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Szanowni Państwo
Od lipca 2006 roku Gmina Miejska Przeworsk realizuje projekt
„Polsko-ukraińska galeria współpracy” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu państwa,
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III
A/TACIS CBC 2004-2006.
Projekt jest realizowany wspólnie z Miejską Radą Beregowa
i Przeworskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych.
Zamierzeniem projektu jest popularyzacja działań artystycznych w środowisku
ludzi młodych, promocja turystyki, kultury i sztuki, wzmocnienie
instytucjonalne rozwoju turystyki w naszym mieście oraz poszerzenie wiedzy
na temat moŜliwości rozwoju turystyki w regionie Karpatach Wschodnich
i na Ziemi Przeworskiej. Działania projektu, to zorganizowany plener
malarsko-fotograficzny „Malujmy razem”, II Euroregionalny Jarmark
Turystyczny oraz konferencja naukowa „Uwarunkowania społeczno
– ekonomiczne rozwoju turystyki Karpat Wschodnich”.
Dzięki współpracy z Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową
w Jarosławiu wydaliśmy drugą juŜ publikację naukową dotycząca
uwarunkowań rozwoju turystyki w regionach przygranicznych.
Wydana publikacja przedstawia w sposób skondensowany szereg
informacji z dziedziny turystyki, środowiska przyrodniczego, aspektów
dziedzictwa kulturowego, atrakcji turystycznych zarówno Karpat Wschodnich,
jak i pogranicza tego regionu – Ziemi Przeworskiej.
Jestem przekonany, Ŝe publikacja ta przyczyni się do poszerzenia
wiedzy dla osób, które zechcą promować omawiany region, jak równieŜ
zachęci do poznawania atrakcji turystycznych.
Chciałbym wyrazić słowa podziękowania wykładowcom, autorom
publikacji oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.
Równocześnie zachęcam do pracy nad kolejną edycją dotyczącą rozwoju
turystyki w naszym regionie.

Burmistrz Miasta Przeworska

Janusz Magoń

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO –
EKONOMICZNE REGIONU KARPAT
WSCHODNICH

Górz Bronisław*

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KARPAT
WSCHODNICH
Przyjęty w niniejszej pracy obszar, zwany dalej Karpatami
Wschodnimi, ma powierzchnię wynoszącą prawie 8,4 tys. km2 i jest
zamieszkały przez około 710 tys. ludności (2005 rok). Obejmuje 16 miast i 64
gminy wiejskie. Jest połoŜony w większości w podregionie krośnieńskoprzemyskim, stanowiącym wyodrębnioną przez GUS jednostkę, pokrywającą
się w duŜym stopniu z dwoma dawnymi województwami – krośnieńskim
i przemyskim.
Pod względem gospodarczym obszar ten odbiega wyraźnie nie tylko
od większości podregionów naszego kraju, ale takŜe od pozostałych części
Podkarpacia, a zwłaszcza od dawnego woj. rzeszowskiego. Niski w Karpatach
Wschodnich jest przede wszystkim poziom PKB na 1 mieszkańca, wynoszący
zaledwie 60 % poziomu krajowego, który moŜe być porównywany jedynie
z dwoma obszarami „ściany wschodniej” (podregiony: chełmsko-zamojski
i bielsko-podlaski) i z dawnym woj. nowosądeckim, które cechują
się najniŜszymi w kraju wskaźnikami produktu krajowego. TakŜe wiele innych
wartości charakteryzujących gospodarkę omawianego regionu kształtuje
się na bardzo niskim poziomie. Dotyczy to m.in. rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw, nakładów inwestycyjnych na gospodarkę i infrastrukturę,
czy teŜ dochodów własnych budŜetów gmin. Trudno w tych warunkach
realizować podstawowe cele rozwoju społecznego, zwłaszcza w zakresie
kształtowania dochodów ludności, a takŜe zatrudnienia, kształcenia i opieki
zdrowotnej. W 2005 roku stopa bezrobocia w podregionie krośnieńskoprzemyskim wynosiła prawie 21 %, a wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku
produkcyjnym kształtował się na poziomie 39 %, a więc wyraźnie poniŜej
średniej dla Podkarpacia wynoszącej ponad 42 %. Niekorzystnie na tle kraju
i regionu przedstawiają się teŜ tutaj miesięczne wynagrodzenia, niŜsze
od przeciętnych wynagrodzeń dla Polski o prawie 25 %.
Z dotychczasowych badań i analiz (CzyŜ 1998, Górz 2004, SobalaGwosdz 2005) wynika, Ŝe Karpaty Wschodnie stosunkowo wolno zmieniają
swoją gospodarkę i w niedostatecznym stopniu wykorzystują zarówno nowe,
makroekonomiczne czynniki rozwoju, jak i teŜ lokalne zasoby ludzkie,
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przyrodnicze i kapitałowe, decydujące o dynamice przekształceń społecznogospodarczych.
W poniŜszym opracowaniu scharakteryzowane zostały główne cechy
społeczeństwa i gospodarki Karpat Wschodnich i ukazane ich zróŜnicowanie
przestrzenne, pozwalające sformułować najwaŜniejsze problemy rozwoju tego
obszaru. Starano się teŜ przedstawić podstawowe ograniczenia gospodarcze
regionu, wynikające ze stanu występujących tu zasobów ludzkich,
kapitałowych, organizacyjnych i innych. W podejściu do analizowanych
w pracy zagadnień załoŜono, Ŝe o moŜliwościach rozwoju lokalnego
i regionalnego decyduje wiele róŜnych czynników, związanych głównie
z cechami miejscowych społeczności, z warunkami środowiska przyrodniczokulturowego, z zagospodarowaniem infrastrukturalnym i z zasobami
kapitałowymi. W konsekwencji zdecydowano przedstawić analizowane
w pracy problemy w przekroju podstawowych jednostek przestrzennych,
tj. miast i gmin, dla których zestawiony został obszerny materiał diagnozujący
ich społeczno-ekonomiczny stan w roku 2005.
Uwarunkowania rozwoju Karpat Wschodnich z ludnością i zasobami
kapitału ludzkiego
Spośród 710 tys. osób zamieszkujących Karpaty Wschodnie, około 30
% stanowiła ludność napływowa, osiedlona tu po wojnie, z czego znaczna
część znalazła się na terenach połemkowskich (Chilczuk 1962). W części
bieszczadzkiej i w Beskidzie Niskim udział tej ludności jest wyŜszy i dochodzi
nawet do 50 % (gminy: Lutowiska, Czarna, Cisna). Trzeba w związku z tym
przypomnieć, Ŝe tereny z duŜym odsetkiem osób napływowych są mało
stabilne demograficznie i trudne do integracji ze środowiskiem lokalnym.
Powiat bieszczadzki posiada najwyŜsze w kraju ujemne saldo migracji,
a w istniejących opracowaniach zwraca się uwagę na duŜą skłonność
mieszkającej tu ludności do stałej emigracji (Adamus 1994, Sobala-Gwosdz
2004).
Szczególną cechą analizowanego regionu jest przede wszystkim bardzo
nierównomierne rozmieszczenie ludności i zróŜnicowana przestrzennie gęstość
zaludnienia, wahająca się od wskaźników charakterystycznych dla obszarów
zaawansowanych w procesach urbanizacyjnych (gminy połoŜone
pod Krosnem), po bardzo niskie wartości, które w tej części Europy nie są
w ogóle spotykane. W związku z podanymi róŜnicami występuje tu od dawna
wiele specyficznych problemów rozwoju, nie notowanych w innych regionach
kraju, takich np. jak pustka osadnicza na rozległych niekiedy przestrzeniach
Bieszczadów czy Beskidu Niskiego, a równocześnie niezwykle wysokie
zagęszczenie zabudowy występujące wzdłuŜ podmiejskich dróg prowadzących
do Krosna, Jasła czy Sanoka (Polak 1994).

Ryc. 1. Rozmieszczenie ludności w Karpatach Wschodnich w 2005r.

Na współczesne rozmieszczenie ludności Karpat Wschodnich (ryc.1)
największy wpływ posiadały realizowane juŜ od XIX wieku kierunki
gospodarczego rozwoju, związane przede wszystkim z kształtującymi się tutaj
ośrodkami przemysłowymi (Zioło, Makieła 1985, Pakuła 1985) oraz
ze znanymi zdarzeniami z okresu II wojny światowej i pierwszych lat po jej
zakończeniu. Te stare centra gospodarki przemysłowej związane z większymi
miastami regionu, zostały silnie rozbudowane w okresie Polski Ludowej
i zatrudniały niekiedy po kilkadziesiąt tysięcy osób, pochodzących
z okolicznych wsi (Zioło, Makieła 1985, Adamus, Luchter 1995). Wykształciły
się wtedy rozległe strefy dojazdów do pracy, które w ograniczonym zakresie
występują takŜe obecnie. W ten sposób wzdłuŜ dróg komunikacyjnych regionu,
łączących główne miasta, powstał ciąg zurbanizowanych wsi, które takŜe
obecnie są silnie powiązane z miastami, choć czynniki tych powiązań znacznie
się zróŜnicowały. Natomiast południowe części Karpat Wschodnich mają niską
gęstość ludności wynosząca nawet poniŜej 10 osób na km2, co stwarza
doskonałe warunki dla realizowanych tutaj celów społeczno-gospodarczych,
związanych z ochroną unikalnych zasobów przyrodniczych, z gospodarką
wodną i leśnictwem. Natomiast trudniej o ocenę tej niskiej gęstości
w kontekście gospodarki turystycznej. Brak człowieka i towarzyszącej
mu zabudowy to z pewnością waŜny walor Karpat Wschodnich, podkreślany
przy ocenie ich atrakcyjności krajoznawczej czy wypoczynkowej.
Równocześnie jednak te tereny są słabo wyposaŜone nawet w podstawowe
elementy infrastruktury, niezbędne współcześnie dla organizowania turystyki,

co w duŜym stopniu wiąŜe się z bardzo słabo wykształconą siecią osiedli
(Sobala-Gwosdz 2005).
Obok gęstości zaludnienia elementami róŜnicującymi przestrzeń
społeczną Karpat Wschodnich, o duŜym znaczeniu dla ich obecnego
i przyszłego rozwoju, jest przede wszystkim dynamika liczby ludności oraz
zróŜnicowanie mieszkających tutaj osób w zakresie wykształcenia,
przedsiębiorczości, a takŜe cech demograficznych (m.in. płci, wieku)
i skłonności do zmiany miejsca zamieszkani. Od roku 1988 do 2005 liczba
ludności tego regionu wzrosła o 3,3 %, a więc w tempie podobnym jak
w Polsce (tab. 1). Wzrost ten miał jednak miejsce głównie na początku
omawianego okresu, tzn. w latach 90. ubiegłego wieku, bowiem później liczba
mieszkańców zaczęła maleć i w okresie 1999 – 2005 spadła o ponad 5 tys.
(o 0,8 %).
Tabela 1. Dynamika ludności Karpat Wschodnich w latach 1988-2005

Liczba
Dynamika
Rok ludności
1988=100
w tyś.
1988 688.2
100.0
1999 715.4
103.9
2005 710.0
103.3

Ludność
miast w
tys.
186.2
198.3
191.9

Dynamika Ludność Dynamika
1988=100 wsi w tys. 1988=100
100.0
106.5
103.1

502.0
517.1
518.1

100.0
103.0
103.2

Źródło: Spis Powszechny, 1988; Roczniki Statystyczne woj. Podkarpackiego 2000,
2006.

Regres liczby ludności stał się w tym czasie zjawiskiem powszechnym
w całym regionie, o ile bowiem w latach 90. ubytek liczby mieszkańców
zanotowano tylko w 8 gminach wiejskich, to po roku 1999 dotyczył on juŜ
większości miast oraz prawie 60 % gmin wiejskich (tab 2).W rozkładzie
przestrzennym analizowanych zmian wyraźnie widać, Ŝe obszary połoŜone
wzdłuŜ głównego ciągu komunikacyjnego prowadzącego od Jasła przez
Krosno do Sanoka i Ustrzyk Dolnych, zachowały stosunkowo wysoką
dynamikę wzrostu zaludnienia w obydwu analizowanych okresach,
tzn zarówno w latach 90., jak i w późniejszym okresie, co moŜna wiązać
z korzystnym oddziaływaniem tutejszych miast jako rynków pracy i ośrodków
usługowych.
Warto zwrócić uwagę na nowe zjawisko w procesach ludnościowych
Karpat Wschodnich, które obserwujemy juŜ od dłuŜszego czasu na większości
obszarów kraju, związane z emigracją ludności miast na przyległe tereny
wiejskie. Taką emigrację widać tu obecnie w przypadku większości miast
omawianego regionu.

Ryc. 2. Dynamika liczby ludności w latach 1999-2005
Tabela 2. Miasta i gminy Karpat Wschodnich wg zmian w liczbie ludności w latach
1988-1999 oraz 1999-2005
Okres

Ogółem
liczba

wysokix
)

1988- miasta
16
1999 gminy
64
1999- miasta
16
2005 gminy
64
x)
poniŜej 5%
Źródło: obliczenia własne.
xx)
powyŜej 5%

12
19
1
6

W tym liczba wg rodzaju zmian
wzrost
Regres
umiarkowanyxx) stagnacja wysoki Umiarkowa
-ny

4
32
5
15

5
1
5

5
5

8
4
33

Natomiast postępujący regres zaludnienia, który moŜna juŜ traktować
jako depopulację, występuje na obszarach peryferyjnych Karpat Wschodnich,
na ogół słabo zaludnionych, z których część naleŜy do wspomnianej wcześniej
strefy cechującej się bardzo niską gęstością zaludnienia (m.in.gminy:
Lutowiska, Komańcza, Krempna, Tyrawa Wołoska). Główną przyczyną ich
demograficznego regresu jest wysoka emigracja ludności (porównaj: Długosz,
Soja 1991, Adamus 1994, Sobala-Gwosdz 2004). Ujemne saldo ruchów
wędrówkowych wynosiło w roku 2005 dla całego regionu 360 osób, a dla
powiatu bieszczadzkiego 118 osób. Oprócz tego powiatu ubytki migracyjne
występują teŜ w innych gminach bieszczadzkich i w Beskidzie Niskim.

Natomiast saldo dodatnie mają wspomniane wcześniej gminy podmiejskie
Krosna, Sanoka i Jasła i kilku innych miast.
Obszary depopulacyjne, objęte silną emigracją, mają na ogół dosyć
korzystne wskaźniki przyrostu naturalnego, wynikające z relatywnie wysokich
współczynników urodzeń kształtujących się tutaj w granicach powyŜej 10 –12
%o (szczególnie gminy: Lutowiska, Czarna, Dukla, Krempna, Uście
Gorlickie). Wynika to w duŜym stopniu z ich dosyć młodej struktury wiekowej
mieszkańców i stosunkowo niskiego udziału ludności w wieku
poprodukcyjnym (ryc.3). W pasie gmin górskich Bieszczadów i Beskidu
Niskiego udział ten nie przekracza 14 %. Równocześnie mają one na ogół
więcej, niŜ inne części omawianego regionu, ludności młodej w wieku
przedprodukcyjnym.

Ryc. 3. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w roku 2005

Stosunkowo niskie wskaźniki osób starych ( udział pomiędzy 14 a 16%
ogółu ludności) mają teŜ gminy połoŜone we wspomnianym wcześniej pasie
zurbanizowanym pomiędzy Jasłem i Sanokiem. Natomiast wysokie udziały tej
ludności cechują gminy znajdujące sie na północno-wschodnich obrzeŜach
analizowanego regionu (między Ustrzykami Dolnymi a BłaŜową) oraz na
południowym zachodzie (między Duklą a Bieczem).
Istotną płaszczyzną zróŜnicowania społecznego Karpat Wschodnich
jest poziom wykształcenia mieszkańców. Chodzi zwłaszcza o liczebność osób
lepiej wykształconych, a więc po studiach, a takŜe mających ukończone szkoły
policealne i średnie. Z oczywistych powodów sytuacja miast jest pod tym
względem zdecydowanie lepsza niŜ obszarów wiejskich (ryc. 4). Niemniej nie

wszystkie mają wyraźnie wyŜszy poziom wykształcenia mieszkańców
w stosunku do otaczających wsi. Tak jest w przypadku miast małych –
Dynowa czy Zagórza, a takŜe chociaŜ w mniejszym stopniu –BłaŜowej, Leska,
Jedlicza, czy Ustrzyk Dolnych, w których udział osób z wyŜszym
wykształceniem wynosił w 2002 roku około 10 %, a więc utrzymywał się na
poziomie przeciętnych wskaźników krajowych. W lepszej sytuacji były
większe miasta regionu w których, tak jak w Krośnie, udział takiej ludności
wynosił 16,5%, czy w Jaśle (13,5%).

Ryc. 4. Miasta i gminy według udziału ludności z wyŜszym i średnim wykształceniem
w 2002r (wg oceny punktowej za udział osób z wyŜszym i średnim
wykształceniem).

Poziom wykształcenia odzwierciedla się wyraźnie w takich cechach
ludności jak przedsiębiorczość, innowacyjność, czy skłonność do
podejmowania ryzyka pracy na własny rachunek. Dlatego teŜ moŜna
w badanym regionie zauwaŜyć, Ŝe znacznie wyŜszą przedsiębiorczością
cechują się miasta i gminy posiadające lepiej wykształconą ludność. Mają one
z reguły duŜo więcej podmiotów gospodarczych, przewaŜnie ponad 60 –70 na
1000 mieszkańców (ryc.5). W niektórych jednostkach jest to po około 100
podmiotów, co wskazuje na ich silnie rozwinięte funkcje egzogeniczne.
Dotyczy to szczególnie miast oraz przylegających do nich bezpośrednio
obszarów wiejskich, tworzących wyraźnie widoczne w przestrzeni strefy
wyŜszej aktywności gospodarczej.

Ryc. 5. Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców
w 2005r.

Jak wynika z przedstawionych dotąd ocen Karpaty Wschodnie cechuje
silne zróŜnicowanie społeczne, wpływające na zasoby kapitału ludzkiego
kształtowane przez takie zjawiska jak dynamika rozwoju demograficznego,
migracje, poziom wykształcenia ludności i jej przedsiębiorczość, a takŜe
zaawansowanie procesów starzenia się mieszkańców. Uwzględniając
te zjawiska dokonano klasyfikacji miast i gmin wiejskich regionu wg
posiadanego kapitału społecznego. Klasyfikacja ma charakter względny
i zestawia badane miasta i gminy wiejskie według podobieństwa omówionych
wcześniej cech ludności zamieszkujących poszczególne miasta i gminy

Ryc. 6. Zasoby kapitału ludzkiego (objaśnienie w tekście)

Jak się okazuje zdecydowana większość miast Karpat Wschodnich
(oprócz Rymanowa, Biecza i Dynowa), a takŜe 9 gmin wiejskich (Lutowiska,
Cisna, Baligród, Solina, Uście Gorlickie, Krasiczyn, Tyczyn, Krościenko
WyŜne, Miejsce Piastowe), cechuje się najlepszymi zasobami kapitału
ludzkiego, głównie ze względu na ich wysoką jakość, związaną z dobrym
wykształceniem mieszkańców i ich znaczną przedsiębiorczością (ryc.6). Są to
równocześnie jednostki o na ogół korzystnych wskaźnikach ruchów
migracyjnych i niskich udziałach ludności starej. Pod względem
funkcjonalnym jednostki te reprezentują dwa typy obszarów, a mianowicie –
regiony górskie, o dosyć dobrze rozwiniętej turystyce i znacznej skali
działalności pozarolniczej oraz strefy podmiejskie, urbanizujące się w związku
z napływem ludności miejskiej, rozwojem nowego budownictwa oraz wysoką
dynamiką róŜnych grup usług rynkowych.

Tabela 3. Miasta i gminy wiejskie Karpat Wschodnich wg zasobów kapitału ludzkiego

W tym wg zasobów
Liczba

dobrych i

ogółem

bardzo

Jednostki

słabych i
przeciętnych

dobrych

bardzo
słabych

Miasta

16

12

4

-

Gminy

64

9

25

30

wiejskie
Źródło: obliczenia własne.

Stosunkowo dobre warunki rozwoju ekonomicznego, związane
ze stanem zasobów ludzkich, ma teŜ większość gmin wspomnianej wcześniej
strefy zurbanizowanej, połoŜonej pomiędzy Jasłem a Sanokiem (ryc 6).
Cechują się one znaczną dynamiką zaludnienia, relatywnie wysokim udziałem
osób lepiej wykształconych i wyŜszą przedsiębiorczością mieszkańców.
W sumie tzw. przeciętne zasoby kapitału ludzkiego (tab.3) ma w Karpatach
Wschodnich 25 gmin wiejskich (prawie 40 % ogółu) oraz wspomniane
wcześniej miasta. Niektóre gminy z tej grupy, połoŜone w strefach
okołomiejskich, a takŜe w regionach górskich (np. Chorkówka, Korczyna,
Czarna, Sękowa, Jasiennica Rosielna, Jasło – gmina wiejska), są bardzo bliskie
przyjętej w tym opracowaniu granicy wysokiego poziomu kapitału ludzkiego
i głównie dzięki korzystnej dynamice ludności oraz wzrostowi poziomu
wykształcenia, będą zyskiwać coraz lepsze warunki rozwoju gospodarczego.
Natomiast duŜe ograniczenia dla oŜywienia gospodarki, występować będą
nadal w licznej grupie gmin wiejskich posiadających niską i bardzo niską
jakość zasobów ludzkich. Liczy ona aŜ 30 jednostek, spośród których
w najgorszej sytuacji znajduje się 17. Są to w większości gminy
o peryferyjnym połoŜeniu, a więc znajdujące się z dala od regionalnych
i lokalnych ośrodków wzrostu społeczno-gospodarczego (Sobala-Gwosdz
2004), słabo dotąd zagospodarowane takŜe w zakresie infrastruktury
technicznej (ryc. 10) i pozbawione wysokiej atrakcyjności turystycznej
(Smoleń 2006). Pod względem geograficznym znajdują się one w większości
na północny wschód od dołów jasielsko-sanockich, w pasie Pogórza
Dynowskiego (ryc.6). Nasilają się tutaj zjawiska depopulacyjne, związane
z niską dynamiką przyrostu naturalnego i ujemnym saldem migracji.
Niekorzystne są tu równieŜ wskaźniki wykształcenia ludności
oraz przedsiębiorczości.

Poziom i zróŜnicowanie gospodarcze regionu
Pod względem gospodarczym Karpaty Wschodnie naleŜą do tych
regionów naszego kraju, których poziom ekonomicznego rozwoju nie tylko
nie wzrasta, ale wykazuje w ostatnich latach relatywny spadek (CzyŜ 1998).
Jeśli bowiem w roku 1992 wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca
stanowiła, w woj. krośnieńskim prawie 70 % średniej krajowej,
a w przemyskim 65 %, to w 2004 dla całego podregionu krośnieńskoprzemyskiego wynosiła zaledwie 60 % wartości krajowej. Nie oznacza
to oczywiście braku zmian, ale ich tempo jest zdecydowanie wolniejsze niŜ
w innych częściach Polski. MoŜna to wiązać z kilkoma przyczynami z sytuacją w miejscowym przemyśle (dawniej dostarczał ponad 37% całej
wartości PKB – obecnie znacznie mniej), z kryzysem drobnego rolnictwa
chłopskiego, które tu dominuje, a przede wszystkim ze słabą dynamiką usług
rynkowych. Pewien ogólny pogląd na stan współczesnej gospodarki
w Karpatach Wschodnich dać moŜe analiza liczby pracujących w miastach
i gminach, uwzględniająca takŜe ich strukturę według głównych działów.
Wyliczone w tym celu wskaźniki pokazują, Ŝe na 1000 mieszkańców
w poszczególnych jednostkach regionu pracowało w 2005 roku od ponad 500
osób (miasta Iwonicz i Krosno), do poniŜej 30 (gmina wiejska BłaŜowa).
Na ogół we wszystkich tutejszych miastach podane wartości pracujących
kształtują się ponad 300 osób, natomiast w gminach wiejskich rzadko
przekraczają 100 osób. Poza miastami w najkorzystniejszej sytuacji znajdują
się gminy bieszczadzkie i część gmin z Beskidu Niskiego, w których z tytułu
niewielkiego zaludnienia, niemal wszystkie wskaźniki gospodarcze wykazują
wysokie wartości. Widać to szczególnie w gminie Komańcza, w której liczba
pracujących na 1000 mieszkańców wynosi blisko 250 i jest wyŜsza
niŜ w miastach Ustrzyki Dolne i BłaŜowa. Natomiast gminy połoŜone poza
tą strefą mają bardzo zróŜnicowane wskaźniki zatrudnienia. Na ogół są one
wyŜsze wzdłuŜ wielokrotnie wspominanego śródkarpackiego ciągu
drogowego, chociaŜ i tutaj pomiędzy Krosnem a Sanokiem znajduje się kilka
gmin, które tylko nieznacznie przekraczają 50 pracujących. TakŜe
w większości gmin połoŜonych wokół małych miast (Brzozowa, Dynowa,
StrzyŜowa, Dukli) wskaźniki pracujących nie są wysokie i teŜ zwykle nie
przekraczają 50 pracujących na 1000 mieszkańców.
Istnieje wyraźny związek pomiędzy analizowanymi wartościami
a strukturą pracujących według działów gospodarki narodowej. Wysokie
wskaźniki cechują te jednostki, w których w ogólnej liczbie pracujących
występują wyŜsze udziały przemysłu i budownictwa (od 30 do ponad 50 %)
oraz usług rynkowych (z reguły ponad 20 % - ryc.7), a więc jednostek
niebudŜetowych. Rozwijają się one głównie jako podmioty sektora
prywatnego, które przysparzają dochodu gminom i wzmacniają ich zasoby
budŜetowe. NajwyŜsze udziały pracujących w przemyśle i budownictwie mają
miasta i gminy środkowego pasa pomiędzy Jasłem i jego otoczeniem

a Sanokiem. Jest teŜ kilka innych gmin z podwyŜszonymi udziałami, ale nie
tworzą one skupień i pozostają w rozproszeniu. Natomiast poza wymienionymi
obszarami zatrudnienie w przemyśle i budownictwie jest niewielkie lub
w ogóle nie występuje.

Ryc. 7. Udział pracujących w usługach rynkowych w ogólnej liczbie pracujących
w 2005r.

Istotnym przejawem słabości ekonomicznej wielu badanych
w Karpatach Wschodnich miast i gmin jest wysoki udział jaki w ogólnej liczbie
pracujących mają usługi nierynkowe. W skrajnych przypadkach przekracza on
nawet 80% (gmina Brzyska w pow. jasielskim), a w 1/5 ogółu wynosi ponad
60%. W gminach o takim wskaźniku pracujących w usługach nierynkowych,
najwaŜniejszym „pracodawcą” jest państwo, które finansuje ze środków
budŜetowych istniejące na ich terenie szkoły, ośrodki zdrowia, administrację,
instytucje kultury, itp.

Większość gmin o niskim poziomie gospodarczym cechuje się na ogół
niewielką liczbą podmiotów zarejestrowanych w systemie Regon. Ich liczba,
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zwykle nie przekracza 45, co przyjąć
moŜna za pewien wyznacznik ich lokalnego znaczenia. Dopiero bowiem
wskaźniki „nasycenia” miast i gmin podmiotami gospodarczymi powyŜej tej
ilości, wskazywać mogą na bardziej wyspecjalizowane funkcje tych jednostek
i ich szersze oddziaływanie na sąsiednie tereny. W Karpatach Wschodnich
duŜą liczbą podmiotów na 1000 mieszkańców cechują się przede wszystkim

miasta. Wynosi ona z reguły ponad 100 podmiotów. Na tym poziomie
wskaźników miejskich pozostaje teŜ parę gmin bieszczadzkich i z Beskidu
Niskiego, gdzie na o istniejącym, dobrym poziomie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości decyduje w duŜym stopniu turystyka (ryc.5). W powiecie
leskim działało w roku 2005 około 170 zarejestrowanych gospodarstw
agroturystycznych, które miały prawie 1900 miejsc noclegowych,
a w bieszczadzkim ponad 60, z 630 miejscami noclegowymi (Smoleń 2006).
W korzystnej sytuacji pod względem poziomu przedsiębiorczości znajdują się
teŜ wspominane wcześniej gminy połoŜone pomiędzy Sanokiem a Krosnem,
przy śródkarpackiej drodze. Natomiast zdecydowanie najmniej podmiotów
na 1000 mieszkańców występuję w części pogórskiej Karpat Wschodnich,
gdzie ich liczba rzadko przekracza 50.
Przedstawione
zróŜnicowanie
przestrzenne
podmiotów
zarejestrowanych w Regonie cechuje się dosyć duŜą stabilnością, co oznacza
takŜe duŜą trwałość innych elementów gospodarczych wpływających
na rozwój ekonomiczny poszczególnych części omawianego regionu. Pokazuje
teŜ, Ŝe nie udało się w wiele gminach oŜywić gospodarki lokalnej i zwiększyć
aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania działalności na własny
rachunek. Dlatego istotnym problemem naszej pracy będzie wskazanie tych
jednostek znajdujących się na badanym terenie, które wykazują szczególnie
niski poziom gospodarczy, a następnie omówienie czynników, które
najbardziej ograniczają moŜliwości ich rozwoju. Dokonane w dalszej części
pracy wyróŜnienie miast i gmin o najniŜszym w Karpatach Wschodnich stanie
ekonomicznego rozwoju oparto o 5 wskaźników, które moŜna ustalić
posługując się dostępnymi informacjami statystycznymi.
Są to:
1.
2.
3.
4.

liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców,
dochody własne budŜetu gmin na 1 mieszkańca,
udział dochodów własnych w dochodach budŜetowych ogółem,
udział pracujących w usługach nierynkowych w ogólnej liczbie
pracujących,
5. odsetek utrzymujących się z rent i emerytur.

Wyniki wykonanych obliczeń zawiera tabela 4. Na jej podstawie
moŜna stwierdzić, Ŝe aŜ w 55 jednostkach (miastach i gminach wiejskich)
odnotowano wystąpienie przynajmniej jednego z wymienionych wyŜej
wskaźników o przyjętej wartości wyraŜającej niski poziom rozwoju
gospodarczego (np. udział dochodów własnych w dochodach ogółem poniŜej
25 %).

Tabela 4. Liczba miast i gmin Karpat Wschodnich, w których odnotowano najniŜsze
wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego (wg liczby odnotowanych wskaźników)
Liczba odnotowanych cechx)
1
2
3
4
5
x)

Liczba miast i gmin
16(1)
10
13(1)
9
5

% ogółu
30.2
19.0
24.5
17.0
9.3

cechy określające poziom rozwoju (objaśnienia w tekście)

JednakŜe tylko 5 gmin wiejskich (Dubiecko, Szerzyny, Dynów,
Lubenia, Niebylec) miało wszystkie 5 wskaźników, co świadczy o ich
najniŜszym w badanym regionie poziomie gospodarczego rozwoju. O bardzo
słabej gospodarce moŜna teŜ mówić w dalszych 9 gminach, w których
odnotowano obecność 4 wskaźników. Jednostki te, podobnie jak z poprzedniej
grupy, połoŜone są na północy regionu (ryc.8), głównie na Pogórzu
przemysko-dynowskim, w strefie bardzo niskiej urbanizacji, kształtowanej
przez słabe ośrodki miejskie, takie jak BłaŜowa, Dynów StrzyŜów i Brzozów.
Drugą strefę gmin o niskim poziomie gospodarki tworzy kilka jednostek
połoŜonych w nieduŜej odległości od Jasła. Jak się okazuje to miasto
aktywizuje silniej zasadniczo tylko gminę wiejską Jasło, natomiast na pozostałe
gminy oddziałuje słabiej.

Ryc. 8. Miasta i gminy o najniŜszym poziomie rozwoju gospodarczego (według liczby
cech określających najniŜszy poziom rozwoju)

W kontekście analizowanych obszarów o niskim poziomie
gospodarczego rozwoju, dobrze prezentuje się część bieszczadzka, a takŜe
większość gmin połoŜonych w Beskidzie Niskim. Mają one dosyć korzystne
wskaźniki dochodów budŜetowych, a takŜe sporą liczbę podmiotów
gospodarczych. Ich gospodarka opiera się w znacznym stopniu na turystyce
i leśnictwie (Klimkiwicz 2002).

Niektóre ograniczenia rozwoju Karpat Wschodnich
W przedstawionej analizie gospodarczej pominięte zostało rolnictwo,
które przeŜywa tutaj ostry kryzys produkcji, związany z trudnościami
adaptacyjnymi do funkcjonowania w warunkach konkurencji i reguł wolnej gry
sił rynkowych. Na badanym obszarze ma ono bardzo zróŜnicowane warunki
rozwoju, zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-ekonomiczne (Guzik 1995).
W części górskiej (Bieszczady, Beskid Niski) jego działalność jest obecnie
nieopłacalna, bo przestała działać Ustawa Górska wprowadzona w latach 90.,
a wprowadzone regulacje unijne związane z obszarami upośledzonymi
przyrodniczo są niewystarczające. W rezultacie w takich powiatach jak
bieszczadzki i leski uŜytki rolne zajmują niewielkie odsetki ogólnej
powierzchni (odpowiednio 18 % i 17%), a całkowity obszar gruntów ornych
tych powiatów to 13 tys ha, co daje zaledwie 25 arów na 1 mieszkańca.
Do początku lat 90. duŜe powierzchnie tutejszych gruntów rolnych uŜytkowały
PGR, które uległy likwidacji, a ich majątek sprzedano lub wydzierŜawiono
uŜytkownikom prywatnym. Zainteresowanie rolnictwem ze strony
indywidualnych gospodarstw wynika tu głównie nie z powodów
ekonomicznych, ale z konieczności prowadzenia uprawy i chowu zwierząt
w ramach organizowanej agroturystyki.
O wiele istotniejsza jest na omawianym terenie gospodarka leśna,
a więc zarówno praca mieszkańców przy urządzaniu lasów, jak równieŜ
wykonywanie róŜnych rzemiosł związanych z wykorzystaniem drewna
(produkcja węgla drzewnego, produkcja galanterii drzewnej, itp.).
Odmienna sytuacja występuje na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich i na
Pogórzu (Kulikowski 1994), gdzie warunki gospodarowania związane
z ukształtowaniem terenu i glebami są korzystniejsze. Tereny te cechowały
się w okresie Polski Ludowej znaczną intensywnością rolnictwa, zarówno
w zakresie produkcji roślinnej jak i hodowlanej (Górz 2006). Istniejące tu małe
gospodarstwa
chłopsko-robotnicze,
spełniały
głównie
funkcje
samozaopatrzeniowe, a obok nich rozwijało się teŜ rolnictwo drobnotowarowe,
uzyskujące niewielkie dochody ze sprzedaŜy ziemniaków, mleka, mięsa, jaj
i warzyw. Niestety juŜ od początku lat 90. gospodarstwa te zaczęły znacząco
ograniczać działalność. Pojawiły się bowiem duŜe trudności ze sprzedaŜą
wytworzonej produkcji, która nie spełniała surowych norm jakościowych i była
oferowana w niewielkich ilościach oraz przestrzennie rozproszona. Produkcją
zajmowało się tu wiele tysięcy gospodarstw, przewaŜnie bardzo małych,

posiadających 2 – 3 ha gruntów rolniczych. W 2005 roku w pow. krośnieńskim
połowa właścicieli gruntów rolnych uŜytkowała gospodarstwa do 1 ha.
Podobnie było w powiatach strzyŜowskim, leskim i jasielskim. Zarówno
te najmniejsze gospodarstwa, jak i większe liczące po parę hektarów, zaczęły
masowo rezygnować zarówno z uprawy gruntów, jak i z hodowli zwierząt.
Pojawiły się odłogi i ugory na niespotykaną w Polsce skalę. W niektórych
gminach połoŜonych w Dołach Jasielsko-Sanockich ich udział w powierzchni
gruntów ornych dochodził do nawet 50 %. Spadło silnie pogłowie bydła,
gdy jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku notowano tu wskaźniki tych zwierząt
na 100 ha uŜytków rolnych duŜo wyŜsze od średnich wartości krajowych.
Nie wydaje się, by pozycja ekonomiczna rolnictwa w Karpatach
Wschodnich poprawiła się znacząco w nadchodzących kilku latach. Zmiany
nastąpią dopiero wraz reformami strukturalnymi w całym sektorze wiejskiej
ekonomii, które doprowadzą do ukształtowania się duŜych obszarowo
gospodarstw. Nie zwiększy to jednak istotnie udziału sektora rolnego
w dochodach ludności i nie wpłynie na rozwój gospodarczy wsi.
Trudno teŜ oczekiwać szybkiej poprawy sytuacji w strukturze
regionalnej sieci osadniczej, a zwłaszcza istotnego zwiększenia potencjału
społeczno-ekonomicznego miast istniejących oraz tworzenia nowych miast
spośród osiedli wiejskich. W całym regionie Karpat Wschodnich znajduje
się 16 miast, skupiających w 2005 roku niecałe 192 tys. mieszkańców,
tzn. zaledwie 27 % ogółu. Cechą tutejszej sieci jest widoczne skoncentrowanie
miast w Dołach Jasielsko-Sanockich, gdzie równocześnie znajdują
się największe spośród nich, a więc Krosno (około 48 tys. mieszkańców),
Sanok (40 tys.) i Jasło (prawie 38 tys.). NaleŜą one nadal, tak jak dawniej,
do największych ośrodków zatrudnienia w tej części Podkarpacia,
a równocześnie zaczynają w coraz szerszym zakresie koncentrować nowe
funkcje związane ze szkolnictwem wyŜszym, z biznesem, przedsiębiorczością
i innowacyjnością. Pozostała większość miast regionu składa się z osiedli
poniŜej 10 tys. mieszkańców, wśród których znajdują się miejscowości bardzo
małe, jak Dukla, BłaŜowa, posiadające około 2 tys. mieszkańców i bardzo
słabo rozwinięte funkcje egzogeniczne.

Ryc. 9. Liczba oddanych mieszkań w roku 2005

Tak ukształtowana przestrzenno-funkcjonalna struktura miast posiada
duŜy wpływ na dokonujące się współcześnie w Karpatach Wschodnich procesy
społeczno-gospodarczego i powoduje, Ŝe poszczególne ich części rozwijają
się bardzo nierównomiernie. RóŜne są bowiem moŜliwości mieszkańców wsi
w zakresie uzyskania pracy, dostępu do kształcenia oraz wielu róŜnych usług.
Jak to starano się w pracy pokazać największy postęp społeczny, a takŜe
widoczne zmiany gospodarcze obserwowane są w strefach suburbanizacji,
obejmujących obszary podmiejskie, ciągnące się wzdłuŜ śródkarpakich drogi
kołowej i kolejowej, powiązane funkcjonalnie z Krosnem, Jasłem i Sanokiem.
Tutaj koncentruje się obecnie duŜa część nowego budownictwa
mieszkaniowego (ryc.9), a takŜe spora liczba podmiotów gospodarczych
naleŜących do miejscowej ludności. Wokół prawie wszystkich miast regionu
obserwowane są procesy dekoncentracji osadniczej, co prowadzi do wzrostu
gęstości zaludnienia na przyległych terenach wiejskich i wzmocnienia
ich demograficznego potencjału oraz gospodarczej aktywności. W większości
tutejszych miast liczba ludności zmniejsza się, ale ogólny bilans zmian
demograficznych na terenie miast i ich stref suburbanizacji jest dodatni
i korzystny dla rozwoju gospodarczego. Pozytywne procesy dokonują się tu
takŜe w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, a więc rozbudowy
wodociągów, oczyszczalni ścieków, kanalizacji i innych. Właśnie w strefach
podmiejskich powstało dotąd najwięcej inwestycji dotyczących kanalizacji
(ryc,10). Natomiast w gminach peryferyjnych nie występuje ona jeszcze
w ogóle, lub znajduje się w początkowej fazie rozwoju.

Ryc. 10. Długość sieci kanalizacyjnej w kilometrach w 2005r.

Zakończenie
W podejściu planistycznym region Karpat Wschodnich powinien
być potraktowany jako obszar obejmujący nie tylko tereny górskie
Bieszczadów, ale takŜe Beskidu Niskiego oraz przyległe od północy Doły
Jasielsko-Sanockie i pogórza ciągnące się od Przemyśla na wschodzie
po Gorlice na zachodzie. Tak ujętą przestrzeń łączy bowiem wiele wspólnych
cech, związanych zarówno z historycznymi procesami osadniczymi,
jak równieŜ z podobnymi problemami współczesnego rozwoju. Dla terenów
górskich analizowanego regionu, pozbawionych większych miast, Krosno,
Sanok czy Jasło stanowią najbliŜsze ośrodki, które będą pobudzać
ich społeczno-ekonomiczne zmiany. Z kolei mieszkańcy wymienionych miast
będą coraz częściej realizować swoje potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe
na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Istotna jest tu bowiem nieduŜa
odległość między tymi obszarami, a przede wszystkim wysoka atrakcyjność
przestrzeni turystycznej Karpat Wschodnich. MoŜna wskazać na pewne
prawidłowości rozwoju innych regionów górskich Karpat, gdzie obserwowany
jest szybki wzrost budownictwa tzw. drugich domów, stanowiących własność
mieszkańców miast Górnego Śląska , czy Krakowa (Mika 2004). Taki proces
będzie się teŜ nasilał na badanym terenie. Warto w związku z tym wspomnieć,
Ŝe w gminie Solina sprzedano dotąd około 1 tysiąca działek rekreacyjnych,
które nabyły osoby zamieszkałe głównie w miastach woj. podkarpackiego.

Z przeprowadzonych w niniejszej pracy rozwaŜań wynika,
Ŝe ukształtowana w przeszłości struktura przestrzenna gospodarki
i społeczeństwa zachowuje na badanym obszarze duŜą trwałość. Ma to istotny
wpływ na współczesne kierunki rozwoju poszczególnych części regionu.
Niemniej moŜna stwierdzić, Ŝe oprócz większych miast i ich stref aktywnej
suburbanizacji, obejmujących przyległe gminy wiejskie, sporą aktywność
w sferze społecznej i gospodarczej wykazują teŜ obszary górskie, gdzie po roku
1989 oŜywiła się wyraźnie prywatna działalność w sferze turystyki
(szczególnie agroturystyki). Natomiast najtrudniejsze problemy rozwoju
dotyczą tak jak dawniej, obszarów peryferyjnych omawianego regionu,
obejmujących głównie Pogórza Karpackie, gdzie waŜną przyczyną słabej
gospodarki jest niska jakość kapitału ludzkiego. Świadczy o tym wysoki
współczynnik korelacji obliczony pomiędzy jakością kapitału ludzkiego
a poziomem gospodarczego rozwoju gmin, wynoszący dla tego obszaru
0,724.Ta niska jakość zasobów ludzkich moŜe mieć teŜ wpływ na występujące
tutaj wysokie bezrobocie. Inną kwestią Pogórza Karpackiego jest to, Ŝe przed
rokiem 1989 cechowało się sporym udziałem rolnictwa w lokalnej ekonomii,
natomiast obecnie ma ono w kształtowaniu dochodów ludności niewielkie
znaczenie (Górz 2006).
Niemal na całym obszarze Karpat Wschodnich występuje problem
ograniczenia migracji, która w strefie Pogórza prowadzi juŜ do depopulacji.
Jej skutki są najmniej groźne w Dołach Jasielsko-Sanockich, gdzie gęstość
zaludnienia jest znaczna, a notowane tu ubytki ludności nie prowadzą
do wyludniania się wsi. Natomiast depopulacja ma juŜ miejsce w powiecie
bieszczadzkim, gdzie w roku 2005 ujemne saldo migracji wyniosło
5 ‰.Ujawniają się tutaj wyraźnie braki w infrastrukturze usługowej i róŜne
ograniczenia wynikające z rzadkiej sieci osadniczej ( w tym komunikacyjne
i związane z dostępem młodzieŜy do szkół, a ludności do usług). Dlatego część
tutejszych wsi, o mniejszej liczbie ludności, traci na atrakcyjności jako miejsce
zamieszkania.
Streszczenie
Celem pracy było sformułowanie głównych problemów rozwoju
społeczno-gospodarczego Karpat Wschodnich, obejmujących nie tylko części
górskie tego regionu (Bieszczady i Beskid Niski), ale takŜe Doły JasielskoSanockie i przylegające do nich od północy pogórza. Badany teren cechuje
się słabym poziomem rozwoju gospodarczego, widocznym głównie w niskich
wskaźnikach PKB na 1 mieszkańca, znacznym bezrobociem oraz niewysokimi,
w porównaniu z krajem, wynagrodzeniami za pracę. Jest to zarazem obszar
silnie zróŜnicowany pod względem cech społecznych. W latach 1999-2005
doszło tu do wyraźnego spowolnienia dynamiki ludności i wzmoŜonych
migracji, widocznych szczególnie na obszarach pogórzy. Istotną płaszczyzną

zróŜnicowań społecznych Karpat Wschodnich jest poziom wykształcenia
ludności, znacznie wyŜszy w miastach i w strefach podmiejskich niŜ
na terenach peryferyjnych.
W pracy przedstawiony został dla poszczególnych miast i gmin
(łącznie dla 80 jednostek – 16 miast i 64 gmin wiejskich) potencjał zasobów
ludzkich wyliczony na podstawie takich cech ludności jak: dynamika zmian
w liczbie ludności w latach 1988-2005, udział ludności w wieku
poprodukcyjnym, poziom wykształcenia ludności oraz przedsiębiorczość
pomierzona liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Zasoby
te mają istotny wpływ na poziom gospodarczy poszczególnych części regionu.
W pracy wyróŜniono obszary zapóźnione pod względem gospodarczym
w oparciu o kilka cech i określono główne przyczyny ich obecnego, niskiego
poziomu rozwoju. Obszary te (głownie gminy wiejskie połoŜone na Pogórzu
Przemysko-Dynowskim) cechuje duŜa trwałość, co pogłębia ich gospodarczy
dystans w stosunku do terenów cechujących się obecnie wysoką aktywnością
ekonomiczną (głównie Doły Jasielsko-Sanockie oraz częściowo tereny
bieszczadzkie).
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Abstract
Contemporary problems hindering the social and economic development
of the east Carpathians
The aim of the paper is to accentuate the major problems of the social
and economic development of the East Carpathians, covering not only
the mountainous parts of this region (the Bieszczady and the Beskid Niski) but
also the Jasło and Sanok Pits and adjoining foothills in the north. The
characteristics of the region are the low level of economic development, as
proved by the low GDP per capita, high unemployment, and comparably low
remuneration. Moreover, it is a strongly diversified region in terms of social
characteristics.

In 1999-2005 the pace of population growth slowed down dramatically
and migration increased, which was particularly noticeable in the area around
foothills. Another important aspect of social diversification in the East
Carpathians is the level of education, higher in towns and suburbs than
in remote areas.
The paper aims at presenting the potential of human resources
for individual municipalities and gmina localities (in total 80 entities –
16 municipalities and 64 gmina localities). This has been assessed on the basis
of such population characteristics as the pace of changes in the number
of population in 1988-2005, the percentage of retired people, the level
of education and entrepreneurship evaluated on the basis of the number
of business entities per 1,000 inhabitants. Human resources have a significant
impact on the economy of particular parts of the region. The areas which are
underdeveloped economically have been described and the major causes
of their low level of development have been established. The economy of the
areas in question (mostly gmina localities in the countryside in the Dynów and
Przemyśl Foothills) is fairly stagnant, which makes them lag behind more
developed areas (mainly the Jasło and Sanok Pits and partly the Bieszczady
area).
Józef Kukulak†

SUROWCE MINERALNE POLSKIEJ CZĘŚCI
KARPAT WSCHODNICH

Wprowadzenie
W granicach Polski znajduje się jedynie zachodni fragment
Zewnętrznych Karpat Wschodnich, zaliczany do Beskidów Lesistych
(podprowincji Beskidów Wschodnich). Jego wyŜszą, południową część tworzą
Bieszczady Wysokie, a niŜszą, północną – Bieszczady Niskie i skraj Gór
Sanocko-Turczańskich (zw. WyŜyna Wańkowej lub Karpaty brzeŜne) (Starkel 1972; Kondracki 1991). Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 2,5 tys.
km² i zajmują prawie 13% całego łuku polskich Karpat (Kondracki 2002).
Północny zasięg tej fizyczno-geograficznej prowincji przypada na dolinę Wiar,
a jego zachodnią granicą jest dolina Sanu - Osławy - Osławicy, po Przełęcz
Łupkowską (640 m n.p.m.).
Obszar ten naleŜy w Karpatach do zasobniejszych w surowce
mineralne. Największe znaczenie mają tu kopaliny z grupy surowców
energetycznych: ropa naftowa i gaz ziemny, podrzędnie takŜe ozokeryt i łupki
bitumiczne. Surowcem energetycznym, dostępnym na powierzchni terenu,
†
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są róŜne odmiany torfu. Eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego mają
w tym regionie tendencję schyłkową. Całkowicie historyczne znaczenie mają
takŜe resztkowo występujące na powierzchni rudy Ŝelaza. Bardzo cennym
surowcem, o młodej historii eksploatacji, są diatomity, wydobywane
odkrywkowo. Bazę bogactw regionu uzupełniają złoŜa surowców skalnych
(kamieni budowlanych, kruszyw naturalnych, iłów ceramicznych). Wielką
atrakcją mineralogiczną, jakkolwiek bez znaczenia przemysłowego,
są występujące w tym regionie kryształy czystego kwarcu (tzw. diamenty
marmaroskie) oraz wyjątkowo rzadko obecna w tej części Europy
mineralizacja
arsenowa.
Potencjalnym
bogactwem,
wciąŜ
nie
wykorzystywanym, są tutejsze wody mineralne.
Obecność prawie wszystkich surowców mineralnych wiąŜe
się z budową geologiczną podłoŜa, zwłaszcza z jego wykształceniem
litologicznym i stylem tektonicznym. Obszar ten budują utwory fliszowe
aŜ trzech jednostek tektonicznych: skolskiej (na NE), śląskiej (pas NW-SE)
i dukielskiej (na SE) - (Ryc. 1). Naprzemianlegle zalegające warstwy łupków
i piaskowców, wieku kredowo – paleogeńskiego, zostały w kaŜdej z tych
jednostek silnie sfałdowane podczas mioceńskich ruchów nasuwczych. W ich
dzisiejszej budowie dominują struktury fałdowe (głównie o orientacji NW-SE),
często poprzecinane poprzecznie lub skośnie uskokami. KaŜda z jednostek ma
wyraźnie odmienny styl tektoniczny (Wdowiarz 1961). Najmniej
skomplikowaną budowę ma jednostka dukielska, w której występują fałdy
o charakterze łusek, obalone na NE, z jądrami wypełnionymi utworami kredy
górnej (Ślączka 1971). Jednostka śląska jest dwuczęściowa. Bezpośrednio
przed czołem nasunięcia dukielskiego (pas do 7 km szerokości) jest ona silnie
złuskowana i zuskokowana, z segmentami bardzo stromo ułoŜonymi
i tendencją do ich wstecznego obalenia (strefa przeddukielska). Wśród licznych
drobnych łusek wyróŜnia się wytłoczeniem ku powierzchni łuska Bystrego
w rejonie Baligrodu – Rabego – Łupkowa Nowego. Dalszy pas jednostki
śląskiej, o szerokości ponad do 20 km, naleŜy do centralnej depresji karpackiej.
Jest ona w większości wypełniona warstwami krośnieńskimi (lokalnie
do głębokości ponad 3000 m), które są sfałdowane w łagodniejsze formy
tektoniczne, lokalnie takŜe typu łuskowego. W okolicy Sanoka wynurzają
się na powierzchnię utwory najstarsze tej jednostki (łupki menilitowe, warstwy
eocenu i kredy dolnej). W jednostce skolskiej typowe są wąskie i równoległe
fałdy (skibowe), gdzie w osiach antyklin wynurzają się utwory eocenu i kredy
górnej, a głębokie synkliny są wypełnione warstwami krośnieńskimi i ku NE
stopniowo się spłycają (Wdowiarz 1985). Obecność form fałdowych,
zwłaszcza antyklinalnych, sprzyja gromadzeniu się w nich wielu surowców
mineralnych, zwłaszcza węglowodorów.

Surowce mineralne
a) ropa naftowa
Przez polską część Karpat Wschodnich przebiega pas śródkarpackich
złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego, ciągnący się od Gorlic na zachodzie, przez
Jasło – Krosno – Ustrzyki Dolne, daleko za granicę z Ukrainą, na wschodzie.
Ma on ok. 160 km długości i 15-40 km szerokości (Karnkowski 1993). Składa
się z kilku podrzędnych pasów naftowych, z których najdłuŜszy ciągnie się na
przestrzeni kilkudziesięciu km w powiatach: sanockim, ustrzyckim i
turczańskim, od Rozpucia (gm. Tyrawa Wołoska) przez rejony Wańkowej,
Łodyny, Ropieńki, Brzegów Dolnych, Bandrowa, Hołowecka aŜ po Rozłucz na
Ukrainie (Wdowiarz 1960; Zborowski 1971). Ciągłość tych pasów nawiązuje
do biegu tektonicznych siodeł, uformowanych w wielu poziomach
stratygraficznych jednostek śląskiej i skolskiej (Ryc. 2). Na wschód od Sanu –
Osławy skałami zbiornikowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego są zarówno
w górnokredowe piaskowce warstw inoceramowych, eoceńskie piaskowce
warstw hieroglifowych, jak i w oligoceńske łupki menilitowe i piaskowce
warstw krośnieńskich. Zaznacza się wyraźna związek własności zbiornikowych
z uziarnieniem i składem mineralnym skał. Odporniejsze mechanicznie
składniki skał zachowały podczas kompakcji mechanicznej większą
porowatość i przepuszczalność (Bromowicz i in. 2001), obecnie są bogatszymi
skałami zbiornikowymi. W warstwach hieroglifowych ropa i gaz wypełniają
nie tylko pory, ale takŜe gęste szczeliny roponośnych piaskowców.
Większe nagromadzenia obu węglowodorów, o znaczeniu złoŜowym,
występują w takich miejscach, gdzie znajdują dla nich strukturalne pułapki,
zdolne do akumulowania i przetrzymywania przez dłuŜszy czas
przemieszczających się w róŜnych kierunkach ropy i gazu (Dunikowski 1912;
Grzybowski, Weigner 1912). Prawie wszystkie złoŜa w tym regionie są typu
strukturalnego, rzadziej strukturalno-litologicznego. Koncentrują się one
na grzbietach wąskich i stromych siodeł i na ich skrzydłach (Ryc.3). Dlatego
przy trafieniu wierceniem w pułapkę ich głębokość jest względnie mała,
zwykle na głębokości 150-800 m, rzadziej poniŜej 1000 m (Nowak 1916, 1922;
Tołwiński 1927; Karnkowski 1993). Kontur kaŜdego złoŜa, połoŜonego
wewnątrz pułapki, jest ograniczony przez przecięcie się powierzchni wody
podścielającej ze skałą nieprzepuszczalną, leŜącą na skale zbiornikowej.
Ekranem izolacyjnym dla pułapek są przewaŜnie warstwy łupkowe.
W depresji centralnej, na wschód od Sanu, stwierdzono w obrębie
warstw krośnieńskich 10 horyzontów gazo- i roponośnych, z pułapkami
w szczytowych częściach struktur typu antyklinalnego (Wdowairz 1961).
Ciągną się one w kilku równoległych pasach z NW na SE. W jednostce
skolskiej najbardziej zasobny jest pas złóŜ rozciągający się od Hłomczy przez
Tyrawę Wołoską - Tyrawę Solną i dalej od Wańkowej przez Dźwiniacz Dolny,
Łodynę , Brzegi Dolne po Bandrów. Towarzyszy mu blisko od północy
przylegający pas Rozpucie – Ropienka-Kopalnia – Stebnik. W jednostce

śląskiej podobne złoŜa ropy naftowej ciągną się pasem od Tarnawy –
Wielopola przez Rajskie, Zatwarnicę po Dwernik, a powierzchniowe wypływy
ropy rejestruje się w tym pasie jeszcze dalej ku SE - w Stuposianach
i Dźwiniaczu Górnym. Blisko północnego brzegu jednostki śląskiej rozciąga
się pas naftowy ze złoŜami Czarna - Bystre i źródłem ropy w śołobku,
natomiast przy południowej granicy tej jednostki wystąpienia ropy i gazu
ziemnego rejestruje się nad Osławą w rejonie Szczawne – Kulaszne, w Jaworcu
(nad Wetlinką) i Łopience (Karnkowski 2004). Obecność ropy naftowej
stwierdzono równieŜ w głębokich wierceniach: Kuźmina-1 i Paszowa-1
(Karnkowski 1998).
ZłoŜa ropy naftowej: Brzegi Dolne, Łodyna, Wańkowa i Ropienka
są uwarunkowane osobliwą budową antykliny Łodyny - Wańkowej-kopalni.
Jądro tego fałdu jest zbudowane z warstw inoceramowych, natomiast skrzydła
z warstw hieroglifowych (z łupkami pstrymi) i serii menilitowej. Środkową
część tej serii tworzą gruboławicowe, porowate piaskowce kliwskie
(o miąŜszości ponad 150 m). Wskutek wstecznego (ku SW) obalenia antykliny
seria menilitowa została na róŜnych głębokościach wtórnie pofałdowana,
tworząc strukturalną workową pułapkę (Wdowiarz 1961). W tej antyklinie
bardziej ku SE (w profilu StrwiąŜa powyŜej Stebnika) wyciśnięte są równieŜ
warstwy hieroglifowe i część warstw krośnieńskich. W tym samym pasie
roponośnym znajdują się fałdowe pułapki ropy i gazu w rejonie Ustrzyk
Dolnych – Krościenka. Po przeciwległej stronie tego pasa, w rejonie Tyrawy
Solnej, węglowodory wypełniają piaskowce kliwskie serii menilitowej
w podwiniętym skrzydle fałdu tyrawskiego.
W antyklinalnym złoŜu Tarnawa-Wielopole nawiercono w 1900 r.
kilka horyzontów roponośnych na głębokościach pomiędzy 400 a 1200 m
(Ryc. 3). Jeden z odwiertów uzyskał wówczas wydajność nawet 120 t/dobę,
jednak mała porowatość i przepuszczalność piaskowców nie rokowały obfitej
sumarycznej wydajności złoŜa.
Strukturalne złoŜe Czarnej jest załoŜone w asymetrycznej antyklinie,
zbudowanej z warstw krośnieńskich dolnych. Pn. skrzydło tej antykliny jest
dwukrotnie stromsze (ok. 80º) niŜ południowe (ok. 45º). O ile we wschodniej
części złoŜa antyklina ma budowę prostą, to w kierunku NW jej budowa jest
bardziej skomplikowana - ma kształt antyklinalnego wysadu z pofałdowanym
wtórnie szczytem. Ekranami izolującymi horyzonty ropne w tym wysadzie
są przewarstwienia czarnych łupków (o miąŜszości 10-30 m), występujące
wśród gruboławicowych piaskowców krośnieńskich dolnych. Ropa wypełnia
głównie gęstą sieć szczelin w tych piaskowcach. Same piaskowce są mało
porowate, ale zasobności złoŜa sprzyja ich duŜa miąŜszość – odwierty
do głębokości ponad 2000 nie sięgnęły ich spągu (Wdowiarz 1961).
Powierzchniowe wypływy ropy w tym rejonie rejestrowano juŜ początkach
XX w., co skłoniło w 1931 r. firmę „Pollon” do poszukiwano obfitego złoŜa
ropy metodą odwiertów. Dzienne wydobycie ropy osiągnęło wówczas ok. 300
kg ropy, a wydobywano ją z głębokości 515 m. W 1936 r. prace wydobywcze
i poszukiwawcze prowadziła w tym rejonie spółka „Bystre”. Pełną

„Dokumentację geologiczną złoŜa ropy naftowej w Czarnej” wykonało
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w 1955 r. W okolicy Czarna - Bystre
wykonano siedem odwiertów, w dwóch z nich nie natrafiono na ropę.
W 1998 r. kopalnia praktycznie zaprzestała wydobycia na skalę przemysłową.
Ropa karpacka i gaz ziemny są typu migracyjnego, bowiem nie
zalegają w skałach macierzystych, pochodzą z głębszego podłoŜa. Migrację
ropy i gazu ku powierzchni spowodowało zapewne ciśnienie statyczne
nadległych mas skalnych, być moŜe równieŜ ciśnienie dynamiczne wywołane
ruchami orogenicznymi. Podczas tej migracji następowało grawitacyjne
rozdzielenie płynów i gazów na zalegające dziś w pułapkach kolejno: gaz
ziemny, ropa naftowa i woda solankowa. Wydobywanie się węglowodorów
aŜ do powierzchni terenu następowało początkowo wskutek ekspansji
rozpuszczonego w ropie gazu, a później wskutek grawitacji.
Bieszczadzka ropa naftowa jest dobrego gatunku, o własnościach
dogodnych do dalszej przeróbki Jej gęstość waha się od 0,750 do 934 g/cm³,
zalicza się do rop bezsiarkowych lub o niskim zasiarczeniu. Zawartość w niej
parafiny waha się od 3,7 do 7% (Wdowiarz 1960). Zasoby ropy naftowej
są jednak niewielkie i w wyniku wieloletniej eksploatacji znacznie wyczerpane.
W ostatnich latach eksploatowane były jedynie złoŜa: Tyrawa Solna,
Wańkowa, Łodyna, Brzegi Dolne, Czarna i Zatwarnica (Mapa... 2004).
Wypływy ropy naftowej w tym regionie były znane miejscowej ludności juŜ
od dawna (XVII-XVIII w.). Zbierano wówczas ropę (nazywaną olejem
skalnym) w płytkich studniach i uŜywano jako smaru, niekiedy jako środka
leczniczego (TeleŜyński 1903; Miński 1971). W latach 1810-1817 rozpoczęto
próby jej przeróbki na oleje świetlne. Skutecznie zakończył
te próby I. Łukasiewicz, wprowadzając w 1853 r. oświetlenie naftowe
w szpitalu we Lwowie, a w 1858 r. na dworcu kolei północnej we Wiedniu.
Był to równocześnie początek eksploatacji ropy na skalę przemysłową. W tym
okresie wydobywano ropę z wykopanych w tym celu szybów i studni, których
głębokość sięgała 20-40 m, a lokalnie nawet 100 m (Dunikowski 1912;
Grzybowski, Weigner 1912). Wiadrami czerpano z nich ropę razem z wodą,
oddzielając je następnie w zbiornikach. Wydajność szybów i studni wynosiła
do kilkudziesięciu litrów dziennie, a gdy słabł napływ ropy studnie pogłębiano.
Długotrwałość wydajności tego rodzaju otworów była róŜna, w dodatku skracał
je silny napływ wody gruntowej, utrudniający prace górnicze. Wiele szybów
i studni funkcjonowało po kilkanaście lat. Wiertniczą metodę wydobycia ropy,
systemem wodospadowym, zaczęto stosować w latach 60-tych XIX w.
Szczególnie szybki rozwój górnictwa naftowego nastąpił od 1884 r.,
gdy zastosowano hermetyczne rurowanie otworów wiertniczych, odcinających
dopływ wody do zbiorników ropy (tzw. system kanadyjski). Pozwalało
to dotrzeć wierceniom do głębszych (1000 – 1500 m) i bardziej wydajnych
horyzontów roponośnych. Wydajność większości wierceń szybko wzrastała juŜ
po stu kilkudziesięciu metrach, ale największe wartości osiągała dopiero
poniŜej 500 m. W 1909 r. wydobycie ropy w Karpatach stanowiło 5,2%
produkcji światowej (Karnkowski 2004), a Galicja zajmowała wówczas

3 miejsce w światowym wydobyciu (Grzybowski, Weigner 1912; Grzybowski
1919). Miały w tym spory udział bieszczadzkie kopalnie ropy w powiatach:
sanockim, leskim i ustrzyckim.
Do najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie zalicza się
Wańkowa, gdzie kopalnie ropy i rafineria istniały juŜ przed r. 1884,
a miejscowa rafineria obsługiwała kopalnie ropy m.in. z Ropienki i Łodyny.
W podobnym czasie czynna juŜ była kopalnia ropy naftowej w Polanie
(w dolinie Czarnego u podnóŜa Otrytu). W Dwerniku pierwsze prymitywne
szyby naftowe zaczęto budować juŜ w 1880 r. (Kryciński 1996). DuŜa rafineria
ropy naftowej powstała w 1900 r. w Ustrzykach Dolnych. Do najpóźniej
eksploatowanych złóŜ naleŜy natomiast rejon Zatwarnicy, gdzie kopalnia ropy
była przed II wojną światową, ale złoŜe (o pow. 131 ha) zagospodarowano
i przemysłowo uruchomiono dopiero w latach: 1963 (eksploatacja gazu)
i 1972 (wydobycie ropy).
Wszystkie obecnie eksploatowane złoŜa ropy naftowej i gazu ziemnego
są na wyczerpaniu (Karnkowski 1993; Borys, Myśliwiec 2002) i w dzisiejszym
krajobrazie Bieszczadów górnictwo naftowe nabiera cech zabytkowych
(Jawor, Kruczek 1994). Opuszczone obiekty urządzenia górnicze stały się juŜ
zabytkami naftowymi (Szlak...2005). Na dzisiejszym Szlaku Naftowym
po Karpatach Wschodnich większość obiektów ma juŜ wartość jedynie
historyczną. W powiecie sanockim znajdują się one w Tyrawie Solnej
(zachowana infrastruktura kopalni, kiwony) i Wielopolu (budynki kancelarii,
kotłowni, poczekalnia dla pracowników), a w Sanockim Parku Etnograficznym
- Muzeum Budownictwa Ludowego znajduje się ekspozycja obiektów
przemysłu naftowego z XIX/XX w. W powiecie leskim podobne obiekty
są w Olszanicy (warsztat naprawczo-remontowy urządzeń naftowogazowniczych), Wańkowej (kopalnia z kiwonami, kieratami, zbiornikami
do magazynowania ropy naftowej) i Ropieńki (kiwony, zbiorniki
do magazynowania ropy naftowej, kancelaria i warsztat, willa Scotów, krzyŜ
z Anglii upamiętniający pierwszy odwiert ropy). W powiecie bieszczadzkim
są one atrakcją Łodyny (siedziba kopalń Łodyna i Brzegi, kiwony, kieraty
i zbiorniki do magazynowania ropy, gazoliniarnia), Brzegów Dolnych (czynne
złoŜe ropy naftowej, kiwony i kieraty). Ustrzyk Dolnych (zbiorniki na ropę
naftową dawnej rafinerii „Fanto”), Czarnej (kiwony i kieraty oraz zbiorniki
do magazynowania ropy naftowej), Dwernika (czynne złoŜe ropy naftowej,
kiwony i kieraty) i Zatwarnicy (kiwony i pracujące kieraty) – (Szlak.2005).
Szczególnie atrakcyjna turystycznie jest udostępniona do zwiedzania stara
kopalnia ropy w Czarnej.
b) wosk ziemny
Surowcem ropopochodnym jest występujący lokalnie wosk ziemny
(ozokeryt). Jest on pozostałością po ropie naftowej, z której ulotniły się lŜejsze
składniki. Pod względem chemicznym są to homologii szeregu parafinowego.
Tworzą one substancję podobną do wosku, o konsystencji stałej, gęstości

0,845-0,930 g/cm³ i temp. topnienia ok. 50ºC oraz zawartości parafiny 52%.
Występują w Bieszczadach przewaŜnie w postaci Ŝył (Szajnocha 2003).
Niewielkie ilości wosku ziemnego wydobywano w kopalni ropy w Bystrem
k. Czarnej. Przed I wojną wydobywano go w Dźwiniaczu Dolnym dla
pozyskania z niego parafiny. Po wynalezieniu metody odparafinowania ropy
naftowej, pozwalającej tym sposobem uzyskiwać parafinę, spadło wydobycie
wosku ziemnego.
c) łupki bitumiczne
Potencjalnym zbiornikiem ropy naftowej i oleju łupkowego są warstwy
łupków bitumicznych serii menilitowej (Szajnocha 1920). Łupkowe utwory tej
serii zawierają prawie w całym profilu pionowym niewielką (ok. 1-2%)
domieszkę substancji bitumicznych (ropy naftowej, parafiny, olejów
świetlnych). PodwyŜszoną zawartość oleju łupkowego mają wkładki łupków
czarnych, występujących wśród piaskowców oraz łupki towarzyszące
rogowcom tej serii. Wydajność oleju łupkowego wzrasta wówczas do 5%.
Najczęściej łupki bitumiczne występują w formie rozległych soczewek.
Ich większa koncentracja znajduje się w Rozpuciu, gdzie w kompleksie
czarnych łupków, przewarstwionych piaskowcami glaukonitowymi, wydajność
oleju łupkowego waha się od 1,72% aŜ do 9,13%. Dość wysoka średnia
wydajność tego oleju – 4% czyni go potencjalnie opłacalnym dla eksploatacji
jako cenny surowiec do przerobu chemicznego. Podobne złoŜe łupków
bitumicznych znajduje się w Tyrawie Solnej. Nie były one dotychczas i nie są
obecnie eksploatowane w Ŝadnym złoŜu. Przewiduje się, Ŝe w przyszłości
będzie je moŜna wykorzystywać do celów energetycznych i chemicznych.
d) gaz ziemny
W większości złóŜ ropie naftowej towarzyszy gaz ziemny. Lokalnie tworzy
on równieŜ samodzielne złoŜa w pułapkach strukturalnych, a jego skałami
zbiornikowymi są głównie piaskowce. Podobnie jak ropa jest on bardzo dobrej
jakości i takŜe jego zasoby są na wyczerpaniu. NaleŜy do wysoko metanowych
(przewaŜnie powyŜej 85%), o niskiej zawartości azotu (średnio wynosi kilka
%) i jest suchy (Grzybowski 1912). Wydobycie gazu ze złóŜ karpackich
przebiega w warunkach gazowo-naporowych. Są to jednak mało zasobne złoŜa,
ograniczone do skał wieku kredowego, a szczególnie paleogeńskiego. W
utworach eocenu i paleocenu występują złoŜa gazu ziemnego m.in. w
Zatwarnicy i Dwerniku. W Wetlinie w dwóch odwiertach gaz ziemny znajduje
się w warstwach menilitowych na głębokości 2025-2075 m (Ślączka 1971).
ZłoŜa gazu ziemnego eksploatuje się w Tyrawie Solnej i Sanoku-Zabłotce (po
zach. stronie Sanu). śadne z nich nie jest jednak tak zasobne jak pobliskie
złoŜe Strachocina (z roczną produkcją ok. 20 mln m³), a zwłaszcza złoŜe
„Przemyśl” (zasoby ok. 10 mld m³), niesięgające jednak Karpat Wschodnich,
odkryte w latach 1955-1960 (Cisek, Czernicki 1988; Karnkowski 2004). Gaz

ziemny towarzyszący ropy naftowej zaczęto eksploatować równolegle z
wydobyciem ropy naftowej i duŜą jego część wykorzystywano dawniej wprost
w kopalniach ropy, pozostałą część w gazoliniarniach oraz dla celów
grzewczych. Obecnie prawie w całości jest wtłaczany do sieci gazociągów.
e) torf
Dość pospolitą kopaliną w tej części Karpat jest torf, uznawany
za stały, niskokaloryczny surowiec energetyczny. Jego rozproszone
występowanie i małe zasoby sprawiają, Ŝe nie ma on znaczenia
przemysłowego. Stanowi raczej lokalne urozmaicenie typu osadów
czwartorzędowych, a jego formy akumulacyjne (torfowiska niskie, przejściowe
lub wysokie) są najczęściej wyłączone z uŜytkowania. W ostatnich latach
torfowiska zostały uznane za obszary cenne przyrodniczo, naturalne zbiorniki
retencyjne wody oraz uŜytki ekologiczne. W dodatku większość torfowisk
wschodnio-karpackich znajduje się w obrębie obszarów chronionych
(parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty), co wyklucza ich
eksploatację.
Największe skupisko duŜych torfowisk wysokich znajduje się
w dolinie górnego Sanu w Kotlinie Dźwiniacza Górnego (Marek, Pałczyński
1962; Ralska-Jasiewiczowa 1969). Ciągną się one na niŜszych terasach Sanu
od Smolnika po Sokoliki Górskie. Największe z nich to: „Zakole” (6 ha, 4 m
miąŜszość torfu), „Łokieć” (4 ha, 3 m), „Dźwiniacz Górny” (4 ha, 4 m),
„Tarnawa WyŜna I” (9 ha, 6 m) i „Litmirz” (9 ha, 4 m). Wszystkie
są rezerwatami ścisłymi, ponadto oprócz „Zakola” znajdują się w obrębie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Torf wypełnia dziś dawne zakola koryta
Sanu lub obniŜenia pozakorytowe na dawnych równinach zalewowych.
Na najstarszym z nich (Tarnawa WyŜna) akumulacja torfu rozpoczęła się
u schyłku ostatniego okresu glacjalnego Polski (ok. 11 300 lat BP; RalskaJasiewiczowa 1989), kilka z nich jest wyraźnie młodszych (ok. 4300 – 3000 lat
BP; Haczewski i in. 1998). Bezpośrednim podłoŜem torfu są mułkowe osady
rzeczne, zalegające w dnach paleokoryt, lub zwietrzelina łupków ilastych
na cokołach teras rzecznych (Kukulak 1998). Torf odznacza się niską
popielnością (5-10%) w środkowych i górnych odcinków profili pionowych,
natomiast w spągowych poziomach profili popielność przekracza często 20%,
a lokalnie nawet 50 % (Marek, Pałczyński 1962).
Kilka torfowisk znajduje się takŜe w dolinie Wołosatki w okolicy Ustrzyki
Górnych, m.in. „Wołosate” (1 ha, 4 m torfu; rezerwat) oraz w dolinie Wetlinki
w okolicy Smereka i Kalnicy, m.in. „Smerek” (2 ha, 2,5 m torfu) – (RalskaJasiewiczowa 1969; Lipka, Godziemba-CzyŜ 1978). W większości torfowisk
postępuje nadal akumulacja torfu (ok. 1 mm/rok), kilka z nich zostało
pogrzebanych nanosami rzecznymi (m.in. „Smolnik”, „Sokoliki Górskie”) lub
glinami zboczowymi (m.in. „Ustrzyki Górne”), niektóre natomiast zostały
osuszone zabiegami melioracyjnymi dla pozyskania uŜytków zielonych
(„Tarnawa WyŜna II”, „Sokoliki Górskie II”). Jedynie w pojedynczych

torfowiskach są ślady dawnej eksploatacja torfu (m.in. „Tarnawa WyŜna III”,
„Smerek” – przekop pod kolejkę i drogę).
MiąŜsze warstwy torfu wypełniają takŜe niecki wewnątrzosuwiskowe na
stokach Bieszczadów. Na osuwisku w Mucznem (stok Jeleniowatego),
w jednej z trzech zatorfionych niecek, miąŜszość torfu przekracza 6 m,
na grzbiecie Widełek k. Pszczelin jest go ponad 2,5 m (Haczewski i in. 2001;
Haczewski, Kukulak 2004). Zatorfione niecki są równieŜ na osuwiskach
w Dusztynie, Wołkowyji i Tyrawy Wołoskiej.
f) diatomity (ziemia okrzemkowa)
W rejonie Kuźminy – Leszczawki (przy północnej granicy Karpat
Wschodnich) rozciąga się w obrębie formacji menilitowej jednostki skolskiej
pas wychodni oligoceńsko-mioceńskiej serii diatomitowej. Pas ten ma
ok. 17 km długości i przebieg NW-SE. Łączna miąŜszość tej serii (tzw. ogniwo
diatomotów z Leszczawki, diatomity z Futomy) dochodzi do 100 m, w tym
samych diatomitów jest 50-70 m (śgiet 1961; Wdowiarz 1961; Kotlarczyk
1966). Są to skały krzemionkowe, łupiące się na płytki, złoŜone głównie
z drobnych krzemionkowych pancerzyków otwornic (okrzemek),
upakowanych w spoiwie ilasto-opalowym. Zawierają około 40% okrzemek
i ich detrytusu, a łączna zawartość krzemionki w tych skałach sięga lokalnie
nawet 80%, glinki przekracza 10%. Na zwietrzałych powierzchniach są one
barwy kremowej lub beŜowej i mają laminację równoległą, podobną
do warwowej (laminy jaśniejsze są bogatsze w materiał okrzemkowy,
ciemniejsze — w minerały ilaste). Niezwykle cennymi własnościami
technologicznymi tych skał są: duŜa względna porowatość (ok. 40%), duŜa
chłonność i wytrzymałość na zgniatanie oraz wysoka ogniotrwałość. Dzięki
nim diatomity mogą mieć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu
chemicznego, spoŜywczego, budowlanego, m.in. jako składnik cementu, lekkie
kruszywo w produkcji półfabrykatów oraz jako izolator termiczny lub
pochłaniacz pływających zanieczyszczeń, a nawet jako surowiec do produkcji
środków ochrony roślin (Kotlarczyk i in. 1986).
Kompleks skał diatomitowych jest wewnętrznie zróŜnicowany, oprócz
typowych diatomitów występują w nim łupki krzemionkowe, łupki
krzemionkowo-ilaste, rogowce i tufy (Kotlarczyk, Leśniak 1990). TakŜe same
diatomity mają róŜne odmiany: a) właściwe (lekkie, jasnokremowe
lub beŜowe, silnie porowate, kruche, miękkie); b) grubołupkowe (brązowe
lub czarnobrązowe, z przełamem chropowatym, ziemistym lub gładkim,
porowate, z duŜą domieszka substancji ilastej); c) łupkowe (ciekopłytkowe,
beŜowe, popielatoszare, brązowe lub czarnobrązowe, z przełamem
chropowatym lub gładkim, o zmiennej porowatości); d) pryzmatyczne
(o rozpadzie graniastosłupowym, twarde, zbite i słabo porowate); e) łupki
diatomitowe (cienkie, bardzo porowate, często blaszkowe, brązowe, kremowe
lub popielate); f) diatomity zapiaszczone (gezowe, z licznymi ziarnami kwarcu)

oraz g) diatomity skrzemieniałe (twarde, cięŜkie, o małej porowatości) (Kotlarczyk 1966).
W tym rejonie (gm. Bircza), znajdują się cztery udokumentowane złoŜa
diatomitów: „Jawornik” (złoŜe zagospodarowane, pow. 1,41 ha, rozpoczęcie
eksploatacji w 1992 r.), „Kuźmina” (pow. 1,89 ha, eksploatacja zaniechana),
„Leszczawka – Pole Kuźmina” (pow. 9,7 ha, rozpoczęcie eksploatacji 1975 r.,
zakończenie 1994) i „Leszczawka p. Jawor.-Borów.” (pow. 12,4 ha,
zaniechanie ekspl. 1990). Działały w ich obrębie do niedawna odkrywkowe
kopalnie, obecnie wydobycie tych surowców nie jest prowadzone w związku
z brakiem odpowiednich metod przerobowych.
g) surowce skalne
Karpaty Wschodnie mają obfite złoŜa kamieni drogowych
i budowlanych, mniej jest kruszyw naturalnych i surowców ceramiki
budowlanej. Ich eksploatacja jest jednak niewielka, w dodatku ograniczona
lokalizacją większości złóŜ na terenach przyrody prawnie chronionej. Z grupy
kamieni drogowych i budowlanych główne znaczenie mają piaskowce,
sporadycznie łupki. Większe kamieniołomy piaskowców znajdują
się w Mokrem, Ustianowej, Komańczy, Sękowcu i Otrycie, w paśmie Ostrego
k. Lutowisk, w okolicach Polańczyka i w Bóbrce k. Myczkowiec. Część
kamieniołomów jest juŜ nieczynna, m.in. w DołŜycy, Nasicznem, Sękowcu,
Solinie, Ustrzykach Górnych (Terebowcu), na Przełęczy WyŜniańskiej,
Mucznem. Obecnie intensywną eksploatację piaskowców prowadzi się w
okolicach Rabego (nad Rabskim Potokiem).
Kamieniołom grubego kamienia „Rabe” (5 km na S od Baligrodu),
jest załoŜony w górnych piaskowcach istebniańskich (górna kreda – paleocen)
łuski Bystrego, które w tym miejscu są kompleksem o miąŜszości ok. 180 m
(Wdowiarz 1961). Eksploatuje się w nim bardzo twarde piaskowce
gruboziarniste, o spoiwie krzemionkowo-ilastym, warstwowane frakcjonalnie.
Są to piaskowce kwarcowe, z domieszką ziaren skaleni, ułamków kwarcytów,
sporadycznie występuje w nich mineralizacja arsenowa (realgar). Ławice
piaskowców są bardzo grube (kilka z nich ma miąŜszość do 5 m). Rozdzielają
je cienkie nieregularne wkładki łupków ilastych. Są tu równieŜ pojedyncze
ławice zlepieńców oraz brekcji tektonicznej. Eksploatowane stąd bloki
piaskowców mają zastosowanie głównie w budownictwie drogowym,
a miejscowy zakład przetwórczy produkuje z nich kruszywo budowlane
róŜnego sortu. Zwietrzałe bloki tych samych piaskowców istebniańskich
tworzą sąsiadujące z kamieniołomem naturalne rumowisko skalne
(rez. „Gołoborze”14 ha).
Z kruszyw naturalnych występują w tym regionie piaski, Ŝwiry
i pospółki. Występują one w dolinie Sanu, Osławy i Wiaru, w obrębie niskich
teras rzecznych. Są nimi wyłącznie nagromadzenia okruchów skał fliszowych.
Szczególnie wartościowe jest kruszywo grube, mniejszą przydatność mają
złoŜa kruszyw z obfitą domieszką frakcji drobnych (pylastych i ilastych).

Miejscem największej eksploatacji Ŝwirowisk są terasy w dolinie Sanu
na odcinku Mrzygłód – Dobra, gdzie złoŜa są udokumentowane,
a ich eksploatację prowadzi się od wielu lat. Na skalę produkcyjną postępuje
eksploatacja Ŝwirów i piasku z koryta i zalewowej terasy Wiaru przy jego
wylocie z Karpat (okolice Dubnika), gdzie przetwarza się je na granulat
o potrzebnej dla budownictwa wielkości. Lokalne Ŝwirownie i piaskownie
(w większości juŜ nieczynne) znajdują się wzdłuŜ Sanu w strefie
przykorytowej, a najmłodsze nawet w obrębie łach korytowych. Kruszywa
naturalne są wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie, jako materiał
konstrukcyjny nasypów drogowych i składnik nawierzchni dróg, rzadziej
stosuje się do produkcji cegły wapienno-piaskowej, betonów komórkowych,
piasków podsadzkowych lub dywanów filtracyjnych. Dawniej czyste
kwarcowe piaski, z wietrzejących piaskowców kliwskich, były eksploatowane
na potrzeby małych hut szkła, m.in. w Birczy.
Surowcami ilastymi ceramiki budowlanej są przede wszystkim gliny
zwietrzelinowe, rzadziej gliny napływowe rzeczne, sporadycznie ilaste łupki
fliszowe. Jedynie czerwone i zielone łupki godulskie z Międzybrodzia były
dawniej uŜywane do wyrobu płuczki wiertniczej (Sawicki 1958). DuŜe złoŜa
surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz surowców ilastych do produkcji
kruszywa lekkiego i cementu znajdują się w rejonie Sanok – Zabłotce (zasoby
do 1 mln m³), Zagórza (Zasław – złoŜe eksploatowane) i Olszanicy
(eksploatacja zaniechana) – (Mapa, 2004).
h) rudy Ŝelaza
Bez większego znaczenia gospodarczego są lokalnie występujące
niskogatunkowe rudy Ŝelaza. Występują one w Bieszczadach w dwóch
postaciach, jako powierzchniowe rudy darniowe (limonitowe) i konkrecyjne
skupienia (syderytowe) w warstwach fliszu.
Ruda darniowa (zwana teŜ bagienną lub łąkową) jest mieszaniną
wodorotlenków Ŝelaza o niewielkiej zawartości metalu (20-60%). Powstaje
wskutek procesów biochemicznych i oksydacyjnych rozwijających się
na podmokłych łąkach. Jest złoŜona z limonitu i domieszki ilasto-mułkowej.
W Bieszczadach występuje płytko pod darnią, w postaci miałkiej lub
kawałkowej. Tworzy ziemiste, ciemnobrunatne skupienia o miąŜszości
0,25-0,4 m, wyjątkowo 1 m. Jej nagromadzenia są jednak bardzo rozproszone
i mało zasobne, występują w miejscach płytkiego i stagnującego zawodnienia
terenu, zwłaszcza w dnach dolin pomiędzy Ustrzykami Dolnymi a Sanokiem
oraz na przedpolu jednostki dukielskiej. Głównym sposobem wykorzystania
rud darniowych było wytapianie z nich Ŝelaza.
Konkrecje syderytowe (sferosyderyty) występują powszechnie
w obrębie ciemnych łupków, zarówno w jednostce dukielskiej (Kaszowski
i in. 1961; Ślączka 1971), jak i śląskiej (Narębski 1957). Największe
ich nagromadzenia znajdują się w czarnych łupkach paleogeńskich warstw
z Majdanu (jednostka dukielska), m.in. w okolicy Wetliny, Cisnej i Majdanu.

Tworzą one skupienia w formie soczewek lub płaskur i są pochodzenia
wczesnodiagenetycznego (Dziubińska 2005). Na świeŜej powierzchni
są ciemnobrunatne, natomiast na powierzchni zwietrzałej Ŝółtoszare. Wewnątrz
mają strukturę mikrytową, złoŜoną z drobnoziarnistych minerałów
węglanowych i rozproszonych iłów, z domieszką pirytu i kwarcu. Zailone
złoŜa sferosyderytów zawierają w surowym urobku przewaŜnie 12-18% Ŝelaza,
bardzo rzadko powyŜej 20% (Zborowski 1971), jedynie staranna ich przeróbka
zwiększa udział Fe do 19-21% (Narębski 1957). ZłoŜa sferosyderytów
są cienkie, mało zasobne, rozproszone i niekorzystnie usytuowane,
co pomniejsza opłacalność ich eksploatacji. Ich wydobycie z głębszych
poziomów łupkowych utrudnia wypływ wód gruntowych we wkopach.
Bieszczadzkie rudy Ŝelaza (limonitowe i syderytowe) eksploatowano
i przerabiano od schyłku XVIII w. przez cały XIX w. (Drobniak 1917;
Narębski 1966). Są historyczne zapisy o odkrywkowych i głębszych
kopalniach tych rud w rejonie Cisnej, Majdanu, Duszatyna, Kalnicy,
Zahoczewia i Nowosiółek. Największymi ośrodkami hutnictwa Ŝelaza były
wówczas: Cisna, Rabe i Duszatyn. Szczególnie znana była huta Ŝelaza
w Cisnej. ZałoŜył ją ówczesny właściciel terenów Jacek Fredro (ojciec
Aleksandra Fredy). Huta funkcjonowała w okresie 1804-1864 r., a działały
przy niej: fryszerka, odlewnia i kuźnia. Na jej potrzeby zbudowano tamę
na Solince, z której doprowadzano wodę kanałem, by poruszała młoty kuźni.
W hucie przetapiano rocznie ok. 700 q rudy (darniowej i sferosyderytów),
którą transportowano furmankami z kopalń w Cisnej (zawalona sztolnia nad
Solinką), Majdanie, DołŜycy (sztolnia na stoku Łopiennika), Kalnicy,
Hyrlatem, Zahoczewiu i Nowosiółkach. Produkowała ona wyroby na uŜytek
miejscowej ludności: narzędzia rolnicze, piece Ŝelazne, garnki, krzyŜe
i ogrodzenia nagrobkowe. Większość Ŝelaznych krzyŜy, tak nielicznie
juŜ zachowanych na bieszczadzkich cmentarzach, jest wykonana z Ŝelaza
z ciśniańskiej huty, stamtąd pochodzi m.in. krzyŜ i część ogrodzenia na grobie
najstarszego zarządcy tej huty (Antoniego Kwiecińskiego) na cmentarzu
przycerkiewnym w Cisnej (przy drodze do Majdanu). Obecnie nie ma juŜ
po hucie śladów (Kryciński 1996).
Hutę Ŝelaza w Rabem zbudowali na przełomie XVIII/XIX w.
takŜe rządzący wówczas Fredrowie. Przetapiano w hucie miejscową ubogą
rudę, odlewając z niej m.in. na przydroŜne i cmentarne krzyŜe. Wszystkie huty
bazowały ponadto na miejscowych, duŜych zasobach drewna, z którego
wytwarzano węgiel drzewny.
i)

minerały rzadko występujące

W Hłomczy k. Sanoka znaleziono prehistoryczne (z ok. X w. p.n.e.)
stanowiska wytopu i odlewania miedzi oraz brązu. Archeolodzy (m.in. Kunysz
1961) przypuszczają, Ŝe źródłem tych metali były niewielkie nagromadzenia
rud miedzi (malachit, kupryt, chalkopiryt), miedzi rodzimej i manganu

w rejonie Sanoka (Kuźniar 1932), natomiast inne domieszki stopów (cyna,
ołów, fosfor) mogą pochodzić spoza Karpat.
Na południe od Baligrodu, w skałach tektonicznej łuski Bystrego, duŜe
zainteresowanie wzbudza obecność mineralizacji arsenowej (realgarem
i towarzyszącym mu auropigmentem). Przejawy tej mineralizacji koncentrują
się głównie w okolicy Rabego (w aluwiach łączących się potoków:
Rabiańskiego i Jabłonki), Bystrego (w skałach z wierceń, szybów górniczych)
oraz koło Nowego Łupkowa (w aluwiach dopływów Osławy) – (Kamieński
1937; Ślączka 1958; Jaworski 1979; Bojakowska, Borucki 1992).
Okruszcowanie arsenem występuje zwykle w paragenezie ze związkami cynku,
ołowiu i miedzi (Ostrowicki 1958) i nawiązuje do stref zaburzeń tektonicznych
(Kita-Badak 1971; Rybak 2000). Podkreśla się równieŜ jej macierzysty
związek z warstwami lgockimi i istebniańskimi (Ślączka 1958),
a jej pochodzenie łączy się prawdopodobnie z działalnością wielosiarczkowych
roztworów alkalicznych, pochodzących z głębokiego, krystalicznego podłoŜa
serii śląskiej (Gaweł 1970). Zasięg przestrzenny mineralizacji arsenowej
w rejonie Baligrodu ma ok. 15 km długości i 3 km szerokości, a w rejonie
Nowego Łupkowa odpowiednio ok. 7 i 4 km. W starym kamieniołomie
nad Potokiem Rabiańskim kryształy realgaru (siarczek arsenu) występują
w szczelinach piaskowców w postaci pomarańczowych pasemek o długości
kilku mm. Mineralizacja arsenowa nie ma znaczenia złoŜowego, ale moŜe
wskazywać na występowanie źródeł wód arsenowych, a takŜe termalnych
(Bojakowska, Borucki 1992). W tych samych miejscach stwierdzono ostatnio
równieŜ śladowe ilości rtęci (0,357 ph) i złota (2,4 pph) – (Bojakowska,
Sokołowska 2001; Wojciechowski 2003).
W warstwach lgockich i istebniańskich łuski Bystrego występują
ponadto minerały Ŝelaza (piryt, markasyt) i kwarce górskie (tzw. diamenty
marmaroskie). Te ostatnie, z uwagi na pełne słupowe wykształcenie postaci,
całkowitą przezroczystość kryształów i mocny połysk, są niezwykłą atrakcją
dla zbieraczy minerałów (Młynarczyk 1996). Występują one głównie w silnie
zdeformowanych tektoniczne ciemnych łupkach strefy przeddukielskiej.
j) wody mineralne
WaŜnym, dotąd nie wykorzystywanym bogactwem regionu są wody
mineralne. Występują tam szczawy i solanki oraz wody siarczkowe (Poprawa
1977). Najbogatszym rejonem występowania wód mineralnych jest Komańcza,
gdzie znajdują się naturalne źródła szczaw wodoro-węglanowo-sodowych
i wód wodoro-węglanowo-siarczkowych. Jednaj jak na razie brak ich
praktycznego wykorzystania.
W okolicy Rabego (Rabiański Potok) są unikalne w skali europejskiej
szczawy wodoro-węglanowo-chlokowo-sodowe ze związkami arsenu. Są one
stosowane w lecznictwie chorób układu oddechowego, narządów ruchu, chorób
reumatycznych i przemiany materii. Odwiert tych wód („Rabe”) znajduje
się przy rozwidleniu dróg do kamieniołomu piaskowców.

Cenne wody o złoŜonym składzie chemicznym (wodoro-węglanowowapniowo-sodowe, jodkowe i siarczkowe) znajdują się w Czarnej. Zasobne
naturalne źródła solanek jodkowych i siarczkowych występują w pobliŜu złóŜ
gazo-roponośnych Czarnej oraz w wierceniach za ropą.
Wody siarczkowe znajdują się równieŜ w Lesku, wody siarczkowe
i solankowe w Uhercach Mineralnych, a solanki i szczawy w Szczawnem,
Polańczyku, Buku (Homno), Prełukach i Polanie. Źródła wód mineralnych
rejestruje się równieŜ w okolicach Lisznej – śubraczego („istna siarka”).
Osobliwością regionu są silnie solankowe źródła w Górach Słonnych.
W Tyrawie Solnej i Wołoskiej juŜ od średniowiecza warzono z tych źródeł sól
jadalną (tzw. „sól tyrawską”). Była ona przedmiotem regionalnego handlu
(średniowieczne dokumenty celne z Sandomierza), a portem wywozu soli
Sanem był Mrzygłód (Tokarski 1922).
Uwagi końcowe
Z przeglądu surowców mineralnych, a zwłaszcza ich zasobów
w Karpatach Wschodnich wynika, Ŝe niektóre z surowców są juŜ wyczerpane
i ich eksploatacja została dawno zarzucona (rudy Ŝelaza, miedzi, soli
kamiennej) lub teŜ są na wyczerpaniu, jakkolwiek ich eksploatacja postępuje
nadal (ropa naftowa, gaz ziemny). Bogatą i cenną bazę surowcową, powoli
lub okresowo eksploatowaną, tworzą złoŜa diatomitów i surowców skalnych.
W warunkach opracowania nowej technologii przerobu diatomitów
i pozyskania dla nich rynków zbytu ich eksploatacja moŜe się oŜywić.
W kontekście planów rozbudowy sieci drogowej w regionie istotne znaczenie
ma zabezpieczenie tych inwestycji w miejscowe bogate zasoby surowców
skalnych
(głównie
kruszyw
drogowych).
Cennym
surowcem
o perspektywicznym wykorzystaniu są róŜnorodne wody mineralne. Mogą one
stać się bazą dla funkcjonalności w tym regionie lecznictwa uzdrowiskowego.
DuŜą wartość wód mineralnych odkryto w Bieszczadach juŜ w XIX
wieku. W Uhercach Mineralnych na przełomie XIX/XX w. powstał Zakład
Zdrojowy, bazujący na miejscowych źródłach wód solankowych
i siarczkowych. Istniał on do 1912 r., w okresie międzywojennym podjęto
próby odbudowy uzdrowiska, ale w czasie II wojny światowej obiekty
zdrojowe zostały całkowicie zniszczone, a źródła mineralnych wód
zapomniane. ZaląŜki uzdrowiska w oparciu o miejscowe wody mineralne
powstały w latach 20-tych XX w. takŜe w Lesku, jednak jego infrastrukturę
podobnie zniszczyła II wojna światowa. Obecnie (od 1974 r.) status
uzdrowiska posiada Czarna, ale dotychczas nie powstała tam baza
uzdrowiskowa. DuŜe potencjalne moŜliwości pozyskania statusu uzdrowiska
ma Komańcza, dla której lecznictwo uzdrowiskowe zaplanowano jako
podstawową funkcję rozwoju miejscowości.

Streszczenie
Opracowanie dotyczy Bieszczadów Zachodnich – polskiego fragmentu
Karpat Wschodnich. Pod względem surowcowym jest to obszar w Karpatach
o względnie bogatych złoŜach. Przez ten obszar przebiega pas śródkarpackich
złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego. Horyzonty ropy i gazu ciagną się od
Tyrawy Wołoskiej przez Wańkową, Dźwiniacz Dolny, Łodynę, Brzegi Dolne
po Bandrów, od Rozpucia po Stebnik oraz od Tarnawy przez Rajskie,
Zatwarnicę po Dwernik a takŜe w rejonie Czarna - Bystre. Większość tych złóŜ
jest typu strukturalnego, skoncentrowanego w pułapkach fliszowych
(w siodłach fałdów). Wydobycie ropy naftowej było największe w przed
I wojną światową, obecnie straciło na znaczeniu. Potencjalnym zbiornikiem
ropy i oleju naftowego są jeszcze warstwy łuków bitumicznych (okolice
Rozpucia i Tyrawy Solnej). Gaz ziemny wydobywa się w m.in. w Sanoku,
Tyrawie Solnej i okolicach Przemyśla. Liczne i miąŜsze torfowiska wysokie
znajdują się w dolinie Sanu (Kotlina Dźwiniacza), obecnie objęte są ochroną
prawną (rezerwaty przyrody).
Cenne są złoŜa diatomitów w rejonie Kuźminy – Leszczawki,
występujące w formacji menilitowej jednostki skolskiej. Ich odkrywkowa
eksploatacja była intensywana w latach 1975-1994, obecnie jest wstrzymana.
Historyczne znaczenie (schyłek XVIII w., XIX w.) ma eksplotacja i przeróbka
niskoprocentowych rud ŜelaŜa (rudy darniowej i sferosyderytów),
występujących w rejonie Majdanu, Cisnej i Wetliny. Obecnie eksplotaowane
są głównie surowce skalne, których zasoby są bardzo bogate. Szczególnie
intensywną eksploatacje kamieni drogowych i budowlanych prowadzi
się w okolicach Rabego. DuŜe kamieniołomy znajdują się m.in. w Mokrem,
Ustianowej, Komańczy, Sekowcu i Otrycie. Kruszywa naturalne (piaski, Ŝwiry
i pospółki) występują w terasach Sanu, Osławy i Wiaru, najbardziej są one
eksploatowane w okolicy Dubnika (Wiar) i rejonie Mrzygłod - Dobra (San).
DuŜe są równieŜ zasoby ilastych glin ceramiki budowlanej (rejon Sanika,
Zagórza i Olszanicy).
Minerałami rzadko występującymi, ale atrakcyjnymi geologicznie,
są kryształy czystego kwarcu (diamenty marmaroskie) oraz mineralizacja
arsenowa w rejonie Bystrego. Surowcem naturalnym, dotąd nie
wykorzystanym, są wody mineralne rejonie Rabego (szczawy, solanki, wody
siarczkowe), występujące w rejonie Rabego, Czarnej, Lesku, Uhercach
Mineralnych, Polańczyku, Szczawnem, Buku, Prełukach, Polanie, Lisznej
i Komańczy. Mogą one stać się bazą dla funkcjonowania w tym regionie
lecznictwa uzdrowiskowego.
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Abstract
Mineral resources in the Polish part of the east Carpathians
This paper concerns the West Bieszczady, a Polish part of the East
Carpathians. It is an area relatively rich in resources. The area is intersected
by a belt of the deposits of oil and natural gas which stretch from Tyrawa
Wołoska through Wańkowa, Dźwiniacz Dolny, Łodyna, Brzegi Dolne up to
Bandrów, from Rozpucie up to Stebnik, and from Tarnawa through Rajskie,
Zatwarnica up to Dwernik. They also occur in the area around Czarna - Bystre.
Most of these deposits are of structural type, concentrated in flysch traps (in the
anticlines of folds). The mining of oil was in full swing before the First World
War, but at present it has lost its significance. The potential basin of oil and
natural gas are still the layers of bituminous arcs (in the area around Rozpucie
and Tyrawa Solna). Natural gas is mined in Sanok, Tyrawa Solna and in the
vicinity of Przemyśl. Numerous and thick layers of peatbog, now protected in
nature reserves, are located in the River San valley (The Basin of Dźwiniacz).
Particularly precious are the beds of diatomite in the area around
Kuźminy-Leszczawki from the Menilite Formation of the Skole Unit. Their

opencast mining was very intensive in 1975-1994, but it was suspended. The
mining and processing of low-grade ores of iron (bog iron ore and blackband
ironstone) are of historical importance (the late 18th and 19th c.). They occur in
the area around Majdan, Cisna and Wetlina. At present only mineral resources
whose deposits are very thick are mined. The mining of road and building
stones is particularly intensive in the area around Rabe. Big quarries are located
in Mokre, Ustianowa, Komańcza, Sekowiec and Otryć. Gravel aggregates
(sand, gravel and sand-gravel) occur in the terraces of the River San, the River
Osława and the River Wiar. They are mined most intensively in the vicinity of
Dubnik (the River Wiar) and in the area around Mrzygłód-Dobra (the River
San). There are also thick deposits of silty clay used for construction ceramics
(the area around Sanok, Zagórz and Olszanica).
The rare and geologically attractive minerals are pure quartz crystals
(Marmarosh diamonds) and arsenic mineralisation in the area around Bystre.
One of the natural resources which have not been used so far is mineral water
(acidic water, brine, sulphide water) in the area around Rabe, Czarna, Lesko,
Uherce Mineralne, Polańczyk, Szczawne, Buk, Prełuki, Polana, Liszna and
Komańcza. It might be conducive to spa therapeutics in this region.

Robert Szmuc‡

WALORY ANTROPOGENICZNE KARPAT WSCHODNICH
W przedstawianej pracy omówione są walory antropogeniczne Beskidu
Niskiego i Bieszczadów oraz przyległych do nich małych fragmentów Pogórza
Karpackiego (ryc.1). Ta część Karpat cechuje się wyjątkowo duŜą
atrakcyjnością turystyczną nie tylko pod względem walorów środowiska
przyrodniczego, ale takŜe nagromadzonych tutaj w ciągu pokoleń obiektów
o duŜej wartości kulturowej i krajoznawczej. Zarazem jest to obszar, gdzie juŜ
od dłuŜszego czasu miejscowa ludność i lokalne władze samorządowe starają
się wykorzystać istniejące walory dla oŜywienia gospodarczego regionu
poprzez rozwój róŜnego rodzaju obiektów turystycznych i poprawę dostępności
komunikacyjnej.
Najwięcej miejsca w tej pracy poświęcono istniejącym na tych terenach
zabytkom, reprezentującym bardzo bogate budownictwo cerkiewne (fot.1),
a następnie katolickie, Ŝydowskie oraz obiektom historycznym (ryc.2).
Wskazano ponad to na duŜe ograniczenia w rozwoju turystyki wynikające
ze słabo rozwiniętej bazy noclegowej oraz niskiego poziomu wyposaŜenia
w innego rodzaju obiekty turystyczne.
Ryc.1. Lokalizacja obiektów turystycznych w byłym woj. krośnieńskim

Źródło: Zestawił autor na podstawie Polska Południowo-Wschodnia. Informator
Turystyczny (1995)
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Ryc.2. Obiekty kulturowe atrakcyjne dla turystyki poznawczej we wschodniej części
Polskich Karpat

Źródło: Zestawił autor na podstawie Warszyńska J.(1995)

Uwarunkowania historyczne
Istnieje bogata literatura tematyczna (Pieradzka 1939, Reinfuss 1935,
Sobczyński 2006, Węcławowoicz 1995, i inni) poświęcona omawianej części
polskich Karpat, pozwalająca, prześledzić złoŜoną historię tego obszaru
i ukazująca bogatą spuściznę kulturową. W dotychczasowych publikacjach
zwraca się uwagę przede wszystkim uwagę na wielowiekowe trwanie obok
siebie na tych terenach, róŜnych grup narodowościowych i etnicznych:
Polaków, Ukraińców, śydów, Rusinów, Łemków i Bojków (ryc.3), z których
kaŜda zaznaczyła tu swój ślad w budownictwie, w sposobie Ŝycia, w stroju
i muzyce.
Przemiany w kulturze artystycznej zachodziły odrębnie przez długie
stulecia, jednak nie zanikła tu wspólna toŜsamość etniczno-kulturowa.
Wzajemne wpływy przenikały łatwo granice geograficzne, narodowościowe
i polityczne. Krajobraz kulturowy na tych terenach moŜna interpretować
w aspektach przestrzennych, jak równieŜ genetycznych. Biorąc pod uwagę
zarówno walor historyczny jak i klasę artystyczną o specyfice otoczenia
decydują obiekty zabytkowe, które są symbolem ciągłości i trwałości. Są one
symbolem integracji w czasie i przestrzeni. Czynnikiem, który wyróŜnia
obiekty zabytkowe od podobnych w innych częściach kraju jest ich

niepowtarzalne połoŜenie w dolinach beskidzkich rzek, na tle bogatej szaty
leśnej i wśród kopulastych wzgórz. Jedność kulturowa jest bardzo czytelna.
Dziedzictwo kulturowe opisywanego obszaru stanowią zespoły krajobrazowe
tworzące relacje pomiędzy elementami przyrodniczymi i kulturowymi.
Historia na tych terenach została zachowana w wyposaŜeniu świątyń, miejskiej
zabudowie oraz rozplanowaniu osad, które stanowiły trzon wszelkich przemian
(Parteka 1989, Węcławowicz 1995).
Ryc.3. Grupy etnograficzne w Polsce Pd - Wsch.

Źródło: Zestawił autor na podstawie Czajkowski J.(1992)

Bieszczady i Beskid Niski były aŜ do II wojny światowej swoistym
tyglem wielokulturowości, w którym funkcjonowały obok siebie wspomniane
wyŜej grupy ludności, przyczyniając się do istniejącego do dziś bogactwa
kulturowego.
Zarówno zdarzenia z okresu samej wojny, jak i późniejsze działania
władz polskich spowodowały zasadnicze zmiany osadnicze na tym terenie,
a wraz z nimi nastąpiło uszczuplenie istniejących tu wcześniej zasobów kultury
materialnej i duchowej. Nie powiodły się podejmowane w latach 50 i 60,
ubiegłego stulecia, osiedlenia tutaj większej liczby ludności z innych obszarów
kraju i dlatego tereny bieszczadzkie i Beskidu Niskiego naleŜą do dziś

do bardzo słabo zaludnionych, co nie pozostaje bez wpływu na ich stan
społeczno-gospodarczy. Stanowią one zarazem niezmiernie ciekawy przykład
regionu geograficznego, na którym przyroda powróciła w wielu miejscach
do pierwotnego naturalnego stanu. Dlatego wzbudza on duŜe zainteresowanie
jako niezmiernie ciekawy w skali europejskiej przykład obszaru kulturowego,
kształtowanego współcześnie przez naturalne procesy przyrodnicze.
ZróŜnicowanie atrakcyjności i zagospodarowania turystycznego
Karpat Wschodnich
Analizowany obszar cechuje się nierówną atrakcyjnością przyrodniczą
środowiska, a takŜe duŜym zróŜnicowaniem w zakresie występowania
interesujących dla turystyki krajoznawczej elementów kulturowych. Jest teŜ
słabo wyposaŜony w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej. Biorąc
pod uwagę to zróŜnicowanie moŜna na badanym terenie wyróŜnić trzy główne
regiony turystyczne, odpowiadające przestrzennie jednostkom fizycznogeograficznym wydzielonym przez geografów (Kondracki 2002, Starkel 1972),
na mniejsze jednostki. Są to: Beskid Niski, Doły Jasielsko-Sanockie
i Bieszczady.
BESKID NISKI
Region ten jest najniŜszym karpackim pasmem górskim w Polsce.
Obecnie główną funkcją tego regionu jest gospodarka leśna oraz rolnictwo –
głównie hodowla.
Niewątpliwie najciekawszym elementem antropogenicznym, który
występuje w jego krajobrazie kulturowym są stare, drewniane, cerkwie
łemkowskie (fot.2), reprezentujące róŜne style architektoniczne (ryc. 4).
W wielu z nich zachowały się ikonostasy o duŜej wartości artystycznej.
W pobliŜu cerkwi znajdują się cmentarze przycerkiewne. Do połemkowskich
elementów kulturowych tego regionu naleŜą teŜ drewniane chałupy (fot.3),
zwane chyŜami. Liczne pamiątki, które reprezentują kulturę łemkowską
zgromadzono w zagrodzie – skansenie w Zyndranowej. Dodatkowo
w krajobrazie zauwaŜa się drewniane kościoły i sporadycznie dwory.
Osobliwą grupą obiektów kulturowych są cmentarze z I wojny światowej,
pochodzące z lat 1915-18. W Beskidzie Niskim cmentarze koncentrują się
w dwóch okręgach: Ŝmigrodzkim i gorlickim (austriacki okręg wojskowy
„Galicja Zachodnia”). KaŜdy z cmentarzy ma swoistą architekturę będącą
wywróŜeniem pamięci i chwały poległym. W wielu projektach twórcy
osiągnęli harmonijne zespolenie natury i sztuki, „obcego" materiału
budowlanego (beton i Ŝelazo), z naturalnym, miejscowym jak drewnem
i surowym kamieniem.

Oprócz zbiorowych, uporządkowanych i ewidencyjnie ujętych
cmentarzy wojskowych, na całym obszarze walk w Galicji znajdowało się
wiele pojedynczych, rozproszonych mogił Ŝołnierskich. Zachowały się
one bardzo nielicznie, spotykamy je czasem na miejskich lub wiejskich
cmentarzach, przy przydroŜnych krzyŜach lub kapliczkach.
Najciekawsze obiekty antropogeniczne są zestawione w tab. 1.
Tab. 1. WaŜniejsze obiekty kulturowe w Beskidzie Niskim
Miejscowość
Obiekt
Dukla
Kościół parafialny i dzwonnica XVIII
w., zespół klasztorny Bernardynów
XVII
w.,
pałac
z
parkiem
krajobrazowym, ruiny boŜnicy XVIII w.,
ratusz i domy XIX w.
Romanów
Kościół i dzwonnica XVIII w., ruiny
Krempna
boŜnicy XVIII w.
Kwiatoń
Drewniana cerkiew XVI-XVII w.
Łosie
Drewniana cerkiew XVII w.
Owczary
Drewniana cerkiew XVIII-XIX w.
Drewniana cerkiew XVII w.
Ropa
Dwór XVI-XVII w.
Szymbark
Dwór obronny XVII w. (przebudowany),
Uście Gorlickie
Drewniana cerkiew XVIII w.
Drewniana cerkiew XVIII w.
Zyndranowa
Zagroda- Skansen Kultury Łemkowskiej
Sękowa
Drewniany kościół XVI w. (lista
UNESCO)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warszyńska (1995) oraz Luboński (1998)

Beskid Niski naleŜy do najsłabiej zagospodarowanych turystycznie
pasm górskich w Polsce. Dodatkowo bardzo skutecznie od turystyki masowej
izoluje go brak dobrych dróg dojazdowych. Obecnie w dobie poszukiwania
róŜnych form tzw. turystyki alternatywnej, teren Beskidu Niskiego, ze względu
na swoją izolację komunikacyjną i brak większej ilości obiektów noclegowych,
wydaje się być nadal miejscem bardzo atrakcyjnym dla specyficznej grupy
turystów, która poszukuje ciszy, spokoju, chce obcować bezpośrednio
z przyrodą z dala od większych aglomeracji miejskich i poszukuje śladów
bogatej kultury Łemków, którzy tu kiedyś mieszkali.
Zagospodarowanie turystyczne tego obszaru stopniowo się zmienia.
Rozbudowuje się powoli baza noclegowa, głównie w gospodarstwach
agroturystycznych, kwaterach prywatnych, dodatkowo powstają większe
inwestycje, m.in. wyciągi narciarskie (Chyrowa k. Dukli, Puławy
k. Rymanowa). W trakcie budowy jest sztuczny zbiornik na Wisłoce
w Krempnej, który znacznie „oŜywi” turystycznie ten region. Obecna
infrastruktura jeszcze nie w pełni pokrywa zapotrzebowanie turystów.

Do nielicznych miejscowości wypoczynkowo-uzdrowiskowych, z bogatszą
infrastrukturą turystyczną moŜna zliczyć: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój,
Wysową. W okolicach sztucznego zbiornika na rzecze Ropie w Klimkówce
rozwija się głównie turystyka kwalifikowana (wędkarstwo, Ŝeglarstwo,
nurkowanie). Zagospodarowanie turystyczne jednak znacząco ustępuje
podobnym, przyzbiornikowym miejscom w Polsce. WaŜną rolę w ruchu
turystycznym na tym regionie odgrywa Dukla gdzie zgromadzono pamiątki
z czasów I i II wojny światowej, jest równieŜ ośrodkiem pielgrzymkowym.
BIESZCZADY
Największą atrakcją Bieszczadów niewątpliwie jest przyroda z obecnością
roślin endemicznych, łąkami górskimi (połoninami) oraz zwartymi
kompleksami lasu bukowego. Swoiste zespoły roślinne stwarzają odmienność
na tle otaczających pasm górskich. Walory antropogeniczne na tym obszarze
zachowały się słabo. To, co dzisiaj stanowi walor turystyczny, jest
pozostałością po jednostkach osiedleńczych. Obecnie moŜna dostrzec przejawy
ludzkiego gospodarowania i ślady dawnego Ŝycia po zdziczałych sadach
owocowych, podmurówkach domów, podpiwniczeniach, opuszczonych
i zarośniętych cmentarzach (fot.4), cerkwiskach (fot.5), przydroŜnych
kapliczkach i krzyŜach. WzdłuŜ koryt rzecznych spotyka się pozostałości
po młynach i tartakach wodnych m.in. Cisna, DołŜyca, Przysłup. Dodatkowo
w krajobrazie zauwaŜa się często nieuŜywane obecnie, elementy infrastruktury
przemysłowej związanej z wydobyciem ropy naftowej m.in. kiwony i kieraty
(Zatwarnica), zbiorniki do magazynowania ropy naftowej, kancelaria
i warsztat, willa Scotów, krzyŜ z Anglii upamiętniający pierwszy odwiert ropy
(Ropienka) i wiele innych. Bieszczady posiadają sieć szlaków turystycznych
(pieszych, konnych, rowerowych) i ścieŜek przyrodniczych. Powstają nowe
turystyczne projekty, jak Ekomuzeum w Lutowiskach o nazwie „Trzy
Kultury”. W obrębie tej miejscowości wytyczono szlak, wzdłuŜ którego
prezentowane są ślady wzajemnego współistnienia na tym obszarze trzech
narodowości: polskiej, ukraińskiej i Ŝydowskiej. Podobny projekt jest
planowany dla nieistniejącej juŜ wsi Jawornik koło Komańczy. Są plany
odtworzenia zabudowy i układu architektonicznego wioski Choceń sprzed
1947 r., co moŜe stać się wyjątkową atrakcja turystyczną. Najciekawsze
obiekty architektoniczne tego obszaru są zestawione w tab. 2.
Tab 2. WaŜniejsze obiekty kulturowe w Bieszczadach
Miejscowość
Obiekt
Góra Sobień
Ruiny Zamku Kmitów
Zamek XVI w. (przebudowany), kościół
Lesko
parafialny XVI w., Synagoga XVII w.,
cmentarz Ŝydowski (kirkut)
Zagórz
Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych XVII
w., kościół XVIII w.

Chmiel
Hoszów
Rzepedź
Równia
Turzańsk

Cerkiew XX w.
Cerkiew XX w.
Cerkiew XIX w.
Cerkiew XVIII w.
Cerkiew XIX w.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Warszyńska (1995) oraz Luboński (1998)

W regionie bieszczadzkim pod względem intensywności ruchu
turystycznego wyróŜnia się gmina Solina. Cechuje ją typowo turystyczny
charakter ze słabo zaznaczającym się rolnictwem. Obszar ten posiada atuty
(duŜy udział powierzchni wód w ogólnej powierzchni gminy) zachęcające
do odwiedzenia przez turystów głównie preferujących turystykę
kwalifikowaną: wędkarstwo, Ŝeglarstwo, kajakarstwo, nurkowanie i inne.
Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczna i noclegową,
która stanowi prawie połowę ogółu miejsc noclegowych w Bieszczadach (Górz
2006). Tutaj głównie koncentruje się bieszczadzki ruch turystyczny. Rejony
wokół zbiornika wraz z zapleczem turystycznym stanowią rolę buforową przed
nadmiernym ruchem turystycznym w głąb Bieszczadów, konkretnie w obszar
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ze względu na turystyczno – kuracyjne
znaczenie, okolice Zalewu Solińskiego są dominantem nie tylko Bieszczadów,
ale i całego województwa Podkarpackiego. Infrastruktura turystyczna okolic
obu zbiorników naleŜy do najbardziej zasobnych w województwie
podkarpackim. WaŜniejszymi miejscowościami o funkcjach turystycznych na
tym terenie są równieŜ Ustrzyki Dolne (zimowa stolica Bieszczadów), Lesko,
Cisna, Wetlina. Osobliwą atrakcja turystyczną jest sezonowo czynna kolej
wąskotorowa, łącząca popularne bieszczadzkie miejscowości na trasie: Majdan
– Przysłup (11,0 km) z przystankami w Cisnej i DołŜycy (w kierunku
wschodnim) oraz do Balnicy i Woli Michowej (kierunku zachodnim). Fundacja
„Kolejki Leśnej” w dalszej perspektywie dąŜy do uruchomienia odcinka
tej kolejki do Łupkowa oraz Wetliny. Obecnie uŜytkowanych jest 28,0 km tej
trasy (Kubejko 2006).
Od czasu pierwszych powojennych penetracji Bieszczadów przez
turystów upłynęło ponad 60 lat. Przez cały ten czas rodziły się coraz to nowe
pomysły dotyczące organizowania turystyki w tym regionie uwzględniające
naturalne warunki regionu. Szczególnie do początku lat 90 - tych pojawiało się
wiele róŜnorodnych planów na zagospodarowanie, z których tylko niewielka
część została zrealizowana. Zagospodarowanie Bieszczadów było
zdominowane głównie przez zakładowe ośrodki wypoczynkowe. Powstawały
one w miejscach najbardziej atrakcyjnych takich jak: Solina, Polańczyk, Cisna,
Czarna, Ustrzyki Dolne. Po upadku uprzedniego ustroju politycznego obiekty
te uległy lub ulegają intensywnej restrukturyzacji, zmieniając właścicieli.
Obecnie stanowią one największe zaplecze noclegowe w tym regionie.
Nie mogą one jednak konkurować z innymi regionami polskich Karpat

np. Podhalem, Beskidem Śląskim czy śywieckim, gdzie gęstość i pojemność
bazy noclegowej są zdecydowanie większe (Górz 2006). Intensywny rozwój
i rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarze Bieszczadów jest
skutecznie ograniczona w obszarach chronionych.
DOŁY JASIELSKO SANOCKIE
Są one podłuŜnym obniŜeniem pomiędzy podgórska a beskidzka
częścią Karpat i tworzą pas szerokości ok. 20 km i długości 90 km. W tym
pasie krzyŜują się najwaŜniejsze szlaki komunikacyjne regionu. Intensywna
gospodarka człowieka doprowadziła do znacznego wykarczowania lasów
i powstania gęstej sieci osadniczej, zwłaszcza wzdłuŜ ciągów
komunikacyjnych. Obecność kilku miast (Sanok, Krosno, Jasło, Romanów)
sprawia, Ŝe naleŜy do regionów o znacznym wskaźniku urbanizacji. Średnia
gęstość zaludnienia (140-160 os /km2) przekracza tam średnią krajową.
Większość obiektów kulturowych jest skumulowana w zwartej zabudowie
miejskiej: Krosna, Biecza, Sanoka, Gorlic i Jasła. Walory kulturowe
odznaczają się tutaj duŜą róŜnorodnością (tab.3). Oprócz historycznych
układów urbanistycznych wymienionych miast zwracają uwagę zabytkowe
wiejskie drewniane kościoły. Dwa z nich w Bliznem i Haczowie, zostały
wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jako jedyne
obiekty tego typu na Podkarpaciu. Na uwagę zasługuje unikatowe muzeum
techniki i działalności gospodarczej człowieka – Skansen Przemysłu
Naftowego w Bóbrce, który jest przypomnieniem, ze to Karpaty są światową
kolebką tego przemysłu. Wśród skansenów wyróŜnia się równieŜ Sanocki Park
Etnograficzny (największy powierzchniowo w Polsce), który gromadzi
„perełki” architektoniczne tego regionu. W Sanoku znajduje się jedna
z największych w Polsce kolekcji ikon oraz dzieła współczesnego artysty
Zdzisława Beksińskiego (mieszczą się w Muzeum Historycznym).
Region ten dysponuje szerokim wachlarzem obiektów kulturowych,
które są godne odwiedzenia. Łatwa dostępność komunikacyjna oraz względnie
dobre zagospodarowanie turystyczne są dla turysty ciekawą ofertą.
Tab 3. WaŜniejsze obiekty kulturowe w Dołach Jasielsko-Sanockich
Miejscowość
Obiekty
Miasta:
Biecz
Kościół farny BoŜego Ciała XV/XVI w.,
średniowieczny układ urbanistyczny, ratusz
XV w. (przebudowany), renesansowe
kamieniczki XVI – XVII w., resztki murów
miejskich, muzeum regionalne
Kościół św. Trójcy XVI w., dzwonnica
Krosno
XVII w., zespół klasztorny Franciszkanów
XV-XVI w., zespół klasztorny Kapucynów

Sanok

XVIII-XIX w., kamienice podcieniowe
XVI-XVIII w.
Obronny zamek z XVI w., Muzeum
Historyczne,
Muzeum
Budownictwa
Ludowego

Wsie:
Bobrka
Haczów
Libusza

Skansen Przemysłu Naftowego
Drewniany kościół XV w.
Drewniany kościół XVI w., dwór
i chałupy drewniane XIX w.
Drewniany kościół i dzwonnica XVIII w.
Rogi
Drewniany kościół XVI w.
Trzcinica
Zagórzany
Pałac XIX w., park krajobrazowy
śarnowiec
Muzeum biograficzne Marii Konopnickiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warszyńska (1995) oraz Luboński (1998)

Bardzo cennym bogactwem regionu są obfite zasoby wód mineralnych,
ich obecność stwierdzono w ponad stu miejscowościach jednak w celach
leczniczych wykorzystuje się tylko w kilku: Iwoniczu Zdroju, Rymanowie
Zdroju i Polańczyku Zdroju.
Iwonicz Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce, cieszy
się uznaniem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jest połoŜny w dolinie potoku
Iwonickiego, w północnej części Beskidu Niskiego, w strefie przejściowej
klimatu dolin i kotlin śródgórskich. Klimat ten cechuje obniŜona wilgotność
powietrza, który zawiera jod i brom, obniŜone ciśnienie atmosferyczne i duŜe
natęŜanie promieniowania słonecznego. Iwonickie uzdrowisko oferuje
kuracjuszom profilaktykę, leczenie i rehabilitację w zakresie: chorób układu
pokarmowego, schorzeń ortopedycznych, reumatycznych, laryngologicznych,
neurologicznych, ginekologicznych i onkologicznych. MoŜna skorzystać
z pobytów leczniczych i profilaktycznych, wczasów wypoczynkowych (takŜe
zimowych) i kondycyjno-odchudzających. W profilach leczniczych
wykorzystuje się walory tutejszych wód mineralnych oraz borowin.
Na obszarze tego uzdrowiska występują wody mineralne chlorkowowodorowęglanowo-sodowe z zawartością wolnego dwutlenku węgla, jodowe
i Ŝelaziste oraz słabo zmineralizowane wody siarczkowe (Kochański 2002,
Uzdrowiska Polskie 1999).
Rymanów Zdrój jest znanym krajowym uzdrowiskiem, połoŜonym
na granicy Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego, w dolinie rzeki Tabor
i jej prawego dopływu – Czarnego Potoku. Specjalizuje się w leczeniu chorób
dziecięcych. Profil leczniczy opiera się na szczególnych walorach wód
mineralnych i klimatu, łączącego cechy klimatu górskiego i - dzięki zawartości
jodu - takŜe cechy klimatu morskiego. Dodatkowe atuty klimatu zwiększa
tu duŜa zawartość ozonu, soli i względnie duŜa wilgotność powietrza.
Polańczyk Zdrój jest połoŜony na półwyspie jeziora solińskiego.
Jest
największym
w
Bieszczadach
kompleksem
uzdrowiskowo-

wypoczynkowym. Czystość powietrza oraz złagodzone wodami jeziora
powietrze górskie to dodatkowe atuty miejscowego klimatu, obok
występujących wód mineralnych: wodorowęglanowo-sodowych, jodkowych,
bromkowych, Ŝelazistych i borowych (Kochański 2002, Uzdrowiska Polskie
1999).
Powstałe na bazie wód mineralnych uzdrowiska, oferują kompleksową
opiekę medyczną. Wokół uzdrowisk powstała i nadal się rozrasta infrastruktura
rekreacyjno-wypoczynkowa, która słuŜy urozmaiceniu pobytów leczniczych.
SłuŜy jednocześnie do prezentacji unikalnych w skali nie tylko kraju walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tego obszaru. Jednocześnie
w Beskidzie Niskim pozostałe miejscowości nie posiadają tak dobrej
infrastruktury turystycznej.
WaŜną grupą obiektów, widocznych w całym regionie, są przydroŜne
krzyŜe i kapliczki, które zalicza się do elementów sakralnych, jednak
o mniejszym znaczeniu niŜ świątynie. Posiadają one niepowtarzalny urok
i częstotliwość występowania, czym się wyróŜniają w skali Polski. Często są to
bardzo ciekawe obiekty architektoniczne i dzieła artystyczne, które spełniały
i spełniają nadal waŜną rolę w Ŝyciu społeczności. W tej części Karpat, gdzie
mieszały się religie i wierzenia, występowała głęboka i prawdziwa poboŜność,
pojawiają się róŜne style i motywy. Głównymi motywami budowania tych
obiektów były:
a) „antidotum” na wszelkie ponad materialne zło,
b) jako pomnik, pamiątka czy przesłanie dla potomnych,
c) jako rodzaj modlitwy błagalnej lub dziękczynnej, często jako wyraz
skruchy i pokuty, jako szeroko rozumiane wotum.
Motywy fundowania tego typu obiektów bardzo często się przenikały
i nie moŜna dzisiaj ściśle określić lub rozdzielić. Przemierzając bezdroŜa
opustoszałych wiosek na tych terenach natrafia się na liczne kapliczki i krzyŜe,
jakie miały tu miejsce w przeszłości.
Kolejnym „łącznikiem” tych regionów Karpat są cmentarze z róŜnych
okresów, głównie XIX –wieczne choleryczne, wojskowe z obu wojen
światowych, a takŜe masowe groby pomordowanych w czasie ostatniej wojny.
Oprócz nich są cmentarze - pozostałości po wysiedlonych ukraińskich
i łemkowskich wsiach, które z biegiem 10-leci zarosły krzewami lub lasem.
Dzisiejszym łącznikiem całego obszaru wschodnich Karpat jest sieć
szlaków turystycznych. Wytyczono wiele kilometrów róŜnego rodzaju
szlaków, głównie szlaków turystyki pieszej. Coraz bardziej rozrasta się
równieŜ sieć szlaków rowerowych i konnych a takŜe samochodowych.
Zagęszczone są one ścieŜkami przyrodniczo – kulturowo – dydaktycznymi,
które są wytyczane i opisywane przez naukowe stacje badawcze, mające swoje
siedziby w Ustrzykach Dolnych i Krempnej.

Na uwagę zasługują szczególnie szlaki tematyczne (ryc. 5):
Ryc.5. Szlaki architektury drewnianej na obszarze woj. Podkarpackiego

Źródło: zestawił autor na podstawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_architektury_drewnianej_(wojew%C3%B3dztwo_
podkarpackie)#Linki_zewn.C4.99trzne

Szlak Architektury Drewnianej:
- trasa krośnieńsko – brzozowska (I)
- trasa sanocko – dynowska (II)
- trasa ustrzycko – leska (III)
- trasa sanocko – dukielska (IV)
• Szlak Ikon
- doliny Osławy
- doliny Sanu
• Dobrego Wojaka Szwejka
• Szlak Wodny „Błękitny San”
• Szlak Naftowy
• Szlak Śladami Aleksandra Fredry

•

Szlak Papieski

WaŜnym walorem kulturowym wschodniej części Karpat jest bogactwo
obiektów i miejsc kultu religijnego. Obszar ten w większości zamieszkiwała
ludność wyznania rzymskokatolickiego, a silniejsze wpływy prawosławia
i obrządku unickiego zaznaczały się na wschód od Dunajca, na obszarze
Beskidu Niskiego i Bieszczadów (ryc. 6). Zasięg przestrzenny oddziaływania
miejsc kultu okresowo się zmieniał i wynikał z przemian społecznohistorycznych (wojny, zabory, itp.).
ZauwaŜa się zjawisko „wędrówki” cudownych wizerunków, głównie
Matki Boskiej w obrębie Karpat i dawnych terenów wschodniej Polski.
Przykładem moŜe być przeniesienie cudownego obrazu Maryi z unickiej
cerkwi w Łopience do rzymskokatolickiej świątyni w Polańczyku lub teŜ
przeniesienie obrazu Matki Boskiej z Rudek k/ Lwowa do Jasienia (obraz ten
został skradziony w 1992). Obecnie w całych Karpatach znajduje się ponad
130 ośrodków kultu, z których ok. 75% jest związanych z kultem maryjnym.
Znaczna ich część skoncentrowana jest na górskich obszarach województwa
małopolskiego i podkarpackiego (Jackowski 1995). NajwaŜniejsze z nich to:
Kalwaria Pacławska, Stara Wieś, Dukla, Dębowiec, Polańczyk.
Ryc.6. Obiekty kultu religijnego we wschodniej części polskich Karpat

Źródło: Zestawił autor na podstawie Warszyńska (1995).

Wśród
ośrodków
pielgrzymkowych
prawosławnych
i
greckokatolickich główne znaczenie miały Jaśliska (zasięg ponadregionalny).
Popularnym ośrodkiem pielgrzymkowym dla unitów była teŜ Kalwaria
Pacławska. Najbardziej znanym unickim ośrodkiem kultu maryjnego
w Bieszczadach była cerkiew w Łopience.
Ponadto unici wędrowali do Ustianowej Górnej, Równi, Posady,
obecnej dzielnicy Leska. W latach międzywojennych powstał nowy ośrodek
kultu prawosławnego – Święta Góra Jawor na obszarze Beskidu Niskiego
(Jackowski 1995). Pielgrzymkowy ruch turystyczny wyznania chasydzkiego
wiązał się z przemieszczaniem śydów do rezydencji ich przywódców –
cadyków. Na szlaku wędrówek bardzo mocno zaznaczał się Rymanów,
w którym rezydowało dwóch sławnych cadyków Menahem Mendel i jego
uczeń Cwi Hirsch, do których ściągali śydzi z Galicji, jak teŜ z zaboru
rosyjskiego. Innymi waŜnymi regionalnymi ośrodkami tego ruchu był Dynów
oraz Stary Sącz (Jackowski 1995).
W ujęciu tego fragmentu Karpat najbardziej atrakcyjna jest ich część
południowa. Jest ona nie tylko bogata przyrodniczo, ale posiada równieŜ
wielokulturowe dziedzictwo. Największym mankamentem tego terenu
są dysproporcje pomiędzy większym natęŜeniem ruchu turystycznego
a skromniejszą bazą turystyczną, zwłaszcza baza noclegową. Pojemność bazy
noclegowej wynosi w Bieszczadach zaledwie ok.10 tys., a w Beskidzie Niskim
ok. 3 tys. i jest niewystarczająca dla dzisiejszych potrzeb (Górz 2006).
Dla porównania – oba Parki Narodowe (Bieszczadzki i Magurski), będące
zaledwie fragmentami obu regionów, odwiedziło w 2004r odpowiednio 215
tys. i 58 tys. turystów (GUS 2005). Dodatkowym problemem jest bardzo słaba
dostępność komunikacyjna oraz brak infrastruktury towarzyszącej. Pod
kaŜdym względem obszar tej części Karpat nie moŜe konkurować i być
porównywalny z innymi regionami turystycznymi. Wynika to z prowadzonej
dawniej polityki gospodarczej. Do upadku minionego ustroju zdecydowana
większość bazy noclegowej była uspołeczniona, podczas gdy przeciwieństwie
tym samym czasie na Podhalu, Beskidzie Śląskim czy śywieckim naleŜała ona
częściej do prywatnych właścicieli. Region ten pozostaje jednak pod silną
presją potrzeb rozwoju turystyki. OŜywia się inicjatywa lokalna wychodząca
od mieszkańców i samorządowców, którzy zauwaŜyli, Ŝe pobudzenie
gospodarcze moŜe nastąpić głównie przez rozwój szeroko rozumianej
turystyki.
Obszary te po powaŜnych przejściach historycznych, modernizacjach
ustrojowych złapały jakby „drugi oddech”. Inwestycje turystyczno–
gospodarcze zagęszczają się coraz bardziej. Celem tego zagospodarowania jest
wzbogacenie oferty turystycznej oraz ułatwienie turystom korzystania
z walorów tego obszaru. Gminy stale podnoszą swoją ofertę powiększając
i udoskonalając infrastrukturę komunalną i turystyczną (wodociągi,

kanalizacja, drogi). DuŜe szanse upatruje się w rozwoju gospodarstw
agroturystycznych i ekologicznych, które mogłyby rozwinąć się na szeroką
skalę, wykorzystując naturalne uwarunkowania środowiskowe (Górz 2006).
Rozwój zaplecza turystycznego jest na tych obszarach głównym celem
działalności, który zmieni przestrzeń tych obszarów. Ich rozwój przebiega
harmonijnie, ma na uwadze zabezpieczenie obszaru przed nadmiernym
i Ŝywiołowym uŜytkowaniem, czyli przed zniszczeniem środowiska
naturalnego. Istnieją i powstają i obiekty, które stanowią dodatek
do istniejących juŜ walorów turystycznych np. wyciągi narciarskie, sztuczne
zbiorniki wodne, stadniny koni itp. Te elementy w połączeniu z walorami
przyrodniczymi i antropogenicznymi, stwarzają i będą przedstawiać bogata
ofertą turystyczną nie tylko dla turystów krajowych, ale i zagranicznych.
Fot.1. Cerkiew w Równi XVIII

Źródło: autor

Fot.2. Cerkiew w Skwirtnem XIX w

Źródło: autor
Fot.3. Łemkowska chyŜa – Olchowiec

Źródło: autor

Fot.4. Kirkut w Lesku

Źródło: autor
Fot.4. Cerkwisko w Beniowej

Źródło: autor

Fot.5. Skansen w Sanoku

Źródło: autor

Ryc.4. Cerkwie w Eparchii Przemyskiej

Źródło: Zestawił autor na podstawie Giemza J. (2006)

Streszczenie
W artykule omówiono walory antropogeniczne Beskidu Niskiego,
Bieszczadów oraz przyległych do nich fragmentów Pogórza Karpackiego.
Ta część Karpat cechuje się wyjątkowo duŜą atrakcyjnością turystyczną pod
względem walorów środowiska przyrodniczego, ale takŜe specyficznych
obiektów o duŜej wartości kulturowej i krajoznawczej.
Dziedzictwo kulturowe opisywanego regionu stanowią zespoły
krajobrazowe ukazujące relację pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a
kulturowymi. Wydarzenia II wojny światowej i późniejsze działania władz
polskich spowodowały zasadnicze zmiany osadnicze na tym terenie, a wraz z
nimi nastąpiło uszczuplenie istniejących tu wcześniej zasobów kultury
materialnej i duchowej.
Na obszarze tym zamieszkiwała ludność róŜnych wyznań, kultur i nacji
narodowościowych, pozostawiając w dzisiejszym krajobrazie przejawy ich
działalności, co istotnie wpłynęło na obecny unikatowy charakter. Największą
zachowaną grupę obiektów kulturowych stanowi bogate budownictwo
cerkiewne wyraŜane w róŜnych stylach architektonicznych, kościoły katolickie,
świątynie Ŝydowskie oraz zabytkowa zabudowa świecka.
W opisywanym obszarze wydzielono trzy regiony: Beskid Niski,
Bieszczady oraz Doły Jasielsko-Sanockie, które porównano pod względem
zagospodarowania i infrastruktury turystycznej. Analizowane obszary
wykazują duŜe zróŜnicowanie w występowaniu obiektów i urządzeń zaplecza
turystycznego oraz obiektów krajoznawczych. Wzięto pod uwagę ilość
i charakter walorów krajoznawczych oraz dostępność komunikacyjną, bazę
noclegową i gastronomiczną oraz bazę towarzyszącą (stadniny koni, wyciągi
narciarskie itp.).
Głównym łącznikiem miedzy tymi obszarami jest bogata sieć szlaków
turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarskich konnych).
W artykule ukazano największe ośrodki kultu religijnego tych obszarów
świadczące o intensywności ruchu pielgrzymkowego w tej części Polski.
Obszary te po powaŜnych przejściach historycznych, modernizacjach
ustrojowych upatrują oŜywienie gospodarcze w rozwoju zaplecza
turystycznego. Celem tego zagospodarowania jest wzbogacenie oferty
turystycznej oraz ułatwienie turystom korzystania z tego walorów obszaru.
Znaczne szanse upatruje się w rozwoju gospodarstw agroturystycznych
i ekologicznych, które wykorzystując naturalne uwarunkowania środowiskowe
mogłyby się rozwinąć na szeroką skalę. Rozwój ten powinien jednak
przebiegać w sposób harmonijny, mający na uwadze ochronę zasobów
środowiska naturalnego. Elementy przyrodnicze wraz z kulturowymi stwarzają
i będą przedstawiać bogata ofertę turystyczną nie tylko dla turystów krajowych
ale i zagranicznych.
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Abstract
Anthropogenic assets of the east Carpathians
The aim of this article is to discuss the anthropogenic assets of the
mountains called the Beskid Niski and the Bieszczady as well as the adjoining
Carpathian Foothills. This part of the Carpathians is attractive in terms
of natural assets and monuments of huge cultural and scenic value.

Cultural heritage of the region in question includes scenic clusters which
exhibit the relationship between nature and culture. The period of the Second
World War and the subsequent policy of the Polish authorities resulted
in significant changes in the population. This in turn led to the depletion of the
resources of material and spiritual culture.
The region used to be inhabited by people of various denominations, cultures
and national minorities. This has had an impact on the unique character of the
region. The most numerous clusters of historic monuments are East Orthodox
churches, erected in various architectural styles, Catholic churches, Jewish
temples and secular, historic buildings.
The area in question has been divided into three regions: the Beskidy,
the Bieszczady and the Jasło and Sanok Pits. These have been compared to one
another in terms of economic development and tourist infrastructure. In the
regions there is a diversity of historic buildings as well as tourist and landscape
amenities. What has been taken into account is the number and character
of landscape amenities, transport, accommodation, catering facilities and other
facilities such as stud farms, ski lifts, etc. The regions are linked with a dense
network of tourist tracks (hiking, cycling, skiing and horseriding trails).
This article also describes the biggest centres of religious worship in these
regions which are the evidence of the intensity of pilgrimages in this part
of Poland.
Following the turbulent period in history and the system
transformation, the authorities of these regions link the recovery of economy to
the development of tourist amenities. In view of this, they intend to enrich their
offer and to enable people to take advantage of tourist amenities in the region.
It is thought that thanks to the features of the environment, the establishment
of more agritourist and ecological farms might be conducive to the economic
development of the region. However, it should all happen gradually, bearing
in mind the need for the protection of the natural environment. Natural and
cultural elements constitute a rich tourist offer for both Polish and foreign
tourists.
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WYBRANE ASPEKTY DZIEDZIECTWA KULTUROWEGO
W EUROREGIONIE KARPACKIM
Związek Międzyregionalny „Euroregion Karpacki” został powołany
w Debreczynie 14 lutego 1993 roku. W jego skład wchodzą obszary
przygraniczne Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy[16]. W roku 1997
do Euroregionu przystąpiło pięć rumuńskich okręgów. Obecnie do Związku
naleŜą następujące regiony (gminy) i miasta grodzkie na prawach powiatu
(ryc.1):

ryc. 1. Związek Międzyregionalny „Euroregion Karpacki” w 2002 roku
Źródło: Biuro Polskie Euroregionu Karpackiego. Krosno 2003

Polska:

*

województwo Podkarpackie oraz gminy i powiaty – członkowie
Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego;

Instytut Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Węgry:

regiony Borsod–Abauj–Zemplen, Hajdu–Bihar, Heves, Jasz–
Nagykun–Szolnok oraz gminy Szabolcs–Szatmar–Bereg i miasta
grodzkie na prawach powiatu Debreczyn, Eger, Miszkolc,
Nyiregyhaza;
Rumunia: regiony Bihor, Botosani, Maramures, Suceava, Harghita, Satu Mare,
Salaj;
Słowacja: powiaty Bardejów, Humenne, Michałowce, Świdnik, Trebisow
i Wranow, regiony Koszyc i Preszowa;
Ukraina: obwody Iwano–Frankowsk, Lwów, Czerniowice, Zakarpacie.
Obszar Euroregionu Karpackiego, liczy około 16 tys. km²; największą
powierzchnię zajmuje część ukraińska, a najmniejszą część słowacka (tab.1).
Zamieszkuje go około15 mln ludzi - najwięcej w części ukraińskiej (ponad 5
mln) oraz rumuńskiej (ponad 3 mln); z kolei najmniej w części słowackiej – 1,5
mln (tab.1).
Tab. 1. Podstawowe dane statystyczne Euroregionu Karpackiego

Powierzchnia km²
Państwo

Ludność

Gęstość
zaludnienia km²

Ogółem

161 951

15 302 588

104

Polska

18 683

2 370 654

127

Słowacja

15 746

1 550 625

106

Ukraina

56 600
28 614

5 466 750

113

2 574 545

91

3 340.014

84

Węgry
Rumunia

42 308

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z Biura Polskiego
Euroregionu Karpackiego. Krosno. 2003
Ziemie Euroregionu Karpackiego były przez wieki, obszarem styku
narodów, kultur i religii. Stąd wywodzi się róŜnorodność dziedzictwa
kulturowego regionu, które zawiera w sobie, wytworzone przez człowieka,
wartości materialne (dobra kultury) i duchowe. Są one związane z poczuciem
toŜsamości człowieka, manifestowanej i udokumentowanej ciągłością
kulturową. Pozostałości, po kulturach zamieszkujących te obszary, moŜna
spotkać w postaci licznych architektonicznych obiektów sakralnych
i świeckich, a takŜe w wielu muzeach i parkach etnograficznych. Niezwykle
interesującym zagadnieniem jest teŜ współistnienie tutaj róŜnych religii.
W niniejszym opracowaniu zostaną zarysowane wybrane problemy kulturowe

Euroregionu Karpackiego. Nacisk zostanie połoŜony na dziedzictwo
architektoniczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie
architektury cerkiewnej, jako najciekawszego typu budownictwa w obszarze
pasma karpackiego. TakŜe, w sposób szczególny, przedstawiona zostanie
materialna spuścizna kulturowa województwa Podkarpackiego (zwłaszcza
obiekty wpisane do rejestru zabytków), jako wiodącej jednostki terytorialnej
wchodzącej w skład Euroregionu.
Budownictwo mieszkalne karpackich grup etnograficznych
Zasiedlenie Karpat i Podkarpacia na przestrzeni wieków róŜnym
elementem etnicznym, znalazło swoje odbicie w powstałych grupach
etnograficznych. Zadecydowały one o charakterze i gospodarce regionów,
w tym równieŜ, o wyglądzie architektonicznym tego obszaru.
NaleŜy przeciwstawić podkarpackie grupy Pogórzan, Dolinian
i Zamieszańców - karpackim grupom Łemków, Bojków i Hucułów. Te ostatnie
przetrwały do pierwszych lat po II wojnie światowej, kiedy to wskutek
działalności UPA w 1947 roku, przesiedlono ludność ukraińską, w tym teŜ
łemkowską i bojkowską, na obszary północnej i zachodniej Polski. Część jej
wcześniej wyjechała lub została wysiedlona poza wschodnie granice kraju.
Do głównych grup etnograficznych zamieszkujących teren Euroregionu
Karpackiego naleŜą:
Pogórzanie
DuŜa grupa polska zamieszkuje Pogórze i zachodnią część Dołów
Jasielsko – Sanockich. W przeszłości podstawą gospodarki było rolnictwo
i hodowla, jak równieŜ rozwinięte na duŜą skalę rzemiosło (zwłaszcza
tkactwo). Budownictwo zróŜnicowane z wyraźną odrębnością pomiędzy
wschodnią i zachodnią częścią grupy. Na wschodzie przewaŜała chałupa
charakteryzująca się: zwartą bryłą, gdzie pod wspólnym, wysokim dachem
była część mieszkalna i gospodarcza, układem dwutraktowym lub
półtoratraktowym. W części zachodniej budowano chałupy wąskie,
jednotraktowe, rzadziej półtoratraktowe, z niskimi czterospadowymi dachami
krytymi słomą. Tutaj teŜ popularne były zagrody wielobudynkowe z oddzielnie
stojącym domem mieszkalnym. W budownictwie sakralnym zwracają uwagę
liczne drewniane kościoły naleŜące stylowo do małopolskiej grupy tego typu
świątyń.
Dolinianie
Obszar, u podnóŜa gór Słonnych, Chwaniowa i śukowa,
zamieszkiwała grupa etnograficzna zwana, Dolinianie.2 Z historycznego punktu
widzenia, okolice Sanoka i Leska stanowiły rejon XV- wiecznego osadnictwa
polskiego i niemieckiego, które zmieszało się tu z elementem ruskim,
2

Inaczej - mieszkańcy dolin; nie da się dokładnie określić granic ich terytorium; po raz
pierwszy nazwy tej uŜył Reinfuss w 1936r.

autochtonicznym i napływom w okresie kolonizacji rusko – wołoskiej.
Wszystkie te obce elementy zostały spolonizowane lub zruszczone. Pierwotne
pochodzenie uwidacznia się jedynie w nazwach niektórych wsi lub nazwiskach
mieszkańców. Dolinianie zajmowali się głównie rolnictwem, takŜe
rzemiosłami drzewnymi. W budownictwie występowała wyłącznie zagroda
jednobudynkowa, półtoratraktowa, ze zrębem bielonym wapnem, nakryta
czterospadowym dachem, a od początku XX w, coraz częściej dwuspadowym.
Tradycyjnym pokryciem dachu była słoma, ale juŜ przed I wojną światową
pojawia się cementowa dachówka, gont, a nawet blacha. Cechą
charakterystyczną dla doliniańskich chałup jest wnęka na szerokość stajni.3
Pojawiły się one w XVIII wieku (okolice Sanoka), rozpowszechniając się
stopniowo na dalsze miejscowości.
Zamieszańcy
Nieistniejąca juŜ grupa ruska (ukraińska) zamieszkująca najbardziej
górzystą, środkową część Pogórza. Podstawą gospodarki było rolnictwo oraz
powszechnie uprawiane rzemiosła drzewne i kamieniarskie. W architekturze
wyróŜniał się budynek mieszkalno – gospodarczy, dwutraktowy, o zwartej
bryle i wysokim dachu. Umieszczona centralnie szeroka sień słuŜyła zarazem
jako boisko.
Łemkowie
Geneza Łemków nie jest do końca wyjaśniona. Wiadomo, Ŝe tereny te
przed XIV w, były zasiedlone przez osadnictwo polskie, które przełęczami
przeszło na stronę słowacką (w okolice Bardejowa). W XIV w pojawia się tu
osadnictwo niemieckie, a po połowie stulecia napływa kolonizacja
wędrownych pasterzy wołoskich.4 W tych warunkach nastąpiło naturalne
wymieszanie etnicznych grup napływowych. Czynnikiem, w pewien sposób
jednoczącym tą róŜnorodną ludność, stał się Kościół Wschodni – zarówno
prawosławny, jak i unicki (Unia Brzeska 1596r), poniewaŜ większość była jego
wyznawcami.
Nazwa tej grupy etnicznej pojawia się w XIX w. Przypisywano jej
charakter przezwiskowy, gdzie „łem-len” oznaczał „tylko, jeno, jen” –
wyraŜenie pochodzenia słowackiego, często uŜywane przez Łemków.
Określenie to, nieznane w dialektach innych, ruskich grup etnograficznych
zamieszkujących stoki Karpat, przyjęto dla ruskich górali zamieszkujących
północne pasma karpackie po Poprad i Szczawnicę. Natomiast, po stronie
południowej Karpat (Słowacja), ludność pochodzenia ruskiego określano
mianem „Rusnaków” (Ruśniaków).
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Rzadziej stajni i sieni lub stajni i komory.
Elementy etniczne albańskie, bułgarskie, chorwackie, macedońskie, rumuńskie,
węgierskie, ruskie – wspólna nazwa Wołochów.
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Przez długi czas trwały spory o zasięg osadnictwa łemkowskiego, które
ostatecznie określił Reinfuss R [40].5 Ze względu na bardzo rozległy i górski
teren, jaki zajmowali polscy Łemkowie, dzieli się ich na trzy waŜniejsze
podgrupy: zachodnią, środkową i wschodnią. RóŜnice pomiędzy nimi są
widoczne m.in. w słownictwie gwarowym, strojach i budownictwie np.
u Łemków zachodnich silniejsze, niŜ u pozostałych, były polskie wpływy
kulturowe. Tak dokładnego podziału nie ma po południowej stronie Karpat
oraz na terenie Rusi Zakarpackiej.
Wsie łemkowskie ciągnęły się łańcuchem wzdłuŜ rzek i potoków.
Łemkowie posiadali znaczne ilości lasów, stąd teŜ budowali duŜe domy,
najczęściej z pierwszorzędnego materiału. Ich budownictwo było mocno
zróŜnicowane, m.in. pod wpływem budownictwa słowackiego i polskiego
(pogórzańskiego). PrzewaŜała zagroda jednobudynkowa, półtoratraktowa lub
dwutraktowa, często z charakterystycznymi zachatami, gdzie pod jednym
dachem mieściła się część mieszkalna (1 lub 2 izby) i gospodarcza (stajnie,
chlewy, owczarnie, komory, wozownia). Natomiast spichlerz na zboŜe
stawiano osobno, w pewnym oddaleniu od domu. Dachy, od początku XX w.
były najczęściej dwuspadowe, kryte słomą i częściowo gontem (kalenica,
okap). W zachodniej części Łemkowszczyzny, juŜ w drugiej połowie XIX w.,
pokrycie słomiane zostało wyparte przez gont; tu takŜe przyjął się – pod
wpływem sąsiadujących wsi polskich – zwyczaj budowania zagród złoŜonych
z kilku budynków, w tym teŜ osobnej stodoły.
Wnętrza izb łemkowskich były na ogół skromnie urządzone.
Spotykano: piec (dawniej bez komina), proste łóŜka, pod oknem długą ławę,
skrzynię na odzieŜ (niekiedy rzeźbioną lub malowaną), stół, który miewał
czasem blat kamienny, proste stołki, kołyskę zawieszoną przy łóŜku, półki na
naczynia, a na ścianie obrazy o tematyce religijnej. Oczywiście, były znaczne
róŜnice w urządzeniu poszczególnych domów, wynikające z sytuacji
gospodarczej właściciela i lokalnych zwyczajów.
Podstawą gospodarki było rolnictwo i hodowla, ale takŜe liczne
rzemiosła uprawiane masowo przez mieszkańców wsi, oparte na miejscowych
surowcach naturalnych, głównie kamieniu i drewnie.
Bojkowie
Grupa ruskich górali zamieszkująca Bieszczady, a częściowo równieŜ
przyległe do nich tereny6 - na zachodzie sąsiadowali oni z Łemkami (granica
przebiegała doliną Osławy), a na wschodzie z Hucułami. Ich pojawienie
się naleŜy łączyć z tzw. osadnictwem wołoskim. Trudne warunki Ŝycia
5

Jego zasięg polski obejmował ok.170 wsi, ciągnących się pasem 140 km (dawne
powiaty nowosądecki, gorlicki, jasielski, krośnieński, sanocki).
6
Od XIX w grupa ta zaliczana jest do narodowości ukraińskiej.

w górzystym, nieurodzajnym terenie sprzyjały utrzymywaniu się tradycyjnych
form kultury. Podstawą gospodarki było ekstensywne rolnictwo, przy
znacznym udziale hodowli połączonej z pasterstwem, głównie na górskich
łąkach.
W budownictwie powszechnie występowała zagroda jednobudynkowa,
łącząca pod wspólnym dachem, część mieszkalną i gospodarczą (czasami były
to dwie odrębne konstrukcje zrębowe); spichlerze stawiano osobno.
PrzewaŜnie w domu znajdowała się tylko jedna izba, ponadto komora stajnia,
czasem dwie stajnie i boisko, na którym młócono zboŜe. Wąskie i bardzo
długie chałupy, nakryte czterospadowym dachem, były budowane z drewna
jodłowego. Kultura Bojków była zbliŜona do łemkowskiej. RóŜnili się jednak
gwarą, ubiorem (znacznie uboŜszym), a takŜe budownictwem. W Bieszczadach
stanowili tylko małą część całej grupy rozprzestrzenionej w Karpatach
Wschodnich, w okolicy Turki, Skolego, aŜ po rzekę Łomnicę.
Hucułowie
Ludność ta zamieszkuje ukraińską część Karpat. W przeszłości
prowadziła ona półkoczowniczy tryb Ŝycia, podąŜając wiosną ze stadami owiec
na połoniny górskie. Byli takŜe rzemieślnikami zajmującymi się obróbką
drewna, tkaniem kolorowych pledów, kilimów oraz kaletnictwem.
Domy mieszkalne, w planie i technice wykonania, nawiązują do
budownictwa cerkiewnego, choć ich forma jest prostsza. Tradycyjny dom
w Karpatach, ma wiele cech wspólnych z typową drewnianą chatą budowaną
na całej Ukrainie. Zbudowany jest na planie prostokąta, z podziałem na trzy
pomieszczenia - z centralnie ulokowaną sienią (siny), z której na lewo
przechodziło się do pomieszczenia kuchenno – sypialnego (switlicia), a na
prawo do komory pełniącej funkcję spiŜarni i magazynu. Po bokach lub na
zapleczu domu powstawały często dobudówki, gdzie trzymano zwierzęta
domowe. Cechą charakterystyczną były teŜ strome dachy ułatwiające osuwanie
się z nich śniegu. Ściany wewnętrzne pozostawiano w stanie surowym
i z czasem nabierały one koloru srebrno – szarego. Dekorowano je ręcznie
tkanymi makatami. Sercem tradycyjnego domu huculskiego był wielki,
wielofunkcyjny piec.
W Euroregionie Karpackim pozostało jeszcze wiele obiektów
tradycyjnego budownictwa ludowego (głównie z przełomu XIX/XX w), po
zamieszkujących te tereny grupach etnograficznych. Jednak dziedzictwo
kulturowe najlepiej prezentowane jest, w powstałych na tym obszarze muzeach
i skansenach (tab.2); takŜe w postaci licznych imprez folklorystycznych.

Tab. 2 Wybrane zbiory etnograficzne Euroregionu Karpackiego

Miejscowość

Zabytki

Ukraina
Muzeum Okręgowe, Muzeum Sztuki
Czerniowce
Wyzhnytsya
Kosiw
Kołomyja
Iwano
Frankowsk
Krylos
Rohatyn
Lwów

–

Muzeum Sztuki Stosowanej, warsztaty hafciarskie
Muzeum Sztuki Huculskiej, Szkoła Artystyczna
Muzeum Folkloru Huculskiego i Pokuckiego, Muzeum
Historyczne Kołomyji
Muzeum Okręgowe
Muzeum Etnograficzne
Muzeum Architektury Drewnianej i Malarstwa
Muzeum Historyczne,Muzeum Etnografii i Przemysłu
Artystycznego; Muzeum Architektury Ludowej i śycia
Wiejskiego (skansen)

Stryj
Scole
Tyshiw
Swalyawa
Mukaczewo
UŜhorod
Węgry
Kiswarda
Nyiregyhaza

Muzeum Okręgowe; wyroby ludowe
Muzeum Etnograficzne
Muzeum w XIX w cerkwi Vozdvizhenska
Muzeum Okręgowe
Muzeum Okręgowe
Muzeum Okręgowe, Muzeum Sztuki

Miszkolnic

Kolekcja Retkoz
Zbiory
historyczne
Górnej
Cisy,
Zbiory
greckokatolickiej sztuki sakralnej; skansen Sostoi;
Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych;
Festiwal Rękodzielnictwa
Lokalna wystawa historyczna
Muzeum Historyczne
Zrekonstruowana stara kuźnica
Wystawa rzeźb drewnianych w pracowni Joachima
Asztalosa
Wystawa rękodzieła ludowego JuditMaria Erdesz i
Zsuzsa Kolumbau
Muzeum Metalurgii

Rumunia
Sanmihaiu

Zbiory

Csenger
Tiszadob
Werpelet
Parad
Sziwaswarad

etnograficzne

z

zabytkowym drewnianym

Almasului
Sighetul
Marmatiei
Negreşti - Oaş

kościółku
Muzeum Etnograficzne; tradycyjne jarmarki
Muzeum Archeologii i Etnografii
Słowacja
Muzeum Okręgowe

Koszyce
Preszów
Bardejów
Świdnik
Humenne

Muzeum Okręgowe
Muzeum Etnograficzne
Muzeum Kultury Ukraińskiej
Muzeum Wyhorlackie; skansen

Polska
Bóbrka
Zyndranowa
Komańcza
Sanok
Przemyśl
Lubaczów
Łańcut
Markowa
Rzeszów
Kolbuszowa
Jasło

Skansen Przemysłu Naftowego
Tradycyjne zagrody łemkowskie,
łemkowskiej
Tradycyjne chałupy łemkowskie
Skansen Budownictwa Ludowego

święto

kultury

Fabryka fajek, warsztat ludwisarski, Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej
Zbiory etnograficzne
Muzeum Gorzelnictwa
Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Markowej
Muzeum Etnograficzne
Park etnograficzny
Muzeum Regionalne

Źródło: opracowanie własne wg Burchard P., (1976); Gudowski J., (1997); Jurecki M.,
(2000);

Budownictwo ludowe, na terenie województwa Podkarpackiego,
w wyniku współczesnych przemian ulega przeobraŜeniom lub wręcz zanikaniu
z dnia na dzień. Ogólnie moŜna powiedzieć, iŜ zachowały się jeszcze in situ
(tak na wsiach, jak i w małych miasteczkach) mniej lub bardziej przekształcone
przykłady, wszystkich waŜniejszych typów regionalnych budynków, niegdyś
wyodrębnionych i sklasyfikowanych przez badaczy. Występują, więc zagrody
jednobudynkowe (charakterystyczne np. dla starszego budownictwa
łemkowskiego, a ogólnie dla regionu górskiego i podgórskiego), jak i
wielobudynkowe (region środkowy i północny województwa). Unikatowe są
zagrody okólne, w których budynki tworzą zwartą, czworoboczną zabudowę,
najczęściej w odmianie z tzw. „rynkiem” (okolice Rzeszowa, Łańcuta
i Przeworska). Dominującym typem jest dom, tzw. szerokofrontowy, z
wejściem w dłuŜszej elewacji budynku (wąskofrontowy występuje jeszcze w
zabudowie małomiasteczkowej np. Kalwarii Pacławskiej, Pruchnika,

Przeworska), o planie jedno, półtora i dwutraktowym. Zachowane drewniane
domy mieszkalne posiadają najczęściej konstrukcję zrębową, rzadko
sumikowo-łątkową, a bardzo rzadko ryglową (stosowana w budynkach
gospodarczych). Sporadycznie spotkać moŜna tzw. domy przysłupowe, kiedyś
charakterystyczne dla regionu rzeszowsko – przeworskiego czy części
przemyskiego (Kalwaria Pacławska, Pruchnik, Przeworsk, Kańczuga),
a w regionach podgórskich domy z podcieniem. Interesująco przedstawia
się drewniana zabudowa małomiasteczkowa (w Jaśliskach, Kalwarii
Pacławskiej, Kańczudze, Mrzygłodzie, Pruchniku, Przeworsku, Alanowie,
Dynowie, Jaćmierzu, Lubaczowie, Narolu (Lipsku), Sieniawie, Tyczynie,
Starym Dzikowie - zabudowa wsi na wzór miasta) czy zabudowa
uzdrowiskowa Rymanowa Zdroju i Iwonicza Zdroju7.
Architektura sakralna Euroregionu Karpackiego
W Karpaty chrześcijaństwo zachodnie, jak i wschodnie, przybywało
wraz ze średniowieczną kolonizacją. Przed XII – XIII w tereny te były niemal
bezludne, i tylko teoretycznie wchodziły w skład katolickiej diecezji
krakowskiej oraz prawosławnej eparchii (diecezji) przemyskiej (istniejących
od XI w). Dopiero z procesem kolonizacji ziem górskich powstawały
świątynie obrządku łacińskiego, których wiele zachowało się do dnia
dzisiejszego. Zaś w okresie XVI i XVII w ukształtowała się sieć parafii,
najpierw prawosławnych, a następnie kościoła katolickiego obrządku
wschodniego, zwanego potocznie unickim, a od końca XVIII w –
greckokatolickim8. W przededniu I wojny światowej pojawiła się na
Łemkowszczyźnie tendencja głoszącą powrót do prawosławia, związane
z tzw. orientacją wszechruską. Pierwszą parafią, która zbiorowo porzuciła
Unię była Tylawa (1926r), stąd przyjęło się określenie „schizma tylawska”. Za
jej przykładem poszło wiele wsi, przede wszystkim w zachodniej części
Beskidu Niskiego. Wyznanie zmieniło wówczas około 50% grekokatolików
w powiecie jasielskim, 45% w krośnieńskim, 30% w gorlickim i 20%
w nowosądeckim – w sumie około 20 tysięcy osób. Wspólnoty prawosławne
nie mogły przejmować cerkwi unickich, gdyŜ zgodnie z obowiązującym
7

W dalszej części, kaŜdorazowo po wiadomościach dotyczących Euroregion
Karpackiego, szczegółowe informacje dotyczyć będą obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru województwa Podkarpackiego (tab.7).
8
Unia Brzeska, zawarta w 1596 r. przez prawosławnych biskupów Rzeczypospolitej z
Kościołem Rzymskim, była pierwszą próbą unii kościelnej, której sądzona była
trwałość. Wzorowała się na niej Unia UŜhorodzka z 1646 r., dzięki której obrządek
unijny zapanował takŜe na południowych stokach Beskidu. Decyzja o unii była
niełatwa dla obu stron: prawosławni, wbrew woli patriarchy Konstantynopola,
uznawali zwierzchność papieŜa i słuszność formuł doktrynalnych, które dotąd uwaŜali
za heretyckie, zaś Stolica Apostolska akceptowała odrębność języka i praktyk
liturgicznych (mimo trwającej na terenach europy zachodniej reformacji (Janicka –
Krzywda U., 1996).

w II Rzeczypospolitej prawem, majątek kościoła katolickiego nie mógł przejść
w inne ręce. Wzniesiono, więc w Beskidzie Niskim 16 nowych cerkwi
prawosławnych, często prowizorycznych, z których tylko dwie zachowały się
do dnia dzisiejszego (Bartne, Bodaki)9.
Po roku 1945 r. został zlikwidowany kościół greckokatolicki na Ukrainie,
który istniał w podziemiu ponad czterdzieści lat. TakŜe w Polsce państwo
odmawiało mu uznania, dlatego teŜ wielu Łemków, nie mogąc praktykować
w świątyniach greckokatolickich, przechodziło na prawosławie. W 1948 r.
wznowiła działalność jedyna parafia unicka na Podkarpaciu - w Komańczy.
Gdy po 1956 r. Łemkowie powrócili do rodzinnych wsi, odtwarzali lub
tworzyli nowe parafie prawosławne; natomiast grekokatolicy musieli
uczęszczać do kościołów rzymskokatolickich – swych dawnych cerkwi,
przejętych przez kapłanów diecezji krakowskiej i przemyskiej.
Druga schizma, jaka dokonała się w łonie kościoła chrześcijańskiego,
przyniosła rozwój religii protestanckiej (luteranizm, kalwinizm). Jej rozwój
przypada na wiek XVI/ XVII. Nie jest ona znacząca, choć wzniesione zostały,
na omawianym obszarze, liczne miejsca kultu. Niewątpliwie nowe prądy
religijne zostały zaakceptowane, przede wszystkim, przez ludność
zamieszkującą większe miasta, głównie na terenie Słowacji, obszarze Węgier
czy Rumunii.
Kościoły obrządku łacińskiego
Na terenie Euroregionu Karpackiego znajduje się wiele ośrodków kultu
religijnego. Dla wyznawców kościoła prawosławnego jest to Jarosław,
Ujkowice koło Przemyśla czy Góra Jawor w Beskidzie Niskim. Niezwykłe
skupienie wyznawców protestantyzmu, głównie kalwinistów, istniało od XVII
w regionie Szabolcs – Szatmar – Berg (Węgry). Ale, dominującymi ośrodki
religijnymi są kościoły wyznania rzymskokatolickiego. Kształtowały się one w
róŜnych okresach czasowych np. Dukla, Sokołów Małopolski, Dębowiec,
Radomyśl, Miejsce Pistowe, Miskolnic (Węgry) oraz Bardejov (Słowacja).
Od XVII w powstawały głównie centra religijne związane z rozwojem kultu
maryjnego oraz Męki Pańskiej. NajwaŜniejszymi są LeŜajsk; Mariapocs,
Mariabensenyo (Węgry) czy Kalwaria Pacławska. Często postrzegane są one
jako sanktuaria integrujący ludność wyznania rzymskokatolickiego,
greckokatolickiego czy prawosławnego. Tabela 3 prezentuje najcenniejsze
katolickie i protestanckie kościoły, klasztory i zbory.

9

Grzesik, Traczyk T.; Beskid Niski, od Komańczy do Bartnego, wyd. PTTK, Kraj,
Warszawa, 1997).

Tab. 3 Wybrane przykłady architektury sakralnej w Euroregionie Karpackim

Miejscowość

Zabytki

Kościoły katolickie
Gyongyos
Belapatfalva
Miskolnic
Eger
Belapatfara
Debreczyn
Nyibator
Koszyce

Presov
Bardejov
Humenne
Svinica
Przemyśl

Trzciana
Dukla
Dębowiec
Tarnowiec
Krosno
Miejsce Piastowe
Haczów
Stara Wieś
Rzeszów
Kalwaria
Pacławska
LeŜajsk

Węgry
kościół franciszkanów z XV w.
kościół i klasztor cystersów z XIII w.
kościół z XIII w (Avasi templom);kościół i klasztor
paulinów w Diosgyor, klasztor paulinów Szentlelek
archikatedra z XIX w; kościół minorytów z XVII w;
kościół franciszkanów z XVIII w
opactwo cysterskie z XIII w
katedra św. Anny z XVIII w
kościół minorytów z XVIII w z Ołtarzem Pasyjnym
Słowacja
katedra św. ElŜbiety kościół XIV kościół; zespół
klasztorny dominikanów kościół XIII kościół; kościół
uniwersytecki kościół XVII w
kościół św. Mikołaja z XVI; kościół franciszkanów z
XIV w
kościół gotycki św. Idziego, kościół franciszkanów z
XIV w.
kościół franciszkanów z XIV w
kościół późnoromański z XIII w
Polska
archikatedra z XV w., klasztory i kościoły: OO.
reformatów z XII w., franciszkanów z XVIII w.,
Karmelitów Bosych z XVII w.,
pustelnia św. Jana z Dukli (fot.8)
kościół i klasztor OO. Bernardynów, kościół farny z
XVIII w.,
klasztor i kościół SS. Saletynów, sanktuarium, miejsce
pielgrzymek
sanktuarium Maryjne
kościół farny z XIV w., kościół OO. franciszkanów z
XV w.,
klasztor OO. Michalitów, sanktuarium
kościół drewniany z XV w.,
klasztor Muzeum Misyjne
kościół farny z XIV w., klasztor OO. Bernardynów z
XVII w.,
zespół klasztorny OO. Franciszkanów z XVIII w.,
ośrodek kultu Maryjnego
bazylika OO. Bernardynów z XVII w., ze sławnymi

Jarosław
StrzyŜów
Blizne

organami
kościół kolegiacki z XVI w; kościół dominikanów
XIV/XVIII w; cerkiew unicka z XVIII franciszkanów
kościół BoŜego Ciała z XV w
kościół drewniany z XV w

Rumunia
Oreada

katedra z XVIII w- największy kościół w Rumunii

Kościoły protestanckie
Węgry
Nyireghazy
Takos
Csaroda
Csenger
Szilvasvarad
Csengersima
Szatmarcseke
Miskolc

Oradea
Nusfalau
Tặşnad
Satu Mare
Halmeu
Turulung
Livada
Baia Mare
Simleul
Silvanieni
Cehu Silvaniei
Bardejow
Pleszew

zbór ewangelicki, XV w zbór kalwiński z dzwonnicą
XVIII w zbór kalwiński
XIII/XVI w zbór
XVII w zbór
kościół protestancki
XVII w zbór
cmentarz kalwiński
kościół reformowany z dzwonnicą zbór kalwiński z
XVII w (Kakas Templom)
Rumunia
katedra protestancka
kościół protestancki z XIV w.,
kościół protestancki z 1476 r.,
„kościół z łańcuchami” z 1788 r.,
kościół protestancki z XV w.,
drewniany kościół protestancki z XVIII w.,
kościół protestancki z 1457 r.,
kościół protestancki z XVIII w.,
kościół protestancki z
kościół protestancki z
Słowacja
kościół protestancki z XVIII w
kompleks parafii ewangelickiej z XVII w

Źródło: opracowanie własne wg Sikorska E. in. „Koncepcja utworzenia sieci
transgranicznych tematycznych szlaków turystycznych w Euroregionie Karpackim”.
Biuro polskie Euroregionu Karpackiego; Komisja ds. ochrony środowiska i turystyki
Euroregionu Karpackiego. Krosno 1999

TakŜe na terenie województwa Podkarpackiego, materialnym
świadectwem wielokulturowości tego obszaru, są liczne budowle sakralne
(kościoły, cerkwie), pochodzące ze wszystkich epok historycznych.
Najcenniejsze zostały wpisane do rejestru zabytków – ogółem 752 obiekty
(tab.7).
Najstarsze relikty murowanej architektury sakralnej obrządku
łacińskiego, zachowały się w Przemyślu – są to romańskie rotundy: pod
katedrą łacińską oraz wchodząca w skład palatium na Górze
Zamkowej. Rozwój budownictwa, związany z lokacją wielu miast tego
obszaru, wpływa takŜe na wznoszenie budowli w stylu gotyckim – do
najwspanialszych naleŜy zaliczyć: prezbiterium w katedrze łacińskiej
w Przemyślu, kościoły parafialne w Bieździedzy, Jaśle, Krośnie, Lesku,
Miechocinie, Pilźnie, Połomii, Przeworsku, Rzeszowie i StrzyŜowie oraz
załoŜenia kościelno - klasztorne: w Krośnie (franciszkanie) i w Przeworsku
(bernardyni). Niezwykle ciekawie wpisują się w krajobraz kościoły oraz
załoŜenia klasztorne doby nowoŜytnej. Wznoszone były często w niewielkich
miejscowościach, z prywatnego mecenatu szlachty. Na uwagę zasługują
tu kościoły parafialne w: Babicach, Bielinach, Boguchwale, Brzozowie,
Czerminie, Czudcu, Dukli, Dynowie, HyŜnem, Jaśliskach, Krasnem,
LeŜajsku10 (zabytek wpisany jako Pomnik Historii), Łące, Mielcu, Nowotańcu,
Radymnie, Rudołowicach, Rymanowie, Sędziszowie Małopolskim, Sieniawie,
Tyczynie, Tyrawie Wołoskiej, Uhercach Mineralnych i Zaklikowie oraz
kościoły klasztorne w: Borku Starym (dominikanów), Dukli (bernardynów),
Jarosławiu (d. jezuitów – ob. farny, benedyktynek, dominikanów, reformatów),
Kalwarii Pacławskiej (franciszkanów), Krośnie (kapucynów), LeŜajsku
(bernardynów), Rzeszowie (bernardynów i d. pijarów), Przemyślu
(franciszkanów,
karmelitów,
jezuitów,
reformatów),
Sędziszowie
Małopolskim. (kapucynów), Sieniawie (dominikanów), Stalowej Woli
(kapucynów), Starej Wsi (pojezuicki), Tarnobrzegu (dominikanów),
Tuligłowach (d. boŜogrobców), Wielkich Oczach (dominikanów) i Zagórzu
(karmelitów – ruina).
W XIX w następuje intensyfikacja budownictwa sakralnego.
Są to obiekty wciąŜ słabo poznane, często wartościowe pod względem klasy
artystycznej. Odrębną grupę stanowią tu stypizowane tzw. kościoły
józefińskie11, powstające w 1 połowie XIX w. (np. kościoły parafialne
w Brzostku, Czarnej i Wesołej). Z duŜej liczby powstałych wówczas świątyń
warto wspomnieć kościoły parafialne w Bachórzu, Głogowie Małopolskim,
10

Wg polskiego ustawodawstwa w zakresie ochrony zabytków (Ustawa z 2003r),
zespół kościelno-klasztorny oo. Bernardynów w LeŜajsku został uznany jako Pomnik
Historii
11
Akcja wprowadzona przez rząd Galicji. Polegała ona na bezwzględnym
podporządkowaniu Ŝycia religijnego władzy państwowej. Jednym z jej elementów, w
zakresie architektury sakralnej (kościołów i cerkwi), było wprowadzenie urzędowych
wzorników budowlanych, ustalających kubaturę, rzut, szatę zewnętrzną, oraz poprzez
subwencje finansowe zachęcenie do wznoszenia obiektów murowanych.

Padwi Narodowej, Sanoku, Zarzeczu, Zręcinie i śołyni. Równie wartościowe
są te, bardzo liczne kościoły pochodzące z przełomu XIX/XX w i początku XX
w, wznoszone zwłaszcza w południowej części dzisiejszego województwa
Podkarpackiego, dzięki szlachcie wzbogaconej na eksploatowaniu złóŜ ropy
naftowej. W wielu przypadkach ich projektantami byli najwybitniejsi
z architektów działających w Krakowie i Lwowie, wśród nich np. T. Talowski
(autor m.in. kościołów parafialnych w Bóbrce, Chorzelowie, Dobrzechowie,
Kamieniu, Krościenku WyŜnym, Osobnicy czy Wadowicach Górnych),
S. Odrzywolski (np. kościoły parafialne w Albigowej, Miejscu Piastowym,
Mrowli i Równem koło Dukli), J. Sas-Zubrzycki (np. kościoły parafialne
w BłaŜowej, Cieklinie, Jedliczu, Lubatowej, Sokołowie Małopolskim,
Trześniowie i michalitów w Miejscu Piastowym) i Z. Hendel (kościół
parafialny w Rzeszowie-Staromieściu). Obok nich powstawały teŜ wartościowe
dzieła architektów miejscowych, np. niezwykle płodnego, związanego
z Przemyślem S. Majerskiego (m.in. kościoły parafialne w Birczy, Frysztaku,
Kołaczycach, Korczynie, Lutowiskach, Łubnie, Przeczycy i Przemyślu przy
ul. Zana). W okresie tym bardzo częste były teŜ przebudowy lub rozbudowy
istniejących juŜ, starszych kościołów, mające miejsce w dwóch głównych
okresach: na przełomie XVIII i XIX w. (np. Pilzno - d. kościół augustianów)
oraz w 2 połowie XIX i na początku XX w (np. katedra łacińska w Przemyślu,
kościoły parafialne w Dębicy, Łańcucie, Ropczycach i Starym śmigrodzie oraz
kościół franciszkanów w Sanoku). Wartościowe kościoły wzniesiono takŜe
w okresie międzywojennym. Do najciekawszych naleŜą neobarokowe
(np. kościoły parafialne w Przysietnicy, Rudniku nad Sanem) oraz
modernistyczne świątynie w Dębowcu (XX. salezjanów), Dubiecku,
Pustkowie-Osiedlu, Rzeszowie -p.w. Chrystusa Króla). Na schyłek okresu
międzywojennego i pierwsze lata powojenne przypada z kolei twórczość
W. Dajczaka – projektanta, który zdominował w tym czasie architekturę
świątyń tej części Polski, autora kościołów w takich m.in. miejscowościach
jak: Budy Łańcuckie, Jasionów, Kosina, Sarzyna i Szówsko.
Niezwykle istotnym przy charakterystyce dziedzictwa kulturowego
województwa Podkarpackiego, mówiącym o toŜsamości krajobrazu
kulturowego regionu, jest znaczna liczba kościołów drewnianych. Architektura
ta, ukazuje bogactwo i róŜnorodność, a niejednokrotnie wysoki poziom
techniczny. WaŜną, grupę stanowią w tym zasobie drewniane kościoły
gotyckie. Do najcenniejszych zalicza się kościoły: w Haczowie – najstarszy
zrębowy kościół katolicki i w Bliznem, oba wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Obok tych
najsłynniejszych, na terenie Małopolski południowo-wschodniej zachowały się
teŜ inne obiekty, które naleŜą do grupy najstarszych zachowanych kościołów
drewnianych i charakteryzują się wybitnymi walorami architektonicznymi.
Do grupy tej zaliczyć moŜemy m.in. kościoły w: Domaradzu, Golcowej,
Humniskach, Iwoniczu, Lubli, Lutczy, Łękach Górnych, Osieku Jasielskim
i Trzcinicy oraz nieco późniejsze lub częściowo przekształcone, które
zachowały jednak w układzie przestrzennym bądź w rozwiązaniach

konstrukcyjnych tradycje późnogotyckie, m.in.: Brzeziny, Cmolas (kościół
filialny), Gawłuszowice, Gogołów, Krzemienica, Nowosielce Przeworskie,
Poręby Dymarskie, Święcany, Średnia Wieś. Charakterystycznym
wyróŜnikiem najstarszego typu konstrukcyjnego zrębowych kościołów
drewnianych jest zastosowanie tzw. systemu więźbowo-zaskrzynieniowego
(i jego odmiany – systemu więźbowo-zaskrzynieniowo-zaczepowego).
Za reprezentatywne przykłady mogą tu posłuŜyć wymienione juŜ kościoły
w: Haczowie, Bliznem, Trzcinicy, Święcanach, Łękach Górnych i Lubli.
Tradycje późnogotyckiego ciesielstwa małopolskiego były bardzo mocno
ugruntowane w architekturze sakralnej tych terenów, a stosowany typ
konstrukcyjny i układ przestrzenny trwał bardzo długo. Wśród kościołów,
wzniesionych w XIX wieku naleŜy wskazać kościół w Klimkówce, kościół
w Iwoniczu Zdroju, o konstrukcji szkieletowej i formie nawiązującej do
zachodnioeuropejskiego budownictwa murowanego – oraz kościół z Jasionowa
(obecnie w Zmiennicy) – o cechach barokowych, z elementami
klasycystycznymi. Wiek XIX i początek wieku XX przyniósł takŜe
przebudowy i rozbudowy starszych obiektów m.in. w Domaradzu,
Humniskach, Iwoniczu, Krośnie (kościół św. Wojciecha) czy Szebniach.
Spośród kościołów wzniesionych w dwudziestoleciu międzywojennym
na uwagę zasługuje kościół projektu K. Osińskiego w Lisznej, którego formy
są rezultatem podjęcia próby pogodzenia tradycji z językiem architektury
nowoczesnej oraz kościoły w Jabłonce (projektu B. Tretera) i Miękiszu
Nowym (projektu K. Osińskiego), reprezentujące nurt bardziej tradycyjny.
Cerkwie
Na terenie Euroregionu, charakterystycznym elementem krajobrazu
kulturowego, który jest pozostałością po wyznawcach prawosławia, są cerkwie
– drewniane, a od końca XVIII w murowane (tab.4). Są one mniejsze
od kościołów obrządku łacińskiego. Jest to związane z obrzędowością
wschodnią, która jest rozbudowana, ale zarazem intymna (ukryta przed
wiernymi). Dlatego teŜ pojawiają się pomieszczenia spełniające odrębne
funkcje, co wpłynęło na ukształtowanie się przestrzenności układu i bryły.
Prezbiterium (sanktuarium) jest dostępne jedynie dla kapłana, a od wiernych
oddziela go ikonostas, który zasłania miejsce święte, tajemnicze i niedostępne
dla wiernych. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy o odrębnych
przywilejach, stąd teŜ we wnętrzu pojawia się nawa i babiniec, miejsce dla
kobiet.
W budownictwie świątyń wschodnich występuje zróŜnicowanie
układów przestrzennych, bryły, warsztatów ciesielskich, a czynnikiem
wspólnym dla nich są kopuły o róŜnorodnych kształtach bądź
charakterystyczne dachy, iglice wieŜ i 3-ramienny krzyŜ. Przyjmuje się podział
cerkwi na [2]:

•
•
•
•

Krąg bałkański – wołosko-serbski (są to układy dwudzielne,
wielobocznie zamykane, o dwuspadowych dachach i wewnętrznych
kopułach).
Krąg płn -wsch – to obszar dawnego Wielkiego Ks. Moskiewskiego
(dominują tu plany krzyŜa greckiego, cerkwie wieńczy pięć kopuł oraz
liczne dekoracyjne szczyty o wykroju łuku i kopułki).
Krąg płd - wsch – dawne ziemie Rzeczypospolitej (budowla o układzie
trójdzielnym, z 1-3 kopułami).
Krąg naddnieprzański – obszar Ukrainy (cerkwie trójdzielne lub na
planie krzyŜa greckiego, smukłe kopuły, zewnętrzne szalowanie).

Cerkwie zazwyczaj, poza obszarem miejskim, są harmonijnie
powiązane z krajobrazem, usytuowane na niewielkim wzniesieniu i otoczone
wieńcem drzew. Wokół, w przeszłości, znajdował się cmentarz przycerkiewny.
Całość zamykało drewniane ogrodzenie, z wyraźnie zaakcentowaną bramką
z krzyŜem, przykrytą daszkiem lub formą baniastą.
Zamieszkujące grupy etnograficzne tworzyły „swoje” wersje cerkwi.
I tak [2]:
cerkiew bojkowska posiada układ trójdzielny, gdzie kaŜda część nakryta jest
oddzielnym, łamanym, czteropołaciowym dachem namiotowym; część
środkowa – nawowa - jest najszersza i najwyŜsza. Występują jako wieŜowe,
gdzie wieŜa, będąca dzwonnicą, nie posiada zazwyczaj izbicy, ale arkadową
galeryjkę. Jest ona usadowiona na zrębie babińca; spotyka się teŜ liczne
cerkwie bezwieŜowe. Wokół budowli moŜe pojawić się zadaszenie, wsparte na
wysuniętych belkach zrębu (Słowacja, Ruś Zakarpacka - Zboj, Urok;
w sanockim skansenie - np. Smolnik, Grąziowa, Liskowate). Na terenie
Ukrainy, w XIX w upowszechnił się typ cerkwi nakrytej wysokimi,
wielokrotnie łamanymi dachami.
cerkiew huculska, nawiązując do starej kolędy, „wyrastała” w kaŜdym miejscu,
na które upadła kropla krwi Chrystusa. Huculi zamieszkują tereny pomiędzy
Prutem a Czeremoszem (Ukraina), a prawie kaŜda wieś, bez względu na
wielkość, ma swoją cerkiew. Obecnie w Karpatach moŜna znaleźć ponad sto
zabytkowych cerkwi, niektóre z nich o historii sięgającej XV w.
Są orientowane, posiadając wejście od zachodu i południa. Typowa cerkiew
Huculszczyzny i wschodniej Ukrainy, pomiędzy XVI a XVIII w, budowana
była na planie krzyŜa greckiego, zwieńczona jedną, trzema lub nawet pięcioma
kopułami12. Rzadziej budowano cerkwie na planie jedno i trójprzestrzennym.
12

Plan krzyŜa i przykrycia kopułowe są typowe dla budownictwa cerkiewnego Europy
pdn - wsch, a poza Huculszczyzną nieznane w Karpatach. Ten ewenement wiąŜe się
z monastyrem Skit Maniawski, w którym przebywał pustelnik Job. Wcześniej był on
związany z klasztorami na Górze Athos.

Cerkiew o planie jednoprzestrzennym z XV w zachowała się w miejscowości
Seredne Wodiane w rejonie Rachowa. Na planie krzyŜa - cerkiew BoŜego
Narodzenia w Worochcie (XVII w) – przeniesiona z Jabłonicy; cerkiew
Uspienska w Pistyniu (XVII w); cerkiew Błagowieszczeńska w Kołomyi (XVI
w) – rekonstruowana w XIX w; cerkiew WozdwyŜenska w monastyrze
Maniawskim (XVII w). Kilka innych, bardziej interesujących to: cerkiew św.
Piotra i Pawła w Jasinii (XVIII w) przeniesiona z Jabłonicy w 1780; cerkiew
św. Anny (XIX w) w Bystremu; cerkiew św. Paraskewy w Kosmaczu (XVIII
w;, cerkiew Bogorodzicy w Krzyworówni (XIX w). Cerkwie huculskie były
zazwyczaj otoczone szerokim okapem zwanym „opasannia” w celu
zabezpieczenia, zarówno budynku, jak i wiernych, przed ulewnymi deszczami
nawiedzającymi Karpaty.
cerkiew łemkowska, na terenie Polski, Słowacji oraz Rusi Zakarpackiej,
wymaga szczególnego omówienia. MoŜna ją podzielić obszarowo na dwie
grupy – starszą, zachodnio- i młodszą, wschodniołemkowską. Geneza cerkwi
łemkowskich nie jest do końca wyjaśniona (podobnie jest z cerkwiami
bojkowskimi i huculskimi). Temat ten podejmowało wielu badaczy (np.
Reinfuss R; Brykowski R.). Genezę tą próbowała sformułować takŜe
Z. Chruściel-Jamrógiewicz, która powstanie drewnianej cerkwi łemkowskiej
określiła jako [7]:
•
•

•

tradycyjne zasady bizantyńskiego załoŜenia cerkiewnego, które
przenosili ze sobą wołoscy pasterze, jako „ideał” swojej świątyni;
wpływy drewnianego budownictwa zachodniołacińskiego, poprzez
m.in. dwuspadowe dachy, wznoszenie zakrystii, kaplic bocznych,
trójboczne zamkniecie prezbiterium oraz stopniowe wyposaŜanie
wnętrz cerkiewnych w ołtarze, ambony, organy (tzw. latynizacja);
oraz zakorzenioną tradycję ludowego budownictwa drewnianego,
świadczącą o technicznych umiejętnościach obróbki drewnianego
budulca.

Łemkowska cerkiew w obszarze Karpat nie jest jednolita, a na przestrzeni
wieków wykształciły się róŜne typy cerkwi [2]:
typ północno - zachodni – występuje po polskiej stronie Karpat w części
zachodniej i środkowej obszaru łemkowskiego, oraz po stronie słowackiej,
blisko granicy. Najbardziej widocznymi cechami są: trójdzielny rzut, o szerszej
nawie i namiotowych dachach kopułowych; widoczne zróŜnicowanie
wysokości poszczególnych członów; wieŜa izbicowa, która ujmuje babiniec,
a na zewnątrz posiada zachatę. Ten typ reprezentują cerkwie w: Bałucianach,
Chórowej, Powroźniku, Owczarach, Kwiatoniu, Pętnej, Tyliczu; Świątkowej
Wielkiej, Ujściu Gorlickim; zaś na Słowacji – Dobroslava, KoŜuchowice,
Ladomirova. Pod koniec XVIII w układ nieco zmodyfikowano m.in. poprzez
zastosowanie trójbocznego zamknięcia prezbiterium oraz powszechnego

występowania zakrystii (Bunkry WyŜne, Mochnaczkę NiŜną, Kotań, Skwirtne,
Hańczową, Owczary (przebudowa), Wojkowa, Powroźnik, Tylicz, Banicę;
Chórową, CzertyŜno, Piorunie; Krajna Bystra, Hunkowce).
typ północno-wschodni – widoczny po polskiej stronie Karpat, szczególnie
w dolinie Osławy. W typie tym występuje najczęściej cerkiew bezwieŜowa,
z wolno stojącą dzwonnicą na osi cerkwi. Zasadniczo posiada wydłuŜony plan
trójdzielny, poprzez dodanie przedsionka. Całość kryją ośmiopolowe kopuły,
umieszczone pod wspólnym, jednokalenicowym lub trójkalenicowym dachem,
na którym widoczne są baniaste, sygnaturowe wieŜyczki ze ślepymi latarniami,
odrębne dla kaŜdej części świątyni (Komańcza, Kulaszne, Rzepedź, Turzańsk,
Radoszyce, Wisłok Wielki). Prawdopodobnie, na kształt tych cerkwi,
inspirująco wpłynęło stypizowane sakralne budownictwo murowane okresu
józefińskiego.
typ południowy – występuje po słowackiej stronie Karpat, ale widoczne są tu
cechy cerkwi typu północno – zachodniego. PrzewaŜa rzut dwudzielny, tzn.
kwadratowe prezbiterium oraz wydłuŜona nawa z wyodrębnionym babincem.
WieŜe, posadowione są na zrębie babińca, zazwyczaj nie posiadają izbicy.
Hełmy wieŜ i zwieńczenia kopuł są namiotowe (Vysny Hraboviec, Krajne
Cierno, Smetkovce).
typ południowo – wschodni – spotykany jest w zachodniej części obszaru
Rusi Zakarpackiej. Budowle posiadają najczęściej rzut dwudzielny prezbiterium i wydłuŜoną nawę, w której wyodrębniony jest babiniec. WieŜe są
izbicowe, posadowione na babińcu. Całość nakrywają dachy – kopuły, o wielu
załamaniach, na których widoczne są pozorne wieŜyczki sygnaturowe. Nawę
i część wieŜową otaczają słupowe podcienia. Występuje m.in. w Svalja,
Hlinanec, Obava, Ploskoje,
typ schyłkowy – związany z północnymi stokami Karpat. Widoczny jest tu
zarówno dwu, jak i trójdzielny rzut cerkwi, z prezbiterium zamkniętym
trójbocznie, przy którym zlokalizowana jest zazwyczaj zakrystia. WieŜa
z izbicą, otoczona jest przewaŜnie zachatą. (śdynia, Łosie).
Wybrane, spośród setek, zachowane cerkwie Euroregionu prezentuje
tabela 4:
Tab. 4. Cerkwie znajdujące się na terenie Euroregionu Karpackiego

Miejscowość
Satu Mare
Bixad
Seini
Baia Sprie
Targu Lupus

Zabytki
Rumunia
katedra Adormirea Maicii Domnului
monaster z XVIII.,
cerkiew
cerkiew Sfintii Apostoli z XIII w.,
cerkiew

Benesat
Suceava
Cerei
Mukaczewo
Svalyava
Deshovytsa
Ivashkovytsa
Sokirnytsa
Dilove
Yablunytsa
Worochta
Jeremcza
Delatyn
Kołomyja
Maniawski Skyt
Halicz
Lwów
Przemyśl
Posada
Rybotycka
Komańcza

Dobroslava
Korejovce
Medvedie
Krajne Cierno
Ladomirova
Hunkovce
Mirola
BodruŜal
Prikra
NiŜny Komarnik
Miszkolc

cerkiew Sfintii Arhangeli z XVII w.,
liczne cerkwie wzniesione od XIV do XVI w
cerkiew Sfintii Arhangeli z XVIII w
Ukraina
cerkiew z 1777 r.,
cerkiew pw. Św. Michała z 1588 r.,
cerkiew z 1828 r.,
cerkiew pw. Św. Michała z
cerkiew pw. Św. Michała z
cerkiew Uspenska z 1704 r.,
cerkiewpw. Św. Ilii z 1895 r.,
cerkiew Narodzenia z 1615 r.,
cerkiew pw. Św. Michała z z XVII w.,
cerkiew pw. Św. Dziewicy z 1630 r.,
Cerkiew Blagovischenska z 1587 r.,
monaster z XVII w.,
cerkiew pw. Św. Pantalejmona z XII w.,
cerkiew pw. Św. Jury
Polska
katedra greko – katolicka z XVII w.,
zabytkowa cerkiew z XIV w.,
cerkiew z 1802 r.
Słowacja
cerkiew pw. Św. Parskiewy z 1705 r.
cerkiew pw. Bogurodzicy z 1764 r.
cerkiew Dymitra
cerkiew Bazylego
cerkiew Michała Archanioła z XVIII w
cerkiew Najświętszej Maryii Panny z XVIII w.,
cerkiew pw. Bogurodzicy z 1770 r.
cerkiew pw. Św. Mikołaja z 1658 r.,
cerkiew pw. Św. Archanioła z 1777 r.,
cerkiew Matki BoŜej z 1938 r., (bojkowska)
Węgry
cerkiew grecka z XVIIIw

Źródło: opracowanie własne wg Sikorska E. i in. „Koncepcja utworzenia sieci
transgranicznych tematycznych szlaków turystycznych w Euroregionie Karpackim”.
Biuro polskie Euroregionu Karpackiego; Komisja ds. ochrony środowiska i turystyki
Euroregionu Karpackiego. Krosno 1999

TakŜe województwo Podkarpackie, mimo wielu zniszczeń, jakie
dokonały się na przestrzeni wieków na tym obszarze, moŜe się poszczycić
sporą liczbą zachowanych prawosławnych obiektów sakralnych (ryc. 2).
Najstarsze relikty murowanego budownictwa cerkiewnego pochodzą z XII w.
Są to: fundamenty cerkwi katedralnej w Przemyślu oraz w grodzisku
„Horodyszcze” w Trepczy. Z okresu XV – XVII w zachowały się nieliczne
murowane cerkwie: najcenniejsza w Posadzie Rybotyckiej, z zachowaną
unikatową polichromią z XVI w; Kańczudze i w Jarosławiu, oraz dzwonnica
katedry grecko-katolickiej w Przemyślu z XVIII w.
Koniec XVIII sakralnych, związany z akcją tzw. józefinizmu, przyniósł
projekty, które odrzucały tradycyjne formy ruskiej architektury cerkiewnej,
nawiązując wyraźnie do form świątyń rzymskokatolickich. Cerkwie tego
rodzaju zachowały się stosunkowo licznie w województwie Podkarpackim
(np. w Pielni, Tylawie, Odrzechowej, Woli NiŜnej, Czaszynie, Łukowem,
Tarnawie Górnej, Stolniku/Komańczy, Trepczy). Wśród tych „stypizowanych”
cerkwi, wyróŜniają się te, o bardziej indywidualnych, klasycyzujących
cechach, jak np. w Krzywczy, LeŜajsku, Prałkowcach.
Intensyfikację murowanego budownictwa cerkiewnego moŜna
zaobserwować od II połowy XIX w aŜ po okres międzywojenny. Wznoszone
w tym okresie cerkwie wyróŜniają się róŜnorodnością i próbą powrotu
do klasycznego, trójdzielnego planu oraz układu krzyŜowo-kopułowego
(Przemyśl-Błonie, Jaksmanice, Kulno, Wapowce, Wysock, Sanok-Dąbrówka,
Międzybrodzie, Wróblik Królewski, Surochów, Stary Dzików). Na początku
XX wieku, ukraiński ruch nacjonalistyczny, dla wzmocnienia swojej pozycji,
zainicjował idee stylu narodowego w architekturze cerkiewnej.
Źródeł poszukiwano w sztuce bizantyńskiej – stąd pojawienie się budowli na
planie krzyŜa z jedną kopułą (nad części centralną) lub trzech kopuł
(nad prezbiterium, centralna częścią nawy i nad babińcem). Najwybitniejszym
przedstawicielem tego nurtu był Bazyli Nahirny, projektant ponad 200 cerkwi
– np. Dąbrowicy, Krasnej, Kuryłówce, Lubaczowie, Nowym Lublińcu
i Ryszkowej Woli. Jego rozwiązania były powielane przez innych architektów
w wielu kolejnych budowlach, powstałych w okresie dwudziestolecia
międzywojennego.
Obok cerkwi murowanych, powstawały liczne obiekty drewniane
(jodła, świerk, sosna, rzadziej modrzew). Prezentują one tradycyjną
konstrukcję zrębową, z przestrzennym trójpodziałem: sanktuarium – nawa –
babiniec.
Jest
to
uproszczenie
układu
krzyŜowo-kopułowego
charakterystycznego dla architektury bizantyńskiej. Cerkwie te wyróŜniają się
specyficznym zwieńczeniem poszczególnych części - baniastymi hełmami
wieŜ, kopułami i dachami brogowymi, tzw. wierchami (często uskokowymi,
krytymi gontem). Najstarsze zachowane cerkwie drewniane z XVI w spotkać
moŜna m.in. w RadruŜy, Gorajcu, Chotyńcu i Kluczu. Są to wybitne dzieła

architektury drewnianej o wyjątkowych wartościach artystycznych, ciekawych
rozwiązaniach technicznych oraz wysokim poziomie wykonania. Spośród
wielu niezwykle cennych cerkwi naleŜy wymienić takŜe XVII-wieczne cerkwie
w Dobrej Szlacheckiej, Hawłowicach, Kruhelu Wielkim, Rudce, CzerteŜu,
Lesznie (Poździaczu), Łodzinie, Łukawcu, Młynach, Piątkowej, Równi oraz
XVIII-wieczne w Borchowie, LeŜachowie, Smolniku, Ustianowej, Woli
Wielkiej.
Wielki rozwój róŜnych wzorców drewnianego budownictwa
cerkiewnego (mimo trwającej akcji józefińskiej) przypada na wiek XIX.
Wzniesiono wówczas takie świątynie jak cerkiew w Tyrawie Solnej,
Siemuszowej, Hołuczkowie i Rudence czy bardziej klasycyzujące w Czarnej
i Rabem, w Liskowatem, w Cewkowie i Obarzymie.
W II połowie XIX w i w początkach. XX w widoczne są
w budownictwie cerkwi drewnianych, podobnie jak w budownictwie
murowanym, tendencje poszukiwania „stylu narodowego”. Architekci
ukraińscy, ale równieŜ polscy, kreowali cerkiew ukierunkowaną na
„malowniczość”. Spośród licznych wzniesionych w tym czasie na szczególną
uwagę zasługują cerkwie w Michniowcu, Jurowcach, Dobrej Szlacheckiej,
Wojtkowej, Chmielu, Bystrem, Jaworniku Ruskim, w Wielkich Oczach
(o nietypowej na tym terenie, dla tego rodzaju budynków - konstrukcji
szachulcowej), Fredropolu - Kormanicach, Hoszowie, Roztoce czy
w Młodowicach.
Sztuka Ŝydowska na terenie Euroregionu Karpackiego
Od XI w nasiliły się na terenie Europy postawy antyŜydowskie,
związane z wyprawami krzyŜowymi. W czasie krucjat krzyŜowcy, w drodze do
Ziemi Świętej, gromili gminy Ŝydowskie w Europie zachodniej. W 1290 roku
śydów wygnano z Anglii, następnie z Francji, Hiszpanii (1492) oraz Portugalii
(1497), a takŜe z księstw niemieckich. Wówczas to śydzi zwrócili się
ku Europie wschodniej, gdzie znaleźli klimat sprzyjający osiedlaniu się.
Osadnictwo Ŝydowskie, znacznie wcześniej niŜ w Polsce, uformowało się
w Czechach, na Węgrzech i Morawach i stąd teŜ przenikali na Podkarpacie. Na
tereniach Europy wschodniej ukształtowała się specyficzna architektura
i kultura Ŝydowska – sakralna i świecka.
Pierwsi śydzi osiedlili się w Polsce w XI – XII w. Masowy napływ
miał jednak miejsce dopiero od XIV w, po fali prześladowań, spowodowanych
oskarŜeniami śydów o wywołanie tzw. czarnej śmierci. Królowie i ksiąŜęta
polscy (zwłaszcza Kazimierz Wielki), licząc, Ŝe śydzi doprowadzą
do szybszego rozwoju gospodarczego kraju, otoczyli ich szczególną opieką
i obdarzyli przywilejami. Podstawowym zajęciem ludności Ŝydowskiej był
handel i rzemiosło. Mieszkali w duŜych miastach, leŜących na uczęszczanych
szlakach handlowych, gdzie budowali synagogi i cmentarze. Od XVII

w widoczne są nastroje antyŜydowskie wywołane m.in. obawą mieszczaństwa
przed konkurencyjnością śydów. W zaborze austriackim ludność Ŝydowską
poddano pełnej kontroli administracyjnej i róŜnego rodzaju restrykcjom.
W latach 30-tych XVIII w, w łonie judaizmu powstał religijno - mistyczny
ruch chasydzki. Pozyskał znaczne rzesze zwolenników na ziemiach polskich,
Ukrainie, Rumunii i na Węgrzech. Najbardziej znane gminy chasydzkie,
w otoczeniu Beskidów Wschodnich, powstały w Mukaczewie, Kosowi oraz
w WyŜlicy. Na czele gmin chasydzkich stali charyzmatyczni rabini – cadycy.
Po I wojnie światowej w Rosji i Rumunii zastosowano sankcje wobec
śydów, co spowodowało ich znaczną imigrację do USA. W Polsce śydom
zagwarantowano wolność wyznania i posługiwania się własnym językiem,
swobodę w zakresie zrzeszania się i oświaty oraz równe prawa obywatelskie.
śydzi, na terenach Podkarpacia, przed wybuchem II wojny stanowili
znaczny odsetek ludności – np. w Stanisławowie, śelatynie i Kosowi ponad
50% mieszkańców, w Stryju - 40%, w Drohobyczu ok. 30%. Na Zakarpaciu
kilkutysięczne społeczności Ŝydowskie istniały m.in. w miastach: UŜhorod,
Chust, Mukaczewo czy Sighet Marmatiei.
Obecnie trudno ustalić stan liczebny śydów na terenie Euroregionu.
Wiadomo natomiast, Ŝe w spis ludności przeprowadzony w 1989 roku wykazał,
iŜ w „województwie” czerwonowieckim, śydzi stanowią 3,4% ogółu
mieszkańców, a w lwowskim 2,9% ogółu mieszkańców. Dziś czynne synagogi
znajdują się m. in. w Chucie, UŜhorodzie, Mukaczewie, Winohradzie,
Czerniowcach, Iwanofrankowsku, Lwowie i Drohobyczu [48].
Społeczność Ŝydowska w Euroregionie Karpackim wniosła duŜy wkład
w rozwój kultury i sztuki regionu. śydowskie obiekty sakralne i nekropolie
są cennymi zabytkami o ogromnej wartości historycznej. Ta grupa
wyznaniowa, na obszarze Euroregion, posiada swoje miejsca kultowe.
Szczególnym ośrodkiem jest LeŜajsk, gdzie do grobu cadyka Elimelecha
pielgrzymują obecnie chasydzi z całego świata; ponadto – cmentarz
w Rymanowie z macewami cadyków Menachema Mendla i Cwi Hirscha, 13
a w obwodzie Szabolcs-Szatmar-Bereg (Węgry) – kirkut z grobem znawcy
Talmudu – Izsakiem Eizik Taubem.
Zachowane dziedzictwo kultury Ŝydowskiej stanowi niewielką część
dawnego zasobu. Są to głównie synagogi oraz dawne cmentarze (kirkuty).
Synagogi pochodzą z róŜnych epok, ale w okresie powojennym większość
z nich została w róŜnym stopniu przekształcona. Mamy wśród nich m.in. XVII
i XVIII - wieczne synagogi w Rzeszowie; Lesku, Łańcucie, Romanowie,
StrzyŜowie; XIX -wieczne synagogi w miejscowościach: Jarosław, Niebylec,
Przemyśl, Tarnobrzeg i Ustrzyki Dolne; z przełomu wieków XIX/XX
w Jarosławiu oraz pochodzące juŜ z XX wieku w: Przemyślu, Sanoku
13

Jackowski A; Turystyka religijna na Podkarpaciu. [W:] „Kierunki aktywizacji
gospodarczej przez turystykę na obszarach przygranicznych”. Materiały
z międzynarodowej konferencji; 20 – 21.3.2000,Krosno

i Wielkich Oczach. Nie zachowała się Ŝadna drewniana synagoga. Te nieliczne
obiekty są świadectwem wielowiekowej obecności śydów na tych terenach
(tab. 5).
Tab. 5. Pozostałości kultury Ŝydowskiej na terenie Euroregion Karpackiego

Miejscowość
Ukraina
Czerniowce
Vyzhnytsia
Ispas
Kosiv
Yabluniv
Peczenizyn
Iwano
Frankiwsk
Lwów
UŜhorod
Mukaczewo
Polska
LeŜajsk
Łańcut
Rzeszów
Krosno
Rymanów

Lesko

Słowacja
Bardów
Koszyce
Presov
Medzilaborce

Zabytki

miejsce kultu chasydzkiego, rabinat cadyków z Sadgory
i grób rabina Israela Freedmana
dawne centrum chasydzkie, kirkut
dawne miasteczko Ŝydowskie
kirkut z XIX w., miejsce kultu Haima Zetzela z Kosiva
i Haima ben Avraana z Sadhora
miejsce pochówku pisarza Manhera
miejsce pochówku przywódcy Chasydów rabina Hersha
- centralna synagoga, kirkut z mogiłami zbiorowymi,
getto
synagoga „śółta RóŜa”, były szpital Ŝydowski, były
obóz koncentracyjny „Yanivskiy Tabir”,
synagoga w stylu mauretańskim, kirkut, szkoła
Ŝydowska
getto, miejsce narodzin sławnego cadyka

kirkut – miejsce kultu cadyka Elimelecha
synagoga z XVIII w.,
synagogi: Staromiejska z XVII w., Nowowiejska z
XVIII w.,
synagoga (obecnie BWA), kirkut
ruiny synagogi, miejsce kultu cadyków Menachena,
Mendela i Cwi Hirsza, rodzinna miejscowość noblisty
Izydora Izaaka Rabiego
synagoga obronna z XVII w., kirkut z XVI w. (2000
macew),

dzielnica Ŝydowska z synagogą, domem modlitwy,
mykwą (łaźnią) i kirkutem
czynna synagoga z XX w
synagoga z 1898 r.,
Muzeum Andy Warhola

Węgry
Nyireghazy
Nagykallo

synagoga 1924
XVII w cmentarz Ŝydowski

Źródło: opracowanie własne wg Sikorska E. i in. „Koncepcja utworzenia sieci
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Architektura świecka w Euroregionie Karpackim
Tereny wchodzące w skład Euroregionu Karpackiego posiadają
ciekawą historię. Śladami dawnej świetności są: zabytkowe miasta
z zachowanymi układami architektonicznymi, świątyniami, pałacami,
zamkami, ratuszami, murami obronnymi itp. Do tej pory, na tym terenie,
zachowało się wiele cennych obiektów. Wybrane, zabytkowe obiekty
prezentuje tabela 6. Wśród nich naleŜy wymienić zabytkowe miasta Słowacji
tj. Koszyce, Presov, Bardejov (układ urbanistyczny miasta wpisany na Listę
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO), zamki w Vielkim
Sariszu, Brekovie, Jasenovie i Kapusanach oraz zamki w Łańcucie14,
Baranowie Sandomierskim, Krasiczynie.

Tab. 6. Wybrane zabytki architektury świeckiej na terenie Euroregion Karpackiego

miejscowość
Rumunia
Oradea

zabytki

Satu Mare
Suceava
Targu Lupus

zabytkowa starówka, pozostałości twierdzy z XV/ XVIII
w; pałac z XVIII w; Muzeum Okretowe; Teatr narodowy;
Filharmonia
starówka w stylu wczesnego baroku, Muzeum Okrętowe,
dom Iancu de Hunedoara, wieŜa Stefana, Muzeum
Maramureş, Centrum Astrologii
zabudowa starówki; Muzeum Okregowe; Teatr Północny
twierdza z XIV w;
zabudowa małego miasteczka

Węgry
Kisvarda

pałac, Kolekcja Retkoz, zabytki miejskie, Teatr Pałacowy,

Baia Mare

14

Wg polskiego ustawodawstwa w zakresie ochrony zabytków (Ustawa z 2003r),
zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie został uznany jako Pomnik Historii

Nyirbator
Nyỉregyháza

Tiszadob
Eger

Sirok
Hatvan
Miskolc

Dom Sztuki
Muzeum Stefana Batorego
Muzeum Benczur Gulya, Muzeum Wnętrz, Muzeum Josa
Andras, kolekcja Kallay, kolekcja antyków, galeria
miejska, Teatr Krudy, Teatr Muzyczny Mandala, Teatr
Moricz Zsigmond, Teatr Letni
zamek Andrassy, Muzeum Historyczne
ratusz XIX w; zamek z XVIII w - wewnątrz muzeum –
wystawa historyczna, podziemia, galeria obrazów,
Muzeum Arcybiskupie; dom pisarza Gardonyi Geza,
Muzeum Astronomiczne, minaret,
ruiny zamku z XIII w
pałac Grassalkovich z XVIII w.,
zabytkowa starówka; zamek w Diosgyor z XIII/XV w,
dom-muzeum Hermana Otto, dom Rakoczego, muzeum
Aktorstwa i Historii Teatru, Muzeum Sztuki
Prawosławnej; Muzeum Hutnictwa

Słowacja
Kosice

Humenne
Presov

Michalovce
Brekov
Jasenov
Ukraina
Lwów

zabytkowa starówka z fragmentami murów obronnych;
ratusz z XV w; Dom śupny z XVIII w pałac Rakoczego
XIII/XVIII w
pałac renesansowy z zabytkowym parkiem
zabytkowa starówka z fragmentami murów obronnych,
ratusz z XVI w.,Pałac Rakoczego XIV/XVI w Pałac
Klobuszickiego z XVIII w, Dom śupny; warzelnia soli w
Solivarze z XV w
ruiny zamku, kasztel, rotunda-najstarsza budowla sakralna
Słowacji
ruiny zamku z XIII w.,
ruiny zamku z XIV w.,

zabytkowa
starówka
z
licznymi
zabytkowymi
kamienicami, ratusz z XVI w., arsenał z XVII w., resztki
Wysokiego Zamku; historyczna zabudowa wpisana na
Listę UNESCO; liczne muzea (34) np. Muzeum
Narodowe, Muzeum Wnętrz, Muzeum Historyczne,
Galeria Malarstwa,

Mukaczewo
zamek Pałonka na wulkanicznym wzgórzu
Drohobycz
zabytkowa zabudowa miasta; muzeum Bruno Schulza
Iwano-Frankowsk pozostałości miejskich fortyfikacji

Polska
Krosno
Rzeszów
Łańcut
Krasiczyn
Baranów
Sandomierski
Sieniawa
Dubiecko

zabytkowy układ miasta, pałac biskupi (Muzeum
Okręgowe)
zamek z XVI/XVII w.,zabytkowa starówka
zespół pałacowo-parkowy z XV/XVII w., Muzeum
Powozów, Muzeum Ikon; Festiwal Muzyczny
zespół zamkowy z parkiem z XVI w
zamek renesansowy z XVI w.
pałac Czartoryskich z XVIII w.,
zespół zamkowy, zabytkowe chałupy; młyn wodny;

Źródło: opracowanie własne wg Sikorska E. i in. „Koncepcja utworzenia sieci
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TakŜe na terenie województwa Podkarpackiego, architektura świecka
reprezentowana jest przez róŜne typy budownictwa, pochodzące ze wszystkich
okresów rozwoju sztuki. Najcenniejsze zostały wpisane do rejestru zabytków
(tab.7).
Tab. 7. Obiekty wpisane do rejestru zabytków w województwie Podkarpackim

obiekty sakralne (kościoły, cerkwie)
architektura rezydencjonalna
• zamki
• pałace
• dwory
• parki
obronne
budowle uŜyteczności publicznej
przemyslowe
mieszkalne
gospodarcze
cmentarze
inne
ogółem

752
17
47
148
263
54
230
38
742
271
245
166
2973

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOBIDZ (01.2007)

Architektura rezydencjonalna prezentuje wszystkie okresy stylowe
zaczynając, od najstarszego reliktu architektonicznego, jakim są pozostałości
romańskiego palatium na Górze Zamkowej w Przemyślu. W okresie gotyku
powstało wiele zamków obronnych, głównie z inicjatywy Kazimierz
Wielkiego. Przykładem mogą być ruiny zamku w Odrzykoniu, wieŜa

mieszkalna w Rzemieniu czy zamek w Sanoku, pochodzący juŜ z przełomu
gotyku i renesansu. Ale prawdziwy rozkwit architektury rezydencjonalnej
przypada na okres nowoŜytny, w którym widoczna jest duŜa róŜnorodność
typów, tendencji stylowych i skali załoŜeń. Działają tu najwybitniejsi artyści
tego czasu – (np. S. Gucci - Baranów). Program funkcjonalny wznoszonych
obiektów poszerza się często o nowe elementy: nowoŜytne fortyfikacje typu
nowowłoskiego, załoŜenia ogrodowe i parkowe, rozbudowane zaplecze
gospodarcze. Zgodnie z ogólną panującą tendencją, funkcja reprezentacyjna
zaczyna dominować nad funkcją obronną. Na szczególną uwagę zasługują
rezydencje renesansowe takie jak: Baranów Sandomierski, Krasiczyn, Łańcut,
Łęki Górne, Przemyśl (zamek), Skrzyszów, Węgierka (ruiny), Zgłobień,
a z okresów późniejszych: Boguchwała, Dukla, Haczów, Kombornia, Narol,
Rzeszów (pałacyk Lubomirskich), Sieniawa, Stalowa Wola - Rozwadów,
Wysocko czy Wiśniowa. Na przełomie XVIII /XIX w, w powstających
rezydencjach widoczne są wpływy architektury klasyczno – romantycznej.
Reprezentują to obiekty w Bieździedzy, Dubiecku, Hawłowicach Dolnych,
Korzeniowie, Lesku, Nienadowej, Rudniku nad Sanem, Witkowicach,
Zarzeczu, Zawadzie i śyznowie. Ale niewątpliwie największa grupę stanowią,
wznoszone w okresie XIX w, licznie dwory i dworki Do najciekawszych
moŜna zaliczyć obiekty w miejscowościach: Bakończyce, Cieszacin Wielki,
Dzików, Gorajowice, Grabownica Starzeńska, Grębów, Iwonicz, Jasionka,
Niwiska, Przecław, Rzemień (pałac), Roźwienica, Tyczyn, Urzejowice
i Wzdów. Z rezydencji z przełomu XIX/XX w warto wymienić
te w miejscowościach: Izdebki, Mielec, Olszanica, Pełkinie, Rokietnica
i Werynia. Poza obiektami murowanymi, wśród XIX i XX-wiecznych budowli,
na uwagę zasługują teŜ dwory drewniane (np. w Lipnicy Dolnej, Trześniowie,
śarnowcu i śurawicy). Specyficznymi rezydencjami są - pałacyk myśliwski
w Julinie (drewniany) oraz dwór myśliwski w Piskorowicach - Mołyniach
(murowany).
Zachowane, na terenie województwa Podkarpackiego, zabytki
architektury militarnej, reprezentują róŜne okresy i systemy obronne. Obszar
ten miał zawsze duŜe znaczenie strategiczne – począwszy od najazdów
tatarskich, kozackich, węgierskich, a później takŜe szwedzkich i rosyjskich.
Tędy przebiegały średniowieczne trakty handlowe w kierunku Rusi przez tzw.
Bramę Przemyską, zaś przez przełęcze karpackie wiodły szlaki na
Węgry. Dlatego teŜ, juŜ od czasów wczesnego średniowiecza, wynikła
potrzeba wznoszenia róŜnego rodzaju fortyfikacji. Na przestrzeni wieków,
w miarę unowocześniania metod i środków oblęŜniczych, zmieniały się takŜe
systemy obronne. Zachowane do dzisiaj zabytki sztuki obronnej Podkarpacia,
stanowią swego rodzaju skansen fortyfikacyjny, który moŜe i powinien stać się
jedną z głównych atrakcji turystycznych województwa. W okresie wczesnego
średniowiecza, wykorzystując z reguły naturalne właściwości obronne terenu,
osady otaczane były obwarowaniami ziemno-drewnianymi w tzw. systemie
ścianowym. Po najdawniejszych zabytkach pozostały jedynie relikty
archeologiczne, czasem czytelne w terenie ślady ziemnych wałów i fos.

Przykładami są m.in.: wczesnośredniowieczne grodzisko „Horodyszcze”
w Trepczy z czterema pierścieniami obwałowań, wieloczłonowe grodzisko
z epoki brązu oraz wczesnego średniowiecza w Trzcinicy, grodzisko „Parasol”
w Bachórzu (Chodorówka), wczesnośredniowieczne grodzisko „Horodysko”
w Chotyńcu. Ziemno-drewniane obwarowania w systemie ścianowym oraz
zatokowym, zastosowanie miejscowo sposobu flankowej obrony np. bramy)
stosowane były na do pocz. XVII wieku. Przykładowe miejskie obwarowania
tego rodzaju zachowały się częściowo w: Dynowie, Łańcucie, Rzeszowie,
a obwarowania kościołów w Kosinie i Soninie. Równolegle do systemu
ścianowego rozwijano system wieŜowy, poprzez wieŜe wznoszone w ciągu
wałów lub parkanów obronnych. Pełniły one funkcję punktów obserwacyjnych,
miejsc „ostatniej obrony”, ale i do miejscowego sposobu obrony np. bramy
wjazdowej. Podobną funkcję pełniły teŜ wieŜe kościelne i dzwonnice.
Murowane obiekty tego typu zachowały się np. w Posadzie Rybotyckiej –
XV/XVI wieczna cerkiew obronna, w Łękach Górnych – murowany dwór
z pocz. XVII wieku, w Rzemieniu – średniowieczna wieŜa mieszkalna (później
przekształcona) czy pozostałość średniowiecznej wieŜy mieszkalnej (tzw.
„zamek wysoki”) w Odrzykoniu.
Nowym, skrzydłowym sposobem obrony był system basztowy,
w którym murowane baszty wznoszone były w ciągu murów obronnych
otaczających miasta, klasztory lub zamki. Początkowo słuŜyły one jedynie dla
broni ręcznej. Przykłady to: ruiny prostokątnej baszty w zamku w Odrzykoniu
(XIV/XV W) oraz doskonale zachowany pełny obwód obronny z basztami
klasztoru SS. Benedyktynek w Jarosławiu (XVII w). Pozostałości miejskich,
murowanych obwarowań zachowały się w Krośnie, Przeworsku, Jarosławiu.
Od pocz. XVII w budowano teŜ tzw. baszty ogniowe lub basteje dla artylerii.
Zachowane zabytki tego systemu, to: ruiny okrągłej baszty ogniowej zamku
w Węgierce, ruiny sześciobocznej baszty zamku w Przedmieściu Czudeckim,
czworoboczne baszty zrujnowanego zamku w Węgierce, dwie wieloboczne
baszty klasztoru OO. Bernardynów w LeŜajsku, zamek w Krasiczynie
z czterema naroŜnymi okrągłymi basztami ogniowymi, okrągłe baszty zamków
w Przemyślu i Lesku, baszty zamku w Łańcucie. System bastionowy jest
najdoskonalszym
rozwinięciem
skrzydłowego
systemu
obrony.
W województwie Podkarpackim zachowały się dwie bastionowe, XVII
wieczne twierdze szkoły holenderskiej. Są to czteroboczne obwarowania
zamku w Rzeszowie, pięcioboczna forteca w Łańcucie, mniej znane
fortyfikacje miejskie w Sieniawie oraz dworu w Rzemieniu. W końcu XVII w.
kleszczowy system obronny powstał w murowanych fortyfikacjach klasztorów
OO. Bernardynów w LeŜajsku, OO. Dominikanów w Jarosławiu oraz wokół
kościoła w Kosinie. Ziemne fortyfikacje kleszczowe, weszły takŜe w skład
XIX-wiecznego systemu poligonalnego, który zastosowano w wewnętrznym
pierścieniu obronnym Twierdzy Przemyśl, jednym z największych systemów
obronnych Europy. Od 1854 do 1914 r była ona sukcesywnie rozbudowywana
i modernizowana. Do dzisiaj zachowały się, pomimo zniszczeń z 1915 r,
powojennych rozbiórek i współczesnych dewastacji, prawie w komplecie

wszystkie jej elementy, W skład zespołu wchodzą: wewnętrzny pierścień
fortyfikacji w systemie poligonalnym (jedyny tego typu zabytek w Polsce),
linia fortów i baterii wspierających oraz pierścień zewnętrzny o długości
54 km. Zachowane forty obrazują rozwój sztuki obronnej w 2 poł. XIX i pocz.
XX w - od artyleryjskich szańców pierwszego obozu warownego, przez forty
artyleryjskie, ześrodkowania pancerne obrony bliskiej, piechoty, baterie
artylerii, pozostałości fortyfikacji polowych. Zabytkowy zespół Twierdzy
Przemyśl dopełniają: sieć dróg fortecznych, układy zieleni maskującej, zespoły
koszarowe w Przemyślu i okolicach, zespoły magazynowe, szpital forteczny,
pozostałości lotnisk fortecznych. Drugą austro-węgierską twierdzą fortową był
przyczółek mostowy w Jarosławiu. Niestety, do dnia dzisiejszego zachował się
tylko jeden fort oraz zespoły koszarowe. Zespoły zabytków obronnych
związane są z II wojną światową, to tzw. Linia Mołotowa, zbudowana przez
Rosjan w latach 1939-41 wzdłuŜ granicy z Niemcami. Na terenie województwa
znajduje się południowy, 13 Przemyski Rejon Umocniony, w skład którego
wchodzą schrony bojowe róŜnej wielkości i przeznaczeniu, rozmieszczone
wzdłuŜ brzegu Sanu - od Sanoka do Roztocza oraz kompleks schronów
kolejowych dla pociągów sztabowych zbudowany przez Niemców15. Zespoły
te są unikatowymi zabytkami na skalę europejską ze względu na skalę i rodzaj
budowli oraz kompletność zachowanych obiektów.
Najbardziej bodaj charakterystycznymi obiektami uŜyteczności
publicznej w miastach województwa Podkarpackiego są ratusze - siedziby
miejskich władz samorządowych. Przez stulecia były one sytuowane na
placach rynkowych16. Dopiero w XIX w wznoszone były w pierzejach
rynkowych. Z budynków ratuszowych, o czytelnej do dziś pierwotnej formie,
powstałych w okresie nowoŜytnym, o wymienić moŜna ratusze w Głogowie
Małopolskim, Oleszycach, Sieniawie i Sędziszowie Małopolskim. Wiele
ratuszy uległo zniszczeniu na przełomie XVIII/XIX w, co wiązało się z utratą
instytucji samorządu miejskiego, wynikającą z rozbiorów. Sytuacja ta uległa
zmianie po restytucji instytucji samorządu w okresie autonomii galicyjskiej
(obecną formę otrzymały m.in. ratusze w Dukli, Lesku, LeŜajsku, Sanoku
i Sokołowie Małopolskim). Sporą grupę stanowią ratusze o dawnym,
średniowiecznym lub nowoŜytnym rodowodzie, które uległy gruntownej
przebudowie w XIX/XX w np. w Jarosławiu i Przeworsku. Z innych
budynków, stanowiących siedziby władz, istotne znaczenie posiadają takŜe
zachowane w niektórych miastach budynki starostw, siedziby rad powiatowych
oraz gmachy sądowe (głównie XIX/XX w).
Spośród innych budowli publicznych naleŜałoby wspomnieć
o budowie, zwłaszcza w okresie autonomii galicyjskiej: gmachów instytucji
finansowych (kasy oszczędnościowe oraz towarzystwa zaliczkowe – np.
15

Projekt budowy schronów powstał w 1940/1941 r i nosił nazwę
„Führershauptquartier – Anlage Süd”.
16
Ostatnio na Rynku w Krośnie odkryto relikty dwóch budowli ratuszowych,
datowanych na XIV i XVI wiek.

Rzeszów, Przemyśl); budynków organizacji społecznych, zwłaszcza
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, mającego swe oddziały (gniazda)
w wielu miejscowościach (zachowane sokolnie w Brzozowie, Jarosławiu,
Kolbuszowej, Krośnie, Pilźnie, Przemyślu, Sanoku) czy budynków dworców
kolejowych (najokazalszy w Przemyślu). Te ostatnie, wielokrotnie
rozbudowywane, zwłaszcza na głównej trasie łączącej Kraków z Lwowem,
zachowały się jedynie na trasach pobocznych względem głównej magistrali
(np. Jasło, Grybów, Zagórz, Boguchwała, Czudec, StrzyŜów; Skołyszyn,
Tarnowiec, Jedlicze, Krosno, Sanok).
Niedocenianym typem budownictwa w Polsce jest zabytkowe
budownictwo przemysłowe, a więc róŜnorodne obiekty wraz z jego
technicznym wyposaŜeniem. Są one w większości niewłaściwie
wykorzystywane lub pozostawione same sobie. Tylko część z nich pełni
funkcję muzealną lub funkcjonuje jako rezerwat przemysłowy. Obecnie na
terenie województwa Podkarpackiego dominują budowle związane
z przemysłem wydobywczym. W Bóbrce istnieje niezwykle atrakcyjny skansen
– Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza. Został
on utworzony, w miejscu narodzin przemysłu naftowego i techniki rafineryjnej
- na terenie najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej. Do rejestru zabytków
województwa został wpisany takŜe zespół zabudowań dawnej rafinerii nafty
w Ustrzykach Dolnych. Poza wspomnianymi, opieką konserwatora objęte są
takŜe zabudowania rzeźni miejskiej w Jarosławiu, młynów – Frenkla
w Przemyślu, Rudniku, Nowych Sadach, gorzelni w Hucie Kryształowej
i Nienadowej.
Zakończenie
Euroregion Karpacki, ze względu na swoje połoŜenie na terenie
znacznej części łańcucha Karpat, charakteryzuje się duŜą atrakcyjnością
środowiska przyrodniczego, ale i kulturowego. Dotyczy to takŜe województwa
Podkarpackiego. Obszar ten był przez wieki miejscem przenikania się
kulturowego róŜnych grup etnograficznych czy prądów religijnych. Tu splatała
się historia wielu krajów. Tędy, juŜ w zamierzchłych czasach, prowadziły
szlaki handlowe, dzięki którym rozwijały się pod względem ekonomicznym
miasta i regiony. Pozostałością - jest wielkie dziedzictwo, które reprezentują
zarówno osiągnięcia architektoniczne (obiekty sakralne, rezydencjonalne czy
obronne), jak i proste budownictwo ludowe (chałupy, zagrody, kapliczki, etc.).
Ta udokumentowana, przez dobra materialne, ciągłość kulturowa - prezentując
przegląd rozwoju sztuki od staroŜytności po czasy współczesne - stanowi
olbrzymi, ale nie w pełni wykorzystany potencjał Euroregionu. Dlatego teŜ
Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki stworzył projekt powołania
Karpackiego Szlaku Kulturowego, którego celem ma być prezentacja, ale
i ochrona specyficznych wielokulturowych i interetnicznych wartości
dziedzictwa architektonicznego Karpat. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe zostanie
on jak najszybciej zrealizowany.

Streszczenie
Euroregion Karpacki obejmuje swym zasięgiem 5 państw.
Do głównych grup etnograficznych naleŜą: Pogórzanie, Dolinianie,
Zamieszańcy, Łemkowie, Bojkowie, Hucułowi. Zbiory etnograficzne
Euroregionu Karpackiego dokumentowane są w ponad 40 obiektach
muzealnych. Wielość grup etnograficznych ma wpływ na architekturę sakralną.
Dominującymi ośrodkami religijnymi są kościoły, ale istnieją tu cerkwie
prawosławne oraz cerkwie unickie. Obszar Węgier zamieszkują równieŜ
wyznawcy protestantyzmu.
Województwo Podkarpackie dysponuje ponad 750 obiektami
sakralnymi wpisanymi do rejestru zabytków. Są to gównie kościoły, cerkwie
i synagogi. Szczególnie duŜe zróŜnicowanie architektoniczne występuje
w cerkwiach.
Niezwykle ciekawa świadcząca o dawnej świetności tych ziem jest
architektura świecka, A to zamki, pałace, rezydencje. Licznie reprezentowana
są fortyfikacje wojskowe – Twierdza Przemyśl, Linia Mołotowa.
Euroregion Karpacki, ze względu na swoje połoŜenie na terenie znacznej części
łańcucha Karpat, charakteryzuje się duŜą atrakcyjnością środowiska
przyrodniczego, ale i kulturowego. Obszar ten był przez wieki miejscem
przenikania się kulturowego róŜnych grup etnograficznych czy prądów
religijnych. Tędy prowadziły szlaki handlowe, dzięki którym rozwijały
się poszczególne regiony. Ta udokumentowana przez dobra materialne,
ciągłość kulturowa stanowi olbrzymi, ale nie w pełni wykorzystany potencjał
Euroregionu. Dlatego teŜ Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki
stworzył projekt powołania Karpackiego Szlaku Kulturowego, którego celem
ma być prezentacja, ale i ochrona specyficznych wielokulturowych wartości
dziedzictwa architektonicznego Karpat. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe zostanie
on jak najszybciej zrealizowany.
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Abstract
Selected aspects pf cultural heritage in the Carpathian Euroregion

The Carpathian Euroregion comprises five countries. The main
ethnic minorities are the Pogórzanie, the Dolinianie, the Zamieszańcy,
the Lemkos, the Boykos and the Hutsuls. Ethnographic collections are
assembled in over 40 museums. A wealth of ethnic minorities has an
impact on sacred architecture. The prevalent centres of religious worship
are Catholic churches, but one can also encounter Orthodox churches
and Uniate churches. Hungary is also inhabited by Protestants.
The voivodship of Podkarpacie (Subcarpathia) boasts over 750 sacred
structures, entered on the national heritage list. These include Catholic
churches, Orthodox churches and synagogues. Particularly, it is
Orthodox churches that exhibit a diversity of architectural styles.
Extremely interesting is secular architecture, a witness to the grandeur
of the times gone by. Secular historic monuments include castles,
palaces and mansions. There also numerous examples of military
fortifications such as the Przemyśl Stronghold and the Molotov Line.
Thanks to the fact that the Carpathian Euroregion covers an extensive
area of the Carpathians, it boasts the attractiveness of its natural
environment and cultural heritage. For centuries this area has been ‘a
real melting pot’ of various ethnographic groups, different cultures and
denominations. The area was intersected by trade routes, which were
conducive to the economic development of the regions. This cultural
continuity, proved by architectural achievements, is a huge, although
unexploited, potential of the Carpathian Euroregion. In view of this, the
Interregional Association, the Carpathian Euroregion, has drawn up a
project to call the Carpathian Cultural Route into being. The project
aims at presenting and protecting the unique multicultural assets of
architectural heritage in the Carpathians. Let us hope, it will be soon
accomplished.
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POGRANICZE KARPAT WSCHODNICH –
ZIEMIA PRZEWORSKA –UWARUNKOWANIA
PRZYRODNICZE I EKONOMICZNE

Marek Wiśniewski20

WALORY PRZYRODNICZE POWIATU PRZEWORSKIEGO
Środowisko przyrodnicze to otaczający nas świat przyrody,
ze wszystkimi jego elementami, to zespół dóbr danych przez naturę.
Składnikami środowiska przyrodniczego jest budowa geologiczna i rzeźba
terenu. Zmieniający się klimat, wody powierzchniowe i podziemne oraz gleby
to kolejne elementy środowiska przyrodniczego. Od wspomnianych elementów
uzaleŜniony jest świat roślin i zwierząt. Walory przyrodnicze poszczególnych
regionów czy subregionów charakteryzują się odrębną specyfiką. W niniejszej
pracy podjąłem próbę ukazania charakterystycznych elementów środowiska
przyrodniczego powiatu przeworskiego.
Powiat przeworski połoŜony jest w obrębie Kotliny Sandomierskiej.
PołoŜony w środkowej części Doliny Dolnego Sanu oraz Pogórza
Rzeszowskiego. Pogórze Rzeszowskie jest częścią Kotliny Sandomierskiej
i przylega do Pogórza Dynowskiego. LeŜy pomiędzy dolinami Sanu i Wisłoka.
Administracyjnie powiat przeworski połoŜony jest w centralnej części
województwa podkarpackiego, przy szlaku komunikacyjnym A 4. Zajmuje
powierzchnię 698 km² i zamieszkuje go prawie 80 tysięcy mieszkańców.
Mapa fizyczna ziemi przeworskiej

Źródło. Fragment mapy fizycznej Polski 1:250 000
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Rzeźba terenu na tle budowy geologicznej
Przez północno-wschodnie obszary województwa podkarpackiego
przechodzi strefa Teisseyre`a-Tornquista (strefa T-T), która składa się z
licznych równoległych do siebie uskoków. Rozdzielającą prekambryjską
platformę wschodnio-europejską od paleozoiczno-mezozoicznych zachodnio i
południowoeuropejskich struktur fałdowych (Stupnicka 1989). Omawiany
obszar cechuje najgrubsza warstwa skorupy ziemskiej ok. 55 km. Przebiega
tędy strefa zwiększonej grubości skorupy ziemskiej (tzw. strefa Gutercha).
Badania geofizyczne wskazują, Ŝe krystaliczne prekambryjskie skały występują
tu na głębokości 10000 m. Są one przykryte skałami kompleksu ryfejskowendyjskiego o miąŜszości ok.8000 m. Struktury paleozoiczne przykryte są
osadami mezozoicznymi i trzeciorzędowymi Osady te zostały w wyniku
ruchów górotwórczych fazy laramijskiej (górna kreda i paleogen) wypiętrzone i
zniszczone. Od kredy aŜ do neogenu trwała na południu od Karpat
nieprzerwanie sedymentacja. Warstwy te sfałdowane, wypiętrzone i w postaci
płaszczowin nasunęły się na północ i utworzyły flisz Karpat Zewnętrznych
(Stupnicka 1989).
W miocenie rozpoczął się proces piętrzenia Karpat. Utworzyło
się zapadlisko przedkarpackie wypełnione morzem młodoneogeńskim
(Stankowski 1981). W morzu tym, bezpośrednio na utworach prekambryjskich
odkładały się osady morza mioceńskiego; Ŝwiry, piaski iły, margle i wapienie.
Powstały równieŜ złoŜa cennych obecnie surowców mineralnych; gipsu, soli
kamiennej, ropy naftowej i gazu ziemnego, przy czym złoŜa ropy naftowej i
gazu ziemnego są starsze (wcześniejszego pochodzenia).
W plejstocenie na tereny województwa podkarpackiego dotarło
zlodowacenie południowopolskie, datowane na 700-350 tys. lat temu (Mojski
1993). Dotarło ono do obecnych płaskowyŜów Kotliny Sandomierskiej
przynosząc min. łaty gliny zwałowej i głazy narzutowe. Około 15 tys. lat temu
pod koniec zlodowacenia bałtyckiego, pod wpływem silnych wiatrów i przy
braku roślinności tundrowej, zachodziło intensywne przemieszczanie pyłu
lessowego (Gilewska 1991). W ten sposób powstały pokrywy lessowe na
Pogórzu Rzeszowskim. W okresie holoceńskim klimat uległ ociepleniu,
dominowała wówczas działalność rzek i procesów stokowych. W Karpatach
następowało pogłębianie głównie dolin, a procesy akumulacyjne przewaŜały w
kotlinach.
Powiat przeworski posiada dość urozmaiconą rzeźbę. Jest ona
wynikiem przede wszystkim procesów rzeźbotwórczych, jak: zlodowacenie,
erozja i akumulacja wodna i procesy eoliczne. NajniŜej połoŜony punkt w
omawianym powiecie leŜy w miejscowości Głogowiec (gmina Tryńcza) 167m
n.p.m. zaś najwyŜej 412m n.p.m. obok miejscowości Jawornik Przedmieście.
Powiat przeworski leŜy na obszarach kilku jednostek orograficznych:
PłaskowyŜu Tarnogrodzkiego, Doliny Dolnego Sanu, Podgórza Rzeszowskiego
i Pogórza Dynowskiego.

Północno-wschodnią część powiatu zajmuje PłaskowyŜ Tarnogrodzki.
Jest on ograniczony dolinami Tanwi, Dolnego Sanu i Roztocza., obejmuje
dorzecza Lubaczówki, Szkła i Wiszni. Rozpościera się on między doliną rzeki
Wiszni na (południu), Doliną Dolnego Sanu (na południowym zachodzie)
a krawędzią Roztocza Środkowego i Wschodniego (na północnym wschodzie).
Falista wierzchowina tego płaskowyŜu jest najwyŜszym poziomem
morfologicznym Kotliny Sandomierskiej. Na pograniczu z Doliną Sanu wznosi
się do 200 m n.p.m., a w okolicach Płazowa i Rudy RóŜanieckiej osiąga 280 m
n.p.m. PłaskowyŜ ten zbudowany jest z utworów mioceńskich, na których
zalegają gliny i piaski polodowcowe (Starkel 1972).Wspomniane powyŜej
rzeki płyną kierunku zachodnim. W ich dolinach występują terasy zalewowe,
na których formułowały się wydmy. Równina Lubaczowska. Tworzy
największą terasę.
Dolina Dolnego Sanu, jest bardzo szeroką erozyjną bruzdą (ok. 10 km),
będąca w przeszłości waŜnym szlakiem komunikacyjny. Największą
powierzchnię dna Doliny Dolnego Sanu zajmuje terasa plejstoceńska,
piaszczysto-Ŝwirową nadbudowana gliniastymi madami, ma wysokość 180-200
m n.p.m. Powstawały paleomeandry Sanu, wzmagała się erozja boczna
i tworzyły się terasy zalewowe. Obecna równina zalewowa Sanu powstała
w ostatnim tysiącleciu. WyróŜniała się znacznym wzrostem oddziaływań
człowieka min. poprzez wycinanie lasów z przeznaczeniem na uprawy
rolnicze. Zmniejszała się retencja wód i narastała erozja gleb, a wyniku stale
pogarszających się warunków Ŝeglugowych koryto Sanu było i powinno
być stale regulowane.
Pogórze Rzeszowskie, jest częścią Kotliny Sandomierskiej, połoŜonej
pomiędzy dolinami Wisłoka i Sanu. Iły i lessy budują te garby a ich średnia
wysokość wynosi 240-280 m n.p.m. W obrębie Pogórza wydziela się jeszcze
mniejsze jednostki fizycznogeograficzne: Rynnę podkarpacką – zwaną
pradoliną podkarpacką i Dział Kańczucki zwany Wysoczyzną Kańczucką.
(Starkel 1972, Malicki 1973, Gilewska 1991). W dolinach lessowych
niezwykle intensywne są procesy erozyjne, tworzące sieć wąwozów
i parowów, osiągających miejscami do 80 m głębokości.
Pogórze Dynowskie, jest dość monotonne krajobrazowo, wznosi
się 350-450 m n.p.m. zbudowane z fliszu płaszczowiny skolskiej. Jednak
północna część pogórza leŜąca w obrębie powiatu przeworskiego wznosi się na
wysokość 412 m n.p.m. Pogórze Synowskie jest mezoregionem Zewnętrznych
Karpat fliszowych.

Mapa regionów fizycznogeograficznych powiatu przeworskiego i jego okolic.

Źródło: Mapa regiony fizycznogeograficzne Kondracki J., Richling A.

Klimat powiatu przeworskiego
Jednym z najwaŜniejszych walorów przyrodniczych jest klimat. Klimat
powiatu z uwagi na połoŜenie w sąsiedztwie Europy Wschodniej cechuje
się znacznym kontynentalizmem. O klimacie tego regionu decyduje w duŜym
stopniu napływ ciepłego powietrza z południa. Masy tego powietrza napływają
znad Niziny Węgierskiej i Słowacji, poprzez stosunkowo niewysoki
i poprzecinany przełęczami łańcuch Karpat. Ponad 60 % mas powietrza
pochodzi jednak znad Atlantyku, przynosząc latem powietrze wilgotne
i chłodniejsze, a zimą wilgotne i cieplejsze. Na klimat tego rejonu istotny
wpływ mają ponadto wysokości bezwzględne i względne. Przeciętny roczny
gradient termiczny wynosi na Pogórzu Karpackim - 0.56°C/100m

(Michna 1978). Niewątpliwy wpływ na wieloletni stan pogody ma takŜe układ
dolin i grzbietów górskich oraz ekspozycja stoków.
Z analizy dwu najwaŜniejszych składników klimatu, jakim
jest temperatura i opady wynika, Ŝe najwyŜsza średnoroczna temperatura
powietrza występuje w północno-wschodniej części powiatu przeworskiego ponad 8.0ºC (na terasach zalewowych nad Sanem), w rejonie Pogórza
karpackiego wartości te wynoszą 6.5ºC. Opady atmosferyczne kształtują się od
600 mm w Kotlinie Sandomierskiej, a w rejonie Pogórza Dynowskiego 750
mm. (Wiszniewski 1975).
Okołowicz (1978) w ramach przejściowego klimatu ciepłej strefy
umiarkowanej w obrębie omawianego regionu wyróŜnił dwa zasadnicze rejony
klimatyczne:
a) nizinny – obejmujący Kotlinę Sandomierską,
b) podgórski – na Pogórzu Karpackim
Jednostki te zostały wydzielone na podstawie następujących kryteriów:
średniej temperatury najzimniejszego i najcieplejszego miesiąca, czasu trwania
termicznej zimy i lata, liczby dni pochmurnych i pogodnych, średniej rocznej
sumy opadów oraz liczby dni z szatą śnieŜną.
Szczegółową charakterystykę krain klimatycznych regionu przedstawia tabela.

Karpacki

Nizinny

Regiony klimatyczne

Tab. Charakterystyka krain klimatycznych powiatu przeworskiego. (wg Okołowicza
1978)
Nazwa
regionu

Temperatury
(ºC)

Czas trwania
(dni)

Liczba dni

Opady
roczne
(mm)

Liczba
dni z
szatą
śnieŜną

Dominacja
wpływów

I

VII

zimy

Lata

pogodnych

pochmurnych

Sandomierski

-3.5

18.0

92

95

70

110

670

80

Kontynentalnych

podgórs
ki

-3.5

17.9

90

99

63

115

780

85

górski

Z tabeli, Ŝe temperatury w północnych i południowych rejonach
powiatu są podobne. DłuŜej trwa zima dłuŜej (92dni) w północnych obszarach
omawianego obszaru, a lato (99 dni) na południu powiatu. Więcej dni
pogodnych i mniej pochmurnych występuje na północy rejonu. Znacznie
większe są opady na Pogórzu Dynowskim, o ponad 100 mm więcej niŜ
w Kotlinie Sandomierskiej.

Rozkład opadów w skali roku prezentuję w tabeli na podstawie
dostępnych danych jedynie dla Przemyśla.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

36,6

36,2

30,8

41,8

53,0

93,2

84,5

82,8

49,7

40,7

42,6

44,6

636,5

Opady
[mm]

Miesiące

Tab. Średnie opady dla miasta Przemyśla w latach 1947-59. (wg. danych stacji
meteorologicznej w Przemyślu).

Z powyŜszego wynika, Ŝe największe opady występują w miesiącach
letnich i stanowią ponad 41% ogólnej rocznej sumy opadów. Najmniejsze
w miesiącach zimowych. Podobną wielkość opadów moŜna przyjąć dla
powiatu przeworskiego.
M. Janiszewski (1974) na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza
wyróŜnił sześć termicznych pór roku:
a) przedwiośnie - 0º - +5ºC, rozpoczyna się na początku marca,
b) wiosna - +5º - +15ºC , rozpoczyna się na początku kwietnia
rozpoczynająca okres wegetacyjny,
c) lato – powyŜej 15ºC, rozpoczyna się pod koniec maja,
d) jesień - +15º - +5ºC, rozpoczyna się na początku września, kończy
się okres wegetacyjny
e) przedzimie - +5º - 0ºC rozpoczyna się na początku listopada
f) zima - poniŜej 0ºC, rozpoczyna się na przełomie listopada
i grudnia,
Okres wegetacyjny trwa w rejonie Przeworska 220 dni i jest jednym
z najdłuŜszych w kraju. Charakterystyczną cechą klimatu są częste zmiany
pogody, jak równieŜ duŜe nasłonecznienie, jedno z największych w kraju.
Uwarunkowania hydrogeologiczne powiatu przeworskiego
Wody podziemne wypełniają pory, szczeliny. Ich zasobność zaleŜy
od wodochłonności skał i miąŜszości warstw wodonośnych. Wody podziemne
często znajdują się na kilku poziomach, uwarunkowanych przepuszczalnością
skał, przy czym największe znaczenie z hydrologicznego punktu widzenia mają
wody płytkie zasilające rzeki. Występowanie wód podziemnych związane
jest jednostkami z geologicznymi, stanowiącymi jednocześnie rejony
hydrogeologiczne.
W zapadlisku przedkarpackim woda gromadzi się w utworach
czwartorzędowych: zarówno piaskach i Ŝwirach, wypełniających doliny
rzeczne oraz obniŜenia jak i piaszczysto-gliniastych pokrywach
akumulacyjnych, zalegających na płaskowyŜach. Jedynie lessy nie mają
wpływu na poziom wodonośny. Gromadzeniu się wody sprzyja występowanie

nieprzepuszczalnych iłów mioceńskich. Wydajność studzien wynosi z reguły
20-30 m³/h Kleczkowski (1991).
W utworach trzeciorzędowych poziomy wodonośne występują
do głębokości 200 m w warstwach piaszczystych. Na tym poziomie wydajność
dochodzi do 200 m³/h juŜ o znacznym zmineralizowaniu, które wzrasta poniŜej
głębokości 100 m (ponad 1g/dm³ Witek 1988).
Na wahania wód powierzchniowych wpływają czynniki atmosferyczne
(opady, temperatura), jak i litologia warstw wodonośnych, połoŜenie
morfologiczne oraz związek zwierciadła wód podziemnych z wodami
powierzchniowymi. W Karpatach najmniejsze wahania występują w dnach
dolin i w stoŜkach napływowych (1-5) największe na wododzielnych
wierzchowinach i wynoszą (4-10 m). W Kotlinie Sandomierskiej największe
wahania występują na obszarach wododziałowych (1-4 m).(Kleczkowski
1991).
W Karpatach źródła są liczne ale słabo wydajne. Ich wydajność wynosi
zwykle 1 l/s. Mniej liczne i mniej wydajne są źródła w Kotlinie
Sandomierskiej, o wydajności poniŜej 1 l/s.
Ze wzrostem głębokości zwiększa się mineralizacja wód podziemnych.
W płaszczowinie skolskiej, na głębokości od 100 m do przeszło 5 km
występują słone wody i solanki. Obok jonów chloru i sodu zawierają jony jodu,
bromu. W osadach mioceńskich występują wody siarczkowe, słabo
mineralizowane. Średnia mineralizacja wód w skałach płaszczowiny skolskiej
wynosi 35 g/l.
W Kotlinie Sandomierskiej występują wody chlorkowo-sodowe oraz
siarczkowe z jodem i bromem.
W powiecie przeworskim wiodącymi ciekami wodnymi są: San,
Wisłok oraz przepływająca przez cały powiat Mleczka. Liczący 444 km San
jest szóstą pod względem długości rzeką w Polsce. Dorzecze zajmuje
powierzchnię16861 km², z czego 14390 km² w granicach Polski. Większym
lewobrzeŜnym dopływem jest Wisłok, o długości 220 km. Mleczka powstaje
z dwóch znacznych strumieni tj. Mleczki wschodniej i zachodniej,
wypływających ze wzgórz Pogórza Dynowskiego. Mleczka wschodnia
powstaje ze połączenia dwóch potoków, z których wschodni spływa
z północnych stoków Bukowego Garbu (425m n.p.m.) i innych wzgórz
otaczających Wolę Węgierską. Zachodni potok powstaje z licznych strumieni
we wsi Kramarzówka. Oba te potoki łączą się w Dyniowcach i są nazywane
Mleczkami, aczkolwiek wschodni jest opisany na mapach jako Węgierka.
Potoki źródliskowe Mleczki zachodniej wypływają ze stoków wzgórz
otaczających Hadle Szklarskie i Jawornik Polski. W Manasterzu uchodzi
do niej potok Husówka.
Mleczka wschodnia i zachodnia łączą się we wsi Urzejowice i płyną
dalej jako Mleczka, która w Gniewczynie uchodzi do Wisłoka.

Schemat sieci wodnej Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy.
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bałtycko-czarnomorski dział wodny,
granica państwa,
rzeki,
miasta powiatowe,

Wahania stanów wód płynących kształtują się w zaleŜności od rodzaju
i charakteru zasilania. (Mikulski 1965). DuŜą retencją odznaczają się obszary
podgórskie (o przesiąkliwych pyłowych glebach) i równinne (o duŜej
miąŜszości przepuszczalnych utworów trzecio i czwartorzędowych) Kotliny
Sandomierskiej.
NajniŜsze przepływy notuje się w jesieni i zimą, zaś najwyŜsze
w miesiącach marzec-maj (Punzet 1991).

Temperatura wód wzrasta wraz z biegiem rzeki. Im dalej
od źródła, tym temperatura wyŜsza. Np. średnioroczna temperatura dla Sanu
w pobliskim Jarosławiu wynosi + 9º C, minimalna na tej rzece notowana jest
w styczniu + 0.4º C, a maksymalna w lipcu + 18.4º C.
Z turystycznego punktu widzenia najciekawsze są wody stojące.
Wydzielić tu moŜna starorzecza i jeziora oraz bagna i torfowiska. Niezwykle
ubogo przedstawia się sieć naturalnych jezior. Są one najczęściej małe
występujące w obniŜeniach międzywydmowych. Największe z nich to „Święte
Jezioro” w Nowosielcach. Zbiorniki wód powierzchniowych utworzone przez
człowieka w powiecie przeworskim, to stawy hodowlane. Stawy rybne
znajdują się w gminach Sieniawa i Adamówka. Pokłady borowiny znajdują się
w okolicach Mikulic i Gorzyc.
Gleby i surowce mineralne
Gleby powiatu, oparte są głównie na materiałach polodowcowych,
są jakościowo zróŜnicowane w zaleŜności od miejsca ich występowania.
NajwaŜniejsze typy gleb to:
• urodzajne mady, rozciągające się wzdłuŜ koryta Mleczki, powstałe
na wskutek nagromadzenia się osadów rzecznych, a wykorzystywane
jako grunty orne, łąki i pastwiska,
• iły, mady, gleby pochodzenia osadowego, które zajmują północną
część powiatu,
• czarnoziemy bagienne, występują w okolicach Krzeczowic, Urzejowic
i Maćkówki,
• średnie i lekkie mady w dolinie Wisłoka i Sanu, są to gleby lekkie
do uprawy i bardzo urodzajne,
• słabe piaszczyste gleby tzw. Szczerki, utworzone z sandrów
wypłukiwanych z czoła lodowca, występuje w okolicach Gorzyc
i północnej części powiatu,
• gleby Gliniaste – mało urodzajne, występują głównie na stokach
wzgórz Pogórza Dynowskiego.
Powiat przeworski jest średnio zasobny w bogactwa mineralne.
Do głównych bogactw moŜemy zaliczyć surowce skalne reprezentowane
przez:
• pokłady gipsu i alabastru w okolicach Łopuszki Wielkiej,
• piaskowiec w kamieniołomach w Manasterzu, Hucisku
Jawornickim i Hadlach Szklarskich stosowany jako surowiec
do budowy dróg,
• glina występująca na krawędzi pogórza i w pasie lessowym
stanowiąca doskonały materiał budowlano-ceramiczny,
• piasek rzecznu, jako doskonały surowiec do wyrobów betonowych,
kręgów i dachówki, wydobywane w Wisłoku i Sanie,

•
•
•
•

torf, cienkie pokłady występują w okolicach Mikulic i Gorzyc,
węgiel kamienny występuje w okolicach Łopuszki Wielkiej,
Manasterza i Widaczowa, lecz jego pokłady dochodzą tylko do 0.5
m grubości, nie nadają się do eksploatacji,
ruda darniowa występuje na łąkach Grzęski i Świętoniowej,
równieŜ nie nadaję się do eksploatacji, ze względu na niski procent
zawartego w niej Ŝelaza,
gaz ziemny występuje w okolicy Przeworska,
Lasy i ochrona przyrody

Naturalną roślinnością powiatu przeworskiego stanowiły lasy. Obecny
ich skład uwarunkowany jest zmianami klimatycznymi. Ciepłolubna roślinność
trzeciorzędowa została zniszczona podczas zlodowaceń. W okresie
zlodowacenia północnopolskiego w omawianym rejonie panowała tundra
stepowa. Pierwsze płaty leśne, składały się początkowo z drzew iglastych
i brzozy. Pojawiły się ok.13000 lat temu, w ciepłej fazie klimatycznej - bölling.
Zwarte lasy brzozowo-sosnowe, a w górach modrzewiowe i świerkowe
pojawiły się w ciepłej fazie alleröd ok. 11800 lat temu. Drzewa liściaste strefy
umiarkowanej( –dąb, wiąz, lipa i leszczyna) pojawiły się ponad 9000 lat temu
w fazie borealnej. Około 7500 lat temu w najcieplejszej fazie atlantyckiej
pojawiły się obok istniejących juŜ drzew jesion, klon oraz olcha. W kolejnej
fazie subborealnej, zapoczątkowanej ok. 5000 lat temu, w wyniku ochłodzenia
klimatu, zaznaczył się spadek udziału drzew liściastych wiązu i lipy, na rzecz
grabu, buka, jodły i świerka. W ostatniej trwającej do dziś fazie
subatlantyckiej, która rozpoczęła się około 2300 lat temu, lasy jodłowoświerkowe wycofały się w obszary górskie, tworząc dziś typową roślinność
regla dolnego, a pozostałe gatunki zajęły obecne siedliska. Ostatnie tysiąclecie
rozwoju roślinności przebiegało pod wzrastającym wpływem obecności
człowieka, przejawiającej się wylesieniem i wzrostem udziału roślin
synantropijnych (Ralska-Jasiewiczowa M.1991).
Z powszechnie występujących drzew w kraju na omawianym obszarze
rosną: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, olsza szara, wiąz
pospolity, lipa drobnolistna, brzoza omszona, brzoza brodawkowata, klon
zwyczajny, jawor, jesion osika i inne. Przestrzenne zróŜnicowanie klimatu
(w tym wilgotności i amplitudy temperatur) zarówno południkowe jak
i równoleŜnikowe, powodują, Ŝe przez region przebiegają wschodnie granice
występowania świerka cisa i jodły.

Granica zasięgów wybranych gatunków drzew okolic powiatu przeworskiego.

Z analizy powyŜszej mapy wynika, Ŝe świerk występuje w naturalnym
siedlisku tylko w północnych terenach powiatu. Jodła występuje na obszarze
całego powiatu. Przez omawiany region przebiega teŜ północno-wschodni
zasięg występowania olszy szarej.

Najpowszechniejszymi drzewostanami są bory sosnowe,
porastające najbardziej ubogie (oligotroficzne) siedliska, często na
dawnych uŜytkach rolnych. Siedliska najbardziej wilgotne, połoŜone
w bezodpływowych zagłębieniach na glebach oglejonych zajmuje
bardzo rzadki kontynentalny bór bagienny. Na siedliskach wilgotnych
(gleby glejowo-bielicowe) rośnie śródlądowy bór wilgotny.

Lesistość powiatu przeworskiego kształtuje się na poziomie
22.7% i jest znacznie niŜsza niŜ w województwie podkarpackim 36.6%,
a nawet niŜsza od średniej ogólnopolskiej 28.4%. RównieŜ przestrzenne
te wartości są bardzo zróŜnicowane. Najbardziej zalesione są gminy
leŜące w północnej części powiatu, Adamówka i Sieniawa, które mają
lesistość odpowiednio 46.6% oraz 41.8%. Są jednak w powiecie gminy,
których lesistość jest znikomą m.in. Gać 0%, Przeworsk 1.2% a
Zarzecze 9.4%.
Fauna w powiecie
Kształtowanie się świata zwierzęcego nawiązywało do zmian
klimatycznych, a w konsekwencji do zmian szaty roślinnej, takŜe pod
wpływem gospodarki ludzkiej.
W chłodniejszych okresach plejstocenu w warunkach tundry i zimnych
stepów na omawianym obszarze Ŝył nosoroŜec włochaty, mamut. A
podczas ociepleń klimatu słoń leśny i stepowy, Ŝubr kopalny, tur, jeleń
olbrzymi i hiena jaskiniowa. Wymienione gatunki wymarły albo
opuściły ten teren przed ostatnim zlodowaceniem. Do czasów
historycznych pozostał się tylko tur, a do dzisiejszych dzik i jeleń oraz
udomowiony koń. Człowiek zmieniał faunę poprzez myślistwo
i karczowanie lasów. Malała ilość duŜych zwierząt kręgowych,
a znacznie wzrosła ilość zwierząt małych zwłaszcza bezkręgowych, co
wynika z wielkiej róŜnorodności siedlisk. (Kondracki 1988).
W przypadku omawianego regionu występują elementy fauny nizinnej.
Innymi elementami przyrodniczymi są roślinność, uŜytkowanie ziemi.
Jedne zwierzęta zamieszkują lasy inne pola uprawne i śródpolne zarośla
a jeszcze inne tereny zabudowane i silnie przekształcone przez
człowieka. Zwierzęta przystosowały się do Ŝycia w wodzie, powietrzu i
na lądzie.
W wodach Ŝyje ok. 40 gatunków ryb na 66 gatunków w polskich
wodach. Wymienić moŜna m.in.: świnka, brzana, kleń, ryby wód szybko
płynących oraz leszcza, płoć, ryby wód spokojniejszych, a takŜe sum,
okoń, sandacz czy szczupak a więc ryby drapieŜne.
Najliczniejszą grupę stanowią ptaki środowiska leśnego np.
zięba, rudzik, kos. Nizinne gatunki reprezentują: skowronek borowy
Łozówka, remiz. Do ptaków górskich naleŜą orzechówka, drozd
obroŜny. Nad potokami pliszka górska i pluszcz. Z wilgotnymi łąkami i
bagnami związany jest bocian biały. Do ptaków łownych zalicza się:
kuropatwę, baŜant.

Ptaki zamieszkujące tereny zabudowane to gołąb miejski.
Do ptaków bardzo rzadkich i ściśle chronionych naleŜą: Ŝołna, orlik
krzykliwy, orzeł bielik, orzeł przedni, dzięcioł trójpalczasty, puszczyk
uralski oraz puchacz. (Hodorowski 1991). Okazjonalnie spotyka się tzw.
przelotach, głównie wiosną i jesienią rzadkie gatunki np. warzęcha, ibis
kasztanowaty, czapla biała i inne.
Interesujący jest świat płazów. Wymienić tu moŜna m. in.:
traszkę grzebieniastą, Ŝabę moczarową, kumaka nizinnego czy Ŝyjącego
w górach kumaka górskiego, salamandrę plamistą, traszkę górską. Gady
reprezentowane są przez; jaszczurki zwinkę i Ŝyworodną, zaskrońca,
padalca czy Ŝmiję zygzakowatą (Juszczyk 1986).
Do większych ssaków zaliczymy jelenia, sarnę, dzika, łosia.
Z mniejszych moŜna wymienić wiewiórkę rudą i czarną. Spośród
drapieŜników moŜna spotkać lisa, kunę leśną i borsuka.

Kłokoczka południowa. Fot.: Arch. UM Przeworsk

Ochrona przyrody w powiecie przeworskim
Ochrona przyrody w powiecie przeworskim reprezentowana jest przez
dwa rezerwaty przyrody; „Husówka” i „Lupa”.
Rezerwat „Husówka” połoŜony jest na terenie wsi Lipnik, około 10 km
od Kańczugi, a leŜy na 340-375 m. n.p.m. i obejmuje powierzchnię 72 ha.
Obejmuje on cenny starodrzew modrzewia europejskiego, w którym występuje
min. kłokoczka południowa a został utworzony w 1995 roku. Oprócz
wspaniałego lasu atrakcją przyrodniczą są liczne jary i potoki. Od jednego
z nich (Husówki) rezerwat zawdzięcza swoją nazwę. Na terenie rezerwatu
wytyczono ścieŜkę przyrodniczo-dydaktyczną.

Rezerwat „Lupa” połoŜony jest na terenie gminy Sieniawa, w pobliŜu
miejscowości Dobra. Utworzy został w 1953 w duŜym kompleksie leśnym,
który do 1944 roku naleŜał do Ordynacji KsiąŜąt Czartoryskich. Nazwa
wywodzi się od uroczyska i dawnego leśnictwa. Został załoŜony w celu
zachowania fragmentów lasu posiadającego cechy zespołu naturalnego,
będącego pozostałością po dawnej Puszczy Solskiej. Spotkamy tam naturalne
zbiorniki wodne, torfowiska, bagna. AŜ 39 obiektów uznano za pomniki
przyrody.

Rezerwat „Lupa”. Fot.:Arch. UM Przeworsk

Streszczenie
Na całość uwarunkowań przyrodniczych składa się wiele elementów
a to: geologia, rzeźba terenu, gleby, klimat, wody podziemne
i powierzchniowe, fauna i flora jak równieŜ formy ochrony przyrody.
Środowisko przyrodnicze powiatu przeworskiego wykazuje swoje specyficzne
cechy. Unikalnością przyrodniczą powiatu jest mały, a nawet znikomy udział
lasów w ogólnej powierzchni poszczególnych gmin. Jedynie gminy Adamówka
i Sieniawa posiadają lesistość powyŜej średniej wojewódzkiej. Wiązać
to moŜna z dobrymi glebami występującymi w tym powiecie.
Ciekawe jest połoŜenie powiatu w widłach Sanu i Wisłoka. Rzeką, symbolem
powiatu jest Mleczka. Urozmaicona jest rzeźba terenu. Obszary północne
to niziny, zaś południowe po podgórze Rzeszowskie i Pogórze Dynowskie.
Dość bogate są zasoby bogactw mineralnych, na szczególną uwagę zasługuje

występowanie alabastru. Niezwykle istotne jest niewielkie skaŜenie środowiska
przyrodniczego w omawianym powiecie.
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Abstract
Natural assets of the powiat district od Przeworsk

This paper aims at describing the natural environment of the
powiat district of Przeworsk. It lies in the Basin of Sandomierz, part
of which comprises the Valley of the River San and the Foothills
of Rzeszów, between the valleys of the rivers known as the San and the
Wisłok. The natural environment of the powiat district of Przeworsk
exhibits extraordinary features. Unique is the geological structure linked
to the flooding of the Subcarpathian depression dating back the Young
Neogene. In the sea, which was formed, gravel, clay, marl and limestone
deposited. Moreover, beds of mineral resources, so precious nowadays,
such as gypsum, salt, oil and natural gas were formed. It is also worth
pointing out to the layers of alabaster. In the Pleistocene period the area
in question was covered by South Poland glaciation, which occurred
70,000-350,000 years ago. It reached the plateaux of the Basin of
Sandomierz, bringing patches of boulder clay and erratics.
The characteristics of land sculpture are significant relative heights,
amounting to 245 metres. The lowest point in the district
is in Głogowiec (the gmina locality of Tryńcza) at 167 metres above seal
level, the highest being near Jawornik Przedmieście at 412 metres above
sea level. The powiat district of Przeworsk covers the areas of several
orographic units, such as the Plateau of Tarnogród, the Valley of the
Lower San, the Foothills of Rzeszów and the Foothills of Dynów.
In view of the fact that the district lies in the vicinity of Eastern
Europe, it is influenced by continental air-mass. The analysis of the two
most important features of climate shows that the highest average annual
temperature is recorded in the north-eastern part of the powiat district
of Przeworsk, i.e. above 8º C (the flood land of the River San).
In the Carpathian Foothills the average temperature rises as high
as 6.5ºC.The rainfall is 600 mm in the Basin of Sandomierz and 750 mm
in the Foothills of Dynów. The powiat district of Przeworsk
is intersected by the River San, the River Wisłok and the River Mleczka,
which flows across the whole area. The unique characteristic is a small
number, sometimes even a shortage, of forests in the area of particular
gmina localities. The lack of forests in the gmina locality of Gać is a real
sensation nationwide. It is only the gmina localities of Adamówka and
Wiązownica that take pride in woodiness above the average in the
voivodship of Podkarpacie. This can be linked to good soil there.
The powiat district of Przeworsk boasts two nature reserves
called Lupa and Husówka. Environmental pollution is not very serious.
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TURYSTYCZNE WALORY ANTROPOGENICZE
POWIATU PRZEWORSKIEGO
Wprowadzenie
Turystyka jako istotny dział gospodarki narodowej, dostąpiła w okresie
transformacji znacznego oŜywienia we wzroście liczby uczestników procesu
turystycznego oraz powiększenia dotychczasowej palety ofert w zakresie
róŜnych form wypoczynku i rekreacji. Na to pobudzenie zarówno w aspekcie
społecznym jak i gospodarczym, znaczący wpływ wywarły działania
endogeniczne terytorialnych władz samorządowych, które zagospodarowywały
miejscowe walory turystyczne z własnych środków budŜetowych oraz
pozyskiwanych z zewnątrz. Efektem takich przedsięwzięć jest wybitna
poprawa wizualna określonej przestrzeni i jej otoczenia oraz wzrastająca
promocja miejscowości w ofertach turystycznych.
W taką politykę gospodarności wpisuje się od kilkunastu lat miasto Przeworsk,
oferując interesujące walory kultury materialnej zarówno w formie obiektów
uŜyteczności publicznej jak i sakralnej. To te walory w środowisku osadniczym
zdecydowanie wpływają na stopień jego atrakcyjności turystycznej.
Na rolę atrakcji turystycznych w systemie turystyki wskazali w swoim modelu
Gunn i Rusk (1979).
ŚRODOWISKO
Fizyczne
Ekonomiczne

ATRAKCJE

Społeczne
Kulturalne
TRANSPORT

INFORMACJA

TURYŚCI

USŁUGI
TURYSTYCZNE

Rys. 1 Model turystyki wg Gunn i Rusk
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Jak ukazuje powyŜszy rysunek, atrakcje zostały umieszczone jako
główny składnik całego systemu obok takich elementów jak: transport, usługi
turystyczne i informacja. Punktem odniesienia tego systemu są turyści, którzy
ulokowani są w jego centralnej części.
Funkcjonalnie współpracujący układ w tym systemie tworzy otoczenie, jakim
jest środowisko fizyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne (Kruczek Z.
2002).
Istnieją róŜne poglądy na temat podziału walorów turystycznych jednakŜe
biorąc pod uwagę kryterium ich pochodzenia, wyróŜnia się następujący
podział:
- walory przyrodnicze, czyli odnoszące się do środowiska naturalnego,
- walory antropogeniczne zwane kulturowe będące wytworem
działalności gospodarczej człowieka.
Wśród walorów antropogenicznych, z których większość mieści się w grupie
określonej jako dobra kultury, główną rolę odgrywają zabytki architektury i
budownictwa. NaleŜą one do najliczniejszych i najbardziej popularnych
walorów krajoznawczych, a w przypadku duŜego nagromadzenia cennych
obiektów decydują o najwyŜszej atrakcyjności miejscowości w skali krajowej
(Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. 2002).
Uczestnikiem procesu turystycznego jest turysta, czyli osoba, która
udaje się poza miejsce swego stałego zamieszkania w celach poznawczych,
wypoczynkowych, zdrowotnych, rodzinnych, sportowych, kulturalnych,
rozrywkowych lub religijnych, lecz nie w celach zarobkowych (Łoboziewicz
T., Bieńczyk G. 2001). A zatem o pojemności turystycznej określonego
miejsca, czyli przestrzeni, decyduje ich stopień atrakcyjności afirmowany
walorami przyrodniczymi bądź antropogenicznymi.
W treści artykułu zaprezentowane zostanie bogactwo turystyczne
walorów antropogenicznych nagromadzonych w czasie przeszłym zarówno na
terenie miasta Przeworska jak i Sieniawy.
1. Walory antropogeniczne na terenie miasta Przeworska
Wśród wielu obiektów architektonicznych o charakterze zabytkowym
na uwagę zasługują: Pałac Lubomirskich, Ratusz, Skansen „Pastewnik”, oraz
obiekty sakralne i cmentarz.
Pałac Lubomirskich w Przeworsku rozbudowany został na zrębach
dworu z XVII wieku. Jego właścicielem został w 1875 roku Andrzej
Lubomirski. Do 1939 roku znajdowało się w nim wiele prawdziwych
drogocennych dzieł sztuki, które zostały zrabowane przez Niemców i Rosjan w
czasie II wojny światowej. Z Pałacu udało się wywieść cenną bibliotekę, która
wzbogaca obecnie księgozbiór Ossolineum we Wrocławiu.

Fot. 1. Pałac Lubomirskich – widok od strony parku.

W latach 70-tych w pomieszczeniach utworzono Muzeum, które wraz
z zespołem parkowym tworzy wspaniałą harmonię architektoniczno przestrzenną. Na 12 hektarowej powierzchni parku znajdują się interesujące
obiekty jak: Pałac z początku XIX w. w stylu klasyczno – romantycznym, dwie
oficyny dworskie z XVI i XIX w. oraz oranŜeria i stajnie cugowe z XIX wieku.
Ponadto jest tu dom koniuszego z połowy XIX w. oraz budynek mieszczący
wozy konne.
Park, w którym znajdują się wyŜej wymienione obiekty połoŜony jest
na naturalnie pofałdowanej powierzchni, co wykorzystano przy jego
komponowaniu uwydatniając znaczenie składników naturalnego krajobrazu.
Według zapisów z końca XVIII wieku pierwotne załoŜenie ogrodu miało
charakter włoski. Zgodnie z opisem pochodzącym z inwentarza majątku
Lubomirskich z 1798 r. ogród był dwupoziomowy, częściowo otoczony
murem, parkanem i wałem ziemnym. Pośrodku znajdowały się trzy duŜe
kwatery, zachowane zresztą do dzisiaj jako oś widokowa od bramy głównej do
oranŜerii. Park posiadał duŜe aleje spacerowe między gęstymi i wysokimi
szpalerami lipowymi i grabowymi, gdzieniegdzie znajdowały się kwadraty
warzywne. Wzorowo zorganizowane i prowadzone prace rewaloryzacyjne
i pielęgnacyjne parku przy pałacu Lubomirskich zostały nagrodzone dyplomem
Ministra Kultury i Sztuki. Muzeum w Przeworsku zostało laureatem konkursu
na najlepsze prace z zakresu ochrony zabytkowych załoŜeń ogrodowych
w 1995 roku. (Przeworskie Zapiski 1987).

Opisywany zespół parkowo – pałacowy zlokalizowany jest przy
głównej trasie komunikacyjnej E-40, w bliskiej odległości od centrum miasta.
W wymienionym Pałacu uwagę turystów przyciąga jego wnętrze, które tworzy
osiem pokoi: gabinet Księcia, gabinet KsięŜnej, garderoba, sypialnia, salon,
jadalnia i sala balowa (organizowane są tu koncerty). Do ekspozycji zalicza się
równieŜ dwie klatki schodowe - paradną i kuchenną - oraz kaplicę
przypałacową, w której obecnie znajduje się biblioteka muzealna. WyposaŜenie
wnętrz stanowią niewielkich rozmiarów pozostałości po rodzinie Lubomirskich
( co jest związane ze smutnym losem pamiątek przeworskich) oraz muzealia
będące uzupełnieniem wnętrz pod względem stylu i rodzaju.
Znaczącym fragmentem atrakcji turystycznej jest „historia
poŜarnictwa” prezentowana w budynkach dawnych stajni cugowych.
Zgromadzone tu zbiory dotyczą historii straŜy poŜarnej od jej początków, czyli
od połowy XIX wieku. MoŜna tu obejrzeć m.in. kolekcję 73 róŜnego rodzaju
hełmów straŜackich z XIX i XX wieku, najprostszy sprzęt słuŜący
w dawnych czasach do gaszenia poŜarów oraz urządzenia typu gongi, tyfony,
bekadła i trąbki uŜywane do sygnalizowania wybuchu poŜaru. Urządzenia
te moŜna nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć ich dźwięki. (Kisiel L., Kurasz L.,
Wiśniewski M. 2006).
Przeworski Ratusz
Ratusz w Przeworsku jest równieŜ interesującym obiektem architektury
zabytkowej. Ratusz pochodzi z I połowy XV wieku, pierwsza wzmianka o nim
to 1473r. Do jego budowy wykorzystano cegłę gotycką. Konstrukcję dachową
początkowo tworzył dach gontowy z drewnianą wieŜyczką. Po przebudowie
w 1909 r. konstrukcja została zmieniona, uzyskując formę monsardową. Dach
pokryto dachówką karpiową. Nową, drewniana wieŜę z loggią obito blachą.
Nad loggią znajduje się zegar, zaś na szczycie wieŜy usytuowany jest symbol
sądów miejskich i stosowania kary śmierci (ręka z mieczem), a nad nim - na
wierzchołku – herb miasta Leliwa. Portal flankowany pilastrami trzymającymi
belkowanie z trójkątnym przyczółkiem, stanowi główne wejście. Jest to
element elewacji frontowej, u góry zamkniętej gzymsem, zwieńczonym
trójkątnym przyczółkiem, na którym widnieje płaskorzeźba z herbem miasta.
Na parterze wyraźnie rzuca się w oczy duŜa sień ze spadkiem od wschodu na
zachód, co wynika z ukształtowania powierzchni (Jawczak W. 1981).

Fot. 2. Ratusz w Przeworsku.

Parterowe pomieszczenia posiadają sklepienia krzyŜowe i kolebkowe
z lunetami. Od pierwszej połowy XIX w. wykorzystywano je na potrzeby
zajazdu. Na piętrze zaś, miał siedzibę sąd wójtowsko-ławniczy oraz magistrat.
W piwnicy znajdowało się więzienie. Kiedy zorganizowano państwowe
sądownictwo, pomieszczenia te zajęła szkoła męska, a w 1902 r. - Ŝeńska.
Obecnie Ratusz mieści kawiarnię ,,Ratuszową”, Salon Ślubów Urzędu Stanu
Cywilnego zajmującym trzy obszerne, pięknie urządzone pomieszczenia oraz
siedzibę StraŜy Miejskiej. Na ścianie frontowej Ratusza znajduje się tablica
pamiątkowa z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odsłonięta w 1990
r., w miejsce uprzednio zniszczonej (1944). Na rynku nieopodal Ratusza, stoi
wzniesiony w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem pomnik króla
Władysława Jagiełły. Z tyłu budynku wybudowana została w ostatnim okresie
fontanna zdobiona postaciami amorków. Budynek Ratusza zyskał w 1998 r.
nowego blasku, zainstalowana została iluminacja świetlna, która pozwala
podziwiać ten zabytek takŜe w nocy.

Skansen - Zajazd „Pastewnik”
Przy wjeździe do Przeworska od strony Rzeszowa znajduje się jedyny
w Polsce „Ŝywy" skansen, łączący zabytkową formę budownictwa
drewnianego z Przeworska i okolic z funkcją hotelarską i gastronomiczną.
Turyści mogą odpocząć tutaj w wygodnych pokojach, posilić się
w stylizowanych wnętrzach zabytkowej karczmy. Skansen wielokrotnie
nagradzany był przez Federację Campingu i Caravaningu. W 1996 r. uzyskał
tytuł
„Mister
Camping
96”.
Do
roku
1996
przeniesiono
i zrekonstruowano 7 budynków, uzyskując w trzech obiektach 30 miejsc
noclegowych. Ponadto w „Domu Urbana" mieści się recepcja a usługi
gastronomiczne świadczone są w przestronnym Zajeździe, składającym się
z dwóch połączonych ze sobą budynków, w których mieści się zaplecze
kuchenno-magazynowe oraz sala konsumpcyjna dla 60 osób.

Fot. 3. Zajazd Pastewnik

Kuźnia Sowińskich
Jest to dom z kuźnią zbudowany przed 1850 r. przez kowala Jana
Sowińskiego. W kuźni trzy pokolenia Sowińskich wykonywały podkuwanie
koni, odkuwanie drewnianych wozów (z tego czasu zachowały
się „rafmaszyna" i bufor do „sztachowania" osi, ręczny miech i inne narzędzia).
Kuźnia obsługiwała stacjonujące w Przeworsku odziały austryjackiej konnicy,
pocztę konną przeworskiego pocztyliona Misiągiewicza, przejeŜdŜających
kupców a szczególnie rolników z Przeworska i okolic. Część drewnianych

budynków jest wykonana z drewnianych bali o konstrukcji węgłowej.
Trzy ściany kuźni murowane z cegły. Dach nad całością cały drewniany
trzyspadowy nad mieszkaniami a nad kuźnią naczółkowy bez daszku
przyzbowego, kryty gontem. W ramach konserwacji i adaptacji uzyskano
3 alkierze z 5 miejscami noclegowymi oraz XIX w. kuźnię z tradycyjnym
wyposaŜeniem i miejscem pracy metaloplastyka.
Budynek w latach 1983-1986 rozebrano, przeniesiono na „Pastewnik”
i oddano do uŜytku turystów w czasie obchodów XV Tygodnia Tradycji
i Współczesności Kultury Przeworskiej w czerwcu 1986 r.
Bardzo waŜnymi elementami w upowszechnianiu turystyki
krajoznawczej są obiekty sakralne. Ich atrakcyjność turystyczną znacznie
wzbogacają specyficzne układy architektoniczne oraz sztukateria i rytualny
wystrój wnętrz. Są to obiekty, w których odbierane cechy poznawcze kumulują
się z przeŜyciami duchowymi zwiedzających.
Bazylika pw. Ducha Świętego
Kościół farny (od 29 XII 1982 roku tytuł Bazyliki pw. Św.Ducha
nadany przez papieŜa Jana Pawła II) jest gotycką, budowlą wznoszącą się na
wzgórzu w zachodniej części miasta. Budowany w latach 1430 - 1473 na tzw.
„Kniazim Grodziszczu” nad rzeką Mleczką, która wówczas tamtędy
przepływała.
Kościół ufundował Jan z Tarnowa w przywileju z 1394 roku.,
a konsekrowany był w 1473 roku i otrzymał tytuł Świętego Ducha. KsięŜa
Miechowici główni budowniczowie kościoła, wzorowali się na pierwszym
i generalnym w Polsce kościele BoŜogrobców w Miechowie. Ten z kolei
wzorowany był na budowli kościoła BoŜego Grobu w Jerozolimie.
Monumentalna, gotycka, imponująca budowla otoczona jest murem obronnym,
basztą, a takŜe murami klasztornymi z 1640 roku i zabudowaniem klasztornym.
Brama główna stanowiąca element muru klasztornego ma kształt kapliczki.
Na wieŜy widnieją krzyŜe z podwójnymi ramionami. Są one symbolem
BoŜogrobców zarządzających parafią przeworską przez cztery i pół wieku.
PotęŜna wieŜa główna, tworząca przedłuŜene kościoła, ma 40 m wysokości.
W niej mieści się wejście główne do kościoła, nad którym wisi herb Leliwa.
Kościół z dawnym klasztorem Miechowitów obecnie plebanią, łączy delikatny,
przy smukłych, wielkich budynkach i ładny kruŜganek wsparty na arkadach.
Pochodzi on z 1724 roku. Przestronne, jasne, lekkie wnętrze kościoła wypełnia
m.in. 12 ołtarzy, chrzcielnica, epitafia, ambona złocona i rzeźbiona, obrazy
i inne przedmioty wyposaŜenia kościelnego.

Fot. 4. Główny ołtarz Bazyliki w Przeworsku.

Prezbiterium zdobią: duŜych rozmiarów barokowy ołtarz, stalle z XVIII
wieku, nad którymi znajduje się loggia Lubomirskich. Stalle posiadają
baldachim z 20 tablicami. Zakonników i dobrodziejów kościoła chowano
w krypcie pod posadzką prezbiterium. Wejście do niej pokrywają zabytkowe
płyty nagrobne Rafała Tarnowskiego i jego Ŝony Anny, wykonane
z piaskowca. Prezbiterium i nawę główną dzieli wydatnie złocony łuk tęczowy
przedstawiający krucyfiks wsparty na kuli ziemskiej, z przełomu XVI i XVII
wieku. Wokół łuku umocowano wyrzeźbione narzędzia męki Pańskiej.
Czteroprzęsłową nawę główną od naw bocznych oddzielają arkady rozpięte na
6 wielobocznych filarach. Wysoki artyzm prezentują równieŜ ołtarze boczne.
W kościele znajduje się spiŜowa chrzcielnica z 1400 roku, która jest
najstarszym zabytkiem. Ma ona kształt kielicha ustawionego na marmurowych
progach. Jej trzon posiada ozdobny gzyms, pod którym widnieją gotyckie
napisy, herby BoŜogrobców, herby Leliwa, Topór i Nałęcz. Uwagę przyciągają
medaliony obrazujące zmiany księŜyca. (Kisiel L., Kurasz L., Wiśniewski M.
2006).

Fot. 5. Replika Grobu Chrystusa w Kościele Farnym.

Wyjątkowo cennym zabytkiem kościoła farnego jest replika grobu
Chrystusa z Jerozolimy. Przez północną nawę boczną moŜna przejść
do kaplicy Grobu Pańskiego, dobudowanej w XVII wieku. Jej wymiary
wynoszą 12 x 13 m, a wysokość 27 m do szczytu kopuły. We wnętrzu znajduje
się murowany grób z ołtarzem w środku, polichromia z XIX w. i dwa obrazy
z XVI wieku. Kaplica Grobu Pańskiego to prawdziwy skarb parafii.
W ostatnich latach odkryto i odrestaurowano malowidła w kopule Grobu
BoŜego przedstawiające sceny biblijne.
Przeworsk to jeden z niewielu ośrodków kultu BoŜego Grobu
w Polsce, a świątynia uzyskała rangę Sanktuarium Pańskiego. Nadanie
kościołowi p.w. Ducha Świętego tytuł Bazyliki podkreśla szczególną wartość
i rangę najstarszej w Przeworsku świątyni, która wyraźnie dominuje
w panoramie miasta.
Klasztor OO. Bernardynów
Jest to obiekt o zupełnie innym stylu architektonicznym. Klasztor jest
przykładem wspaniałej starogotyckiej budowli, od wschodu prezbiterium jest
zwieńczone pięknym manierystycznym, bogatym szczytem. Nieco głębiej
widać wieŜę oraz długie skrzydło klasztoru; od południa zaś bryła całego
zespołu rysuje się najwspanialej, utwierdzając w przekonaniu, Ŝe w przeszłości
Klasztor pełnił rolę warowni i był bardzo waŜnym elementem systemu
obronnego miasta. Oryginalnymi i zarazem bardzo cennymi reliktami

architektury militarnej z tamtych czasów są: odcinek murów obronnych, baszta
(obecnie dzwonnica) oraz dwa skrzydła klasztoru wschodnie i południowe.
Sprowadzony tu zakon miał na celu utrwalanie katolicyzmu na Rusi i Litwie,
szczególnie zaś na Rusi Czerwonej (była to tak zwana misja wschodnia).
Kościół oraz klasztor ukończyli sami zakonnicy wielkim nakładem pracy,
korzystając z licznych ofiar społeczeństwa.
Klasztor stojąc przed faktem częstych napadów ze wschodu przyjął
na siebie drugą misję, obronę ludności przed nieprzyjacielem. Zakonnicy
obwarowali klasztor fosą i wałami przy pomocy ludności. W 1489 roku gdy
Turcy i Tatarzy napadli na Polskę pustosząc ziemie Rusi Czerwonej, rzesze
ludności znalazły schronienie w przeworskim klasztorze. W 1512 roku
otoczony został murem obronnym z basztami.

Fot. 6. Klasztor w Przeworsku.

Przeworski klasztor naleŜy do grupy podobnych mu bernardyńskich
warowni powstałych w XV wieku: w Samborze, Tarnowie, Lublinie, Opatowie
i Radomiu. Tradycja obronnego klasztoru zachowała się do czasów obecnych,
bowiem podczas I i II wojny światowej, kiedy Przeworsk znajdował
się w zasięgu działań wojennych, w murach klasztoru chroniła się liczna
miejscowa ludność, podobnie jak czyniła to przed wiekami. (Benbenek
J.1983).
W latach 1961-1965 wykonano szereg robót konserwacyjno-remontowych,
w wyniku których postawiono nowy dach nad kościołem, witraŜe, nowe organy
19-głosowe, efektowną instalację elektryczną i centralne ogrzewanie. W czasie

prac badawczych odkryto starą polichromię z XV wieku w kruŜganku przed
zakrystią oraz fragment polichromii renesansowej na łuku oddzielającym
prezbiterium od korpusu oraz barokowe freski ścienne. Miasto Przeworsk moŜe
poszczycić
się
wieloma
zabytkowymi
obiektami
świadczącymi
o jego znakomitości i randze przed wiekami, a Kościół i Klasztor OO
Bernardynów naleŜą bez wątpienia do tych najpiękniejszych. Obecnie trwają
gruntowne prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie świetności tej
pięknej budowli.
Kościół SS Miłosierdzia
Jest to skromniejsza budowla sakralna, usytuowana przy głównym
trakcie komunikacyjnym miasta. Tworzy ją klasztor sióstr Miłosierdzia
z niewielkim kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej ŚnieŜnej. W kościele
tym w głównym ołtarzu znajduje się wartościowy, zabytkowy obraz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, w sukniach ze srebrnych blach, częściowo
pozłacanych. W zasłonie wisi obraz św. Michała Archanioła, który pochodzi
z dawnego kościółka przy szpitalu św. Ducha.
2. Turystyczne walory antropogeniczne na terenie miasta Sieniawy
Pierwszoplanowym obiektem turystycznym w tym mieście jest zespół
pałacowo – parkowy, zlokalizowany przy trasie Jarosław – Lublin.
Pałac w Sieniawie
Pochodzenie wymienionego pałacu łączy się z osobą Mikołaja
Sieniawskiego, który był fundatorem pięknego parku oraz niewielkiego
murowanego budynku, zwanego wówczas pałacem letnim. „Pałac letni” był
budynkiem stosunkowo niewielkim, mniejszym niŜ niejeden dwór szlachecki.
Rozbudowany został dopiero na polecenie rodu Czartoryskich.
Kompleksowej przebudowy pałacu dokonano w latach 1881 – 1883,
nadając mu kształt zachowany do dzisiaj oraz późnobarokowy styl.
Nad obydwoma skrzydłami dobudowano piętro. Główny korpus oraz skrzydła
zostały nakryte łamanym dachem, a dolne połacie przebito małymi otworami
okiennymi. W sumie w pałacu znajdowało się 36 pomieszczeń, o róŜnej
wielkości i kształtach. Skrzydła pałacu rozplanowano symetrycznie, poniewaŜ
kaŜde z nich od frontu posiadało duŜy pokój z wejściem do sali podłuŜnej oraz
drugi, znacznie mniejszy pokój naroŜny (Omilanowska M, Sito J. 1994)
Główną rezydencją Czartoryskich były Puławy, ale po roku 1831
to właśnie ordynacja sieniawska zaczęła odgrywać pierwszorzędną rolę
w polityce tego rodu. Dla Adama Kazimierza Czartoryskiego, jednego
z najwybitniejszych Polaków XVIII w., Sieniawa była ukochanym miejscem.

W wieku XIX familia przebywała tu stale, czyniąc z pałacu galicyjskie centrum
Ŝycia politycznego, umysłowego i kulturalnego.
Działania militarne okresu I wojny światowej bardzo zniszczyły Sieniawę,
nie oszczędzając pałacu, którego pomieszczenia ksiąŜę Adam Ludwik
Czartoryski przeznaczył na austriacki szpital polowy dla chorych zakaźnie
Ŝołnierzy. Po wojnie, ze względu na zniszczenia, w pałacu nie moŜna było
zamieszkać, dlatego został on zabezpieczony a ostatni ordynat sieniawski
zamieszkał w drewnianym dworku połoŜonym nieopodal pałacu.
Pod koniec lat trzydziestych ksiąŜę August Czartoryski zajął
się gruntownym odnowieniem wnętrz, jednak prace przerwał wybuch II wojny
światowej. Do roku 1941 pałac był siedzibą radzieckiej placówki granicznej,
nie uległ on jednak wówczas Ŝadnym zniszczeniom. Znacznie gorszy los
spotkał go w okresie powojennym. Zdany na łaskę ludzi, pozbawiony opieki
państwa, nie zabezpieczony, był systematycznie okradany, niszczał i tkwił
w ruinie. Otaczający go przepiękny Park dziczał i zarastał chwastami.
Do legendy przeszły ćwiczenia druŜyn straŜackich, które trenowały gaszenie
poŜarów na murach świetnego niegdyś budynku.

Fot. 7. Pałac w Sieniawie

W latach 1984 – 1986 pałac został odbudowany. Wtedy teŜ rozpoczął
działalność mieszczący się w nim hotel o wysokim standardzie. Obecnym
właścicielem pałacu jest Agencja Nieruchomości Rolnych, dzięki której Pałac
wrócił do swojej świetności. Dzisiejszy wygląd wnętrza pałacowe oraz park
uzyskały podczas trwającej w latach 1998 – 2002 renowacji. Zabytkowy
kompleks jest obecnie ekskluzywnym miejscem spotkań, konferencji
i wypoczynku (I. Trojnar 1999).

Interesują przestrzenią w otoczeniu rezydencji jest park kulturowy.
Najstarszą częścią ogrodu był tzw. „ogród włoski”, który od momentu jego
załoŜenia ulegał nieustającym przemianom. Jego powierzchnia została
znacznie powiększona po splantowaniu obwarowań. Swój ostateczny wygląd
ogród uzyskał w II połowie XVIII wieku, pomimo, Ŝe jeszcze w XIX wieku
przekomponowano go w stylu parków krajobrazowych i znacznie poszerzono.
Współczesny stan zagospodarowania parku, dodaje blasku zespołowi
architektonicznemu, prezentując w ten sposób bogatą panoramę interesujących
walorów turystycznych.

Kościół p.w. Jana Chrzciciela w Sieniawie
Świątynia ta została zbudowana jeszcze w XVI wieku. Jednak
w 1744 roku była juŜ bardzo mocno zniszczona, dlatego staraniem Adama
Czartoryskiego w ciągu niecałych 10 lat wzniesiono nowy kościół parafialny.
Przy farze powstał cmentarz, zbudowano plebanię, postawiono budynki
gospodarcze oraz dom kapelana szpitalnego i wikarych.
Nakazem władz austriackich fara została przekształcona na świątynię
greckokatolicką. W związku z tym w latach 1788-1947 była tu cerkiew pod
wezwaniem Wniebowzięcia Pańskiego.
Drugi z sieniawskich kościołów został wzniesiony w latach 1719-1749
w miejsce dawnej, drewnianej świątyni fundowanej przez Mikołaja Hieronima
Sieniawskiego. Około 1754 roku do kościoła dobudowano klasztor
OO. Dominikanów. W 1778 roku Austriacy zlikwidowali klasztor i przenieśli
zakonników do Jarosławia. Świątynię klasztorną przemianowali na parafialną.
Przestały istnieć cmentarze przykościelne, a od 1785 roku zmarłych chowano
na cmentarzu parafialnym utworzonym pomiędzy miasteczkiem a rezydencją
Czartoryskich. Podczas I wojny światowej zniszczeniu uległy dach i wnętrze
kościoła parafialnego. Niezbędny remont ukończono w 1923 roku. Z kolei
w 1952 roku zbudowano ołtarz główny a trzy lata później ołtarze boczne.
W podziemiach kościoła mieści się rodowa krypta Czartoryskich.
Mało kto wie, Ŝe właśnie w Sieniawie w krypcie znajdującej się w południowej
części kościoła parafialnego, spoczywają prochy 22 członków jednego
z najwybitniejszych rodów dawnej Rzeczypospolitej - ksiąŜąt Czartoryskich.

Fot. 8. Rodowa Krypta Czartoryskich w Sieniawie.

Sieniawa naleŜy do tych niewielu miejsc w Polsce, w których
znajdują się rodowe krypty. Inne miejscowości posiadające grobowce
znakomitych rodzin polskich, to m. in. Nieborów z kryptą Radziwiłłów,
Łańcut, gdzie spoczywają Potoccy oraz Zamość gdzie z kolei leŜą przodkowie
Zamoyskich.
Dzisiaj 22 trumny z prochami członków rodu Czartoryskich
eksponowane są na okazałych dębowych postumentach, po jedenaście z kaŜdej
strony. Wszystkie są zidentyfikowane i podpisane. Wizerunki osób
spoczywających w krypcie znajdują się na drzewie genealogicznym
zawieszonym i powszechnie dostępnym w podziemiu. Pomieszczenie krypty,
białe bez Ŝadnych zdobień architektonicznych, posiada łukowe sklepienie.
Podłoga jest z piaskowca, natomiast schody prowadzące do grobowca
z marmuru. Na głównej osi, w północnej części mieści się skromny, drewniany
ołtarz z końca XIX wieku, który wieńczy okazały krzyŜ. (Trojnar I. 1999).
3. Atrakcyjność walorów paraturystycznych.
Wśród walorów antropogenicznych ziemi przeworskiej, znaczące
miejsce zajmuje liniowa infrastruktura transportowa. To dzięki niej moŜna
organizować
turystykę
krajoznawczą,
umoŜliwiającą
poznawanie
zmieniających się krajobrazów w określonym czasie i przestrzeni. Przykładem
tej formy turystyki jest przeworska kolejka wąskotorowa po Pogórzu

Dynowskim zwana takŜe „małym expressem Pogórzaninem” Została ona
zbudowana przed 100 laty wzdłuŜ malowniczej doliny rzeki Mleczka, łącząc
Przeworsk z Dynowem na odcinku 46 km. Oficjalnego otwarcia kolejki
do uŜytku dokonano ósmego lipca 1906 roku. SłuŜyła ona głównie
do przewozu towarów, a zwłaszcza zaopatrywania Cukrowni Przeworsk
w surowiec uprawiany na urodzajnych ziemiach Pogórza Dynowskiego.
Szybki rozwój komunikacji samochodowej wpłynął niekorzystnie
na funkcjonowanie kolejki. JuŜ od lat 60–tych stopniowo malały przewozy
towarowe, a takŜe liczba przewoŜonych pasaŜerów. Przez prawie 100 lat
kolejka słuŜyła do przewozu ludzi, buraków cukrowych i innych towarów.
Z jej funkcjonowaniem związane było Ŝycie dziesiątek wsi. Nie zniszczyły
ją dwie wojny światowe, a uległa rachunkowi ekonomicznemu współczesnych
czasów.
OŜywienie jej dla celów turystycznych nastąpiło w latach 90-tych
ubiegłego wieku. Inicjatywa uruchomienia kolejki dla celów turystycznych
okazała się bardzo udana, z uwagi na nietypowy środek lokomocji oraz
moŜliwość oglądania pięknej panoramy ze zmieniającymi się krajobrazami
widokowymi. Te walory kreują stopień atrakcyjności całej trasy przejazdu,
gdzie podróŜni mogą wchodzić bezpośrednich kontakt z przyrodą, poniewaŜ
pociąg przy małej szybkości ociera się niejednokrotnie o gałęzie mijanych
drzew i krzewów. Takie sytuacje wywierają miłe i trwałe przeŜycia zarówno
wśród dorosłych pasaŜerów jak i dzieci, które gremialnie odbywają podróŜe
wraz ze swoimi rodzinami.
NajwyŜszą atrakcją wyprawy trasą kolejki, jest tunel znajdujący
się między Jawornikiem Polskim a Szklarami. Długość tunelu wynosi 602 m,
co sprawia, Ŝe jest to najdłuŜszy na kolejach wąskotorowych tunel w Europie
i znajduje się pod 38-metrową warstwą ziemi. Jego budowę rozpoczęto
23.12.1903 roku, a ukończono 01.05.1904 roku. Choć tunel drąŜyły dwie
niezaleŜne ekipy (jedna od strony Przeworska, druga od Dynowa), to obie
robocze połówki spotkały się z róŜnicą w wymiarach zaledwie kilku
centymetrów ( BoŜek A. 2001).

Rys. 2 Trasa przejazdu wąskotorówki.

Istotną atrakcją jest takŜe na końcowej stacji w Dynowie, skansen
eksponujący stary tabor kolejowy. O stopniu zainteresowania taką formą
wypoczynku, a zwłaszcza w dni urlopowe, świadczy liczba pasaŜerów
ukazana w układzie czasowym na prezentowanym wykresie.
Na przestrzeni analizowanych lat, najwięcej pasaŜerów kolejka
przewoziła w dekadzie lat 90 – tych, a juŜ od 2001 roku zauwaŜa się wyraźny
regres z najmniejszą ilością korzystających w 2002 roku. Z uwagi
na unikatowy transport oraz nietypową rzeźbę terenu, trasa tej kolejki powinna
być Ŝywotna.
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Lata
Zapotrzebowanie na taką formę turystyki krajoznawczej jest dość
znaczne, a zróŜnicowanie w ilości podróŜujących wskazuje na niewykorzystane
dotychczas działania organizacyjne i reklamowe, zmierzające do kreowania tej
formy atrakcji turystycznej wśród mieszkańców ościennych powiatów,
a zwłaszcza młodzieŜy szkolnej i studenckiej. W tym względzie niezbędne
są planowe i systemowe rozwiązania, które winne być w kręgu zainteresowania
terytorialnych władz samorządowych, a szczególnie ziemi przeworskiej.
Kolejka stanowi niewątpliwą atrakcję miasta Przeworska, lecz jak kaŜdy
produkt turystyczny wymaga promocji i reklamy. Przeszło 100-letnia historia
kolejki burzliwe koleje jej losu, unikatowa na skalę kraju trasa przejazdu,
to wszystko sprawia, iŜ chcą się nią przejechać nie tylko fanatycy i pasjonaci
wąskotorówek, lecz takŜe rzesze turystów zarówno krajowych
jak i zagranicznych.

Streszczenie
Atrakcyjność turystyczną określonego miejsca lub przestrzeni, tworzą
zarówno walory przyrodnicze jak i antropogeniczne oraz paraturystyczne.
Miasta Przeworski i Sieniawa prezentują bogactwo antropogenicznych
walorów turystycznych w formie obiektów uŜyteczności publicznej
i sakralnych, dokumentujących przeszłość historyczną ziemi przeworskiej.
To one firmują stopień zainteresowania zwiedzających wzbogacając ich wiedzą
poznawczą i jednocześnie dając poszerzoną moŜliwość do intelektualnych
i kultowych przeŜyć jednostkowych (osobowościowych).
Kultura materialna tej ziemi ukształtowała się w formie bardzo
interesujących walorów antropogenicznych, wśród których uwaga turystów
koncentruje się na: Pałacu Lubomirskich w Przeworsku i Czartoryskich

w Sieniawie, Ratuszu i skansenie „Pastewnik” oraz Bazylice p.w. Św. Ducha
i klasztorze O.O. Bernardynów w Przeworsku, a takŜe kościele p.w. Jana
Chrzciciela z kryptą Czartoryskich w Sieniawie. TakŜe interesującym obiektem
turystyki kwalifikowanej o podłoŜu krajoznawczym, jest kolejka wąskotorowa
z Przeworska wzdłuŜ doliny Mleczki do Dynowa. Oferuje ona zwiedzającym
bardzo atrakcyjną podróŜ wzdłuŜ pięknej panoramy Pogórza Dynowskiego
e zmieniającymi się krajobrazami widokowymi oraz przejazd najdłuŜszym
tunelem kolei wąskotorowej w Europie. Wymienione walory antropogeniczne
i paraturystyczne tworzą określone produkty turystyczne, które poprzez
systemową promocję, mogą znacząco kreować miasto Przeworsk na mapie
turystycznej regionu.
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Abstract
Tourist and anthropogenic assets of the powiat district of Przeworsk
Natural, anthropogenic and paratourist assets contribute to the
attractiveness of a place. The municipalities of Przeworsk and Sieniawa abound
in a wealth of anthropogenic assets in the form of secular and sacred structures

that are witnesses to the historic past of the Przeworsk district. They are points
of interests for visitors, they enrich their knowledge, and they prepare them for
intellectual and cultic experiences.
Material culture of this region was shaped in the form of very interesting
anthropogenic assets, including the Lubomirski Palace in Przeworsk, the
Czartorsyki Palace in Sieniawa, the Town Hall, the Pastewnik Open-Air
Museum, the Holy Spirit Basilica, the Observantine Monastery in Przeworsk
and John the Bapist’s Church with the Czartoryski crypt in Sieniawa. Another
interesting tourist attraction is a narrow-gauge railway from Przeworsk along
the Mleczka valley up to Dynów. Visitors have a chance to admire spectacular
views of the Dynów Foothills and to enjoy a ride through the longest narrowgauge railway tunnel in Europe. The anthropogenic and paratourist assets
create tourist products which might contribute significantly to the enhancement
of the status of the municipality of Przeworsk if proper advertising campaigns
were initiated.

Makieła Zbigniew, Fołta Barbara

WYBRANE TURYSTYCZNE WALORY ANTROPOGENICZNE
OBSZARÓW WIEJSKICH W POWIECIE
ŁAŃCUCKIM I PRZEWORSKIM.
Obiekty kultury materialnej.
Uniwersytet Ludowy w Gaci
Gać jest siedziba władz gminnych, pełni zatem funkcje
administracyjną. Podobnie jak cała gmina jest wsią typowo rolniczą, z dobrze
rozwiniętą infrastruktura techniczną. Pełni funkcje usługowe (szkoła
podstawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia, stacja paliw, bar), oraz kulturalną
(budynek dawnego Uniwersytetu Ludowego).
Uniwersytet Ludowy wybudowany został w latach 1935-36.
Architektura wzorowana na stylu zakopiańskim, zaprojektowany przez
bratanka Witkiewicza - Jana Koszyca- Witkiewicza) załoŜony przez
inŜ. Ignacego Solarza zwanego „Chrzestnym” - wybitnego działacza
chłopskiego. Prowadził tu Uniwersytet Orkanowy do 1939 roku.
W uniwersytecie znajduje się Izba Pamiątek, zawierające stare narzędzia,
sprzęty i stroje. DuŜy budynek, o architekturze nawiązującej trochę do czasów
Franciszka Józefa, a trochę do szwajcarskich pensjonatów, oplata dzika
roślinność. Dawno temu przyjeŜdŜała tu młodzieŜ z galicyjskich wiosek, Ŝeby
zdobywać wiedzę. W 1980 roku ZMW próbował reaktywować jego działalność
zgodnie z załoŜeniami Solarza. Nic z tego nie wyszło i od paru lat obiekt
powoli popada w ruinę. O tym, co kiedyś tu było, świadczą jedynie poradniki
dla teatrów ludowych i inne materiały edukacyjne porozrzucane na parapecie
okna i w zagraconej suterenie.

Szczątki Obronnego Zamku Korniaktów w Białobokach
Pierwsza wzmianka o wiosce pochodzi z 1424 roku. Wieś była
siedziba Korniaktów, jednego z najwiekszych rodów województwa ruskiego.
Po nich, na pagórku w srodku wsi pozostały tylko szczątki obronnego zamku.
Wybudowany w 1601 roku przez Konstantego Korniakta - szlachcica
wywodzącego się z bogatej rodziny kupców greckich Korniakta. Do dziś
zachowały się resztki muru. Z systemu obronnego pozostały nikłe ślady fosy
i wału ziemnego.

W Białobokach odsłonięto cmentarzysko ciałopalne grupy
tarnobrzeskiej kultury łuŜyckiej datowane na schyłek epoki brązu i początek
epoki Ŝelaza (1000-650 p.n.e.). w czasie badań prowadzonych po II wojnie
światowej odsłonięto tu osadę otwartą kultury przeworskiej.
Do tej pory nie jest naukowo rozpoznany kurhan na polach pomiędzy
Białobokami a Dębowem- tzn. kopiec tatarski. Legenda gminna głosi, iŜ jest to
pochówek wodza najeźdźców Tursko-mongolskich Kantymira, poległego
w bitwie pod Nowosielcami.
Z Białobok wywodzi się Jan Białobłocki (1600-1661)- poeta, historyk,
sekretarz Władysława IV i Jana Kazimierza.1
Zespół Parkowo – Pałacowy w Hadlach Szklarskich
Jednym z ładniejszych załoŜeń dworskich regionu jest rozległy zespół
dworski w Hadlach Szklarskich. Malowniczo załoŜony park (XIX/XX w.)
w typie krajobrazowym ze stawem poniŜej wzniesienia otula zielenią rozległy
budynek dworu wzniesionego (XIX/XX w.) dla Łastawieckich. Parterowy,
murowany dwór o urozmaiconej sylwetce poprzedza szeroki taras łączący dom
z ogrodem i 52 1w skład zespołu wchodzą ponadto murowane budynki: stajni,
oranŜerii i kuźni, pochodzące z przełomu XIX i XX w., remontowane w latach
70. XX w.
Zespół Dworski w Hadlach Szklarskich.

Źródło: B. Fołta.

1

Gmina Gać, praca zbiorowa, Krosno 2003, Wyd. P.U.W. „Roksana”, s.39-40

Zespół Pałacowy Kellermanów w śuklinie
Na zespół pałacowy składają się murowany, piętrowy pałac z II poł
XIX w, park krajobrazowy, główny wjazd - brama i kordegarda (wartownia budynek z pomieszczeniami dla warty garnizonowej, wojskowej, policyjnej,
biur komendanta oraz dla aresztantów) z II poł. XIX w, współcześnie
odnowione.
Pałac Kellermanów w śuklinie.

Źródło: Opracowanie własne.

Zespół pałacowo - parkowy Turnauów w Urzejowicach
Urzejowice połoŜone są na południe od Przeworska, przy drodze do Dynowa,
w dolinie Mleczki. Od północy sąsiadują z Wolicą, od południowego –
wschodu z Mikulicami
Na zespół pałacowo-parkowy składają się następujące budowle:
- pałac z końca XIXw.
- park krajobrazowy –z 2 połowy XIXw.
- oficyna –z końca XIXw.
- spichlerz – z konca XIXw.
- czworak – z końca XIXw.

Pałac został wybudowany przez właścicieli Genowefę i Hermana
Turnau. Do niedawna mieściła się tam szkoła podstawowa. Pałac kiedyś był
piękną budowlą, ozdobioną gzymsami i rzeźbami. Wnętrze było elegancko
wyposaŜone. Znajdowały się w nim ładne, stylowe meble, arrasy, obrazy,
charakterystyczne płaskorzeźby oraz bogaty księgozbiór. Park był gęsto
zadrzewiony, poprzecinany alejami, rosło w nim mnóstwo kwiatów, które
równieŜ szerokim pasem okalały staw. Do dzisiaj rośnie w parku Platan rzadko
spotykany gatunek drzewa.
Pałac w Urzejowicach z lat sześćdziesiątych

Źródło: Strona internetowa powiatu przeworskiego.

Zespół Pałacowy hrabiostwa Dzieduszyckich w Zarzeczu
Wieś Zarzecze połoŜona jest w północno-wschodniej części
województwa podkarpackiego. Jako stała osada została załoŜona
prawdopodobnie we wczesnym średniowieczu. W połowie XIV wieku weszła
na trwałe, wraz z całym regionem przemyskim, w skład państwa polskiego.
Struktura przestrzenna Zarzecza jest typowa dla osad zakładanych
na karczowiskach leśnych. Oś osadniczą stanowiła rzeka, wzdłuŜ której
stawiano zabudowania oddzielone od siebie drogami i opłotkami.
Po przeszło półtorarocznym pobycie Magdaleny Morskiej
z Dzieduszyckich w krajach Europy zachodniej, tj. w roku 1817 rozpoczęto

prace związane z budową zespołu pałacowo- parkowego, uposaŜonego
dodatkowo w budynki administracyjne, pomarańczarnie, berajternie (stajnie
i wozownie), zabudowania folwarczne wzorowane na architekturze
holenderskiej. Projekty zostały wykonane po części przez Magdalenę (szkice)
i rysownika Józefa Tabaczyńskiego, ale w głównej mierze przez
sprowadzonego z warszawy architekta Chrystiana Piotra Aygnera. Opracowano
obiekt w stylu „empire” tzn. w stylu cesarskim, późnej fazy klasycyzmu,
związanej z okresem panowania Napoleona. Styl ten znalazł odbicie
w architekturze, wystroju wnętrz i meblarstwie, cechując się okazałością,
monumentalizmem, bogactwem ornamentyki oraz odwołaniem do sztuki
starych Greków i Rzymian. W sierpniu tegoŜ roku postawiono piwnice, a z
końcem 1818 r. pałac był gotowy, bowiem w lutym 1819 r. odbyło
się śniadanie, na które zjechali goście hrabiny.
W południowym naroŜniku umieszczona jest okrągła baszta w stylu
rzymskim, otoczona dwunastoma rowkowanymi kolumnami o kapitelach
doryckich (praktycznie wierna kopia świątyni Sybilli z Puław). Od strony
wschodniej przylega do pałacu oranŜeria sięgająca I piętra, z trzema półokrągło
przesklepionymi oknami (od strony zajazdu) oraz prostokątną oszkloną ścianą
poprzedzielaną czterema doryckimi kolumnami (od strony parku).
Cała budowla jest zlokalizowana na stoku, czego efektem jest parter
przechodzący od strony parku w piętro. Kontrastowo rozmieszczone okna
(okrągłe, duŜe prostokątne, małe kwadratowe), dające efekt gry proporcji, nie
dopuszczają do jakiejkolwiek monotonii. Baszta wsparta jest na wysokim
podpiwniczeniu, sklepionym na jednym potęŜnym filarze, wzbogacona w okna
o kształcie wąskich strzelnic-mniejszych na parterze, większych na piętrzeharmonizujących ze smukłymi kolumnami.
Wewnątrz budynku znajdują się marmurowe kominki, sprowadzone wraz
z alabastrowymi figurami z Włoch, upiększające liczne komnaty,
sale i gabinety. Pośród nich moŜna wymienić szklany przedpokój, za którym
znajduje się drugi wewnętrzny, zwany gabinetem deszczowym (od sufitu
z pochmurnym niebem, z którego zwisają draperie), oddzielony cisowymi,
rzeźbionymi drzwiami, zawierającymi głowy lwów ze złoconego w ogniu
brązu od pokoju pięknej pogody, pełnego delikatnych przedmiotów w jasnej
tonacji. Za podwójnymi drzwiami znajduje się dawna sypialnia pani Morskiej,
pomalowana na zielono, z której moŜna przejść do jej pracowni plastycznej.
Za malutkimi drzwiami znajduje się salon, niegdyś wyposaŜony we wspaniałe
freski, przedstawiające ilustracje do bajek La Fontainea, rzadkie meble,
świeczniki w kształcie orłów. Dalej mieści się kancelaria, przez którą moŜemy
dojść do naroŜnego pokoju, zwanego Ŝółtym, dalej do Sali zwierciadlanej,
znajdującej się nad salą dla panów (bilard i fajczarnia). Nad salą zwierciadlaną
umieszczono salę okrągłą, wielką, nad której ścianami biegnie szeroki gzyms.
Sala ta zawierała najpiękniejsze mahoniowe meble zarzeckie. Dalej znajduje
się salonik wenecki, bogaty w ornamenty złoŜone ze snopów zboŜa i kwiatów
słonecznika, ścięte kolumny stiukowe, na których umieszczone są alabastrowe

wazy w stylu staro-weneckim. Pozostałą część zajmują pokoje gościnne
i recepcyjne, przez które moŜemy wyjść na taras, bądź udać się do parku.
Pałac w Zarzeczu

Źródło: B. Fołta.

Po całkowicie zakończonych pracach budowlanych, Zarzecze stało
się czołowym, obok Łańcuta i Przeworska, ośrodkiem Ŝycia towarzyskiego
i kulturalnego w całym regionie.

Zespół Pałacowo – Dworski w Siennowie
Siennów jest malowniczą miejscowością połoŜoną w południowej części
gminy Zarzecze, gdzie panujący mikroklimat stworzył dogodne warunki
do rozwoju sadownictwa, co jego mieszkańcy skwapliwie wykorzystali.
Najstarszy dokument, świadczący o istnieniu miejscowości, pochodzi z 1443
roku, mimo iŜ osada istniała duŜo wcześniej. Jej pierwszym właścicielem był
Jan Sienko, kasztelan lwowski. Zapiski kościelne wspominają o zaginionym
akcie fundacyjnym kościoła w siennowie z roku 1392.
Historia Sieniowa nierozerwalnie związana jest z dworem, kościołem
i szkołą. Stary drewniany dwór, zwany zamczyskiem spłonął podczas najazdu
Tatarów w 1524 roku. Nowy zespół parkowo-dworski powstał w roku 1676,
za sprawą Marii OŜarowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie

pozostałości fortyfikacji ziemskich, murowana oficyna oraz park załoŜony
w 1819 roku, zawierający niewiadomego pochodzenia nasyp ziemny (150 m
długości), ciągnący się prostopadle w stronę dworu. Podanie ludowe mów
o białej damie, przechadzającej się w księŜycowe noce po jego krańcach.
Cały obiekt parkowy jest objęty ochroną prawną ze względu na liczne pomniki
przyrody, tj. stare wiązy, cisy, katakumby, platany i magnolie.
Najstarszą budową Sieniowa jest wspomniany XIV wieczny drewniany
kościółek, pokryty gontem, z przylegającą doń murowaną zakrystią. Pod nią
znajdują się krypty kryjące szczątki dobroczyńców kościoła, których w ciągu
wieków zapewne było wielu. Feralny huragan, który przeszedł nad Siennowem
w sierpniu 1999 roku, doprowadził do zniszczenia świątyni, którą odbudowano
wspólnym wysiłkiem w ciągu czterech miesięcy. Pierwsza wzmianka tycząca
szkoły we wsi pochodzi z 1925 r. i mówi o jej przeorganizowaniu w szkołę
trzyklasową, a dwa lata później w czteroklasową. Obecnie w szkole
podstawowej pieczołowicie przechowuje się stare dokumenty dotyczące
historii wsi i jej mieszkańców. Najpiękniejszym z nich jest zapewne stara
kronika, załoŜona jeszcze za czasów niepodległej Polski przez Władysława
Korzyckiego, ojca Stanisławy Fleszarowej- Muskat. Pisarka przyszła na świat
w Siennowie i tu kilka lat mieszkała zanim rodzina przeniosła się na Pomorze.
Obecnie obiekt tonie w zieleni, utrzymywane są kontakty z Fundacją „Nasza
Ziemia” oraz instytucjami zajmującymi się ekologią.
Obiekty sakralne

Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach
(gmina Przeworsk)
Kościół orientowany, usytuowany na szczycie wzgórza, we wschodniej
części wsi, otoczony dookoła drewnianym ogrodzeniem nakrytym daszkiem
dwuspadowym, gontowym. W obrębie ogrodzenia pozostałości starodrzewia
(lipy i osiki). Od pn., za ogrodzeniem, kopiec wójta Michała Pyrza. Jest to
kościół drewniany, konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie,
podpiwniczone kryptą grobową, nawa znacznie szersza, na planie prostokąta.
Do prezbiterium przylega od północy prostokątna zakrystia. Do nawy
dostawiona od zachodu wieŜa na rzucie zbliŜonym do kwadratu, konstrukcji
słupowej, z nadwieszoną izbicą, z murowanym przedsionkiem w przyziemiu.
Zewnętrzne ściany kościoła wzmocnione lisicami. Wokół prezbiterium i po
obu stronach nawy – od pd. i pn. otwarte soboty na słupach. Kościół powyŜej
sobót w całości pobity gontem. Nad prezbiterium i nawą jednokalenicowy dach
siodłowy rozpięty nad prezbiterium trzema połaciami, kryty gontem. Na dachu
aŜurowa sygnaturka w kształcie wieŜyczki. WieŜa nakryta czterospadowym
dachem łamanym, gontowym, zwieńczonym Ŝelaznym krzyŜem na kuli. Nad
zakrystią i sobotami dachy pulpitowe. Drzwi Ŝelazne obite listwami w skośną
kratę i gwoźdźmi, z zawiasami i zamkiem zapewne XVII w. - prowadzące

z prezbiterium do zakrystii. Okna. prostokątne. Wnętrze nakryte stropem
płaskim bez zaskrzynień. W nawie dwa duŜe drewniane słupy podtrzymujące
strop. Chór muzyczny z wysuniętym parapetem o linii falistej, wsparty
na dwóch profilowanych słupach z wysokimi cokołami. Na ścianach i stropie
polichromia ornamentalna, XIX w. WyposaŜenie rokokowe. Ołtarz główny
i dwa przy tęczy z lat 1773-1775 r. W ołtarzu głównym obraz św. Marii
Magdaleny (XIX w.), w lewym bocznym Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w drewnianych sukienkach (zap. pocz. XVI w.) i św. Józefa (2 poł. XVIII w.).
Ambona, chrzcielnica i organy na chórze muzycznym, rokokowe, 2 poł. XVIII
w. Trzy feretrony rokokowe z XVIII w. Kilka ornatów haftowanych,
późnobarokowych, w. XVIII. Dwie skrzynie dębowe obite Ŝelaznymi listwami,
z zamkami starej roboty kowalskiej, zapewne w. XVI/XVII. Kościół
wzniesiony w tradycji gotyckiej, silnej i długotrwałej szczególnie na obszarach
południowej Rzeczypospolitej. Miejscowość “Nowa Szedlec” wymieniona jest
po raz pierwszy w nadaniu księcia Władysława Opolczyka dla Franca
z Marszowic w roku 1372 r. Parafia w Nowosielcach została erygowana
w 1384 r. jeszcze w okresie przynaleŜności tego obszaru do misyjnego
biskupstwa lubuskiego. Właścicielka wsi, Katarzyna – wdowa po
wymienionym wcześniej Francu, uposaŜyła parafię w łan ziemi oraz wyspę
połoŜoną przed kościołem i przeznaczoną na dom parafialny. W 1398 r. wieś
lokowana jest na prawie niemieckim a zasadźcą był niejaki Herman. Obecny
kościół, zapewne drugi z kolei, konsekrowany został w 1595 r. przez
arcybiskupa lwowskiego D. Solikowskiego. W 1624 r. mieszkańcy wsi
schronili się w kościele, który pełnił funkcję warowni, odpierając napad zagonu
tatarskiego (wg. tradycji Tatarom udało się podpalić kościół przy uŜyciu
katapultowanych pakuł – ogień jednak szybko ugaszono. Na wieŜy kościelnej
ustawione były cztery śmigownice, z których wg. tradycji ustrzelono wodza
tatarskiego czambułu). W 1631 r. miały miejsce prawdopodobnie prace
restauracyjne przy kościele, ściślej – przy dzwonnicy. BliŜej nieokreślone
prace remontowe miały miejsce w latach 1801-1802, dotyczyły one
dzwonnicy. W latach 1871- 1877 kościół poddano gruntownemu remontowi.
Początkowo dokonano drobnych zabezpieczeń dachu na kościele, zakrystii
i sobotach (1871), następnie w 1874 r. dachy zakrystii i sobót pokryto nowym
gontem a do 1877 r. nowy gont połoŜono nad prezbiterium i nawą a takŜe
wymieniono podwaliny sobót. W tym czasie odnowiono równieŜ ołtarze,
ambonę, chrzcielnicę oraz chór muzyczny. W czasie następnego remontu,
w 1903 r., nowym gontem pokryto dach na kościele, zakrystii oraz cokół
dzwonnicy. Kolejne remonty z lat 1913 i 1920 dotyczyły wymiany
uszkodzonych gontów oraz części zrębu ścian. W 1936 r. w związku
z przygotowaniami do uroczystości poświęcenia kopca Michała Pyrza
usypanego na pamiątkę obrony zorganizowanej przez wójta przed napadem
Tatarów w 1624, kościół odnowiono. Kolejne remonty w latach 1955 i 19831985. W latach 90-tych XX w. przebudowano przyziemie wieŜy usuwając
część szalunku i dostawiając kamienny przedsionek z okienkami i przyporami
na naroŜach.

Kościół p. w. Marii Magdaleny w Nowosielcach

Źródło: B. Fołta

Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Siennowie ( gm. Zarzecze)
Kościół jest usytuowany w centrum wsi, po prawej stronie drogi
prowadzącej w kierunku Pruchnika, na niewielkim wyniesieniu terenu.
Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej. Ściany zewnętrzne
i wewnętrzne wzmocnione lisicami; z zewnątrz pokryte gontem. Nawa
na planie prostokąta z węŜszym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, do
którego od pn. przylega murowana, podpiwniczona zakrystia na planie
zbliŜonym do kwadratu. Od zachodu do nawy (na całej jej szerokości)
dostawiona niska, krótka kruchta. W pd. ścianie nawy prostokątny otwór
wejściowy. Prezbiterium i nawa nakryte wspólnym dachem siodłowym,
gontowym, nad prezbiterium rozpiętym namiotowo, przechodzącym
w pulpitowy nad zakrystią. Nad wejściem od pd. daszek półstoŜkowy,
gontowy. We wnętrzu ołtarz główny z 1 połowie XVIII w. z obrazem
Wszystkich Świętych. Dwa boczne ołtarze — św. Marii Magdaleny i św.
Andrzeja — usytuowane po bokach ściany tęczowej, ambona, chrzcielnica
barokowe – 1 połowie XVIII w. Parafia rzymskokatolicka w Siennowie
erygowana została w 1390 roku (do parafii włączono trzy pobliskie
miejscowości Krzeczowice, śuklin i Pełnatycze). Jej fundatorem był kasztelan
lwowski Jan Sieńko. Pierwszy drewniany kościół, wzniesiony zapewne tuŜ po

fundacji, został w II poł. XVI w. zamieniony na zbór protestancki za sprawą
ówczesnych właścicieli dóbr siennowskich Piotra Gorajskiego i jego Ŝony Zofii
Pstrokońskiej – wyznawców kalwinizmu. W 1637 r. Katarzyna ze Słupeckich
„de Wronów” Gorajska zwróciła kościół katolikom oraz potwierdziła
wszystkie posiadłości parafialne dokumentem wydanym w roku 1639 r. Ostatni
wielki najazd tatarski z 1672 r. nie ominął równieŜ Siennowa. Zniszczenia
musiały być znaczne, poniewaŜ juŜ w 1674 r. właściciele wsi – OŜarowscy –
wznieśli nowy dwór obronny a w 1776 nowy kościół, zachowany do dzisiaj,
zapewne równieŜ pomyślany jako punkt oporu, bowiem przy drewnianym
budynku świątyni postawiono murowaną zakrystię o grubych ścianach.
W 1 połowie XVIII w. sprawiono bogate wyposaŜenie ruchome, które
w większości przetrwało do dnia dzisiejszego. Zewnętrzne ściany kościoła
obiegały niegdyś soboty, których ślady ujawniono podczas prac
konserwatorskich w 1999 roku na południowej oraz wschodniej ścianie
prezbiterium. Soboty zostały zlikwidowane zapewne w trakcie gruntownego
remontu budowli w 1869 roku, w trakcie którego do zachodniej ściany świątyni
dostawiono obszerną kruchtę. Remonty z XIX w. przekształciły takŜe wnętrze
obiektu (m. in. wprowadzono deskowy szalunek, obcięto belkę tęczową).2
W trakcie remontu kościoła w latach 70. XX w. zlikwidowano stary
parapet chóru muzycznego zastępując go nowym, pozbawionym wartości
artystycznej. W 2 połowie lat 80. XX w. sumptem parafii wymienione zostało
gontowe poszycie dachów i ścian. W 1999 r. na kościół runął pomnikowy dąb.
Całkowicie rozpadł się wówczas m.in. dach prezbiterium, runął fragment
wschodniej ściany szczytowej zakrystii, a zrębowe ściany kościoła odchylone
zostały od pionu o blisko 1 m, ulegając dodatkowo skręceniu i przesunięciu na
podmurowaniu.
Dzięki
natychmiastowej
akcji
zabezpieczającej,
przeprowadzonej przez parafian tuŜ po katastrofie, kościół został uratowany
przed całkowitą zagładą. Gruntowne prace remontowe przeprowadzono jeszcze
w 1999 r. Wypionowano wówczas obwodowe ściany kościoła, wymieniono
dębowe podwaliny, które osadzono na nowej kamiennej podmurówce,
wymieniono zniszczone bierwiona, wykonano pełną rekonstrukcję więźby
dachowej, stropu oraz murowanego szczytu zakrystii, zrekonstruowano dach
kościoła i pokryto nowymi gontami, zrekonstruowano gontowy fartuch ponad
podwalinami prezbiterium, wykonano nowe gontowe poszycie ścian oraz
pokryto dach zakrystii gontami w miejsce dotychczasowej dachówki
ceramicznej. We wnętrzu wykonano nową podsufitkę stropu oraz rekonstrukcję
usuniętej w XIX stuleciu belki tęczowej.
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Cerkwie
Cerkiew parafialna greckokatolicka p. w. św. Mikołaja, następnie kościół
rzymskokatolicki p.w. św. Andrzeja Boboli w Krzeczowicach
(gm. Kańczuga)
Cerkiew usytuowana jest w centrum wsi, w sąsiedztwie zabudowań
wiejskich, po zachodniej stronie drogi prowadzącej do Siennowa. Świątynia
jest orientowana, połoŜona na skraju niewielkiego wzniesienia, w otoczeniu
reliktów starodrzewia.3
Teren przycerkiewny wyznaczony jest współczesnym ogrodzeniem.
Przy sanktuarium kamienna figura “Chrystus Frasobliwy”. Od strony płd. nawy
nagrobki dawnego cmentarza przycerkiewnego. Budynek na podmurówce
z kamienia łamanego, częściowo na betonowym fundamencie, wzniesiony
w konstrukcji zrębowej, zwęgłowanej na obłap, oszalowany deskami
w pionie z listwowaniem. Do prostokątnej nawy z chórem muzycznym
przylega od wsch. sanktuarium zamknięte trójbocznie. Od pn. przy
sanktuarium zakrystia na planie zbliŜonym do kwadratu. Do nawy od zach.
przylega dzwonnica konstrukcji słupowej z babińcem w przyziemiu na planie
zbliŜonym do kwadratu. Od zachodu do dzwonnicy dostawiony węŜszy,
prostokątny przedsionek. Od pn. do nawy przylega prostokątna kruchta
(dawniej kwadratowa) o ścianach szkieletowych. Dach nad nawą i sanktuarium
wspólny, dwuspadowy, od wschodu, nad zamknięciem sanktuarium opadający
trzema połaciami.
Nad zaskrzynieniami, zakrystią i kruchtą dachy pulpitowe,
nad dzwonnicą namiotowy. Wszystkie dachy kryte gontem. Na kalenicy dachu
głównego sygnaturka zwieńczona cebulastym hełmem, pokryta blachą. Otwory
okienne prostokątne, w przybudówce od zach. okna prostokątne zamknięte
łukiem półkolistym z podwójnym uskokiem. Wewnątrz nawa nakryta
sklepieniem pozornym z zaskrzynieniami, w sanktuarium odcinkowe
sklepienie pozorne. W zakrystii, babińcu i kruchcie stropy płaskie.
Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, zaczopowany w zrębowe ściany.
Zachowane wyposaŜenie z 2 połowy XVIII w.: ołtarz główny i 2 ołtarze
boczne. Pierwsza znana informacja o istnieniu cerkwi w Krzeczowicach
pochodzi z 1397 r. Istnienie parafii poświadczają znane pośrednio dokumenty
z XVI i XVII w. Pochodząca z 1779 r. wzmianka określa stan techniczny
cerkwi jako zły i mówi o potrzebie jej reparacji. Dotychczas nie ustalono
dokładnej daty budowy obecnie istniejącej świątyni. Podawane daty 1770
i 1793 nie znajdują potwierdzenia w źródłach. Nie odnaleziono
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teŜ bezpośrednich informacji odnośnie ewentualnej adaptacji kościoła
na cerkiew. W aktach powizytacyjnych z 1817 r. odnotowano dobry stan
cerkwi. Istotna jest informacja pochodząca z tejŜe wizytacji mówiąca o pracach
remontowych przy cerkwi w roku 1817 (podwaŜenie i pobicie gontem),
wykluczająca raczej datę budowy cerkwi w roku 1793. Wydaje się mało
prawdopodobne, aby w tak krótkim czasie pogorszył się stan techniczny
obiektu. Z kolei za adaptacją kościoła na cerkiew przemawia notka zawarta w
wymienionej wizytacji określająca świątynię jako obiekt “podług łacińskiej
struktury budowany”.
Cerkiew greckokatolicka w Krzeczowicach

Źródło: P.Depciuch

MoŜna zatem załoŜyć, iŜ podczas regulacji parochii dekanatów w diecezji
przemyskiej w końcu XVIII w., zniszczoną cerkiew nie remontowano,
ale przekazano w tym celu rzymskokatolicki kościół. Ze starej cerkwi
przeniesiono zapewne ikonostas, który juŜ w 1828 r. wymagał remontu,
natomiast z dawnego wyposaŜenia kościelnego pozostawiono, jak się wydaje,
późnobarokowy ołtarz. Kolejny remont cerkwi przeprowadzono w 1910 r.
Po regulacjach dekanatów z 1920 roku parochia w Krzeczowicach weszła
w skład dekanatu leŜajskiego. W 1945 roku nastąpiła zmiana uŜytkownika.
Byłą cerkiew zaadaptowano na kościół rzymskokatolicki. W 1985 roku

przeprowadzono ogólne prace remontowe. Od czasu wybudowania nowego
kościoła opuszczonemu i nie remontowanemu obiektowi grozi zagłada.4
Cerkiew grekokatolicka w Rudce p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy
(gm. Sieniawa)
Opuszczając Dobrą, kierujemy się na Rudkę, oddaloną od Sieniawy
6 km na północ. Jest to najbardziej zaludniona spośród dziewięciu sołectw
gminy. W Rudce warto zobaczyć drewnianą cerkiew pod wezwaniem
Zaśnięcia N. P. M. Przypuszczalnie cerkiew ta została wybudowana
w 1693 roku. W XVIII wieku przebudowano wieŜę, a w 1958 roku dokonany
konserwacji. Park w Rudce z przełomu XVIII i XIX wieku posiada drzewa
pomniki.
Cerkiew w Rudce

ŹródłoB. Fołta.

Drewniana stara cerkiew usytuowana jest po północnej stronie cerkwi
murowanej wybudowanej w 1924 roku. Obie są orientowane. Cerkiew
drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, z prothesis i diakonikonem przy
sanktuarium. Północna ściana prothesis i południowa diakonikonu stanowią
bezpośrednie przedłuŜenie ścian nawy. Sanktuarium zamknięte trójbocznie,
sklepione kolebką. Dach nad sanktuarium kalenicowy, pięciopołaciowy,
powtarzający kształt sklepienia. Kalenica poniŜej okapu dachu nawowego.
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Podkarpacki Szlak Architektury Drewnianej, Podkarpacka Regionalna Organizacja
Turystyczna, Rzeszów 2003.

Północna i południowa jego płać przedłuŜona, kryjąca sklepienie nad prothesis
i diakonikonem. We wschodnim masywie sanktuarium, w połaciach
dachowych uskok dla pomieszczenia okien. Nawa na planie zbliŜonym do
kwadratu nakryta brogową kopułą z załomem. Babiniec prostokątny ze
słupową emporą wieŜową, pod dachem namiotowym. Pierwotnie dolna część
zrębu ścian osłonięta przydachem na rysiach (przydach zachowany przy
sanktuarium). Obecnie nawa od północy i południa z opasaniem na słupach
tworzącym wydatne podcienia. Połacie dachowe i płaszczyzny ścian powyŜej
przydachu i opasania pobite gontem. Izbicowe pomieszczenie w wieŜy
odeskowane pionowo z przeciętymi okienkami.5 Osiemnastowieczna
przebudowa cerkwi nie zatarła archaicznej formy świątyni, która jest do dzisiaj
jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury cerkiewnej
na terenie południowo-wschodniej Polski.
Drewniana cerkiew została wybudowana w 1693 roku. Świątynia
w Rudce była filialną parafii w Sieniawie, która wchodziła w skład dekanatu
jarosławskiego, a po I wojnie dekanatu sieniawskiego. W XVIII
w przekształceniu uległa część nawowa i babiniec cerkwi (w nawie
zlikwidowano przydach na rysiach zastępując go podcieniem; w masywie
zachodnim, ponad babińcem wzniesiono wieŜę). Cerkiew remontowano
w 1958 roku i w latach 90-tych XX wieku. W pobliŜu drewnianej cerkwi
wybudowano w 1924 roku duŜą murowaną cerkiew krzyŜową pod takim
samym wezwaniem. Od tej pory stara cerkiew przestała pełnić funkcje
kultowe. W 1785 roku odnotowano wśród mieszkańców wsi 405
grekokatolików, 238 rzymokatolików i 12 śydów. Liczba grekokatolików
w 1938 roku wzrosła do 700 na 1190 mieszkańców wsi. Po wysiedleniu
ludności ukraińskiej w 1947 roku zespół cerkiewny opuszczony, sporadycznie
wykorzystywany przez parafię rzymsko-katolicką.
Streszczenie
W wyŜej wymienionym artykule ukazano walory antropogeniczne
obszarów wiejskich w powiecie łańcuckim i przeworskim. Na walory
antropogeniczne składa się dorobek ludzkości na przestrzeni wieków.
Niezwykle ciekawie – choć znacznie uboŜsze niŜ w miastach- prezentują się
walory kulturowe w środowisku wiejskim. W pracy przedstawiono obiekty
świeckie i sakralne, a to zamki, pałace, zespoły pałacowo-parkowe, kościoły
i cerkwie.
Interesującym obiektem kultury materialnej omawianego obszaru, jest
wybudowany w latach 1935-36 w stylu zakopiańskim, Uniwersytet Ludowy.
Inicjatorem załoŜenia wspomnianego uniwersytetu był wybitny działacz
chłopski Ignacy Solarz..
WaŜną funkcję historyczną, ale i rekreacyjną spełniają zespoły
parkowo-pałacowe w Hadlach Szklarskich, śaklinie, Urzejowicach, Zarzeczu
5
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oraz Siennowie. Na tle historii miejscowości przedstawiono załoŜenia
przestrzenne parków, architekturę pałaców oraz historię znanych rodów;
Łstawieckich, Turnau, Dzieduszyckich czy Sienko. Ukazano teŜ np. wnętrze
pałacu w Zarzeczu.
Obiekty sakralne reprezentowane są przez kościół p.w. św. Marii
Magdaleny w Nowosielcach oraz kościół p.w. Wszystkich Świętych
w Siennowie. Przedstawiono na tle uwarunkowań historycznych, koleje
budowy tych świątyń, ich architekturę oraz wyposaŜenie wnętrz.
WaŜnym walorem antropogenicznym są cerkwie. Są one pozostałością
wielowiekowej wielokulturowości na tych ziemiach. Przedstawiono cerkwie
w Krzeszowicach p.w. św. Mikołaja, Rudce p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy.
W artykule omówiono architekturę wspomnianych obiektów oraz ich
niezwykłe wyposaŜenie.
Dziedzictwo kulturowe szczególnie obszarów wiejskich spełnia wiele
waŜnych funkcji min: historyczną, edukacyjną, krajoznawczą czy rekreacyjną.
Rolą regionalistów jest ich w miarę wierne opisywanie dla kolejnych młodych
pokoleń, a takŜe by ocalić je od zapomnienia.

Abstract
The article aims at presenting the anthropogenic assets of the
countryside in the powiat districts of Łańcut and Przeworsk. What has
contributed to those anthropogenic assets is the heritage of humanity.
Particularly interesting, although less attractive than in towns, are cultural
assets in the countryside. The article enlists sacred and secular structures such
as castles, palaces, palace and park complexes, Catholic and Orthodox
churches. An interesting example of architectural achievements is the Folk
University, built in 1935-36 in the style characteristic of the architecture
of Polish highlanders. The project of the establishment of the Folk University
was initiated by Ignacy Solarz, an eminent folk activist.
The palace and park complexes in Hadle Szklarskie, śaklin,
Urzejowice, Zarzecze, and Siennów are of historical and recreational value.
The history of those places provide a backdrop for the spatial development
of parks, the architecture of palaces and the history of such noble families
as the Łastawieckis, the Turnaus, the Ddzieduszyckis and the Sienkos.
Moreover, the interiors of the palace in Zarzecze have been presented.
The examples of sacred structures are St. Mary Magdalene’s Church in
Nowosielce and All Saints’ Church in Siennów. The articles presents particular
stages of their construction, their architecture and interiors against the historical
background.
Orthodox churches are a valuable anthropogenic asset. They are
remnants of cultures that have been blending in the region for centuries.
The article presents St. Nicholas’ Orthodox Church in Krzeszowice and the
Church of the Falling Asleep of Blessed Virgin Mary in Rudka.
The architecture of the above buildings and their amazing interiors have been

described. Cultural heritage, particularly in the countryside, is of historical,
educational, tourist and recreational value. The task of the specialists is to
describe them for the next generations and rescue them from oblivion.

Teresa Mitura

ZARYS ZMIAN SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH W
POWIECIE PRZEWORSKIM W LATACH 1995-2005
Powiat przeworski obejmuje powierzchnię około 698 km2, połoŜony
jest w centralnej części województwa podkarpackiego. W jego skład wchodzą
(Ryc. 1) gminy: Adamówka (1), Sieniawa (2), Tryńcza (3), Przeworsk (4),
miasto Przeworsk (5), Gać (6), Zarzecze (7), Kańczuga (8) oraz gmina
Jawornik Polski (9).
Ryc. 1. Powiat przeworski na tle województwa podkarpackiego.
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Źródło: opracowanie własne; www.epodkarpacie.com

Największą powierzchnię mają gminy Adamówka i Sieniawa,
połoŜone w północnej części powiatu, najmniejszą natomiast miasto Przeworsk
(Ryc. 2).
Ryc. 2. Powierzchnia poszczególnych gmin w ogólnej powierzchni powiatu
przeworskiego w 2005 r.
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Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

1. Ludność
Liczba ludności powiatu, w badanym okresie, systematycznie spadała,
o 1,2% w stosunku do roku 1995 (Ryc. 3). Najbardziej gwałtowny spadek
odnotowany został w latach 1999 – 2000, kiedy to liczba mieszkańców
w powiecie przeworskim zmniejszyła się o 819 osób. Na spadek liczby
mieszkańców zasadniczy wpływ miało ujemne saldo migracji oraz niewielki
i stale zmniejszający się przyrost naturalny.
Ryc. 3. Zmiany liczby ludności powiatu przeworskiego w latach 1995 – 2005
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Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

Jedynie w gminach Adamówka i Tryńcza w całym badanym
dziesięcioleciu odnotowano powolny wzrost liczby mieszkańców.
Odpowiednio o146 i 174 mieszkańców. W gminach Gać, Jawornik Polski,
Sieniawie oraz w mieście Przeworsku liczba mieszkańców na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat wyraźnie się zmniejszyła. W mieście Przeworsk
w badanym okresie „ubyło” 661 osób.
W roku 2005 (stan na 31 XII) powiat przeworski zamieszkiwało
ogółem 78 717 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 113 osób/km2.
Największą liczbę mieszkańców posiadało miasto Przeworsk (15 746 osób),
najmniejszą gmina Adamówka (4 208 osób) (Ryc. 4).

Ryc. 4. Ludność poszczególnych gmin w ogólnej liczbie ludności
powiatu przeworskiego w 2005 r.
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Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

Miasto Przeworsk charakteryzowało się równieŜ największą,
w powiecie, gęstością zaludnienia (716 osób/km2), natomiast gminy
Adamówka (31 osób/km2) i Sieniawa (53 osoby/km2), to gminy o najmniejszej
gęstości zaludniania. Wynika to z faktu, iŜ są to gminy połoŜone peryferyjnie
względem głównych szlaków komunikacyjnych w powiecie, i znacznie
oddalone od ośrodka miejskiego jakim jest Przeworsk. Dla powiatu
przeworskiego charakterystyczny jest spadek gęstości zaludnienia wraz
z oddaleniem gmin od drogi krajowej nr 4 (Ryc. 5).
Ryc. 5. Gęstość zaludnienia (osób/km2) gmin powiatu przeworskiego w 2005 r.
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Źródło: opracowanie własne; www.stat.gov.pl/bdr

Z ogólnej liczby mieszkańców około 51% stanowią kobiety.
Procentowy udział męŜczyzn i kobiet nie ulegał znacznym wahaniom w ciągu

ostatniego dziesięciolecia (Tab.1). Stopień
przeworskim w roku 2005 wynosił 104.

feminizacji

w

powiecie

Tab. 1. Liczba ludności powiatu przeworskiego w latach 1995 – 2005

Rok

Ogółem

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

79 664
79 616
79 776
79 741
79 727
78 908
79 003
78 925
78 797
78 774
78 671

MęŜczyźni
%
48,9
48,9
49,0
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
49,0
49,0
49,0

Kobiety
%
51,1
51,1
51,0
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
51,0
51,0
51,0

Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

W badanym dziesięcioleciu dał się zaobserwować powolny spadek
udziału mieszkańców miast, na korzyść mieszkańców wsi (Tab. 2). Ma to
oczywisty związek z migracjami wewnętrznymi, które objawiają się coraz
większą „ucieczką” mieszkańców miast do pobliskich wiosek. Trzeba tu
zauwaŜyć, Ŝe na nowe miejsca osiedlania się wybierane są wioski połoŜone w
bliskim sąsiedztwie miasta, z dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi oraz
z pełną infrastrukturą – wioski podlegające coraz silniejszemu procesowi
urbanizacji, głównie połoŜone na terenie gminy Przeworsk.
Tab. 2. Mieszkańcy powiatu przeworskiego ze względu na miejsce zamieszkania (w %)

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Miasto
27,0
27,1
27,2
27,1
27,2
27,0
26,9
26,9
26,9
26,7
26,7

Wieś
73,0
72,9
72,8
72,0
72,8
73,0
73,1
73,1
73,1
73,3
73,3

Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

2. Migracje
Powiat przeworski ma niekorzystne saldo migracji. W całym badanym
okresie jest ono ujemne, choć jego wartość w poszczególnych latach jest dość
zróŜnicowana (Tab. 3). Wynika to ze znacznego zróŜnicowania migracji
w poszczególnych gminach.
Tab. Migracje w powiecie przeworskim w latach 1995 – 2005

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Zameldowania
884
751
858
787
788
721
649
798
763
824
833

Wymeldowania
1063
910
931
938
901
848
770
858
924
922
971

Saldo migracji
-179
-159
-73
-151
-113
-127
-121
-60
-161
-98
-138

Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

W roku 2005 najwięcej mieszkańców ubyło w gminie Sieniawa (-50
osób) oraz w mieście Przeworsku (-42 osoby). Jedynie gminy Gać (2 osoby),
Jawornik Polski (2 osoby) i Tryńcza (1 osoba) miały, niewielkie, dodatnie
saldo migracji (Ryc. 5).
Ryc. 5. Saldo migracji (osób) w gminach powiatu przeworskiego w 2005 r.

-50
-40
-30
-20
-10
0
11

-

-41
-31
-21
-11
-1
10
20

Źródło: opracowanie własne; www.stat.gov.pl/bdr

Ujemne saldo migracji świadczy o ucieczce mieszkańców z terenu
powiatu przeworskiego. Ma to istotny wpływ na spadek liczby mieszkańców
oraz, poniewaŜ przewaŜnie dotyczy ludzi młodych, w przyszłości powodować
moŜe niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców, sprzyjając
procesowi „starzenia” się oraz obniŜeniu współczynnika przyrostu naturalnego.
Największa „ucieczka” mieszkańców zaobserwowana została
w mieście Przeworsk, gdzie saldo migracji za ostatnie dziesięć lat wyniosło 303 osoby, najmniejsza natomiast w gminie Tryńcza, w której saldo migracji
w analogicznym okresie wyniosło -3 osoby. Analizując migracje mieszkańców
w całym badanym dziesięcioleciu, w Ŝadnej z gmin powiatu przeworskiego,
nie odnotowano dodatniego salda migracji, jedynie w gminie Przeworsk
wynosiło ono 0.
3. Przyrost naturalny
Analizując współczynnik przyrostu naturalnego, równieŜ zauwaŜyć
moŜna niekorzystne tendencje jego zmian. W całym badanym okresie
był dodatni, ale jego wartość w ciągu ostatniego dziesięciolecia znacznie
spadała (Ryc. 6). Na wspomnianą wyŜej sytuację wpływ, przede wszystkim
miał znaczny spadek liczby urodzeń (Tab. 4). Jest to tendencja
charakterystyczna dla całego kraju, która jest wynikiem sytuacji gospodarczej
oraz zmieniających się zachowań i postaw prokreacyjnych rodzin.
Ryc. 6. Zmiany przyrostu naturalnego (osób) w powiecie przeworskim w latach 1995
– 2005
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Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

Stale dodatnim przyrostem przez ostatnie dziesięć lat wyróŜniają
się gminy Adamówka, Przeworsk, Sieniawa, Zarzecze oraz miasto Przeworsk.
Stale ujemny przyrost miały natomiast gminy Jawornik Polski i Kańczuga.

Tab. 4. Zmiany przyrostu naturalnego w powiecie przeworskim w latach 1995 – 2005

Rok

Urodzenia
(osób)

Zgony
(osób)

Przyrost
naturalny

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1 072
1 070
1 024
965
942
990
858
858
802
815
851

882
895
934
857
872
793
763
777
758
783
785

190
175
90
108
70
197
95
81
44
32
66

Na 1 000
mieszkańcó
w
2,4
2,2
1,1
1,3
0,9
2,5
1,2
1,0
0,6
0,4
0,8

Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

Największym przyrostem w roku 2005 charakteryzowały się gminy
Adamówka (4,8‰) i Zarzecze (3,7‰), najmniejszym zaś gmina Jawornik
Polski (-5,7‰). Ujemny przyrost naturalny miały równieŜ gminy Kańczuga
i Tryńcza (Ryc. 7).
Ryc. 7. Przyrost naturalny (w ‰) w gminach powiatu przeworskiego w 2005 r.
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Źródło: opracowanie własne; www.stat.gov.pl/bdr

4. Struktura wiekowa mieszkańców
W badanym dziesięcioleciu największy odsetek mieszkańców powiatu
stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, których udział systematycznie
wzrastał (Tab. 5). Równocześnie nie zaobserwowano zmian w udziale
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Zaznaczyła się natomiast
niekorzystna tendencja spadkowa w udziale mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym, których liczba, w stosunku do roku 1995, spadła o 21%.
Ludność powiatu przeworskiego zaczyna się „starzeć”, o czym
świadczą wspomniane wyŜej zmiany. Proces ten, polegający na zmianach
w strukturze ludności, moŜe w przyszłości przyczynić się do pogłębiania
problemów społeczno – ekonomicznych i wpływać niekorzystnie na rozwój
gospodarczy powiatu.
Tab. 5. Struktura wiekowa ludności powiatu przeworskiego (w %) w latach
1995 – 2005

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Wiek
przedprodukcyjny
30,4
30,0
29,5
28,9
28,4
28,1
27,3
26,5
25,5
24,7
23,9

Wiek
produkcyjny
53,6
54,0
54,4
55,0
55,6
55,8
56,5
57,3
58,3
59,2
59,9

Wiek poprodukcyjny
16,0
16,0
16,1
16,1
16,0
16,1
16,2
16,2
16,1
16,1
16,2

Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

5. Rynek pracy
W analizowanym dziesięcioleciu zaobserwowano spadek liczby osób
pracujących w powiecie. Miało to związek przede wszystkim z likwidacją
duŜych zakładów przemysłowych. Sytuacja taka spowodowana była
zachodzącymi w Polsce zmianami – recesją gospodarczą i spadkiem
zatrudnienia. Procesy zachodzące w powiecie przeworskim nie odbiegały
od procesów ogólnopolskich.

Tab. 6. Pracujący i bezrobotni w powiecie przeworskim w latach 1995 – 2005

Rok

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Pracujący

Stopa
bezrobocia

ogółem

16,0
15,2
12,1
12,0
13,5
15,6
16,5
14,8
13,4
13,8
13,2

6 811
6 451
5 266
5 162
5 956
6 885
7 386
6 680
6 173
6 452
6 215

12 514
12 750
13 187
13 079
12 772
10 922
11 155
10 506
10 710
10 432
10 212

Bezrobotni
w tym męŜczyźni
(w %)
50,1
48,8
44,9
45,7
48,3
48,4
50,6
52,3
49,4
49,4
49,1

Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr;

Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV kwartał 1995 r., Informacje
i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1996; Bezrobocie rejestrowane
w Polsce I – IV kwartał 1996 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS,
Warszawa 1997; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV kwartał 1997 r.,
Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1998; Bezrobocie
rejestrowane w Polsce I – IV kwartał 1998 r., Informacje i opracowania
statystyczne, GUS, Warszawa 1999;
W związku z powyŜszym systematycznie rosła liczba bezrobotnych.
Taka tendencja utrzymywała się do 2001 roku. Rozwój drobnej
przedsiębiorczości i powstających nowych podmiotów gospodarczych
spowodował, iŜ liczba osób pracujących nie ulegała tak gwałtownemu
spadkowi, a osób bezrobotnych utrzymywała się na wyrównanym poziomie.
6. Podmioty gospodarcze
Wzrasta liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych na Terenia powiatu przeworskiego (Tab. 7), w badanym
okresie o 53%. Zdecydowaną większość stanowią podmioty gospodarcze
działające w sektorze prywatnym (93,8% ogólnej liczby podmiotów
gospodarczych).
Najliczniej reprezentowana jest sekcja D (przetwórstwo przemysłowe),
w której działa 10,4% wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie
powiatu, oraz sekcja F (budownictwo), 10,2% ogólnej liczby podmiotów.
Najbardziej dynamicznie rozwijała się sekcja J (pośrednictwo finansowe),
w której liczba podmiotów gospodarczych, w ciągu dziesięciu lat wzrosła
o 90%, oraz sekcja L (administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie
zdrowotne), ze wzrostem o 85%.

Tab. 7. Podmioty gospodarcze w powiecie przeworskim
w latach 1995 – 2005

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Sektor
publiczny
129
132
130
141
164
171
198
215
226
227
220

Sektor
prywatny
1 530
1 829
2 158
2 522
2 822
2 943
3 169
3 322
3 466
3 372
3 347

Ogółem
1 659
1 961
2 288
2 663
2 986
3 114
3 367
3 537
3 692
3 599
3567

Źródło: opracowanie własne, www.stat.gov.pl/bdr

W roku 2005 najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
było w mieście Przeworsku (1321, co stanowi 37% ilości w powiecie), a biorąc
pod uwagę miasto i gminę wiejską Przeworsk, działało tu 51% podmiotów
gospodarczych powiatu. W pozostałych gminach ilość podmiotów waha
się od 103 (Gać) do 279 (Zarzecze). Podobnie jak w powiecie ogółem, równieŜ
w poszczególnych gminach zdecydowaną większość stanowią podmioty
sektora prywatnego.
W powiecie przeworskim w 2005 roku działało 23 spółki handlowe
z udziałem kapitału zagranicznego.
W ostatnich dziesięciu latach zmiany w ilości działających podmiotów
w poszczególnych gminach były bardzo zróŜnicowane. Jedynie w gminie
Jawornik Polski oraz w Kańczudze (miasto) oraz Przeworsku miasto ich liczba
systematycznie wzrastała. W pozostałych gminach, najczęściej po wzroście
w latach 1995 – 2003, w kolejnych latach zaobserwowano natomiast
zmniejszanie się liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Streszczenie
Powiat przeworski obejmuje powierzchnię około 698 km2, połoŜony
jest w centralnej części województwa podkarpackiego. W jego skład wchodzą
gminy: Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk, miasto Przeworsk, Gać,
Zarzecze, Kańczuga oraz gmina Jawornik Polski.
W badanym okresie (1995 – 2005), liczba ludności powiatu
systematycznie spadała, najbardziej gwałtowny spadek odnotowany został
w latach 1999 – 2000. Na powyŜsze zjawisko zasadniczy wpływ miało ujemne
saldo migracji oraz niewielki i stale zmniejszający się przyrost naturalny.
Powiat przeworski ma niekorzystne saldo migracji. W całym badanym
okresie było ono ujemne, choć jego wartość w poszczególnych latach

cechowało znaczne zróŜnicowanie. Wynika to ze zróŜnicowania migracji
w poszczególnych gminach.
Ujemne saldo migracji świadczy o ucieczce mieszkańców z terenu
powiatu przeworskiego, a poniewaŜ przewaŜnie dotyczy ludzi młodych,
w przyszłości powodować moŜe niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej
mieszkańców, sprzyjając procesowi „starzenia” się oraz znacznemu obniŜeniu
współczynnika przyrostu naturalnego.
W badanym dziesięcioleciu dał się równieŜ zaobserwować powolny
spadek udziału mieszkańców miast, na korzyść mieszkańców wsi. Migracje
wewnętrzne objawiają się coraz większą „ucieczką” mieszkańców miast do
pobliskich wiosek. Trzeba tu zauwaŜyć, Ŝe na nowe miejsca osiedlania się
wybierane są wioski połoŜone w bliskim sąsiedztwie miasta, z dogodnymi
połączeniami komunikacyjnymi oraz z pełną infrastrukturą – wioski
podlegające coraz silniejszemu procesowi urbanizacji, głównie połoŜone
na terenie gminy Przeworsk.
Analizując współczynnik przyrostu naturalnego, równieŜ zauwaŜyć
moŜna niekorzystne tendencje jego zmian. W całym badanym okresie był
wprawdzie dodatni, ale jego wartość w ciągu ostatniego dziesięciolecia
znacznie spadała, przede wszystkim z powodu znacznego spadku liczby
urodzeń. Jest to tendencja charakterystyczna dla całego kraju, wynikająca
z sytuacji gospodarczej oraz zmieniających się zachowań i postaw
prokreacyjnych rodzin.
Ludność powiatu przeworskiego zaczyna się „starzeć”, o czym
świadczą wspomniane wyŜej zmiany. Proces ten, polegający na zmianach
w strukturze ludności, moŜe w przyszłości przyczynić się do pogłębiania
problemów społeczno – ekonomicznych i wpływać niekorzystnie na rozwój
gospodarczy powiatu.
Bibliografia:
1. Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV kwartał
i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1996
2. Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV kwartał
i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1997
3. Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV kwartał
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Abstract
An outline of social and economic changes in the powiat district of Przeworsk
in 1995-2005
The powiat district of Przeworsk covers an area of 698 km2 and lies
in the central part of the voivodship of Podkarpacie (Subcarpathia).
It comprises the gmina localities of Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk,
the municipality of Przeworsk, Gać, Zarzecze, Kańczuga and Jawornik Polski.
In 1995 – 2005, the number of the population in the powiat district was
dropping steadily, the most significant decrease being recorded in 1999-2000.
This was mostly influenced by a negative migration rate and a decreasing birth
rate.
The powiat district of Przeworsk has an unfavourable migration rate.
In the period in question it was negative, although in particular years it was
significantly diversified. This resulted from the diversification of migration
in individual gmina localities.
The negative migration rate shows that the inhabitants of the powiat
district of Przeworsk were leaving. As young people mostly migrate, this may
cause unfavourable changes in the age-structure of the inhabitants, and lead
to the process of ‘ageing’ and a significant drop in the birth rate.
In the decade in question it was observed that there was a slow
decrease in the number of the urban population in favour of the number of the
rural population. There was a tendency towards moving from towns to nearby
villages. It must be pointed out that those new places of residence were villages
in the vicinity of a town with good transport links and all facilities. Such
villages were subject to the ever growing process of urbanisation and were
located in the powiat district of Przeworsk.
The analysis of the birth rate also shows unfavourable tendencies.
Although throughout the whole period in question the birth rate was positive,
its value was constantly dropping, mostly due to a significant decrease in the
number of births. This was a tendency all over Poland, resulting from
its economic situation and changing attitudes of families towards procreation.
The population of the powiat district of Przeworsk is ageing, which the
above changes prove. The process of changes in the population structure may
lead to serious social and economic problems in the future and affect the
economy of the powiat district unfavourably.

Leszek Kisiel

ZMIANY W ROLNICTWIE W POWIECIE PRZEWORSKIM
W LATACH 1996-2002
Warunki przyrodniczo – glebowe
Powiat przeworski leŜy w południowo-wschodniej Polsce
w województwie podkarpackim. LeŜy na terenie, którego część tworzy dno
doliny fluwioglacjalnej, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Krawędź tej
niecki stanowią: od południa – próg karpacki, od północy – wał moreny
czołowej za Sanem i Wisłokiem. Drugą, południową część terenu powiatu
tworzy pasmo Pogórza Karpackiego (Rzeszowskiego) przedzielone rzeką
Mleczką. Pogórze Rzeszowskie zbudowane jest głównie z piaskowców. Dalej
na północ, natrafiamy na pas lessów w środkowej części powiatu, a następnie
na osady dyluwialne naniesione przez lodowiec i rzeki w czwartorzędzie
jak i osady aluwialne w dolinie Sanu i Wisłoka.
Klimat powiatu odznacza się duŜą zmiennością, związaną
z przemieszczaniem się mas powietrza atlantyckiego i kontynentalnego oraz
wiejących wiatrów od Przełęczy Dukielskiej. W części południowej,
ze względu na pogórski charakter, klimat jest surowszy, lata ciepłe, a zimy
mroźne i śnieŜne, pokrywa śnieŜna zalega od 75-85 dni, a okres wegetacyjny
trwa od 200 do 215 dni. Opady atmosferyczne mieszczą się w przedziale 650700 mm. W części centralnej i północnej powiatu klimat łagodnieje, pokrywa
śnieŜna utrzymuje się krócej, znacznie mniejsza jest suma opadów (580-600
mm), a okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Średnie roczne temperatury
powietrza 7-7,5C. Opady atmosferyczne oraz wiatry są korzystne dla rolnictwa.
Niezmiernie waŜny dla rozwoju rolnictwa jest jeden z najdłuŜszych okresów
wegetacyjnych jak równieŜ duŜe nasłonecznienie.
Cały obszar powiatu leŜy w dorzeczu Wisły. Głównym ciekiem
wodnym jest rzeka Mleczka, biorąca swój początek na Pogórzu Dynowskim.
Płynie jego środkiem z południa na północ na długości 45 km, wpadając
do Wisłoka, a następnie do Sanu. Brak jest na terenie powiatu jezior. Liczne
są natomiast stawy rybne, skupione szczególnie w gminach Sieniawa
i Adamówka.
Powiat przeworski jest przestrzennie zróŜnicowany pod względem
glebowo - przyrodniczym. Jest to uwarunkowane budową geologiczną
i ukształtowaniem powierzchni. W centralnej części powiatu dominują
czarnoziemy (łąkowe i leśnostepowe). Są to gleby wytwarzane z lessów
i utworów pyłowych lessowatych, przewaŜnie jakościowo dobre i bardzo
dobre, klasy bonitacyjnej IIIb do I. NaleŜą one przewaŜnie do kompleksów
glebowo-rolniczych pszennych. Występują równieŜ fragmentami czarnoziemy
bagienne spotykane w okolicach Krzeczowic, Urzejowic, Maćkówki
w gminach Kańczuga i Zarzecze. Do urodzajnych gleb naleŜą równieŜ mady

wytworzone z utworów aluwialnych rozciągające się w obrębie Pradoliny
Podkarpackiej, w dolinach rzeki Mleczki, Wisłoki i Sanu. Są to gleby
jakościowo zróŜnicowane, przewaŜnie klasy bonitacyjnej IV – II. NaleŜą one
przede wszystkim do kompleksu zboŜowo-pastewnego mocnego. Występują na
terenie powiatu równieŜ gleby brunatne i płowe wytworzone z utworów
pyłowych wodnego pochodzenia, występujące płatami na PłaskowyŜu
Tarnogrodzkim, w północnej części powiatu. Obszar pogórski głównie
w gminie Jawornik Polski obfituje w gleby brunatne kwaśne i płowe
wytworzone z utworów pyłowych i glin plastycznych jako zwietrzeliny warstw
fliszu karpackiego. Pod względem bonitacyjnym są one zróŜnicowane, zaleŜnie
od połoŜenia ich w rzeźbie terenu, stopnia uwilgocenia, warunków
mezoklimatycznych, znajdują się przewaŜnie w klasach od V – IIIa.
Gleby te naleŜą do kompleksów pszenno-górskich.
Powiat przeworski charakteryzuje się wysokim udziałem gleb bardzo
dobrych, w których skład wchodzą gleby naleŜące do klas I, II, IIIa i IIIb.
Zajmują one średnio prawie 60,5 % gruntów ornych powiatu, podczas gdy w
kraju ok. 30% ogółu gleb. Obszary, na których ponad 70% gleb gruntów
ornych stanowią gleby klas od I do III b ciągną się pasem w środkowej części
powiatu (Przeworsk, Gać, Zarzecze, Kańczuga), który wyznaczają bardzo
dobre gleby (czarnoziemy, mady) Pogórza Kańczudzkiego i Pradoliny
Podkarpackiej.
Tab. 1 Gleby powiatu przeworskiego
Lp.
Gminy
% udział gleb gruntów
ornych w klasach
od I – IIIb
1. Adamówka
0
2. Gać
98,3
3. Jawornik Polski
28,9
4. Kańczuga
78,3
5. Przeworsk m.
94,9
6. Przeworsk w.
86,6
7. Sieniawa
28,8
8. Tryńcza
35,9
9. Zarzecze
92,8
10. Powiat przeworski
60,5
Źródło: IUNG Puławy

Dominujące
kompleksy
przydatności rolniczej
6, 9, 5,
1, 2, 3
10, 11, 3
2, 1, 3
1, 2, 8
2,1, 4
6, 2, 5
6, 2, 5
2, 1,8
1,2, 6

Z kolei niski udział gleb dobrych i bardzo dobrych występuje
na obszarze Pogórza Dynowskiego (gmina Jawornik Polski), co jest związane
z jego górskim charakterem, jak i na PłaskowyŜu Tarnogrodzkim (Adamówka,
Sieniawa), co jest związane z budową geologiczną i rodzajem skały
macierzystej ( gleby klas od V do IV a).
Syntetycznym miernikiem oceniającym przyrodnicze warunki
produkcji rolniczej jest waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ocena
punktowa dla powiatu przeworskiego wynosi 82,6pkt, co daje wysokie miejsce

zarówno w województwie (70,4pkt) jak i kraju (66,6pkt). Porównując
wskaźniki jakości przestrzeni produkcyjnej (wg IUNG Puławy) naleŜy
zaznaczyć, Ŝe najlepszą przestrzenią charakteryzują się miasto i gmina
Przeworsk, gminy Gać, Zarzecze, miasto i gmina Kańczuga, dla których
ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi ponad
94 pkt. Najsłabsze warunki mają gminy Adamówka- 55,3 pkt, miasto i gmina
Sieniawa-70 pkt., jak i gmina Jawornik Polski70,6 pkt.
Największy wpływ na niski ogólny wskaźnik JRPP ma przydatność
rolnicza gleb, która w gminie Jawornik Polski wynosi 58,8 pkt. jak i wskaźnik
agroklimatu 6 pkt. Natomiast w gminie Adamówka zaleŜy od przydatności
rolniczej gleb (34,9pkt.) oraz warunków wodnych (3,3pkt.)
Tab.2 Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w powiecie przeworskim
województwo Podkarpackie
Lp.

Wskaźnik bonitacji
Gmina

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

34,9

13,0

4,1

3,3

Ogólny
wskaźnik
jakości
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej
55,3

84,1

12,0

3,3

4,7

104,0

58,8

6,0

1,6

4,2

70,6

74,7

12,0

2,9

4,4

94,0

74,7

12,0

2,9

4,4

94,0

84,1

13,0

3,5

4,7

105,0

74,2

13,0

3,5

4,6

95,3

48,9

13,0

4,3

3,8

70,0

48,9

13,0

4,3

3,8

70,0

53,0

13,0

4,7

3,4

74,1

78,6

12,0

3,0

4,6

98,2

62.9

12,1

3,5

4.1

82,6

Jakości
Przydatności rolniczej
gleb

Adamówka
[w]
Gać
[w]
Jawornik
Polski
[w]
Kańczuga
[m]
Kańczuga
[w]
Przeworsk
[m]
Przeworsk
[w]
Sieniawa
[m]
Sieniawa
[w]
Tryńcza
w]
Zarzecze
[w]
Powiat
Przeworsk

Agroklimatu

Rzeźby
terenu

Warunków
wodnych

Źródło: IUNG Puławy

UŜytkowanie gruntów
W 2005 r. ogólna powierzchnia powiatu przeworskiego wynosiła
69 835 ha, co stanowiło 3,89 % powierzchni województwa. UŜytki rolne
zajmowały 47 209 ha tj. 67,6% powierzchni powiatu i zmniejszyły
się w porównaniu z 1996 r. o 695 ha (1,5%).

W strukturze uŜytkowania gruntów na terenie powiatu największy
obszar zajmują grunty orne, w 2005 r. obejmowały one 35 734 ha, tj. 75,6%
powierzchni uŜytków rolnych. Najmniejszym udziałem gruntów ornych w
powierzchni uŜytków rolnych cechuje się północna część powiatu (Adamówka
- 64,9%, Sieniawa - 64,5%).
Tab.3 UŜytkowanie gruntów w gminach powiatu przeworskiego 2005
Gmina
/miasto

W
latach

Powierzchnia
Ogólna

razem

UŜytki rolne
grunty
sady
łąki
orne

Przeworsk
[m]
Adamówka

2005

2198

1665

1467

2005

13427

6231

Gać

2005

3595

3275

Jawornik P.

2005

6292

Kańczuga

2005

Przeworsk
[w]
Sieniawa

pastwi
-ska

Lasy i
grunty
leśne

Pozostałe
grunty i
nieuŜytki

25

165

8

5

528

4045

5

1177

1004

6263

933

2851

22

379

23

0

320

4319

3155

40

494

630

1365

608

10515

8160

6845

513

438

364

1458

897

2005

9097

8025

6246

87

1385

307

103

969

2005

12731

6398

4128

17

1305

948

5050

1283

Tryńcza

2005

7056

5105

3772

54

693

433

1088

863

Zarzecze

2005

4924

4031

3925

167

516

274

464

429

Razem
powiat

1996
2002
2005

69835
69835
69835

47904
47181
47209

36164
35796
35734

1092
1074
932

5693
5533
6552

4955
4778
3991

15162
15858
15796

6774
6796
6830

Źródło: GUS, Bazy danych regionalnych, Spis Rolny 1996 i 2002, obliczenia własne,
www.stat.gov.pl

Środkowy pas gmin cechuje się bardzo wysokim (powyŜej 80%)
udziałem gruntów ornych (Zarzecze 97,3%, Przeworsk 88,1%, Gać 87%)
świadczącym o intensywnym wykorzystaniu ziemi. Pokrywa się on równieŜ z
wysokim wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jak i bardzo
dobrymi glebami o wysokich klasach bonitacji.

Procentowy udział gruntów ornych w powierzchni uŜytków rolnych
w powiecie przeworskim

Kolejne miejsca w strukturze UR zajmują łąki i pastwiska. Przypada na
nie 22% powierzchni ogólnej. Udział trwałych uŜytków zielonych jest bardzo
zróŜnicowany i wynosi 10,3% i 12,2% w gminach Przeworsk i Gać, aŜ do 35%
w gminach Adamówka i Sieniawa w stosunku do ogólnej powierzchni uŜytków
rolnych. Stosunkowo nieduŜą powierzchnię, bo niecałe 2%, zajmują sady
zgrupowane głównie na terenie gminy Kańczuga i Zarzecze.
Szczególnie duŜe zróŜnicowanie występuje na terenie powiatu
w powierzchni lasów i gruntów leśnych. Średnia lesistość powiatu jest niska
i wynosi 22,6%. Jest mniejsza od lesistości zarówno województwa (37,3%) jak
i kraju (29,3%). Nie mniej jednak w północnej części powiatu w gminie
Adamówka lesistość wynosi 46,6% powierzchni a w gminie Sieniawa 39,6%.
Lasy te stanowią pozostałość dawnych lasów z dóbr Czartoryskich. Natomiast
w centralnej części powiatu obszary leśne w ogóle nie występują (gm.Gać)
lub występują sporadycznie (miasto Przeworsk 0,2%, gmina Przeworsk 1,1%).

Tab.4 Indywidualne gospodarstwa rolne wg grup obszarowych uŜytków rolnych w powiecie przeworskim
Wyszczególnienie

Powiat przeworski
Przeworsk
Adamówka
Gać
Jawornik Polski
Kańczuga
Przeworsk
Sieniawa
Tryńcza
Zarzecze

Lata

Indywidualne
działki
rolne
do 1 ha

Liczba
ogółem

Indywidualne gospodarstwa rolne
O powierzchni uŜytków rolnych w ha
2-5
5-7
7-10
10-15

1-2

1996

4757

10677

3412

5459

1084

513

2002
1996
2002
1996
2002
1996
2002
1996
2002
1996
2002
1996
2002
1996
2002
1996
2002
1996
2002

5577
965
721
59
89
289
442
277
391
937
1050
1340
1545
171
227
376
569
343
543

10021
540
435
686
710
811
669
1009
1063
2035
1850
2186
2063
864
822
1444
1374
1102
978

3530
284
217
60
96
237
223
241
326
621
709
968
903
133
201
537
536
331
319

4709
195
157
199
221
455
312
653
626
1157
870
1066
932
396
396
719
685
619
510

929
28
28
190
165
83
64
88
74
169
153
100
121
188
150
130
89
108
85

514
13
15
176
155
26
38
20
24
68
69
31
51
107
89
39
39
33
34

śródło: GUS, Bank danych regionalnych, Spis Rolny 1996 i 2002, www.stat.gov.pl
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15
i
więcej
39

Przeciętna
powierzchnia
uŜytków
rolnych w ha
2,64

203
16
5
53
52
7
15
7
0
14
31
13
30
34
27
17
15
9
17

136
4
10
8
21
3
17
0
13
6
18
8
26
6
13
2
10
2
13

2,48
1,02
1,58
6,07
5,54
2,73
2,61
2,77
2,37
2,56
2,33
2,14
2,00
4,08
4,24
2,27
2,28
2,59
2,35

Według danych uzyskanych z powszechnego spisu rolnego 2002
na terenie powiatu prowadzonych było 15 598 gospodarstw rolnych.
Z czego aŜ 5 577 (35,7%) to indywidualne działki rolne o powierzchni do 1 ha.
Gospodarstw powyŜej 1 ha jest 10021 (64,2%).
Struktura
obszarowa
indywidualnych
gospodarstw
rolnych
w powiecie jest bardzo niekorzystna. Gospodarstwa charakteryzują
się znacznym rozdrobnieniem. Wśród indywidualnych gospodarstw rolnych
posiadających powyŜej 1 ha uŜytków rolnych najwięcej jest gospodarstw
o powierzchni nieprzekraczającej 5 ha, stanowią one aŜ 88,5 %, z tego
gospodarstwa uŜytkujące od 1-2 ha stanowią blisko 35,2%, a w grupie
gospodarstw 2-5 ha stanowią 54,4%. Przeciętna powierzchnia uŜytków rolnych
w indywidualnych gospodarstwach zlokalizowanych na terenie powiatu
w 2002 r. wynosiła 2,48 ha. W poszczególnych gminach była zróŜnicowana
od 5,54 ha w Adamówce i 4,24 ha w Sieniawie do 1,58 w Przeworsku.
W porównaniu do stanu ze spisu rolnego 1996 r. liczba gospodarstw
rolnych zmniejszyła się o 656, czyli o prawie 6%. Szczególnie duŜy spadek
wystąpił w liczbie gospodarstwach o powierzchni 2-5 ha o 750 gospodarstw,
tj. 14%, a o powierzchni 5-7 ha o 155 gospodarstw (13,3%). Natomiast
największy wzrost wystąpił w gospodarstwach o powierzchni 10-15 ha
i powyŜej 15 ha odpowiednio o 19,4% i aŜ o 348%. Skłania do wniosków,
Ŝe w ostatniej dekadzie rozpoczął się proces znaczących zmian w strukturze
obszarowej gospodarstw. Jest to istotny element zwaŜywszy na fakt, iŜ powiat
przeworski w skali województwa był na jednym z pierwszych miejsc w bardzo
niekorzystnej strukturze i rozdrobnieniu gospodarstw. Szczególnie waŜnym
jest to, Ŝe najwięcej gospodarstw rolnych o powierzchni ponad 10 ha przybyło
w gminach o wysokim stopniu waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(Przeworsk, Zarzecze, Gać, Kańczuga), w których równocześnie nastąpił
spadek liczby gospodarstw rolnych o powierzchni 2-5 ha. Wynika z tego, Ŝe
zmiana ta dotyczy powiększania gospodarstw juŜ istniejących o kolejny areał
ziemi.
Gospodarstwa rolne prowadzące działalność gospodarczą rolniczą
i pozarolniczą
Działalność gospodarczą na własny rachunek, zarówno rolnicza jak
i pozarolniczą prowadziło 13,2 tys. gospodarstw rolnych tj.84,7% spisanych
gospodarstw (w województwie 78,1%, w kraju 77,8%). Prawie wszystkie
gospodarstwa prowadzące działalność gospodarczą znajdowały się w sektorze
prywatnym i nieomal w całości były to indywidualne gospodarstwa rolne.

Tab.5 Liczba gospodarstw rolnych wg rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej w 2002r.
Wyszczególnienie

Adamówka
Gać
Jawornik P.
Kańczuga
Przeworsk m.
Przeworsk Gm.
Sieniawa
Tryńcza
Zarzecze
Razem powiat

Ogółem

801
1112
1454
2901
1156
3608
1108
1944
1522
15606

Gospodarstwa prowadzące
Wyłącznie
Wyłącznie
Działalność
działalność
działalność
rolniczą
rolniczą
ozarolniczą
i pozarolnicza
468
26
186
950
7
61
962
29
86
2234
27
252
716
31
145
2889
35
193
745
18
178
1399
31
140
1297
6
112
11660
210
1353

Gospodarstwa
nie prowadzące
działalności
gospodarczej
121
94
377
388
264
491
167
374
107
2383

Źródło: GUS, Baza danych regionalnych, Spis Rolny 2002, obliczenia własne,
www.stat.gov.pl

Gospodarstw rolnych nie prowadzących Ŝadnej działalności
gospodarczej było 2,3 tys. tj. 15,3% ogółu spisanych podmiotów, przy czym
prawie 60 % wszystkich gospodarstw nie prowadzących Ŝadnej działalności
gospodarczej stanowiły gospodarstwa rolne do 1 ha uŜytków rolnych.
UŜytkownicy takich gospodarstw nie prowadzili działalności rolniczej, tzn.
odłogowali całą posiadaną powierzchnię uŜytków rolnych, nie prowadzili
chowu zwierząt gospodarskich oraz nie potwierdzili prowadzenia działalności
pozarolniczej, a źródłem ich dochodów były m.in. renty, emerytury lub praca
najemna.
Spośród spisanych gospodarstw rolnych prowadzących działalność
gospodarczą, 11,6 tys., tj. 74,7% ogółu spisanych (67,7% w województwie,
65,4 w kraju) prowadziło wyłącznie działalność rolniczą, 1,3 tys., tj. 8,7%
(24,9% w województwie, 8,8% w kraju) zajmowało się działalnością rolniczą
i pozarolniczą, a 0,2 tys., tj. 1,3% ogółu gospodarstw (2,5% w województwie,
8,8% w kraju) prowadziło wyłącznie działalność pozarolniczą przy
zawieszonej czasowo lub zaniechanej działalności rolniczej. Spośród
gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą w większości
prowadziły działalność w obrębie jednej sekcji. Głównie w zakresie
przetwórstwa przemysłowego i handlu. W mniejszym stopniu transportu
i magazynowania, budownictwa i rybactwa.
Powierzchnia zasiewów
Ogólna powierzchnia zasiewów w 2002 r. wynosiła 24 077 ha (co
stanowiło 6,55 % powierzchni zasiewów w województwie). Wyniki
Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r. wykazały,
Ŝe w porównaniu do spisu rolnego z 1996 r. ogólna powierzchnia zasiewów
w powiecie przeworskim zmniejszyła się o 3 327 ha (o 12,2%).

Powierzchnia zasiewów gospodarstw indywidualnych według grup ziemiopłodów w powiecie przeworskim w latach 1996
i 2002
ha
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W ogólnej powierzchni zasiewów powiatu udział sektora prywatnego wyniósł
95,6%, a sektor publiczny 4,4%.
Struktura zasiewów w 2002 r. przedstawiała się następująco:
- zboŜa podstawowe z mieszankami zboŜowymi, kukurydzą
na ziarno, gryka, proso i inne zboŜowe zajmowały powierzchnię 17,1
tys. ha co stanowiło 71% ogólnej powierzchni zasiewów
w powiecie (w województwie 69,8%);
- ziemniaki zajmowały 3,3 tys. ha, tj. 13,9% ogólnej powierzchni
zasiewów (w województwie 17,5%);
- rośliny przemysłowe 1,7 tys. ha, tj. 7,1% ogólnej powierzchni
zasiewów (w województwie 3,8%);
- rośliny pastewne (łącznie z kukurydzą na zielonkę)1,2 tys. ha, tj. 4,9%
powierzchni zasiewów (w województwie 5,3%);
- pozostałe
0,7
tys.
ha,
tj.2,8%
powierzchni
zasiewów
(w województwie 3,1%).

Tab.6 Powierzchnia zasiewów (w ha) w gospodarstwach indywidualnych w powiecie przeworskim w 1996 i 2002 r.
Wyszczególnienie

Ogółem

ZboŜa

Ziemniaki

Przemysłowe

Pastewne

Pozostałe

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

Adamówka

2452

1845

1933

1526

329

241

54

11

68

35

66

32

Gać

2305

2386

1451

1742

313

262

279

192

173

110

87

72

Jawornik Polski

2106

1192

1055

817

283

225

19

8

691

115

54

27

Kańczuga m.

437

302

268

204

60

50

51

23

20

10

33

16

Kańczuga Gm.

4822

3810

2951

2607

765

557

510

335

432

184

160

123

Przeworsk m.

1741

1280

985

839

278

148

195

234

56

25

226

34

Przeworsk Gm.

4953

5061

22897

3489

880

759

520

420

431

231

210

154

Sieniawa m.

145

131

105

76

25

16

4

3

4

33

7

3

Sieniawa Gm.

2383

2367

1823

1892

341

292

33

30

116

84

67

67

Tryńcza

3331

2562

2216

1862

594

466

162

69

267

112

89

50

Zarzecze

2729

2518

1512

1692

432

345

467

227

193

147

112

99

Powiat razem

27404

23009

17192

16341

4300

3335

2294

1564

2451

1080

1111

654

Źródło: GUS, Baza danych regionalnych, Spis Rolny 1996 i 2002, obliczenia własne, www.stat.gov.pl

W porównaniu do pełnego spisu rolnego z 1996 r. znacznie zmniejszyła
się powierzchnia upraw w powiecie przeworskim:
- zbóŜ (łącznie z kukurydza na ziarno) o 857 ha tj. o 5%, ale ich udział
w ogólnej powierzchni zasiewów wzrósł o 8,3 pkt;
- ziemniaków o 1 tys. ha, tj. o 22,5%, przy spadku ich udziału
w ogólnej powierzchni zasiewów o 1,8 pkt;
- roślin przemysłowych o 731 ha, tj. 31,9%, przy spadku
ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów o 1,3 pkt;
- roślin pastewnych (łącznie z kukurydzą na zielonkę) o 1371 ha,
tj aŜ o 56% przy spadku ich udziału w ogólnej powierzchni zasiewów
o 4 pkt;
- pozostałych o 457 ha, tj. o 41,2%, przy spadku ich udziału o 1,3 pkt.
Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. w porównaniu
do spisu z 1996 r. wykazały istotne zmiany w strukturze zasiewów
poszczególnych grup upraw w powiecie w indywidualnych gospodarstwach
rolnych. Nieznacznie zwiększyła się powierzchnia zasiewów pszenicy o 110 ha
(1,1%), natomiast w grupie roślin przemysłowych powierzchnia rzepaku
i rzepiku o zwiększyła się aŜ o 556 ha (555%). W tym samym okresie
zmniejszeniu uległa powierzchnia zasiewów Ŝyta o 747 ha (o 74%), jęczmienia
ogółem o 19 ha (1,6%), owsa o 30 ha (2,5%), ziemniaków o 965 ha (22,5%),
buraków cukrowych o 1056 ha (50,4%), warzyw o 33 ha (7,2%) .
Procentowa struktura powierzchni zasiewów w powiecie przeworskim
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Zwierzęta gospodarskie
Zamieszczone zestawienie zwierząt gospodarskich w gminach powiatu przeworskiego wskazuje, Ŝe od 1996 r.
w porównaniu z 2002 r. pogłowie bydła spadło o 46%, tj. z prawie 20 tys. do 10,7 tys. sztuk. Bardzo duŜy spadek nastąpił
równieŜ w pogłowiu koni o 56,2%,tj. o 2113 sztuk (52,1% w województwie, 42,1% w kraju). Zmniejszeniu uległo takŜe
pogłowie owiec, aŜ o 64% (35,6% w województwie, 37,4% w kraju).
Tab.7 Zwierzęta gospodarskie w gminach powiatu przeworskiego w latach 1996 i 2002
Wyszczególnienie

Ilość sztuk
bydło

trzoda

owce

konie

kozy

króliki

drób

chlewna
1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

Adamówka

2322

1558

2099

1691

450

89

421

166

11

19

259

255

16865

19141

Gać

1673

932

3855

5393

37

22

298

136

71

41

289

526

11443

28456

Jawornik P.

1594

750

1007

1049

23

30

449

215

105

120

660

758

14905

25063

Kańczuga mw

3205

1517

7227

6513

47

15

568

274

87

198

631

1357

35562

24397

Przeworsk m.

551

234

1085

1383

36

14

100

40

38

64

422

160

8858

5804

Przeworsk w.

3506

1719

5506

6685

100

46

629

252

156

305

1816

2036

39255

45540

Sieniawa m-w

2510

1637

1867

1768

97

74

559

277

23

27

545

334

17471

29843

Tryńcza

2503

1275

4111

3777

28

13

340

129

45

139

915

813

20625

51579

Zarzecze

2028

1086

4259

4265

25

Bd

397

159

35

89

471

1055

23268

35753

Razem powiat

19892

10708

31016

32524

843

303

3761

1648

571

1002

6008

7294

187719

265576

Źródło: GUS, Baza danych regionalnych, Spis Rolny 1996 i 2002, obliczenia własne, www.stat.gov.pl

Pogłowie bydła wykazało w badanej dekadzie systematyczny spadek.
Podkreślić naleŜy, Ŝe spadek ten był symptomatyczny zarówno
w województwie (49,2%) jak i w kraju (22,5%). W powiecie przeworskim
sytuacja ta dotyczyła w większym stopniu sztuk opasowych, bowiem liczba
krów mlecznych w tym czasie zmniejszyła się o prawie 10 % mniej niŜ sztuk
opasowych. Wynikało to głównie z faktu, Ŝe hodowla krów prowadzona
jest głownie w drobnych gospodarstwach rolnych, dla których podstawowe
znaczenie miała produkcja mleka. Udział krów mlecznych w pogłowiu bydła
jest bardzo wysoki i wynosi średnio 77% (83,8% Jawornik Polski, 82,7%
Tryńcza, 82,4% gmina Przeworsk). Wskazuje to równieŜ na ukierunkowanie
chowu bydła przede wszystkim na produkcje mleczną. WaŜnym czynnikiem
w zmniejszeniu pogłowia bydła w tym krów mlecznych były zmiany
w przepisach dotyczących jakości mleka, jak i ograniczenie produkcji,
a następnie likwidacja Przeworskiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz tendencje
ogólnopolskie w zmianie kierunków chowu zwierząt. Średnio w powiecie
obsada bydła na 100 ha uŜytków rolnych w 2002 r. wynosiła 22,6 sztuk wobec
24,7 sztuk w województwie i 32,7 sztuk w kraju i była mniejsza od notowanej
w 1996 r. o 18,9 sztuk. Obsada bydła była zróŜnicowana w poszczególnych
gminach od 12,8 sztuk w mieście Przeworsku do 35,8 sztuk w gminie
Sieniawa. Największa obsada występuje w gminach, gdzie koncentrują
się duŜe obszary naturalnych pastwisk (Adamówka Sieniawa), a takŜe
w gminach Gać, Zarzecze i Tryńcza. Największe nasilenie chowu bydła
występowało w grupie gospodarstw 1-5 ha i grupie 5-10 ha. Obsada owiec
na 100 ha uŜytków rolnych wynosiła w 2002 r. 0,6 sztuk (1,9 szt.
w województwie, 2,0 szt. w kraju) i była niŜsza od notowanej w 1996 r. o 1,1
szt. Chów owiec nie ma w powiecie większego znaczenia. Jest to zjawisko,
które moŜna obserwować z pewnymi wyjątkami na terenie całego kraju, wiąŜe
się z wieloma przyczynami. Jedna z nich jest to, Ŝe spoŜycie mięsa baraniego
nie cieszy się w Polsce popularnością, a wydajność wełny od sztuki jest
równieŜ niska.
Chów koni prawie w całości słuŜy celom pociągowym. JednakŜe wraz
ze wzrostem mechanizacji rolnictwa pogłowie tych zwierząt systematycznie
maleje w bardzo szybkim tempie. Obecnie średnio w powiecie na 100 ha
uŜytków rolnych przypada 3,4 sztuk koni, przy 7,8 sztuk w roku 1996. Spadek
pogłowie koni o ponad 56% zmienił charakterystyczny dla całej południowo
wschodniej Polski sposób gospodarowania w gospodarstwach o dominacji
tradycyjnego rolnictwa, słabo wyposaŜonego w mechaniczną siłę pociągową.

Zwierzęta gospodarskie w powicie przeworskim w latach 1996 i 2002
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Równocześnie w omawianym okresie nastąpił wzrost pogłowia trzody
chlewnej o 4,7%, tj.1,5 tys. sztuk, duŜy wzrost pogłowia kóz o 43%, a takŜe
podobnie jak w województwie i kraju spory wzrost w hodowli drobiu o 29%,
tj. o ponad 77 tys. sztuk.
Chów trzody chlewnej w powiecie przeworskim zajmuje obecnie
pierwszoplanowe miejsce. Obsada trzody chlewnej na 100 ha gruntów ornych
w 2002 r. wynosiła 90,8 szt. (wobec 67,8 szt. w województwie i 142,6 szt.
w kraju), a w porównaniu z obsadą w 1996 r. zwiększyła się o 4,9 szt.
Wskaźnik gęstości pogłowia trzody był przestrzennie zróŜnicowany i wahał
się od 42,9 sztuk w gminie Jawornik Polski do 182,6 sztuk w gminie Gać.
Największa obsada trzody chlewnej, wynosząca powyŜej 100 sztuk na 100 ha
gruntów ornych, występowała w środkowej części powiatu w pasie gleb
dobrych i bardzo dobrych. Uprawia się tu głównie pszenicę, jęczmień
i ziemniaki, które stanowią bazę paszową dla chowu trzody chlewnej.
NajniŜsza obsada trzody chlewnej poniŜej 60 sztuk na 100 ha gruntów ornych
występuje w północnej (Adamówka 50,5 szt. i Sieniawa 55,1 szt.)
i południowej części powiatu (42,9 szt.), gdzie przewaŜają słabe gleby.
Największe nasilenie chowu trzody chlewnej występowało w grupie
gospodarstw o powierzchni uŜytków rolnych 1-5 ha. Wzrost liczby trzody
chlewnej w gminach Gać o prawie 30 %, mieście Przeworsku o 21%, gminie
Przeworsk o 17% wskazują na proces ukierunkowania chowu zwierząt
w niektórych gminach.

Ciągniki i maszyny rolnicze
W porównaniu z 1996 r. wzrosła ilość ciągników i maszyn rolniczych.
Liczba ciągników w indywidualnych gospodarstwach rolnych zwiększyła
się o 863 szt. tj. o 14,4%, kombajnów buraczanych o 138% z 54 sztuk do 129.
Wzrosła równieŜ liczba kombajnów zboŜowych i ziemniaczanych odpowiednio
o 38% i 28%.
Tab.8 Ciągniki, samochody cięŜarowe, maszyny rolnicze w ospodarstwach rolnych
Maszyny rolnicze w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Ciągniki

Samochody

Kombajny

Kombajny
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cięŜarowe
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[szt]

[szt]

[szt]

[szt]

[szt]

[szt]

[szt]
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[szt]
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1996
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1996

2002
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6

14
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10

8

15
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23

2

5

0

0
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28
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0
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0

0
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3

8
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8
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9
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0

1

6
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37
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8

4

6
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26
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Źródło: GUS, Baza danych regionalnych, Spis Rolny 1996 i 2002, obliczenia własne,
www.stat.gov.pl

Liczba ciągników na 100 ha uŜytków rolnych w powiecie wynosiła
12,7 sztuk, co w porównaniu z rokiem 1996 stanowi wzrost o 2 pkt. (10,70szt.)
i nie odbiega od średniej wojewódzkiej. Inaczej przedstawia się sytuacja
w przekroju gmin. W niektórych przypada poniŜej 9 ciągników na 100 ha UR
(gminy Adamówka, Jawornik Polski, Sieniawa). Natomiast do gmin
o największym udziale ciągników (powyŜej 15 sztuk) na 100 ha UR naleŜą:
Gać (18,2), Przeworsk Gm (15,9), Tryńcza (15,8) i Zarzecze(15,3).
Zwiększeniu uległa równieŜ liczba innych urządzeń oraz maszyn w rolnictwie
jak: rozsiewaczy nawozów, kosiarek ciągnikowych, sadzarek do ziemniaków,
pras zbierających, opryskiwaczy ciągnikowych i innych. Zmniejszeniu uległa
natomiast liczba dojarek rurociągowych, głównie ze względu na zmiany
w pogłowiu bydła mlecznego.
Streszczenie
Opracowanie dotyczy powiatu przeworskiego jako części
województwa podkarpackiego, a zarazem pogranicza Karpat Wschodnich. Pod
względem przyrodniczo glebowym powiat przeworski posiada bardzo dobre
warunki w większości swojego terytorium. Zarówno klimat, z długim okresem
wegetacyjnym, jak i gleby- pasy czarnoziemów sprawiają, Ŝe większość gmin
ma bardzo wysoki współczynnik waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Negatywny wpływ na rozwój rolnictwa ma jednak struktura
obszarowa
indywidualnych
gospodarstw
rolnych
charakteryzująca
się ogromnym rozdrobnieniem gospodarstw. Z ogólnej liczby 10 677
gospodarstw (powyŜej 1 ha), ponad 88% gospodarstw stanowią gospodarstwa
o powierzchni do 5 ha. A przeciętna powierzchnia uŜytków rolnych
w gospodarstwie wynosiła 2,48 ha. Niemniej jednak proces zmian ilości
gospodarstw jak i powiększania gospodarstw istniejących postępuje dość
systematycznie co w dłuŜszym okresie czasu z pewnością poprawi
tą niekorzystna sytuację. Niekorzystnym zjawiskiem było równieŜ nie
prowadzenie przez ponad 15% gospodarstw Ŝadnej działalności gospodarczej,
zarówno rolniczej jak i pozarolniczej. W powierzchni zasiewów nastąpiły
zmiany poprzez zmniejszenie się o 12% ogólnej powierzchni zasiewów.
Dotyczyły one w szczególności powierzchni zasiewów ziemniaków (22%),
roślin przemysłowych (31%) i roślin pastewnych (56%). Równie znaczące
zmiany w badanym okresie wystąpiły w pogłowiu bydła (spadek o 46%), w
pogłowiu koni (o 56%), natomiast podobnie jak w województwie
podkarpackim nastąpił dość duŜy wzrost pogłowia kóz (o 43%) i hodowli
drobiu (o 29%). Pod względem wyposaŜenia rolnictwa w ciągniki i maszyny
rolnicze nastąpił dość duŜy wzrost. Dotyczył on ciągników w indywidualnych
gospodarstwach rolnych o ponad 14% jaki i kombajnów buraczanych,
zboŜowych i ziemniaczanych.
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Abstract
Changes in the agriculture in the powiat district of Przeworsk in 1996-2002

This paper concerns the powiat district of Przeworsk as part
of the viovodship of Podkarpacie (Subcarpathia) and the area at the foot
of the East Carpathians. The powiat district of Przeworsk boasts good
climactic conditions and good soil in most of its area. Thanks to the
climate with a long vegetative period and soil (a belt of black earth),
most gmina localities have a high rate of the valorisation of production
space. However, the area structure of individual farms, which are
fragmented, has a negative effect on the development of agriculture.
Out of 10,677 farms with an area of over 1 hectare, over 88% of them
have an area of up to 5 hectares, the average area of arable land
amounting to 2.48 hectares. However, the process of changing the
numbers of farms and extending the area of existing ones is underway,
and this is bound to remedy this situation in the long run. The problem
was also exacerbated by the fact that over 155 of farms did not run any
business activity. The total sown surface decreased by 12%. This related
to the crops of potatoes (22%), industrial plants (31%) and fodder crops
(56%). Significant changes also occurred in cattle stock (a drop by 46%)
and the horse population (a drop by 56%). However, just like in the

whole voivodship of Podkarpacie, there was a significant increase in the
goat population (by 43%) and chicken farming (by 29%). There was
a rise in the number of tractors and agricultural equipment. In individual
farms the number of tractors, sugar beet harvesters, potato harvesters and
combine harvesters rose by 14%.

Leszek Kurasz

PRZEMIANY W ZAKRESIE USŁUG POWIATU PRZEWORSKIEGO
W LATACH 1990-2006
Powojenna polityka społeczno- gospodarcza skierowana głównie
na rozwój przemysłu, przyczyniła się do znacznego niedorozwoju usług,
zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Zmiany polityczne,
społeczne i gospodarcze zapoczątkowane w 1989 roku stworzyły podstawy
do bardziej dynamicznego rozwoju tego sektora. Warto zaznaczyć, iŜ w skali
kraju w roku 1990 z usługami związanych było tylko 37,4% pracujących
w gospodarce narodowej, a liczba pracujących w sektorze przypadająca
na 1000 mieszkańców nie przekroczyła 160 osób.
Takie czynniki jak:
1. ogólny niedorozwój sfery usług, a tym samym duŜy potencjalny popyt,
2. wysoka inflacja ( zwłaszcza w początkowym okresie lat 90-tych),
preferująca szybki obrót pienięŜny, charakterystyczny bardziej dla
usług (głównie handlu) niŜ dla produkcji materialnej,
3. zwiększenie moŜliwości działania i wzrost aktywności części
społeczeństwa, wynikający z wprowadzenia gospodarki rynkowej,
4. wydzielenie się z duŜych zakładów samodzielnych jednostek
usługowych np. transportowych, socjalnych (np. placówki ochrony
zdrowia, obiekty turystyczne ) itp.,
5. wystąpienie popytu na nowe lub wcześniej słabo reprezentowane
usługi, zarówno od strony konsumenta indywidualnego, jak
i podmiotów gospodarczych (marketing, reklama, usługi pośrednictwa,
finansowe itp.),
6. postępujące zmiany zachowań społecznych, w tym takŜe potrzeb,
zadecydowały o rozwoju i przemianach usług lat 90 –tych.
Jednym z przejawów tego procesu był istotny wzrost liczby pracujących
w tym sektorze gospodarki, chociaŜ zarówno dynamika jak i kierunek
zmian były zróŜnicowane (rys 1.).
Rys. 1. Zmiany liczby pracujących w usługach w Polsce w latach 1989 – 2000.
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Źródło- Wybrane zagadnienia rozwoju usług w Polsce po 1989 roku. Czasopismo
Geograficzne, Franciszek Kłosowski, Katedra Geografii Ekonomicznej UŚ 2002.

W tym okresie wyróŜnić moŜna trzy zasadnicze okresy: lat 1990-1994
z falowym procesem zmian pracujących (ubytki i przyrosty ogólnej liczby
pracujących w usługach), lat 1995-1999 z tendencją wzrostu (chociaŜ zmienną
dynamiką) pracujących w analizowanej sferze oraz spadkiem pracujących w
usługach po 1999 roku. W tym całym okresie nastąpił znaczący przyrost
nowych miejsc pracy o 807 tys., co oznacza wzrost o 13,3% w stosunku do
poziomu z 1990 roku. By moŜna właściwie ocenić te zmiany wystarczy
wspomnieć, iŜ liczba pracujących w przemyśle i budownictwie zmniejszyła się
aŜ o blisko 2 mln osób.
Dzięki temu procesowi udział usług w strukturze pracujących wzrósł w
2000 roku do poziomu 45%, czyli w stosunku do 1990 roku zwiększył się o
21,6 procent. Podobnie stało się w przypadku nasycenia usługami, chociaŜ
zmiany są tu znacznie niŜsze. Liczba osób pracujących w usługach
przypadających na 1000 mieszkańców wzrosła do 179, czyli w stosunku do
początkowego okresu zwiększyła się tylko o 11,9%. Tym samym dynamika
zmian strukturalnych blisko 2- krotnie przewyŜszyła wzrost stopnia nasycenia
usługami. W 2004 roku przedsiębiorstwa te wygenerowały około 57% wartości
przychodów całej gospodarki narodowej. Największy udział stanowiły
przychody przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie handlu i
napraw (wg PKD sekcja G) – prawie 68 % przychodów całego sektora, w
dalszej kolejności przedsiębiorstw transportowych (wg PKD sekcja I) – 12%
oraz przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie obsługi nieruchomości i
firm oraz nauki ( wg PKD sekcja K) – prawie 11%.
W 2004 roku wśród działalności usługowych najbardziej dynamicznym
rozwojem charakteryzowała się Edukacja (wg PKD sekcja M), dla której
wzrost wartości dodanej w odniesieniu do 2003 roku wyniósł 14,7%.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa
finansowego ( wg PKD sekcja J) odnotowały wzrost wartości dodanej o 10%,
a przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu i napraw (wg
PKD sekcja G) – prawie o 9%.
Porównując koniec roku 2005 wśród 3,6 mln podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON około 2,8 mln
podmiotów to przedsiębiorstwa usługowe (co stanowiło 77,0%), z czego
prawie 96% stanowiły jednostki małe z liczbą pracujących 9 osób
i mniej. W stosunku do roku 2004 liczba podmiotów prowadzących
działalności usługowe wzrosła o 1,2%. Niewielki spadek liczby podmiotów
w stosunku do roku 2004 odnotowano jedynie w przypadku przedsiębiorstw
handlowych (wg PKD sekcja H) i transportowych (wg PKD sekcja I).
W porównaniu z innymi sektorami gospodarki narodowej sektor usług
odznacza się wyŜszą wydajnością pracy. W 2004 roku wartość dodana na
1 pracującego w sektorze usług wyniosła 74,2 tys. zł, podczas gdy w całej

gospodarce wartość ta kształtowała się na poziomie 64,2 tys. zł. W roku 2004
roku najbardziej wydajną sekcją działalności było Pośrednictwo finansowe (wg
PKD sekcja J), gdzie na jednego pracującego przypadło 120,2 tys. zł wartości
dodanej brutto oraz Obsługa nieruchomości i firm; nauka (wg PKD sekcja K) –
116,4 tys. zł.
W odniesieniu do sytuacji ogólnopolskiej bardziej złoŜony
i zróŜnicowany jest obraz poziomu rozwoju i dynamiki zmian w ujęciu
przestrzennym, w układzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Znaczne
zróŜnicowanie
poziomu
rozwoju
społeczno
gospodarczego,
a co za tym idzie takŜe elementów wpływających zarówno na popyt jak
i podaŜ usług, wpłynął na znaczny rozrzut wskaźników ich określających.
Z reguły najkorzystniejsze parametry rozwoju usług uzyskiwały
wysokorozwinięte i silnie zurbanizowane województwa, z duŜymi
aglomeracjami pełniącymi funkcje ponadregionalnych ośrodków usługowych
oraz z dobrze rozwiniętym, ale zróŜnicowanym przemysłem. Najsłabiej
wypadały województwa, które nie zdołały wykształcić odpowiednio
rozbudowanej sieci instytucji i placówek usługowych. Wynikało to z ich
charakteru gospodarczego, opartego w znacznym stopniu na rolnictwie oraz
systemu osadniczego z przewagą obszarów wiejskich i niewielką liczbą miast
o dobrze wykształconej sferze usług, w tym takŜe tak istotnej jej części, jak
infrastruktura społeczna.
Zmiany społeczno gospodarcze zachodzące w całym kraju
zapoczątkowane w latach 90-tych nie ominęły równieŜ powiatu przeworskiego
w województwie podkarpackim. Powiat Przeworski to powiat rolniczo przemysłowy o obszarze 968 km 2, z przemysłem skoncentrowanym w mieście
Przeworsk – stolicy powiatu. Proces przekształceń gospodarki polskiej
wywołał wiele zjawisk, niezwykle silnie oddziałujących na mechanizmy
funkcjonowania podmiotów gospodarczych powiatu. W powiecie jak i byłym
województwie przemyskim proces restrukturyzacji i dostosowania do nowych
realiów miał polegać z jednej strony na restrukturyzacji głównych sektorów
gospodarki, a z drugiej na rozwoju sektora prywatnego małych
i średnich przedsiębiorstw. Zakres i tempo rozwoju tych dwóch, równolegle
przebiegających procesów powinien warunkować rozwój gospodarczy.
Procesy restrukturyzacji mogą zachodzić w warunkach samoczynnego
działania mechanizmów rynkowych lub w warunkach wspomagania tych
procesów przez róŜne instytucje zaangaŜowane w procesy rozwoju
regionalnego. Doświadczenia innych regionów, które pomyślnie przechodziły
proces restrukturyzacji wskazują, iŜ rozwiązanie drugie było bardziej
efektywne i brak tego czynnika był w największym stopniu elementem
hamującym efektywny przebieg procesu rozwoju powiatu.

Poziom rozwoju powiatu był znacznie niŜszy od innych powiatów
obecnego województwa podkarpackiego. WyraŜało się to m.in. w przestarzałej
strukturze branŜowej przemysłu, duŜym rozdrobnieniem agrarnym i daleko
posuniętą dekapitalizacją majątku trwałego w większości dziedzin. Nie mniej
jednak w tym okresie następował stopniowy rozwój wielu dziedzin Ŝycia
społecznego i gospodarczego. W związku z tym, począwszy od 1990 roku
w powiecie przeworskim działało coraz więcej podmiotów gospodarczych.
Odzwierciedleniem rozwoju powiatu i zmian w nim zachodzących jest miasto
Przeworsk. Na przełomie lat 1995 – 2004 liczba podmiotów gospodarczych
wzrosła o 657 a ich wzrost na przełomie tych lat przedstawia poniŜsza tabela.
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686 815 914 1027 1218 1278 1292 1324 1350 1343

Źródło: GUS, baza danych regionalnych.

Wśród podmiotów funkcjonujących w mieście najliczniej
reprezentowany w tym okresie był sektor handlu i napraw. W 2004 roku w nim
502 jednostek, tj. 37,3% wszystkich podmiotów działających
na terenie Przeworska. DuŜe znaczenie odgrywał równieŜ sektor przetwórstwa
skupiający
126
podmiotów
(9,3%).
Istotne
znaczenie
w gospodarce miały jednostki świadczące usługi,: obsługa nieruchomości
i firm- 154 podmioty ( 12,2%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 137
podmiotów (10,2%), budownictwo – 97 podmiotów (7,2%), pośrednictwo
finansowe- 55 podmiotów ( 4%). Największy wzrost na przestrzeni lat 19952004 w ilości podmiotów gospodarczych nastąpił w dziedzinie handlu i
napraw- wzrost o 40%, opieki zdrowotnej w wyniku prywatyzacji podstawowej
opieki zdrowotnej – wzrost o 62%, w dziedzinie usług finansowych i obsłudze

nieruchomości, a takŜe przetwórstwie przemysłowym – wzrost o 31% i
budownictwie– wzrost o 35%.
Wysoce niepokojące zjawisko występowało w zatrudnieniu
w duŜych zakładach pracy na terenie powiatu i niewątpliwie jest to efekt
zlikwidowanej Cukrowni ,,Przeworsk S.A.”, jak równieŜ problemy
ekonomiczne związane z brakiem zamówień ,,Fabryki Wagonów
w Gniewczynie S.A.. Najlepiej odzwierciedla to okres pomiędzy 2003 –2005r,
gdzie w 2005 roku widoczny jest znaczny spadek osób zatrudnionych w
zakładach zatrudniających powyŜej 9 pracowników.
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2003
8673
4429
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174
rok
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2005
8524
3800
4724
171
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Źródło: GUS, baza danych regionalnych

budownictwo

Rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo;
rybactwoi
Przemysł

Sektor
prywatny

Sektor
publiczny

Ogółem

Lata

Tabela nr 2 – przeciętne zatrudnienie w powiecie przeworskim w osobach (bez
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych
za granicą, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji).

3525

1174

3800

3718

1645

3672

3607

1381

3365

Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2003-2005
systematycznie rośnie.

USŁ
UGI
Nier
ynko
we

2003
1860,14 2089,44 1620,84 2385,15
rok
2004
1956,22 2173,25 1767,45 2726,31
rok
2005
1998,32 2300,99 1754,86 3005,31
rok
Źródło: GUS, baza danych regionalnych

Rynk
owe

Rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo;
rybactwo
Przemysł i
budownictwo

Sektor
prywatny

Sektor
publiczny

Ogółem

Lata

Tabela nr 3 – przeciętne wynagrodzenie brutto w złotych w powiecie przeworskim
(bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych za
granicą, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji).

1684,40

1587,02

2083,49

1811,81

1731,08

2171,21

1825,56

1704,57

2252,89

Porównując przedstawione powyŜej dane, warto zaznaczyć,
Ŝe wzrost liczby podmiotów gospodarczych w okresie 1995 – 2004
o ponad 100% w znaczący sposób wpłynął na jakość i rodzaj świadczonych
usług.
Jednocześnie
likwidacja
duŜych
zakładów
pracy
w powiecie nie wpłynęła na drastyczny wzrost bezrobocia lub teŜ zanik
pewnych dziedzin z zakresu usług.
W miejsce zlikwidowanych zakładów takich jak: PRiM, Spółdzielnia
Usługowa, Przedsiębiorstwo Sprzętowo- Transportowe, Comindex, Oddział
,,Jarlan” S.A., Oddział Vistula S.A., PNTL, Spółdzielni Inwalidów ,,Zgoda”
czy teŜ Wydziału WSK ,,PZL’’ Rzeszów S.A, powstają nowe. Niejednokrotnie
zatrudniające podobną czy teŜ większą liczbę pracowników. Często zdarza się
tak, Ŝe na terenie jednego zakładu powstaje kilka róŜnych podmiotów
gospodarczych. Np. w miejscu zlikwidowanego Oddziału ,,Jarlan” S.A.
powstały nowe podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie handlu,
gastronomii, medycyny jak równieŜ Urząd Gminy w Przeworsku zaadoptował
pomieszczenia na swoje potrzeby.
Niewątpliwie duŜe znaczenie w zakresie powstawania nowych
podmiotów gospodarczych działających w zakresie usług miała i ma
działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku. Instrumenty PUP takie
jak: prace interwencyjne, udzielone poŜyczki na utworzenie działalności
gospodarczej, szkolenia, programy specjalne, przygotowanie zawodowe,
dotacje czy teŜ refundacje kosztów nowo utworzonych stanowisk
pracodawcom ich zakres jak i skala przedstawiają pomoc Państwa skierowaną
na utrzymanie miejsc pracy jak równieŜ powstawanie nowych stanowisk
ukierunkowanych na potrzeby nie tylko w zakresie zbytu ale i potrzeb
społecznych.
Tabela 4- Instrumenty rynku pracy PUP w Przeworsku.
Lata
1990 1993 1995 1998 2000 2002
Prace
31
96
245 346 246
64 osób/
interwencyjne osób osób osób osób/ osób/ 209,5
922 733
tys. zł
tys. tys. zł
zł
Roboty
publiczne

PoŜyczki

Szkolenia

2004
203
osób
/
507,6
tys.
zł
129osób/ 252
0
302 264 257 30
osób/
osób osób osób/ osób/ 179,9
756,2 173,5 tys. zł
765,2
tys. tys. zł
tys.
zł
zł
93 / 33/
31/ 31/
17/212 6/ 105 4/ 71
141 98
128 224 tys. zł tys. zł
tys.
tys. tys. tys. tys.
zł
zł
zł
zł
zł
0
0
0
99
133
27 osób/ 85
osób/ osób/ 20 tys. zł osób/
73,4 141
66

2006
175 osób/
746,7 tys.
zł

36 osób/
208 tys. zł

0

220 osób/
262,9 tys.
zł

Program
specjalny

0

0

0

Przygotowa- 0
nie
zawodowe w
miejscu pracy

0

0

Dotacje
0
0
0
udzielone
bezrobotnym
Refundacja 0
0
0
kosztów
nowo
utworzonych
stanowisk
pracodawcom
Źródło: PUP w Przeworsku

tys.
zł
71,8
tys.
zł
0

tys. zł

0

0

0

tys.
zł
59 tys. zł 102,7
tys.
zł
0
63
osób/
35,5
tys.
zł
0
0

0

0

0

73,5
tys. zł

0

0

192 osób
/609 tys. zł

63
osób/710,9
tys. zł
22 miejsca
/
246,8
tys. zł

W przypadku dotacji udzielonych bezrobotnym finansowanie rozpoczęto w 2005 rok.
Z tej formy skorzystało 65 osób a koszt dotacji wyniósł w sumie 711,23 tys. zł. RównieŜ
w 2005 roku PUP rozpoczął finansowanie nowoutworzonych miejsc pracy.Utworzono
11 stanowisk za kwotę 62 534 zł.

W działalności PUP w Przeworsku duŜe znaczenie odgrywa działalność
szkoleniowa. W latach 1998 – 2006 przeszkolono około 955 osób.
Tabela nr 4- szkolenia przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w
Przeworsku
Nazwa szkolenia
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MasaŜ
Terapia zajęciowa
Kierowca
Operator sprzętu
budowlanego
Spawanie
Obsługa kotłów
Kierowca wózków
akumulatorowych,
podnośnikowych, jezdnych
Eksploatacja urządzeń
elektrycznych
Murarz
Pilarz
Ochrona mienia
Księgowość
Podstawy obsługi komputera
Bankowość
Obsługa kas fiskalnychsprzedawca
Inseminacja trzody chlewnej

3
33
2
1

1
2
6
3

5
16

3
1

7
6

1
13

1

6

1

33
8

46
58

13
14

8

4

1

6

16

1

2

3

1
1
15

1
1

17

1
1
4
5
19
4
3
10

10
5

1

1

14
4
1
18
16

28
26

26

2
2
9

2

5

1

1
8

12
4

Agent celny
Instruktor nauki jazdy
Palacz
Płytkarz posadzkarz
Minimum sanitarne
Monter dociepleń budynków
Komputerowa obsługa
sprzedaŜy
elektromonter
Monter rurociagów
Operator walca
Operator skrapiarki
Operator kombajnu
zboŜowego
Kucharz
Ubezpieczenia
Wprowadzenie do biznesu
Agroturystyka
Fryzjer
Funkcjonariusz Państwowej
StraŜy Łowieckiej
Kasjer walutowy
Przewóz
materiałów
niebezpiecznych
i
dokształcenie kierowców
Technolog
robót
wykończeniowych
Kurs
kwalifikacyjny
z
pielęgniarstwa
środowiskowego
Kurs
kwalifikacyjny
szeregowców PSP
Obsługa suwnic
Badania techniczne pojazdów
przystosowanych do zasilania
gazem
Kosztorysowanie
Specjalista ds. programów
europejskich
Przygotowanie
dla
kandydatów
na
wychowawców dla dzieci i
młodzieŜy
Przewóz osób i rzeczytransport drogowy
Doradca konsultant rolny
Operator
maszyn
do
produkcji
mieszanek
bitumicznych
Kasjer walutowy
Obsługa stacji paliw
Obsługa biurowo- finansowa
firmy
Operator zwyŜki
Monter rusztowań
Inne
Razem

1
3
2
15
9
14
6

1
1

1

2

4

19

1

1
1
1
1
1

3

1
1
1
11
9

1
1

1
1
1
3

1

5

1

1

1

2
1

1
2

1

2

1

1

3

4

3

1

1
1
16
2
2
87

125

132

33

18

80

78

30
197

54

Źródło: PUP w Przeworsku
Dodatkowo w 2006 roku przeprowadzono grupowe kursy takie jak: ABC
przedsiębiorczości- 25 osób, fryzjer – 26, prawo jazdy kat. C i C+E – 30 osób,

spawacz- 15, opiekun osób starszych – 10, ECDL- 15 osób, asystentka menedŜera- 15
osób, magazynier z obsługą wózków widłowych – 15 osób.

Dodatkowo w 1999 roku powstało Przeworskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, którego głównym celem jest
organizowanie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości oraz usługi doradcze.
Stowarzyszenie w ramach swojej działalności do końca 2006 roku było
organizatorem i współpartnerem takich projektów jak:
1. Przedsiębiorczość na drodze do Unii Europejskiej,
2. Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej w Przeworsku,
3. Gminne Centrum Informacji w Przeworsku – szansa dla bezrobotnych na
znalezienie pracy,
4. MłodzieŜowy Klub Wolontariatu w Przeworsku,
5. Bądź kreatywny, zaplanuj swoją przyszłość, zacznij działać,
6. Partnerstwo na rzecz rozwoju ,,Telepraca scala rodzinę”,
7. Własna firma kluczem do sukcesu,
w których uczestniczyli przedstawiciele biznesu, bezrobotni,
samorządowcy, młodzieŜ i rolnicy. W zakresie usług doradczych
i szkoleniowych po 2000 roku na terenie powiatu zaczęły równieŜ
funkcjonować takie podmioty jak: LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Oddział w Przeworsku i Oddział
Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oddział
ARiMR zaczął funkcjonować na terenie powiatu w 2001 roku i świadczy
usługi w zakresie:
1. doradztwa,
2. pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie
do produkcji rolnej,
3. obsługa rolników w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4. doradztwo w zakresie kredytów preferencyjnych dla rolników.
Podmiot zatrudniający średnio około 20 osób świadczy usługi dla
rolników z całego powiatu tj. dla 15 599 gospodarstw indywidualnych, których
obszar sięga blisko 42 490 ha. W zakresie ubezpieczeń, rentowym,
emerytalnym i odszkodowań dla rolników w 1992 roku utworzono Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Przeworsku a w zakresie
ogólnych ubezpieczeń społecznych w latach 1998 – 1999 rozbudowano ZUS
Oddział w Przeworsku, który swoim zasięgiem objął nie tylko Powiat
Przeworski ale i powiaty przyległe. Niezwykle waŜne znaczenie w zakresie
usług w Powiecie odgrywa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku. Zakład ten obecnie jako jeden z największych pracodawców w
powiecie świadczy usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Szczególny rozwój
szpitala nastąpił w latach 1998-2000. W tym czasie oprócz doraźnych
modernizacji /oddziału dziecięcego/, remontów i zakupu sprzętu, przede
wszystkim przeniesiono do budynku głównego oddział neurologii i pracownię
RTG. Obecnie szpital posiada takie oddziały jak: Oddział Chorób

Wewnętrznych, Kardiologii, Dziecięcy, Neurologiczny z Pododdziałem
Udarowym,
Chirurgiczny,
Urazowo
Ortopedyczny,
PołoŜniczoGinekologiczny, Noworodkowy, Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Urologiczny, Rehabilitacyjny, Geriatrii, Pomoc Doraźna, Blok Operacyjny i
Izba Przyjęć. W zakresie diagnostyki SP ZOZ w Przeworsku posiada takie
pracownie jak: Pracownię Diagnostyki Endoskopowej, Pracownię Diagnostyki
EEG,
Zakład
Radiodiagnostyki
Obrazowej,
Zakład
Diagnostyki
Laboratoryjnej. Na koniec 2005 roku na terenie Powiatu istniało juŜ 22 zakłady
opieki zdrowotnej z jednoczesnym wyodrębnieniem 15 praktyk lekarskich. W
tej sferze świadczonych usług i Ŝycia społecznego widać szczególny rozwój,
który nastąpił po roku 1999 czyli w okresie wprowadzenia reformy ochrony
zdrowia. Powstawanie nowych placówek ochrony zdrowia niewątpliwie
wpłynęło na liczbą aptek jakie obsługują mieszkańców powiatu / na koniec
2005 roku w rejestrze figuruje juŜ 20 aptek. W sferze ochrony zdrowia
i pomocy społecznej na uwagę zasługuje Fundacja Pomocy MłodzieŜy im. Jana
Pawła II ,,Wzrastanie”, która swoją działalność na terenie Powiatu rozpoczęła
w drugiej połowie lat 90-ych. Działalność Fundacji polega przede wszystkim
na organizowaniu domów dziecka / obecnie 2 / i warsztatów terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Fundacja na terenie powiatu
prowadzi świetlicę terapeutyczną, noclegownię dla bezdomnych i organizuje
imprezy charytatywne i kwesty z dochodu których pokrywana jest część
działalności Fundacji oraz finansowane są wyjazdy na wakacje letnie i zimowe
młodzieŜy z rodzin o obniŜonym statusie społecznym.
PołoŜenie powiatu / droga krajowa E-4 / bardzo pozytywnie wpływa na
rozwój usług w zakresie dystrybucji paliw oraz bazy noclegowej
i gastronomicznej. W miejscowościach Gwizdaj, Gniewczyna, Studzian,
Kańczuga wybudowano nowe stacje gazu płynnego LPG. Wybudowano nową
stację paliw wraz z hotelem ,,Leliwa” przy trasie E-4 w kierunku Korczowej.
Istniejąca juŜ stacja paliw w Przeworsku została rozbudowana
i zmodernizowana a obok Rynku, w centrum miasta Przeworska powstał hotel
,,Galton”. Z przedstawionych powyŜej informacji wynika, Ŝe przemiany
w zakresie usług w Powiecie Przeworskim na przełomie lat 1990 – 2006
zmierzają w pozytywnym kierunku a obecne tendencje rozwoju w gospodarce
narodowej jak równieŜ moŜliwości finansowania wielu inwestycji ze środków
zewnętrznych gwarantują, Ŝe przez najbliŜsze lata tendencja rozwoju usług
z pewnością będzie się utrzymywać.
Streszczenie
Powojenna polityka społeczno - gospodarcza skierowana głównie
na rozwój przemysłu, przyczyniła się do znacznego niedorozwoju usług,
zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Dopiero zmiany
polityczne, społeczne i gospodarcze zapoczątkowane w 1989 roku stworzyły
podstawy do bardziej dynamicznego rozwoju tego sektora. Zmiany zachodzące
w całym kraju zapoczątkowane w latach 90-tych nie ominęły równieŜ powiatu

przeworskiego, pomimo Ŝe poziom rozwoju powiatu był znacznie niŜszy od
innych powiatów obecnego województwa podkarpackiego. WyraŜało się
o m.in. w przestarzałej strukturze branŜowej przemysłu, duŜym
rozdrobnieniem agrarnym i daleko posuniętą dekapitalizacją majątku trwałego
w większości dziedzin. Nie mniej jednak w tym okresie następował stopniowy
rozwój wielu dziedzin Ŝycia społecznego i gospodarczego. Począwszy od 1990
roku w powiecie przeworskim działało coraz więcej podmiotów gospodarczych
i w odniesieniu tylko do miasta Przeworsk na przełomie lat 1995 – 2004 liczba
podmiotów gospodarczych wzrosła o 657 czyli o ponad 100%. W miejsce
zlikwidowanych zakładów takich jak: PRiM, Spółdzielnia Usługowa,
Przedsiębiorstwo Sprzętowo- Transportowe, Comindex, Oddział ,,Jarlan” S.A.,
Oddział Vistula S.A., PNTL, Spółdzielni Inwalidów ,,Zgoda” czy teŜ Wydziału
WSK,, PZL’’ Rzeszów S.A., powstają nowe. Niejednokrotnie zatrudniające
podobną czy teŜ większą liczbę pracowników. Do powiatu trafia wiele nowych
instytucji /KRUS Oddział w Przeworsku, Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego Oddział w Przeworsku i Oddział Powiatowy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozbudowano ZUS/, pręŜnie
zaczynają działać instytucje pozarządowe w tym min. Przeworskie
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych jak równieŜ Fundacja Pomocy
MłodzieŜy im. Jana Pawła II ,,Wzrastanie”. Stąd teŜ, przemiany w zakresie
usług w Powiecie Przeworskim a przełomie lat 1990 – 2006 zmierzają
w pozytywnym kierunku a obecne tendencje rozwoju w gospodarce narodowej
jak równieŜ moŜliwości finansowania wielu inwestycji ze środków
zewnętrznych gwarantują Ŝe przez najbliŜsze lata tendencja rozwoju usług
z pewnością będzie się utrzymywać.
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Abstract
Changes relating to the service sectory in the powiat district of Przeworsk
in 1990-2006
The social and economic policy after the Second World War, which
mainly aimed at the development of industry, significantly neglected the
qualitative and quantitative development of the service sector. It was not until
1989 that political, social and economic changes gave rise to the more dynamic
development of that sector. Initiated in the 1990s, the process of
transformation, in progress nationwide, also affected the powiat district of
Przeworsk, although its level of development was much lower than that of
other powiat districts in the voivodship of Podkarpacie (Subcarpathia). This
was noticeable in the obsolete structure of industry, fragmented agrarian
ownership, and the advanced decapitalisation of tangible assets in many areas.
Since 1990, in the powiat district of Przeworsk, more and more business
entities have been established. In 1995-2004, in the municipality of Przeworsk
alone, the number of business entities rose by 657, i.e. by over 100 %. In place
of wound-up facilities such as PRiM, Spółdzielnia Usługowa, Przedsiębiorstwo
Sprzętowo- Transportowe, Comindex, Branch of ,,Jarlan” S.A., Branch of

Vistula S.A., PNTL, Spółdzielnia Inwalidów ,,Zgoda”, Wydział WSK,, PZL’’
Rzeszów S.A., new ones sprang up, often employing the same or even bigger
number of workers. The powiat district is also home to new institutions such as
the Social Security Office for Farmers Branch in Przeworsk, the Rzeszów
Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture. Moreover, the
building housing the Social Security Office was extended. Non-governmental
organisations, including the Przeworsk Association for Economic Enterprise
and the John Paul II Foundation for Aid to Youth called Wzrastanie
(Ascension), began their activity. The 1990–2006 transformation relating to the
service sector was set in the right direction. Present tendencies in Polish
economy as well as the opportunities to finance investments from EU funds
warrant auspicious development of the service sector.

Krzysztof Rejman*

STRUKTURA SPOŁECZNO – DEMOGRAFICZNA ORAZ
RYNEK PRACY W POWIECIE PRZEWORSKIM

Miejsce powiatu w województwie podkarpackim
Powiat Przeworski znajduje się w południowo - wschodniej Polsce,
w dorzeczu Wisły i stanowi część Ziemi Przemyskiej. Swym zasięgiem
obejmuje doliny dopływów Mleczki, Markowianki i Mleczki Zarzecznej,
jak i dolinę samej Mleczki, która wpada do bocznego dopływu Sanu Wisłoka.
Od północy powiat ograniczony jest widłami Wisłoki i Sanu,
od południa sięga po Pogórze Dynowskie, zaś od wschodu i zachodu
ograniczony jest dwoma morenowymi wzgórzami, pozostawionymi przez
lodowce i rzeki polodowcowe1.
Powiat przeworski przywrócono ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym2. Administracyjnie obejmuje swym zasięgiem
miasta i gminy: Adamówkę, Gać, Jawornik Polski, Kańczugę, Przeworsk,
Sieniawę, Zarzecze, Tryńczę. Stolicą powiatu jest Przeworsk..
W województwie podkarpackim powiat przeworski pełni funkcję
waŜnego węzła drogowego i kolejowego. Przez powiat przebiega
międzynarodowa droga E-4 wiodąca od Zgorzelca przez Kraków, Przemyśl
do Lwowa, połączenie kolejowe: Szczecin - Wrocław - Katowice-Kraków Przemyśl - Kijów, zbiegają się tu drogi krajowe: Lublin - Przeworsk
oraz Przeworsk - Dynów - Sanok.
Powiat Przeworski zajmuje obszar 698 km2 a więc 3,9%
powierzchni województwa, liczba wsi 72 to 4,8% ogółu województwa.
Ludność powiatu stanowi zaś 3,8% populacji województwa. Gęstość
zaludnienia wynosi 114 osób/ km2, podczas gdy średnia dla województwa 124
*

Instytut Zarządzania i Marketingu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
w Jarosławiu
1
Jak zauwaŜa S. Kłos - powiat przeworski leŜy na terenie, którego dno tworzy równa
jak stół, najstarsza w Polsce dolina fluwioglacjalna stanowiąca część Niziny
Sandomierskiej. Krawędzi niecki stanowią: południową - próg karpacki, północną - wał
moreny czołowej za Sanem i Wisłokiem, Pasmo Pogórza Karpackiego przedzielone jest
w samym środku przez rzekę Mleczkę. Prostopadle do niej ciągną się wąskie i krótkie
doliny. Jednak ze wszystkich dolin najpiękniejszą jest dolina Mleczki - królowa
potoków i strumyków przeworskich. O próg karpacki oparły się wały moren czołowych,
które ciągną się w kierunku równoleŜnikowym. Osady lodowcowe zostały
ułoŜone w charakterystyczne falujące wyniosłości, przypominające ,,pofalowane”
morze.
2
Dz. U. Z 2001 r.,nr142, poz.1592 z późniejszymi zmianami.

(najwyŜsza w województwie: 153 - powiat mielecki, najniŜsza: 26 - powiat
bieszczadzki). Przyrost naturalny w powiecie (1,3) jest o prawie połowę
mniejszy niŜ średni w województwie (3,0). Wskaźnik udziału uŜytków rolnych
w powierzchni ogółem sytuuje powiat na czołowym miejscu, wynosi on
68,4%, podobnie jak w powiecie łańcuckim i jarosławskim. JeŜeli chodzi
o rozwój telefonii przewodowej to telefon posiadało średnio 124,1 osób z 1000.
Najlepszą sytuację w tej dziedzinie w województwie podkarpackim posiada
powiat mielecki - 227,8. Stolicę powiatu miasto Przeworsk zamieszkuje 16 418 mieszkańców, miasto Kańczuga – 3 054, miasto Sieniawa – 2 116,
reszta mieszkańców Ŝyje na wsi3.
Struktura społeczno - demograficzna powiatu przeworskiego
Z. Bokszański przedstawia następującą definicję demografii:
,,[...] nauka o zjawiskach ludnościowych występujących w określonych
warunkach społecznoekonomicznych i terytorialnych - jest zaliczana
do grupy dyscyplin społecznych. Zajmuje się badaniem liczebności,
struktury i rozmieszczenia przestrzennego ludności oraz zmian wynikających
z procesów składających się na ruch naturalny (obejmujący urodzenia, zgony,
małŜeństwa i rozwody) i wędrówkowy (dotyczący zmian miejsca
zamieszkania członków populacji)4.
Głównym czynnikiem powodującym kształtowanie się procesów
rozwojowych w gminie są jej mieszkańcy. Powiat Przeworski obejmuje
swym zasięgiem 3 miasta: Przeworsk, Sieniawę i Kańczugę oraz 72 wsie.
Pod koniec 1999 roku powiat zamieszkiwało 79 654 osoby. Mniejszą grupę, bo
38 980 stanowią męŜczyźni a 40 674 to kobiety. Widoczna jest, więc przewaga
liczby kobiet wśród mieszkańców powiatu. Stanowią one 51% ludności.
Stawia to powiat przeworski na pierwszym miejscu wśród powiatów
ziemskich. Średnia dla województwa podkarpackiego wynosi 50,9%,
a najmniejszy stosunek liczby kobiet do męŜczyzn odnotowano w powiecie
bieszczadzkim (48.8%).
Tabela 1. Powiat przeworski na tle województwa podkarpackiego

3

Strategia rozwoju powiatu przeworskiego, Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Rzeszów-Przeworsk 2003, s. 7.
4
Z. Bokszański, K. Gorlach, Encyklopedia socjologiczna, Oficyna Naukowa,
Warszawa 1998, s.115. Pojęcie „demografia” pochodzi z języka greckiego i oznacza
„demos" (lud) i „grapheia" (opis). Określenie to jako nazwa wyodrębnionej
dyscypliny naukowej pojawiło się po raz pierwszy w 1855 r. w pracy francuskiego
badacza A. Guillarda.
Demografia - czyli „opis ludności" - jako nazwa dyscypliny naukowej nie od
razu została przez wszystkich zaakceptowana. UwaŜano, Ŝe dokładniejszym
odpowiednikiem nazwy „nauka o ludności" byłaby nazwa ,,demologia”, z uŜyciem
składnika ,,logos”. Istniały teŜ próby uściślenia nazwy nauki o ludności, proponując
miano „populistyka", z uŜyciem łacińskiego terminu „populus" (lud).

Wyszczególnienie
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Województwo
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wieś
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Przemyski
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Sanocki
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913
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Przemyśl
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1
- 874215
420495 453720 829,4
1490 1251786 622565 629221 74,2
POWIATY
25428 25230 25,7
104 50658
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32533
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82 133210 66234 66976 171,7
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117 124368 61058 63310 136,2
30392 30134 78,2
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44 71032
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103,8
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101,1
99,2
102,2
101,1
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99,2
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101,5
100,1
105.8
102,3
100,1
100,1
104,3
101,4
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103,4
104,3
102,4
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MIASTA NA PRAWACH POWIATU
43
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23642
25553 1144,1
44
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32092
36253 1553,3
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- 162323 76419
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86
51291
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Źródło: Strategia rozwoju powiatu przeworskiego, Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Rzeszów-Przeworsk 2003, s. 7.

Średnia gęstość zaludnienia w powiatach województwa
podkarpackiego kształtuje się na poziomie 118,6 osób/ km2). Natomiast
w powiecie przeworskim wynosi 114.1 osób/km2.
Ludność miejska powiatu stanowi 21 588 osób a więc 28% ogólnej
liczby mieszkańców natomiast ludność wiejska pozostałe 58 066 osób (72%).
Układ ten potwierdza dominujący rolniczy charakter powiatu.

Struktura wiekowa mieszkańców powiatu przedstawia się dość
korzystnie. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi - 28.3%,
ludność w wieku produkcyjnym - 55,6% a więc więcej w stosunku do
roku poprzedniego (43900) a w wieku poprodukcyjnym - 16,1%. Na 100
osób w wieku produkcyjnym przypada średnio - 79,9 osób w wieku
nieprodukcyj nym. J est to naj wyŜs zy z ws kaźników w województwie
po powiecie przemyskim (80.7), średnia dla województwa wynosi -71,8,
natomiast najniŜszy wskaźnik zanotowano w powiecie Tarnobrzeskim i wynosi
on - 54,5.
Od kilku lat wyraźnie zauwaŜalny jest spadek przyrostu naturalnego
w całym kraju. Mimo tego, niektóre powiaty z terenu Podkarpacia w dalszym
ciągu cechuje dość wysoki współczynnik przyrostu liczby ludności. W 2002
roku w powiecie przeworskim przyrost naturalny był najniŜszy
w województwie i wyniósł tylko 70. Współczynnik na 1000 ludności wyniósł
0,9, najwyŜszy zanotowano w powiecie kolbuszowskim (5,2), średni dla
województwa (2,5).
Na terenie powiatu obserwuje się róŜnice w poziomie migracji.
W 2002 roku tylko 4 gminy miały dodatni poziom migracji: Przeworsk,
Sieniawa, Tryńcza oraz Adamówka. W 2002 r. sytuacja uległa polepszeniu
w stosunku do lat poprzednich, połowa gmin miała dodatni poziom migracji.
ZauwaŜalny jest odpływ ludności szczególnie na wieś, natomiast mniejszy jest
odpływ ludności do miast. JeŜeli chodzi o napływ ludności do powiatu
przeworskiego to sytuacja jest podobna, gdyŜ największą grupę osób stanowi
ludność ze wsi.
Tabela 2. Migracje ludności powiatu przeworskiego (dane za rok 2003)
Gmina
Napływ
Odpływ
Ogółem

z
miast

ze z zagra - Ogółem miast na
wsi
nicy
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z zagra- Saldo
nicy

Adamówka

47

13

34

-

44

20

24
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47

18

25

4
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12

65

-

-30
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11
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4
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-

-39
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m.
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1
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8
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-

0
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-
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73
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-

-14

Przeworsk
m
Przeworsk
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5
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2

-17
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117

1
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-

35
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3

17

3
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4
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-

-3

3

Sieniawa
gm.
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19

31

-

35

15
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-

15

Tryńcza

88

31

51

-

81

22

59

-

7

Zarzecze

56

23

33

-

78

31

47

-

-22

Razem
powiat

876

319

539

18

935

368

563

2

-65

Źródło: Powiat Przeworski, [w:] Powiaty w Województwie Podkarpackim Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2003, s. 79.

Rynek pracy w powiecie przeworskim
Rynek pracy to obszar ciągłych zmian. Aby jednak obserwować
te zjawiska naleŜy stosować pewne sposoby porównań mierników, które
dobrze przedstawią wszystkie procesy i zmiany zachodzące na tym rynku.
Takie zjawiska moŜemy wyraŜać zarówno bezwzględnymi jak
i względnymi wartościami. Dotyczą one osób pracujących, zatrudnionych
i bezrobotnych. Wartości bezwzględne przedstawiają s t a n i w i el ko ś ć
zj a w i s k w ys t ę p uj ąc yc h n a r yn ku p r a c y n p . l i c zb a os ó b w wieku
produkcyjnym, aktywnych zawodowo czy liczba pracujących w sektorach
i działach gospodarki czy teŜ liczba bezrobotnych. Względne wartości
dotyczą tych samych zjawisk, lecz porównuje się je względem siebie
w czasie, przestrzeni w odniesieniu do innych zjawisk na współczesnym
rynku pracy. Wartości względne są przedstawiane w postaci wskaźników.
PoniŜej zostały przedstawione tylko niektóre wskaźniki:
1) wskaźnik aktywności zawodowej - jest wyraŜony procentowo jako
stosunek osób pracujących i bezrobotnych do ogólnej liczby
ludności w wieku 15 lat i więcej. Jednak aktywność jest uzaleŜniona
od róŜnych czynników takich jak płeć, wiek wykształcenie i innych,
dlatego obliczenia dokonywane są w stosunku do konkretnej
charakterystyki i nazywa się to cząstkowym współczynnikiem
aktywności.
2) wskaźnik zatrudnienia - to stosunek liczby osób pracujących do
ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej równieŜ jest
wyraŜona procentowo. Ten wskaźnik pokazuje nam dokładnie ile
jest faktycznie osób zaangaŜowanych w proces pracy. Wskaźnik ten
dzieli się równieŜ na ogólny i cząstkowy.
3) stopa bezrobocia - jest to procentowy stosunek liczby osób
bezrobotnych do wielkości siły roboczej. Ocenia się w ten sposób,
jakie jest natęŜenie bezrobocia w poszczególnych grupach ludności,
które
wyodrębnia
się
za
pomocą
cech
społecznych
i demograficznych. W tym przypadku jest teŜ moŜliwe obliczanie
cząstkowych stóp bezrobocia.

4) wskaźnik bezrobocia rejestrowanego -jest to stosunek liczby
zarejestrowanych bezrobotnych do ogólnej liczby ludności w wieku
produkcyjnym na koniec roku. Wskaźnik ten pokazuje jakie jest
natęŜenie zjawiska bezrobocia do ogólnej liczby osób w wieku
produkcyjnym. W zakresie tego wskaźnika dokonuje się rozbicia
na płeć i wiek oraz miasto i wieś.
5) wskaźnik liczby bezrobotnych przypadających na ofertę pracy to iloraz zarejestrowanych bezrobotnych do liczby zgłaszanych ofert
pracy według stanu na koniec miesiąca. Ten wskaźnik dobrze
odzwierciedla sytuację na rynku pracy, kojarząc podaŜ pracy
z popytem na nią.
6) wskaźnik napływu do bezrobocia - przedstawiamy jako iloraz
ogólnej liczby włączonych w ciągu badanego okresu do ewidencji
bezrobotnych, do stanu bezrobotnych na koniec okresu
poprzedzającego badany okres. Wskaźnik ten przedstawia natęŜenie
ruchu bezrobotnych, informuje o ich napływie.
7) wskaźnik odpływu z bezrobocia - liczony jako iloraz
bezrobotnych wyrejestrowanych w danym okresie (np. miesiącu)
do liczby bezrobotnych na koniec okresu poprzedniego. Jest to
wskaźnik mówiący o skuteczności Urzędów Pracy.
8) wskaźnik płynności - to iloraz bezrobotnych wyrejestrowanych
np. w danym miesiącu do osób zarejestrowanych jako bezrobotni
w badanym miesiącu. Gdy ten wskaźnik przybiera wartość 1 oznacza
to, Ŝe ruch bezrobotnych nie wpływa na stan bezrobocia, lecz gdy
jest to wartość mniejsza od 1 oznacza to wzrost bezrobocia
a większy od 1 to mówimy o spadku tego zjawiska.
WyŜej wymieniono tylko, niektóre wskaźniki obrazujące nam jak
bezrobocie jest złoŜonym zjawiskiem, gdyŜ ciągle zmienia się
w czasie i strukturze. Analizowanie i śledzenie zmian tego zjawiska, jakim
jest bezrobocie stwarza trudności.
Bardzo proste jest natomiast przedstawianie sytuacji na rynku
pracy wartościami bezwzględnymi, których przedstawianie nie sprawia
kłopotu, gdyŜ nie trzeba uwzględniać róŜnych czynników. Najprościej moŜna
powiedzieć, Ŝe są to liczby obrazujące prowadzone rejestry i nie trzeba
tu dokonywać Ŝadnych obliczeń. Podstawowymi instrumentami, które
mówią o danych zjawiskach są: Urzędy Pracy, Urzędy Statystyczne oraz
Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, gdzie dokonywane są rejestry
bezrobotnych, osób podejmujących działalność gospodarczą, ilość osób
podlegających ubezpieczeniom. Lokalnymi miernikami bezrobocia na pewno są
rejestry bezrobotnych, które są prowadzone w Urzędach Pracy i za pomocą
nich moŜemy obliczyć: wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, wskaźnik
napływu bezrobocia, wskaźnik odpływu z bezrobocia oraz wskaźnik
płynności. Jak czytamy w „Strategii rozwoju powiatu przeworskiego”
rynek pracy w powiecie przeworskim został ukształtowany wraz z rozwojem

przemysłu w mieście Przeworsk, który jest miejscem pracy znacznej części
mieszkańców powiatu. Przeworsk stanowi centrum administracyjno -usługowo handlowe o znaczeniu ponadlokalnym, co zwiększa jego atrakcyjność
i konkurencyjność. Jednak tradycyjna dziedzina gospodarki, jaką w tym
regionie jest rolnictwo, w dalszym ciągu stanowi źródło utrzymania
(całościowe lub częściowe) dla znacznego odsetka mieszkańców.
Niewątpliwie najwięcej osób z terenu powiatu pracuje w przemyśle
- 5251, czyli 40,1%. Istotne dla rynku pracy w powiecie przeworskim są
równieŜ działy: ochrona zdrowia i opieka społeczna - 1459 (11,1%),
edukacja - 1361 (10,4%), handel i naprawy -657 (5%), oraz budownictwo 4,5 %.
Powiat przeworski to jeden z wielu powiatów gdzie rolnictwo obok
przemysłu jest podstawowym działem gospodarki powiatu. Spora część
społeczeństwa utrzymuje się więc równieŜ z pracy na roli.
Gospodarstwa rolne w omawianym regionie są w przewaŜającej
większości małe i bardzo małe. W grupie pełnozatrudnionych w rolnictwie
ponad 51,2% osób pracuje w gospodarstwach od 2 do 5 ha. Ogólnie rzecz
biorąc, w gospodarstwach najmniejszych od 1 do 5 ha zatrudnionych
jest ponad 83% pracujących w rolnictwie. Mieszkańcy zmuszeni są, więc
do podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej w przemyśle,
budownictwie, handlu czy usługach - jest to zjawisko tzw. podwójnego
zatrudnienia.
Strona podaŜowa rynku pracy w powiecie, tzn. zasoby ludzkie,
rozwinięta jest w stopniu dobrym, 55,6% populacji to osoby w wieku
produkcyjnym. Niestety, liczba ofert pracy, tzw. strona popytowa,
jest nieadekwatna do potrzeb.
Bezrobocie jest duŜym problemem dla powiatu, podobnie jak dla
całego województwa. Likwidacja zakładów przemysłowych, funkcjonujących
na tym terenie, spowodowała gwałtowny wzrost ilości osób pozostających bez
pracy. Brak moŜliwości zatrudnienia poza rolnictwem, małe nierentowne
gospodarstwa rolne pogłębiają ten problem.
JuŜ w 1999 roku powiat przeworski został uznany za zagroŜony szybko
rosnącym bezrobociem, a ze względu na trudną sytuację na lokalnym rynku
pracy wskazane jest w dalszym ciągu utrzymanie takiego statusu.
Dlatego, Ŝe powiat znalazł się w wykazie powiatów uznanych
za zagroŜone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym uruchomione
zostały specjalne instrumenty ekonomiczno - finansowe pozwalające
na prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji lokalnego rynku
pracy, a takŜe poszerzono osłony socjalne dla złagodzenia negatywnych
społecznie skutków bezrobocia.
Sytuacja na rynku pracy w powiecie nadal jest jednak trudna, a stopa
bezrobocia wynosi 16,4 % (woj. Podkarpackie- l6.2%). Powiat
przeworski jest powiatem o charakterze typowo rolniczym o słabo
rozwiniętej infrastrukturze gospodarczo przemysłowej, co determinuje
trudną sytuację na lokalnym rynku pracy i nie sprzyja powstawaniu nowych

miejsc pracy. Słabe gleby i duŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych sprawiają,
Ŝe produkcja rolna i zwierzęca jest poniŜej średniej krajowej. Dlatego teŜ
wysoka stopa bezrobocia w powiecie nierozerwalnie związana
jest z rolniczym charakterem tych terenów i niskim stopniem
urbanizacji. W tym regionie występują równieŜ bariery infrastrukturalne,
edukacyjne oraz finansowe. Z roku na rok wzrasta liczba osób długotrwale
bezrobotnych powyŜej 30 roku Ŝycia, które mają coraz mniejsze szansę
na uzyskanie zatrudnienia ze zdecydowaną przewagą kobiet. Wzrasta równieŜ
liczba osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
W powiecie przeworskim od 2004 roku odnotowuje się tendencję
wzrostową w ilości rejestrowanych bezrobotnych, wzrost ten zauwaŜalny
jest w kaŜdym z przedziałów wiekowych. Biorąc pod uwagę kryterium
wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych, obserwowana jest analogiczna
sytuacja.
Tabela 3. Zarejestrowani bezrobotni w powiecie przeworskim według wieku i płci
w latach 2001-2005.

Wiek

MęŜczyźni

Ogółem

2001
15-17
2
18-24 1918
25-34 2194
35-44 1395
45-54 425
55i
47
więcej
Razem 5981

2003
0
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2286
1485
571
43

2003
0
1073
1363
821
251
10
____
3361 3518

2818
3576
_____
i
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku (opracowanie własne)

3804

Tabela 4. Zarejestrowani bezrobotni
wykształcenia w latach 2001- 2005.

przeworskim

według

2003
0
878
923
664
320
33

2005
1
1077
1123
874
457
. ____
44 j

2001
0
1117
1307
748
!74
15

6336 7380 2620

Poziom wykształcenia
WyŜsze
Liceum ogólne

2005 2001
1
2
2156 801
2593 887
1787 647
781 251
62
32

Kobiety

Ogółem
2001 2003
28
36
175 203
1183 1253

w

powiecie

MęŜczyźni
2005 2001 2003 2005
22005
56
6
10
14
228 31
46
53
1563 330
364
544

2005
0
1079
1470
913
324
18

Kobiety
2001 2003 2005
22 26 42
144 157 175
853 889 1019

Policealne i
średnie
zawodowe
Zawodowe

2947

3090 3524 1432

1508

1872 1515 1582 1652

Podstawowe

1648

1754 2009

821

890

1093 827 864 916

Razem

5981

6336 7380 2620

2818

3576 3361 3518 3804
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Tabela 5. Stopa bezrobocia w powiecie przeworskim na koniec wybranych kwartałów
w latach 2004-2005.

30.06.
2004

30.09
2004

31.12. 31.03.
2004 2005

6684
4610

6724
4780

7380
5176

Ilość bezrobotnych
rejestrujących się
w kwar.
Liczba absolwentów

1149

1374

230

Liczba
bezrobotnych
do 24 roku
Ilość osób
długotrwale
bezrobotnych

Stan na dzień
Ogółem bezrobotni
Bezrobotni
bez prawa
do zasiłku

30.06.
2005

30.09.
2005

7760
5630

7257
5054

7368
5852

167!

1370

1192

1329

370

401

440

291

466

2056

2103

2156

2202

2408

2476

3373

3447

3839

4279

4119

4166
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Znaczący wpływ na poziom bezrobocia w powiecie ma coroczna
rejestracja absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyŜszych, tym bardziej,
Ŝe dla wielu z nich brak jest odpowiednich propozycji pracy. Po dniu
30.06.2005 roku zarejestrowało się do 400-500 absolwentów róŜnych typów
szkół, którzy po ukończeniu nauki mają problem ze znalezieniem pracy.
Największa liczba osób pozostających bez pracy to osoby w wieku
od 18 do 34 lat. Stanowią oni 65% ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie.
Rynek pracy powiatu przeworskiego charakteryzuje się duŜą
nierównowagą pomiędzy popytem i podaŜą zasobów pracy. Ilość miejsc pracy
oferowanych przez pracodawców, bezpośrednio i za pośrednictwem PUP jest
znacznie niŜsza niŜ liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym
Urzędzie Pracy.
Tabela 6. Ilość miejsc pracy oferowanych przez pracodawców w powiecie
przeworskim w latach 2001 -2005.

2001

2003

2005

Rodzaj oferty
Prace interwencyjne

278

22]

279

Roboty publiczne

283

236

199

Umowy absolwenckie

113

127

138

StaŜe absolwenckie

18]

315

273

Razem

855

899

889

Pośrednictwo pracy

475

384

301

Razem

1330

1190

Oferty subsydiowane

64,3%

1283
_______
70,1 %

Oferty niesubsydiowane

35.7%

29,9%

74,7%
25,3
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W powiecie przeworskim sytuacja w zakresie posiadania stosownej
liczby odpowiednich ofert pracy przedstawia się wyjątkowo niekorzystnie
(tabela 10). Z roku na rok maleje liczba ofert pracy niesubsydiowanej,
wzrasta procentowy wskaźnik udziału ofert pracy subsydiowanej i jak wynika
z powyŜszego zestawienia większość działań ze strony Powiatowego Urzędu
Pracy w Przeworsku prowadzonych jest dzięki środkom Funduszu Pracy.

Wnioski
Strukturę ludnościowa powiatu przeworskiego charakteryzuje duŜy procent
ludzi młodych, znaczne zasoby siły roboczej oraz dodatni przyrost naturalny.
Są to niewątpliwie mocne strony powiatu. Natomiast do słabych stron naleŜy
zaliczyć wysoki odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie, duŜe bezrobocie
oraz niekorzystna strukturę wykształcenia. ZagroŜenia, jakie występują w
powiecie to: wyludnianie się wsi, migracja ludzi młodych oraz proces starzenia
się społeczeństwa. Niestety naleŜy zaznaczyć, iŜ ciągle obserwujemy zjawisko
powiększających się róŜnic w dochodach ludności powiatu przeworskiego.
Władze samorządowe powinny dołoŜyć wszelkich starań w kierunku tworzenia
odpowiednich warunków Ŝycia mieszkańców gminy. Z uwagi na procesy
demograficzne konieczne będzie zorganizowanie domów pomocy społecznej
dla osób samotnych lub przewlekle chorych. Dla dorosłych mieszkańców
powiatu naleŜy organizować róŜne kursy dokształcające, pomagające
funkcjonować w rzeczywistości gospodarki rynkowej. DuŜe znaczenie naleŜy
wiązać z organizacją kursów, dzięki którym część ludności rolniczej mogłaby
się przekwalifikować do pracy w innych zawodach, a takŜe podnoszące
kwalifikacje rolników, szczególnie w zakresie nowoczesnej organizacji
produkcji i marketingu.
Streszczenie
Powiat Przeworski obejmuje swym zasięgiem 3 miasta: Przeworsk,
Sieniawę i Kańczugę oraz 72 wsie. Pod koniec 1999 roku powiat
zamieszkiwało 79 654 osoby. Mniejszą grupę bo 38 980 stanowią męŜczyźni
a 40 674 to kobiety. Widoczna jest więc przewaga liczby kobiet wśród

mieszkańców powiatu. Stanowią one 51% ludności. Stawia to powiat na
pierwszym miejscu wśród powiatów ziemskich. Średnia dla województwa
podkarpackiego wynosi 50,9%, a najmniejszy stosunek liczby kobiet
do męŜczyzn odnotowano w powiecie bieszczadzkim (48.8%).
Średnia
gęstość
zaludnienia
w
powiatach
województwa
podkarpackiego kształtuje się na poziomie 118,6 osób/ km2). Natomiast
w powiecie przeworskim wynosi 114.1 osób/km2.
Ludność miejska powiatu stanowi 21 588 osób a więc 28% ogólnej liczby
mieszkańców natomiast ludność wiejska pozostałe 58 066 osób (72%). Układ
ten potwierdza dominujący rolniczy charakter powiatu.
Struktura wiekowa mieszkańców powiatu przedstawia się dość
korzystnie. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi - 28.3%,
ludność w wieku produkcyjnym - 55,6% a więc więcej w stosunku do
roku poprzedniego (43900). a w wieku poprodukcyjnym - 16,1%. Na 100
osób w wieku produkcyjnym przypada średnio - 79,9 w wieku
nieprodukcyj nym. J est to naj wyŜs zy ws kaźników w województwie
po powiecie przemyskim (80.7), średnia dla województwa wynosi -71,8,
natomiast najniŜszy wskaźnik zanotowano w powiecie Tarnobrzeskim i wynosi
on - 54,5.
Od kilku lat wyraźnie zauwaŜalny jest spadek przyrostu naturalnego
w całym kraju. Mimo tego, niektóre powiaty z terenu Podkarpacia
w dalszym ciągu cechuje dość wysoki współczynnik przyrostu liczby ludności.
W 2002 roku w powiecie przeworskim przyrost naturalny był najniŜszy
w województwie i wyniósł tylko 70. Współczynnik na 1000 ludności wyniósł
0,9, najwyŜszy zanotowano w powiecie kolbuszowskim (5,2), średni dla
województwa (2,5).
Strukturę ludnościowa powiatu przeworskiego charakteryzuje duŜy procent
ludzi młodych, znaczne zasoby siły roboczej oraz dodatni przyrost naturalny.
Są to niewątpliwie mocne strony powiatu. Natomiast do słabych stron naleŜy
zaliczyć wysoki odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie, duŜe bezrobocie
oraz niekorzystna strukturę wykształcenia. ZagroŜenia, jakie występują w
powiecie to: wyludnianie się wsi, migracja ludzi młodych oraz proces starzenia
się społeczeństwa. Niestety naleŜy zaznaczyć, iŜ ciągle obserwujemy zjawisko
powiększających się róŜnic w dochodach ludności powiatu przeworskiego.
Władze samorządowe powinny dołoŜyć wszelkich starań w kierunku tworzenia
odpowiednich warunków Ŝycia mieszkańców gminy. Z uwagi na procesy
demograficzne konieczne będzie zorganizowanie domów pomocy społecznej
dla osób samotnych lub przewlekle chorych. Dla dorosłych mieszkańców
powiatu naleŜy organizować róŜne kursy dokształcające, pomagające
funkcjonować w rzeczywistości gospodarki rynkowej. DuŜe znaczenie naleŜy
wiązać z organizacją kursów, dzięki którym część ludności rolniczej mogłaby
się przekwalifikować do pracy w innych zawodach, a takŜe podnoszące
kwalifikacje rolników, szczególnie w zakresie nowoczesnej organizacji
produkcji i marketingu.
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Abstract
Social structure of the powiat district of Przeworsk
The powiat district of Przeworsk comprises three municipalities
(Przeworsk, Sieniawa and Kańczuga) and 72 villages. Towards the end of
1999 the powiat district had a population of 79, 654 (38,980 males and
40,674 females). It is clearly noticeable that women are in the majority, making
up 51% of the total number of the population. In view of this, the powiat district
of Przeworsk comes in first among other districts. The average for the
voivodship of Podkarpacie is 50.9%, the lowest ratio of females to males being
recorded in the Bieszczady powiat district (48.8%).
The average population density in powiat districts of the voivodship
of Podkarpacie is 118.6 people/ km2, the powiat district of Przeworsk
recording 114.1 people/km2.
The urban population of the powiat district is 21,588 and therefore
constitutes 28% of the total number of the population. The rural population
is 58,066 (72%). These figures confirm that the powiat district is agricultural
in character.
The age structure of the population looks quite optimistic. The population
of pre-working age and the population of working age make up 28.3% and
55.6%, respectively. This is much more compared to the previous year
(43,900). The population of pensionable age make up 16.1%. On average,
there are 100 people of working age to 79.9 people of non-working age. It is
the second highest rate in the voivodship, the highest rate being in recorded in
the powiat district of Przemyśl (80.7%). The average rate for the voivodship
of Podkarpacie is 71.8%, the lowest rate of 54.5% being recorded in the
powiat district of Tarnobrzeg.

For the past few years there has been an decrease in the birth rate across
Poland. However, some powiat districts of the voivodship of Podkarpacie boast
a relatively high rate of the population growth. In 2002 the birth rate recorded
in the powiat district of Przeworsk was only 70 - the lowest in the voivodship
of Podkarpacie. The rate was 0.9 per 1,000 people, the highest rate being
recorded in the powiat district of Kolbuszowa (5.2). The average rate for the
voivodship of Podkarpacie was 2.5.
The characteristics of the population structure of the powiat district of
Przeworsk are the high percentage of young people, ample workforce resources
and a positive birth rate. These are undoubtedly the strong points of the powiat
district. The weak points that must be emphasised are the high percentage of
people employed in agriculture, high unemployment rate and unfavourable
education structure. The threats facing the powiat district are rural
depopulation, the migration of young people, and the ageing of society. It must
also be stressed that there are ever-growing income discrepancies between the
inhabitants of the powiat district of Przeworsk. Local authorities should do
their utmost to create good living standards for the inhabitants of gmina
localities. In view of the unfavourable demographic processes, it will be
necessary to establish social welfare institutions for lonely and chronically ill
people. Adult inhabitants of the powiat district should be given a chance to
participate in training courses which will facilitate them to adapt to the
requirements of market economy. Especially important are the courses thanks
to which the people employed in agriculture might gain new qualifications and
start a different career path as well as the courses which might improve the
qualifications of farmers, particularly in the area of state-of the-art production
methods and marketing.

