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Wstęp

W codziennej pracy, nauce i rekreacji wielo-
krotnie stoimy przed koniecznością zdobycia 
podstawowych informacji o regionie, w którym 
mieszkamy. Niniejsza publikacja ma wyjść na-
przeciw tym potrzebom, łącząc w sobie funkcję 
podręcznika i przewodnika turystycznego, pre-
zentującego w syntetycznym i przeglądowym 
ujęciu wiedzę o województwie podkarpackim. 
Początkowe części zawierają ogólny opis tego 
województwa, zarówno pod względem przy-
rodniczym, jak i społeczno-ekonomicznym. 
Reszta opracowania ma charakter przewod-
nika turystycznego, prowadzącego po wybra-
nych trasach. Obszar opracowania w zasadzie 
pokrywa się z terytorium woj. podkarpackiego, 
tylko w niektórych przypadkach  ze względu 
na konieczność szerszego ujęcia zagadnienia 
 wykracza poza jego granice. 

Jeżeli w podtytule książki użyty jest wyraz 
„przewodnik”, zwykle domyślamy się, że ma-
my do czynienia z publikacją dla turystów. Naj-
częściej tak jest w istocie, choć w tym przypad-
ku książka ma służyć szerszym kręgom odbior-
ców. Oprócz turystów należy wśród nich wy-
mienić nauczycieli i uczniów różnego typu 
szkół, studentów, miłośników regionu i wszyst-
kich tych, którzy potrzebują mieć zwartą publi-
kację typu podręcznikowego dotyczącą woje-
wództwa podkarpackiego. Zamysłem autora 
jest próba utworzenia jakby pomostu między 
opracowaniami specjalistycznymi, naukowy-
mi, a literaturą o charakterze popularnym, przy-
stępną licznej grupie Czytelników. Realizacją 
tego zamierzenia są m.in. wyodrębnione w 
ramkach lub zamieszczone w przypisach wyja-
śnienia specjalistycznych terminów, komenta-
rze, łacińskie nazwy roślin, zwierząt i ich zbio-
rowisk, odsyłacze do literatury itp.

Informacje zawarte w książce pochodzą 
zarówno z literatury naukowej, jak i popularnej 

 krajoznawczej, jeśli ta spełnia kryteria wiary-
godności. Z drugiej strony autor, nie czując się 
skrępowany zasadami pisania akademickiej 
dysertacji, pozwolił sobie niejednokrotnie prze-
lać na papier własne uwagi i spostrzeżenia. 
Miejmy nadzieję, że dzięki temu opisy przyrody
i kultury regionu będą żywsze, barwniejsze
i bardziej inspirujące Czytelnika do przemyśleń.

Specyfiką publikacji jest m.in. prezentacja 
autorskiego podziału regionalnego, nieco od-
miennego od powszechnie przyjętych opraco-
wań w tym zakresie (®Regiony fizycznogeo-
graficzne). Być może skłoni ona Czytelnika do 
przemyśleń na temat zróżnicowania środowis-
ka przyrodniczego obszaru województwa, po-
budzi refleksję nad problemami jego dopaso-
wania do sztywnych ram klasyfikacji.

Książka zbudowana jest jak przewodnik, 
ponieważ w jej drugiej części znajdują się opisy 
tras turystycznych województwa podkarpac-
kiego, zwanych „szlakami”. Natomiast część 
pierwsza zawiera najważniejsze informacje o 
regionie: jego położeniu, środowisku przyrod-
niczym, historii, ludności i w pewnym zakresie 
także o problemach gospodarczych. W publika-
cji, wzorując się na leksykonach i encyklope-
diach, zastosowano odsyłacze (®), które kieru-
ją do rozdziałów zamieszczonych w innej części 
książki, a wymienionych w spisie treści.

Z książką tą można wyruszyć w teren, ale
też warto zgłębiać jej treść w zaciszu do-
mowym bądź w czytelni. Wprawdzie objętość 
przewodnika nie pozwala na zbytnią szcze-
gółowość, jednak należy liczyć, że poruszone w 
nim zagadnienia, przedstawione na pewnym 
poziomie ogólności, będą przyczynkiem do po-
szukiwań przez Czytelnika obszerniejszych 
informacji, zarówno w Internecie, jak i w pu-
blikacjach drukowanych, w czym pomocny bę-
dzie z pewnością załączony spis literatury.
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Podziały historyczne

Podziały administracyjne ziem polskich w os-
tatnich dwóch stuleciach zmieniały się nadzwy-
czaj często. W następstwie ostatniej reorgani-
zacji samorządu terytorialnego Polski 1 stycz-
nia 1999 r. powołano nowe województwo  
podkarpackie. Obszar tego województwa nie 
pokrywa się z jedną określoną krainą historycz-
ną, lecz stanowi zlepek dawnych, dość odmien-
nych kulturowo ziem szerokiego pogranicza 
Polski i Rusi, o które już w XXI stuleciu 
rywalizowali ze sobą władcy tych krajów, z 
jednej strony książę Mieszko I i król Bolesław 
Chrobry, a z drugiej książęta ruscy Włodzimierz 
i Jarosław. Od XIV w., po zjednoczeniu ziem 
polskich, rozbitych przez podział dzielnicowy, 
zach. i płn. część opisywanego obszaru znala-
zła się w prowincji małopolskiej z wojewódz-
twami krakowskim i sandomierskim (małe 
skrawki terenu na płn. znalazły się później 
także w woj. lubelskim). Po ekspansji teryto-
rialnej Polski za panowania króla Kazimierza 
Wielkiego (w poł. XIV stulecia), z d. księstw 
ruskich utworzono woj. ruskie. Dzisiejsze pod-
karpackie obejmuje częściowo dwie d. ziemie 
tego województwa  przemyską i sanocką. Je-
dynie rej. Lubaczowa na płn.-wsch. stanowi 
skrawek byłego województwa bełskiego (nie-
gdyś księstwa bełskiego*).

W Polsce przedrozbiorowej, a później w 
czasie zaborów, najważniejszym miastem, 
ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, 
kulturalnym i religijnym opisywanego regionu 
był Przemyśl. Stolica dzisiejszego woj. podkar-
packiego  Rzeszów  znajdowała się wów-

czas na zach. skraju woj. ruskiego (ziemi prze-
myskiej), przy granicy z woj. sandomierskim. 
Dopiero zmiany granic i reorganizacja podziału 
administracyjnego po II wojnie światowej spo-
wodowały nienotowany w dziejach awans
i rozwój ludnościowy Rzeszowa. Można po-
wiedzieć, że dzisiejsze woj. podkarpackie ma 
dwie stolice  historyczną, jaką jest niewątpli-
wie Przemyśl, oraz administracyjną i gospodar-
czą  Rzeszów. Duże znaczenie w dziejach 
miały też inne miasta. W ziemi przemyskiej były 
to Jarosław i Przeworsk, później także Leżajsk
i Łańcut, a w ziemi sanockiej Sanok i Krosno, co 
potwierdzają dziś liczne zachowane w tych 
miastach zabytki. W prowincji małopolskiej 
wyróżniały się Pilzno i Jasło. Ponadto zacho- 
dnie rubieże regionu znajdowały się pod od-
działywaniem takich znaczących miast jak Biecz
i Tarnów, a północne  Sandomierza.

Podział administracyjny na prowincje, wo-
jewództwa i ziemie przetrwał do pierwszego 
rozbioru Polski w 1772 r., kiedy to opisywany 
obszar został w całości zagarnięty przez 
Austrię, jako część nowej prowincji Królestwa 
Galicji i Lodomerii (nawiązującej nazwą do d. 
ruskiego Księstwa Halicko-Włodzimierskiego). 
Stolicą nowej, rozległej prowincji został Lwów. 
Austriacy wprowadzili na przyłączonym tery-
torium własny podział administracyjny, począt-
kowo na dystrykty, później na cyrkuły, a w 
1967 r. na powiaty.

Powołanie Księstwa Warszawskiego, a w 
1815 r. Królestwa Polskiego nie zmieniło za-
sadniczo przynależności politycznej opisywa-
nego obszaru. Pozostawał on w granicach 
Austrii, jedynie płn. skrawki dzisiejszego woj. 

Kształtowanie się podziału
politycznego i administracyjnego

* Bełz to dziś niewielkie miasto nad Sołokiją na Ukrainie, tuż przy granicy z Polską.
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podkarpackiego weszły w skład Królestwa 
Polskiego, znajdującego się pod kontrolą Rosji 
(są to obszary dzisiejszych gmin Krzeszów, 
Harasiuki i Zaklików). Funkcjonowanie przez 
ponad 100 lat granicy politycznej spowodowa-
ło ukształtowanie się nowych kierunków ciążeń 
gospodarczych i zmiany w hierarchii miast. Naj-
bardziej straciły na znaczeniu Bełz i Sando-
mierz, które ze stolic województw przekształ-
ciły się w małe miasta przygraniczne. Najwięk-
szym miastem na opisywanym obszarze w cza-
sach galicyjskich pozostawał Przemyśl, umoc-
niła się pozycja niektórych miast położonych u 
podnóża Karpat (Rzeszów, Jarosław) oraz w 
kotlinach śródkarpackich (Sanok, Krosno, 
Jasło). Ukształtowany wówczas układ ciążeń 
utrzymał się do dziś  granica z woj. lubelskim 
to nadal na długim odcinku dawna granica 
Galicji i Królestwa Polskiego. Dzisiejsze woj. 
podkarpackie mieści się zasadniczo w grani-
cach z okresu zaborów  jest to właściwie 
środkowa część dawnej Galicji.

Poważna zmiana podziału administracyj-
nego nastąpiła po odrodzeniu Polski w 1918 
roku. Większą część opisywanego regionu 
przyłączono wtedy do woj. lwowskiego, jedy-
nie zach. powiaty  mielecki, jasielski i dębicki 
(z Ropczycami)  znalazły się w woj. krakow-
skim. Granica płn. woj. lwowskiego biegła byłą 
granicą zaborów. Początkowo utrzymano po-
dział na powiaty z czasów Galicji, jedynie w 
1923 r. siedzibę władz powiatowych przenie-
siono z Cieszanowa do Lubaczowa. Później 
jednak zlikwidowano powiaty pilźnieński oraz 
strzyżowski, przyłączając większe ich części 
odpowiednio do powiatów ropczyckiego (póź-
niejszego dębickiego) i rzeszowskiego.

Należy wspomnieć, że w l. 191921 oraz 
w l. 30. XX w. podejmowane były starania o 
utworzenie z zach. części woj. lwowskiego  
czyli także na interesujących nas ziemiach  
woj. przemyskiego. Zamierzenia te uzasadnia-
no tradycjami historycznymi Przemyśla (stolica 
ziemi i dwóch diecezji), liczbą mieszkańców 

tego miasta (trzecie miejsce w byłej Galicji), 
sprzyjającym rozwojowi położeniem geogra-
ficznym (na pograniczu kilku wielkich regionów 
przyrodniczych i etniczno-kulturowych oraz na 
skrzyż. ważnych szlaków komunikacyjnych) 
oraz przesłankami natury politycznej (umocnie-
niem polskości na pograniczu polsko-ukraiń-
skim). Koncepcja utworzenia woj. przemys-
kiego, choć w znacznie okrojonej postaci, do-
czekała się realizacji dopiero w czasach PRL.

Rok 1939 przyniósł dla ludności opisywa-
nego obszaru okupację niemiecką i sowiecką. 
Państwa okupacyjne ustaliły między sobą linię 
demarkacyjną, która biegła Sanem mniej wię-
cej od jego źródeł do ujścia strumienia Przy-
łubień poniżej Sieniawy, następnie kierowała 
się na wsch. przez Lasy Sieniawskie, by przeciąć 
w poprzek pasmo Roztocza i rzeką Sołokiją do-
prowadzić do Bugu. Po stronie sowieckiej zna-
lazły się wówczas miasta: Sieniawa, Oleszyce, 
Lubaczów, Lesko, Ustrzyki Dolne oraz prawo-
brzeżne dzielnice Przemyśla (lewobrzeżna, nie-
miecka część miasta nosiła nazwę Deutsch-
-Przemysl). Obszar okupacji niemieckiej został 
włączony do jednostki administracyjnej zwanej 
Generalnym Gubernatorstwem, a w nim do 
dystryktów: Kraków i Lublin. Granica między 
tymi dystryktami biegła dolnym odcinkiem Sa-
nu. Obszar zajęty przez Sowietów został przy-
łączony do Ukraińskiej SRR, a w niej do nowo 
utworzonych obwodów lwowskiego (na płn.)
i drohobyckiego (na płd.). Po inwazji hitlerows-
kich Niemiec na Związek Radziecki w 1941 r. w 
Generalnym Gubernatorstwie znalazł się cały 
obszar dzisiejszego woj. podkarpackiego, przy 
czym wsch. jego część przyłączono do dystryktu 
Galicja z siedzibą we Lwowie.

Prawie cały opisywany obszar został wy-
zwolony spod okupacji niemieckiej już w sierp-
niu 1944 r. Prowizorycznie wytyczono wów-
czas nową granicę między Polską a Związkiem 
Radzieckim, która dziś, po korektach w l. 1948
i 1951, stanowi granicę Polski z Ukrainą. Rze-
szów po raz pierwszy w swej historii awanso-
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wał na stolicę województwa. Woj. rzeszowskie 
ostatecznie zatwierdzono w 1945 r. i w niemal 
niezmienionym kształcie przetrwało ono 30 lat. 
Obszar tej jednostki administracyjnej był zbli-
żony do ob. woj. podkarpackiego, przy czym 
obejmował jeszcze powiat gorlicki, gm. Sze-
rzyny (dziś w woj. małopolskim) oraz kilka wsi z 
ob. gm. Łoniów (dziś woj. świętokrzyskie). Nie 
należały zaś do woj. rzeszowskiego niewielkie 
obszary na płn.  gm. Harasiuki (wówczas po-
wiat biłgorajski) i Zaklików (wówczas powiat 
kraśnicki), będące wtedy w woj. lubelskim. 

Siedzibę władz nowego województwa ulo-
kowano w Rzeszowie, a nie np. w Przemyślu  
mieście mającym historyczne tradycje, ale leżą-
cym zbyt blisko granicy państwowej. Decyzja ta 
miała kolosalny wpływ na rozwój Rzeszowa
i stagnację Przemyśla. Rzeszów z przeciętnego 
miasta powiatowego wyrósł na znaczący ośro-
dek wojewódzki.

Na niższych szczeblach zasadniczo przy-
wrócono przedwojenny podział administracyj-
ny, przy czym fragmenty powiatów, których 
siedziby znalazły się po stronie Związku Ra-
dzieckiego (Dobromil, Jaworów, Mościska, 
Rawa Ruska) włączono do najbliższych jed-
nostek administracyjnych po stronie polskiej. 
W 1954 r. zagęszczono nieco sieć powiatów. 
Przywrócono wówczas siedziby władz powia-
towych w Ropczycach i Strzyżowie. Powołono 
też nowe powiaty: radymniański, leżajski i us-
trzycki. W latach 50. XX wieku wydzielono też 
miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Prze-
myśl i Stalową Wolę.

Radykalna zmiana podziału administracyj-
nego Polski nastąpiła 1 czerwca 1975 roku. W 
miejsce 17 województw i 5 miast wydzielonych 
powołano 49 małych województw, likwidując 
powiaty. Województwo rzeszowskie znacznie 
okrojono. Nowymi miastami wojewódzkimi 

stały się na opisywa-
nym obszarze: Prze-
myśl, Tarnobrzeg i Kro-
sno. Obszar obecnego 
powiatu dębickiego 
przyłączono do woj. 
tarnowskiego, a po-
wiatu gorlickiego  do 
woj. nowosądeckiego.

Podział Polski na 
małe województwa 
przetrwał niecałe 24 
lata. Kolejną reformę 
podziału administracyj-
nego wcielono w życie 
1 stycznia 1999 r. Po-
wołano wówczas 16 
dużych województw, 
zbliżonych obszarowo 

Rys. 1.1. Podkarpackie 
w podziale Polski na 
16 województw
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Położenie, obszar i granice

Położenie

W najbardziej ogólnym ujęciu woj. podkarpac-
kie leży w płd.-wsch. Polsce, przy granicy ze 
Słowacją i Ukrainą. Blisko połowę jego pow. 
zajmują Karpaty. Niemal cały pozostały obszar 
znajduje się w szerokim paśmie obniżeń na 
przedpolu Karpat, zwanym Podkarpaciem. Gra-
nicę Karpat i Podkarpacia znaczy wyraźny próg, 
biegnący w pobliżu Pilzna, Dębicy, Ropczyc, 
Rzeszowa, Łańcuta, Pruchnika i Przemyśla. 
Jedynie płn. skrawki terytorium województwa 
znajdują się w obrębie Wyżyn Polskich, gdzie 
obejmują fragmenty dwóch makroregionów: 
Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. 

Podkarpackie jest jedynym wojewódz-
twem, które ma w w swoim składzie fragmenty 
dwóch wielkich prowincji karpackich  tj. Kar-
pat Zachodnich i Karpat Wschodnich. W obrę-
bie Karpat Zachodnich wyróżnia się dwie duże 
jednostki regionalne  niższe Pogórze Karpac-
kie i wyższe Beskidy (reprezentowane tu przez 
Beskid Niski). W Karpatach Wschodnich nie ma 
pasma pogórzy, a cały obszar znajdujący się w 
woj. podkarpackim jest fragmentem Beskidów 
Wschodnich (z których najwyższe po polskiej 

stronie są Bieszczady). Przedpole Karpat  
zwane Podkarpaciem  w obrębie wojewódz-
twa również dzieli się na dwie wielkie jednos-
tki, przy czym przytłaczającą większość teryto-
rium zajmuje Północne Podkarpacie, reprezen-
towane przez rozległy makroregion  Kotlinę 
Sandomierską. Jedynie niewielki obszar na 
płd.-wsch. od Przemyśla zaliczany jest do 
Wschodniego Podkarpacia, rozciągającego się 
głównie na terytoriach Ukrainy i Rumunii. 
Szczegółowy podział regionalny opisano w 
części ®Regiony fizycznogeograficzne.

Przytłaczająca większość terytorium woj. 
podkarpackiego leży w dorzeczach Sanu, Wis-
łoki i innych, drobniejszych dopływów Wisły, 
które wchodzą w skład zlewiska Morza Bał-
tyckiego. Jedynie niewielkie skrawki przy wsch. 
granicy państwowej (Ustrzyki Dln. z okolicami) 
należą do zlewni Strwiąża i Mszanki, związa-
nych z dorzeczem Dniestru i zlewiskiem Morza 
Czarnego. W rezultacie Bieszczady Niskie oraz 
wsch. część Sanockich Gór Rusztowych prze-
cina europejski, bałtycko-czarnomorski dział 
wodny, który biegnie też głównym grzbietem 
Karpat, mniej więcej od Przełęczy Użockiej na 
zachód*.

do tych z lat 194575. Przywrócono powiaty 
jako szczebel pośredni między województwem 
a gminą. Wtedy to powstało województwo 
podkarpackie. Wykrojono je z terytoriów na-
leżących wcześniej do pięciu województw płd.-
-wsch. Polski. W jego skład weszły w całości 
byłe województwa rzeszowskie i przemyskie, 
prawie w całości woj. krośnieńskie (bez miasta
i gm. Biecz oraz gm. Lipinki), środk. i płd. część 
woj. tarnobrzeskiego (miasto Tarnobrzeg, gm. 
wchodzące obecnie w skład powiatów ziem-
skich: niżańskiego, stalowowolskiego i tarno-

brzeskiego oraz gm. Majdan Królewski z po-
wiatu kolbuszowskiego i gm. Padew Narodo-
wa z powiatu mieleckiego), a także wsch. część 
woj. tarnowskiego (gm. należące ob. do po-
wiatu dębickiego, miasto i gm. Radomyśl 
Wielki, gm. Wadowice Grn. i gm. Szerzyny). 
Drobna korekta granicy województw nastąpiła 
1 stycznia 2003 r., kiedy to podkarpackie 
utraciło na rzecz powiatu tarnowskiego w woj. 
małopolskim gm. Szerzyny z powiatu jasiel-
skiego. W efekcie ogólna pow. woj. podkar-
packiego zmalała o 82,2 km².

Województwo podkarpackie
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Położenie matema-
tyczne woj. podkarpac-
kiego wyznaczają skraj-
ne punkty:

·  p ó ł n o c n y  
(50°49´N)  na granicy 
sołectwa Stare Baraki w 
gminie Zaklików, przy 
drodze lokalnej ze Zdzie-
chowic do Gościera-
dowa;

·  p o ł u d n i o w y  
(49°00´N)  na granicy 
państwowej z Ukrainą, 
na terenie d. wsi Sianki 
w gminie Lutowiska, na 
wschodnim grzbiecie 
Opołonka w Bieszcza-
dach, jest to również 
najbardziej na płd. wy-
sunięty punkt Polski;

· wschodni (23°33´E)  na granicy 
sołectwa Prusie w gminie Horyniec-Zdrój, w 
pobliżu linii kolejowej z Werchraty do Hre-
bennego;

· zachodni (21°09´E)  na granicy sołec-
twa Podlesie (koło przysiółka Podgórze) w gm. 
Czarna, w pobliżu drogi woj. nr 984 Lisia 
GóraMielec**.

Geometryczny środek województwa znaj-
duje się w punkcie o współrzędnych geogra-
ficznych 49°55´N i 22°21´E. Jest to miejsce w 
płd. części sołectwa Zagórze (gm. Jawornik 

Polski), przy granicy z sołectwem Hucisko Ja-
wornickie, na Pogórzu Dynowskim.

Rozciągłość południkowa województwa 
podkarpackiego wynosi 1°49´, czyli 202 km, a 
równoleżnikowa 2°25´, która przy pomiarze 
wzdłuż równoleżnika 50°N odpowiada odle-
głości 173 km. Maksymalne różnice czasu 
miejscowego słonecznego wynoszą 9 min 40 
sek. O tyle wcześniej Słońce góruje w Prusiu na 
krańcu wsch. niż w Podlesiu na zach. krańcu 
województwa. Południe średnie słoneczne 
przypada w Rzeszowie (22°00´E) o 28 minut 

* Niewielkich skrawków zlewiska Morza Czarnego w woj. podkarpackim można doszukiwać się także przy 
płd. granicy państwowej. Niektóre odcinki tej granicy schodzą bowiem z głównego grzbietu Karpat nieco na 
południe (np. na płd. stoku Rozsypańca  1280 m n.p.m.) czy w obszarze źródliskowym Udawy (Udava) na 
płd. od Matragony (990 m n.p.m.) w Bieszczadach.
** Do końca 2002 r., przed odłączeniem gm. Szerzyny, skrajny na zach. punkt województwa znajdował się na 
granicy miejscowości Żurowa (21°08'E) na grzbiecie BrzankaLiwocz (Pogórze Ciężkowickie).

Rys. 1.2. Województwo 
podkarpackie mapa 

ogólna. Położenie 
matematyczne
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wcześniej niż na południku 15°00´E, który jest 
południkiem środkowym dla strefy czasu środ-
kowoeuropejskiego, obowiązującego w Polsce 
w półroczu zimowym.

Terytorium województwa jest zwarte, a 
centralnie usytuowana siedziba władz woje-
wódzkich  w Rzeszowie sprzyja funkcjono-
waniu komunikacji wewnętrznej.

Powierzchnia

Woj. podkarpackie zajmowało w dniu utwo-
rzenia pow. 17 926 km², co stanowiło 5,7% 
terytorium Polski. Po odłączeniu gm. Szerzyny 
w 2003 r. powierzchnia ta zmalała, w 2013 r. 
liczyła 17 846 km² (czyli do 5,6% ogólnej pow. 
Polski). Sytuuje ona podkarpackie na XI miejscu 
wśród 16 województw kraju. Oznacza to, że 
należy ono pod względem powierzchni do wo-
jewództw usytuowanych poniżej przeciętnej 
krajowej. Spośród krajów europejskich pow. 
najbardziej zbliżoną do woj. podkarpackiego 

ma Słowenia (20,3 tys. km²), a spośród krajów 
świata mają: Suazi (17,4 tys. km²), Salwador 
(21,0 tys. km²), Izrael (20,4 tys. km²), Kuwejt 
(17,8 tys. km²), Timor Wsch. (14,6 tys. km²), 
Fidżi (18,3 tys. km²) oraz posiadłość francuska 
 Nowa Kaledonia (18,6 tys. km²).

Granice

Woj. podkarpackie graniczy na wsch. z Ukra-
iną, a na płd. ze Słowacją. Na zach. sąsiaduje z 
woj. małopolskim, na płn.-zach.  wzdłuż 
Wisły  z woj. świętokrzyskim, a na płn. z woj. 
lubelskim. Około połowy ogólnej długości 
granic woj. podkarpackiego stanowią granice 
państwowe. Od okolic Dębiego Wierchu w 
Beskidzie Niskim na zach. po Piniaszkowy w 
Bieszczadach na wsch. granica państwowa 
biegnie głównym grzbietem Karpat, który sta-
nowi ważną granicę hydrograficzną. Biegnie 
nim europejski dział wód, oddzielający na tym 
odcinku zlewisko Morza Czarnego (dorzecze 

Cisy  dopływu Duna-
ju) od zlewiska Morza 
Bałtyckiego (dorzecze 
Sanu  dopływu Wis-
ły). Główny grzbiet Kar-
pat, jako naturalna ba-
riera komunikacyjna, od 
dawna pełnił funkcję 
granicy politycznej, nie-
gdyś polsko-węgiers-
kiej, od 1772 r. galicyj-
sko-węgierskiej, a od 
zakończenia I wojny 
światowej Polski oraz 
Czechosłowacji. Od ro-
ku 1993 większa część 

  

Rys. 1.3. Zmiany granic 
woj. rzeszowskiego
i podkarpackiego
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Liczba ludności

Wg danych GUS z 31 grudnia 2012 r. woj. 
podkarpackie zamieszkiwało 2130,0 tys. osób, 
co stanowiło 5,5% ogólnej liczby ludności Pols-
ki. Pod względem liczby ludności podkarpackie 
należy zatem do przeciętnych województw w 
kraju (9 miejsce). Średnia gęstość zaludnienia 
woj. podkarpackiego wynosiła w tym czasie 
119 osób/km² i była nieco mniejsza od gęs-
tości zaludnienia kraju (123 osób/km²), ale 
znacznie wyższa niż średnia światowa (52 oso-
by na km² w 2008 r. bez Antarktydy). 

Spośród krajów europejskich, najbardziej 
zbliżoną liczbę ludności do woj. podkarpac-

kiego miały (wg danych za 2012 r.) wspomnia-
na już Słowenia (2059 tys.), ale także Łotwa 
(2036 tys.), Macedonia (2062 tys.) i Kosowo 
(1837 tys.), natomiast spośród krajów świata: 
Lesotho (1930 tys.), Namibia (2130 tys.), Mon-
golia (2691 tys. ) i Oman (2879 tys.). O ile 
Słowenia, Łotwa, Macedonia, Lesotho czy Ko-
sowo to państwa stosunkowo niewielkie pod 
względem powierzchni, to Mongolia, Oman
i Nambia są krajami bardzo rozległymi, wielo-
krotnie przewyższającymi powierzchnię intere-
sującego nas województwa, a zatem bardzo 
rzadko zaludnionymi.

tego grzbietu stanowi granicę Polski i Słowacji 
(Republiki Słowackiej). Od Krzemieńca po Pi-
niaszkowy głównym grzbietem Karpat biegnie 
granica Polski z Ukrainą (do 1991 r. ze Związ-
kiem Radzieckim). W pobliżu szczytu Krze-
mieńca (Kremenaros) znajduje się zetknięcie 
(popularnie: „trójstyk”) trzech granic państwo-
wych: Polski, Słowacji i Ukrainy. Pozostały 
odcinek granicy państwowej został wytyczony 
w latach 19441948 i 1951, niezależnie od 
linii podziałów naturalnych. Wpierw była to 
nowa granica Polski ze Związkiem Radzieckim 
(rozdz. ®Wędrujące granice), w 1991 r. stała 
się granicą Polski z Ukrainą, a od 1 maja 2004 r. 
stanowi wsch. granicę Unii Europejskiej.

Północna granica woj. podkarpackiego  z 
woj. lubelskim  pokrywa się w dużej mierze z 
dawnym, funkcjonującym przez 100 lat podzia-
łem między cesarstwami  Rosji i Austrii, a ści-
ślej  granicą państwową między Królestwem 
Polskim (pod kontrolą Rosji) a Galicją (częścią 
Austrii). Po I wojnie światowej zastąpiono ją 
granicą woj. lwowskiego i lubelskiego. Drobne 
korekty tej granicy nastąpiły po II wojnie świa-
towej. W ich wyniku do woj. podkarpackiego 

zaliczono małe skrawki byłego Królestwa Pol-
skiego  są to dzisiejsze gminy Zaklików, Hara-
siuki, Krzeszów oraz wieś Kulno z gm. Kury-
łówka. Dla odmiany w woj. lubelskim znalazły 
się niektóre fragmenty byłej Galicji, w szcze-
gólności spory pas przygraniczny obejmujący 
gm. Bełżec na zach., prawie cały obszar gm. 
Lubycza Król. i Ulhówek oraz okolice Dołho-
byczowa na wsch. Z byłej Galicji do woj. lubel-
skiego przeszło również sołectwo Huta Szumy 
(ob. gm. Susiec), leżące po lewej stronie Tanwi.

Znacznie większą zbieżność z d. granicą 
austriacko-rosyjską ma ob. granica woj. pod-
karpackiego ze świętokrzyskim. Biegnie ona 
prawie na całej długości Wisłą, od okolic Ota-
łęży na płd.-zach. po Zawichost na płn. Jest to 
zatem linia naturalna, stanowiąca  podobnie 
jak gł. grzbiet Karpat  wyraźną barierę komu-
nikacyjną. Wyjątkiem jest dzielnica Sandomie-
rza  Nadbrzezie, która jako leżąca po prawej 
stronie Wisły była częścią d. Galicji, a dziś znaj-
duje się w woj. świętokrzyskim.

Granica zach.  z woj. małopolskim  nie 
nawiązuje swoim przebiegiem do żadnych po-
działów historycznych ani naturalnych.

Zagadnienia ogólne
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Wraz ze zmianą podziału administracyjnego 
Polski na przeł. 1998 i 1999 r. wprowadzono 
nowy system nazw województw. Dotychcza-
sowe ich nazwy pochodziły od głównego mias-
ta, będącego siedzibą władz wojewódzkich 
(przemyskie, rzeszowskie, krośnieńskie, tarno-
brzeskie, tarnowskie itd.). Natomiast większość 
aktualnych nazw województw utworzono od 
nazw regionów historycznych (prowincji lub 
ziem w Polsce przedrozbiorowej), zapewne po 
to, aby zaakcentować ciągłość Państwa Pol-
skiego od czasów średniowiecza. Mamy dziś 
zatem województwa: mazowieckie (od histo-
rycznego Mazowsza), woj. wielkopolskie (od 
Wielkopolski), małopolskie (od Małopolski) itp. 
Posługując się takimi nazwami nabywamy nie-
świadomie przekonania, że np. dzisiejsze woj. 
mazowieckie to dawne Mazowsze, woj. wiel-
kopolskie to była Wielkopolska a woj. mało-
polskie pokrywa się z granicami niegdysiejszej 
Małopolski. Nic bardziej mylnego! Przykładami 
niekonsekwencji są choćby Radom z d. Mało-
polski, znajdujący się ob. w woj. mazowieckim, 
Łomża z byłego Mazowsza, leżąca w woj. pod-
laskim, Częstochowa z Małopolski, wchodząca 
w skład woj. śląskiego. Gorzów Wielkopolski 
wcale nie leży w woj. wielkopolskim, lecz jest 
jedną ze stolic woj. lubuskiego, Biała Podlaska 
nie ma nic wspólnego z obecnym woj. podlas-
kim, ponieważ znajduje się w woj. lubelskim. 
Takich przykładów jest znacznie więcej. Ze 
szczególnym pomieszaniem nazw muszą bory-
kać się mieszkańcy Siedlec, które leżą w grani-
cach historycznej Małopolski, choć wg podziału 
administracyjnego  w woj. mazowieckim, a 
zgodnie z jeszcze innym podziałem  fizycz-
nogeograficznym  na Nizinie Południowo-
podlaskiej. Nazwy tylko trzech województw  
jak lubelskie, łódzkie i opolskie  pochodzą od 
głównych miast. W jednym tylko przypadku 

nazwa województwa nawiązuje do pasma gór-
skiego (a także słynnego klasztoru Świętego 
Krzyża). Chodzi tu o woj. świętokrzyskie z sie-
dzibą w Kielcach, obejmujące Góry Święto-
krzyskie z rozległym ich otoczeniem.

Przypadek woj. podkarpackiego jest szcze-
gólny. Jego nazwa nie nawiązuje ani do daw-
nego podziału historycznego (nie było bowiem 
administracyjnej prowincji „Podkarpacie”), ani 
do pasma górskiego, ani też do nazwy głów-
nego miasta. W pierwotnym projekcie podziału 
administracyjnego Polski, dla nowego woje-
wództwa zarezerwowano nazwę „wschodnio-
małopolskie”. W istocie  d. prowincja Mało-
polska obejmowała w Polsce przedrozbiorowej 
zach. i płn.-zach. tereny interesującej nas jed-
nostki administracyjnej. Problem pojawił się z 
przynależnością historyczną wschodniej części 
projektowanego województwa. Była to bo-
wiem w Polsce przedrozbiorowej część Rusi 
Czerwonej. W woj. ruskim znajdował się nie 
tylko Rzeszów, ale także inne ważne miasta 
regionu, jak: Przemyśl, Jarosław, Sanok i Kros-
no. Wprawdzie Małopolską zaczęto z czasem 
nazywać także płd.-wsch. rubieże Polski, w tym 
woj. ruskie, jednak ze względu na mieszaną 
strukturę etniczną tych terenów nie było to 
najszczęśliwsze rozwiązanie. Woj. ruskie i bełs-
kie zamieszkiwali bowiem w dużej mierze Rusi-
ni (Ukraińcy), dla których stosowanie nazwy 
regionu jednoznacznie kojarzącej się z Polską 
było nadużyciem.

Obecna nazwa województwa  podkar-
packie  biorąc pod uwagę względy historycze 
i kulturowe wydaje się być neutralna. Problem 
pojawia się natomiast z innego powodu, bo-
wiem określenie „podkarpackie” powinno na-
wiązywać do pewnego regionu mianującego 
się „Podkarpaciem”. Na pytanie  co to jest za 
region  możemy uzyskać bardzo różne odpo-

Problem nazwy
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wiedzi. Wg podziałów fizycznogeograficznych, 
Podkarpacie to pasmo obniżeń ciagnące się po 
zewnętrznej stronie łuku górskiego Karpat*. 
Tak rozumiane Podkarpacie wykracza daleko 
poza granice woj. podkarpackiego, zarówno na 
zach. (obejmując część woj. małopolskiego, 
śląskiego i Rep. Czeskiej), jak i daleko na wsch. 
(po Ukrainę i Rumunię). W tak rozumianym 
Podkarpaciu leżą m.in.: Ostrawa (Rep. Czeska), 
Oświęcim, Kraków i Tarnów (woj. małopol-
skie), a także Sambor, Stryj i Iwano-Frankowsk 
(d. Stanisławów) na terytorium Ukrainy. Grani-
ce woj. podkarpackiego nie mają zatem nic 
wspólnego z zasięgiem Podkarpacia w zna-
czeniu fizycznogeograficznym. Tylko skromna 
część tego rozległego regionu znalazła się w 
opisywanym województwie. Poza tym blisko 
połowę pow. woj. podkarpackiego zajmują 
właściwe Karpaty, nie wspominając już o 
fragmentach Wyżyn Polskich na północy i pół-
noco-wschodzie.

Sytuację dodatkowo gmatwa język potocz-
ny, w którym nazwy Podkarpacie używa się 
często dla oznaczenia obniżeń w rejonie Jasła, 
Krosna i Sanoka, czyli Dołów Jasielsko-Sa-
nockich. Co prawda, nazwy zawierające przed-
rostek „pod-” stosowane są już w Karpatach 
Polskich od dawna, jak np. Podhale (region 
położony poniżej hal) czy Podbeskidzie (u pod-
nóża Beskidów). Jednak nazwa Podkarpacie 
dla oznaczenia okolic Krosna wydaje się być o 
tyle niefortunna, że Doły Jasielsko-Sanockie nie 
stanowią podnóża Karpat, lecz są ich integral-
ną częścią. Wprawdzie język potoczny ma 

prawo być do pewnego stopnia nieprecyzyjny, 
ale czy można Podkarpaciem nazywać obszar, 
który w istocie leży w wewnętrznym obszarze 
Karpat? 

Oba wyżej naszkicowane problemy nazew-
nicze bledną wobec nowego zjawiska seman-
tycznego. Powszechnie używana nazwa woje-
wództwa  podkarpackie  znalazła bowiem 
swój synonim, właśnie w skróconym brzmieniu 
„Podkarpacie”. Nazwą tą zaczęto oznaczać 
pewien region administracyjno-gospodarczy 
utożsamiany z obszarem dzisiejszego woje-
wództwa. Takie rozumienie nazwy „Podkar-
pacie” zaczęło w języku potocznym wypierać 
dawne jej znaczenia**. W ten sposób „na Pod-
karpaciu” sytuujemy zarówno roztoczański 
Narol (Wyżyny Polskie), jak i grzbiety Beskidu 
Niskiego (Karpaty Zachodnie), a nawet Biesz-
czadów (Karpaty Wschodnie). Pojawiają się 
wątpliwości, czy aby Tarnica nie jest przypad-
kiem najwyższą górą Podkarpacia.

Taka wieloznaczność nazwy Podkarpacie 
może być przyczyną ciekawych nieporozumień. 
Jeżeli bowiem oznajmimy, że jedziemy „na 
Podkarpacie”, to tak właściwie nie wiemy, czy 
mamy na myśli całe woj. podkarpackie, jakąś 
jego część, czy też zupełnie inny region w Kar-
patach lub jego sąsiedztwie. Podkarpaciem 
możemy bowiem nazywać nie tylko okolice 
Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzega czy Przemyśla, 
ale także Tarnowa, Krakowa, a nawet Gorlic. 
Używając zatem nazwy Podkarpacie, dopiero z 
kontekstu (i to nie zawsze) jesteśmy w stanie 
domyślić się, czy chodzi o region fizycznogeo-

* Wspomnieć w tym miejscu należy, że istnieją przeciwnicy stosowania nazwy Podkarpacie dla oznaczenia 
szerokiego pasma obniżeń na przedpolu Karpat (Malicki 1973). Argumentują oni, że nazwa ta nie ma nic 
wspólnego z poczuciem tożsamości regionalnej ludności. Zadają na przykład pytanie, czy mieszkańcy 
Stalowej Woli, Tarnobrzega czy Mielca, którzy z okien swoich domów nie widzą Karpat, mają poczucie, że 
mieszkają u ich podnóża, czyli na Podkarpaciu. Odpowiedź na to pytanie leży bardziej w gestii socjologów niż 
geografów.
** Podobną karierę zrobiła zlatynizowana nazwa Galicja, którą utworzono od d. ruskiego księstwa halickiego, 
choć oznaczała terytoria daleko wykraczające poza granice tego średniowiecznego państewka, obejmujące 
także sporą część Małopolski. Dziś obserwuje się odrodzenie nazwy Galicja, mimo ewidentnie obcego jej 
rodowodu, a także tego, że oznaczała przecież prowincję byłego państwa zaborczego.
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graficzny leżący u podnóża Karpat, Doły Jasiel-
sko-Sanockie, czy też nowe, utworzone w 1999 
r. województwo.

Komplikacje wynikające z wprowadzenia 
nowych nazw województw dotyczą całej Pol-
ski. Nazwy aktualnych jednostek administracyj-
nych, używane na co dzień, utrwalają się lepiej 
w świadomości mieszkańców niż nazwy krain 
historycznych. Być może już niedługo Mało-

polską będziemy nazywać wyłącznie woj. 
małopolskie, zapominając, że była to niegdyś 
rozległa prownicja m.in. z Częstochową, Kiel-
cami, Lublinem i Sandomierzem. Rozmywają 
się w świadomości Polaków granice Mazow-
sza, Podlasia, Śląska, Wielkopolski i innych re-
gionów. Nazwy te nabierają nowych znaczeń, 
ale tracą swą najbardziej wartościową cechę  
precyzję.

Stolica

Z początkiem stycznia 1999 r. Rzeszów stał się 
ponownie siedzibą władz dużego wojewódz-
twa jako jeden z 18 ośrodków tego szczebla w 
kraju*. Wśród pozostałych miast wojewódzkich 
jest to stosunkowo niewielka stolica (182,0 tys. 
mieszk. w 2013 r.). Mniejsze są Opole, Zielona 
Góra i Gorzów Wlkp., a od 2010 r. także Olsztyn 
(174,6 tys. mieszk.).

W l. 200610 przeprowadzono wielką 
akcję poszerzania granic Rzeszowa. Do miasta 
przyłączono wówczas: Słocinę i Załęże z gm. 
Krasne, Białą i Budziwój z gm. Tyczyn, Zwię-
czycę z gm. Boguchwała, Przybyszówkę z gm. 
Świlcza oraz część Miłocina z gm. Głogów Młp. 
Powierzchnia miasta wzrosła ponad dwukrot-
nie: z 53,7 km² w 2005 r. do 116,4 km² w roku 
2010. Liczba mieszkańców Rzeszowa zwięk-
szyła się w tym czasie o 18,5 tys. Poszerzenie 

granic miasta miało na celu nie tylko uzyskanie 
nowych terenów pod inwestycje. Zwiększenie 
liczby ludności i potencjału gospodarczego 
Rzeszowa ma również znaczenie prestiżowe. 
Umocnienie się tego miasta jako ośrodka woje-
wódzkiego ma gwarantować utrzymanie woj. 
podkarpackiego, zwłaszcza wobec powracają-
cych pomysłów korekt na mapie administracyj-
nej kraju. Likwidacja tej jednostki samorządu 
terytorialnego i rozparcelowanie jej obszaru na 
województwa ościenne z pewnością przecię-
łoby historycznie ukształtowane powiązania 
społeczne i gospodarcze oraz utrudniłoby kon-
takt ludności z instytucjami szczebla woje-
wódzkiego. Trudno sobie wyobrazić, aby np. 
mieszkańcy Bieszczadów musieli podróżować 
do najbliższej siedziby województwa w Kra-
kowie bądź Lublinie.

* Dwa województwa w Polsce (kujawsko-pomorskie i lubuskie) mają po dwie stolice  jedna z nich jest 
siedzibą marszałka województwa, druga wojewody.

Podział na powiaty i gminy

Pierwotnie woj. podkarpackie dzieliło się na 20 
powiatów ziemskich i 4 powiaty grodzkie 
(miasta na prawach powiatu). W 2002 roku z 
zach. części powiatu bieszczadzkiego utworzo-

no powiat leski, przez co ogólna liczba powia-
tów wzrosła do 21.

Spośród powiatów ziemskich największą 
powierzchnię ma lubaczowski (1308 km²), zaś 
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najmniejszą łańcucki 
(452 km²). Powiatem 
ziemskim o największej 
liczbie ludności był w 
2013 r. rzeszowski 
(164,8 tys.), a naj-
mniejszą liczbę lud-
ności miał bieszczadzki 
(22,3 tys.). Potencjał 
ludnościowy powiatu 
bieszczadzkiego nale-
żał do najsłabszych w 
kraju  jeszcze mniej-
szą liczbę ludności miał 
wtedy tylko powiat sej-
neński (woj. podlaskie) 
 21,0 tys. Najgęściej 
zaludnionym powia-
tem ziemskim był w 
tym roku łańcucki (176 
osoby na km²), zaś naj-
rzadziej wspominany 
już bieszczadzki  20 osób na km². Ten ostatni 
jest jednocześnie najrzadziej zaludnionym 
powiatem w kraju.

Powiaty dzielą się na gminy. Rozróżnia się 
gminy: wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie 
(czyli miasta). W woj. podkarpackim znajduje 
się najludniejsza gmina wiejska w kraju  jest 
to gm. Dębica (25,1 tys. mieszk. w 2013 r.). 
Spośród gmin miejskich (miast) największą 
liczbę ludności ma Rzeszów (182,0 tys.). W 
woj. podkarpackim znajdują się także najrza-

dziej zaludnione gminy w kraju  są to Lu-
towiska w pow. Bieszczadzkim (4 osoby na 
km²) i Cisna w powiecie leskim (6 osób na km²). 
Cisna jest jednocześnie gminą wiejską o naj-
mniejszej liczbie ludności w kraju (w 2013 r. 
wyniosła ona zaledwie 1725). Tak niskie zalud-
nienie jest rzadkością w środkowej części 
Europy. Na naszym kontynencie występuje na 
rozległych obszarach dopiero w płn. Skandy-
nawii bądź Rosji, a także na pustynnej Nizinie 
Nadkaspijskiej.

Rys. 1.4. Podział woj. 
podkarpackiego na 

powiaty i gminy

województwa
podkarpackiego

powiatów

miast i gmin

Granice
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