszczadach. Docelowo ma to być miejsce spotkań (lokal-
nych liderów, organizacji pozarządowych, artystów), organiza-
cji warsztatów rzemieślniczych, seminariów, wystaw, wydarzeń 
medialnych promujących transgraniczny potencjał Karpat. Ko-
lejnym obszarem aktywności Instytutu będzie archiwizacja ma-
teriałów związanych z historią i dziedzictwem Karpat, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem społeczności zamieszkującej obecnie 
i niegdyś dzisiejszy teren województwa podkarpackiego.

Stworzenie Instytutu Karpackiego obejmuje budowę budynku 
Instytutu Karpackiego w miejscowości Bystre gmina Baligród, 
wraz z sieciami i przyłączami niezbędnej infrastruktury tech-
nicznej, infrastrukturą użytkową w obrębie działki, w postaci 
sieci komunikacyjnej w tym placów postojowych, oświetlenia 
terenu, normatywnego zjazdu na działkę z drogi wojewódzkiej 
oraz urządzeń instalacji grzewczej, sanitarnej, wodociągowej 
i elektrycznej.

Tabela 2. Zakładane rezultaty projektu

REZULTATY:

• Liczba udoskonalonych obiektów dziedzictwa kulturo-
wego i historycznego będąca bezpośrednim wynikiem 
wsparcia Programu: 2 (Urych, Kosiv)

• Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych zorga-
nizowanych przy wsparciu Programu: 23

• Liczba uczestników transgranicznych wydarzeń kultu-
ralnych: 3 305

• Liczba kampanii promocyjnych dotyczących lokalnej 
kultury i historii (dziedzictwo kulturowe i historyczne): 1

• Liczba nowych strategii/polityk promocji i zachowania 
kultury lokalnej i/lub dziedzictwa historycznego: 5

• Liczba publikacji opisujących dziedzictwo kulturowe i/
lub historyczne regionu: 8

• Liczba nowo utworzonej infrastruktury służącej społecz-
ności lokalnej w celu zachowania lokalnej kultury i/lub 
dziedzictwa historycznego: 2 (Bystre, Kolochava)

• Liczba szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za za-
rządzanie dziedzictwem kulturowym i historycznym: 14

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Lp. Nazwa w języku oryginalnym Nazwa w języku angielskim

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Association for Development and Promotion of Podkarpacie „Pro Carpathia”

2. Województwo Podkarpackie Podkarpackie Voivodeship

3. Центр Регіональний Розвиток Centre for Regional Development

4. Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати – Україна” Association of self-governments „Euroregion Carpathians – Ukraine”

5. Львівська обласна державна адміністрація Lviv regional state administration

6. Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 
„Закарпаття”

Agency of regional development and crossborder cooperation „Transcarpathia”

7. Колочавська сільська рада Kolochava village council

8. Комунальний заклад Львівської обласної ради „Адміністрація історико-
культурного заповідника „Тустань”

Communal institution of Lviv regional council “Administration of historical-
cultural reserve „Tustan”

9. Громадська організація „Громадський центр „Еталон” NGO „Social center „ETALON”

10. Косівська районна рада Kosiv district council

11. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu The East European State Higher School in Przemyśl

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Ośrodki Karpackiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Rozeta (Bystre, 
Urych, Kolochava, Kosiv,), fot. archiwum projektu

Warsztaty ceramiczne w Woli Sękowej – praca nad rozetą karpacką, fot. 
Kasper Bosek

Tabela 1. Partnerzy projektu Świat karpackich rozet – działania na rzecz 
zachowania kulturowej unikalności Karpat
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Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu  
polsko-ukraińskim

Dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych atutów 
pogranicza polsko-ukraińskiego. Tym co łączy te regiony, podob-
nie jak całe Karpaty, jest wspólne dziedzictwo wołoskie i zwią-
zane z nim pasterstwo. Regiony objęte projektem (województwo 
podkarpackie, obwody lwowski, zakarpacki i iwanofrankowski) 
mają duże tradycje związane z pasterstwem. Tradycyjny wypas 
jednak zanika, a wraz z nim specyficzna kultura, obrzędy, muzyka, 
rękodzieło i krajobraz. W Polsce obserwuje się więcej inicjatyw 
popularyzujących dziedzictwo wołoskie oraz kulturę paserską. 
Jednak to właśnie na Ukrainie, to co w Polsce jest odtwarzane 
w dalszym ciągu funkcjonuje, ale i tam kultura ta stopniowo 
zanika. Odpowiedzią na tak zdefiniowane problemy jest roz-
winięcie po stronie polskiej i wyznaczenie po stronie ukraiń-
skiej międzynarodowego szlaku kulturowego pn. Szlak Kultury 
Wołoskiej. Szlak bazując na dziedzictwie wołoskim, w oparciu 
o zasady zrównoważonego rozwoju tj. poszanowanie lokalnych 
zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych, przyczyniać 
się będzie do ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego 
i historycznego pogranicza polsko-ukraińskiego. Dla kultury po-
granicza góry nie wytyczają granic, a wręcz przeciwnie, stanowią 
wspólny mianownik dla ludów pasterskich Karpat. Tożsamość 
kulturowa nie zna pojęcia granic administracyjnych. 

Projekt Szlak Kultury Wołoskiej na pograniczu polsko-ukraiń-
skim finansowany jest ze środków Programu Współpracy Tran-
sgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Realizowany 
jest w partnerstwie 2 instytucji: Stowarzyszenia „Pro Carpathia” 
będącego Partnerem wiodącym oraz Zrzeszania Samorządów 
Euroregion „Karpaty Ukraina”. Realizacja projektu rozpoczęła się 
w październiku 2019 r. i potrwa do końca czerwca 2021 r.

Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się na począt-
ku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotni-
cy Górnej (Małopolska), przy wsparciu miejscowego Oddziału 
Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich 
uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, 
map, plansz terenowych, a następnie publikacji naukowych. 
W latach 2017-2018 rozwinięta została w ramach projektu Szlak 
Kultury Wołoskiej realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Car-
pathia” (Partner Wiodący) w partnerstwie 5 polskich organizacji 
i 5 słowackich na obszarze pogranicza polsko-słowackiego (wo-
jewództwo śląskie, małopolskie, podkarpackie, kraj żyliński, kraj 
preszowski) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Słowacja 2014-2020. Niniejszy mikroprojekt jest rozsze-
rzeniem obszaru działań na pogranicze polsko-ukraińskie. Adre-
sowany jest do lokalnych społeczności, organizacji zajmujących 
się ochroną lokalnego folkloru i krajobrazu kulturowego oraz 
turystów.

Tabela 3. Zakładane rezultaty mikroprojektu 

REZULTATY:

• rozwinięcie Szlaku Kultury Wołoskiej po stronie pol-
skiej (doposażenie w infrastrukturę),

• wyznaczenie Szlaku po stronie ukraińskiej (inwenta-
ryzacja, doposażenie w infrastrukturę), 

• dwa filmy poświęcone organizacji redyków w polskiej 
i ukraińskiej części pogranicza,

• 4 warsztaty, 
• 2 publikacje promujące wołoskie dziedzictwo kultu-

rowe na pograniczu polsko-ukraińskim. 

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Zagadnieniom związanym z wypasem poświęcony jest rów-
nież kolejny projekt, który realizowany jest jednak wyłącznie po 
polskiej stronie. 

Bioróżnorodność na wypasie

 Jeszcze w latach 80. XX w. w Polsce wypasano ponad 5 mln 
owiec, a obecnie jedynie 200 tysięcy. Duże tradycje w tym za-
kresie ma właśnie województwo podkarpackie, posiadając nie-
gdyś rozległe tereny wypasu. Nadal w dalszym ciągu istnieją 
doskonałe warunki dla rozwoju pasterstwa tradycyjnego. Sprzy-
jają temu głównie walory przyrodnicze, tj. nieużytkowane pa-
stwiska i tereny zielone w Beskidzie Niskim oraz Bieszczadach. 
Obecnie tereny wypasowe występują m.in. w Chyrowej, Osławi-
cy, Przełęczy Wyżnej, Berehach Górnych, Średnich Wielkich oraz 
Zyndranowej. 

Zadanie Bioróżnorodność na wypasie, dofinansowane ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie, ma na celu edukację ekologiczną 
w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i funkcji eko-
systemów poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców wo-
jewództwa podkarpackiego na temat roli owiec w zachowaniu 
różnorodności biologicznej na terenach wypasowych. Mieszkań-
cy województwa zapoznani zostaną z tematem wypasu owiec 
oraz jego wpływu na bioróżnorodność. 

W ramach zadania zaplano-
wano przygotowanie, produk-
cję i emisję dziesięciu audycji 
radiowych, których celem bę-
dzie przedstawienie tematu 
bioróżnorodności, sposobów 
jej ochrony oraz wpływu natu-
ralnego wypasu na zachowanie 
cennych gatunków fauny i flory. 
Do produkcji emisji radiowych 
zostali zaproszeni eksper-
ci, przyrodnicy oraz hodowcy 
owiec, którzy opowiadają o roli 
wypasu w środowisku. 

W publikacji zaprezentowane zostaną najbardziej charaktery-
styczne oraz cenne przyrodniczo gatunki flory występujące na 
pastwiskach. Przedstawione zostaną przykłady gatunków roślin, 
które występują na terenach górzystych, jak również terenach 
położonych nieco niżej. W publikacji znajdować się będą przede 
wszystkim opisy zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych (np. mura-
wy kserotermiczne) oraz gatunki roślin naczyniowych cenne ze 
względu na podtrzymanie bioróżnorodności. Opracowanie roz-
pocznie się od wprowadzenia na temat roślin znajdujących się 
na terenach wypasowych województwa podkarpackiego i ich 
wpływie na bioróżnorodność. Publikacja będzie również zawie-
rać materiały tekstowe dotyczące znaczenia, ochrony siedlisk 
i gatunków roślin związanych z wypasem oraz ich zagrożenia 
i sposoby ochrony. Uzupełniona zostanie o zdjęcia wybranych 
gatunków. 

Realizacja projektu zakończona zostanie w grudniu br. 

Tabela 4. Zakładane rezultaty projektu 

REZULTATY:

• 10 audycji emitowanych na antenie regionalnej,
• publikacja na temat roślin występujących na terenach 

wypasanych województwa podkarpackiego.

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Ochronie dziedzictwa przyrodniczego poświęcony jest rów-
nież kolejny projekt. 

Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach 
chronionego krajobrazu Karpat

Głównym wyzwaniem dla ochrony przyrody obszarów po-
granicza polsko-ukraińskiego, jako ekosystemu Karpat, jest 
poszukiwanie długoterminowych rozwiązań efektywnego wy-
korzystania jego potencjału przyrodniczego z uwzględnieniem 
środowiska, społeczeństwa, kultury i ekonomii. Z jednej strony 
tereny parków narodowych wymagają inwestycji w celu rozwoju 
rekreacji i infrastruktury, a z drugiej strony, rosnąca presja czło-
wieka spowodowana rosnącym natężeniem ruchu turystycznego 
może być bardzo szkodliwa dla obszarów chronionego krajobra-
zu w Karpatach. Zatem rozwój turystyki aktywnej na obszarach 
chronionego krajobrazu opierać się musi na koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju – równowagi potrzeb turystów odwiedzają-
cych centra turystyczne i zachowanie środowiska naturalnego. 

Projekt Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronio-
nego krajobrazu Karpat finansowany jest ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-
2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Naro-
dowego Instytutu Wolności. 

Mikroprojekt ma na celu zachowanie i promocję przyrody 
obszarów chronionego krajobrazu Karpat poprzez rozwój zrów-
noważonej turystyki. Celami szczegółowymi jest stworzenie 

transgranicznej koncepcji rozwoju zrównoważonej turystyki na 
obszarach chronionego krajobrazu, rozwój infrastruktury rekre-
acyjnej na obszarach chronionego krajobrazu  oraz podnoszenie 
kompetencji personelu w zakresie rekreacji na obszarach chro-
nionego krajobrazu i budowanie świadomości na temat ochrony 
środowiska. 

Osiągnięcie tak zdefiniowanych celów zaplanowano m.in. za 
pośrednictwem: organizacji wizyty studyjnej dla pracowników 
ukraińskich parków narodowych w parkach narodowych w Pol-
sce, organizacji konferencji transgranicznej pt. „Nowoczesne 
rozwiązania dla rozwój turystyki aktywnej na obszarach chro-
nionego krajobrazu”, stworzenia transgranicznej koncepcji roz-
woju turystyki aktywnej w parkach narodowych, która stanie się 
bazą do dalszej współpracy w zakresie promocji i zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 
w parku narodowym „Beskidy Skolskie” mającej na celu zapo-
bieganie niekontrolowanemu i negatywnemu wpływowi odwie-
dzających na środowisko promocji zrównoważonej turystyki na 
obszarach chronionego krajobrazu w mediach.  

Realizacja projektu obejmuje województwo podkarpackie, 
obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski. Rozpoczęła się 
w grudniu 2019 r. i potrwa do lipca 2021 r. 
 
Tabela 6. Zakładane rezultaty mikroprojektu 

REZULTATY:

• Liczba transgranicznych wydarzeń – 4 (wizyta studyj-
na, konferencja, warsztaty ekologiczne, konkurs pla-
styczny),

• Liczba promowanych i / lub zachowanych obsza-
rów przyrodniczych jako bezpośrednia konsekwencja 
wsparcia programu – 1,

• Liczba osób uczestniczących w akcjach i działaniach 
uświadamiających promujących zachowanie dziedzic-
twa naturalnego – 95, 

Tabela 5. Partnerzy projektu Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat

Lp. Nazwa w języku oryginalnym Nazwa w języku angielskim

1. Hаціональний природний парк „Сколівські Бескиди” National Natural Park „Skolivski Beskydy”

2. Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати – Україна” Association of self-governments „Euroregion Carpathians – Ukraine”

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Association for Development and Promotion of Podkarpacie „Pro Carpathia”

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Redyk Karpacki, fot. archiwum projektu

„Rośliny i siedliska związane 
z wypasem”, Adam Szary

Warsztaty ekologiczne, fot. Karolina Kiwior
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Tabela 9. Zakładane rezultaty mikroprojektu 

REZULTATY:

• Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych – 2 
(transgraniczny festiwal wina z konferencją końcową, 
Karpacka Akademia Wina), 

• Liczba uczestników transgranicznych wydarzeń kultu-
ralnych – 510, 

• Liczba nowo powstałych usług turystycznych zwięk-
szających wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 
w turystyce – 1 (Winiarski transgraniczny szlak tury-
styczny), 

• Liczba kampanii promujących zachowanie dziedzic-
twa przyrodniczego w ramach kampanii promocyjnej 
– 1,

• Liczba publikacji – 3.

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Odkryj Podkarpackie na Szlaku Kulinarnym 
Podkarpackie Smaki

Historia sprawiła, że teren dzisiejszego województwa był 
swoistym tyglem kultur i tradycji różnych narodowości. Ogrom-
ne bogactwo historyczne spowodowało, że w województwie 
podkarpackim można wyróżnić kilka odmian kuchni, są to m.in. 
etniczna, staropolsko-dworska, włościańska, mieszczańska, łem-
kowsko-bojkowska, pogórzańska, lasowiacka czy fusion-autor-
ska. Region ten był wielonarodowy, wieloetniczny, więc także 
potrawy, które jadano były różnorakie wynikające ze specyfiki 
danej kultury. Inaczej jadano po dworach, a inaczej w miejskich 
kamienicach, czy w chłopskich chatach. Bogactwo kulinarne wo-
jewództwa podkarpackiego powoduje, że być może jest to naj-
ciekawszy region kulinarny w Polsce.

Różnorodność dań stanowi ogromny atut i wyróżnik na tle in-
nych województw, stąd potrzeba wyeksponowania tego bogac-
twa wśród branży, touroperatorów oraz turystów w Polsce i za 
granicą. Dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców - turystów, 
pasjonatów kulinarnych pozwala na rozwój turystyki kulinarnej 
w tym regionie. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” od ponad 15 lat 
działa w segmencie turystyki kulinarnej. Zauważalna jest po-
trzeba popularyzacji wiedzy na temat dań oraz produktów (m.in. 
amoniaczki, cebulaki, chrupaczki, dereń kiszony, futomski bul-
wiok, knysze, krupiak, kruszon, łewesz, małdrzyki, proziaki, fucz-
ki, hreczanyki czy stolniki), a także na temat tradycji kulinarnej 
regionu. Pomimo potencjału, lokalna kuchnia jest wciąż roz-
poznawalna w ograniczony sposób, a rozwój turystyki kulinar-
nej napotyka na pewne bariery. Umiejętność wytwarzania dań 
lokalnych powinna być szerzej dostępna. Bogactwo kulinarne 
i produktowe nie przekłada się również na liczbę turystów od-

zację imprez promujących tradycje winiarstwa (transgraniczny 
festiwal wina, karpacka akademia wina), a także przygotowanie 
publikacji (m.in. „Karpacka lista win”, mapa trasy Szlaku, specjal-
ne wydanie tematyczne Biuletynu Karpackiego).

Główne działania projektu:
• Wyznaczenie winiarskiego transgranicznego szlaku tury-

stycznego,
• Organizacja Karpackiej Akademia Wina, 
• Organizacja transgranicznego festiwalu wina z konferencją 

końcową,
• Wydanie publikacji i kampania promocyjna.

Realizacja mikroprojektu daje możliwość zapoznania się z te-
raźniejszością i historią uprawy winorośli i winiarstwa w Kar-
patach. Projekt jest realizowany w obwodzie zakarpackim oraz 
w województwie podkarpackim od listopada 2019 r. do stycznia 
2021 r. 

• Liczba kampanii promujących zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego w ramach kampanii promocyjnej – 1,

• Liczba publikacji – 5, 
• Liczba zmodernizowanej / wyposażonej / ulepszonej 

(istniejącej) infrastruktury turystycznej zwiększającej 
wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego w turysty-
ce – 1 (informacyjny punkt ekologiczny „Dubravka” na 
terenie Parku Narodowego „Beskidy Skolskie”),

• Liczba szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za 
przyrodę – 3 (szkolenia dla personelu parków przyrod-
niczych).

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Z promocją walorów przyrodniczych oraz propagowaniem 
równoważonej turystyki związany jest również kolejny projekt 
realizowany w 2020 r. 

Modernizacja ścieżki przyrodniczej  
„Knieja” w Nowosiółkach

Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności ist-
niejącej ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach (k. Hoczwi 
w powiecie leskim), wytyczonej w 2008 r. przez Stowarzyszenie 
„Pro Carpathia”. Dawna nazwa ścieżki „Na tropach mieszkańców 
karpackiej puszczy” nawiązuje do istnienia na tym terenie przed 
II wojną światową dwóch przysiółków, które nosiły nazwę „Za 
Lasem”. O dawnej obecności osad świadczą stare drzewa owo-
cowe, kamienne studnie oraz ślady po fundamentach. Ścieżka 
pokazuje przyrodę karpackiej puszczy oraz osobliwości przyrod-
nicze w postaci ostoi dużej fauny, m.in. żubra, jelenia czy wilka. 
Długość trasy to około 4 km. Większość trasy prowadzi przez 
las, w którym można obserwować fragmenty pierwotnej puszczy 
karpackiej. Ciągłość bieszczadzkich kompleksów leśnych stano-
wi ostoję dziko żyjących dużych ssaków drapieżnych i roślino-
żernych, takich jak niedźwiedzie, wilki, rysie, jelenie czy dziki. Na 
ścieżce znajduje się platforma widokowa, wiata odpoczynkowa, 
sześć tablic przystankowych w tym jedna z panoramą okolicy 
oraz tabliczki kierunkowe, które wskazują trasę marszu. Ścieżka 
ma charakter pętli i jest jednokierunkowa. Najwyższy punkt na 
trasie znajduje się na wysokości 548 m n.p.m., a czas przejścia 
można szacować na ok. 2 godzin. Realizacja zadania przyczyniła 
się do poprawy stanu istniejącej infrastruktury na ścieżce, która 
z biegiem lat uległa samoistnej degradacji z powodu warunków, 
jakie panują w lasach. 

Realizacja projektu koncentrowała się na dwóch głównych 
działaniach:
1. Inwentaryzacji stanu technicznego ścieżki oraz oznakowa-

niu ścieżki.
2. Organizacji imprezy plenerowej promującej ścieżkę „Knieja” 

dla ok. 40 przedstawicieli branży turystycznej (m.in.: prze-
wodników, pracowników punktów informacji turystycznej, 
touroperatorów). W czasie imprezy plenerowej nadano ścież-
ce imię Grzegorza Sitko – ornitologa, absolwenta Akademii 
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
(na kierunku biologia), prekursora współczesnej turystyki 
przyrodniczej w Bieszczadach, pracownika Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego, współautora szeregu publikacji, m.in. tak 
popularnych przewodników jak: „Zielone Podkarpacie” czy 
„Dzikie Bieszczady”, tragicznie zmarłego w grudniu 2016 r.

Tabela 7. Rezultaty projektu 

REZULTATY:

• Modernizacja ścieżki w Nowosiółkach, w tym: wyko-
nanie 6 plansz do tablic informacyjno-edukacyjnych, 
wyznakowanie trasy w terenie (wymalowanie zna-
ków graficznych na drzewach oraz postawienie dro-
gowskazów), 

• Organizacja imprezy plenerowej dla ok. 40 przedsta-
wicieli branży turystycznej (m.in.: przewodników, pra-
cowników punktów informacji turystycznej, tourope-
ratorów),

• Emisja spotu radiowego, zamieszczenie informacji 
w mediach społecznościowych i na portalach interne-
towych (10 informacji).

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Pod-
karpackiego. Jego realizacja rozpoczęła się w kwietniu br. i za-
kończyła się w październiku 2020 r.

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

Region karpacki ma ponad tysiąc lat doświadczenia w zakre-
sie winiarstwa i uprawy winorośli. Tradycje winiarskie stanowią 
istotną część dziedzictwa kultury karpackiej. Niemniej jednak 
obecnym problemem karpackiej kultury winiarstwa i ekotu-
rystyki jest mała rozpoznawalność win i miejscowości winiar-
skich wśród lokalnych mieszkańców, turystów, touroperatorów 
itp. Jednocześnie w skali światowej rosnąca popularność regio-
nów winiarskich powoduje zainteresowanie turystów, lokalnych 
mieszkańców i wpływa na zachowanie tradycji winiarskich.

Potrzeby te przyczyniły się do realizacji mikroprojektu, mają-
cego na celu zachowanie i promocję tradycji winiarskich jako 
części dziedzictwa kulturowego regionu karpackiego. Jako cele 
szczegółowe wskazane zostały: promowanie karpackiego dzie-
dzictwa kultury winiarstwa i winiarstwa, rozwój transgranicz-
nego produktu turystycznego promującego karpackie tradycje 
uprawy winorośli i produkcji wina, podnoszenie kompetencji 
personelu w zakresie dziedzictwa kultury wina.

Opisane cele osiągnięte zostaną poprzez badanie tradycyj-
nych odmian winorośli w regionie karpackim i różnych rodzajów 
wina, badanie tradycji winiarskich w Karpatach, określenie ob-
szarów i miejscowości na Zakarpaciu i Podkarpaciu, które słyną 
z winnic i winnic, rozwój produktów turystycznych w celu przy-
ciągnięcia odwiedzających (transgraniczny szlak wina), organi-

Tabela 8. Partnerzy projektu Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

Lp. Nazwa w języku oryginalnym Nazwa w języku angielskim

1. Виноградівська районна рада Vynohradiv District Council

2. Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати – 
Україна”

Association of self-governments „Euroregion Carpathians – Ukraine”

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Association for Development and Promotion of Podkarpacie „Pro Carpathia”

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Ścieżka przyrodnicza „Knieja” w Nowosiółkach im. Grzegorza Sitki, fot. Lidia 
Widak



36 37

Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny

Pszczoła karpacka – wspólne działania na 
rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa 

przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

Pogranicze ukraińsko-polskie w ramach wspólnego systemu 
ekologicznego Karpat charakteryzuje się dużą różnorodnością 
flory i fauny. Jednym z rdzennych przedstawicieli karpackiej 
przyrody jest pszczoła karpacka (zwana również „Karpatką”). 
Zmieniające się warunki klimatyczne, stosowanie pestycydów, 
a także krzyżowanie spowodowały spadek populacji czystoraso-
wych pszczół karpackich (o około 40%). Inne wyzwanie stanowi 
spadek zainteresowania pszczelarstwem wśród młodych ludzi, 
pomimo bogatych tradycji pszczelarskich regionu karpackiego. 
Popularyzacja pszczelarstwa i tradycyjnych produktów pszcze-
lich jest również konieczna, aby zwrócić uwagę na problem 
zachowania populacji pszczół karpackich. Projekt ma na celu 
stworzenie kompleksowego podejścia do zachowania lokalnej, 
rdzennej karpackiej rasy pszczół połączonego z promocją trady-
cji pszczelarskich w Karpatach.

Głównym celem mikroprojektu jest podjęcie kompleksowych 
działań mających na celu zachowanie miejscowej rasy pszczo-
ły karpackiej wraz z promocją tradycji pszczelarskich w Karpa-
tach, natomiast jako cele szczegółowe wskazano: zachowanie 
i popularyzacja hodowli pierwotnych pszczół karpackich jako 
elementu dziedzictwa przyrodniczego regionu, rozwój produk-
tów turystycznych (trasy, wystawy) w celu przyciągnięcia uwagi 
odwiedzających do problemu pszczół karpackich, popularyzację 
pszczelarstwa i tradycyjnych produktów pszczelich.

Główne działania projektu:
• Imprezy transgraniczne mające na celu promocję dziedzic-

twa przyrodniczego,
• Badanie składu gatunkowego wysokogórskich pasiek kar-

packich i określenie poziomu zmienności gatunku w oparciu 
o kilka sezonów,

• Dwie otwarte wystawy przedstawiające historię pszczelar-
stwa w Karpatach,

• „Karpacki Szlak Miodu” złożony z pięciu tras turystycznych, 
obejmujących obiekty związane z pszczelarstwem i atrakcje 
przyrodnicze,

• Publikacje promocyjne.

Tabela 12. Zakładane rezultaty mikroprojektu 

REZULTATY:

• Liczba wydarzeń transgranicznych zorganizowanych 
przy wsparciu Programu – 3 (festiwal miodu, warsz-
taty wykonywania świec z wosku, konferencja podsu-
mowująca), 

• Liczba promowanych i / lub zachowanych obsza-
rów przyrodniczych jako bezpośrednia konsekwen-
cja wsparcia Programu – 2 („Pasieka Huculszczyzny 
w sekcji historycznej – od Kotliny do Inteligentnego 
Ula” (Kosiv) – Autentyczna pszczoła huculska; „Pasieka 
w dziale historycznym od zagłębienia do inteligent-
nego ula” (Kolochava), 

• Liczba osób uczestniczących w akcjach i działaniach 
uświadamiających promujących zachowanie dziedzic-
twa naturalnego – 555 osób, 

• Liczba kampanii promujących zachowanie dziedzic-
twa naturalnego – 1, 

• Liczba publikacji poświęconych dziedzictwu natural-
nemu regionu – 3, 

• Liczba nowopowstałej infrastruktury zwiększającej 
wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego w tury-
styce (np. trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.) – 3 
(„Karpacka ścieżka miodowa” (trasa piesza i trasa ro-
werowa), „Kolochavskie miodowe szlaki” (trasa piesza).

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Mikroprojekt realizowany jest od maja 2019 r. do lipca 2021 r. 
na pograniczu polsko-ukraińskim (województwo podkarpackie, 
obwody: zakarpacki, iwanofrankowski).

Celem kolejnego projektu oprócz wsparcia rozwoju instytu-
cjonalnego Stowarzyszenia jest również wsparcie działań mi-
syjnych. 

Rozwój potencjału instytucjonalnego 
Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

Jak wskazano już powyżej, jednym z fundamentalnych dzia-
łań statutowych Stowarzyszenia jest powołanie Instytutu Kar-
packiego, który pozwoli na zapewnienie stałej działalności 
w obszarze Karpat. Powstanie tego ośrodka pozwoli również na 
zintensyfikowanie oraz zacieśnienie współpracy z partnerami 
oraz stworzenie sieci współpracy osób, organizacji i instytucji 
działających na rzecz promocji i popularyzacji oraz lepszego 
wykorzystania potencjału pogranicza. Realizacja projektu Roz-
wój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” 
finansowanego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Oby-
watelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności 
(Priorytet 1 a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjo-
nalnego) przyczyni się do osiągniecia tego celu. Projekt ponadto 
pozwoli na wzmocnienie organizacji, aby bardziej skutecznie 
i efektywnie mogła realizować działalność misyjną.

wiedzających ten region, mimo tego że dziedzictwo kulinarne 
jest elementem budowy marki turystycznej każdego regionu. 
Dlatego też tak istotne są działania informacyjno-promocyjne. 
Sztuka kulinarna jest jednym z ważniejszych wyróżników każdej 
społeczności. Poprzez promowanie tradycji, szukanie jej źródeł, 
poszukiwanie odrębności regionów jest niezbędne i konieczne 
w celu zachowania własnej tożsamości. Powrót do kulinariów 
tradycyjnych powoduje budowanie relacji międzypokoleniowej 
i zachowanie tożsamości miejsca. Obecnie zauważa się dążenie 
człowieka do poszukiwania (czy może powrotu do utraconej) 
autentyczności, którą uznać można za składniki lokalnej tożsa-
mości miejsca. Drogą powrotu do autentyzmu w życiu społecz-
nym ma być zwolnienie tempa życia, korzystanie z lokalnych do-
brodziejstw natury – najlepiej nieprzetworzonych chemicznie, 
a produkcja i usługi mają bazować na tradycji i rodzimych zwy-
czajach. Widoczne jest ogromne zapotrzebowanie na żywność 
opartą na tradycyjnych uprawach i hodowlach, przygotowywaną 
zgodnie z dawnymi recepturami.

Warto podkreślić potrzebę wkomponowania tożsamości re-
gionu – produktów i dań tradycyjnych na stałe w karty dań. Moż-
liwe jest to poprzez podnoszenie świadomości, wiedzy lokalnej 
branży, kucharzy i właścicieli obiektów oraz działania informa-
cyjno-promocyjne. Brak wiedzy na temat bogactw produktów 
i wykorzystania w kuchni lokalnej stanowi ogromną przeszko-
dę, ale i potrzebę dla budowania świadomości kulinarnej tego 
regionu oraz większego zainteresowania kuchnią, regionem, co 
w efekcie wpłynie na pozytywne skojarzenia, a tym samym chęć 
ponownego przyjazdu turysty.

Turyści w XXI wieku coraz częściej przed wyborem miejsca 
wakacyjnej podróży sprawdzają jego walory kulinarne. Przy wy-
borze celu podróży, dobra i autentyczna regionalna kuchnia czę-
sto staje się więc decydującym argumentem. Zbyt często zapo-
mina się o tym czynniku zachęcającym do wyboru konkretnego 
kierunku wyjazdu bądź stworzenia oferty promocyjnej danego 
regionu.

Głównym celem projektu Odkryj Podkarpackie na Szlaku Ku-
linarnym Podkarpackie Smaki, realizowanego w formie zadania 
publicznego jest rozwój i promocja tematycznego szlaku dzie-
dzictwa kulturowego – Szlaku Kulinarnego „Podkarpackie Sma-
ki”. Jako cele szczegółowe przyjęto: wzrost rozpoznawalności 
produktów oraz dań kuchni tradycyjnej województwa podkar-
packiego, transfer wiedzy na temat lokalnej kuchni do przedsta-
wicieli branży gastronomicznej, touroperatorów, przewodników, 
biur podróży; propagowanie informacji dotyczącej oferty pro-
duktów kulinarnych województwa podkarpackiego oraz marki 
Szlaku wśród turystów polskich i zagranicznych. 

Szlak „Podkarpackie Smaki” to kompleksowy produkt tury-
styczny (obejmujący blisko 50 obiektów: m.in. zajazdy, oberże, 
karczmy, gospody i szynki) o wysokim poziomie jakości (dania 
kuchni tradycyjnej, certyfikowane obiekty m.in. w zakresie obsłu-
gi klienta, wystroju pomieszczeń, karty dań). Szlakiem od 2013 r. 
zarządza Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Nowe obiekty gastro-
nomiczne przechodzą proces certyfikacji (test serwowanych 
przez kuchnię dań, ich jakość, wystrój lokalu, standard obsługi). 
Co dwa lata odbywa się certyfikacja obiektów, które są już na 
Szlaku (zespół min. dwuosobowy). Poprzez spójną markę Szlak 
Kulinarny „Podkarpackie Smaki” jest łatwo identyfikowalny. Do-
datkowo identyfikację ułatwiają certyfikaty (numerowane), które 
umieszczone są w certyfikowanych obiektach oraz tabliczki in-
formacyjne umieszczone na obiektach. Szlak Kulinarny posiada 

swoją stronę internetową www.szlakpodkarpackiesmaki.pl.
Realizacja zadania koncentrowała się na: działaniach infor-

macyjno-promocyjnych, obejmujących wydanie przewodnika 
i mapy po Szlaku Kulinarnym „Podkarpackie Smaki” oraz ich 
dystrybucji, organizacji wydarzeń promocyjnych: konferencji 
prasowej dla przedstawicieli mediów lokalnych celem pokaza-
nia oferty i promocji Szlaku, przewodnika, mapy oraz wydarzenia 
promocyjnego na Szlaku w jednym z obiektów gastronomicz-
nych, celem rozpropagowania świadomości, wiedzy, promocji 
dań kuchni tradycyjnej wśród gestorów, branży kulinarno-tury-
stycznej oraz mieszkańców i turystów (wydarzenie zorganizo-
wano on-line). Drugim głównym działaniem było rozszerzenie 
Szlaku Kulinarnego i jego oferty za sprawą przyjęcia pięciu no-
wych członków oraz rozbudowa strony www.szlakpodkarpackie-
smaki.pl o atrakcje znajdujące się w pobliżu każdego z obiektów, 
bazę noclegową celem wzmocnienia oferty turystycznej regio-
nu.

Projekt uzyskał dofinanso-
wanie z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Jego re-
alizacja rozpoczęła się w maju 
br. i zakończyła się w listopa-
dzie 2020 r.

Tabela 10. Rezultaty projektu

 REZULTATY:
• Przewodnik po „Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Sma-

ki”,
• Mapa po „Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki”,
• Rozbudowana strona www.szlakpodkarpackiesmaki.pl,
• Zaktywizowane obiekty na Szlaku (włączenie 5 no-

wych obiektów),
• Materiały prasowe/internetowe (10 materiałów).

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tabela 11. Partnerzy projektu Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictw przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraiń-
skim

Lp. Nazwa w języku oryginalnym Nazwa w języku angielskim

1. Громадська організація oб’єднання пасічників „Карпатська еко пасіка” Non-government organization Association of beekeeper „Carpathian eco-apiary”

2. Колочавська сільська рада Kolochava Village Council

3. Асоціація органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати – 
Україна”

Association of self-governments „Euroregion Carpathians – Ukraine”

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Association for Development and Promotion of Podkarpacie „Pro Carpathia”

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Przewodnik i mapa „Podkarpackie smaki”
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Główne działania: 
• Budowa Instytutu Karpackiego (przedsięwzięcie jest finan-

sowane również ze środków Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020), 

• Poprawa funkcjonowania Stowarzyszenia,
• Modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia, 
• Doposażenie biura,
• Wsparcie działalności promocyjnej, 
• Podniesienie kwalifikacji członków i pracowników Stowarzy-

szenia.
Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2019 r. i zakończy 

w czerwcu 2021 r.
Tabela 13. Zakładane rezultaty projektu 

REZULTATY:
• Liczba nowo wybudowanych budynków wraz z infra-

strukturą – 1 (z dotacji uzyskanej z Narodowego In-
stytutu Wolności wsparta zostanie budowa Instytutu 
Karpackiego, zaplanowanego w ramach projektu Świat 
karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kul-
turowej unikalności Karpat),

• Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach – 90 (3 
warsztaty promujące tradycyjne rękodzieło w nowocze-
snych aranżacjach oraz 3 spotkania karpackie), 

• Liczba zawiązanych partnerstw, będących wynikiem 
spotkań karpackich – 1, 

• Liczba przeprowadzonych badań sprawozdania finan-
sowego – 1, 

• Liczba usług dotyczących controllingu i optymalizacji 
kosztów Stowarzyszenia –1, 

• Liczba przebudowanych stron internetowych – 1, 
• Liczba zakupionego sprzętu wraz z niezbędnym opro-

gramowaniem – 15 (np. sprzęt komputerowy, oprogra-
mowanie, projektor, drukarka, dyski zewnętrzne),

• Liczba nabytych licencji na wartości niematerialne 
i prawne –1, 

• Liczba szkoleń dla członków i pracowników organizacji 
– 4.

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Kolejnym projektem wspierającym działalność misyjną Sto-
warzyszenia jest przedsięwzięcie opisane poniżej. 

Rozwój potencjału instytucjonalnego 
Stowarzyszenia „Pro Carpathia” przez wsparcie 

działań misyjnych na rzecz Karpat

Think tanki definiowane są jako organizacje, które opracowu-
ją badania, analizy, opinie związane ze sprawami krajowymi lub 
międzynarodowymi w celu wspierania procesów podejmowania 
strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań lub regu-
lacji2. 

Projekt Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia 
„Pro Carpathia” przez wsparcie działań misyjnych na rzecz Karpat, 
finansowany ze środków ze środków Programu Rozwoju Organi-
zacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu 
Wolności (Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny think tanków oby-
watelskich) pozwoli na wsparcie działań powstającego Instytu-
tu Karpackiego. Jego realizacji umożliwi również prowadzenie 

2 Zgodnie z Regulaminem Konkursu Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków oby-
watelskich Edycja 2019. 

badań, analiz dotyczących tematyki karpackiej oraz akcji infor-
macyjno-promocyjnych w tym zakresie. 

Jednym z najważniejszych działań zaplanowanych w ramach 
projektu jest analiza wizerunku i jakości ofert turystycznych 
w Karpatach (pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie). Badania, 
które posłużą do wykonania analizy prowadzane są w trzech 
krajach pogranicza, w których Stowarzyszenie realizuje projek-
ty i działania związane z szeroko pojętą tematyką dziedzictwa 
Karpat. Badanie prowadzone jest przy wykorzystaniu różnych 
metod i technik badawczych, poczynając od analizy danych 
zastanych, przez badanie ankietowe beneficjentów projektów 
realizowanych na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim 
w ramach Programów Transgranicznych: Polska-Słowacja, Pol-
ska-Białoruś-Ukraina, Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina, bada-
nia turystów w Polsce, Słowacji i na Ukrainie odwiedzających 
pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie po badania metodą 
delficką.

Równie ważnym przedsięwzięciem w ramach tego projektu 
jest kontynuacja Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalne-
go, poświęconego kulturze, przyrodzie, gospodarce i turystyce 
pogranicza. Na łamach czasopisma prezentowane są również 
dobre praktyki ze wszystkich krajów karpackich.

W ramach projektu doposażona została również sama 
organizacja. Działalność Stowarzyszenia to w dużej mierze 
praca biurowa, a więc praca wymagająca odpowiedniego 
sprzętu i zaplecza infrastrukturalnego. Zakupiony sprzęt 
(sprzęt komputerowy, kamera, obiektyw do aparatu)
będzie wykorzystywany przez Stowarzyszenie do rozwoju 
instytucjonalnego oraz poszerzania zasięgu działań 
merytorycznych. W ramach projektu zaplanowano również 
promocję działalności Stowarzyszenia za sprawą spotów rekla-
mowych, rozbudowy strony internetowej poświęconej Konwen-
cji Karpackiej. Środki zaplanowane w ramach proje tu pozwoliły 
również na podniesienie wiedzy całego zespołu z zakresu fun-
draisingu.

Główne zadania: 
• Zakup sprzętu,
• Rozbudowa strony internetowej,
• Szkolenie dla Zarządu i pracowników w zakresie fundraisin-

gu, 
• Wydanie czasopisma Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny,
• Wykonanie analizy związanej z wizerunkiem i jakością oferty 

turystycznej w Karpatach,
• Działalność promocyjna.

Projekt realizowany jest od lipca 2019 r. do końca 2020 r. 

Tabela 14. Zakładane rezultaty projektu 

REZULTATY:

• Ilość́ zakupionego sprzętu – 5,
• Liczba przebudowanych stron internetowych  –1 (www.

konwencjakarpacka.org.pl),
• Liczba przeszkolonych osób –15, 
• Ilość́ numerów – 6, 
• Liczba spotów promocyjnych – 8,
• Ilość gadżetów promocyjnych – 300,
• Ilość analiz – 1

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Projektem wspierającym działalność misyjną Stowarzyszenia 
„Pro Carpathia” jest również kolejne przedsięwzięcie.

Kapitał żelazny jako podstawa stabilnego 
finansowania działalności statutowej 

Stowarzyszenia „Pro Carpathia”
Głównym celem projektu jest stworzenie stabilnych podstaw 

finansowania Stowarzyszenia za sprawą stworzenia kapitału że-
laznego, co pozwoli na wzrost zasięgu i znaczenia działalności 
organizacji z punktu widzenia rozwoju instytucjonalnego, dzia-
łalności misyjnej oraz w stosunku do jej interesariuszy i otocze-
nia, w którym działa. 

Najważniejsze działania: 
• Stworzenie programu budowy kapitału żelaznego i zarządza-

nia nim w Stowarzyszeniu „Pro Carpathia”, 
• Działania na rzecz pozyskania środków dla utworzenia kapi-

tału żelaznego (organizacja warsztatów dla członków i pra-
cowników Stowarzyszenia z zakresu fundraisingu), 

• Działania na rzecz pozyskania partnerów instytucjonalnych 
(opracowanie analizy usług społecznych, organizacja semi-
narium), 

• Działania informacyjno-promocyjne (konferencje tematycz-
ne, pikniki, materiały informacyjne i promocyjne). 

Zakłada się, iż przychody z kapitału żelaznego pozwolą m.in. 
na:
• stworzenie stabilnego źródła dochodu, które gwarantować 

będzie stałe finansowanie działalności misyjnej niezależnie 
od realizowanych okresowo projektów,

• stabilność prowadzonych działań statutowych,
• wsparcie długofalowe adresatów działań,
• zwiększenie możliwości pozyskania nowych partnerów 

i ugruntowania istniejących partnerstw. 
Projekt Kapitał żelazny jako podstawa stabilnego finansowania 

działalności statutowej Stowarzyszenia „Pro Carpathia” finansowa-
ny jest ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatel-
skich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności. 

Tabela 15. Zakładane rezultaty projektu 

REZULTATY:
• Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu 

utworzenia i budowania kapitału żelaznego, wykorzy-
stania kapitału żelaznego w przyszłej działalności or-
ganizacji (zarówno w wymiarze realizacji celów statu-
towych, jak i w zakresie rozwoju instytucjonalnego), 

• Opracowanie systemu zarzadzania kapitałem żelaznym 
wraz ze strukturą oraz procedurami, dokumentacją 
prawną,

• Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelazne-
go,

• Liczba warsztatów dla członków i pracowników Stowa-
rzyszenia – 4, liczba przeszkolonych osób – max. 10, 

• Liczba przeprowadzonych kampanii fundrainsingo-
wych – 1,

• Analiza możliwości wykorzystania instrumentu obliga-
cji społecznych – opracowanie narzędzi,

• Seminarium dla samorządów poświęcone instrumento-
wi obligacji społecznych (ok. 35 osób, prelegenci – eks-
perci z zakresu projektowania usług społecznych). 

• Przygotowanie i emisja 20 spotów informacyjnych 
o Stowarzyszeniu w telewizji regionalnej,

dr Agnieszka Pieniążek
Prawnik, politolog, adiunkt w Insty-
tucie Nauk Społecznych i Ochrony 
Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 
Specjalizuje się w badaniach organi-
zacji pozarządowych i ich aktywno-
ści. Zawodowo związana ze Stowa-
rzyszeniem „Pro Carpathia”.

• Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyj-
nych o Stowarzyszeniu (folderu), 

• Przygotowanie gadżetów promocyjnych,
• Organizacja 2 konferencji tematycznych, 
• Organizacja 2 pikników.

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentacji projektowej. 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” posiada również od 2019 r. 
status przedsiębiorstwa społecznego (nadany przez Departa-
ment Ekonomii Społecznej i Solidarnej działający przy Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Kolejnym projektem, 
który wspiera działalność związaną z promocją produktów tra-
dycyjnych, ekologicznych i tradycyjnych jest projekt, który uzy-
skał dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Nawigator II – 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”. 

Nawigator II – Program Rozwoju  
Ekonomii Społecznej

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wzmocnienie dzia-
łalności Sklepu Podkarpackie Smaki poprzez wsparcie produk-
cji produktów sprzedawanych pod marką Podkarpackie Smaki 
(dżemy), zakup towarów do Sklepu (środki obrotowe), zakup 
usług niezbędnych do zwiększenia rozpoznawalności marki 
sklepu „Podkarpackie Smaki”, zakup niezbędnego wyposażenia 
oraz zakup koncesji na sprzedaż alkoholu (wina). Realizacja pro-
jektu powoli również na utrzymanie personelu Sklepu Podkar-
packie Smaki. 

Projekt jest realizowany przez 8 miesięcy, do grudnia 2020 r. 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020: Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 
Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 

Działalność Sklepu wspiera funkcjonowanie Klastra Podkar-
packie Smaki powołanego w 2013 r. i zrzeszającego ponad 60 
podmiotów z sektora MŚP z branży rolno-spożywczej, głównie 
producentów żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej. 
Stowarzyszenie jest Animatorem Klastra. Klaster Podkarpackie 
jest drugim Klastrem animowanym przez Stowarzyszenie, tj. 
drugim obok Karpackiego Klastra Turystycznego zrzeszającego 
ponad 80 przedsiębiorców, organizacji badawczych, instytucji 
otoczenia biznesu oraz innych podmiotów wsparciem rozwoju 
turystyki aktywnej, kulturowej, przyrodniczej oraz zdrowotnej na 
terenie województwa podkarpackiego. 

 



1. WSPÓLNE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Publikacja „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa 
podkarpackiego” jest kolejnym tego typu działaniem dla naszego 

regionu. Opracowanie poświęcone jest charakterystyce środowiska 
przyrodniczego województwa podkarpackiego oraz formom ochro-
ny przyrody, do których należą dwa parki narodowe, 96 rezerwatów 

przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego 
krajobrazu, 63 obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajo-

brazowe. Przedstawione zostały takie regiony m.in. jak Bieszczady, 
Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie czy Kotlina Sandomierska, 

gdzie pojawiają się magiczne krajobrazy, niespotykane nigdzie 
indziej gatunki rzadkich roślin czy zwierząt. 

Autor: Jacek Szarek 
Rok wydania: 2018

Nasze publikacje:

3. ROŚLINY I PASTWISKA  
ZWIĄZANE Z WYPASEM 
Pastwiska stanowiły niegdyś jeden z najbardziej 
powszechnych składników górskiego krajobrazu. 
W wielu miejscach wygasła już hodowla, ale ślady 
po dawnym pasterstwie wciąż są obecne. Tam, gdzie 
jeszcze wypasa się krowy, owce, konie czy kozy, 
wykształcają się fitocenozy pastwiskowe. Obecność 
zwierząt hodowlanych wpływa też na charakter 
innych siedlisk, kształtując ich skład gatunkowy 
i tworząc bogatą mozaikę fitocenoz. Zapraszamy 
do krótkiego wglądu w historię wypasu i ekologię 
pastwisk, a także w bioróżnorodność ekosystemów, 
jakie im zwykle towarzyszą.
Autor: Adam Szary
Rok wydania: 2020

2. CZERWONA KSIĘGA ROŚLIN 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego jest 
pierwszym tego typu dziełem opracowanym dla naszego 

regionu. Ukazuje ona skalę zagrożeń poszczególnych ele-
mentów szaty roślinnej: zarówno gatunków, jak i zbiorowisk 

roślinnych. Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze 
sobą części. W pierwszej zostały zawarte charakterystyki do-
tyczące aktualnego statusu blisko 150 gatunków, rozmiesz-

czenia ich stanowisk, a także informacje na temat siedlisk 
występowania i głównych czynników zagrażających ich po-
pulacjom. Znajdziemy tutaj kotewkę – orzech wodny i takie, 
które występują już tylko na terenie województwa podkar-
packiego – na przykład ostrożeń siedmiogrodzki. W drugiej 
części omówiono zagadnienia dotyczące zanikających bądź 

narażonych na wyginięcie 70 zbiorowisk roślinnych oraz 
czynników przyczyniających się do ich ustępowania.

Autorzy: Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin, Magdalena  
Wolanin, Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Rogut

Rok wydania: 2015

4. FAUNA WODNA POTOKÓW KARPACKICH. 
PRZEWODNIK TERENOWY
W niniejszej publikacji znajdują się zwięzłe opisy wybranych 
grup zwierząt bezkręgowych i gatunków ryb zasiedlających 
potoki i rzeki obszaru Karpat położonego w obrębie wojewódz-
twa podkarpackiego. Na potrzeby przewodnika wybrano zespoły 
organizmów i gatunki przyrodniczo cenne, ale również te najbar-
dziej charakterystyczne dla omawianego regionu. Aby ułatwić 
właściwe postrzeganie podwodnego świata zwierząt, na wstępie 
przedstawiono również krótkie charakterystyki warunków pa-
nujących w wodach płynących, obszarów z dobrze zachowanymi 
potokami, opisy siedlisk czy zagrożenia ze strony działalności 
człowieka. Książka została opracowana w sposób umożliwiają-
cy korzystanie z niej bezpośrednio w terenie, załączono także 
uproszczone klucze do oznaczania organizmów, a jej zasadniczą 
część stanowią tablice barwne. Brak polskich nazw większości 
gatunków bezkręgowców jest wynikiem ich nieobecności w pi-
śmiennictwie zarówno naukowym, jak i popularnym.
Autorzy: Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak
Rok wydania: 2015
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