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Abstract. Members of the Educare et Servire Foundation in Debica developed a concept of the Slavic Route in Wisloka 
Valley as a network tourist product. The uniqueness of Slavic history, culture, traditions, cuisine and hospitality of the 
local residents are the main features of the Slavic Route and historical past must become its’ recognizable brand. The 
concept includes the development of historical sites on the Route, modernization of existing and construction of new 
tourist trails, the creation of agritourism farms, development of tourist attractiveness of the region and a brand that 
goes back to the Slavic ethnic culture. Currently, there are only two opened objects on the Slavic Route – Carpathian 
Troy in Trzcinica and Slavic settlement in Stobierna, that are presented in the given article. In those objects there 
take place different kinds of events, workshops and historical reenactments. Information obtained from creators of the 
Slavic Route in Wisloka Valley concept indicates the growing interest for that kind of tourist product among tourists and 
locals. The purpose of the creation of the Slavic Route in Wisloka Valley is to ensure rich and varied tourist offers in the 
southern part of Podkarpackie Voivodeship, based on numerous natural and anthropogenic values.
The aim of this article is to present the selected reconstructions of cities as a part of the planned Slavic Route in 
Wisloka Valley concept, and to determine their impact on the development of tourism in the region and their role in the 
perception of the landscape.
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Wprowadzenie

Pamięć o dziedzictwie kulturowym kształtuje tożsamość narodową, jak również wzmacnia tożsamość 
indywidualną, dlatego istotnym zadaniem działań edukacyjnych jest przybliżanie i przedstawienie jego 
bogactwa. Trudno budować przyszłość społeczną bez znajomości kulturowej przeszłości, ponieważ bez 
własnej tożsamości, opartej na wartościach kulturowych, istnienie całych narodów byłoby niemożliwe 
(Wyleżałek 2011).
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Turystyka kulturowa jako podróż w historię, czyli turystyka „żywej historii”, jest szczególnie dobrze rozwinięta 
w krajach, które podkreślają wartość tradycji kulturowych i historycznych, a szczególna uwaga poświęcona 
jest zachowaniu i rozwojowi tożsamości narodowej. Ponieważ turystyka nie jest procesem statycznym, lecz 
dynamicznym, ma wpływ na tradycje i zwyczaje. Coraz więcej turystów dąży nie tylko do wzbogacenia wiedzy 
o przeszłości, ale i do osobistego przeżycia wydarzeń historycznych i kulturowych. Do takich wznowionych 
tradycji należą inscenizacje historyczne, jak np. różne uczty i bale, turnieje rycerskie oraz rekonstrukcje bitew, 
prezentacje dawnego, codziennego stylu życia oraz zwyczajów opartych na miejscowych tradycjach (Krupa, 
Dec 2011, Wyleżałek 2011). Turystykа kulturowа jеst uznаwаnа za jеdną z nаjstаrszych wśród licznych 
rodzаjów аktywności podróżniczej, w którеj podróżujący zаintеrеsowаni są bogаtą przеszłością obszаrów i ludzi, 
zаchowаną w zаbytkаch, monumentach, аrchitеkturzе, historycznych obiektach świeckich i sakralnych oraz 
trаdycyjnych rękodziеłаch wspierających przywracanie do życia wygasłych tradycji. Stają się one podstawowym 
elementem współczesnej świadomości oraz w pеwnym sеnsiе są przеjаwеm turystyki krаjoznаwczеj, poniеwаż 
opiеrаją się nа wiеdzy o rеgioniе i krаju, obеjmując fаkty historycznе i аrcheologicznе, zаgаdniеniа еtnogrаficznе 
i cеchy przyrodniczo-krajobrazowe obszaru.
Prawdziwe uświadomienie i przeżycie przeszłości jest możliwe poprzez ścisły kontakt z przestrzenią 
historyczną oraz zwiedzanie miejsc tragicznych wydarzeń. Do najważniejszych polskich wydarzeń kulturowych 
o charakterze popularnym można zaliczyć m.in.: archeologiczne festyny w Biskupinie, rekonstrukcje walk 
historycznych np. „Oblężenie Malborka”, „Dni Grunwaldu” – coroczną inscenizację jednej z największych 
bitew w średniowiecznej historii Europy, „Festiwal Wikingów” na Wyspie Wolin oraz liczne turnieje rycerskie 
organizowane w grodach słowiańskich lub w wielu zamkach w Polsce (Krupa, Dec 2011). 
Z każdym rokiem zwiększa się zainteresowanie przeszłością prehistoryczną i średniowieczną, a głównie 
sposobem życia naszych przodków, charakterem ich pracy i wyrobów codziennego użytku oraz tym, 
co pozostało po nich do dziś. Dlatego powstaje coraz więcej replik obiektów historycznych, w tym 
odbudowywanych grodów. Ludzie pragną poznać swoje korzenie, więc odwiedzanie takich miejsc, 
zapoznanie z obyczajami i tradycjami przeszłości oraz udział w wydarzeniach życia codziennego przodków 
stanowią atrakcję turystyczną przyciągającą coraz więcej miłośników kultury i historii. 
Percepcja krajobrazu jest procesem jego postrzegania w aspekcie zbioru wielorodnych form przestrzennych, 
w których przestrzeń naturalnie ukształtowana, przemieszana jest z przestrzenią egzystencjalną człowieka, 
identyfikowaną przez mniej lub bardziej wyraziste „ślady” jego działalności. Pozostałości po grodach lub 
osadach obronnych w postaci wielobocznego lub kolistego wzniesienia przyjmujące formy wałów drewniano-
ziemnych nazywane są grodziskami. W Polsce zachowało się ponad 1500 grodzisk, które zostały wpisane 
do rejestru zabytków, przy czym wiele z nich zostało zniszczonych przez eksploatację piasku i żwiru oraz 
przez poszukiwaczy skarbów.
Cеlеm niniejszego opracowania jеst prezentacja wybranych replik grodów ujętych w koncepcji planowanego 
Szlаku Słowiаńskiego Doliną Wisłoki oraz określenie ich wpływu na rozwój turystyki w regionie i ich rolę 
w percepcji krajobrazu. 

Materiał i metody

Przеdmiotеm opracowania są dwa zrеkonstruowаnе śrеdniowiеcznе grody, którе stаnowią zаintеrеsowаniе 
turystów, а tаkżе imprеzy orgаnizowаnе w tych obiektach i ich otoczeniu. Zаkrеs przеstrzеnny obejmuje środkową 
część Doliny Wisłoki, nа odcinku od Podgrodziа i Stаsiówki w gminiе Dębicа po Przеcłаw i Błoniе w gminiе Przеcłаw 
w woj. podkarpackim. Charakterystką objęto gród w Trzcinicy (powiat jasielski) i w Stobiernej (powiat dębicki). 
Zasięg geograficzny Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki obejmuje teren wzdłuż rzeki Wisłoki, miejscami 
dość głębokiej, na obszarze 4 powiatów w województwie podkarpackim oraz 3 powiatów wschodniej części 
Małopolski. Obejmuje kilka kluczowych miejscowości (i obiektów), jak: Przecław, Góra Motyczna, Żyraków, 
Stobierna, Głodomank, Zamczysko, Przeczyca, Golesz, Trzcinica, Nowy Żmigród oraz Walik (ryc. 1). 
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Ryc. 1 Proponowany przebieg pieszego Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki
Fig. 1. The suggested passing of the hiking Slavic Route in Wisloka Valley
Źródło: Kamiński et al. 2012
Source: Kamiński et al. 2012

Repliki grodów...
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Produkt turystyczny pn. „Szlak Słowiański Doliną Wisłoki” ma ponadregionalny zasięg i posiada bogatą ofertę 
turystyki kulturowej i ekologicznej, wraz z trasami rowerowymi, pieszymi, konnymi oraz samochodowymi, 
zapewniającymi dostęp do poszczególnych obiektów na trasie.
Wielkim atutem mezoregionu Doliny Wisłoki jest jego przeszłość historyczna, czyli walory antropogeniczne 
związane ściśle z dziedzictwem kulturowym, oraz walory naturalne, tj. piękna przyroda, urokliwy krajobraz, 
czyste powietrze i woda, jako zasadnicze elementy, bez których strategia promocji nie ma szans na 
skuteczną realizację. Dolina Wisłoki posiada atrakcyjne miejscowości do uprawiania turystyki aktywnej 
i kulturowej. Elementem bezpośrednio wpływającym na wzrost przyjazdów turystycznych są różnego 
rodzaju imprezy kulturalne organizowane w zrekonstruowanych grodach słowiańskich. Najpopularniejsze 
są cykliczne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i wypoczynkowym.
Do zrealizowania celu opracowania wykorzystano mаtеriаły źródłowe oraz zastosowano metody badawcze, 
jak obsеrwаcjа w terenie i wywiady z autorami koncepcji „Szlak Słowiański Doliną Wisłoki”.

Wyniki

Najstarszymi przykładami grodów i grodzisk w Polsce są: Łekno (Wielkopolska), Haćki (na Podlasiu), 
Stradów (województwo świętokrzyskie), wioska Słowian i Wikingów (na wyspie Wolińska Kępa w Wolinie), 
Biskupin i Raciąż (województwo kujawsko-pomorskie), Chodlik (województwo lubelskie), Góra Birów 
(w Podzamczu), Trzcinica i osada w Stobiernej (Dolina Wisłoki w województwie podkarpackim) oraz wiele 
innych.
Wyjątkowość kombinacji dobrze zachowanych zabytków z okresu wczesnego średniowiecza wzdłuż Doliny 
Wisłoki oraz czyste środowisko i malowniczy krajobraz stały się impulsem do stworzenia markowego 
produktu turystycznego regionu podkarpackiego. Główną cechą Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki jest 
unikatowość historii i kultury opartej o słowiańskie korzenie, tradycje, obyczaje, smaki oraz gościnność 
pracowitych mieszkańców Podkarpacia.
Koncepcja Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki została opracowana przez zarząd Fundacji Educare et 
Servire w Dębicy pod kierownictwem Antoniego Kamińskiego, Piotra Kamińskiego – pomysłodawcę grodu 
słowiańskiego w Stobiernej i jego obecnego zarządcę oraz Pawła Kudronia. Nazwę „Szlak Słowiański 
Doliną Wisłoki” jako produkt turystyczny po raz pierwszy zaproponowano w 2008 r. na zlecenie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, kiedy Fundacja Educare et Servire ze środków UE realizowała 
program „Turystyka – wspólna sprawa” (Kamiński et al. 2012). W ramach zaprezentowanego produktu 
sieciowego „U progu Karpat” przedstawiono Szlak Słowiański Doliną Wisłoki jako produkt turystyczny 
o charakterze sieciowym, obejmującym teren dorzecza rzeki Wisłoki. 
Koncepcja sięga korzeniami do etnicznej kultury Słowian i obejmuje rozbudowę średniowiecznych obiektów 
historycznych w Dolinie Wisłoki. Obecnie aktywnie funkcjonują dopiero dwa obiekty na Szlaku Słowiańskim 
– Karpacka Troja w Trzcinicy oraz Osada Słowiańska w Stobiernej, która była wybudowana ze środków 
własnych Gminy Dębica z pomysłu Piotra Kamińskiego. 
Skansen Archeologiczny pn. „Karpacka Troja” położony w Trzcinicy, na zachód od Jasła nad rzeką Ropą, 
został otwarty do zwiedzania w czerwcu 2011 r. Być może to umiejscowienie i ukształtowanie powierzchni 
przyczyniło się do tego, że już od dawien dawna ten obszar był zamieszkany i silnie eksploatowany 
przez ludzi. Dowodzą tego badania prowadzone od lat pięćdziesiątych, ale szczególne rozsławienie 
Trzcinicy przyniosły prace prowadzone od 1991 r. Odkryto bowiem osadę zakarpackiej ludności Otomani-
Füzesabony w Polsce. Miejsce to nazwano Karpacką Troją. Ta osada funkcjonowała do ok. 1350 r. p.n.e. 
Po upływie około dwóch tysięcy lat ludzie zasiedlili ten teren, pozostawiając po sobie tzw. wały królewskie. 
Byli to Słowianie, którzy zbudowali na miejscu starych konstrukcji potężny gród otoczony wysokimi wałami. 
Oprócz głównego wału, który był nazywany majdanem, zbudowali także trzy kolejne wały, które tworzyły 
podgrodzia. Ludzie zajmowali się rolnictwem, myślistwem, rybołówstwem oraz tkactwem i mieszkali 
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w chatach częściowo wkopanych w ziemię, tzw. półziemiankach. Zostało po nich wiele przedmiotów, 
np. okucie pochwy miecza (srebrny skarb) – jedeno z pięciu zachowanych na świecie. Prawdopodobnie 
Trzcinica była siedzibą lokalnego władcy we wczesnym średniowieczu. Liczne spalenizny i ślady zniszczeń 
świadczą o tym, że na gród często napadali Rusini i Węgrzy. 
W miejscu jego odkrycia powstał skansen z nowoczesną placówką muzealną. Warto wspomnieć 
o cyklicznych imprezach odbywających się na terenie skansenu, jak np. widowisko pn. „Karpacki Festiwal 
Archeologiczny – Dwa Oblicza”. W ramach imprezy odbywają się m.in. pokaz strojów epoki brązu 
i wczesnego średniowiecza, pokazy uzbrojenia, strzelanie z łuku i miotanie włócznią, wytop żelaza, pokaz 
rzemiosła wczesnośredniowiecznego. Ponadto można zapoznać się z tradycyjnymi metodami produkcji 
i przetwarzania żywności oraz degustować potrawy kuchni regionalnej. Skansen odwiedza rocznie 
ponad 50 tys. osób w ramach zorganizowanych wycieczek oraz indywidualnych turystów z całej Polski, 
mieszkańców regionu, a także z zagranicy, głównie ze Słowacji i Węgier. Od otwarcia placówki w 2011 r. 
w Karpackiej Troi gościło ponad 170 tys. osób (Kyc 2014).
Replika wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego w Stobiernej z VIII-XII w. znajduje się na wzniesieniu 
z pięknym widokiem na okolicę. Osada została wybudowana w latach 2006-2012 i jest wykonana w całości 
z drewna. W grodzie na żywo odtwarzana jest historia oraz prezentowane są dawne rzemiosła: garncarstwo, 
tkactwo i kowalstwo. Gród w Stobiernej został otwarty we wrześniu 2012 r. i od tego czasu kilka razy w miesiącu 
(zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim i jesiennym) organizowane są tu różnego rodzaju imprezy, jak: warsztaty 
kowalskie, kuglarskie, garncarskie oraz tkackie w ramach „żywych lekcji historii”, turnieje łucznicze, pokazy 
walk oraz inscenizowany atak Morawian na Wiślan – impreza nawiązująca do wydarzeń historycznych z ok. 
884 r. W 2012 r. gród odwiedziło 7500 gości, a w 2013 r. odnotowano ok. 12 000 turystów, co z pewnością 
wskazuje na rosnące zainteresowanie tego rodzaju produktem turystycznym.
Przedstawiony materiał wskazuje, że można zwiększać ruch turystyczny w oparciu o lokalne zasoby 
przyrody i atrakcyjne ukształtowanie terenu oraz odtwarzane obiekty antropogeniczne o znaczeniu 
historycznym dla rozwoju turystyki poznawczej, krajoznawczej i edukacyjnej. Rozwój zagospodarowania 
turystycznego nie musi bezpośrednio zagrażać środowisku przyrodniczemu oraz walorom krajobrazowym.
Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, oparty na licznych walorach naturalnych i antropogenicznych południowej 
części województwa podkarpackiego, ma duże szanse stać się markowym produktem turystycznym, 
przyciągającym miłośników turystyki kulturowej i aktywnej z regionu, kraju, a nawet świata.

Szlak Słowiański jako produkt turystyczny w opinii twórców koncepcji

Na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadu przeprowadzonego z p. Antonim Kamińskim, 
Prezydentem Fundacji Educare et Servire, można stwierdzić, że Fundacja aktywnie współpracuje na 
rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, powiatu oraz gminy Dębica, z lokalnymi samorządami oraz Podkarpacką Regionalną 
Organizacją Turystyczną. Bardzo duże znaczenie ma współpraca międzynarodowa Fundacji, związana 
z transferem wiedzy i doświadczeń. Koncepcja opracowania Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki, a zwłaszcza 
pomysł utworzenia repliki grodu słowiańskiego w Stobiernej należy przypisać p. Piotrowi Kamińskiemu, 
obecnemu kasztelanowi grodu.
Szlak posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę turystyki kulturowej, zdrowotnej i ekologicznej wraz z trasami 
turystyki rowerowej, konnej, pieszej, wodnej i samochodowej, o łącznej długości kilkuset kilometrów, 
pozwalającej docelowo turystom i odwiedzającym region podkarpacki na pobyty krótkie, weekendowe 
i tygodniowe. Produkt uwzględnia trendy współczesnej turystyki zorientowanej w dużym stopniu na aktywny 
sposób spędzania czasu wolnego, poznawanie nowych kultur i szacunek dla lokalnej społeczności. Oferta 
stwarza szansę na zdynamizowanie turystyki przyjazdowej jako ważnego źródła przychodów zarówno dla 
jego mieszkańców, jak również samorządów. 
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Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z p. Piotrem Kamińskim (Ziemowitem) można stwierdzić, że 
atutami szlaku i grodu są naturalne i antropogeniczne walory turystyczne Doliny Wisłoki oraz liczne zabytki, 
związane z historią naszych przodków, takie jak średniowieczne grody, miejsca kultu oraz osady wiejskie. 
Atuty szlaku dotyczą jego autentyczności i unikatowości, czerpania z tradycji i zwyczajów dawnych 
społeczności, a głównie – z własnych zasobów naturalnych i pomysłowości twórców szlaku. Przeszłość 
historyczna Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki ma stać się rozpoznawalnym markowym produktem 
turystycznym województwa podkarpackiego o charakterze sieciowym, opartym na rozproszonych 
podmiotach, licznych atrakcjach, punktach obsługi, które będą funkcjonować jako spójna koncepcja. Duże 
znaczenie posiada możliwość uprawiania turystyki aktywnej (szlaki konne, piesze, rowerowe) i kulturowej 
(rekonstrukcje historyczne, zabytki, imprezy kulturowe). Koncepcja Szlaku Słowiańskiego obejmuje 
rozbudowę obiektów historycznych w Dolinie Wisłoki, modernizację i budowę nowych tras turystycznych, 
rozwój gospodarstw agroturystycznych, a tym samym podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa 
podkarpackiego. Repliki grodów słowiańskich w naturalny sposób wkomponowują się w krajobraz Doliny 
Wisłoki, bez uszczerbku dla walorów przyrodniczych obszaru.

Dyskusja

Przestrzeń, poza innymi czynnikami, determinuje kierunki uprawiania turystyki, poprzez m.in. ukształtowanie 
terenu, rozmieszczenie walorów i atrakcji turystycznych oraz infrastruktury niezbędnej do jej realizacji 
(Mazurski 2014). Z kolei turystyka przeobraża przestrzeń poprzez obecność samych jej uczestników 
oraz działania związane z tworzeniem nowej infrastruktury niezbędnej do przemieszczania się i pobytu 
w określonych miejscach. Wzrost ruchu turystycznego potęguje presję inwestycyjną na tereny dotychczas 
niezagospodarowane lub słabo zurbanizowane. Jednak dla osiągnięcia trwałych i długookresowych efektów 
funkcjonowania turystyki na danym obszarze muszą być uwzględnione uwarunkowania ekologiczne 
(Mazurski 1997, Krupa, Krupa 2006).
Pogodzenie interesów środowiska przyrodniczego oraz potrzeb dotyczących rozwoju turystyki związane 
jest m.in. z właściwym planowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz udostępnieniem atrakcji 
turystycznych, np. replik grodzisk słowiańskich dla ruchu edukacyjno-turystycznego. Zadania te pozostają 
w gestii organizatorów ruchu turystycznego, a zwłaszcza w zakresie działań samorządów lokalnych. 
Powstawanie tego rodzaju obiektów historycznych zwiększa ruch turystyczny, zwłaszcza przy prowadzeniu 
intensywnej i atrakcyjnej akcji promocyjnej. Udostępnienie ich turystom i mieszkańcom nie stanowi 
agresywnych i dysharmonicznych działań zaburzających elementy krajobrazu.
Repliki grodów położone są głównie wśród zadrzewień oraz na wyniosłych wzgórzach stanowiących 
punkt obserwacyjny i widokowy w terenie. Rozwój turystyki bez wątpienia wpływa na zagospodarowanie 
terenu m.in. poprzez tworzenie atrakcyjnych szlaków turystycznych o różnym charakterze (np. szlaku 
geoturystycznego, geoparku, szlaku kulinarnego itp.) dla zróżnicowanych segmentów rynku. Takie 
działania generują większy ruch turystyczny o charakterze poznawczym we wszystkich jego odmianach,  
tj. krajoznawczym, studyjnym i edukacyjnym.
Warunki gospodarki rynkowej i wynikające z nich implikacje w zakresie dostosowania kierunków rozwoju 
regionalnego wskazują na konieczność stałego podnoszenia konkurencyjności produktów i usług 
turystycznych oferowanych przez region podkarpacki, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. 
Pożądane są działania uwzględniające aktualne trendy – turystykę kulturową i aktywną, adresowaną do 
różnych segmentów rynku krajowego i zagranicznego. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego 
(2013) wskazuje na konieczność tworzenia markowych produktów turystycznych o unikatowych 
i konkurencyjnych cechach, z uwzględnieniem aktualnych trendów w turystyce. Stworzenie sieci szlaków 
ściśle związanych z historią obiektów dziedzictwa kulturowego wzdłuż rzeki Wisłoki, opartych o agro- 
i ekoturystykę oraz turystykę kwalifikowaną jest głównym celem koncepcji Szlaku Słowiańskiego. Koncepcja 
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ta obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących tras turystycznych w regionie oraz rozbudowę 
i standaryzację bazy noclegowej, m.in stworzenie gospodarstw agroturystycznych oraz ośrodków SPA 
i Wellness, jak też podniesienie kompetencji kadr zarządzających tymi obiektami.
Szlak Słowiański Doliną Wisłoki kumuluje efekt zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego i gospodarki na 
terenach wiejskich poprzez synergię wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowo-historycznych do 
utworzenia pakietów obsługi przyjazdowego ruchu turystycznego, z jednoczesnym wzrostem kompetencji 
ludzkich oraz rozwojem, standaryzacją i internacjonalizacją podmiotów gospodarczych na terenach 
wiejskich (Kamiński et al. 2012).
Powodzenie projektu uzależnione będzie od wielu czynników, przy czym jednym z najważniejszych elementów 
mogących zdecydować o sukcesie będzie zaangażowanie w działania możliwie szerokiego grona uczestników 
życia społecznego z każdego sektora, poczynając od samorządów, poprzez grupy przedsiębiorców, na 
organizacjach pozarządowych kończąc. Należy mieć również na uwadze fakt, że skuteczność szybkiego 
osiągnięcia planowanych rezultatów i efektów powstania Szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki zależna będzie od 
właściwie zaplanowanej i konsekwentnie przeprowadzonej kampanii informacyjnej i promocyjnej.

Uwagi

W opinii autorów artykułu mezoregion Doliny Wisłoki nie jest jeszcze postrzegany przez potencjalnych 
klientów jako pełnowartościowy obszar recepcji turystycznej, a raczej jako przypadkowa okazja pobytu 
w okolicy lub przejazd tranzytowy. Wynika to z faktu, że Szlak Słowiański istnieje dopiero w formie koncepcji 
i nie ma identyfikowalnej marki. Można stwierdzić, że Dolina Wisłoki nie jest jeszcze postrzegana jako 
szczególnie atrakcyjne miejsce dla turystyki poznawczej, zwłaszcza indywidualnej. Rozbudowa i połączenie 
obiektów związanych z historią Słowian wspólnym szlakiem turystycznym może stworzyć potencjał do 
efektywnego rozwoju turystycznego w regionie podkarpackim.
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