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STRESZCZENIA REFERATÓW 

 
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
 

PROEKOLOGICZNE DZIAŁANIA W USŁUGACH TURYSTYCZNYCH 
 

Streszczenie 
Nasilająca się konkurencja na rynku turystycznym sprawia, że podaż usług turystycznych, w tym 

hotelarskich i gastronomicznych musi być coraz lepiej dostosowana do potrzeb konsumentów oraz 
standardów Unii Europejskiej, m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Należy zaznaczyć, że rynek 
inwestycji hotelowych w Europie odnotowuje systematyczny wzrost pojedynczych i portfelowych transakcji, 
natomiast w branży gastronomicznej zauważa się dynamiczny rozwój restauracji etnicznych i sieci fast food. 

Od hoteli, zakładów gastronomicznych oraz innych obiektów turystycznych i rekreacyjnych oczekuje się 
obecnie nie tylko świadczenia usług o wysokim standardzie, ale także spełnienia wielu kryteriów związanych 
z ich oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. Wprowadzanie w obiektach turystycznych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych sprzyjających ochronie środowiska ma także znaczący wpływ na obniżkę 
kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza w zakresie zużycia energii, wody, gospodarki odpadowej. Oszczędności 
zużycia wody lub energii przy zastosowaniu nowoczesnych technologii w hotelach mogą obecnie dochodzić 
do 30–50%, bez obniżenia jakości świadczonych usług. 

Celem opracowania jest ocena funkcjonowania bazy hotelarsko-gastronomicznej w województwie 
podkarpackim w aspekcie podejmowania działań proekologicznych służących ochronie środowiska oraz 
poprawie jakości życia społeczności lokalnej. Ocenie poddano poziom świadomości ekologicznej właścicieli 
(lub dzierżawców) obiektów zakwaterowania zbiorowego (i zakładów gastronomicznych) w zakresie 
ochrony środowiska. Przedstawiono zagadnienia związane z wpływem rozwoju turystyki na środowisko 
przyrodnicze, źródła zagrożeń ze strony rozwoju infrastruktury turystycznej, a zwłaszcza bazy hotelarsko-
gastronomicznej. 

Przeprowadzono badania ankietowe (i wywiady) wśród usługodawców z terenu województwa 
podkarpackiego, dokonując charakterystyki badanych obiektów, podejmowanych działań z zakresu ochrony 
środowiska i barier w ich realizacji oraz przedstawiono wyniki samooceny osób zarządzających tymi 
obiektami. 

Stwierdzono, że osoby uczestniczące w badaniu posiadają dostateczną wiedzę z zakresu wdrażania 
technologii przyjaznych dla środowiska, natomiast głównymi barierami w ich praktycznym zastosowaniu są 
czynniki ekonomiczne, jak również małe zainteresowanie ze strony turystów korzystających z bazy 
noclegowej i gastronomicznej. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 
mgr inż. Adam Masłoń 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
 

PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJACH PONIŻEJ 2000 RLM 
 

Streszczenie 
Gospodarka wodna i związana z nią gospodarka ściekowa to nieodłączny element życia i rozwoju 

nowoczesnego społeczeństwa. Działania zapewniające ochronę i oszczędne gospodarowanie wodą są 
niezbędne nie tylko w zakresie ochrony środowiska naturalnego, lecz także zrównoważonego rozwoju. 
Działania te powinny być podejmowane począwszy od najmniejszych jednostek podziału administracyjnego 
państwa – gmin, w których właściwa gospodarka ściekowa może mieć charakter zarówno rozproszony, jak i 
lokalny. W zdecydowanej większości jednostki osadnicze o wielkości < 2000 RLM charakteryzujące się 
rozproszoną zabudową stwarzają istotne problemy w rozwiązaniu wszystkich elementów infrastruktury 
komunalnej. Charakter zabudowy narzuca konieczność wyboru pomiędzy centralnym i decentralnym 
systemem kanalizacyjnym. Wybór powinien być dokonany przy uwzględnieniu aspektów technologicznych, 
technicznych i ekonomicznych obejmujących zarówno nakłady inwestycyjne, jak i koszty eksploatacyjne. 



VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”, 2-3 czerwca 2011 r., Harta 

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

2 
 

W pracy przedstawiono problematykę gospodarki ściekowej w aglomeracjach o wielkości < 2000 RLM 
w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań systemów oczyszczania ścieków w aspekcie warunków 
terenowych oraz wymagań jakościowych stawianym ściekom oczyszczonym. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mgr inż. Katarzyna Czoch 
dr inż. Krzysztof Kulesza 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Krakowie 
 

UWZGLĘDNIANIE ASPEKTÓW EKOLOGICZNYCH W INWESTYCJACH HYDROTECHNICZNYCH 
 

Streszczenie 
Wszystkie fazy planowania, projektowania, budowy i eksploatacji budowli hydrotechnicznych 

wymagają uwzględniania różnych aspektów, w tym aspektów związanych z szeroko rozumianą ochroną 
środowiska naturalnego. W artykule skupiono się szczególnie na zmianach hydromorfologicznych rzek i 
potoków pod wpływem regulacji oraz na skutek oddziaływania budowli piętrzących na środowisko wodne. 
Zaproponowano system identyfikacji i katalogowania zmian hydromorfologicznych, jak i rodzaje 
potencjalnych działań – obejmujących także zabiegi renaturyzacyjne – kompensujących straty ekologiczne. 
Działania takie muszą być podejmowane, aby doprowadzić do poprawy ekologicznego stanu cieków; 
obowiązująca także w Polsce Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada na nas obowiązek uzyskania dobrego 
stanu wód do roku 2015. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
dr inż. Krzysztof Chmielowski 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 

OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYNOWIE 
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono charakterystykę jakościową ścieków dopływających i odpływających z 

oczyszczalni w Dynowie. Badania przeprowadzono w okresie od 2008 do 2009 r. Przedstawiono ilość 
ścieków jaka dopływa do oczyszczalni ścieków w poszczególnych miesiącach badanego okresu. Określono 
stężenia zanieczyszczeń ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni. Badano następujące 
wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną, azot ogólny, fosfor ogólny. 

Na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych określono 
skuteczność zmniejszenia wybranych zanieczyszczeń ścieków. Obliczono ładunek zanieczyszczeń jaki trafia 
do oczyszczalni oraz ładunek jaki jest odprowadzany do odbiornika. 

Na podstawie analizy badań fizykochemicznych stwierdzono wysoką skuteczność usuwania 
zanieczyszczeń. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec 
prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz 
dr inż. Mariusz Szewczyk 
dr inż. Tomasz Trzepieciński 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
 

POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI, POZYSKANIU I OBRÓBCE BIOMASY 
 

Streszczenie 
Znaczący wzrost ilości plantacji roślin energetycznych, głównie o zdrewniałych łodygach, powoduje 

konieczność poszukiwania nowych technologii pozwalających na sprawny zbiór plonu oraz dalsze jego 
docelowe przetwarzanie. O ile dla dużych wielohektarowych plantacji istnieją specjalistyczne środki 
techniczne, to w przypadku upraw na niewielkich obszarach, brak ekonomicznie uzasadnionych maszyn 
pozwalających pozyskać i przetworzyć uprawianą biomasę. Produkcja biomasy drzewnej na potrzeby 
własne w gospodarstwie o niewielkim areale wymaga zastosowania urządzeń agrotechnicznych 
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dostosowanych do skali produkcji. W pracy przedstawiono unikatowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn i 
urządzeń wchodzących w skład technologii produkcji roślin energetycznych. Rozwiązania techniczne tych 
urządzeń zostały opracowane i opatentowane w Politechnice Rzeszowskiej, a ich działanie zostało 
przetestowane we współpracy z producentami biomasy. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mgr Beata Dec 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
 

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Streszczenie 
Wykorzystanie źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla krajów, dla których 

zrównoważony rozwój oznacza także lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu 
środowiska. Wspieranie produkcji energii z odnawialnych źródeł stało się ważnym i koniecznym zarazem 
celem polityki Unii Europejskiej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może 
być przemysł i rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów, dotkniętych 
bezrobociem technologie przyjazne środowisku stwarzają dodatkowe możliwości, w zakresie powstawania 
nowych miejsc pracy. 

Autor uważa, że warto zająć się tą problematyką. Stąd też, przedmiotem niniejszego opracowania jest 
produkcja energii z odnawialnych źródeł, poznanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
woj. podkarpackim, na wybranym przykładzie. 

W związku z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych obecnie obserwujemy rozwój 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Warto jednak zdać sobie sprawę z faktu, że ten dynamiczny 
rozwój ma zaledwie kilkanaście lat w Polsce i stale jeszcze jesteśmy na początku drogi, która nas czeka w 
XXI wieku. Przecież dopiero w latach 1994–1995 zostały zainstalowane pierwsze turbiny wiatrowe o mocy 
powyżej 100 kW, powstały pierwsze dwa systemy ciepłownicze oparte na wykorzystaniu wód 
geotermalnych, a pierwsze kotłownie spalające słomę zostały zainstalowane w latach 1996–1997. Jeszcze 
krótsza jest historia kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. 

W opracowaniu przedstawiono problem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w polityce 
ekologicznej w Polsce. Dokonano analizy źródeł odnawialnej energii, ich podział oraz sposoby 
wykorzystania. W niniejszej pracy zastosowano metodę sondażu, wywiad i opis zdarzeń. 

Dokonano ogólnej charakterystyki elektrowni biogazowej w Kozodrzy oraz omówiono wykorzystanie 
biomasy jako najbardziej dostępnego źródła energii odnawialnej. 

Przypuszcza się, że największe zainteresowanie w woj. podkarpackim będzie miała produkcja biomasy 
z przeznaczeniem na cele energetyczne, a także wykorzystanie energii ze źródeł geotermalnych. Jednakże, 
aby wzrost wykorzystania biomasy, a także innych odnawialnych źródeł energii, mógł nastąpić, państwo 
będzie musiało ponieść odpowiednio wysokie nakłady finansowe. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Robert Bańkosz 
Referat Promocji i Kultury Urzędu Miasta Sanoka 
 

ŚLADY WIELKICH WOJEN NA PODKARPACIU – POTENCJAŁ TURYSTYCZNY I JEGO 
WYKORZYSTANIE W REGIONIE, W KRAJU I W EUROPIE 

 

Streszczenie 
Dwudziesty wiek, to już historia, szczególnie wydarzenia, które rozegrały się w pierwszej jego połowie 

to czas odległy, którego żyją już tylko nieliczni świadkowie. Było to stulecie największych bodaj zmian 
politycznych i największego skoku technologicznego, jaki miał miejsce w dziejach Europy. 

Najlepszym przykładem uzmysławiającym szybkość dokonujących się zmian może być fakt, że oto w 
1903 roku bracia Wright budują swój pierwszy samolot, którym przelatują odległość zaledwie 279 metrów, 
a zaledwie 58 lat później Jurij Gagarin wykonuje pierwszy lot w kosmos, wykonując lot orbitalny wokół 
Ziemi. 

Ten niewiarygodny rozwój technologii, który obecnie jest udziałem dużej części ludzkości, nawet tej 
niezbyt zasobnej, był jednak u swego zarania, w głównej mierze na usługach Aresa. W minionym stuleciu, 
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miały wszak miejsce dwie, największe w dziejach ludzkości wojny, które jak żadna dotąd zdobyły przydomek 
„światowe”. 

Głównym teatrem działań wojennych pozostawała Europa, a w szczególności jej środkowa i wschodnia 
część, region targany zawsze licznymi konfliktami społecznymi i religijnymi, do których doszedł jeszcze 
nacjonalizm i komunizm. To właśnie tu rozpoczęły się obie wojny. Symbolem wybuchu pierwszej stało się 
Sarajewo, drugiej Gdańsk. 

Na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Wschodnich Niemiec, państw bałtyckich oraz leżących na 
Łuku Karpackim, rozegrały się jedne z najkrwawszych walk I wojny, a zdecydowanie najkrwawsze walki II 
wojny światowej. Ilość fortyfikacji wojennych i użytej wojskowej techniki nie miała dotąd precedensu. 
Działania, które miały miejsce na froncie wschodnim podczas ostatniej wojny, były jak dotąd największą 
wojną lądową w dziejach ludzkości i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie. 

Po tych odległych już czasach pozostało wiele pamiątek, w postaci tajemniczych umocnień, pól 
bitewnych, zapomnianych cmentarzy, a także tzw. techniki wojennej – broni pancernej, samolotów, dział, 
pojazdów, jednostek pływających itp. Część z nich zgromadzona jest w placówkach muzealnych, większość 
jednak rozrzucona w terenie pełni rolę pomników lub obiektów upamiętniających wydarzenia z minionego 
stulecia. 

Od tamtych wydarzeń upłynęło już, co najmniej pół wieku, i większość społeczeństw, szczególnie 
zachodnioeuropejskich nabrała już do nich pewnego, historycznego dystansu. Stara się jednak poznać 
atmosferę tamtych dni, rolę skomplikowanych budowli obronnych, działanie pionierskich technicznie 
pojazdów, maszyn, samolotów, a przede wszystkim poznać, poczuć, zrozumieć losy i motywacje ludzi, 
którzy mieli nieszczęście żyć wówczas. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie śladów wielkich wojen na terenie Podkarpacia, 
potencjału pamiątek o charakterze materialnym i niematerialnym, mogących stanowić atrakcyjny produkt 
turystyczny tego regionu. 

Na świecie powstaje coraz więcej publikacji poświęconych tamtym, minionym konfliktom, zwłaszcza 
drugiej wojnie światowej, i co niezwykłe, zainteresowanie tą tematyką nie maleje, lecz przeciwnie, z roku na 
rok wzrasta. W krajach europejskich, i nie tylko, coraz bardziej popularne staje się podróżowanie do miejsc 
wielkich bitew, zwiedzanie owianych mrocznymi legendami umocnień, poznawanie historycznego 
uzbrojenia. Zagospodarowywane są jako atrakcje turystyczne dawne tajne obiekty specjalnego 
przeznaczenia, powstają coraz to nowe państwowe i prywatne muzea, dokonuje się rekonstrukcji 
historycznych, powstają zajmujące się odtwarzaniem historii grupy pasjonatów. Odbywają się imprezy o 
charakterze historycznych spektakli, przyciągające tysiące widzów. 

Obserwując to zjawisko można odnieść wrażenie, że te służące niegdyś militarnym celom budowle i 
maszyny wojny, spłacają swój dług wobec ludzkości, stając się niewątpliwymi atrakcjami turystycznymi. 
Zjawisko to dostrzegamy już od przeszło dekady również w Polsce. Wiele jest obecnie rekonstrukcji 
historycznych, zwłaszcza tych drugowojennych. Natomiast obiekty takie, jak: Międzyrzecki Rejon 
Umocniony, „Wilczy Szaniec” w Gierłoży, Wał Pomorski, czy w naszym regionie: Twierdza Przemyśl, a w 
ostatnich latach także Linia Mołotowa i Anlage Sud, stały się obiektami przyciągającymi coraz liczniejsze 
rzesze turystów. 

Zważywszy, że społeczeństwo Podkarpacia ucierpiało ogromnie w wyniku działań wojennych, które 
toczyły się niegdyś na jego terenie, wydaje się, że korzystając z faktu tak licznych pamiątek militarnych z 
tego okresu, powinno wykorzystywać je, tak, aby teraz służyły one społeczeństwu nie tylko w celach 
edukacyjnych, ale też jako element przyczyniający się do powiększania liczby turystów, a co za tym idzie 
rozwoju gospodarki turystycznej. 

Niechaj wzorem innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, także i na Podkarpaciu powstaje 
produkt turystyczny, pozwalający przyjezdnym poznawać dzieje pierwszej i drugiej wojny światowej, a 
pamiątki po tamtych, złych czasach przysłużą się dla dobra czasów obecnych. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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doc. dr Grażyna Dyrda 
mgr Tomasz Maciałek 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna 
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 
 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ NA OBSZARZE 
POGÓRZA DYNOWSKIEGO W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ POLITYKI TURYSTYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Streszczenie 
Koncepcja turystyki zrównoważonej opiera się na założeniu, że realizacja procesu kształtowania 

turystycznej funkcji regionu winna odbywać się z poszanowaniem przyrodniczych, kulturowych i 
społecznych wartości obszaru recepcji. Idea turystyki zrównoważonej znajduje swoje odzwierciedlenie w 
aktach prawnych, rekomendacjach i programach Unii Europejskiej. Wykorzystanie walorów turystycznych 
Pogórza Dynowskiego, zgodnie z koncepcją turystyki zrównoważonej, stanowi znaczącą determinantę 
rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
dr Franciszek Mróz 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
mgr Łukasz Mróz 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
 

ZMIANY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ W LICZEBNOŚCI, ROZMIESZCZENIU I UŻYTKOWANIU CERKWI 
NA TERENIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

 

Streszczenie 
W opracowaniu dokonano analizy liczebności, rozmieszczenia i użytkowania cerkwi Pogórza 

Dynowskiego (uwzględniono wszystkie obiekty położone na obszarze fizyczno-geograficznym Pogórza 
Dynowskiego oraz wybrane cerkwie położone na północ – na terenie Podgórza Rzeszowskiego). 
Przedstawiono obecną analizę liczebności cerkwi oraz świątyń dawnej Eparchii Przemyskiej na tym 
obszarze, które przestały istnieć po 1939 r. Dokonano podziału obiektów ze względu na budulec (drewniane 
i murowane) oraz stan użytkowania cerkwi (cerkwie prawosławne, użytkowane obecnie jako kościoły 
rzymskokatolickie, nieużytkowane i zrujnowane oraz obiekty muzealne). 

Architektura cerkiewna jest charakterystycznym elementem religijno-kulturowym południowo-
wschodniej części Polski. W wyniku przenikania się kultur wschodu i zachodu w ciągu kilkuset lat powstało 
na tym terenie wiele typów architektury cerkiewnej. Odzwierciedlają one doskonale charakter pogranicza. 

Cerkwie zaczynają stanowić niespotykaną dla turysty atrakcję turystyczną – zwłaszcza dla osób spoza 
tego regionu kraju. Architektura cerkiewna budzi również duże zainteresowanie wśród turystów 
zagranicznych. 

W wyniku historii rozwój i przemiany cerkwi na terenie Karpat został zahamowany. Przyniosło to 
zarazem ogromne zniszczenia i straty w zasobach zabytków zwłaszcza wśród drewnianych cerkwi. W 
ostatnich latach kolejne straty i eliminacje zabytkowych cerkwi wiążą się z nieużytkowaniem ich po 
wzniesieniu nowych świątyń. Tylko część świątyń została zaadaptowana na obiekty muzealne. W ostatnich 
latach szereg obiektów uległo pożarom lub rozbiórkom (np. w Bolestraszycach w 2009 r.). 

W opracowaniu zasygnalizowano również o cerkwiach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru Pogórza Dynowskiego: XVI-wiecznych w Uluczu i Kruhelu Wielkim ( zaliczane do najstarszych cerkwi 
drewnianych w Polsce), cerkiew w Posadzie Rybotyckiej (najstarszej murowanej cerkwi obronnej w Polsce). 
Na uwagę zasługują również cerkwie w Przemyślu, Sanktuarium „Brama Miłosierdzia” w Jarosławiu, cerkiew 
katedralna w Sanoku, obiekty na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Dział Ikon w Łańcucie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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dr Franciszek Mróz 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
mgr Łukasz Mróz 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
 

SANKTUARIA NA POGÓRZU DYNOWSKIM – GENEZA I FUNKCJONOWANIE 
 

Streszczenie 
W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 800 ośrodków pielgrzymkowych związanych przede wszystkim z 

Kościołem rzymskokatolickim. Wśród nich zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne (ponad 550 
ośrodków – około 70% ogółu), z których ponad 220 posiada koronowane na prawie papieskim wizerunki 
Matki Bożej. Pozostałe sanktuaria związane są z kultem Jezusa Chrystusa i Trójcy Świętej (sanktuaria 
Pańskie – około 100 ośrodków) i kultem świętych lub błogosławionych (ponad 160 sanktuariów). W 
rozmieszczeniu przestrzennym polskich ośrodków pielgrzymkowych wyraźnie zaznacza się region Karpat. 
Obecnie funkcjonuje tu ponad 120 katolickich sanktuariów (tj. około 15% ogółu). Zdecydowana większość – 
90 ośrodków (75% ogółu) związana jest z kultem maryjnym. 

W opracowaniu dokonano prezentacji sanktuariów funkcjonujących w granicach fizyczno-
geograficznych Pogórza Dynowskiego. Region ten zajmuje ważną rolę w sieci ośrodków pielgrzymkowych 
Karpat Polskich, gdyż rejestruje się tu około 20 miejsc pielgrzymkowych, związanych przede wszystkim z 
kultem łaskami słynących i cudownych wizerunków Matki Bożej. Sanktuaria te od wieków przyciągają rzesze 
pielgrzymów, a w ostatnich latach stały się też szczególnym miejscem zainteresowań turystów 
uprawiających tzw. turystykę religijną. W opracowaniu przeprowadzono także analizę zasięgu 
przestrzennego oddziaływania oraz rozkładu ruchu pielgrzymkowego w ciągu roku wybranych sanktuariów. 

Najważniejszą rangę wśród analizowanych ośrodków pielgrzymkowych zajmują sanktuaria maryjne w 
Borku Starym, w Hyżnem, w Jódłówce, w Starej Wsi i w Tuligłowach. Sanktuaria te szczycą się posiadaniem 
cudownych obrazów Matki Bożej koronowanych na prawie papieskim. Z pozostałych maryjnych ośrodków 
pielgrzymkowych na uwagę zasługują sanktuaria w Chmielniku, w Brzozowie i Domaradzu, w których 
znajdują się obrazy Najświętszej Maryi Panny koronowane na prawie diecezjalnym. W trzech sanktuariach 
rozwinięty jest kult świętych i błogosławionych – św. Jana z Kęt w Błędowej Tyczyńskiej, św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Korczynie oraz św. Michała Archanioła w kościółku na górze św. Michała w Bliznem. 
Na omawianym obszarze nie rejestruje się sanktuariów Pańskich. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że współczesna sieć ośrodków pielgrzymkowych na 
Pogórzu Dynowskim jest dziedzictwem wielowiekowej tradycji. Największy wpływ na ukształtowanie tej 
sieci miał rozwinięty w okresie odnowy potrydenckiej kult cudownych wizerunków Matki Bożej. 
Współcześnie do czynników szczególnie sprzyjających rozwojowi ruchu pielgrzymkowego do analizowanych 
sanktuariów należy uznać: tradycje pątnicze, stale ubogacany program duszpasterski realizowany w 
sanktuariach, położenie sanktuariów przy szlakach turystycznych i tematycznych (m.in. Szlaku Architektury 
Drewnianej), walory historyczne, kulturowe, architektoniczne kościoła lub całego zespołu budowli 
sakralnych w sanktuarium oraz działalność władz kościelnych i samorządowych promującą sanktuaria. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
dr Tomasz Soliński 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
 

ZNACZENIE KLASTRÓW W TRANSFERZE INNOWACJI I ROZWOJU TURYSTYKI 
 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano znaczenie klastrów w rozwoju turystki, a także wskazano na korzyści, jakie 

mogą wynikać dla regionu z transferu innowacji do gospodarki turystycznej. Rozważania teoretyczne z 
zakresu klastrów i innowacji w turystyce zostały poparte studiami przypadków. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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dr inż. Ewa J. Lipińska 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
 

PRZEWIDYWALNOŚĆ I CHAOS NA OBSZARACH NATURA 2000 
LOKALIZACJA INWESTYCJI Z GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Streszczenie 
Przewidywalność w układach uporządkowanych, zarówno klasycznych, jak i kwantowych, zależy od 

znajomości warunków początkowych. Na szczęście chaos nie jest beznadziejnie nieprzewidywalny. W 
pozornie złych zdarzeniach naturalnego pochodzenia można znaleźć dobre zjawiska. Nauka o prawach 
natury jest podstawą podejmowania właściwych decyzji o lokalizacji inwestycji w środowisku. 

W ramach sieci Natura 2000 – ochrony obszarowej – prowadzone jest utrzymanie i odtworzenie stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. 

Inwestycja dotycząca gospodarki odpadami wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Inwestycja jest niezbędna z powodu Homo sapiens żyjącego na obszarach 
Natura 2000. 

Jak każda inwestycja i ta może spowodować zdarzenie jakim jest poważna awaria i szkoda w 
środowisku. Przykładem jest naturalne zjawisko – powódź 2010 – której „żniwo“ odczuł m.in. region 
Województwa Podkarpackiego. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
dr inż. Bernadeta Rajchel 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 
 

ZARYS OCENY CHARAKTERU WÓD WGŁĘBNYCH W REJONIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO 
 

Streszczenie 
W referacie dokonano ogólnej charakterystyki hydrogeologicznej obszaru Pogórza Dynowskiego. W 

części literaturowej przywołano podstawowe definicje oraz podział wód podziemnych, w tym mineralnych. 
Podano warunki ujmowania wód podziemnych w złożu oraz warunki racjonalnej eksploatacji tych wód, a 
także zasady sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód mineralnych, w tym leczniczych. 
Analizie poddano również wykaz wymaganych pozwoleń na odwiercenie i eksploatację wód podziemnych. 
W drugiej części pracy omówiono teoretyczne zasoby obliczeniowe wód wgłębnych wraz z ich lokalizacją w 
obrębie Pogórza Dynowskiego. Dokonano wstępnej kwerendy w zakresie dotychczas istniejących 
opracowań dokumentacji hydrogeologicznych, a także możliwość eksploatacji podziemnych wód 
mineralnych w tym regionie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
doc. dr inż. Stanisław Rymar 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 
 

ZARYS HISTORII BADAŃ GEOLOGICZNYCH OBSZARU POGÓRZA KARPACKIEGO 
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono, opierając się na definicjach geologii jako nauki, ogólny dorobek naukowo-

badawczy dotyczący historii badań obszaru Pogórza Karpackiego, a także częściowo Karpat. Obejmuje on 
lata 1861–2011. Z uwagi na różnorodność zagadnień, znaczne ramy czasowe (150 lat) i uwarunkowania 
historyczne za podstawę przyjęto usystematyzowanie i przedstawienie biografii najbardziej 
charakterystycznych geologów oraz ich udział w tworzeniu tej niezwykłej i niekiedy zapomnianej historii. W 
grupie dwudziestu dwóch geologów znajdziemy między innymi sylwetki takich ludzi jak: A. Gottlob Wernera 
(1749–1817) uważanego za twórcę geologii, jak również ks. Krzysztofa Kluka (1739–1796) oraz żyjących 
później – Ludwika Zejsznera, Alojzego Altha, Józefa Siemiradzkiego, Władysława Szajnochę, Rudolfa Zubera, 
Eugeniusza Romera, Jana Nowaka, Konstantego Tołwińskiego, Stanisława Wdowiarza i innych, którzy 
poprzez swoje badania i publikacje wnieśli niekwestionowany dorobek (niekiedy zapomniany) dotyczący 
tych ziem. Być może znajomość historii badań geologicznych powinna ukierunkować dalsze badania nad 
problemami środowiskowymi, dostarczać inspiracji do dalszych poszukiwań (nie tylko surowcowych), ale 
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również wspomagać rozwój dziedzin pokrewnych, np. geoturystyki, lub stanowić podstawę do likwidacji 
środowiskowych szkód geologicznych powstałych po działalności minionego okresu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
inż. Dorota Rohan 
mgr Joanna Kubit 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie 
 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GEOTURYSTYKI W OBRĘBIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO 
 

Streszczenie 
W artykule omówiono miejsce geoturystyki w systemie nauk turystycznych. 
Scharakteryzowano nauki związane z geoturystyką takie jak geoekologia oraz architektura krajobrazu. 

Zebrano dotychczasowy dorobek badawczo-edukacyjny związany z rozwojem geoturystyki. Przedstawiono 
zarys problematyki rozwoju geoturystyki w Polsce i w województwie podkarpackim. Na jej tle ukazano 
możliwości geoturystyczne w obrębie Pogórza Dynowskiego, interdyscyplinarność geoturystyki i jej 
wielozadaniowość, co podkreślono w zakończeniu powoduje, że w chwili obecnej można mówić raczej o 
idei, aniżeli o praktycznych wdrożeniach, choć nie wyklucza się takowych działań w przyszłości. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


