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P
odkarpackie – brama Unii Europejskiej, przestrzeń nowoczesnej 

gospodarki, nieskażonej przyrody, bogatej kultury i możliwości. Inno-

wacyjne technologie lotnictwa, informatyki czy motoryzacji sąsiadują 

tu z obszarami aktywnego wypoczynku, górskiej przygody, wielokulturo-

wości i kreatywności. Międzynarodowy port lotniczy, unijne przejścia gra-

niczne, autostrada Wschód – Zachód, tereny inwestycyjne i zasoby młodych 

wykształconych ludzi sprawiają, że światowe firmy właśnie tu lokują swoje 

siedziby. A po pracy? Czego dusza zapragnie! Od klimatu miejskich kawiarni, 

pubów, teatrów, koncertów, przez aktywny wypoczynek na lądzie, wodzie 

i w powietrzu, wśród dzikiej przyrody, karpackich krajobrazów, po legendy 

Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Do tego zanurzenie w kulturze, architek-

turze i sztuce pogranicza, czas i miejsce na spokój, twórczość i spojrzenie 

na zabiegany świat z góry. Z lotu ptaka.

Położone na południowym – wschodzie Polski województwo podkarpackie 

to obszar o powierzchni 18 tysięcy km² zamieszkały przez ponad 2 miliony 

ludzi. Na południu sąsiaduje ze Słowacją, a na wschodzie z Ukrainą poprzez 

zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. To tu krzyżują się główne szlaki 

handlowe i gospodarcze centralnej Europy. Autostrada łącząca europejski 

Wschód z Zachodem, przyszła Via Carpathia łącząca jej Północ z Południem 

oraz nowoczesne lotnisko z międzynarodowym portem pasażerskim i towa-

rowym sprawiają, że właśnie w tym miejscu koncentruje się aktywność wielu 

firm produkcyjnych, logistycznych i handlowych. Stolica regionu – blisko 

200-tysięczny Rzeszów – tętni młodością, nowoczesnością i  jest jedną 

z najszybciej rozwijających się aglomeracji w Polsce. To jednocześnie główny 

ośrodek Doliny Lotniczej. 

Lotnictwo, informatyka, motoryzacja i jakość życia to cztery tzw. inteligentne 

specjalizacje województwa podkarpackiego, które wyznaczają kierunek 

gospodarczego rozwoju regionu. Czyste, ekologiczne rolnictwo, zdrowa tra-

dycyjna żywność oraz bogate walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne 

czynią z Podkarpackiego znakomitą przestrzeń do życia.
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1. Podniebne ewolucje podczas 
Podkarpackich Pokazów Lotniczych (KZ)

1



Przestrzeń wolnego czasu



podkarpackie.eu

Podkarpackie to doskonały wybór dla tych, 
którzy pragną uciec od wielkomiejskiego 
zgiełku na łono dzikiej przyrody, w miejsca, 
gdzie czas płynie wolniej.
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Z
apraszamy w niezwykłą podróż po województwie podkarpackim. 

Zabierzemy Was w najpiękniejsze zakątki naszego regionu, pokażemy 

różne sposoby spędzania wolnego czasu, podpowiemy, gdzie szukać 

smacznej, tradycyjnej kuchni. Najpierw zanurzymy się w dzikiej przyrodzie 

Bieszczadów, przemierzymy szlaki Beskidu Niskiego i odkryjemy magiczne 

Roztocze. Wyruszymy w rejs po Jeziorze Solińskim i przybliżymy najciekaw-

sze atrakcje turystyczne regionu. Przedstawimy wachlarz możliwości, jakie 

czekają na tych, którzy zdecydują się spędzić czas w województwie podkar-

packim. Miłośnicy aktywnego wypoczynku przez cały rok mogą odnaleźć tu 

coś dla siebie. Górskie wyprawy po szlakach, turystyka konna, jazda na rowe-

rze, rejsy żaglówką czy loty szybowcem – wszystko to jest w zasięgu ręki. 

A zimą? W regionie czeka ok. 30 wyciągów narciarskich i kilkadziesiąt tras 

biegowych i ski-tourowych. A tym, którzy wolą spędzać urlop w miejscach, 

gdzie można się wyciszyć, zregenerować siły, zdrowie i urodę – polecamy 

miejscowości uzdrowiskowe z bogatą ofertą wellness i spa.

Dla wszystkich, którzy chcą poznawać region, ale nie tylko jego zabytki, 

Podkarpackie jest „zielonym rajem”. Należy do wyjątkowych miejsc 

w Europie pod względem zróżnicowania krajobrazu oraz bogactwa flory 

i fauny. W regionie znajdują się relikty pierwotnych puszcz: Sandomierskiej 

i Karpackiej.
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Dziką przyrodę można poznawać w dwóch parkach narodowych: Biesz-

czadzkim i Magurskim. Istnieje ponadto 10 parków krajobrazowych, 13 obsza-

rów chronionego krajobrazu, 94 rezerwaty i tysiące pomników przyrody.

To najczystszy ekologicznie region w Polsce. W większości podkarpackich 

gospodarstw uprawia się zdrową, ekologiczną żywność, a nasi producenci 

są liderami w liczbie zarejestrowanych produktów regionalnych. Warto też 

poznać smak miejscowych win.

Przyjeżdżając tu spotkasz życzliwych ludzi, których otwartość wynika z wie-

lowiekowego, harmonijnego współżycia na styku wielu kultur. Podkarpac-

kie to doskonały wybór dla tych, którzy pragną uciec od wielkomiejskiego 

zgiełku na łono dzikiej przyrody, w miejsca, gdzie czas płynie wolniej. 

Tu można zapomnieć o codziennych kłopotach, nabrać zdrowego dystansu, 

a nawet przewartościować swoje życie.

1. Na poprzedniej rozkładówce:  
Panorama Soliny z góry Jawor.  

W tle Bieszczady Zachodnie (ŁB) 

2. Turystyka konna na Podkarpaciu to bardzo  
popularna forma spędzania wolnego czasu (KZ)

3. Jezioro Solińskie to raj dla żeglarzy (KZ)
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Mistyczna 
przestrzeń wolności
Najbardziej rozpoznawalną częścią województwa pod-

karpackiego są Bieszczady. Owiane legendami od lat 

przyciągają turystów z całej Polski. Ci, którzy szukają 

ciszy i spokoju coraz częściej wybierają także urzekające 

krajobrazy Beskidu Niskiego i Roztocza Wschodniego. 

Bieszczady należą do Karpat Wschodnich, rozciągają się 

na pograniczu Polski i Ukrainy. Polska część od zachodu 

zamknięta jest Przełęczą Łupkowską, na wschodzie 

Użocką, na północy sięgają Leska i Ustrzyk Dolnych. 

Natomiast od Przełęczy Tylickiej po Łupkowską cią-

gnie się najbardziej rozległe i zarazem najniższe pasmo 

Beskidów – Beskid Niski z łagodnymi, lesistymi stokami. 

Niezwykle bogate środowisko przyrodnicze z niebywałą 

ilością i różnorodnością gatunków flory i fauny spra-

wia, że nasze góry są wyjątkowe. Tylko tutaj spotyka 

się miejsca dzikie i niedostępne, miejsca przepastne, 

przypominające prawdziwe, pierwotne knieje. Tu można 

godzinami wędrować i nie spotkać człowieka.

Tylko tutaj spotyka się miejsca dzikie  
i niedostępne, przypominające prawdziwe,  
pierwotne knieje.



10-11

1. Dahany, Roztocze Wschodnie (TM)

2. Połonina Caryńska, Bieszczady (KPs)

3. Beskid Niski (WC)

2 3
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Podkarpacka część Roztocza Wschodniego obejmuje teren powiatu luba-

czowskiego. Obszar ten zyskuje coraz większą popularność wśród osób 

poszukujących miejsc niezdeptanych przez turystów. Czym urzeka Roztocze? 

Przede wszystkim dziką przyrodą, pięknymi krajobrazami, w które wpisane są 

co rusz prawdziwe perły architektury drewnianej, takie jak cerkiew w Radrużu 

czy Gorajcu. Miłośnicy przeszłości mogą przemierzyć szlak bunkrów Linii 

Mołotowa, będących śladami niezwykłej historii tego terenu. Z Roztoczem 

związane są także postacie św. Brata Alberta i króla Jana III Sobieskiego. Przy-

roda Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Roztocza to magiczny świat łączący 

w sobie dzikość i harmonię, to świat ekscytujących wrażeń, a zarazem dosko-

nałe miejsce do wyciszenia. Każdy turysta odnajdzie tutaj takie emocje, jakie 

tylko sobie wymarzy.

Wędrówki podkarpackimi szlakami pozostawiają niezatarte wspomnienia. Ich 

echem jest poezja Jerzego Harasymowicza czy wiele cudownych piosenek 

z Krainy Łagodności. Moc tych gór to także opowieści kolejnych pokoleń 

wędrujących, legendy o zaczarowanych i okrytych tajemnicą miejscach, 

o poczuciu bezkresnej wolności.

Nie tylko piękne widoki zachwycają turystów podczas pieszych wycieczek. 

W trakcie wędrówki można natknąć się na zabytki pogranicza kulturowego 

i etnicznego, na cerkwie, kaplice, przydrożne kapliczki i pozostałości po daw-

nych wioskach.
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Podkarpackie szlaki górskie przebiegają przez rejony 

urzekające nie tylko niepowtarzalnymi widokami 

z połonin i górskich szczytów, lecz także bogactwem 

fauny i flory. Zapuszczając się w głąb naturalnego lasu 

bukowego, można napotkać żubra, rysia, a nawet niedź-

wiedzia. Oprócz obserwacji dziko żyjących osobników, 

warto wybrać się do zagrody pokazowej w Mucznem, 

w której żyje kilkanaście żubrów. Bieszczadzka przy-

roda to nie tylko świat dużych drapieżników, ale także 

ptasia ostoja o randze europejskiej. To bogaty świat 

różnobarwnych owadów, rzadkich gatunków płazów, 

nie wspominając już o mchach, porostach i roślinach 

kwiatowych. Pierwotny ekosystem Bieszczadów jest 

idealnym miejscem na organizowanie wypraw przyrod-

niczych połączonych z tropieniem zwierząt czy ozna-

czaniem ptaków. O wyjątkowości bieszczadzkiej fauny 

i flory świadczy fakt, że tutaj spotyka się gatunki pod-

zwrotnikowe, jak muchołówka czy występującego tylko 

na tym obszarze Europy – węża Eskulapa.

W województwie stworzono ponad 90 tras pieszych 

o łącznej długości ponad 2800 km. Wytyczone w Pod-

karpackim szlaki wiodą zarówno przez góry, pogórza, 

jak i tereny nizinne. Ze względu na walory krajobrazowe 

największą popularnością cieszą się te zlokalizowane 

w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Jednakże warte pole-

cenia są również trasy Pogórza Przemyskiego i Gór Słon-

nych czy Roztocza, które wiodą przez równie ciekawe 

tereny, bogate w zabytki kultury materialnej, jak i miejsca 

szczególne pod względem historycznym.

1. Żubry można podglądać w Pokazowej Zagrodzie  
Żubrów w Mucznem (GL)

2. Kaskady wodne na Tanwi, Roztocze Wschodnie (TMi)

3. W podkarpackim żyje 90 proc. polskich niedźwiedzi (GL)

4. Ryś – symbol Bieszczadzkiego Parku Narodowego (GL)

5. Żołny zwyczajne – barwne ptaki występujące  
na Podkarpaciu. Objęte są ścisłą ochroną (MK)

2
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Szlakiem 
Green Velo 
i nie tylko
Podróżujesz na dwóch kółkach? Zapraszamy! Urozmaicone tereny woje-

wództwa podkarpackiego pozwalają na uprawianie różnych odmian 

turystyki rowerowej: kolarstwa szosowego, górskiego czy rodzinnych prze-

jażdżek. Łącznie w całym regionie istnieje ponad 6 800 kilometrów szlaków 

rowerowych.

Najbardziej znanym jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Trasa bie-

gnąca przez całą Polskę Wschodnią, w Podkarpackim liczy ponad 450 km 

i zaczyna się na Roztoczu. Rowerzystów wita Narol z pałacem Łosiów, 

a zaraz potem uzdrowisko Horyniec-Zdrój, za którym czekają największe 

atrakcje okolicy – unikatowe drewniane cerkwie w Radrużu i Chotyńcu, obie 

wpisane na listę UNESCO. Mijając arboretum w Bolestraszycach, wjeżdża się 

do tysiącletniego Przemyśla ze świątyniami różnych wyznań, zabytkowym 

rynkiem, wyjątkowymi muzeami, Zamkiem Kazimierzowskim i fortecznym 

szlakiem rowerowym. Za miastem szlak prowadzi obok renesansowego 

zamku w Krasiczynie ku Dolinie Sanu i poprzez Pogórze Karpackie.

1
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Docierając do Rzeszowa, warto zwrócić uwagę na zabu-

dowę rynku ze stylowym ratuszem i podziemną trasą 

turystyczną. Skręcając w kierunku Łańcuta, obowiąz-

kowo trzeba zatrzymać się w  tamtejszym zamku. 

Za Leżajskiem, który przyciąga widokiem bazyliki 

oo. Bernardynów ze słynnymi organami, docieramy 

do leżących nad Sanem ośrodków miejscowych tradycji: 

znanego z wikliniarstwa Rudnika nad Sanem i stolicy pol-

skiego flisactwa Ulanowa. Na całej trasie na rowerzystów 

czekają wiaty przystankowe i akredytowane przy szlaku 

gospodarstwa, pensjonaty, zajazdy i restauracje.

Z Green Velo można udać się na setki kilometrów 

innych szlaków rowerowych. Jadąc w Bieszczady, warto 

podążać trasą Greenway Karpaty Wschodnie – Zielony 

Rower. Popularne wśród cyklistów są także szlaki „Śla-

dami Dobrego Wojaka Szwejka” i „Nadsańskich Bun-

krów”. W Beskidzie Niskim wytyczono malownicze trasy 

rowerowe „Doliną Wisłoka”, „Etnograficzną” i „Między 

Zdrojami”. Wokół wielu miast i miejscowości można 

skorzystać z widokowych pętli i ścieżek rowerowych 

łączących największe atrakcje.

Na wszystkich, którzy lubią poczuć wiatr we wło-

sach, zapach lasów i pól oraz pełną swobodę podróży 

na dwóch kółkach, czeka więc podkarpacka przestrzeń 

otwarta. Przestrzeń rowerowa.

1. Pogórze Dynowskie (KP)

2. Pałac Ponińskich w Horyńcu Zdroju (KP)

3. Pogórze, to idealne miejsce  
na rodzinne wycieczki rowerowe (MB)
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Podkarpackie 
z wysokości siodła
Podkarpackie to miejsce wręcz wymarzone dla turystyki 

konnej – wielkie przestrzenie i rozległe lasy, urozmaicona 

rzeźba terenu, gęsta sieć ośrodków i szlaków jeździec-

kich, a do tego… legenda bieszczadzkich kowbojów: 

Jędrka „Połoniny” Wasielewskiego, Lutka Pińczuka, 

Ryszarda „Prezesa” Krzeszewskiego czy Adama „Rudego” 

Rymarowicza. To wszystko sprawia, że zwiedzanie 

naszego regionu z wysokości siodła jest niezapomnia-

nym przeżyciem.

Konno można się wybrać na kilkugodzinną przejażdżkę 

lub nawet wielodniowy rajd. Dzięki wierzchowcom 

dociera się w miejsca, gdzie trudno dostać się quadem, 

autem terenowym, a nawet pieszo. Co więcej, koń to 

bardzo ekologiczny środek transportu – nie hałasuje, 

nie niszczy dróg i jeździ na „naturalnym paliwie”, a już sam 

kontakt z tym mądrym i silnym zwierzęciem jest dla wielu 

osób okazją, by odpocząć od zgiełku i pośpiechu wielkich 

aglomeracji. Pewną barierą jest oczywiście fakt, że tury-

styka konna wymaga przynajmniej podstawowych umie-

jętności jeździeckich, ale jest coraz więcej osób, które je 

właśnie tu zdobywają. Mniej wprawni podczas rajdów 

konnych mogą np. podróżować wozem traperskim.
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W turystyce konnej w Podkarpackim używa się głów-

nie koni małopolskich – wytrzymałych, opanowanych, 

umiejących poruszać się w każdym terenie i odpowied-

nich budową nawet dla rosłych turystów. W Beskidzie 

Niskim i w Bieszczadach działają także ośrodki hodowli 

koni huculskich – pierwotnej, dzikiej rasy, szczególnie 

przydatnej w hipoterapii, kontaktach z dziećmi i począt-

kującymi jeźdźcami. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego wjazd na koniach nienależących do BdPN 

wymaga dodatkowego zezwolenia. Turyści mogą tu rów-

nież korzystać z konnych zaprzęgów.

Wyjątkowo malownicze są kowbojskie przepędy bydła 

organizowane w Beskidzie Niskim, pasące się stada koni 

huculskich w Bieszczadach czy zimowe kuligi. Niezwykle 

widowiskową imprezą są doroczne Targi Końskie w Luto-

wiskach, gromadzące pasjonatów z całych Bieszczadów. 

Ośrodki jeździeckie działają także na Pogórzu Karpackim, 

a także na północy województwa. W wielu miejscach 

można również obejrzeć pokazy kawaleryjskie, rekon-

strukcje historyczne, zawody w skokach przez przeszkody 

czy pokonywaniu „ścieżki huculskiej”, a w Łańcucie 

– jedną z najbogatszych na świecie magnackich wozowni.

W Beskidzie Niskim i w Bieszczadach 
działają ośrodki hodowli koni  
huculskich – pierwotnej, dzikiej rasy

2 3

1. Konie huculskie  
w Bieszczadach (WS)

2. Turystyka konna  
w Bieszczadach (WS)

3. W podkarpackim 
działa 90 stadnin (KZ)

1
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Białe żagle 
na bieszczadzkim 
morzu
Turystyczne oblicze Bieszczadów to nie tylko świat lasów, połonin, dzi-

kiej przyrody i nieznużonego wędrowca, lecz także białych żagli, kajaków 

i wypoczynku nad wodą. Niegdyś mało atrakcyjny turystycznie podgórski 

teren, za sprawą budowy zapory wodnej w Solinie w latach 60. XX w. stał się 

miejscem wyjątkowo urokliwym. Jezioro Solińskie zachwyca bowiem zmien-

nością krajobrazów i oryginalnością widoków. Otoczone stromymi wzgó-

rzami, w spokojnej tafli wody ukazuje błękit nieba i tajemnice okolicznych 

lasów. Malownicze oblicze jeziora dopełnia nieregularna linia brzegowa. 

Zaciszne zatoki, wcinające się głęboko w brzegi jeziora, nadają miejscu nie-

powtarzalny, romantyczny nastrój.

1
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Jezioro Solińskie to miejsce wymarzone dla wodniaków, dające możliwość 

kąpieli, wypraw kajakiem czy rowerem wodnym, jak również nauki trudnej, 

lecz pięknej sztuki żeglowania. Żaden inny zbiornik wodny w Polsce nie sta-

wia tak wysokich wymagań i nie dostarcza tak wiele satysfakcji z żeglowania, 

a mało dostępne od strony lądu tereny i zaciszne zatoczki są dla cumujących 

żeglarzy gwarantem spokojnego odpoczynku.

Największymi ośrodkami żeglarskimi są Polańczyk i Solina, gdzie znajdują się 

liczne przystanie, kluby żeglarskie oraz plaże wraz z wyznaczonymi kąpieli-

skami. W ośrodkach tych działają również wypożyczalnie sprzętu wodnego. 

Swoje umiejętności sprawdzić tutaj mogą nie tylko żeglarze, lecz także kaja-

karze, wioślarze czy miłośnicy windsurfingu oraz płetwonurkowie.

Drugim popularnym obok Jeziora Solińskiego ośrodkiem wodnym w Biesz-

czadach jest nieco mniejszy, jednak równie pięknie położony zalew przy 

zaporze w Myczkowcach.

1. Polańczyk, cypel (MP)

2. Plaża w Polańczyku (TO)

3. Jesienny wschód Słońca  
nad Jeziorem Solińskim (ŁB)

4. Regaty na Solinie (KZ)

3 4
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Zimowe 
podkarpackie!
Zima w Podkarpackim to czas niezwykły. Przybrane w białe szaty Bieszczady 

i Beskid Niski, Karpacka Puszcza w bajkowej scenerii… A dla aktywnych? 

Narciarstwo, snowboarding, kuligi, łyżwiarstwo, wyścigi psich zaprzęgów 

– czego tylko dusza zapragnie.

Na miłośników „białego szaleństwa” czeka w regionie około 30 dobrze 

przygotowanych wyciągów. Można tam wypocząć niedrogo i bezpiecznie, 

unikając tłoku wielkich kurortów. Miano „zimowej stolicy Bieszczadów” 

dzierżą Ustrzyki Dolne z dwoma ośrodkami: Gromadzyń i Laworta, gdzie 

kursuje kolej krzesełkowa i rozgrywane są główne konkurencje alpejskie. 

Popularne „krzesełko” wywiezie nas także na szczyt Kiczery w Beskidzie 

Niskim. Wraz z wyciągami orczykowymi i snowparkiem tworzy system 3 km 

tras zjazdowych i 4 km tras biegowych. Piękna, widokowa kolej krzesełkowa 

góruje również nad Przemyślem. Tutaj zimową aktywność można połączyć 

z pobytem w wielokulturowym, pełnym zabytków i nastrojowych uliczek 

mieście nad Sanem. 2

1
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Warto też wybrać się do jednego z najnowocześniej-

szych i największych w Europie kompleksów hote-

lowo-wypoczynkowych w Arłamowie. Dwa wyciągi 

narciarskie i  trzy łagodne trasy sprawiają, że jest to 

świetne miejsce na zimowy rodzinny weekend w luksu-

sowych warunkach. Rodzinny klimat mają także ośrodki 

m.in.: w bieszczadzkim Weremieniu i Kalnicy, w Chyro-

wej k. Dukli i Łętowni na Pogórzu Karpackim. Większość 

stoków jest sztucznie oświetlana, naśnieżana, ratra-

kowana, funkcjonują wypożyczalnie, serwisy sprzętu 

i szkółki narciarsko-snowboardowe.

Miłośnicy skoków narciarskich powinni wybrać się do 

bieszczadzkiego Zagórza, gdzie do dyspozycji jest kom-

pleks skoczni, na których swoje pierwsze kroki stawiali 

zawodnicy polskiej kadry. Natomiast sąsiedni Sanok to 

stolica podkarpackiego łyżwiarstwa z krytą, całoroczną 

halą lodową oraz torem do szybkiej jazdy.

W górskie lasy warto się wybrać na nartach śladowych 

i ski-tourowych. W samych Bieszczadach wyznaczono 

kilkadziesiąt tras. Na ski-tourach dociera się pod Tarnicę 

czy na Połoninę Wetlińską, a na biegówkach zwiedza 

okolice Stuposian, Wetliny lub Ustrzyk Dolnych, gdzie 

niegdyś pierwsze laury zdobywała Justyna Kowalczyk. 

W wielu miejscach można także wypożyczyć rakiety 

śnieżne do pieszych wędrówek, wziąć udział w kuligu 

czy ekscytującej wyprawie na skuterach śnieżnych. 

Posmak Alaski dają też organizowane zimą wyścigi 

psich zaprzęgów. Miłośnikom adrenaliny polecamy zaś 

snowgliding, czyli połączenie paralotniarstwa z jazdą 

na nartach. Prawdziwe „białe szaleństwo”…

1. Chatka Puchatka na Połoninie  
Wetlińskiej, Bieszczady (KS)

2. Połonina Caryńska (CK)

3. Trasa ski-tourowa w Bieszczadach (TR)

4. Snowgliding – połączenie  
narciarstwa z paralotniarstwem (AB)

3
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Panoramy widziane z lotu ptaka wyzwalają w człowieku 

emocje dotąd nieznane. Poczucie niczym nieograni-

czonej przestrzeni i podniebnej swobody „uskrzydla”. 

Powietrzne podróże to nie tylko dopływ adrenaliny, 

to także możliwość dojrzenia tego, co dotąd było nie-

możliwe. Patrząc z  tej perspektywy na wzniesienia 

Bieszczadów, przychodzi na myśl fragment pieśni Wło-

dzimierza Wysockiego, w której zapewnia, że od gór 

piękniejsze są tylko… góry.

W województwie podkarpackim podniebne przygody 

są w zasięgu ręki. Działa tu 7 aeroklubów oferujących 

turystyczne loty samolotem, motolotnią, paralotnią oraz 

szkolenia spadochronowe i szybowcowe.

Dobre zaplecze techniczne i profesjonalna kadra szko-

leniowa pozwolą amatorom powietrznych wycieczek 

cieszyć się z ich ulubionej formy wypoczynku. W lotnicze 

tradycje regionu bardzo mocno wpisuje się Akademicki 

Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej k. Leska, który 

uznawany jest za kolebkę polskiego szybownictwa. 

Miejsce to wyróżnia się występowaniem rzadko spotyka-

nych prądów falowych i wznoszących, umożliwiających 

szybkie wznoszenie i długotrwały lot. O wyjątkowości 

zawirowań powietrznych tego rejonu świadczy cho-

ciażby fakt z 1938 r., kiedy szybowiec pilotowany przez 

Tadeusza Górę pokonał dystans ponad 577 km. Startując 

z Bezmiechowej, dotarł aż do okolic Wilna, ustanawiając 

tym samym rekord świata niepobity przez wiele lat.

Sporą dawkę adrenaliny zapewniają niezwykle widowi-

skowe Podkarpackie Pokazy Lotnicze, które w regionie 

organizowane są cyklicznie. Miłośnicy awiacji mogą 

także obserwować Górskie Zawody Balonowe w Krośnie. 

Wówczas na kilka dni okoliczne niebo zostaje przysło-

nięte gąszczem kolorowych balonów.

Spragnieni mocnych wrażeń i przygód turyści mogą 

także spędzić czas na szalonej jeździe po wyznaczonych 

trasach quadami, samochodami terenowymi i amfi-

biami. Amatorzy wspinaczki swoje umiejętności spraw-

dzą w podkarpackich rejonach skałkowych. Wspaniałą 

Strefa adrenaliny

1
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przygodę gwarantuje także turystyka traperska. Nocleg pod gołym niebem, 

toaleta w zimnej wodzie, rozpalanie ogniska bez użycia zapałek – jednym 

słowem sztuka przetrwania. Dużą popularnością cieszą się także zjazdy 

na linach oraz przeprawy nad przepaścią lub rwącą rzeką po tzw. moście 

panamskim.

Pasjonatom turystyki wodnej warto polecić wiodące przez tereny Pogórza 

Przemyskiego, Dynowskiego i Strzyżowskiego szlaki wodne. Najpopularniejsze 

prowadzą wzdłuż czarujących dolin Sanu oraz Osławy. Na szczególną uwagę 

zasługuje szlak wodny „Błękitny San”, który można pokonać kajakiem, ponto-

nem lub na tratwie. Spływy na łodziach odbywają się również wzdłuż Parku 

Krajobrazowego Gór Słonnych. Podkarpackie rzeki wartkim nurtem i urokiem 

niczym nie ustępują popularnemu Dunajcowi. Może czas sprawdzić, czy spie-

niony, rwący nurt tutejszych rzek da się pokonać kajakiem bez wywrotki?

2

1. Międzynarodowe Górskie Zawody 
Balonowe w Krośnie (MB)

2. Podkarpackie Pokazy Lotnicze (MB)

3. Bike Town Przemyśl (AMw)

4. Wspinaczka (MB)

3 4
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Podkarpackie, ze swoją 
nieskażoną przyrodą, 
czystym powietrzem, 
przyjaznym klimatem 
i zasobami wód zdrowotnych 
jest wręcz stworzone 
do wypoczynku.

Podkarpackie 
dla zdrowia i urody
W zabieganym świecie każdy z nas coraz częściej szuka 

wytchnienia, miejsca, gdzie może się wyciszyć, zregene-

rować siły, zdrowie i urodę, nabrać nowej, pozytywnej 

energii. Nic więc dziwnego, że coraz większą popu-

larnością cieszą się uzdrowiska i ośrodki odnowy well-

ness&spa. Podkarpackie, ze swoją nieskażoną przyrodą, 

czystym powietrzem, przyjaznym klimatem i zasobami 

wód zdrowotnych jest wręcz stworzone do takiego 

wypoczynku.

Już w minionych wiekach nasi przodkowie docenili 

wartości uzdrowiskowe Iwonicza-, Rymanowa- i Horyń-

ca-Zdroju. Zdrowotne właściwości wód iwonickich były 

znane w całym kraju przed kilkuset laty, interesowali się 

nimi wybitni lekarze leczący koronowane głowy, w tym 

królową Marysieńkę Sobieską, Władysława IV Wazę, 

króla francuskiego Ludwika XIV. Iwonicz-Zdrój swój 

renesans przeżył w drugiej połowie XIX wieku – przyjeż-

dżali tu kuracjusze z terenu ówczesnych ziem polskich, 

z Austrii, Węgier, Rosji i Czech. Miasteczko zachowało 

niepowtarzalny wygląd uzdrowiska z klasycystycznymi 

i secesyjnymi budynkami sanatoryjnymi, które dzisiaj 

stanowią perłę architektury regionu. Mimo zniszczeń 
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1. Hotel Arłamów**** (HA)

2. Profesjonalne zabiegi kosmetyczne (MT)

3. Hotel Arłamów**** (MB)

2 3

1
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wojennych, Iwonicz jest „księciem wód jodowych”, ciągle rozwijającym 

się, rozszerzającym swoją ofertę i zdobywającym ogólnopolskie nagrody 

uzdrowiskiem.

Pod koniec XIX wieku rozpoczęła się również kariera sąsiedniego Ryma-

nowa. W 1877 r. w laboratorium w Wiedniu potwierdzono zdrowotne wła-

ściwości rymanowskich wód. Od tej pory sanatoria i domy zdrojowe zaczęły 

wyrastać jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Bywali tutaj członkowie 

rodzin książęcych, artyści, pisarze, tętniło życie towarzyskie i kulturalne 

epoki. Rymanów do dziś słynie nie tylko ze stylowej architektury, ale też 

trzech wód zdrojowych nazwanych na cześć członków rodziny byłych wła-

ścicieli uzdrowiska: Tytus, Celestyna i Klaudia. Szczególną sławę zyskał sobie 

jako uzdrowisko dziecięce, choć dziś oferta jest przystosowana dla kuracju-

szy w każdym wieku.

Historyczne tradycje i walory zdrowotne ma też położony w podkarpackiej 

części Roztocza Horyniec-Zdrój. Tradycja głosi, że bywał tu na polowaniach 

sam przyszły król Polski Jan III Sobieski i korzystał z kąpieli w tutejszych źró-

dłach mineralnych, których lecznicze właściwości znane były już wcześniej. 

Pod koniec XIX w. rozwinął się w Horyńcu zakład kąpielowy, zaczęli przy-

jeżdżać pierwsi kuracjusze. Dziś na terenie Horyńca-Zdroju znajduje się 

łącznie 14 naturalnych źródeł mineralnych oraz znakomitej jakości borowina. 

To przede wszystkim dla jej unikatowego działania przyjeżdżają tu z całej Pol-

ski i z zagranicy osoby z chorobami reumatycznymi, urazami stawów i innymi 

schorzeniami narządów ruchu. 1

2



26-27

Do grona uzdrowisk dołączył też współcześnie Polańczyk, który – oprócz 

zdrowotnych wód, licznych zabiegów i kuracji – tuż za progiem sanato-

riów oferuje wypoczynek w otoczeniu największego w Polsce „górskiego 

jeziora”, czyli Jeziora Solińskiego, oraz cały wachlarz atrakcji turystycznych 

Bieszczadów. Nie dziwi więc, że w pamięci kuracjuszy na długo pozo-

staje melodia „Zielonych wzgórz nad Soliną…” W 2018 roku status uzdro-

wiska odzyskał poddębicki Latoszyn, jego skarbem są unikatowe wody 

siarczkowo-siarkowodorowe.

Sił, zdrowia i urody możemy nabrać nie tylko w uzdrowiskach. Strefy well-

ness&spa oferuje dziś niemal każdy hotel klasy premium, a Podkarpackie ma 

już kilkanaście hoteli 4- i 5-gwiazdkowych. Oprócz zabiegów najwyższej 

jakości, zapewniają odpoczynek w luksusowych warunkach i wyborną kuch-

nię. A zatem: coś dla ciała, coś dla ducha i coś dla podniebienia…

1. Wnętrze iwonickiej pijalni (KZ)

2. Hotel Grand**** w Rzeszowie (MMi)

3. Iwonicz-Zdrój, dawny hotel “Bazar” (KZ)

4. Iwonicz-Zdrój, pijalnia wód (KZ)

5. We wnętrzu pijalni  
w Rymanowie-Zdroju (MB)

5

3
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Atrakcje turystyczne naszego województwa to nie tylko świat drewnianych kościołów i cerkwi, 

wspaniałych pałaców, bezdroży Bieszczadów i Beskidu Niskiego, nieskażonej przyrody Rozto-

cza. Czyż smakoszy nie przekona do odwiedzenia pałacowych renesansowych i barokowych 

wnętrz staropolska kuchnia zaprawiona smakami dziczyzny? Czy łowców kulinarnych destynacji 

nie ucieszy pełna micha prostego, lecz wyśmienitego jedzenia rodem z tradycji bojkowskiej czy 

łemkowskiej? A jaka radość w czystym ekologicznie środowisku czeka osoby szukające „zdrowej 

żywności”, smakujące kromkę orkiszowego chleba posmarowanego podkarpackim miodem 

spadziowym? Jedź i jedz – ta prosta maksyma zachęci do przyjazdu nie tylko w Bieszczady czy 

Beskid Niski, ale i do bogatych przybytków kulinarnej przyjemności takich jak: karczmy, oberże, 

szynki, zajazdy, gościńce Pogórzy, Niziny Kolbuszowskiej czy Roztocza Wschodniego.

Jedź i jedz – 
podkarpackie 
ze smakiem

1
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O kierunku podróży decyduje już nie tylko cena, ale i jakość, różnorodność 

i autentyczność oferty. Nocleg w nietypowym miejscu, duża dawka adrena-

liny, a coraz częściej i cuda na talerzu decydują o tym, czy podróżnik uzna 

swój urlop za udany. Zmieniające się motywy podróżowania i potrzeba 

niezwykłych, niepowtarzalnych doznań powodują poszukiwanie nowych 

form i ofert turystycznych. Odwiedzających interesuje już nie tylko za ile, 

ale i gdzie, i co mogą zjeść. Regionalna, tradycyjna kuchnia to ważny element 

turystycznych wojaży, a jednocześnie część historii naszego województwa. 

Podróże są też często okazją, aby doświadczyć w kuchni czegoś nowego 

albo powrócić do smaków, które nas urzekły.

Niezwykle cennym walorem regionu jest dynamicznie rozwijająca się enotu-

rystyka. Blisko 160 winnic z areałem przekraczającym 150 hektarów to efekt 

pracy ludzi, dla których produkcja wina stała się najpierw hobby, aby po latach 

przerodzić się w profesjonalne winiarstwo. Już kilkadziesiąt winnic przygo-

towanych jest na wizyty turystów testujących czerwone, różowe i białe wina 

sygnowane marką „Podkarpackie”.

Podróże „za smakiem” to wyjątkowa forma turystyki, zdobywająca w ostat-

nich latach szczególne uznanie na świecie. Regionalne potrawy, trunki i spe-

cjały stają się nie tyle smakowitym dodatkiem do wrażeń z podróży, co celem 

wyjazdu samym w sobie. Przy wyborze celu podróży dobra i oryginalna 

kuchnia często staje się decydującym argumentem. Wytrawnych globtrote-

rów możemy zachęcić do przyjazdu wielowiekową tradycją prostych potraw, 

spożywanych w niedużych, klimatycznych gospodach, karczmach, zajaz-

dach, gościńcach, szynkach.

1. Fuczki, to ciasto naleśnikowe  
z dodatkiem pociętej kapusty kiszonej (TP)

2. Blisko 160 winnic w województwie,  
to znak, że enoturystyka coraz mocniej 

wpisuje się w krajobraz Podkarpackiego (TP)

3. Podkarpackie miody zadowalają 
najwybredniejsze gusta (KZ)
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Możemy ich zaprosić także na posiłek „u miejscowych”, czyli w agroturystyce 

– jadło z lokalnych produktów, przygotowane przez gospodynie zgodnie 

z recepturami przekazywanymi przez mamy i babcie. Udział w poznawaniu 

tradycji kulinarnej regionu pozwala lepiej zrozumieć mieszkańców i ich styl 

życia. Współczesna kuchnia podkarpacka chętnie sięga do receptur sprzed 

lat, pokazując, że i w tej dziedzinie współistnienie wielu narodów i grup 

etnicznych dało w efekcie ciekawą mozaikę smaków.

Proziaki, amoniaczki, chrupaczki, dereń kiszony, futomski bulwiok, knysze, 

krupiak, kruszon, hreczanyki, fuczki, łewesz, małdrzyki czy stolniki to ele-

menty tworzące podstawowe menu naszej kulinarnej tradycji.

2
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Warto przemierzyć Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki promujący naszą 

kuchnię regionalną. Skupia on miejsca, w których serwowane są potrawy 

etniczne: łemkowskie, bojkowskie, pogórzańskie czy lasowiackie, jak 

i te dworskie, które przez setki lat serwowano w szlacheckich dworach 

i magnackich pałacach, czy też te pochodzące z kuchni ormiańskiej, tatar-

skiej, żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej – narodów, które żyły na podkar-

packiej ziemi przez stulecia.

Zapraszamy do odkrywania tradycji kulinarnej regionu, która była, jest 

i będzie inspiracją dla pokoleń kucharzy i kuchmistrzów.

1. Hreczanyki, to kotlety z kaszy  
gryczanej (hreczki) z mięsem  

i przyprawami (TP)

2. Podkarpackie sery cieszą smakiem (TP)

3. Przekładaniec z chlebem,  
przepis z majątku Tyszkiewiczów  

w Weryni. Wykonany z chleba  
i mięsa wieprzowego (TP)

4. Na liście produktów tradycyjnych  
Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi najwięcej jest  
produktów z Podkarpackiego (KZ)

5. Tradycyjne pierogi (KZ)3 5
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Podkarpackie – przestrzeń wolnego czasu

Podkarpackie 
atrakcje 
turystyczne
Bieszczadzka Kolejka Leśna
„Maszynista starej ciuchci krętą ścieżką torów gna. 

Gwarny potok, las i mgła, w drodze pozdrawiają go…” 

– słowa tej turystycznej piosenki opisują podróż biesz-

czadzką ciuchcią przez tereny Ciśniańsko–Wetlińskiego 

Parku Krajobrazowego. Kolejka wąskotorowa jest dziś 

jedną z najsłynniejszych atrakcji Bieszczadów. Pociąg 

w okresie wakacji kursuje na trasach: Majdan – Przysłup 

i Majdan – Balnica. Stąd, z przełęczy widokowej, turyści 

mogą podziwiać połoniny, pasmo graniczne i obszary 

chronione Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

1
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Centrum Dziedzictwa Szkła
Szklane dzieła sztuki z Krosna zdobią m.in. dwory 

królowej Elżbiety II i króla Juana Carlosa, a także cesa-

rza Japonii. Słynne na całym świecie szklane wyroby 

z Krosna można poznać w Centrum Dziedzictwa Szkła. 

Wystawa prezentuje zarówno szkło artystyczne, wyko-

nane przez najlepszych polskich twórców, jak i użytkowe.  

Podczas zwiedzania tej nowoczesnej i  interaktywnej 

ekspozycji umożliwia się wzięcie czynnego udziału 

w pokazach produkcji i zdobienia szkła.

Pod Jeziorem Solińskim
Zapora tworząca Jezioro Solińskie to jeden z najbardziej 

charakterystycznych obiektów województwa podkar-

packiego. Ze względu na walory krajobrazowe, spacer jej 

deptakiem jest obowiązkową atrakcją turysty wybierają-

cego się w tamten rejon Bieszczadów. Jednak nie każdy 

wie, że tę monumentalną zaporę można obejrzeć także 

od wewnątrz. Program zwiedzania największej w Polsce 

elektrowni wodnej obejmuje spacer po galeriach zapory 

pod opieką profesjonalnych przewodników, seans fil-

mowy oraz prezentację na temat odnawialnych źródeł 

energii. Zwiedzający galerie turyści znajdują się nawet 

5 metrów poniżej poziomu dna Jeziora Solińskiego. 

Najciekawszym punktem wycieczki po wnętrzach 

elektrowni jest jednak możliwość zobaczenia tzw. fugi 

oszczędnościowej, czyli ciągnącego się aż do korony 

zapory trójkątnego betonowego występu, w którym 

widać wodę zalewu.

Arboretum w Bolestraszycach
Arboretum w Bolestraszycach, położone na północny 

wschód od Przemyśla, należy do cennych zabytków 

przyrody i  kultury województwa podkarpackiego. 

Na powierzchni 28,2 ha jednoczą się historia i współcze-

sność. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w któ-

rym w poł. XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz 

Piotr Michałowski. Wiekowe drzewa z dawnych ogrodów 

dworskich stanowią malowniczy akcent wśród nowych 

nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pocho-

dzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, 

ginące i chronione gatunki roślin. Na zwiedzających czeka 

ponad 3,5 tys. drzew, krzewów, roślin zielonych i szklar-

niowych. Znajduje się tam ponad 100 gatunków jabłoni 

i gruszy, a także derenie, lipy, kasztanowce czy cisy. Sławą 

cieszy się kolekcja azalii. Arboretum nawiązuje do starych 

tradycji ogrodów w Galicji, wśród których uwagę zwracają 

Sieniawa i Pełkinie Czartoryskich, Zarzecze Dzieduszyc-

kich, Dubiecko Krasickich czy Medyka Pawlikowskich.

4

1. Bieszczadzka Kolejka Leśna (MB)

2. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (KZ)

3. Zapora Wodna na Solinie (TP)

4. Arboretum w Bolestraszycach (WS)

2
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Centrum Kultury Ekumenicznej
Interesującym sposobem na to, by poznać sakralne 

dziedzictwo pogranicza jest wizyta w Centrum Kultury 

Ekumenicznej w Myczkowcach, niedaleko Soliny. Spa-

cer po prawie hektarowym parku ze 140 pieczołowicie 

zrekonstruowanymi makietami drewnianych cerkwi 

greckokatolickich, prawosławnych i kościołów rzymsko-

katolickich z południowo-wschodniej Polski, Słowacji 

i Ukrainy pozwala odkryć bogactwo kultury i historii tego 

terenu. Wrażenia potęgują płynące z głośników starocer-

kiewne pieśni.

Kresowa Osada
Miłośnicy historii, tradycyjnego jadła i aktywnej tury-

styki powinni odwiedzić wioskę tematyczną, która 

odwołuje się do wielokulturowości dawnych Kresów 

Rzeczypospolitej. Kresowa Osada w Baszni Dolnej 

składa się z kilku tematycznych obiektów. Na smakoszy 

galicyjskich tradycji gastronomicznych czeka dawna 

karczma wiejska, w której podczas większych imprez 

plenerowych posmakować można kresowego jadła. 

W multimedialnym muzeum – Galerii Lokalnej Historii 

– prezentowana jest ekspozycja dotycząca wypraw het-

mana Sobieskiego na czambuły tatarskie oraz wirtualna 

przebieralnia w stroje z tamtej epoki. Turyści znajdą tu 

także ciekawostki i eksponaty z dziejów nieistniejącej już 

huty szkła kryształowego, zlokalizowanej w pobliskiej 

miejscowości o nazwie Huta Kryształowa. W dawnej 

zagrodzie włościańskiej z oryginalnym wyposażeniem 

można wypiec ciasto tradycyjnymi metodami. Na gości 

zainteresowanych rzemiosłem i rękodziełem czekają 

warsztaty rzemieślnicze: kowalski, garncarski, stolarski 

i manufaktura szkła.

Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe
Osoby szukające nowych, ciekawych doznań zapra-

szamy do niezwykłej podróży po jednej z najpiękniej-

szych tras kolejowych w Polsce. Uroki ponad 140-letniej 

linii nr 108 biegnącej przez magiczne zakątki Biesz-

czadów można podziwiać przemierzając ją drezynami 

napędzanymi – tak jak w rowerze – siłą własnych mięśni. 

Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe to największa w Pol-

sce, pięknie stylizowana wypożyczalnia drezyn rowe-

rowych, która szybko zdobyła tysiące fanów i stała się 

jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Bieszczadów. 

Potwierdzeniem tego jest Certyfikat na najlepszy produkt 

turystyczny 2015 r. przyznany przez Polską Organizację 

Turystyczną. Czy słusznie? Przekonajcie się sami!

1
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Rynek i Trasa Podziemna w Rzeszowie
Centralnym placem rzeszowskiej Starówki jest Rynek 

z ratuszem i studnią z XVII w. Obecny Rynek odbiega 

nieco od pierwotnego XV-wiecznego wyglądu – tylko 

trzy pierzeje zabudowane są kamienicami, które w ciągu 

wieków ulegały przebudowom. Znajdują się w nich 

hotele, restauracje, kluby, puby, muzea, różne instytucje. 

Jedną z bardziej interesujących jest kamienica nr 19. 

Odkryte w podziemiach fragmenty ceglano-kamiennych 

murów i sklepień oraz ostrołukowych gotyckich nad-

proży, które można obejrzeć w podziemiach, pozwalają 

datować początki powstania tego obiektu na przełom 

XV i XVI w. W letnie wieczory na scenie obok ratusza 

można podziwiać występy znanych wokalistów, grup 

muzycznych i taneczno-wokalnych. Pod płytą Rynku 

przebiega 369-metrowa Podziemna Trasa Turystyczna. 

Obejmuje 25 piwnic i 15 korytarzy, sięgających 10 m 

w głąb ziemi, którym nadano nazwy odnoszące się do 

funkcji oraz do historii miasta. Można tu obejrzeć relikty 

średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości 

żelaznych krat i zawiasów, tajemne przejścia. W niższych 

partiach magazynowano towary wymagające niskich 

temperatur, a w czasie najazdów tatarskich i wojen były 

schronieniem dla mieszkańców grodu.

1. Rynek w Rzeszowie (MB)

2. Kresowa Osada w Baszni Dolnej (MB)

3. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe (AD)

4. Park Miniatur w Centrum Kultury  
Ekumenicznej w Myczkowcach (KZ)
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Dziedzictwem Podkarpackiego 
są liczne zamki i pałace, pamiątki 
wielkich rodów – Lubomirskich, 
Potockich, Krasickich, Czartoryskich, 
Mniszchów i innych.
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P
odkarpackie to kraina z bogatą, wielokulturową spuścizną. Głośnym 

echem w Polsce i na świecie odbiło się odkrycie tu pochówków kultury 

przeworskiej. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem dokonań arche-

ologów jest ogromny gród z epoki brązu w Trzcinicy k. Jasła, zwany Karpacką 

Troją. Dziś jest częściowo odtworzony i udostępniany do zwiedzania. Jed-

nym tchem z Trzcinicą wymienić należy wzgórze Horodyszcze w Trepczy 

k. Sanoka, słynne na całym świecie z odkryć szczerozłotych enkolpionów 

zawierających kawałki meteorytu.

Przez cały region prowadzi „Szlak architektury drewnianej” zachęcający 

turystów do odwiedzania kościołów i cerkwi, z których najstarsze, wzywały 

do modlitwy już w XV w. W ich wnętrzach można podziwiać dawne polichro-

mie, wiekowe chrzcielnice i tak zaskakujące dzieła sztuki, jak choćby rzeźby 

z pracowni Wita Stwosza w wiejskim kościółku w Brzezinach. Warto przyj-

rzeć się także drewnianej zabudowie małomiasteczkowej m.in. w: Kalwarii 

Pacławskiej, Pruchniku nad Sanem czy Mrzygłodzie.

Dziedzictwem Podkarpackiego są liczne zamki i pałace, pamiątki wielkich 

rodów – Lubomirskich, Potockich, Krasickich, Czartoryskich, Mniszchów i in. 

Zachowały się setki dworów i dworków szlacheckich, świadczących o daw-

nej kulturze szlacheckiej tej ziemi. Próbie czasu oparły się niektóre założenia 

parkowe, ogrody czy zabudowania folwarczne. Historię regionu poznać 

można także dzięki licznym muzeom, gromadzącym pamiątki historyczne, 

etnograficzne, przyrodnicze, kultywującym pamięć o ludziach sztuki i nauki, 

dokumentującym rozwój przemysłu. Wielką sławą cieszą się podkarpackie 

Podkarpackie dziedzictwo
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muzea-skanseny budownictwa drewnianego w Sanoku i Kolbuszowej. 

Ciekawe zbiory zgromadzili też pasjonaci, udostępniając je w prywatnych 

muzeach. Muzeum w Bóbrce przypomina, że Podkarpackie jest kolebką świa-

towego przemysłu naftowego.

Regionu nie ominęły wojenne zawieruchy. Wiele zamków, świątyń i klasz-

torów to budowle obronne. W poł. XIX w. rozpoczęto budowę trzeciej 

co do wielkości twierdzy w Europie – Twierdzy Przemyśl, złożonej z fortyfi-

kacji ziemnych, szańców i stanowisk artyleryjskich. Po całym Podkarpackim 

rozsiane są cmentarze żołnierzy I i II wojny światowej, obeliski i pomniki upa-

miętniające te straszliwe czasy. Warto odwiedzić też wieś Blizna koło Dębicy, 

gdzie Niemcy prowadzili prace nad pociskami V-1 i V-2 oraz pobliski obóz 

pracy w Pustkowie.

Na koniec nadmienić trzeba, że Podkarpackie zauroczyło też Jarosława 

Haška, który tu umieścił akcję ostatniego tomu swej najsłynniejszej powieści. 

Dzięki temu można wędrować Szlakiem Turystycznym Śladami Dzielnego 

Wojaka Szwejka, a w Przemyślu czy Sanoku przysiąść przy jego postaci 

na ławeczce i obowiązkowo potrzeć jego nos, bo to przynosi szczęście!

38-39

1. Na poprzedniej rozkładówce:  
Krasiczyn, Zespół Zamkowo-Parkowy (MB)

2. Świątkowa Wielka, polichromie  
w Cerkwi św. Michała Archanioła z 1757 r. (KZ)

3. Dworek z Krzeczowic w skansenie  
„Pastewnik” w Przeworsku (KZ)
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Kultura zaklęta 
w drewnie
Podkarpackie jest takim miejscem w Europie, gdzie 

zobaczyć można na niewielkim stosunkowo terenie 

liczne zabytki architektury drewnianej sakralnej i świec-

kiej. Znajdziemy tutaj gotyckie kościoły, cerkwie prawo-

sławne, greckokatolickie, zabytkowe dworki, pałacyki 

myśliwskie, domy mieszczan z podcieniami czy uzdro-

wiskowe wille. Drewniane bogactwo zachwyca archi-

tektonicznymi detalami, malarską oprawą i wystrojem 

wnętrz. Udostępnione zwiedzającym skarby te nadal 

tętnią życiem, a zachwycone oczy znawców i turystów 

będą w nich odkrywać na nowo niepowtarzalne piękno 

„zaklęte w drewnie”.

W zapachu drewna, kadzideł, w skrzypieniu starych pod-

łóg, w tajemniczym półmroku drewnianych kościołów 

i cerkwi tkwi niezwykły urok. Ich wdzięk i piękno, ukryte 

pośród starych drzew, urzekają.

Zachwyca turystów także drewniany, myśliwski pałacyk 

Potockich w Julinie i modrzewiowy dwór w Trześniowie, 



40-41

Drewniane bogactwo 
zachwyca architektonicznymi 
detalami, malarską oprawą 
i wystrojem wnętrz.

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (WD)

2. Cmolas, drewniany kościół z 1674 r., obecnie  
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (KZ)

3. Wnętrze chaty z Budziwoja w skansenie w Kolbuszowej (KZ)

2 3
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zabudowa zdrojowa w Iwoniczu – Zdroju, drewniana, 

małomiasteczkowa zabudowa Pruchnika, Mrzygłodu czy 

Kalwarii Pacławskiej, a także oryginalna plebania w stylu 

zakopiańskim w Dydni.

Nie można ominąć również Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej, gdzie umieszczono całą zabudowę 

drewnianą wsi Lasowiaków i Rzeszowiaków, a także 

jednego z najpiękniejszych, nieustannie powiększanych 

skansenów w Europie – Muzeum Budownictwa Ludo-

wego w Sanoku z ponad 100 obiektami budownictwa 

drewnianego z terenów polsko–ruskiego pogranicza. 

Ciekawą atrakcją sanockiego skansenu jest specjalnie 

zrekonstruowany Rynek Galicyjski, który stanowi syntezę 

dawnych miasteczek charakterystycznych dla połu-

dniowo-wschodniej Polski. Znajdziemy tu więc repliki 

26 drewnianych budynków m.in.: z Jaślisk, Jaćmierza, 

Niebylca, Jedlicza, Birczy, Rybotycz. Jedyne oryginalne 

budowle to dom żydowski z Ustrzyk Dolnych i remiza 

z Golcowej.

1. Wnętrze kościoła w Bliznem (KZ)

2. Wnętrze cerkwi greckokatolickiej w Smolniku (KZ)

3. Ikonostas w cerkwi greckokatolickiej w Chotyńcu (KZ)

4. Smolnik, drewniana cerkiew greckokatolicka w typie  
bojkowskim pw. św. Michała Archanioła z 1791 r.(KZ)

5. Chotyniec, drewniana cerkiew greckokatolicka  
pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z 1615 r. (KZ)

6. Blizne, gotycki drewniany kościół  
pw. Wszystkich Świętych z XV w. (KZ)

4
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Zabytkowe obiekty drewniane rozproszone są po całym 

województwie. Tworzą podkarpacki Szlak Architektury 

Drewnianej. Warto podkreślić, że aż sześć zabytków 

z terenu województwa zostało wpisane na Listę Świa-

towego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 

Ludzkości UNESCO. Na liście znalazły się: kościoły w Bli-

znem i Haczowie, oraz drewniane cerkwie w Chotyńcu, 

Radrużu, Smolniku n. Sanem i Turzańsku.

Dziś w wielu podkarpackich cerkwiach odprawiane są 

nabożeństwa w różnych obrządkach, często przy świe-

cach, z chórami o wyjątkowym brzmieniu. Tworzony jest 

w ten sposób niepowtarzalny urok i klimat dawnych wie-

ków. Koniecznie trzeba to przeżyć, zobaczyć, poczuć. 

Inaczej, jakby w Podkarpackim nie było się wcale…

1. Turzańsk, drewniana cerkiew greckokatolicka  
pw. św. Michała Archanioła, wzniesiona w latach 1801-1803.  
Od 1963 cerkiew prawosławna (KZ)

2. Radruż, drewniana cerkiew pw. św. Paraskewy  
wzniesiona w końcu XVI w. (MB)

3. Haczów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła  
z XV w. Największa gotycka świątynia drewniana w Europie (KZ)

4. Wnętrze kościoła w Haczowie (KZ)

5. Wnętrze cerkwi w Radrużu (MB)

6. Wnętrze cerkwi w Turzańsku (KZ)

1
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W zamkach, 
pałacach i dworach…
Zamki, pałace, dwory i dworki od wieków wpisywały się w historię regionu, 

w krajobraz architektoniczny, kulturowy i dzieje społeczne. Zamieszkiwały 

je potężne rody Rzeczypospolitej (m. in. Lubomirscy, Potoccy, Czartoryscy, 

Sapiehowie, Mniszchowie), a także te mniejsze (Dzieduszyccy, Tyszkiewi-

czowie, Pawlikowscy, Morscy, Krasiccy), które przez wieki, wrosły w te zie-

mie, stały się częścią ich historii. Pozostały po nich siedziby, często otulone 

wiekowymi parkami. Wiele jednak zachowało się tylko na starych obrazach, 

pożółkłych kartach dokumentów czy wyblakłych fotografiach.

O wielu zanikła pamięć, inne zniszczyły historyczne zawieruchy, pozostało-

ści kolejnych pracowicie odkrywają archeolodzy. Warto zajrzeć do pałaców, 

dworów i dworków, których na terenie województwa jest wiele. Trzeba 

pospacerować ścieżkami starych parków, które były świadkami losów miesz-

kańców szlacheckich siedzib.

1
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Rezydencje – zarówno te magnackie, jak i te skromniejsze, szlacheckie 

– przez wieki ulegały przebudowom i zmianom, odzwierciedlając gusta 

i potrzeby ich właścicieli. Były centrami życia kulturalnego, towarzyskiego 

oraz miejscem kultywowania tradycji narodowych.

W nich kolejne pokolenia właścicieli zebrały dzieła najwybitniejszych euro-

pejskich i polskich artystów, biblioteki i archiwa, kolekcje broni, ceramiki, 

szkła, numizmatów, jakimi dzisiaj nie może pochwalić się wiele muzeów, 

zakładano prywatne teatry, drukarnie, szkoły. Przy pałacach tworzono zało-

żenia parkowe, oranżerie i ogrody, które jeszcze dzisiaj budzą zachwyt i są 

wzorem do naśladowania. Można je zwiedzić, podążając Karpackim Szlakiem 

Ogrodów i Domów Historycznych.

1. Biblioteka w Muzeum-Zamku  
w Łańcucie (MB)

2. Rzemień, rycerska wieża  
mieszkalna z XVI w. (KZ)

3. Pałac  w Tyczynie, zbudowany  
w latach 1862–1869 dla hr. Ludwika 

Wodzickiego i jego żony Jadwigi  
z Zamoyskich (KZ)

4. Olszanica, pałacyk z 1905 r., wzniesiony  
na bazie dworu obronnego z XVI w. (KZ)

3 4
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Podczas odwiedzania Podkarpackiego koniecznie trzeba zobaczyć najsłyn-

niejszą i jedną z najwspanialszych w Polsce rezydencji magnackich w Łań-

cucie, która posiada zachowane wspaniałe wnętrza mieszkalne, unikatową 

w skali Europy wozownię z bezcenną kolekcją luksusowych pojazdów, 

pochodzących z najbardziej renomowanych firm wiedeńskich, londyńskich 

i paryskich. Nie wolno ominąć Krasiczyna – „perły polskiego renesansu” 

– z unikatowymi attykami i sgraffitowymi dekoracjami, zespołu pałacowo-

-parkowego w Dukli, zawdzięczającego swoją wielkość Amalii z Brühlów 

1
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Mniszchowej, której rokokowy nagrobek – jeden z najpiękniejszych zabytków 

tego typu w Polsce – znajduje się w dukielskim kościele. Warto odwiedzić 

pałac w Wysocku – siedzibę późniejszej królowej Marii Kazimiery Sobieskiej 

z jedynymi na Podkarpaciu ogrodami królewskimi. Baranów Sandomier-

ski, Rzeszów, Przemyśl, Sieniawa, Dubiecko, Zarzecze, Narol, Przecław, 

Skrzyszów, Kopytowa, Bakończyce i dziesiątki innych obiektów zapraszają 

na spotkanie z duchem minionych wieków.

1. Muzeum – Zamek w Łańcucie (KZ)

2. Wysocko, pałac wzniesiony  
w latach 1724-1734 na miejscu drewnianego 

dworu, własność Marysieńki Sobieskiej (KZ)

3. Przeworsk,   
Muzeum – Pałac Lubomirskich (KZ)

4. Dziedziniec  Zamku  
w Baranowie Sandomierskim (BS)

5. Nagrobek Amalii Mniszchowej w kościele 
św. Marii Magdaleny w Dukli (KZ)3 5
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Najlepszym sposobem, zgłębienia bogatej historii 

i kultury naszego regionu jest wizyta w podkarpackich 

muzeach. Czekają w nich unikatowe kolekcje sztuki 

sakralnej i świeckiej, poprzez wystawy archeologiczne, 

przyrodnicze, na interaktywnych ekspozycjach ukazu-

jących przemysłowy dorobek regionu kończąc. Pod-

karpackie muzea to niezwykłe wnętrza Muzeum-Zamku 

w Łańcucie, skanseny jak te w Sanoku, Kolbuszowej czy 

Karpacka Troja w Trzcinicy, Muzeum Marii Konopnickiej 

w Żarnowcu, Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie,

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Kresów w Luba-

czowie czy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-

niczego w Bóbrce. To miejsca, które dostarczą wielu 

Podkarpackie 
muzea

1
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wrażeń i na długo wpiszą się w pamięć. Obok trady-

cyjnego zwiedzania, na specjalnej stronie internetowej 

można zobaczyć prezentacje aż 17 instytucji. Obejmują 

one wirtualne spacery po ekspozycjach, animacje 

3D wybranych eksponatów, a także filmy. Wszystko 

dostępne na stronie http://www.wmp.podkarpackie.pl

Muzeum Dzwonów i Fajek
W zabytkowej, późnobarokowej, prawie 40-metrowej 

Wieży Zegarowej na przemyskiej starówce znajduje się 

niecodzienna kolekcja… Dzwony i fajki to rzemieślni-

cza duma Przemyśla, dlatego to właśnie tu, w euro-

pejskiej stolicy fajkarstwa i  ludwisarstwa, powstało 

Muzeum Dzwonów i Fajek. Poznamy tu niezmieniony 

od średniowiecza proces powstawania dzwonów oraz 

wspaniałe eksponaty m.in. z warsztatów gdańskich 

i toruńskich z XVII i XVIII wieku oraz przemyskich z XVIII, 

XIX i XX wieku. Prezentowane są także dzwony okrę-

towe wypożyczone z Centralnego Muzeum Morskiego 

w Gdańsku i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Kolejną część ekspozycji stanowi bogata kolekcja fajek, 

a wśród nich fajki gliniane, lulki z XVII wieku, fajki histo-

ryczne, biedermeierowskie, myśliwskie i fajki rezerwi-

stów oraz te tworzone współcześnie przez rodzinne, 

przemyskie pracownie. Trudy wspinaczki po wąskich 

i krętych schodach wynagrodzi urzekająca panorama 

miasta, którą można podziwiać z tarasu widokowego 

na szczycie wieży.

Muzeum Historyczne w Sanoku
Jedną z najpiękniejszych kolekcji sztuki cerkiew-

nej w Polsce znajdziemy w Muzeum Historycznym 

w Sanoku. Ponad 1200 eksponatów, najwcześniejsze 

przykłady malarstwa cerkiewnego –  ikony, przed-

mioty liturgiczne (utensylia, krzyże ręczne drewniane 

i polichromowane, enkolpiony, zawieszki, chorągwie, 

szaty, starodruki) pochodzące z istniejących bądź nie-

istniejących prawosławnych i greckokatolickich cerkwi 

z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej 

Ukrainy. Temat uzupełnia kolekcja sztuki sakralnej od XV 

do XIX w. Wystawę tworzą eksponaty pochodzące 

z dawnych kościołów i kapliczek z diecezji przemyskiej.

Sanockie muzeum, nierozerwalnie związane jest także 

ze sztuką Zdzisława Beksińskiego. Znajduje się tu naj-

większa na świecie – licząca około 600 prac – ekspozy-

cja prezentująca bogatą i różnorodną twórczość jednego 

z najciekawszych, najbardziej intrygujących artystów 

współczesnych. Ciekawostką jest także pieczołowicie 

odtworzona warszawska pracownia artysty.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Miłośnicy militariów powinni odwiedzić Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej, gdzie prezentowana jest 

wystawa Twierdza Przemyśl. To pierwsza ekspozycja 

całościowo przedstawiająca historię Twierdzy Przemyśl 

– jednej z najsłynniejszych warowni I wojny światowej. 

W muzeum można zwiedzić także bogatą ekspozycję 

2

1. Galeria Zdzisława Beksińskiego w Muzeum  
Historycznym w Sanoku (MB)

2. Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu (GK)

3. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (KZ)

3
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sztuki o charakterze religijnym dwóch narodów – pol-

skiego i ukraińskiego, które wspólnie tworzyły historię 

tych ziem Rzeczypospolitej, oraz wystawę judaików ilu-

strującą obecność społeczności żydowskiej w Przemyślu.

Karpacka Troja
Wyniosła, niedostępna, niezdobyta przywodziła na myśl 

starożytną Troję. Dziś to gościnne i dostępne dla wszyst-

kich wzgórze jest oryginalnym połączeniem skansenu 

archeologicznego i nowoczesnej placówki muzealnej. 

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy 

k. Jasła powstał w miejscu, które zalicza się do najważniej-

szych stanowisk archeologicznych w Polsce i ma wyjąt-

kowe znaczenie dla poznania pradziejów całej Europy 

Środkowo-Wschodniej. Tu bowiem prehistoria zetknęła się 

ze średniowieczem, a śródziemnomorska kultura ze sło-

wiańskim żywiołem. Kompleks składa się z grodziska oraz 

parku archeologicznego leżącego u jego podnóża. Znaj-

duje się tu także nowoczesny pawilon wystawowy z prze-

strzenną salą ekspozycyjną, multimedialną salą edukacyjną 

dla dzieci oraz przytulną „Salką Małego Odkrywcy” prze-

znaczoną dla przedszkolaków. Karpacka Troja jest więc nie 

tylko archeologiczną ekspozycją. W sposób szczególny 

ożywa podczas licznych rekonstrukcji historycznych, które 

sprawiają, że znów słychać tu szczęk oręża i odgłosy pracy 

dawnych rzemieślników.

1
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COP dla przyszłości
Region nieodmiennie kojarzony jest z Centralnym Okrę-

giem Przemysłowym, który stał się podstawą dzisiejszego 

rozwoju przemysłu, zwłaszcza lotniczego. W związku 

z  tym w Stalowej Woli można zobaczyć wspaniałą 

wystawę multimedialną, która w 2007 r. została przygo-

towana na 70–lecie powstania COP-u. Dzięki zastosowa-

nym szlakom tematycznym wprowadza zwiedzających 

w czasy tworzenia nowoczesnej gospodarki II RP. W hali 

o powierzchni 1400 m² zaprezentowanych zostało 

ok. 600 eksponatów oraz 100 zdjęć wielkoformatowych. 

Ekspozycja łączy tradycyjne metody przekazywania 

wiedzy o COP z użyciem najnowocześniejszych metod 

audiowizualnych. W trakcie zwiedzania wystawy można 

usłyszeć dźwięki wybuchu bomby, startu samolotu czy 

odgłosy gwaru dawnej uliczki. W ramach wystawy funk-

cjonuje kino, w którym wyświetlany jest film z dwudzie-

stolecia międzywojennego. Ciekawym przekazem wiedzy 

na wystawie jest fotoplastikon, w którym można jedno-

cześnie obejrzeć zdjęcia i posłuchać wspomnień budow-

niczych COP. W celach edukacyjnych zaprezentowany 

został panel interaktywny, który w sposób poglądowy 

wyjaśnia fenomen gospodarczy, jakim był COP.

Świat dobranocek i lalek
Miś Uszatek, Colargol, Rumcajs, Bolek i Lolek, czy Krecik 

i Reksio. Któż nie pamięta bohaterów tych bajek. Wiążą się 

z nimi najmilsze wspomnienia z dzieciństwa, do dziś 

niejeden nuci piosenki śpiewane przez dobranocko-

wych bohaterów. W Podkarpackim, a dokładnie w stolicy 

regionu – Rzeszowie, można jeszcze raz powrócić do 

świata bajek, do którego zaprasza Muzeum Dobranocek. 

W zbiorach muzeum znalazły się również liczne folie 

z kadrami z filmów animowanych, szkice, scenariusze, 

przedmioty codziennego użytku z wizerunkami bajko-

wych postaci, opakowania po słodyczach z postaciami 

Mai, Wilka i Zająca i wielu, wielu innych. „Dzieci lubią 

misie, misie lubią dzieci” – śpiewał w bardzo popular-

nej bajce sympatyczny miś z przyklapniętym uszkiem. 

Ale bajki lubią nie tylko dzieci…

Ze świata bajek warto wybrać się do świata lalek, do któ-

rego zaprasza Muzeum Lalek w Pilźnie. Muzeum powstało 

z pasji zbierackiej i fascynacji lalkami. Świat lalek prezen-

towany w muzeum jest niezwykły, barwny i tajemniczy. 

Są tam zabawki babci, mamy i ich pociech, prezentowane 

w scenerii z epoki. Lalki zawsze fascynowały, ich pierw-

szymi kolekcjonerami byli w zamierzchłej starożytności 

faraonowie egipscy. Towarzyszyły one człowiekowi 

od zarania jego dziejów na wszystkich kontynentach 

świata. I te dzieje można zobaczyć w podkarpackim Pilźnie.

1. Karpacka Troja w Trzcinicy (KZ)

2. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,  
wystawa “COP dla przyszłości. Ludzie, przemysł, architektura” (KZ)

3. Muzeum Dobranocek w Rzeszowie (MB)

4. Muzeum Lalek w Pilźnie (KZ)4

3
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Podkarpacki 
Teksas…
Poczuć zapach nafty i zobaczyć, jak wydobywało się ją w poł. XIX w., można 

tylko tutaj. Kiwony, kieraty, stare szyby wiertnicze, z których na dodatek wiele 

jest nadal czynnych, wpisują się w pejzaż regionu od ponad 150 lat. Dzięki 

pasji trzech ludzi – Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego oraz Karola 

Klobassy-Zrenckiego początki światowego przemysłu naftowego to właśnie 

Podkarpackie. W 1854 r. powstała w Bóbrce k. Krosna pierwsza na świecie 

kopalnia ropy naftowej, dwa lata później pierwsza rafineria w Ulaszowicach 

k. Jasła. Amerykanie swoją zbudowali dopiero 5 lat później…

Tu powstawały różnorodne techniki, technologie i konstrukcje, które dały pod-

waliny rozwoju wielu branż przemysłu naftowego – od geologii i poszukiwań, 

wiertnictwa i eksploatacji, przemysłu rafineryjnego – po dystrybucję ropy i jej 

produktów. Tu zrodziła się gałąź przemysłu, która przyniosła światu ogromny 

rozwój cywilizacyjny. W okresie międzywojennym Polska była samowystar-

czalna pod względem paliwowym i jeszcze eksportowała nadwyżkę produkcji.

1
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Dziś na południu województwa spotyka się ciągle czynne 

stare kopalnie z zabytkowymi urządzeniami naftowymi. 

Poznać historię powstania i rozwoju przemysłu nafto-

wego pomaga transgraniczny Szlak Naftowy, którego 

główną osią są miasta: Jasło, Krosno, Sanok, Lesko 

i Ustrzyki Dolne oraz ukraińskie: Sambor, Borysław, 

Drohobycz i Lwów. Zwiedzanie „galicyjskiego Teksasu” 

koniecznie trzeba zacząć od rarytasu na skalę światową, 

czyli od wspomnianej Bóbrki. Znajduje się tam muzeum–

skansen przemysłu naftowego i m.in., wykonana ręcznie 

ok. 1860 r. do głębokości 50 m, a następnie pogłębiona 

za pomocą wiertnicy ręcznej do głębokości 150 m 

kopanka Franek. Napowierzchniowe urządzenie eksplo-

atacyjne zostało zrekonstruowane według posiadanej 

dokumentacji. Kopanka nadal jest czynna…

Jeśli mówi się o Ignacym Łukasiewiczu, to nie można 

zapomnieć o jednym z najważniejszych polskich i świa-

towych wynalazków – lampie naftowej. Skonstruowana 

przez niego w 1853 r. lampa zrewolucjonizowała życie 

codzienne ludzi na całym świecie. Dlatego nie dziwi 

fakt, że w Muzeum Podkarpackim w Krośnie znajduje się 

największa w Europie kolekcja lamp naftowych o róż-

nych kształtach, wykończeniach, z różnych materiałów 

i wykonanych w rozmaitych technikach, które przenoszą 

nas w świat XIX i pocz. XX w., otulony ciepłym światłem 

wynalazku skromnego farmaceuty.

1. Czynna do dziś kopanka Franek (KZ)

2, 3, 4. Ekspozycja w  Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 

Łukasiewicza w Bóbrce (KZ)2

43



Podkarpackie dziedzictwo

Na tropach 
dobrego wojaka 
Szwejka
– Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, 

żeby jakoś nie było – niemal można usłyszeć karkołomne powiedzonko 

Szwejka, siadając obok niego na przemyskim Rynku. Dobry wojak Szwejk 

wypoczywa także na sanockim deptaku. Obie podobizny dobrodusznego 

piwosza z daleka świecą olbrzymimi nosami wytartymi przez turystów. 

Podobno taki gest przynosi szczęście…

Dlaczego Szwejk w Podkarpackim? Ostatni, czwarty, niedokończony tom 

powieści czeskiego pisarza, Jaroslava Haška „Przygody dobrego wojaka 

Szwejka”, zatytułowany „Po przesławnym laniu”, niemal w całości poświę-

cony został przygodom, jakie przeżył bohater w Twierdzy Przemyśl. Wtedy 

Szwejk złapany został przez patrol żandarmerii polowej i uznany za rosyj-

skiego żołnierza. Przyczyną był znaleziony nad stawem mundur, który Szwejk 

ubrał na siebie z ciekawości. Potraktowany na początku jako zwykły jeniec, 

wkrótce uznany za szpiega, odstawiony został piechotą z Dobromila do Prze-

myśla. Czy słynny humor Szwejka pomógł mu wybrnąć z opresji? Tutaj trzeba 

koniecznie zajrzeć do książki Haška.

1
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Dzisiaj Szwejk i jego przygody stały się podstawą wiel-

kiego ruchu szwejkologicznego i w ten ruch oczywiście 

wpisuje się doskonale międzynarodowy pieszy i rowe-

rowy szlak „Śladami Dobrego Wojaka Szwejka”. Pro-

wadzi z Czech przez Austrię, Węgry, Słowację, Polskę, 

na Ukrainę, przez miejsca opisane na kartach kultowej 

powieści. Polski odcinek szlaku został oficjalnie otwarty 

w październiku 2004 r. Oznaczony jest żółto-czarnymi 

znakami (w barwach Habsburgów), na trasie postawiono 

20 tablic informacyjnych i 80 z cytatami ze Szwejka 

(w tych samych barwach). W Przemyślu i Sanoku istnieją 

„Zaułki Szwejka”, działa „Przemyskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka”, popularyzujące 

jego przygody i ówczesny klimat cesarsko-królewskich 

Austro-Węgier oraz czasów I wojny światowej. Odkry-

wanie literackich śladów tego bohatera w Przemyślu 

należy do stałego elementu turystycznych atrakcji 

regionu. Szwejka koniecznie trzeba odwiedzić, przysiąść 

na ławeczce, „pogawędzić” z nim, zrobić pamiątkowe 

zdjęcie. Inaczej nie można zrozumieć szwejkowskiego: 

jak tam było…, posłusznie melduję…, że wszystko jest 

w porządku… w Podkarpackim.

1. Dobry Wojak Szwejk na Rynku  
w Przemyślu (WS)

2. W mieście nie brakuje fanów  
dobrego wojaka (WS)

3. Przemyskie Stowarzyszenie  
Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka (MB)

4. Manewry Szwejkowskie  
w Forcie Werner (GK)
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Wspaniałe dzieło myśli technicznej i jedna z trzech największych po Antwerpii 

i Verdun twierdz w Europie znajduje się tuż przy granicy z Ukrainą. Twierdza 

Przemyśl do dziś fascynuje i zachęca do poznawania kolejnych jej tajemnic. 

W czasach swojej świetności składała się z dwu pierścieni: zewnętrznego 

(liczył 45 km) i wewnętrznego (15 km). Z rozkazu cesarza Franciszka Józefa 

w poł. XIX w. Przemyśl stał się główną fortecą Austro–Węgier na wschodzie, 

najdalej wysuniętym punktem obrony przed Rosją. Twierdza przemyska, 

trzykrotnie oblegana, nigdy nie została zdobyta w bezpośredniej walce. 

Mimo zniszczeń, forty wywołują olbrzymie wrażenie, przyciągają nie tylko 

znawców militariów, ale także miłośników historii i pięknych krajobrazów. 

Zwiedzanie fortyfikacji ułatwia utworzony szlak forteczny o długości ok. 

50 km. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej funkcjonuje multimedialna 

wystawa „Twierdza Przemyśl”. W odrestaurowanym forcie Werner, przejętym 

od wojska w 2010 r., utworzono muzeum militariów i przedmiotów z czasów 

potęgi twierdzy.

Forty, schrony, 
rakiety – militaria 
podkarpackie

1
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1, 2. Twierdza Przemyśl, Fort I  
– Salis Soglio, Siedliska (MB)

           3. Przemyśl, Linia Mołotowa  
– Przemyski Region Umocniony (KZ)

4. Krempna, Cmentarz wojenny nr 6  
z okresu I wojny światowej (KZ)
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Największy i najbardziej znany w Polsce zespół schronów kolejowych i forty-

fikacji znajduje się w Stępinie – Cieszynie. W latach 1940–1941 Niemcy koło 

Jasła wybudowali schron kolejowy oraz chroniące go pięć schronów bierno-

-bojowych, a także zaplecze gospodarcze obsługujące cały zespół. W sierp-

niu 1941 r. miało tu miejsce spotkanie Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim, 

bywali tu także Himmler, Keitel i Rommel. Również w pobliskim Strzyżowie, 

znajduje się tunel wydrążony pod Żarnowską Górą pełniący funkcję schronu. 

W czasie spotkania Hitlera z Mussolinim stacjonował tam pociąg sztabowy 

Hitlera „Ameryka”. Dzisiaj obydwa obiekty można zwiedzać.

Innym obiektem militarnym znajdującym się w regionie są fragmenty monu-

mentalnych umocnień radzieckich, ciągnących się wzdłuż granicy z III Rze-

szą wytyczonej po podziale Polski dokonanym przez okupantów w 1939 r. 

na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow. W ramach tzw. Linii Mołotowa znala-

zły się w Podkarpackim rejony umocnień wchodzących w skład Kijowskiego 

Okręgu Wojskowego.

Szczególnie zachęcają do wędrówek obiekty Przemyskiego Rejonu Umoc-

nień, których zdołano udokumentować ponad 200.

1



60-61

Rarytasem dla miłośników militariów jest Park Historyczny „Blizna”, gdzie 

można zobaczyć 14-metrową makietę niemieckiej rakiety V-2 (pocisk rakie-

towy), zrekonstruowane baraki obsługi poligonu oraz fragmenty wojskowych 

umocnień i fortyfikacji z II wojny światowej. Teren pomiędzy Sędziszowem 

Małopolskim, Brzeźnicą, Rzochowem a Kolbuszową, ze znajdującą się 

w samym środku Blizną, był niemieckim poligonem SS Heidelager, jednym 

z pierwszych na świecie ośrodków badań nad bronią rakietową. Doświadcze-

nia z pociskami V-1 (bomba latająca o napędzie odrzutowym) i V-2 trwały tu 

od listopada 1943 r. do czerwca 1944 r. Park Historyczny z muzeum, multi-

medialną ekspozycją oraz przygotowanymi do zwiedzania pozostałościami 

i rekonstrukcjami jest kapitalną przygodą i podróżą w świat techniki i tajemnic 

II wojny światowej.

1. Grab w Beskidzie Niskim,  
Cmentarz wojenny nr 4 (KZ)

2. Park Historyczny Blizna, w którym  
testowano rakiety V-2 i bomby V-1 (MSu)

3. Strzyżów, kolejowy Tunel Schronowy  
z II wojny światowej (KP)

4. Roztocze Wschodnie, jeden  
ze schronów bojowych  Linii Mołotowa  

na Wielkim Dziale (KZ)

3 4
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Muzeum Ulmów
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej choć jest 

jedną z najmłodszych placówek muzealnych w regionie 

i w kraju, już cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem 

i uznaniem. Jest to bowiem pierwsza instytucja muze-

alna poświęcona Polakom, którzy z narażeniem życia 

swojego i swoich bliskich nieśli pomoc prześladowanym 

w czasach niemieckiej okupacji Żydom. Wreszcie na 

międzynarodowej mapie miejsc związanych z historią 

II wojny światowej i Holokaustu pojawiła się, i to akurat 

w Podkarpackim, tak ważna placówka przypominająca 

o polskich Sprawiedliwych i realiach Holokaustu w oku-

powanej przez Niemcy Polsce.

Muzeum przyciąga rzesze zwiedzających z kraju i świata, 

w tym wielu polityków, naukowców i dziennikarzy. 

Już po kilku miesiącach działalności zostało wyróżnione 

za „społeczną odwagę i szczególny wkład w budowę 

wzajemnych relacji” nagrodą Jan Karski Humanitarian 

Award, przyznaną przez Polsko-Żydowski Komitet Dia-

logu w Nowym Jorku.

Idea Muzeum zrodziła się pod koniec 2007 r. Rok później 

zaczęto tę ideę realizować. 17 marca 2016 r. uroczyście 

otwarto muzeum przy udziale wielu znamienitych gości: 

m.in. Pary Prezydenckiej, ambasador Izraela w Polsce 

– Anny Azari, duchownych chrześcijańskich i żydow-

skich, a także przedstawicieli Ocalonych z Holokaustu 

i polskich Sprawiedliwych.

Przyczynkiem do powstania Muzeum stała się tragiczna 

historia lokalnej rodziny Ulmów: Wiktorii i Józefa oraz ich 

siedmiorga dzieci: Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, 

Marysi i dziecka, które właśnie miało przyjść na świat. 

W czasach niemieckiej okupacji, zapewne pod koniec 
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1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali 

schronienie ośmiorgu Żydom z rodzin Goldmanów, 

Didnerów i Grünfeldów. Za ten czyn zostali przez oku-

panta ukarani śmiercią. Rankiem 24 marca 1944 r. przed 

ich dom przybyli dowodzeni przez por. Eilerta Diekena 

niemieccy żandarmi oraz kilku granatowych policjantów. 

Najpierw zamordowano ukrywanych Żydów, potem 

Józefa i ciężarną Wiktorię. Na końcu, decyzją Diekena, 

zastrzelono także dzieci Ulmów.

Minimalistyczna i  surowa forma Muzeum tworzy 

odpowiednie tło dla przekazywanych trudnych treści. 

Na poprzedzającym budynek Muzeum placu znajdują się 

podświetlane tabliczki z nazwiskami tych mieszkańców 

Podkarpackiego, którzy za pomoc Żydom stracili życie. 

Nazwiska osób zaangażowanych w pomoc ludności 

żydowskiej zostały umieszczone na sąsiednim murze. 

Multimedialna, interaktywna ekspozycja stała z narracją 

w trzech językach – polskim, angielskim i hebrajskim, 

daje wyobrażenie o realiach Holokaustu w Polsce i skali 

pomocy niesionej Żydom przez mieszkańców regionu. 

Szczególne miejsce zajmują indywidualne historie 

pomocy – przedstawione są świadectwa Sprawiedli-

wych i Ocalałych – zapiski, dokumenty filmowe, zdjęcia 

postaci, a nawet samych kryjówek. By zachować obiek-

tywizm narracji, nie pominięto niechlubnych przykładów 

szmalcownictwa. Centralne miejsce w Muzeum zajmuje 

podświetlona konstrukcja będąca makietą domu Ulmów 

zawierająca związane z nimi pamiątki: meble, książki, 

własnoręcznie skonstruowane przez Józefa aparaty 

fotograficzne oraz zdjęcia. Dużych rozmiarów fotogra-

fia tej Rodziny, umieszczona w witrynie Muzeum, wita 

i zarazem żegna odwiedzających.

1. Muzeum im. Rodziny Ulmów  
w Markowej (MI)

2. Interaktywna ekspozycja w Muzeum (MB)

3. Wiktoria i Józef Ulmowie (MSz)

4. Ściana nazwisk upamiętniająca  
Polaków ratujących Żydów  

w czasie II wojny światowej (MM)2
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podkarpackie.eu

Podkarpackie ujmuje różnorodnością 
architektury sakralnej, muzyki, 
malarstwa i rękodzieła, przyciąga 
miejscami szczególnymi dla różnych 
kultur i wyznań.

1



W
ojewództwo podkarpackie pod względem kulturowym jest jed-

nym z najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. Tylko tutaj można 

odnaleźć niepowtarzalną atmosferę dawnej kresowej rzeczywisto-

ści, gdzie obok siebie wznoszą się dachy drewnianych kościołów, synagog 

i kopuły cerkwi, wybrzmiewa echo prawosławnych chórów, żydowskich 

modlitw i łemkowskich pieśni. Podkarpacki dialog kultur pozwala poznać 

szerszą perspektywę kulturowego oblicza Polski. Kultura dzisiejszego Pod-

karpackiego stała się fenomenem. Przez wieki ukształtował się tutaj orygi-

nalny, niespotykany gdzie indziej typ kultury wynikający ze współistnienia 

wpływów polskich, rusińskich, ukraińskich, żydowskich, wołoskich a nawet 

tatarsko–tureckich.

Podkarpacki dialog kultur

2



Samo zainteresowanie wielokulturowością bierze się często z jej bezpo-

średniego doświadczania, wynika z zadziwienia, czasem zachwytu. Pod-

karpackie ujmuje różnorodnością architektury sakralnej, muzyki, malarstwa 

i rękodzieła, przyciąga miejscami szczególnymi dla różnych kultur i wyznań. 

Tę specyfikę najłatwiej dostrzec w zabawach, procesjach czy świątecznych 

rytuałach, takich jak np. Święto Jordanu w Sanoku bądź Przemyślu, Miste-

rium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej, wielkanocna parada Turków 

w Radomyślu nad Sanem czy celebra rocznicy śmierci cadyka Elimelecha 

w Leżajsku. Zapraszamy do odkrywania niezwykłych tradycji zaczerp-

niętych z różnych kultur, które na przestrzeni wieków zakorzeniały się 

w naszym regionie.

66-67

1. Na poprzedniej rozkładówce:  
Przydrożny krzyż (KZ)

2. Święto Jordanu w Sanoku (WZ)

3. Katedra rzymskokatolicka w Przemyślu (WS)
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Duchowość mieszkańców Podkarpackiego była jak 

ziemia, na której mieszkali. Surowa, barwna, potężna 

i wywodząca się z tylu kultur, dla ilu przedstawicieli była 

domem rodzinnym. Religijność pulsowała odwiecznym 

rytmem dzikiej przyrody, powtarzalnym cyklem żniw 

i przednówków, pomagała przetrwać wojny i niedostatki. 

Ogromnym przywilejem Podkarpackiego jest możliwość 

obcowania z duchowym dziedzictwem wielu narodów, 

które w ciągu trwania historii zostawiły po sobie mate-

rialne ślady swoich wierzeń. Są tu miejsca, które od naj-

dawniejszych, przedchrześcijańskich jeszcze czasów 

zmuszają ludzi do pełnego zadumy milczenia.

Zagubione w lasach kurhany, setki „świętych” źródełek 

i gór. A to przecież zaledwie wstęp do szerokiej pano-

ramy religijnego pejzażu tej krainy, która wyciąga ręce 

do nieba strzelistymi sygnaturkami kościołów, cerkiew-

nymi kopułami i bożnicami.

Region 
wielu religii…

2
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Zdecydowanie najlepiej mają się w regionie przejawy 

duchowości mające swoje źródło w Kościele rzym-

skokatolickim. Trudno znaleźć miejscowość, w której 

nie byłoby choćby tylko filialnej świątyni tego wyznania, 

a wszystkie w czasie nabożeństw wypełniają się tłumem 

wiernych. Ponad tysiąc lat chrześcijaństwa na tych tere-

nach zostawiło niezliczone pamiątki wszystkich wieków. 

Warto, podróżując bocznymi drogami regionu, poczuć 

tę atmosferę ludzkiej wiary mieszkańców i choćby tylko 

kątem oka zauważyć tysiące kapliczek i krzyży.

Znajdują się tu liczne pamiątki dziedzictwa materialnego 

chrześcijańskich kościołów wschodnich. To przede 

wszystkim wielkiej urody cerkwie, często najstarsze 

w Polsce, jak murowana obronna cerkiew w Posadzie 

Rybotyckiej, wzruszające kunsztem ciesielskim cerkwie 

w Uluczu czy Radrużu. Wiele świątyń prawosławnych 

i greckokatolickich uchowało się dzięki kapłanom i wier-

nym obrządku rzymskokatolickiego. Nierzadko świą-

tynie były użytkowane przez oba katolickie obrządki. 

Potężne zbiory bezcennych Ikon znajdują się w muzeach 

w Sanoku, Przemyślu i na zamku w Łańcucie.

Niewiele pozostało z dawnej, na poły żydowskiej atmos-

fery małych, galicyjskich miasteczek. Kto zechce, zauważy 

jednak ocalałe relikty zniszczonej przez Niemców kultury 

żydowskiej, jak np. renesansową synagogę w Lesku czy 

Rymanowie, ozdobne bożnice Przemyśla, surowe bryły 

bożnic Rzeszowa, macewy na cudem ocalałych kirku-

tach w Lutowiskach, Sokołowie Młp. czy Krzeszowie, 

sporadycznie zachowane ohele czyli groby-kapliczki 

cudotwórców – cadyków. Na naszych terenach powstał 

i prężnie rozwijał się chasydyzm, a dwory i dynastie cady-

ków założone przez takie postaci jak Naftali z Ropczyc, 

Cwi Elimelech z Dynowa, Elimelech Weissblum z Leżajska 

czy Menachem Mendel z Rymanowa były prawdziwymi 

centrami religijnej kultury żydowskiej promieniującymi 

na cały kraj. Można dziś zwiedzić pieczołowicie odtwo-

rzone wnętrza synagogi w Łańcucie i zadumać się nad 

przemijaniem. Nie wolno zapomnieć o licznych kirkutach, 

z których wiele uległo całkowitej zagładzie. Kilkadziesiąt 

zdołało zachować cenne macewy, jak choćby w Lesku, 

gdzie najstarsza pochodzi z 1548 r. W Lutowiskach z kolei 

znajduje się jeden z największych cmentarzy żydowskich 

w Polsce. Według niektórych źródeł znajduje się tam 

ok. 1000 macew, które dzięki oryginalnej i rozbudowa-

nej ornamentyce stanowią jedne z najciekawszych dzieł 

żydowskiej sztuki sepulkralnej w Polsce.

1. Przemyśl, miasto wielu religii (AS)

2. Synagoga w Łańcucie (KZ)

3. Świątkowa Mała, cerkiew  
pw. św. Michała Archanioła z 1762 r. (KZ)

4. Leżajsk, bazylika oo. Bernardynów (KZ)
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Miejsca szczególne 
dla wyznań i kultur
Do lat czterdziestych ubiegłego wieku ludność żydow-

ska stanowiła liczną i ważną część tutejszej społeczno-

ści. Niestety, śladów materialnych pozostało niewiele: 

kilkadziesiąt synagog, cmentarzy i oheli świątobliwych 

mężów oraz niewielkie zbiory judaików. Jednak do dziś 

pozostały tu miejsca dla nich szczególnie ważne. 

Na pewno jest nim Leżajsk z grobem cadyka Elimelecha 

Weissbluma (1717–1787), do którego przyjeżdżają Żydzi 

z całego świata. Każdego roku w lutym i marcu Leżajsk 

rozbrzmiewa modlitwami i pieśniami pobożnych Żydów, 

ponieważ panuje przekonanie, że kto raz w życiu odwie-

dzi grób Elimelecha, ten nie umrze w grzechu. Pielgrzymi 

zostawiają na jego grobie kwitełech – karteczki z proś-

bami, które cadyk ma przekazywać Bogu. Chasydzcy 

pielgrzymi odwiedzają również inne der hejlige Ort 

– święte miejsca – jak groby Menachema Mendla i Cwi 

Hirsza w Rymanowie, Naftalego Horowica w Łańcucie 

czy Cwi Elimelecha w Dynowie. Takim miejscem stała się 

również odnowiona synagoga w Łańcucie.

Kalwaria Pacławska jest miejscem szczególnego kultu 

Męki Pańskiej, stąd nazywana jest „Jerozolimą Wschodu”, 

a ze względu na słynący cudami barokowy obraz Matki 

Bożej Słuchającej – Jasną Górą Podkarpacia. Poło-

żona niedaleko Przemyśla, pośród łagodnych wzgórz 

z wijącą się u podnóża góry rzeką Wiar, z rozsianymi 

wokół sanktuarium stacjami Męki Pańskiej, stanowi bar-

dzo ważny ośrodek kultu i miejsce chętnie odwiedzane 

przez turystów i pielgrzymów. Każdego roku w sierpniu 
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zmierzają oni ze wszystkich stron regionu oraz z Ukrainy, 

aby wziąć udział w święcie Matki Bożej Zielnej. Kościół 

zachował pierwotny barokowy styl, ściany i sklepienia 

pokryte są freskami prawdopodobnie autorstwa naj-

wybitniejszego przedstawiciela malarstwa freskowego 

w Małopolsce Wschodniej w XVIII w. – pochodzącego 

ze Lwowa Stanisława Stroińskiego.

Natomiast u podnóża góry Cergowej, na północnym 

skraju Beskidu Niskiego można odwiedzić malownicze 

miasteczko Dukla. Miejsce to związane jest z charyzma-

tyczną postacią św. Jana z Dukli, który tutaj się urodził 

i spędził młodość w pustelni niedaleko miasta. Jego 

relikwie powróciły do dukielskiego kościoła w 1974 r., 

a w 1997 r. został kanonizowany przez Jana Pawła II. 

Św. Jan czczony jest także przez wyznawców prawo-

sławia i Ormian. W pobliżu Dukli znajduje się również 

Pustelnia na Puszczy, która według tradycji stoi na miej-

scu dawnej samotni św. Jana oraz neogotycki kościółek, 

obok którego znajduje się grota z cudownym źródełkiem.

Na wiodącym przez Podkarpackie Szlaku Architektury 

Drewnianej można podziwiać wiele misternie zbudowa-

nych świątyń. Wśród nich perełką nazywana jest m.in. 

cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświęt-

szej Bogurodzicy w Chotyńcu. Zachwyca oryginalną 

bryłą architektoniczną z sobotami i galeryjkami arkado-

wymi, doskonale zachowanymi polichromiami z I poł. 

XVIII w., bogato zdobionym ikonostasem oraz ikonami. 

W latach 1947–1990 pełniła funkcję kościoła rzymsko-

katolickiego, obecnie jest ponownie użytkowana przez 

grekokatolików.

1. Duchowny greckokatolicki  
podczas nabożeństwa (WS) 

2. Stara Wieś. Muzeum Towarzystwa 
Jezusowego Prowincji Polski  

Południowej (KZ)  

3. Żyd modlący się na kirkucie  
w Leżajsku (RW)

4. Misterium Męki Pańskiej  
w Kalwarii Pacławskiej (WS)

3 4
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Charakterystyczną cechą kultury Podkarpackiego jest 

odwieczne stykanie się ze sobą przeróżnych żywiołów 

etnicznych, które uzupełniając się, czerpiąc wzajemnie 

ze swojego bogactwa, a czasem rywalizując ze sobą 

stworzyły nową jakość. Barwną, harmonijną mozaikę 

wzorów, dźwięków i kolorów z Europy i Azji, której 

osnową jest ziemia podkarpacka.

Nie jest dalekie od prawdy stwierdzenie, że owa tra-

dycyjna, polska wielokulturowość stanowi być może 

największy skarb tego regionu. Szczególnie wyraźnie 

żywotność tej pięknej tradycji widać właśnie w sztukach 

plastycznych i muzyce, gdy coraz to nowe pokolenia 

artystów czerpią z przebogatego dziedzictwa przodków 

Muzyka i malarstwo 
pogranicza
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i znajdują w ich dokonaniach ciągle nowe inspiracje 

do własnych, twórczych poszukiwań.

Muzyka pogranicza posiada w sobie całą gamę dźwię-

ków, które charakterystyczne są dla wszystkich wystę-

pujących tutaj kultur. Tak więc brzmią tu melodie 

klezmerskie, muzyka łemkowska, śpiewy cerkwi prawo-

sławnych i chorały gregoriańskie.

I bez znaczenia jest, czy artysta czerpie z obrazu natchnio-

nego cudotwórcy-cadyka i roztańczonego, rozśpiewa-

nego radośnie tłumu chasydów, czy może raczej kłoni 

głęboko głowę przejęty mistyką pisania ikony. Czy jego 

wizje są szalone jak bieszczadzkie, pasterskie kołomyjki 

albo zadzierżyste i kolorowe jak podrzeszowskie oberki, 

czy raczej harmonijne jak krzyżykowe hafty i śpiewy Łem-

ków bądź statyczne jak cesarscy i królewscy urzędnicy 

na starych dagerotypach. Strzeliste jak gotyk lub przy-

sadziste jak chłopska chałupa. Ważne jest to, że kultura 

pogranicza choć zmienia się wraz ze światem, wciąż żyje.

3

1

1. Studencki Zespół Pieśni i tańca Połoniny  
Politechniki Rzeszowskiej (TP)

2. Hoczew, pracownia Zdzisława Pękalskiego (TP)

3. Podkarpaccy lirnicy (KZ)
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Podkarpackie 
rękodzieło
Rękodzieło jest spotkaniem sztuki ludowej ze sztuką współczesną, prze-

szłości z teraźniejszością. Powstaje w efekcie barwna, pełna zaskoczeń, 

ciekawych połączeń, niezwykle oryginalna mieszanka artystycznych wizji, 

ludzkiego talentu. W Podkarpackim rękodzieło posiada szczególną cechę 

– wpływ różnych kultur.

Aby poznać podkarpackie rękodzieło, trzeba koniecznie samemu wykonać 

gliniane naczynie, od formowania gliny po jej wypalenie. Nie można więc 

ominąć jednego z największych kiedyś w Polsce ośrodka garncarskiego, 

jaki tworzyła Medynia Głogowska wraz z okolicznymi wioskami. Miejscowi 

garncarze prowadzą tam zajęcia warsztatowe dla dzieci i dorosłych. Barwne 

kwiaty, które do złudzenia przypominają te prawdziwe, to zaklęty świat 

bibułkarstwa, znanego w regionie od dawna. Kwiatami z bibuły jeszcze dziś 

przyozdabiane są kapliczki, ołtarze, obrazy i ikony. Szczególnym rodzajem 

wypowiedzi artystycznej jest rzeźba, która w sztuce ludowej jest niezwykle 

ważnym sposobem wyrażania artystycznych pasji.

1
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Dawne malarstwo ludowe to przede wszystkim obrazy 

świętych, malowane na desce, płótnie, papierze czy 

blasze. Potem pojawiło się malarstwo dekoracyjne 

o tematyce świeckiej. Dzisiaj temat zależy od indywi-

dualności artysty i jego wizji świata. Bardzo popularne 

są malowane na szkle pejzaże, rośliny i drewniana 

architektura regionu. Charakterystyczną dla Podkarpac-

kiego dziedziną rękodzieła jest też oczywiście pisanie 

ikon – od wieków istniejący na tych terenach kierunek 

nie tylko ludowej twórczości.

Rękodzieło to również kowalstwo – „ginący zawód”, haft, 

tkactwo artystyczne i plecionkarstwo, tworzenie trady-

cyjnej łemkowskiej biżuterii z koralików. Bogatą tradycję 

ma również podkarpackie wikliniarstwo, a Rudnik nad 

Sanem zwany jest Polską Stolicą Wikliny. Intrygujący świat 

podkarpackiego rękodzieła czeka na spotkanie…

1. Warsztaty garncarskie (KZ)

2. Centrum Wikliniarstwa  
w Rudniku nad Sanem (KZ)

3. Bronisława Pyc z Zawadki,  
twórczyni słomianych ozdób (KZ)

4. Zagroda u Kowala w Przychojcu (KZ)
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Festiwale 
muzyczne
Podkarpackie zaprasza również do świata festiwali muzycznych o randze ogól-

nopolskiej i międzynarodowej, a także na te mniejsze, które pokazują muzyczny 

potencjał regionu, zamiłowanie mieszkańców do muzyki. Prawdziwą perłą 

w świecie festiwali jest odbywający się od ponad 50 lat Międzynarodowy 

Festiwal Muzyczny w Łańcucie, na który przyjeżdżają światowej sławy artyści.  

Jest muzyczną ucztą dla wielbicieli muzyki poważnej z Polski i z zagranicy.

Festiwal odbywa się m.in. w zabytkowych wnętrzach zamku łańcuckiego 

i jest kontynuacją bogatej tradycji sięgającej XVIII w., kiedy to Lubomirscy, 

a potem Potoccy nadawali ton życiu kulturalnemu.

Kolejnym wydarzeniem, które urosło do rangi ponadregionalnej jest odby-

wający się w Krośnie Young Arts Festiwal. Dotychczas wystąpili m.in.: Leszek 

Możdżer, Kwartet Śląski, Krzesimir Dębski i ponad 200 muzyków w wyjątko-

wych projektach orkiestrowych.
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Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych, odbywający się w Rzeszowie 

co 3 lata od 1969 r., jest świętem Polonii, tańca, śpiewu oraz doskonałą pro-

mocją regionu w świecie. Przez tydzień województwo staje się wielką sceną 

artystyczną, a koncertowi goście zwiedzają region, młodzi poznają kraj swo-

ich przodków, starsi – wracają wspomnieniami do miejsc znanych z czasów 

młodości.

Na uwagę zasługuje także organizowany od 2012 r. w trzech miastach Polski 

Wschodniej festiwal Wschód Kultury. Rzeszów jest gospodarzem Europej-

skiego Stadionu Kultury, który stał się kulturalną wizytówką miasta. W trakcie 

rzeszowskiej odsłony festiwalu odbywa się kilkadziesiąt różnorodnych wyda-

rzeń artystycznych, w tym koncerty, wystawy, spektakle, pokazy filmowe, 

warsztaty, spotkania autorskie. Ideą Wschodu Kultury jest integracja środo-

wiska artystycznego miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa 

Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy). 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku daje 

możliwość wysłuchania utworów muzyki organowej i kameralnej w wykona-

niu artystów z całego świata, prezentujących najwyższy poziom artystyczny.

W przepięknym Jarosławiu odbywa się festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”, 

którego specyficzna formuła pozwala na połączenie pierwiastka świec-

kiego i duchowego. Muzycy z Polski i z zagranicy nie tylko prezentują tu 

swoje programy koncertowe, ale również uczestniczą w dyskusjach doty-

czących tradycji, filozofii muzyki, historycznego wykonawstwa, dzielą się 

doświadczeniem i dorobkiem artystycznym. Od kilku lat na liście najbardziej 

charakterystycznych i oryginalnych letnich festiwali w Polsce znajduje się 

Cieszanów Rock Festiwal. To największy festiwal rockowy we wschodniej 

Polsce. Występują na nim uznane gwiazdy zarówno polskiej, jak i światowej 

sceny muzycznej. Impreza z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę 

uczestników, na których, obok dobrej muzyki, czeka Miasteczko NGO, kąpie-

lisko Wędrowiec, a także niezwykły klimat Roztocza.

2

3

1

1. Europejski Stadion Kultury  
w Rzeszowie (TP) 

2. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny  
w Łańcucie. Koncert plenerowy  

przed zamkiem (MM)

3. Young Arts Festival w Krośnie (YAF)
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Zdzisław Beksiński (1929–2005) 
– malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i twórca grafik kom-

puterowych, którego rodzina od pokoleń była związana 

z Sanokiem i gdzie on sam mieszkał z przerwami do II poł. 

lat 70. XX w. Stworzył unikatowy i rozpoznawalny na całym 

świecie język wypowiedzi artystycznej. Cały dorobek 

zapisał w testamencie sanockiemu Muzeum Historycz-

nemu, któremu już za życia przekazał ok. 300 swoich prac. 

Po śmierci artysty Muzeum otrzymało ok. 20 jego ostat-

nich obrazów, ok. 1000 zdjęć i grafik.

Józef Szajna (1922–2008) 
– urodzony w Rzeszowie, jedna z najwybitniejszych 

postaci świata teatru i sztuki, malarz, scenograf, reżyser, 

teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przed-

stawień, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Uznawany jest za jednego z pięciu największych arty-

stów XX w. Podczas II wojny światowej działał w ruchu 

oporu, aresztowany, był więźniem obozów koncen-

tracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. W 1997 r. 

w czasie obchodów 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy 

twórczej Józefa Szajny w Teatrze im. Wandy Siemaszko-

wej w Rzeszowie otwarto „Szajna Galerię”, jedyną w Pol-

sce i na świecie stałą ekspozycję jego prac.

Tadeusz Kantor (1915–1990) 
– urodzony w Wielopolu Skrzyńskim, reżyser, malarz, 

scenograf, grafik, autor manifestów artystycznych, ani-

mator życia kulturalnego, założyciel „Teatru Cricot 2” 

w Krakowie. Do Polski przeniósł z Zachodu informel, 

konceptualizm, happening. Elementami charaktery-

stycznymi dla jego przedstawień byli aktorzy porusza-

Wielkie nazwiska kultury

1
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jący się niczym kukły, technika konstruowania scen 

utrzymana była w charakterze niemego filmu. W Wie-

lopolu Skrzyńskim w „Kantorówce” – budynku, gdzie się 

urodził – znajduje się muzeum artysty z niektórymi 

pracami, dokumentami i pamiątkami rodzinnymi. Jedną 

z jego najsłynniejszych sztuk jest „Wielopole, Wielopole” 

opowiadające o rodzinnym mieście.

Jerzy Grotowski (1933–1999) 
– urodzony w Rzeszowie, reżyser, pedagog, teoretyk 

sztuki teatralnej, twórca nowoczesnej metody aktorskiej, 

uznawany za jednego z największych twórców i refor-

matorów teatru XX w. Debiutował w Starym Teatrze 

„Krzesłami” E. Ionesco, a w 1959 r. objął kierownictwo 

Teatru 13 Rzędów w Opolu (nazwanego w 1962 r. Teatr 

Laboratorium 13 Rzędów), gdzie realizował spekta-

kle wyznaczające kierunek ewolucji jego twórczości. 

Pracował w USA, Argentynie, we wszystkich krajach 

europejskich, we Włoszech prowadził warsztaty parate-

atralne z międzynarodową ekipą, dążąc do odtworzenia 

teatru – rytuału.

Józef Mehoffer (1869–1946) 
– pochodzący z Ropczyc znakomity witrażysta, malarz 

i grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli okresu 

Młodej Polski, uznawany za mistrza secesyjnej dekora-

cyjności, był jednym z założycieli Towarzystwa Artystów 

Polskich „Sztuka”. Z jego prac w regionie można podzi-

wiać witraże w katedrze przemyskiej i dawnej kaplicy 

zamkowej w Baranowie Sandomierskim.

Wanda Siemaszkowa (1867–1947) 
– wybitna aktorka, doskonała przede wszystkim 

w rolach z repertuaru modernistycznego, reżyserka, 

dyrektorka teatrów. Po II wojnie światowej przez dwa 

sezony (1945–1947) prowadziła Teatr Ziemi Rzeszow-

skiej, w którym grała i  reżyserowała. Udało jej się 

skompletować młody, zaangażowany zespół aktorski 

i przygotować ambitny repertuar. Wystawiła tutaj m.in. 

„Balladynę” i „Marię Stuart” J. Słowackiego oraz „Norę” 

Ibsena. Po raz ostatni na rzeszowskiej scenie wystąpiła 

w 1946 r. w roli Pani Tabret w „Świętym płomieniu” 

W. Somerset-Maughama.

1. Pracownia Zdzisława Beksińskiego odtworzona  
w Muzeum Historycznym w Sanoku (MB)

2. Witraż Józefa Mehoffera w kaplicy zamku  
w Baranowie Sandomierskim (KZ)

3. Wanda Siemaszkowa – od 1957 r. jej imię  
nosi rzeszowski teatr (TS)
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Stanisław Pigoń (1885–1968) 
– urodzony w Komborni k. Krosna, historyk literatury 

polskiej, edytor, wychowawca i pedagog, rektor i pro-

fesor historii literatury polskiej na Uniwersytecie Stefana 

Batorego w Wilnie, członek Polskiej Akademii Nauk 

i Polskiej Akademii Umiejętności, profesor Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego. Słuchaczem jego wykladów był 

Karol Wojtyła. Wraz z grupą profesorów krakowskich 

więziony był w niemieckim obozie koncentracyjnym 

Sachsenhausen. Zajmował się literaturą jako przekazem 

doniosłych treści poznawczych oraz jej rolą w kształ-

towaniu polskiej świadomości narodowej, był bada-

czem i wydawcą tekstów wielkich pisarzy. Księgozbiór 

profesora liczący 9351 woluminów zgodnie z  jego 

wolą został po jego śmierci przekazany Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rze-

szowski). W 1982 r. utworzono Pracownię Polonistyczną 

Pigonianum, obecnie w gmachu Biblioteki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski.

Tadeusz Nalepa (1943–2007) 
– kompozytor, gitarzysta, wokalista, harmonijkarz i autor 

tekstów. Nazywany ojcem polskiego bluesa. Współzało-

życiel zespołów Blackout i Breakout. Był absolwentem 

szkoły muzycznej w Rzeszowie w klasach skrzypiec, 

klarnetu i kontrabasu. W 1965 r. założył grupę Blackout, 

z którą wykonywał utwory z repertuaru The Beatles 

i The Rolling Stones. Nagrał z tym zespołem płytę dłu-

gogrającą pt. „Blackout” oraz 6 mniejszych wydawnictw. 

Zespół istniał do końca roku 1967. Z czasem Nalepa 

zaczął komponować muzykę do tekstów poety Bog-

dana Loebla. W 1968 r. założył grupę Breakout. Zespół 

w ciągu 13 lat działalności nagrał 10 płyt. Kolejne albumy 

firmowane nazwiskiem nagrywał z różnymi składami. 

W 2003 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. Uważany jest za jednego 

z najważniejszych polskich muzyków rockowych. Tade-

usz Nalepa zmarł 4 marca 2007 r., został pochowany 

na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Adam Ostaszewski (1860–1934) 
– właściciel Wzdowa, naukowiec i wynalazca, nazywany 

„Leonardem ze Wzdowa”, konstruktor lotniczy, pionier 

polskiej awiacji, działacz gospodarczy i społeczny, 

pisarz, dramatopisarz, poeta i tłumacz poezji niemal 

z całego świata, znawca ponad dwudziestu języków 

obcych, twórca języka podobnego do esperanto i słow-

nika do niego, doktor prawa i filozofii, był konstruktorem 

szeregu modeli samolotów (w tym płatowca z silnikiem, 

który był zbliżony do samolotu braci Wright, choć 

wyprzedzał ich wynalazek), samolotu odrzutowego, 

1
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dwupłatowców Ost 1–3, helikoptera, modelu sterowca, 

automatu do gry w szachy oraz instrumentów nauko-

wo-badawczych. Pisał prace z zakresu fizyki, astronomii 

i techniki druku, szkice naukowo-literackie z zakresu 

sztuki i archeologii. W dworskim parku we Wzdowie 

zbudował obserwatorium astronomiczne – drewnianą 

budowlę w kształcie walca z ruchomą kopułą dachu.

Jan Gwalbert Pawlikowski (1860–1939) 
– ekonomista, historyk literatury i krytyk literacki, publi-

cysta i wydawca, polityk, pedagog, rolnik teoretyk i prak-

tyk, działacz społeczno–polityczny, taternik i speleolog, 

pionier ochrony przyrody i turystyki w Polsce. Jego prace 

stały się podstawą uchwalonej w 1934 r. pierwszej pol-

skiej ustawy o ochronie przyrody. Należał do niezwykle 

znanej i zasłużonej rodziny Pawlikowskich z Medyki, któ-

rej liczni przedstawiciele byli inicjatorami i animatorami 

życia kulturalnego i naukowego tych terenów.

Piotr Michałowski (1800–1855) 
– malarz, twórca wspaniałych portretów i wizerunków 

koni, organizator życia społecznego i gospodarczego. 

Mieszkał przez kilka lat w Bolestraszycach k. Przemy-

śla. Niezwykle cennym dokumentem artystycznym 

tego okresu w życiu Michałowskiego jest „Szkicownik 

bolestraszycki” – kapitalne studium rysunkowe postaci 

i zwierząt. Bolestraszyckie założenia dworsko–ogro-

dowe są dziś częścią słynnego w Polsce i za granicą 

Arboretum.

Aleksander hrabia Fredro (1793–1876) 
– komediopisarz, poeta, pamiętnikarz, ułan, ziemianin. 

Dzieciństwo spędził w dworze swego dziadka w Nienado-

wej i w ciągu swojego życia wiele podróżował po naszym 

regionie. W wyniku małżeństwa z Zofią Jabłonowską stał 

się współwłaścicielem zamku Kamieniec w Odrzykoniu. 

Przeczytana tam relacja dawnego sporu stała się kanwą 

jego najsłynniejszej komedii „Zemsta”.

Ignacy Krasicki (1735–1801) 
– biskup warmiński zwany „Księciem poetów”, autor wier-

szy, bajek, satyr, poematów heroikomicznych. Urodził się 

w Dubiecku, gnieździe rodowym Krasickich. Zaufany 

dworzanin króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

uczestnik słynnych Obiadów Czwartkowych, współ-

twórca Konstytucji 3 Maja. Rodzinnemu miejscu poświę-

cił kilka wierszy.

1. Rzeszów, pomnik Tadeusza Nalepy (KZ)

2. „Leonardo ze Wzdowa” – pomnik Adama Ostaszewskiego (KZ)

3. Na zamku Kamieniec Aleksander hr. Fredro  
osadził akcję swojej najsłynniejszej komedii „Zemsta” (KZ)

4. Pomnik Ignacego Krasickiego przed zamkiem w Dubiecku (KZ)4

3
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Szersza perspektywa

Województwo podkarpackie jest 
najchętniej wybieranym regionem 
przez inwestorów lokujących 
swoje przedsięwzięcia  
w makroregionie Polski Wschodniej.
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Podkarpackie – szersza perspektywa

S
tyk granic trzech państw: Polski, Słowacji, Ukrainy, zewnętrzna granica 

Unii Europejskiej, korytarz transportowy łączący Zachód ze Wscho-

dem – to tylko niektóre z atutów województwa podkarpackiego, lidera 

wśród regionów Polski Wschodniej. Gospodarczy rozwój województwa 

podkarpackiego łączy się nierozerwalnie z zapoczątkowanym przed II wojną 

światową programem budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. COP to 

geneza wielu dzisiejszych zakładów przemysłowych, by wspomnieć tu tylko 

Pratt & Whitney Rzeszów, PZL Mielec Sikorsky Lockheed Martin Company czy 

Hutę Stalowa Wola SA. Za sprawą powstałej w 1854 r. w Bóbrce koło Krosna 

pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej województwo uznawane jest zaś 

za kolebkę przemysłu naftowego.

Dziś województwo podkarpackie jest najchętniej wybieranym regionem 

przez inwestorów lokujących swe przedsięwzięcia w makroregionie Polski 

Wschodniej. Sprzyjają temu zarówno dostępność terenów inwestycyjnych, 

obszary, na których prowadzić można działalność gospodarczą na pre-

ferencyjnych warunkach, jak i dostępność komunikacyjna. O tej ostatniej 

decydują zarówno łącząca zachodnią i wschodnią granicę kraju autostrada 

A4, powstająca droga ekspresowa S19, modernizowane linie kolejowe, w tym 

szerokotorowa LHS, jak również notujący stały wzrost liczby odprawianych 

pasażerów Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

2



84-85

Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego (skupia się tu 

około 90% jego krajowej produkcji), ośrodków naukowo-badawczych oraz 

rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Nie tylko jednak przemysł 

lotniczy decyduje o gospodarczej sile województwa podkarpackiego. Nie-

bagatelny wpływ ma na nią bowiem sektor informatyczny, który jest jedną 

z najdynamiczniej rozwijających się w regionie branż. Podobnie zresztą jak 

przemysł motoryzacyjny – swoje zakłady ulokowało tu wielu światowych 

potentatów z tego sektora. O gospodarczej specyfice regionu stanowią 

także: przemysł chemiczny, elektromaszynowy, szklarski, drzewny oraz rol-

nictwo. W regionie z powodzeniem realizowane są pionierskie w skali kraju 

formy wspierania przedsiębiorców, a pod względem nakładów na rozwój 

działalności w sektorze B+R województwo podkarpackie zajmuje wysokie 

miejsce w kraju.

1. Na poprzedniej rozkładówce:  
Podkarpacki odcinek drogi ekspresowej S19 (TP)

2. Nowoczesna linia produkcyjna szyb samochodowych  
w zakładzie Pilkington Automotive Poland (TP)

3. Linetech Aircraft Maitenance jest liderem w Europie  
Środkowo-Wschodniej w zakresie przeglądów  

technicznych i napraw strukturalnych samolotów (PK)
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Rzeszów
Największe miasto południowo-wschodniej Polski, sto-

lica województwa podkarpackiego oraz centrum Rze-

szowskiego Obszaru Metropolitarnego. Siedziba władz 

samorządowych i wojewódzkich, instytucji rządowych 

oraz sądowniczych. Stanowi centrum ekonomiczne, 

akademickie, kulturalne i  rekreacyjne południowo-

-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego ośrodka 

przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego.

W stolicy Podkarpacia mieszka blisko 220 tys. osób. Miasto 

ma najwyższy wskaźnik studentów na 1000 mieszkańców. 

Pod względem ilości studentów przypadających na tysiąc 

mieszkańców Rzeszów plasuje się na pierwszym miejscu 

w Unii Europejskiej. Średnia wieku mieszkańców miasta 

to 39 lat, dlatego Rzeszów jest często nazywany miastem 

ludzi młodych.

Rzeszów to miejsce, które mieszkańcy wysoko oce-

niają pod względem jakości życia. Otwarcie przyznają, 

że jest to miasto czyste, bezpieczne, wygodne, zapew-

niające jednocześnie stabilizację życiową i satysfakcję 

z możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Rzeszów jest siedzibą Doliny Lotniczej – największego 

klastra lotniczego w Polsce, skupiającego ponad 150 firm 

z branży. Największym zakładem jest Pratt & Whitney 

Rzeszów (dawniej WSK „PZL-Rzeszów”) specjalizujący 

się w produkcji silników samolotowych. W mieście roz-

wija się również przemysł Chemiczny (Valeant, Sylveco, 

Sanofi-Aventis), informatyczny (Asseco Poland SA), 

a także opakowaniowy (Marma Polskie Folie). W Rzeszo-

wie swoje siedziby mają również takie firmy, jak Zelmer 

czy Nestle (dawniej Alima-Gerber).

W Rzeszowie działają dwa kluby siatkarskie posiadające 

drużyny w ekstraklasie męskiej – Asseco Resovia Rzeszów 

oraz żeńskiej – Developres Rzeszów, który w 2017 roku 

zdobył brązowy medal w rozgrywkach o mistrzostwo 
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Polski. Asseco Resovia Rzeszów to siedmiokrotny mistrz 

Polski, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski oraz zdo-

bywca Superpucharu Polski. Siatkówka stała się w Rze-

szowie „sportem narodowym”, na mecze odbywające się 

w Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym 

„Podpromie” im. Jana Strzelczyka przychodzi ponad 

4 tys. kibiców. Dzięki planowanej rozbudowie hala będzie 

mogła niedługo pomieścić na widowni 7 tys. osób.

Kolejnym ważnym dla stolicy Podkarpacia sportem jest 

żużel. Mecze odbywają się na Stadionie Miejskim „Stal” 

w Rzeszowie od lat 50. XX wieku. Speedway Stal Rzeszów 

dwukrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski.

Rzeszów jest miejscem, gdzie odbywa się wiele interesu-

jących wydarzeń kulturalnych. Od 1969 roku, co trzy lata, 

zespoły z całego świata zjeżdżają się na Światowy Festi-

wal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych,. Kolej-

nym znaczącym wydarzeniem jest Rzeszów Carpathia 

Festival, który organizowany jest od 2005 roku. Podczas 

przeglądu swoje umiejętności prezentują młodzi wokali-

ści i zespoły muzyczne. 

Festiwal Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, 

to kolejna cykliczna impreza w naszym mieście. Podczas 

koncertów można było już zobaczyć i usłyszeć takie 

gwiazdy, jak Guano Apes, White Lies, Within Tempta-

tion, Coma, T.Love, Myslovitz i wiele innych. Największą 

widownię przyciągają koncerty kolektywów – wspólne 

występy polskich zespołów z gośćmi ze Wschodu, 

z takich krajów, jak Ukraina, Białoruś czy Armenia.

1. Okrągła kładka w centrum  
stolicy województwa (TP)

2. Most im. Tadeusza Mazowieckiego (TP)

3. Na Rynku (TP)

4. Fontanna multimedialna (TP)

43
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Z zamiłowania 
do przestworzy
Mieszkańcy województwa podkarpackiego zamiłowa-

nie do lotnictwa mają we krwi. W 1790 r. Jan Potocki 

z Łańcuta urzeczywistnił pragnienie o podniebnych 

podróżach i jako pierwszy Polak wzniósł się balonem 

w przestworza. Mocno w historię podkarpackiego 

lotnictwa wpisał się także pionier polskiej awiacji, zie-

mianin Adam Ostaszewski ze Wzdowa, który uznawany 

jest za wynalazcę dwupłatowego samolotu oraz silnika 

odrzutowego. W 1892 r. na zlecenie Ostaszewskiego, 

zbudowano „pionowzlot”, który wzniósł się na wyso-

kość 100 m. Warto wspomnieć, iż w tym czasie bracia 

Wright produkowali jeszcze rowery.

Na rozwój tradycji lotniczych niewątpliwy wpływ miała 

także współpraca wybitnych mieszkańców regionu 

z założoną przez pracowników Politechniki Lwowskiej 

najstarszą organizacją lotniczą w Polsce – Związkiem 

Awiatycznym Słuchaczów Politechniki. Jego członkowie 

w późniejszych latach znaleźli się niemal we wszystkich 

tworzących się ośrodkach myśli i produkcji lotniczej. 

W latach 20. XX wieku Związek ten został przekształcony 

Mieszkańcy województwa 
podkarpackiego zamiłowanie 
do lotnictwa mają we krwi.
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1. Nim usiądą za sterami, przyszli piloci szkolą się na symulatorze  
w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (TP)

2. W podkarpackim samoloty są nie tylko wytwarzane, ale również serwisowane (TP)

3. Pratt & Whitney Rzeszów z lotu ptaka, w centralnym  
punkcie nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe (P&W) 

2 3
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w Aeroklub Lwowski, który w 1930 r. stworzył stojącą 

na wysokim poziomie i niezwykle popularną, funkcjo-

nującą w Podkarpackim do dzisiaj, szkołę szybowcową 

w Bezmiechowej.

Początki przemysłu lotniczego na terenie dzisiejszego 

województwa wiążą się z zainicjowaną w latach 30. 

XX wieku budową Centralnego Okręgu Przemysło-

wego. Wśród najważniejszych inwestycji tego gospo-

darczego przedsięwzięcia znalazły się zakłady lotnicze 

w Mielcu i Rzeszowie. Był to początek tworzącego się 

w regionie silnego ośrodka produkcji lotniczej. Pogłę-

biająca się z biegiem lat koncentracja przemysłu lotni-

czego w połączeniu z istniejącym na terenie regionu 

zapleczem badawczo–rozwojowym oraz edukacyjnym 

zaowocowała powołaniem do życia klastra przemysłu 

lotniczego. Założone w 2003 r. Stowarzyszenie Grupy 

Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza 

za cel działalności postawiło sobie przekształcenie Polski 

południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie 

regionów lotniczych. Obecnie stowarzyszenie skupia 

blisko 160 firm, z których ok. 90% zlokalizowanych jest 

na terenie województwa podkarpackiego. Funkcjonujące 

w ramach Doliny Lotniczej firmy to światowa czołówka 

branży lotniczej. Do największych i zarazem najno-

wocześniejszych liderów klastra zalicza się zajmującą 

się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych 

jednostek napędowych firmę Pratt & Whitney Rzeszów, 

wchodzącą w skład amerykańskiej korporacji United 

Technologies. Drugim znaczącym przedsiębiorstwem 

klastra jest PZL Mielec Sikorsky Lockheed Martin Com-

pany. Firma jest największym w Polsce producentem 

samolotów, wytwarza również struktury lotnicze i heli-

koptery. Do największych sukcesów spółki zalicza się 

uruchomienie linii produkcyjnej wielozadaniowego 

śmigłowca Sikorsky S-70i BLACK HAWK TM. W ramach 

Doliny Lotniczej na terenie województwa działają także 

nowoczesna fabryka i centrum badawcze światowego 

potentata branży lotniczej – MTU Aero Engines. Funk-

cjonują tu również takie przedsiębiorstwa, jak: Safran 

Transmission System Poland (obróbka i montaż zaawan-

sowanych technologicznie komponentów i modułów 

do silników stosowanych m.in. w samolotach Airbus 

i Boeing), Heli-One (obsługa hangarowa śmigłowców), 

McBraida (produkcja wysokoprecyzyjnych elementów 

1
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do silników lotniczych oraz innych komponentów dla przemysłu lotniczego), 

czy też będąca liderem w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej 

firma Linetech Aircraft Maitenance, zajmująca się wykonywaniem przeglą-

dów technicznych i naprawami strukturalnymi samolotów.

Rozwój branży lotniczej w dużej mierze uzależniony jest od dostępu 

do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wiodącą rolę w kształceniu specja-

listów pełni w regionie Politechnika Rzeszowska. Funkcjonująca od początku 

lat 50. XX w. uczelnia przygotowuje studentów nie tylko z zakresu projekto-

wania statków powietrznych i ich wyposażenia, ale także umożliwia uzyskanie 

licencji pilota zawodowego lotnictwa cywilnego. Główną rolę w tym zakresie 

odgrywają zlokalizowany w Jasionce koło Rzeszowa Ośrodek Kształcenia 

Lotniczego, jak również Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lot-

niczego oraz działający w Bezmiechowej koło Leska Akademicki Ośrodek 

Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej.

1. Flagowe produkty Polskich Zakładów 
Lotniczych w Mielcu – śmigłowiec 

wielozadaniowy S-70i BLACK HAWK  
i samolot M28 (PZL)

2. Kraina szybowisk. W powiecie leskim 
działają aż 4 szybowiska. Jednym z nich  

jest słynna Bezmiechowa (KZ)

3. Montaż przekładni lotniczych,  
Safran Transmission Systems Poland (TP)

4. Topaz produkowany przez firmę  
Ekolot z Krosna (AM)

3 4
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Podkarpackie 
okno na świat
Rzeszowskie lotnisko to jeden z najdynamiczniej rozwijających się portów 

regionalnych w Polsce. 

W roku 2017 z usług portu skorzystało blisko 700 tys. pasażerów, a ich liczba 

rośnie z roku na rok. Taki wynik to zarówno efekt wykorzystania możliwo-

ści jakie daje nowoczesny terminal lotniska, jak i bogatej siatki połączeń 

realizowanej z podrzeszowskiej Jasionki. Dużą popularnością cieszą się 

regularne loty na Wyspy Brytyjskie oraz do portów przesiadkowych w War-

szawie i Monachium. Jako jedno z nielicznych lotnisk regionalnych w Europie 

Jasionka posiada połączenie transatlantyckie z Nowym Jorkiem (Newark) 

obsługiwane przez narodowego przewoźnika PLL LOT. Podróż w komfor-

towych warunkach zapewniają nowoczesne samoloty Boeing 787 Dreamli-

ner. Oprócz tego w siatce połączeń znajdują się takie kierunki jak Tel Awiw, 

Londyn (lotniska Stansted i Luton), Glasgow, Dublin, Manchester, Bristol 
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i East Midlands, a w sezonie letnim także do Burgas, Aten i Korfu. W okresie 

wakacyjnym uruchamiana jest bogata oferta czarterowa obejmująca wyloty 

do popularnych destynacji urlopowych takich jak Grecja, Bułgaria, Turcja 

czy Albania. 

Lotnisko w Rzeszowie posiada jedną z najdłuższych dróg startowych oraz 

szereg zmodernizowanych płyt postojowych. Pod koniec 2017 roku do użytku 

został oddany nowoczesny terminal Cargo. W tym samym okresie wspólnie 

z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej uruchomiono System ILS cat. II, który 

jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo operacji lotniczych. Na terenie lot-

niska znajduje się kompleks hangarów remontowych, w których serwisowane 

są samoloty. We wrześniu 2018 roku Polska Grupa Lotnicza ogłosiła plany 

budowy na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka centrum serwiso-

wego MRO (Maintenance Repair & Overhaul) dla samolotów pasażerskich, 

które będzie w stanie obsługiwać maszyny szerokokadłubowe, takie jak np. 

Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 i Airbus A350. Docelowo inwestycja może 

stać się największą tego typu bazą w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka jest bardzo dobrze skomunikowany z głów-

nymi drogami krajowymi oraz dojazdem do autostrady A4. W sierpniu 2018 r. 

ukończono przebudowę czteropasowej drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej 

lotnisko z drogą ekspresową S19 oraz z drogą wojewódzką nr 878. W pobliżu 

portu rozwija się infrastruktura okołolotniskowa. Z powodzeniem funkcjonuje 

już Centrum Wystawienniczo Kongresowe G2A Arena, a w lipcu 2017 rozpo-

częła się budowa przylotniskowego hotelu. 

2

3

1

1. Terminal Międzynarodowego  
Portu Lotniczego (MPi)

2. Nowoczesna infrastruktura lotniska (KZ)

3. W ciągu roku lotnisko obsługuje blisko  
700 tysięcy podróżnych (FA)
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Gospodarcza 
siła
O sile podkarpackiej gospodarki współdecyduje pozycja branży informa-

tycznej. Obecnie sektor ten jest jednym z najdynamiczniej rozwijających 

się w regionie. Funkcjonujące tutaj przedsiębiorstwa reprezentują prawie 

wszystkie specjalizacje informatyczne, a najwięcej osób zatrudnionych jest 

w działalności związanej z oprogramowaniem.

Sektor informatyczny województwa podkarpackiego charakteryzuje się zróż-

nicowaniem przedsiębiorstw pod względem ich rozmiarów. Jednym z nich 

jest firma Asseco Poland S.A., największa spółka informatyczna notowana 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jest także istotnym i znaczącym graczem na rynku europejskim. W prestiżo-

wym rankingu Truffle 100 zajmuje szóste miejsce wśród największych produ-

centów oprogramowania w Europie. Firma, będąca największym pracodawcą 

sektora IT w Polsce, specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania 

i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje 

z liderami rynku światowego. Mówiąc o podkarpackiej branży IT nie można 

1
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nie wspomnieć o  firmie G2A z Rzeszowa, będącej 

najszybciej rozwijającym się cyfrowym market place 

na świecie i wiodącym sprzedawcą gier komputerowych.

W celu integracji środowiska podkarpackich przed-

siębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej 

i  informatycznej w 2006 r. w Rzeszowie powołano 

do życia Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Misją 

stowarzyszenia jest wspieranie budowy i rozwoju gron 

przedsiębiorczości branży teleinformatycznej. W grud-

niu 2010 r. osiem firm z województwa podkarpackiego 

i lubelskiego utworzyło Wschodni Klaster Informatyczny. 

Priorytetowe zadania klastra to stworzenie korzystnych 

warunków ułatwiających wdrażanie nowych, innowa-

cyjnych rozwiązań, kreowanie i wspieranie wszelkich 

inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa infor-

macyjnego. Obecnie klaster skupia blisko 90 firm.

Motoryzacja – obok informatyki, lotnictwa i sektora 

„jakości życia” – staje się kolejną specjalizacją regionu, 

a wyrasta z tradycji sięgającej jeszcze XIX wieku. Już 

w 1832 r. rozpoczął działalność zakład znany pod dzi-

siejszą nazwą Autosan. Początkowo słynął z pojazdów 

szynowych – tylko do roku 1925 fabryka wyprodukowała 

ponad 15 tysięcy wagonów tramwajowych i kolejowych. 

Później stała się symbolem produkcji polskich autobu-

sów – w 1993 r. jej progi opuścił 100-tysięczny pojazd. 

Wyrosły także fabryki znanych na drogach całej Europy 

marek Zasław i Stomil.

Współcześnie w Podkarpackim powstał drugi solidny 

filar motoryzacji – funkcjonują tu z powodzeniem dwa 

grona przedsiębiorstw z tego sektora: Wschodni Sojusz 

Motoryzacyjny i Polska Grupa Motoryzacyjna. Pierwszy 

z nich skupia m.in. działające na północnym zachodzie 

regionu, od Dębicy po Stalową Wolę, korporacje sektora 

„automotive” o łącznych obrotach przekraczających 

6 miliardów złotych i zatrudniających ponad 13 tys. pra-

cowników. Należą do nich: Pilkington Automotive, 

Kirchhoff, TC Dębica, BorgWarner, Superior Industries 

Production, Federal Mogul i Lear Corporation. Drugi 

z klastrów to ogólnopolska organizacja aktywnie wspie-

rająca krajowych producentów z branży motoryzacyjnej. 

PGM prowadzi wiele działań probiznesowych, a dzięki 

różnorodności reprezentowanych w niej firm członko-

wie mogą korzystać z efektu synergii i efektu skali oraz 

wzajemnie inspirować się do rozwoju. O skali działania 

grupy niech świadczy choćby to, że we wrześniu 2018 r. 

uruchomiła swoje biuro w Chinach, którego pracow-

nicy pomagają polskim producentom we wchodzeniu 

na tamten trudny rynek.

4

1. Motoryzacja jest jedną z inteligentnych  
specjalizacji województwa podkarpackiego (TP)

2. O gospodarczej sile regionu decyduje także  
dynamicznie rozwijający się sektor informatyczny (TP)

3. Mielecki Melex to jeden z najdłużej działających  
producentów pojazdów elektrycznych na świecie (TP)

4. W fabryce BorgWarner powstają zaawansowane technologicznie 
podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego (TP)

3
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Podkarpackie – szersza perspektywa

Rozwój ze wsparciem
W województwie podkarpackim z powodzeniem realizowane są pionierskie 

w skali kraju formy wspierania przedsiębiorców. Prężnie działają tu dwie spe-

cjalne strefy ekonomiczne, zaś przedsiębiorcy z branży lotniczej i innowacyj-

nych technologii mogą lokować swe przedsięwzięcia w Podkarpackim Parku 

Naukowo – Technologicznym AEROPOLIS.

AEROPOLIS jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce i jednym z najbar-

dziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w makroregionie Polski Wschod-

niej. Park zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowo-badawczej jest 

powiązany głównie z przemysłem lotniczym. Oferuje w pełni uzbrojone 

tereny inwestycyjne oraz pomieszczenia Preinkubatora Akademickiego 

i Inkubatora Technologicznego. Szczególnym atutem jest jego lokalizacja 

– sąsiedztwo autostrady A4 oraz międzynarodowego lotniska w Rzeszo-

wie-Jasionce, a dzięki włączeniu terenów parku do Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej EURO-PARK Mielec, firmy mają możliwość uzyskania zwolnień 

podatkowych. Inwestorzy mogą również liczyć na pomoc zarządzającej 

parkiem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., a w szczegól-

1
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ności dwóch jednostek działających w jej strukturze: 

Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Transferu 

Technologii, Innowacji i  Informatyzacji. Wychodząc 

naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i potencjalnych 

inwestorów, w województwie podkarpackim utworzono 

obszary aktywności gospodarczej, których atutem jest 

dostępność ulg, preferencji i uproszczonych proce-

dur administracyjnych. Specjalna Strefa Ekonomiczna 

EURO–PARK MIELEC powstała w 1995 r. jako pierwszy 

tego typu obszar w Polsce. Do wiodących branż strefy 

zaliczyć należy przedsiębiorstwa z sektora lotniczego, 

tj. PZL Mielec Sikorsky Lockheed Martin Company, 

MTU Aero Engines Polska, Goodrich Aerospace Poland 

oraz motoryzacyjnego: BorgWarner Turbo Systems 

Poland, Lear Corporation czy Kirchhoff Polska. Na jej 

obszarze funkcjonuje także największy polski producent 

opon samochodowych – Firma Oponiarska Dębica S.A. 

Natomiast Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

EURO–PARK WISŁOSAN swoje tereny przeznacza m.in. 

pod inwestycje przemysłu chemicznego, maszynowego 

i metalowego. W tarnobrzeskim obszarze aktywności 

gospodarczej zainwestowały takie firmy, jak: Pilkington 

Automotive Poland, Federal-Mogul, Superior Industries 

Production, Ikea Industry Poland czy Liugong Machinery 

Poland, którego zakład jest największą chińską inwesty-

cją w Polsce.

1. Drony to jedna z podkarpackich 
specjalności produkcyjnych (TP)

2. Budynek Podkarpackiego Parku  
Naukowo-Technologicznego Aeropolis (MB)

3. Firma McBraida zainwestowała  
w PPNT Aeropoils (MB)

4. UTC – Aerospace Systems (MB)2
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Inwestycje w wiedzę
Działalność badawczo–rozwojowa jest głównym moto-

rem napędzającym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 

Województwo podkarpackie ponosi wysokie nakłady na 

rozwój działalności w sektorze B+R i pod tym względem 

zajmuje wysokie miejsce w kraju. Dodatkowo czynnikiem 

determinującym postęp działalności badawczo–roz-

wojowej jest podkarpackie społeczeństwo, które jest 

najmłodsze w Polsce. Głównym ośrodkiem akademickim 

jest stolica regionu – Rzeszów. To tutaj swoją siedzibę 

mają największe podkarpackie uczelnie, na czele z Uni-

wersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską. 

Wśród uczelni niepublicznych na uwagę zasługuje Wyż-

sza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Centrami szkolnictwa 

wyższego są także: Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Krosno, 

Mielec, Przemyśl, Jarosław, Sanok. Wśród oferty edu-

kacyjnej województwa na czoło wysuwają się kierunki 

kształcenia technicznego, ekonomicznego, informa-

tycznego i językowego.

Wiodącą rolę w zakresie wspierania działań innowacyj-

nych pełni Politechnika Rzeszowska. Placówka zajmuje 

się badaniami i wdrożeniami m.in. w dziedzinie auto-

matyki i sterowania oraz budowy maszyn i  lotnictwa. 

Realizacja zadań naukowo–badawczych prowadzona 

jest przy współpracy z takimi jednostkami i firmami, jak 

Centrum Zaawansowanych Technologii „Aeronet” Doliny 

Lotniczej czy Pratt & Whitney Rzeszów.

Intensywną politykę prorozwojową prowadzi także Uni-

wersytet Rzeszowski. Badaniami naukowymi zajmują 

się m.in. Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, 

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przy-

rodniczej, Przyrodniczo–Medyczne Centrum Badań 

1
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Innowacyjnych. Prowadzone są tutaj badania i kształceni 

studenci w najnowocześniejszych technologiach wyko-

rzystywanych m.in. w lotnictwie i medycynie.

Województwo podkarpackie plasuje się także na wyso-

kim miejscu pod względem udziału sektora przedsię-

biorstw w strukturze nakładów na sektor B+R. Prym 

w tym zakresie wiedzie firma informatyczna Asseco 

Poland Sp. z o.o. Z działalności badawczo–rozwojowej 

znane są także takie przedsiębiorstwa jak: Zelmer, Pratt & 

Whitney Rzeszów, PZL Mielec Sikorsky Lockheed Martin 

Company, Huta Stalowa Wola SA, ICN Polfa Rzeszów, 

Olimp Laboratories.

Działalność badawczo–rozwojowa przynosi w podkar-

packim wymierne efekty. Wymienić tu można np. firmę 

ML System, która jako pierwsza na świecie opracowała 

i wdrożyła innowacyjną technologię drukowania ogniw 

fotowoltaicznych czy też GC Energy, która zbudowała 

unikalne na skalę europejską mobilne laboratorium 

CALIBRON, służce do szybkiej diagnostyki i naprawy 

systemów energetycznych.

1. Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki  
i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (KZ)

2. Województwo podkarpackie lokuje się wysoko pod względem  
udziału przedsiębiorstw w strukturze nakładów na sektor B+R (TP)

3. Uniwersytet Rzeszowski (TP)

4. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (KZ)

4

3
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Podkarpackie – szersza perspektywa

Podkarpackie 
miejsce spotkań
G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkar-

packiego to największy kompleks konferencyjno–wystawowy w makroregio-

nie. Jest przestrzenią spotkań świata biznesu, polityki i nauki zarówno z kraju, 

jak i Europy.

Ten nowoczesny obiekt jest inwestycją samorządu województwa. Łączna 

wartość projektu wyniosła niemal 155 mln złotych, z czego ponad 64 mln to 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Obiekt stanowi centrum życia naukowego, towarzyskiego, miejsce prezento-

wania osiągnięć technicznych i technologicznych województwa. To idealne 

miejsce do organizowania spotkań z potencjalnymi inwestorami, szkoleń, 

warsztatów, konferencji czy wystaw.

Celem strategicznym G2A Arena CWK jest stworzenie platformy transferu 

idei i informacji, a także prezentacji i wymiany towarów, usług i technologii 

1
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pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, naukow-

cami i administracją a podmiotami reprezentującymi 

inne regiony kraju i świata.

Centrum w Jasionce jest obiektem wielofunkcyjnym 

– część wystawiennicza i kongresowa mogą funkcjono-

wać niezależnie względem siebie lub łączyć się w jedną 

przestrzeń. Dodatkowo bezkolumnowa powierzchnia 

części wystawienniczej umożliwia adaptację pomiesz-

czeń według indywidualnych potrzeb, z możliwością 

tworzenia dowolnych konfiguracji sal.

W Centrum wchodzą m.in.: powierzchnia wystawowa 

wynosząca łącznie 16 145 m², sala kongresowa na 872 

osoby, 2 duże sale konferencyjne na 220 osób i 190 osób, 

sala restauracyjna na 160 osób, sala bankietowa 

na 120 osób, 13 małych sal konferencyjnych; najmniejsza 

z nich pomieści do 20 osób, a największa do 60 osób, 

pokój narad na 33 osoby.

G2A Arena CWK jest miejscem wielu ważnych przed-

sięwzięć o znaczeniu ogólnopolskim, jak i międzyna-

rodowym. Wśród tych największych wymienić można: 

Kongres 590, Aerospace &Defense Meeetings Central 

Europe, Kongres Business Without Limits, Międzyna-

rodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości 

EKOGALA.

1. W G2A Arena CWK odbywa się 
najważniejsze wydarzenie gospodarcze  

w kraju – Kongres 590 (KZ)

2. Futurystyczny budynek G2A Arena  
CWK z lotu ptaka (FO)

3. Przestrzeń wystawiennicza (MB)

4. Sala kongresowa (MB)
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