
Wpływ współpracy polsko-słowackiej na 
powstawanie produktów turystyki 
kulturowej na przykładzie „Karpackich 
Szlaków Winnych”



 Turystyka uznawana jest za jedną 
z najbardziej rozwijających sie 
dziedzin gospodarki w wielu 
krajach. Stanowi istotny czynnik 
rozwoju gospodarczego regionów. 

 Aktywizuje również wiele innych 
sektorów gospodarki



Turystyka kulturowa

 Jednym z najważniejszych segmentów  
turystyki jest turystyka kulturowa, zwłaszcza 
w Europie - uważanej za kolebkę światowej 
kultury. 

 Turystyka kulturowa to podróżowanie ludzi 
z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc 
atrakcji kulturowych, w celu poszerzenia 
wiedzy, zdobycia nowych doświadczeo czy 
zaspokojenia własnych potrzeb poznawczych. 



Światowa Organizacja Turystyki prognozuje 
znaczny wzrost zainteresowania 
elementami edukacyjnymi (education), 
przeżyciowymi (excitement) oraz 
rozrywkowymi (entertainment) w 
wyprawach turystycznych



Potencjał kulturowy

Tworzą wszelkiego rodzaju obiekty zabytkowe, 
muzea, zespoły pałacowe, obiekty sakralne,
założenia urbanistyczne historycznych miast i 
miasteczek, obiekty militarne, imprezy 
kulturalne organizowane w regionie, tradycje, 
obyczajowośd, folklor, elementy szeroko 
rozumianej kultury współczesnej. 



Pogranicze Polski i Słowacji to miejsce, 
które oferuje turystom wiele 
wspaniałych atrakcji. Są tu piękne 
krajobrazy, fascynująca przyroda, 
unikatowe zabytki i ciekawe 
propozycje spędzania czasu. To także 
obszar, w którym napotykamy liczne 
atrakcje kulturowe.



Potencjał dla turystyki kulturowej 
na pograniczu polsko-słowackim: 

 turystyka miejska 
wiejsko-kulturowa
 etniczna
 turystyka obiektów militarnych
 turystyka obiektów przemysłowych i technicznych
 turystyka eventowa kultury popularnej
 turystyka kulturowo-przyrodnicza
 turystyka egzotyczna
 turystyka religijna i pielgrzymkowa
 turystyka kulinarna
 turystyka hobbystyczna
 turystyka regionalna





W ramach współpracy polsko-słowackiej 
bazującej na wyjątkowych atrakcjach 
kulturowych pogranicza obejmującego 
województwo podkarpackie i kraj prešovski
powstały liczne produkty i szlaki 
turystyczne



Przykłady 
transgranicznych

produktów turystycznych 



„Transgraniczny produkt turystyczny 
– Zaklęte w drewnie” 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007 - 2013 

Zakłada powstanie zintegrowanej i komplementarnej oferty 
sieciowej łączącej podkarpackie i słowackie szlaki architektury 
drewnianej:  Szlak Architektury Drewnianej (po stronie polskiej), 

Karpacką Drogę Drewnianą (po stronie słowackiej)

W ofercie: festiwale folklorystyczne, warsztaty rzeźbiarskie, itp.



Wśród cennych zabytków 
drewnianych tych okolic 
warto wymienid np.:

 Parki etnograficzne

 Liczne cerkwie , kościoły  /w tym kościoły 
wpisane na listę UNESCO: w Bliznem i 
Haczowie

 Zespoły zabudowy uzdrowiskowej  i 
małomiasteczkowej



Transgraniczny Szlak Rowerowy 
„Beskidzkie Muzea”

Szlak rozpoczyna się w Krośnie, następnie wiedzie przez m.in. Odrzykoo, Żarnowiec, 
Bóbrkę, Duklę, Miejsce Piastowe. 

Po stronie słowackiej przez Świdnik i Medzilaborce. 

Na trasie znajduje się około 20 placówek muzealnych, najważniejsze z nich to Muzeum 
Skansen Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce oraz Muzeum twórcy pop–artu
Andy Warhola w Medzilaborcach



Szlak Gniazd Rodowych 
Lubomirskich

Wiedzie przez najciekawsze miejscowości 
związane z Lubomirskimi w Polsce i na Słowacji. 



Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich

Poszczególne linie i gałęzie rodu obierały za 
siedziby różne miejscowości: Łaocut, Przeworsk, 
Rzeszów, Rozwadów - Stalowa Wola. 

Za sprawą posiadanego starostwa przez 
dziesiątki lat Lubomirscy rezydowali też w Starej 
Lubowli



Element łączący szlaku stanowią obiekty 
historyczne wzniesione w okresie od XVI do XIX 
wieku. Wiele z nich zachowało się do dziś w 
doskonałym stanie, lub zostało do takiego stanu 
doprowadzone dzięki pracom restauratorskim. 
Obecnie mieszczą się w nich muzea, placówki 
kulturalne, obiekty noclegowe, siedziby urzędów i 
władz lokalnych. 

Celem szlaku jest promowanie skarbów kultury 
narodowej, zachęcanie do odwiedzania ciekawych 
zakątków Polski, Słowacji i Ukrainy oraz szeroko 
rozumiana edukacja historyczna.



Polsko-słowacki Szlak Świątyo 
Karpackich

Szlak powstał z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Krośnie. 
Swym zasięgiem obejmuje 29 miejscowości Polski i Słowacji. 

Szlak rozpoczyna się w Stropkovie (Słowacja), gdzie znajduje się 
m.in. zabytkowy kościół i klasztor Franciszkanów z 1673 roku. 
Następnie biegnie przez kilkanaście słowackich miejscowości 
posiadających zabytkowe obiekty sakralne, na przejście 
graniczne w Barwinku. 

W granicach Polski prowadzi przez Trzcianę, Duklę, Chyrową, 
Wietrzno, Krosno, Miejsce Piastowe, Iwonicz, Klimkówkę, 
Rymanów, Bałuciankę i Królik Polski do Jaślisk. 



Projekty polsko-słowackie

 „Bliżej siebie poprzez kulturę, tradycję i sport”
(Gmina Chorkówka we współpracy z Gminą Brezovica)

Projekt ma na celu kultywowanie i intensyfikację kontaktów 
między mieszkaocami, stowarzyszeniami, instytucjami 
i urzędami na obszarze pogranicza, tworzeniu wspólnych 
produktów kulturowych i tradycyjnego rzemiosła

Imprezy folklorystyczne w ramach projektu:

„Jarmark Brezovicki” (Słowacja) 

„Biesiada Karpacka” (Polska)



„Tworzenie platformy współpracy 
kulturalnej pomiędzy społecznościami 
lokalnymi w Euroregionie Karpackim”

(Gmina Lesko z partnerstwem miasta Snina)

Projekt ma na celu integrację społeczności 
lokalnych w rodzimych środowiskach w ramach 
rozwoju inicjatyw obywatelskich. 



W ramach projektu organizowany jest m.in.:

Festiwal Country w Bieszczadach (cykliczna impreza 
w stylu country z towarzyszącym jej 
międzynarodowym zlotem motocyklistów)

Festiwal Kultur Karpackich (z udziałem paostw 
Euroregionu Karpackiego w celu lepszego 
wzajemnego poznania dziedzictwa kulturowego, 
produktów lokalnych, potraw regionalnych)



„Turystyka transgraniczna
– wspólnym szlakiem do 
sukcesu”



CEL PROJEKTU

Rozwój i intensyfikacja współpracy w zakresie 
turystyki pomiędzy organizacjami turystycznymi, 
lokalnymi samorządami oraz podmiotami 
związanymi z branżą turystyczną województwa 
podkarpackiego i preszowskiego oraz wywarcie 
korzystnego wpływu na sytuację społeczno –
gospodarczą mieszkaoców regionów objętych 
projektem



NOWY PRODUKT 
TURYSTYCZNY 

„KARPACKIE 
SZLAKI 
WINNE”



Turystyka winiarska - zwana enoturystyką, 
staje się coraz bardziej popularną formą 
wyjazdów do regionów winiarskich na 
degustacje, prezentacje win, święta winiarskie, 
poznanie winnic, sposobu ich uprawy, procesu 
wyrobu wina, 

zdobycie wiedzy 

czy kultury winiarskiej.



Karpackie Szlaki Winne wiodą 
przez najciekawsze 
miejscowości związane 
handlem winem na terenie 
województwa podkarpackiego 
i kraju preszowskiego. Tędy 
właśnie przebiegały 
najważniejsze w Europie szlaki 
komunikacyjne i handlowe z 
południa na północ. Z 
nieodległych Węgier jechały 
do Polski beczki przedniego 
węgrzyna z tokajskich winnic. 
Na handlu winem wzbogaciło 
się wiele miast, dziś mogą 
rozwijad się m.in. dzięki 
turystyce



Szlak wina białego 
Prowadzi od winnic i winiarni w południowej części Województwa Podkarpackiego 
znajdujących się w sąsiedztwie zamku Golesz w rejonie Jasielskim, a następnie przez 
miejscowości i miasta historycznego taktu handlowego aż do miast północnej 
Słowacji i winnic pod zamkiem Brekov za Humennem.



Szlak wina czerwonego 
Trasą tą przywożono wina czerwone z reginu Egerskiego i Matry. 
Wiedzie przez Słowację Wschodnią do Polski przez najniższą w łuku 
Karpat Przełęcz Dukielską



Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna

ul. Szopena 51/302

35-959 Rzeszów

tel/fax +48 17 852 00 09

e-mail: prot@prot.rzeszow.pl

www.podkarpackie.travel.pl


