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Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia
w kontekĞcie opinii mieszkaĔców
Perspectives of the development of traditional products in the
Podkarpacie region in the context of the inhabitants’ opinions
Abstract. Aim of study was to determine the state and conditions for development of traditional
Podkarpacie products. An analysis was realized by using GUS (Central Statistical Office) statistical
data and data from a survey among Podkarpacie region inhabitants as first consumers and critics of
traditional products. The results confirm an advancement in registration of traditional products and an
interest in their purchase by inhabitants of the voivodeship.
Key words: traditional product, promotion, regional development
Synopsis. Celem badaĔ byáo okreĞlenie stanu i uwarunkowaĔ rozwoju produktów tradycyjnych
województwa podkarpackiego AnalizĊ przeprowadzono z wykorzystaniem danych statystycznych
GUS i danych z ankiety wĞród mieszkaĔców Podkarpacia. Przedstawione wyniki potwierdzają
zaawansowanie w rejestracji produktów tradycyjnych i zainteresowanie ich zakupem przez
mieszkaĔców województwa.
Sáowa kluczowe: produkt tradycyjny, promocja, rozwój regionu

WstĊp
Rozwój jako proces jest zjawiskiem niezbĊdnym w kontekĞcie zmniejszenia róĪnic
regionalnych. Dotyczy szeregu dziedzin gospodarki, w tym produkcji ĪywnoĞci.
Globalizacja na rynkach ĪywnoĞci i liberalizacja polityki gospodarczej paĔstwa wprowadza
ograniczenia i szanse dla rozwoju krajowej produkcji i konsumpcji. Producenci pod
naporem zewnĊtrznej konkurencji zmuszeni są wzbogacaü ofertĊ, konsumenci z kolei,
mając duĪy wybór asortymentu odczuwają dezorientacjĊ i niepewnoĞü. W kontekĞcie wyĪej
zasygnalizowanych zjawisk produkcja ĪywnoĞci tradycyjnej jest alternatywną i
konkurencyjną formą rozwoju dziaáalnoĞci akceptowanej przez konsumentów, szukających
produktów rodzimego pochodzenia o potwierdzonej jakoĞci.
Polityka Unii Europejskiej priorytetowo traktuje kultywowanie tradycyjnej ĪywnoĞci i
oryginalnych produktów rolnych, tworząc specjalny system ochrony i promocji ĪywnoĞci
wysokiej jakoĞci. System ten jest jednym z najistotniejszych czynników wpáywających na
zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich i realizacjĊ zaáoĪeĔ II filaru Wspólnej Polityki
Rolnej [Raczkowska 2007]. Przyczynia siĊ do dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach
wiejskich, tworzenia pozarolniczych Ĩródeá utrzymania na wsi oraz zwiĊkszania dochodów
rolników. Ma to waĪne znaczenie szczególnie dla obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania oraz moĪe przyczyniü siĊ do zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci terenów wiejskich.
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Problem rozwoju produktów tradycyjnych skáania do bliĪszych obserwacji na szczeblu
„maáych ojczyzn”, w przypadku niniejszego artykuáu województwa podkarpackiego.
Celem badaĔ byáo okreĞlenie stanu i uwarunkowaĔ zewnĊtrznych rozwoju produktów
tradycyjnych2 województwa podkarpackiego w kontekĞcie opinii mieszkaĔców na temat
ich znajomoĞci, definicji i dziaáaĔ promujących produkty tradycyjne w regionie.

Materiaá i metoda
W
celu
okreĞlania
warunków
ekonomiczno-spoáecznych
województwa
podkarpackiego wykorzystano dane statystyczne GUS. Przy charakterystyce rolnictwa
skorzystano z grupy wskaĨników syntetycznych regionalnego zróĪnicowania A. Harasima
[2006], umoĪliwiających pozycjonowanie badanego regionu w kontekĞcie:
1. JakoĞci rolniczej przestrzeni produkcyjnej (uwzglĊdnia: jakoĞü i przydatnoĞü
rolniczą gleb, agroklimat, rzeĨbĊ terenu i warunki wodne).
2. Potencjaáu
spoáeczno-ekonomicznego
obszarów
wiejskich
(obejmuje:
intensywnoĞü organizacji rolnictwa, gĊstoĞü zaludnienia wsi i stopĊ bezrobocia
rejestrowanego).
3. Potencjalnego rozwoju obszarów wiejskich (obejmuje: produkt krajowy brutto,
wartoĞü dodaną brutto przemysáu i usáug rynkowych, stopĊ bezrobocia
rejestrowanego, dochody budĪetów gmin oraz wydatki inwestycyjne).
W badaniach zaáoĪono, Īe czynniki zewnĊtrzne (przyrodnicze i ekonomiczne)
wpáywają bezpoĞrednio na rozwój produktów tradycyjnych, jednak istotne jest teĪ to, co o
tej produkcji sądzą jej pierwsi konsumenci (mieszkaĔcy). W tym celu przeprowadzono
badania w oparciu o kwestionariusz wywiadu bezpoĞredniego ze 100 losowo wybranymi
konsumentami ĪywnoĞci tradycyjnej podzielonymi wedáug grup wiekowych3,
zamieszkaáymi na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Ropczyce, DĊbica,
Mielec, PrzemyĞl, Pilzno, Jasáo, Dukla, Sanok), na przeáomie listopada i grudnia 2007 roku.
WiĊkszoĞü respondentów stanowiáy kobiety, bo 56%. Podobnie najwiĊcej respondentów
znajdowaáo siĊ w grupach wiekowych4 18-30 lat (43%) i 31-40 lat (31%), z
wyksztaáceniem Ğrednim i pomaturalnym (38%) oraz wyĪszym (32%), o dochodach 10011250 zá/miesiąc (40% badanych).
Na potrzeby niniejszego artykuáu zaprezentowano wybrane odpowiedzi dotyczące:
znajomoĞci produktu tradycyjnego Podkarpacia, jego definicji, dziaáaĔ promujących
produkty tradycyjne wĞród mieszkaĔców oraz gotowoĞci konsumentów do zakupu.

Idea produktu tradycyjnego
W zjednoczonej Europie rynek ĪywnoĞci jest uporządkowany i funkcjonuje zgodnie z
zasadami, które zostaáy wypracowane przez dziesiĊciolecia. Na rynku tym zdecydowanie
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W artykule skupiono siĊ na ĪywnoĞciowym produkcie tradycyjnym.
Dobór jednostek do próby byá reprezentatywny dla województwa podkarpackiego wedáug 5 grup wiekowych:
18-30, 31-40, 41-50, 51-60, powyĪej 60 lat.
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Struktura badanych koreluje z strukturą ludnoĞci województwa podkarpackiego, gdzie wedáug GUS w 2006 roku
dominowaáy równieĪ osoby z przedziaáu wiekowego 18-30 lat (496,8 tys. osób).
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przewaĪa produkt masowy wytwarzany metodami przemysáowymi. Oprócz takich
produktów znaczny udziaá w rynku ma ĪywnoĞü naturalna, a coraz wiĊkszy ĪywnoĞü
tradycyjna [O produktach… 2005].
Pierwsi w Europie zaczĊli chroniü swoje wyroby Francuzi, którzy zarejestrowali wino
wytwarzane od stuleci we francuskich winnicach, by uchroniü je przed nieuczciwym
przywáaszczeniem lub podrabianiem nazwy. JuĪ na początku XX wieku Francja
doprowadziáa do powszechnego uznania oznaczeĔ geograficznych, nazwy pochodzenia
oraz Ğwiadectwa potwierdzającego szczególny charakter wyrobów [DroĪdĪ 2006].
Idea produktu tradycyjnego prowadzi „od pola do stoáu”, czyli od surowca rolnego,
regionalnej przetwórni, poprzez odpowiedni przerób, do tradycyjnej potrawy serwowanej
przez regionalną gastronomiĊ. W ten sposób powstaje grupowa marka, zastrzeĪony znak
towarowy rozpoznawalny w wielu regionach Europy.
Ideą ochrony i promocji produktów tradycyjnych jest ocalenie ginących tradycji
charakterystycznych dla danego obszaru, kultury oraz kraju. Ku temu zmierza polityka Unii
Europejskiej, wedáug której jednym z priorytetów jest kultywowanie lokalnych obyczajów
wáaĞnie poprzez ochronĊ autentycznych produktów tradycyjnych. DoĞwiadczenia krajów
europejskich dowodzą, Īe tradycyjne wyroby kulinarne przyczyniają siĊ do wzrostu
atrakcyjnoĞci turystycznej wsi, a takĪe są Ĩródáem dodatkowych dochodów jej
mieszkaĔców. Dla przykáadu, na podstawie wieloletnich obserwacji okazaáo siĊ, Īe we
Wáoszech konsumpcja produktów tradycyjnych i regionalnych w ostatnich kilku latach
wzrosáa o 1,3 mln euro, natomiast wartoĞü ich eksportu w przybliĪeniu wynosiáa 1 mld euro
[Szynecka 2005]. W Wielkiej Brytanii spoĞród ĪywnoĞciowych produktów tradycyjnych i
regionalnych okoáo 65% sprzedawano na rynkach lokalnych, a 33% trafiaáo na rynek
krajowy, zaĞ 2 % eksportowano. Szacowano, ze wartoĞü produktów stanowiáa 6% wartoĞci
obrotu brytyjskiego rynku artykuáów ĪywnoĞciowych [Rzytki 2005]

Charakterystyka województwa podkarpackiego
Podkarpacie to najbardziej wysuniĊte na poáudniowy-wschód województwo Polski.
Od wschodu graniczy z Ukrainą, a od poáudnia ze Sáowacją. Po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej wschodnia granica staáa siĊ najdáuĪszym odcinkiem zewnĊtrznej granicy
lądowej UE wynoszącym 1163 km, z czego ponad 1/5 (235 km) jest równoczeĞnie
wschodnią granicą województwa podkarpackiego [Strategia… 2006].
Powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 17,8 tys. km², co stanowi 5,7%
powierzchni Polski i 0,4% obszaru UE. W dniu 31 grudnia 2006 r. liczba mieszkaĔców
wynosiáa 2 097,6 tys. osób. Na Podkarpaciu wystĊpuje jedna z najwyĪszych stóp przyrostu
naturalnego w kraju, 1,3 promille (w Polsce 0,1). ĝrednia gĊstoĞü zaludnienia wynosi 118
osób na 1 km². Na terenie województwa znajduje siĊ 45 miast i 2158 miejscowoĞci
wiejskich, które tworzą 1530 soáectw, 159 gmin i 21 powiatów. Udziaá ludnoĞci wiejskiej
(59%) w województwie jest wyĪszy niĪ miejskiej, co wyróĪnia województwo na tle Polski
(w Polsce udziaá ludnoĞci wiejskiej stanowi 39%).
Województwo podkarpackie posiada specyficzne warunki gospodarowania,
wynikające z duĪego zróĪnicowania warunków przyrodniczych, spoáeczno-gospodarczych,
infrastrukturalnych, ekologicznych i historycznych. Region obejmuje obszary górskie,
podgórskie, kotliny podgórskie i obszary nizinne. Naturalną bazą rozwoju gospodarczego
są wystĊpujące surowce i warunki glebowo-klimatyczne. Województwo podkarpackie
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naleĪy do województw sáabo rozwiniĊtych ze wzglĊdu na poziom i efektywnoĞü rozwoju
gospodarczego, nasycenie infrastrukturą i poziom Īycia. WystĊpują tu luki w zakresie
infrastruktury technicznej, spoáecznej i ekonomicznej. Podkarpackie naleĪy do województw
o sáabej atrakcyjnoĞci inwestycyjnej, co utrudnia przeprowadzenie koniecznych procesów
restrukturyzacyjnych w przemyĞle, rolnictwie, leĞnictwie i innych dziedzinach dziaáalnoĞci
gospodarczej i spoáecznej [Wierzbicka 2007]. PowyĪsze obserwacje potwierdza czternasta
pozycja województwa podkarpackiego na tle Polski w zakresie wskaĨnika potencjalnego
rozwoju obszarów wiejskich, obejmującego wartoĞü produktu krajowego brutto, wartoĞü
dodaną brutto przemysáu i usáug rynkowych, stopĊ bezrobocia rejestrowanego, dochody
budĪetów gmin oraz wydatki inwestycyjne [Harasim 2006]. Dziewiąta pozycja
województwa w zakresie wskaĨnika rozwoju spoáeczno-ekonomicznego potwierdza
przeciĊtną intensywnoĞü produkcji rolniczej, stosunkowo wysoką gĊstoĞü zaludnienia wsi i
wysokie bezrobocie. Z kolei piąta pozycja województwa podkarpackiego w ocenie jakoĞci
przestrzeni produkcyjnej oznacza bardzo dobre warunki naturalne do produkcji rolniczej.
Na bazie takich ocen ksztaátuje siĊ oferta produktów tradycyjnych

Oferta produktów tradycyjnych Podkarpacia
Województwo podkarpackie, z uwagi na niepowtarzalne walory Ğrodowiska
naturalnego, ma szansĊ staü siĊ znanym i cenionym w tej czĊĞci Europy regionem
turystyczno-rekreacyjnym. Produkcja zdrowej ĪywnoĞci, a zwáaszcza duĪa gama
produktów tradycyjnych, daje mieszkaĔcom podkarpackiej wsi moĪliwoĞü wypromowania
województwa, a co za tym idzie jego dalszej aktywizacji spoáeczno-gospodarczej. W
województwie podkarpackim wytwarza siĊ wiele produktów, które swą wyjątkowoĞü
zawdziĊczają lokalnej kulturze, tradycji i historii. Dziaáaniami promocyjnymi produktów
tradycyjnych na terenie województwa podkarpackiego zajmuje siĊ Biuro Tradycyjnych
Produktów Regionalnych, bĊdące oddziaáem urzĊdu marszaákowskiego. Biuro to w swoim
zakresie kompetencji ma równieĪ pomoc w procedurze rejestracji w krajowej Liscie
Produktów Tradycyjnych. Wedáug MRiRW w 2008r. w Polsce ogóáem zarejestrowano 521
produktów tradycyjnych, w tym w województwie podkarpackim 665, co plasuje je na
trzecim miejscu po województwie Ğląskim (81) i pomorskim (75). Produkty z województwa
podkarpackiego naleĪą do siedmiu kategorii6, przy czym najwiĊcej z nich znajduje siĊ w
grupie produktów miĊsnych i piekarniczo-cukierniczych (tabela 1).
5

W artykule wykres 1 obejmuje stan rejestracji odpowiadający okresowi badaĔ tj. rok 2007 i 58 produktów. Do
2008 roku przybyáo 10 nowych produktów (zaznaczone pogubioną czcionką w tabeli 1).
6
Nazwy produktów wpisanych na ListĊ Produktów Tradycyjnych są podzielone wedáug konkretnych kategorii
[Ministerstwo... 2005]:
1.Produkty mleczne (sery i inne produkty mleczne).
2. Produkty miĊsne (miĊso ĞwieĪe oraz produkty miĊsne).
3. Produkty ryboáówstwa.
4. Warzywa i owoce (orzechy, nasiona, zboĪa, warzywa i owoce).
5. Wyroby piekarnicze i cukiernicze.
6.Oleje i táuszcze.
7. Miody.
8.Gotowe dania i potrawy.
9.Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe).
10.Inne produkty.
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Tabela 1. Tradycyjne produkty z Podkarpacia wedáug kategorii
Table 1. Traditional products from Podkarpacie according to the category
Produkty mleczne
• ser Īóáty smaĪony podkarpacki
• ser kozi podkarpacki biaáy wĊdzony
• bryndza kozia
• gomóáki
• ser kozi "woáoski" biaáy lub wĊdzony

Produkty miĊsne
• schab tradycyjny z Górna*
• boczek pieczony z Górna
• studzienina z Górna
• szynka tradycyjna z Górna
• udziec wieprzowy pieczony z koĞcią
• golonka w sáoju z Górna
• kieábasianka z Górna
• wiejska pieczona z Górna
• kieábasa sucha pieczona z Górna
• golonka podkarpacka z Pilzna
• szynka swojska pilzneĔska
• kieábasa swojska pilzneĔska
• salceson wiejski pilzneĔski
• kaszanka wiejska pilzneĔska
• szynka biesiadna pilzneĔska
• kiszka pasztetowa dukielska
• salceson dukielski
• kiszka kaszana regionalna dukielska
• kieábasa gáogowska
• szynka wiejska markowska
• pasztet zapiekany
• kieábasa swojska krajana
• kieábasa markowska
• przysmak zapiekany markowski
Gotowe dania i potrawy
• Īur rzeszowski
• kapusta ziemniaczana
• pierogi pilzneĔskie z borówkami
• goáąbki pilzneĔskie
• pierogi ruskie pilzneĔskie
• pierogi z miĊsem pilzneĔskie
• pierogi z kapustą i grzybami
pilzneĔskie
• panepuchy
• kapusta z kaszą jĊczmienną po
lasowiacku
• kacapoáy lub klĊgle

Warzywa i owoce
• dereĔ kiszony
podkarpacki
• róĪa ucierana
podkarpacka
• powidáa
krzeszowskie

Wyroby piekarnicze i cukiernicze
Miody
• amoniaczki korniaktowskie
• miód z Korzenicy
wielokwiatowy i
• tort chlebowy z Korniaktowa
nektarowo• futomski bulwiok
spadziowy
• chleb sĊdziszowski Īytni
• miód lubaczowski
• serowiec sĊdziszowski
• podkarpacki miód
• sĊdziszowskie ciasto z jagodami
spadziowy
• makowiec sĊdziszowski
• chleb razowy áaĔcucki na liĞciu
kapusty
• chrupaczki
• kruszonka lasowiacka
• rzeszowski koáacz weselny
• proziaki
• chleb chwaáowski
• krupniak
• chleb flisacki dawniej zwany
chrupackim
• staropolski chleb sanacyjny, pieczony
na drewnie i liĞciach kapusty
Napoje(alkoholowe i bezalkoholowe)
•
lasowiacka nalewka Īurawinowa
•
lasowiacka nalewka z pigwy
•
orzechówka krzeszowska
•
górecki kompot z suszu
•
kruszon
* Pogrubioną czcionką w tabeli 1 oznaczono nowe produkty tradycyjne wpisane w 2008roku.
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ħródáo: opracowanie na podstawie „Listy Produktów Tradycyjnych województwa podkarpackiego 2008
[Ministerstwo… 2005]

Opinie konsumentów ĪywnoĞci tradycyjnej
Wedáug badaĔ Gutkowskiej i Ozimek [2005] polscy konsumenci uwzglĊdniają przy
klasyfikowaniu produktów ĪywnoĞciowych kraj pochodzenia oraz przejawiają wiĊksze
zaufanie do produktów ĪywnoĞciowych krajowych, są one bowiem bardziej bezpieczne niĪ
zagraniczne. Polacy cenią w rodzinnych produktach ĪywnoĞciowych ich naturalnoĞü,
wynikającą z mniejszej zawartoĞci tzw. substancji dodanych oraz smakowitoĞü.
Badania prowadzone w krajach Europy Zachodniej dowodzą jednoczeĞnie, Īe
konsumenci w swoich preferencjach ograniczają siĊ nie tylko do produktów krajowych,
lecz do artykuáów spoĪywczych pochodzących z regionu, w którym mieszkają
[Alvensleben 2000]. MoĪna tu przychyliü siĊ do tezy Jąder [2006], Īe podobnie jak
produkty regionalne równieĪ produkty tradycyjne stają siĊ konkurencyjne dla artykuáów
innego pochodzenia. Konsumenci zaczĊli bowiem Ğwiadomie przykáadaü wagĊ do
zdrowego, bardziej róĪnorodnego sposobu odĪywiania siĊ. Dokonują wyboru produktów o
wyĪszych wartoĞciach odĪywczych, wytwarzanych w sposób przyjazny dla Ğrodowiska
[SwuliĔska-Katulska i Szuber 2006]. IdentyfikacjĊ i wybór poszczególnych wyrobów
ĪywnoĞciowych uáatwiają oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia produktu rolnego i
szczególny ich charakter. JeĞli dany produkt lub Ğrodek spoĪywczy zostaá wpisany na listĊ
produktów uznanych za tradycyjne, tzn. Īe przeszedá weryfikacjĊ merytoryczną i formalną
na szczeblu krajowym i produkt taki odznacza siĊ jakoĞcią wynikającą z wieloletniej
tradycji jego wytwarzania, otoczenia geograficznego, czynników naturalnych i ludzkich7.
Produkt tradycyjny stanowi wiĊc potwierdzoną jakoĞü.
Wywiady jakie przeprowadzono z konsumentami województwa podkarpackiego
wykazaáy, Īe produkty tradycyjne byáy znane wszystkim respondentom, choü 37%
badanych nie znaáo definicji takiego produktu. WiĊkszoĞü konsumentów (85%) rozwaĪaáa
zakup produktu tradycyjnego w najbliĪszej przyszáoĞci (tabela 2).
Tabela 1. Wybrane opinie mieszkaĔców dotyczące znajomoĞci produktów tradycyjnych Podkarpacia
Table 1. Selected opinions concerning the acquaintance of traditional product by inhabitants of Podkarpacie region
Udzielane odpowiedzi, %
Tak
Nie

Pytanie
1. ZnajomoĞü definicji produktu tradycyjnego
2. ZnajomoĞü produktów tradycyjnych Podkarpacia
3. Czy zastanawia siĊ Pan(i) nad kupnem produktu tradycyjnego?
ħródáo: badania wáasne

7

63
100
85

37
0
15

Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 i 510/2006 definiują pojĊcia odnoszące siĊ do produktów tradycyjnych,
takie jak np. specyficzny charakter, tradycyjny. W tym ujĊciu tradycyjny produkt oznacza udokumentowany jako
bĊdący w uĪyciu na rynku wspólnotowym przez okres przynajmniej jednego pokolenia, tj. nie mniej niĪ 25 lat.
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Rys. 1. ZnajomoĞü produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego wĞród mieszkaĔców
Fig. 1. Acquaintance of traditional products of the voivodeship Podkarpackie amongst inhabitants
ħródáo: badania wáasne
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Wszyscy respondenci potwierdzili znajomoĞü golonki podkarpackiej z Pilzna, okoáo
90% badanych znaáo inne produkty pilzneĔskie: szynkĊ swojską pilzneĔską, salceson
wiejski pilzneĔski, szynkĊ biesiadną pilzneĔską. Produktami najrzadziej rozpoznawalnymi
okazaáy siĊ: proziaki, serowiec sĊdziszowski, chleb sĊdziszowski Īytni oraz górecki kompot
z suszu (rys 1).

Szkolenia
35%
Festyny i targi
50%
Plakaty
informacyjne
4%

Degustacje
11%

Rys 2. Dziaáania promujące produkty tradycyjne w województwie podkarpackim
Fig. 2. Actions promoting traditional products in the Podkarpackie voivodeship
ħródáo: badania wáasne

Dziaáaniem zwiĊkszającym znajomoĞü produktów tradycyjnych jest niewątpliwie
promocja, realizowana przez producentów i samorządy województw od kilku lat. Wspólne
inicjatywy promocyjne mogą znacznie umocniü markĊ regionu. Szczególne wyzwanie
stanowi wyszukanie unikatowych cech, odróĪniających miejsca znajdujące siĊ w tym
samym regionie. Ksztaátowany w umysáach odbiorców (konsumentów) obraz powinien byü
tworzony przez wyróĪniające cechy produktu tradycyjnego, takie jak: kultura, jĊzyk,
ĪywnoĞü8. Czynniki te są trudne do naĞladownictwa i mogą stanowiü Ĩródáo trwaáej
przewagi konkurencyjnej regionu. Biorąc pod uwagĊ sprzyjające warunki naturalne oraz
dotychczasową iloĞü zarejestrowanych produktów tradycyjnych Podkarpacie ma szansĊ
zbudowania mocnego wizerunku regionu opartego wáaĞnie na produktach ĪywnoĞciowych
tradycyjnych. Z informacji portalu Wrota Podkarpacia wynika, Īe w 2005r prowadzono
m.in. dziaáania promocyjne typu: konferencje tematyczne („Produkty tradycyjne i
regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich”), prezentacje, wystawy i konkursy
(„Najlepszy produkt regionalny i tradycyjny”, "Tradycyjny Produkt Podkarpacki",
"Podkarpacki Produkt Lokalny" i "Ekologiczna Podkarpacka ĩywnoĞü”, „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”), MiĊdzynarodowe Dni Wina 2005. Efekty tych dziaáaĔ przejawiają siĊ
znajomoĞcią produktów tradycyjnych wĞród mieszkaĔców Podkarpacia. Ankietowani
pytani o znane im dziaáania promujące ĪywnoĞü tradycyjną najczĊĞciej wskazywali9
8
9

Analogicznie do produktu terytorialnego opisywanego przez Kowalik i SikorĊ [2005].
Ankietowani wybierali 1 odpowiedĨ.

142

wáaĞnie festyny i targi (50% badanych) dalej szkolenia (35% badanych) oraz degustacje
(11%). Najrzadziej spotykaną formą promocji byáy plakaty informacyjne (rys 2).Wszyscy
badani mieszkaĔcy udzielili aprobaty dla rozwoju idei produktów tradycyjnych,
uzasadniając to tym, Īe wyroby tradycyjne są wysokiej jakoĞci, zdrowe, bez konserwantów,
a takich najbardziej poszukują. Przyznali równieĪ, iĪ mogą one wpáynąü znacząco na
rozwój województwa podkarpackiego.

Podsumowanie i wnioski
Idea rozwoju produktów tradycyjnych zyskuje na zainteresowaniu wĞród
wspóáczesnych konsumentów, producentów i lokalnych samorządów. Regionalnie w Polsce
obserwujemy zróĪnicowanie rozwoju tej koncepcji. Województwo podkarpackie stanowi tu
pozytywny przykáad potwierdzony wykorzystaniem geograficznych, naturalnych
uwarunkowaĔ i inicjatyw lokalnych w rozwoju rejestracji takich produktów. Wskazuje na
to zarówno liczba zarejestrowanych produktów tradycyjnych (66 produktów, trzecie
miejsce wĞród województw w kraju), jak ich znajomoĞü wĞród mieszkaĔców (100%
twierdzących odpowiedzi).
1. Województwo podkarpackie posiada bardzo dobre warunki naturalne do produkcji
rolniczej przy sáabych wskaĨnikach potencjalnego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju
spoáeczno-ekonomicznego. Stąd zwiĊkszenie udziaáu produktów tradycyjnych w ogólnej
sprzedaĪy artykuáów ĪywnoĞciowych w regionie stanowi szansĊ na poprawĊ
konkurencyjnoĞci producentów ĪywnoĞci, polepszenie sytuacji dochodowej rolników i
wypromowanie województwa.
2. Badania potwierdzają atrakcyjnoĞü produktów tradycyjnych dla mieszkaĔców
Podkarpacia, co jest sygnaáem postĊpującego zainteresowania ĪywnoĞcią lokalną i
potwierdzeniem równieĪ dobrze ukierunkowanej lokalnie polityki promocji.
3. Najbardziej znane wĞród mieszkaĔców dziaáania promocyjne produktów
tradycyjnych nawiązują do efektywnych inicjatyw budowania wiĊzi konsumenta i edukacji
marketingowej typu festyny, targi i degustacje.
4. Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe ksztaátowanie wizerunku regionu związanego z
produktem tradycyjnym jest procesem trudnym i dáugotrwaáym, ale stanowi olbrzymią
szansĊ na rozwój, konieczne staje siĊ zwiĊkszenie jego zasiągu. Promowanie
(informowanie) powinno objąü zasiĊgiem inne regiony Polski, tereny przygraniczne i
zagraniczne. RaĪącym wydaje siĊ niedopilnowanie promocji ogólnokrajowej, z
wykorzystaniem mediów, Ğrodków transportu (PKP), znanych osób.
Bogactwo produktów i przetworów rolnych Podkarpacia stanowi waĪny element
przyciągający turystów krajowych, dając tym samym równieĪ moĪliwoĞü rozwoju turystyki
wiejskiej oraz szanse przetrwania dla maáych gospodarstw oraz ograniczenia lokalnego
bezrobocia. Proces ten z pewnoĞcią moĪe zdynamizowaü inicjatywa lokalnych wáadz oraz
zaangaĪowanie w pozyskiwanie nowych Ğrodków finansowych z programów unijnych np.
Dziaáanie 1.8 „Uczestnictwo rolników w systemach jakoĞci ĪywnoĞci” czy Dziaáanie 3.1
„RóĪnicowanie w kierunku dziaáalnoĞci nierolniczej”.
Obecnie badane województwo, podobnie jak reszta kraju, jest na etapie budowania
rynku produktów tradycyjnych i podobnie jak w innych krajach unijnych (Francji,
Wáoszech, Grecji, Hiszpanii) musimy liczyü siĊ z tym, Īe jest to proces wymagający czasu
oraz inicjatywy ze strony producentów i instytucji. JeĪeli jednak rozpoczĊte juĪ dziaáania w
143

województwie podkarpackim bĊdą kontynuowane, to moĪemy spodziewaü siĊ wzrostu
sprzedaĪy produktów rolnych i rozwoju regionu.
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