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Małgorzata Durydiwka
DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO CZYNNIK
ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ –
NA PRZYKŁADZIE GMIN BIESZCZADZKICH

Zarys treści: W artykule scharakteryzowano zasoby dziedzictwa kulturowego Bieszczadów i na tej
podstawie dokonano waloryzacji kulturowej gmin bieszczadzkich. Określono również poziom
rozwoju funkcji turystycznej analizowanych gmin i podjęto próbę określenia roli, jaką odgrywa
dziedzictwo kulturowe w jego kształtowaniu.
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, funkcja turystyczna, Polska, Bieszczady
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Wprowadzenie
W badaniach turystycznych tereny górskie są rozpatrywane najczęściej jako obszary recepcji dla różnych form turystyki aktywnej. Sprzyja temu przede wszystkim
topografia terenu i ściśle z nią związane zróżnicowanie krajobrazu. Należy jednak
pamiętać, że tereny górskie i podgórskie są nie mniej atrakcyjne pod względem
kulturowym. Atrakcyjność ta jest zwykle implikacją uwarunkowań historycznych
i przejawia się w pewnej odmienności, a także różnorodności form architektonicznych budownictwa sakralnego i świeckiego, zwyczajów, obrzędów czy – najogólniej
mówiąc – krajobrazu kulturowego rozumianego jako „zbiór elementów dziedzictwa
kulturowego i współczesnych wartości” (Kostarczyk, Parteka 1989, 27). Zatem tereny
górskie mogą stać się „destynacją” również dla turystyki kulturowej, która – „traktowana jako forma turystyki bliska turystyce poznawczej – bywa czasami utożsamiana
z turystyką krajoznawczą (ang. heritage tourism)” (Kowalczyk 2008, 11), a ta z kolei jest
definiowana jako turystyka „o ukierunkowanych zainteresowaniach, koncentrująca
się na podróżach do miejsc występowania walorów dziedzictwa” (Medlik 1995, 125,
cyt. za A. Kowalczyk 2008, 11).
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M. K. Smith (2009) wyróżnia siedem rodzajów miejsc dziedzictwa (ang. heritage
sites), które w ostatnich latach stały się przedmiotem widocznego zainteresowania
turystów:
– atrakcje zabytkowego budownictwa (ang. built heritage attractions): historyczna zabudowa miasta i układ przestrzenny, architektura, strefy archeologiczne, pomniki,
zabytkowe budynki;
– atrakcje dziedzictwa przyrodniczego (ang. natural heritage attractions): parki narodowe,
wybrzeża, jaskinie, obiekty geologiczne;
– atrakcje dziedzictwa kulturowego (ang. cultural heritage attractions): sztuka, rękodzieło, muzea sztuki i historyczne, folklor, festiwale, tradycyjne święta i imprezy
kulturalne;
– atrakcje dziedzictwa przemysłowego (ang. industrial heritage attractions): kopalnie,
fabryki, młyny;
– miejsca i atrakcje o charakterze religijnym (ang. religious sites and attractions): katedry,
opactwa, sanktuaria, meczety, szlaki pielgrzymkowe, miasta i festiwale;
– atrakcje dziedzictwa militarnego (ang. military heritage attractions): zamki, pola bitew,
obozy koncentracyjne, muzea wojskowe;
– atrakcje dziedzictwa literatury i sztuki (ang. literary or artistic heritage attractions):
domy, ogrody lub krajobrazy kojarzone z artystami i pisarzami.
Większość z nich to miejsca występowania walorów kulturowych sensu stricto.
Świadczy to zatem o rosnącym zainteresowaniu turystów aspektami kulturowymi
odwiedzanych terenów. Dotyczy to również turystów penetrujących obszary górskie,
w tym także polską część Bieszczadów1.
Bieszczady – w regionalizacji fizycznogeograficznej Polski według J. Kondrackiego (1988) – są położone na wschód od doliny Osławy i na południe od doliny Sanu.
Ciągną się zatem od Przełęczy Łupkowskiej na zachodzie po Przełęcz Użocką na
wschodzie. Ale w przewodnikach turystycznych Bieszczady są zwykle traktowane
nieco szerzej (Kłos 2005; Luboński 2006; Orłowski, Taranowski 2008). Jak podaje
przewodnik turystyczny pod redakcją P. Lubońskiego (2006), Bieszczady obejmują
„zarówno grzbiety właściwych Bieszczadów Zachodnich, jak i górzyste tereny położone
dalej na północ, po linię kolejową, czyli tzw. Pogórze Bieszczadzkie” (Krukar 2006,
22). Również na jednej ze stron internetowych poświęconych Bieszczadom znajduje
się informacja, że wśród polskich turystów mianem Bieszczadów przyjęło się określać tereny „ograniczone od zachodu Przełęczą Łupkowską oraz dolinami Osławicy
i Osławy, za którymi rozciąga się Beskid Niski, od północy szosą i linią kolejową Sanok
– Ustrzyki Dolne, od wschodu granicą państwową z Ukrainą, którą na południe od Lutowisk aż po Przełęcz Użocką wyznacza górny bieg Sanu, od południa wreszcie granicą
ze Słowacją, która biegnie wzdłuż głównego wododziału karpackiego, rozdzielającego
na tym odcinku dorzecza Wisły i Dunaju. Daje to obszar w kształcie nieregularnego
klina skierowanego na południowy wschód, o rozciągłości równoleżnikowej ok. 60 km
i południkowej ok. 50 km” (www.bieszczady.net.pl/polozenie.php).

1

Są to Bieszczady Zachodnie. Pozostała część Bieszczadów znajduje się na Słowacji i Ukrainie.
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Dla potrzeb niniejszego opracowania autorka traktuje Bieszczady w ujęciu
szerokim, jak ma to miejsce w przewodnikach turystycznych. Nawiązując zatem do
nomenklatury fizycznogeograficznej, jest to obszar obejmujący zarówno Bieszczady
Zachodnie, jak i Góry Sanocko-Turczańskie określane także mianem Bieszczadów
Środkowych (Kondracki 1988), Niskich (Balon i in. 1995) lub Pogórza Bieszczadzkiego
(Wrona 1996). Jednakże ze względów formalnych obszar badań został sprowadzony do
granic jednostek administracyjnych ośmiu gmin2: Lutowiska, Czarna i Ustrzyki Dolne
(należące do powiatu bieszczadzkiego) oraz Cisna, Baligród, Solina, Lesko i Olszanica
(należące do powiatu leskiego), które w dalszej części niniejszego opracowania są określane jako gminy bieszczadzkie. Pominięto natomiast – omawiane często w przewodnikach turystycznych, ale położone w znacznej części na obszarze Beskidu Niskiego,
Pogórza Bukowskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich, zaliczanych przez J. Kondrackiego
(1988) do Karpat Zachodnich – gminy: Komańcza i Zagórz (powiat sanocki).

Dziedzictwo kulturowe – przegląd definicji
Zgodnie z definicją, przyjętą przez UNESCO w Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego w 1972 r. (Dz.U. z 1976 r., nr 32, poz. 190,
załącznik), za dziedzictwo kulturowe (ang. cultural heritage, franc. patrimoine culturel)
uważa się (von Rohrscheidt 2008):
– zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy
i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów mających wyjątkową wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;
– zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą architekturę
oraz związek z krajobrazem mają powszechną wartość z punktu widzenia historii,
sztuki lub nauki;
– miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody oraz
strefy i stanowiska archeologiczne mające wyjątkową wartość pod względem historycznym, estetycznym, etnologicznym i antropologicznym.
Należy jednak pamiętać, że pojęcie dziedzictwa kulturowego nabiera coraz
szerszego znaczenia (www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe). T. Jędrysiak
(2010, 31) pisze, że „na dziedzictwo kulturowe składają się zabytki, muzea, unikatowe zbiory historyczne, obrazy, rzeźby, wyroby rękodzieła, obiekty kultury, a także
zasoby środowiskowo-przyrodnicze oraz obyczaje, język, tradycje”. M. Mika (2007)
twierdzi, że we współczesnym ujęciu turystyki kulturowej, którą określa też mianem
turystyki dziedzictwa kulturowego (ang. cultural heritage tourism), wyróżnia się trzy
zasadnicze elementy stanowiące istotę atrakcyjności kulturowej obszarów recepcji
turystycznej. Są to:
– dziedzictwo materialne i duchowe;
– wydarzenia kulturalne i sztuka wizualna;

2

W tym sześć gmin wiejskich i dwie miejsko-wiejskie (Lesko i Ustrzyki Dolne).
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– rzeczywistość kreatywna (ang. creative industry): wytwory przemysłu filmowego,
mody, współczesna architektura, parki rozrywki itp.
Szerszą definicję zaproponowała M. Pepłowska (2003), według której dziedzictwo kulturowe może być rozumiane „jako wszechstronny obraz procesu dziejowego.
Obejmuje ono wówczas dzieje polityczne i społeczno-gospodarcze, dzieje filozofii,
nauki i techniki, dzieje wychowania i oświaty, dzieje literatury, sztuki, muzyki, dzieje
religii i kościołów, dzieje obyczajów, zwyczajów i życia codziennego. Dziedzictwo
kulturowe można rozumieć jako prostą opowieść o powszechnym życiu. Obejmuje
ono wówczas codzienne zajęcia i rozrywki, mieszkania i ubiory, stosunki rodzinne
i towarzyskie, obyczaje i zwyczaje, wierzenia i moralność, modę i obrzędy. Dziedzictwo
kulturowe w takim ujęciu przybliża ludzi i czasy minione znacznie lepiej niż historia przedstawiająca wielkie wydarzenia, idee i dzieła” (Pepłowska 2003, 15, cyt. za
K. Ilski, P. Ratkowska 2009). Podobna w treści jest wypowiedź A. Kowalczyka (2008,
22), który pisze, że „obserwując różnorodność zachowań turystów uprawiających
turystykę kulturową, można uznać, że praktycznie wszystkie elementy krajobrazu
kulturowego mogą być uznane za zasoby, a nawet walory kulturowe. Co więcej, nie
tylko te, które są powszechnie uznawane za zabytki, są związane ze znanymi, na ogół
nieżyjącymi już postaciami, doniosłymi wydarzeniami historycznymi itp., ale również
te, które powstały niedawno, albo które są odzwierciedleniem obecnych trendów
w kulturze. Dotyczy to zarówno elementów materialnych krajobrazu (głównie budynki,
zespoły urbanistyczne, dzieła techniki), jak i jego składowych o charakterze niematerialnym (np. koncerty muzyki popularnej, spektakle teatralne)”. Można zatem za
G. Richardsem (1996, cyt. za J. Małek 2003) stwierdzić, że w dobie postmodernizmu
zakres dziedzictwa kulturowego został rozciągnięty aż do współczesności, przez co
w kręgu zainteresowań turystów znalazły się wszelkie formy działalności człowieka, włącznie z parkami rozrywki i obiektami przemysłowymi. Zatem wyróżnikiem
dziedzictwa kulturowego – jak zauważyła J. Przybyś (2008, 90) – „może być jego rola
w rozumieniu powiązań między przeszłością i teraźniejszością, pomiędzy przyrodą
a człowiekiem oraz różnymi kulturami”.

Dziedzictwo kulturowe Bieszczadów
Zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe ludności w Bieszczadach
Bieszczady to jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce, przy czym najczęściej podkreśla się jego walory przyrodnicze, jako że „są one uznawane za europejską
oazę wtórnie zdziczałej przyrody” (www.wrota.podkarpackie.pl/turystyka/atrakcje/
bieszczady/bieszczady). Nie można jednak zapominać o aspektach kulturowych tego
obszaru. Wszak już 4000 lat p.n.e. na terenie Pogórza Bieszczadzkiego, a w połowie
III tysiąclecia p.n.e. w głębi Bieszczadów pojawili się pierwsi ludzie należący do tzw.
kultury ceramiki sznurowej. W okresie od ok. 1000 r. p.n.e. do 200 r. p.n.e. obszar ten
był opanowywany przez kulturę łużycką, która przyniosła upowszechnienie narzędzi
żelaznych, a tym samym umożliwiła stopniową ekspansję rolnictwa na tereny górskie.
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W kolejnych wiekach pojawiali się na obszarze Bieszczadów Celtowie, Goci i inne
ludy germańskie, a w VI w. – Słowianie (Olszański 2006).
Od końca X w. Bieszczady znajdowały się pod panowaniem książąt ruskich. Jednakże po wygaśnięciu halickiej dynastii Romanowiczów, Kazimierz Wielki – powołując
się na prawo dziedziczenia – uczynił z Rusi Halickiej, do której należały Bieszczady,
swoją własność osobistą, a następnie przekazał te tereny Ludwikowi Węgierskiemu.
Dopiero królowa Jadwiga w 1387 r. formalnie przyłączyła obszar dawnego księstwa
halickiego do Korony, co zapoczątkowało intensywną akcję zasiedlania tych terenów.
Szczególną rolę w tym względzie odegrały trzy rody: Kmitów, Balów i Tarnawskich.
W północnej części osadzano głównie Rusinów3 i Polaków, zaś w wyższych partiach
gór – ludność wołoską4 (Olszański 2006), która przybywała na te tereny w XV i XVI w.
z południowej strony Karpat. Na bazie tego osadnictwa, a jednocześnie w wyniku
różnych procesów historycznych i społecznych wykształciła się grupa etniczna górali
ruskich, zwanych Bojkami, którzy prawie do połowy XX w. mieszkali w Bieszczadach
(Kłos 2005). Śladem kolonizacji wołoskiej jest nazewnictwo topograficzne i miejscowe,
świadczące o odmienności kulturowej tych obszarów, a jednocześnie będące ważnym
elementem dziedzictwa kulturowego (Kłos 2005).
W połowie XVI w. rozpoczął się napływ ludności żydowskiej na te tereny.
Początkowo osiedlali się w Lesku, ale z czasem ich liczebność i zasięg terytorialny
zwiększyły się. Duży wpływ na rozwój wspólnoty żydowskiej miała przychylna wobec
nich polityka szlachty (Holly 2004).
W drugiej połowie XVIII w. miała miejsce w Bieszczadach kolejna akcja kolonizacyjna. W wyniku tzw. kolonizacji józefińskiej, na mocy patentu osiedleńczego wydanego przez cesarza Austrii Józefa II, osadzano na tych obszarach ludność
niemiecką, co miało ułatwić germanizację terenów uzyskanych przez Habsburgów
w wyniku I rozbioru Polski.
W okresie międzywojennym Bieszczady były jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem narodowościowym, etnicznym i wyznaniowym regionów w Polsce
(tab. 1). W latach 20. XX w. „we wsiach górskich Bojkowie stanowili 84%, a Polacy 6%,
na Pogórzu było Polaków nieco więcej. Poważną rolę odgrywali Żydzi – znamienne, że
nie tylko w miastach, ale i w wielu wsiach, gdzie prowadzili drobne warsztaty rzemieślnicze, młyny, tartaki” (Potocki 2006). Jak wykazały wyniki spisu ludności z 1921 r., Żydzi
stanowili w Lesku 60,0% ogółu ludności miasta, w Lutowiskach – 57,4%, w Ustrzykach
Dolnych – 54,7%, a w Baligrodzie – 40,9% (na podstawie: Olszański 2006).
II wojna światowa i pierwsze dziesięciolecie powojenne znacznie zmieniły
sytuację. Przede wszystkim, w wyniku eksterminacji dokonywanej przez Niemców
w okresie wojny, zanikła ludność żydowska. W latach 1948–1956, w wyniku działań
komunistycznych władz Polski, przymusowemu przesiedleniu poddano Bojków,

3

Dawniej Rusinami nazywano powszechnie ludność chrześcijańską obrządku wschodniego. Dopiero
w XIX w., od kiedy zaczął rozwijać się narodowy ruch ukraiński i miejscowi Rusini zaczęli ulegać ukrainizacji, określenie Rusin zostało zastąpione mianem Ukrainiec (Kłos 2005).
4

Wędrowny lud pasterski pochodzenia rumuńskiego.
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Tab. 1. Zróżnicowanie wyznaniowe ludności w Bieszczadach w okresie międzywojennym*
Table 1. Religious diversity of the population in the Bieszczady Mts. in the interwar period*

*Obszar objęty badaniem przez G. Holly nie pokrywa się w pełni z obszarem badań w niniejszym artykule.
Dane zamieszczone w tabeli stanowią jedynie przybliżone informacje dla regionu Bieszczadów w granicach
przyjętych dla niniejszego opracowania.
*The area of research studied by G. Holly does not totally cover the research area of this article. Therefore, the data
in the table are only approximated information for the Bieszczady region within the research area of this study.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Holly (2004).
Source: author’s own study based on Holly (2004).

co doprowadziło do znacznego wyludnienia Bieszczadów. Wprawdzie już pod koniec lat 40.
XX w. zaczęli przybywać w okolice Leska osadnicy polscy, którym w ramach reformy rolnej nadano ziemię, a na początku lat 50. XX w. w okolicy Ustrzyk Dolnych osiedliła się niewielka grupa Greków, przybyłych tu po zakończeniu wojny
domowej w 1950 r., jednak o pewnym ożywieniu osadnictwa rolnego i leśnego
w Bieszczadach można mówić dopiero w latach 60. i 70. XX w. Istotnym impulsem
dla migracji osiedleńczych w tym regionie były wielkie inwestycje hydrotechniczne
w Myczkowcach (1956–1960) i w Solinie (1961–1968) oraz budowa kombinatu drzewnego
w Ustianowej koło Ustrzyk Dolnych (lata 70. XX w.).
Powojenna kolonizacja Bieszczadów nie doprowadziła jednak do odtworzenia stanu
ludności z okresu dwudziestolecia międzywojennego, zarówno pod względem liczby, jak i –
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a może przede wszystkim – zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego. Co więcej, na wiele lat Bieszczady zyskały miano polskiego „Dzikiego Zachodu”, a właściwie
„Dzikiego Wschodu”, jako regionu, w którym osiedlali się „ci, którzy gonili za przygodą,
i ci, których gonił prokurator” (Potocki 2006, 67). Jak czytamy na stronie portalu Wrota
Podkarpackie: „Bieszczady, opuszczone, wyludnione, zniszczone, w których królowała
natura odbierająca człowiekowi tereny niegdyś intensywnie eksploatowane i skrywająca
coraz bardziej nieliczne już ślady minionych czasów, stały się Mekką dla poszukiwaczy
mocnych wrażeń, dla twardzieli i marzycieli, dla ludzi z przeszłością, ale bez przyszłości
(...). I tak Bieszczady stały się miejscem szczególnym, bo różnorodnym różnorodnością
nowych osadników, barwnym barwą ich egzystencji i bogatym bogactwem ich marzeń o samorealizacji” (www.wrota.podkarpackie.pl/turystyka/atrakcje/bieszczady/bieszczady).
Waloryzacja kulturowa gmin bieszczadzkich
Oceny atrakcyjności kulturowej gmin bieszczadzkich autorka niniejszego opracowania dokonała na podstawie wybranych elementów materialnego dziedzictwa kulturowego. Ewidencją objęto: obiekty architektury sakralnej (drewniane i murowane);
miejsca świadczące o wcześniejszym istnieniu obiektów sakralnych (np. cerkwiska);
obiekty architektury świeckiej; oznaczone miejsca, gdzie znajdują się ruiny dworów,
pałaców i zamków; zabytki architektury ludowej; zabytki przemysłowe i obiekty
związane z osiągnięciami techniki oraz miejsca, gdzie znajdują się pozostałości tego
typu obiektów; zabytkowe cmentarze; muzea oraz pomniki (tab. 2). Wykaz elementów
dziedzictwa kulturowego sporządzono w oparciu o przewodniki turystyczne (Kłos 2005,
Luboński 2006, Orłowski, Taranowski 2008), źródła internetowe (patrz: wykaz źródeł
internetowych) oraz wiedzę własną autorki.
Przez kilkaset lat na obszarze Bieszczadów żyli i gospodarowali przedstawiciele
różnych narodowości i wyznań. Ta wielokulturowość pozostawiła ślady w architekturze
i sztuce regionu. Szczególnie jest to widoczne w zabytkach architektury sakralnej, które
stanowią najliczniejszą grupę wśród analizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (łącznie zewidencjonowano 52 obiekty, w tym 29 drewnianych) i które wyraźnie
dowodzą współistnienia na tym terenie kultury łacińskiej i bizantyjskiej (ryc. 1).
„Świątynie rzymskokatolickie noszą cechy sztuki zachodnioeuropejskiej.
Ich architektura odpowiada stylom i modom panującym powszechnie w Europie” (Kłos
2005, 20). Świątynie obrządku wschodniego były najczęściej wznoszone na planie podłużnym, w układzie trójdzielnym (prezbiterium, nawa i babiniec), przykryte zwykłym
dachem kalenicowym bądź też trzema oddzielnymi zwieńczeniami w formie łamanych
dachów brogowych (Kryciński 2006). „Specyficzną cechą Kościoła wschodniego było
dążenie do wybudowania świątyni niemal w każdej wsi. Dzięki temu powstały setki
niewielkich cerkwi” (Kryciński 2006, 89). Pod koniec lat 30. XX w. funkcjonowało
w Bieszczadach (w granicach przyjętych dla niniejszego opracowania) ponad 100 cerkwi
(Holly 2004). Niestety, po wysiedleniu Ukraińców w latach 1948–1956, wiele uległo
zniszczeniu, a pozostałe, które śmiało można określić mianem perełek architektury
drewnianej, zamieniano na kościoły rzymskokatolickie. Dzięki temu przetrwały do dziś,
choć nierzadko bez zachowanego ikonostasu. Na badanym obszarze zinwentaryzowano
25 cerkwi drewnianych oraz 10 murowanych. Do najpiękniejszych i najcenniejszych
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Ryc. 1. Elementy dziedzictwa kulturowego gmin bieszczadzkich
Figure 1. Elements of cultural heritage in gminas in the Bieszczady Mts.
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

należą m.in. cerkwie w Równi (z początku XVIII w.) i w Smolniku (1791 r.) – uchodzące
za perły architektury bojkowskiej, jako należące do nielicznie zachowanych w Bieszczadach trójdzielnych cerkwi kopułowych, cerkiew w Czarnej (1834 r.) z oryginalnym
ikonostasem cofniętym na ścianę i zabytkowym wyposażeniem z XIX w. oraz cerkiew
w Hoszowie (1900–1925) wzniesiona w tzw. narodowym stylu ukraińskim. Śladem
po licznych cerkwiach bieszczadzkich, które uległy zniszczeniu są tzw. cerkwiska.
Na badanym obszarze zarejestrowano 17 takich oznaczonych miejsc, w których dawniej
znajdowały się cerkwie.
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Tab. 2. Kryteria oceny atrakcyjności kulturowej gmin bieszczadzkich
Table 2. Assessment criteria of attractiveness of gminas in the Bieszczady Mts.

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

W Bieszczadach ważnym elementem krajobrazu są też kapliczki i krzyże przydrożne. G. Holly (2008) tylko na obszarze czterech gmin – Czarna, Lutowiska, Cisna
i Solina – zinwentaryzowała w 2007 r. łącznie 59 krzyży i kapliczek przydrożnych,
w tym 44 pochodzące z okresu przedwojennego.
Śladami społeczności żydowskiej na tym terenie są nieliczne już synagogi (bożnice) oraz kirkuty (cmentarze żydowskie). Szczególnie cenny jest kirkut w Lesku,
jeden z najstarszych w Polsce, z 2 tys. macew, z których najstarsze pochodzą z 1548 r.
Nieco mniejszy jest cmentarz żydowski w Lutowiskach. Zachowało się na nim około
1 tys. macew, przy czym najstarsze pochodzą z 1796 r.
Pałace, a przede wszystkim „dwory szlacheckie, stanowiące jeszcze w okresie
II wojny światowej stały element krajobrazu niemal każdej miejscowości zostały
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Fot. 1. Cerkiew w Równi z początku
XVIII w., od 1972 r. katolicka
(fot. M. Durydiwka)
Photo 1. Orthodox church from the beginning
of XVIII c. in Równia, since 1972 Roman
Catholic (by M. Durydiwka)

Fot. 2. Cerkiew w Smolniku z 1791 r.,
od 1973 r. katolicka (fot. M. Durydiwka)
Photo 2. Orthodox church from 1791
in Smolnik, since 1973 Roman Catholic
(by M. Durydiwka)

Fot. 3. Chyża bojkowska w Bandrowie
(fot. M. Durydiwka)
Photo 3. Boyko cottage in Bandrów
(by M. Durydiwka)
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doszczętnie zniszczone przez Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1944–47” (Orłowski,
Taranowski 2008, 17). Dziś stanowią unikalny element krajobrazu kulturowego m.in.
w Uhercach Mineralnych i Łobozewie Górnym. Natomiast w wielu miejscowościach
(np. Hulskie, Krywe, Smolnik, Łubne czy Myczkowce) o istnieniu dworów świadczą ich
ruiny lub parki podworskie. Należy również nadmienić, że spośród zabytków architektury świeckiej na badanym obszarze zachowały się jeszcze: zamek Kmitów i wzniesiony
w stylu eklektycznym Ratusz w Lesku oraz secesyjno-romantyczny pałac z 1905 r.
w Olszanicy, a także budynek stacji kolejowej w Ustrzykach Dolnych z 1870 r.
W architekturze ludowej na uwagę zasługują nieliczne już chyże bojkowskie.
Te zagrody jednobudynkowe o konstrukcji zrębowej, kryte najczęściej strzechą (rzadziej gontem) zewidencjonowano w ośmiu wsiach, przy czym najlepiej zachowane
znajdują się m.in. w Cisnej, Bandrowie i Czarnej.
Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Bieszczadów są również obiekty
związane z osiągnięciami techniki i przemysłu. Należą do nich m.in.: trasa dawnej
kolejki wąskotorowej w Stuposianach z dobrze zachowanymi nasypami, kamiennymi
częściami mostów i przepustów; słynna Bieszczadzka Kolejka Leśna Majdan–Przysłup;
kopalnia ropy naftowej w Łodyni z 1860 r., w której eksploatacja trwa do dziś; kiwony
w Ropience; liczne pozostałości młynów i tartaków, a nade wszystko zapora wodna
w Myczkowcach i tama solińska.
Bieszczady są regionem o złożonej historii, o czym świadczą pomniki upamiętniające ważne wydarzenia (np. zniesienie pańszczyzny w 1848 r. – w Czarnej, Bóbrce
czy Kalnicy; wyzwolenie Baligrodu) czy też ludzi związanych z tym terenem (np.
w Ustianowej – pomnik lotników wywodzących się z tamtejszej Wojskowej Szkoły
Pilotażu Szybowcowego, którzy polegli w latach 1939–1945; w Baligrodzie – pomnik
upamiętniający mieszkańców zamordowanych w sierpniu 1944 r. przez UPA, w Jabłonkach – pomnik gen. K. Świerczewskiego, który zginął w tym miejscu w 1947 r.).
Ocenę atrakcyjności kulturowej gmin bieszczadzkich przeprowadzono metodą
bonitacji punktowej. Dzięki temu uzyskano informację – wyrażoną w punktach – dla
każdej z analizowanych gmin. Wykorzystując odchylenie standardowe, wyznaczono
cztery poziomy tej atrakcyjności (ryc. 2).
Obszarem najbogatszym pod względem liczby, zróżnicowania i atrakcyjności
obiektów dziedzictwa kulturowego jest obszar wiejski gminy Ustrzyki Dolne (93 pkt).
O atrakcyjności tego obszaru w największym stopniu decydują zabytkowe drewniane
obiekty sakralne5 (10 obiektów), w tym XVIII-wieczne cerkwie w Równi, Krościenku

5

W ocenie punktowej przyjęto, że obiekty sakralne drewniane stanowią najbardziej atrakcyjny element
wśród obiektów dziedzictwa kulturowego. Założenie to wynika z faktu, że obiekty drewniane, a zwłaszcza
drewniane cerkwie, które dominują na badanym obszarze, stanowią bardzo ważny element jego krajobrazu
kulturowego. Ponadto z reguły są to obiekty starsze (XVIII–XIX w.) niż murowane i stanowią unikalny, nie
tylko w skali Polski, przykład budownictwa sakralnego. Również turyści z reguły wyżej oceniają atrakcyjność
obiektów drewnianych. Przy ocenie atrakcyjności obiektów sakralnych nie uwzględniono wyposażenia
obiektów (np. istnienie ikonostasu czy też jego układ, stopień rozbudowania, wartość historyczna ikon),
co niewątpliwie stanowi znaczne uproszczenie kryteriów oceny.
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Ryc. 2. Atrakcyjność kulturowa gmin bieszczadzkich
Figure 2. Cultural attractiveness of gminas in the Bieszczady Mts.
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.
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i Ustianowej Górnej, XIX-wieczne cerkwie w Łodyni, Berehach Dolnych, Bandrowie
i XIX-wieczny kościół w Łobozewie, a także XX-wieczna cerkiew w Hoszowie wzniesiona w tzw. narodowym stylu ukraińskim. Uzupełnieniem obiektów drewnianej architektury sakralnej we wsiach ustrzyckich są zgrupowania zabytkowych drewnianych chałup
w Łodyni, Łobozewie, Bandrowie, Ustianowej i Jałowem. Należy przy tym zaznaczyć,
że drewniane chałupy z przełomu XIX i XX w. w Bandrowie stanowią najlepiej zachowany zespół budownictwa wiejskiego w Bieszczadach. Ważnym i interesującym
obiektem dziedzictwa kulturowego tego obszaru jest też kopalnia ropy naftowej
z 1860 r. w Łodyni oraz kiwony w Ropience.
Kolejną grupę gmin o wysokiej atrakcyjności kulturowej tworzą cztery jednostki przestrzenne: Solina, Baligród, Czarna i Lutowiska. Odznaczają się one bardzo
wyrównanym poziomem atrakcyjności kulturowej, gdyż – zgodnie z przyjętymi
kryteriami – waha się od 52 pkt w Solinie do 57 pkt w Lutowiskach. W poszczególnych gminach nieco inne elementy decydują o tej atrakcyjności. I tak, w gminie
Lutowiska, spośród analizowanych elementów dziedzictwa kulturowego, na plan
pierwszy wysuwają się zabytkowe cmentarze. Zinwentaryzowano ich 15, przy czym
do najcenniejszych należy kirkut z II połowy XIX w. w Lutowiskach. Stosunkowo
niewielką rolę odgrywają obiekty architektury sakralnej, choć nie można zapominać
o drewnianych cerkiewkach w Smolniku i Chmielu. Są to jedyne cerkwie, które zachowały się w południowej, najwyższej części Bieszczadów. Z kolei w gminach Czarna,
Solina i Baligród elementem dziedzictwa kulturowego, który w największym stopniu
wpływa na stopień atrakcyjności, są obiekty architektury sakralnej, przy czym w gminie Czarna są to obiekty drewniane (7 obiektów), a zwłaszcza XVIII- i XIX-wieczne
cerkwie w Polanie, Bystrem, Żłobku, Michniowcu, Rabem i Czarnej. Natomiast
w dwóch pozostałych gminach przeważają obiekty murowane. W gminie Baligród na
uwagę zasługują ponadto pojedyncze zabytkowe drewniane chyże, a przede wszystkim
XVII-wieczny układ urbanistyczny samego Baligrodu.
Najmniej atrakcyjne pod względem kulturowym są cztery jednostki: gmina Cisna
(18 pkt), miasta: Lesko (15 pkt) i Ustrzyki Dolne (16 pkt) oraz obszary wiejskie gminy
Lesko (22 pkt). W gminie Cisna, spośród analizowanych elementów dziedzictwa kulturowego, największą pod względem liczebności grupę stanowią zabytkowe cmentarze
(5), przy czym na szczególną uwagę zasługuje dawny cmentarz przycerkiewny w Cisnej
ze względu na najstarszy datowany nagrobek w Bieszczadach (z 1842 r.). Natomiast pod
względem rangi według przyjętej punktacji największą rolę odgrywają: Bieszczadzka
Kolejka Leśna na trasie Majdan–Przysłup (jako obiekt techniki) oraz bojkowska chyża
w Cisnej. Z kolei w Ustrzykach Dolnych zewidencjonowano tylko cztery murowane
obiekty sakralne, w tym budynek synagogi z I połowy XIX w. Na uwagę zasługuje też
budynek stacji kolejowej i niewielki cmentarz żydowski. W Lesku najważniejszymi
elementami dziedzictwa kulturowego są: XVI-wieczny kościół i XVIII-wieczna synagoga, jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy żydowskich oraz zamek i ratusz. Nieco
wyższą atrakcyjnością charakteryzują się obszary wiejskie gminy Lesko. Spośród pięciu
obiektów sakralnych zarejestrowanych na tym terenie szczególnie cenny wydaje się
drewniany kościół z II połowy XVI w. w Średniej Wsi, określany jako najstarsza świątynia katolicka w Bieszczadach. Pod względem historycznym istotne znaczenie mają
ruiny zamku Sobień z 1340 r., który był dawną siedzibą Kmitów – założycieli Leska.
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Przedstawiona powyżej waloryzacja kulturowa gmin bieszczadzkich jest obarczona pewną dozą subiektywizmu, co w znacznym stopniu wynika z przyjętej metody
badań i z czego autorka zdaje sobie sprawę. Trudno jest jednak w pełni zobiektywizować wartość poszczególnych elementów dziedzictwa kulturowego. Jak podaje
K. Pawłowska (2002a), w literaturze przedmiotu najczęściej spotyka się rozróżnienia
między wartością materialną i niematerialną, bądź też rozróżnienia między wartością
formy, treści i funkcji obiektów zabytkowych. „Żadna z tych typologii nie jest jednak
absolutnie ścisła, gdyż sam problem nie poddaje się ścisłym regułom” (Pawłowska
2002a, 44). Wspomniana Autorka podchodzi do problemu znacznie szerzej, prezentując
10 różnych aspektów wartości elementów dziedzictwa kulturowego, nie próbując ich
grupować ani tworzyć układów hierarchicznych. Wartości obiektów zabytkowych to:
1 – dawność; 2 – wartość historyczna; 3 – wartość estetyczna; 4 – autentyczna substancja jako wartość; 5 – wartość krajobrazowa; 6 – wyjątkowość, typowość, odrębność
jako wartość; 7 – treść, czyli informacja i symbol; 8 – wartość emocjonalna; 9 – wartość
użytkowa; 10 – wartość ekonomiczna (Pawłowska 2002a).
Nawiązując do rozważań K. Pawłowskiej (2002a), przy waloryzacji elementów
dziedzictwa kulturowego gmin bieszczadzkich szczególną uwagę zwrócono na takie
aspekty jak:
– wartość historyczna obiektu w znaczeniu pamiątki i źródła wiedzy o przeszłości,
– autentyczna substancja obiektu traktowana jako źródło wiedzy o technologii i konstrukcji budowania,
– pewna odrębność terytorialna obiektów architektury,
– walory estetyczne zabytków – najbardziej subiektywny aspekt oceny.
Skupienie uwagi na tychże aspektach wartości poszczególnych elementów dziedzictwa
kulturowego nie było przypadkowe i wynikało przede wszystkim z analizy motywów
i percepcji przestrzeni podczas podróży turystycznych o charakterze poznawczym
(kulturowym) (Pawłowska 2002b, Urry 2007).

Funkcja turystyczna gmin bieszczadzkich
Znaczenie badań funkcjonalnych w geografii polega na określeniu „specyficznej
roli jednostki osadniczej, regionu bądź obszaru w przestrzeni społeczno-ekonomicznej” (Fischbach 1989, 7). Funkcja turystyczna jest najczęściej rozumiana jako działalność społeczno-gospodarcza pełniona przez określony obszar i jego mieszkańców,
i skierowana na obsługę ruchu turystycznego (Matczak 1989). Pojawienie się funkcji
turystycznej na danym terenie jest uzależnione od walorów turystycznych oraz społecznego popytu na wypoczynek i różne formy turystyki aktywnej, zaś dowodem na
jej wykształcenie jest ruch turystyczny, któremu zazwyczaj towarzyszy rozwój bazy
turystycznej (Fischbach 1989). Podobny pogląd prezentuje S. Liszewski (2009), według którego syntetycznym miernikiem funkcji turystycznej jest kompleksowa analiza
migracji turystycznych (ruch turystyczny) obejmująca: wielkość ruchu, jego sezonowość,
struktury demograficzne i społeczne oraz cele i zasięg geograficzny. Autorka niniejszego
opracowania przyjęła, że – zgodnie z poglądami cytowanych wyżej autorów – funkcję
turystyczną obszaru określa występowanie ruchu turystycznego oraz usług związanych
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z obsługą turystów. Do określenia funkcji turystycznej wybrano zatem dwie cechy
(mierniki empiryczne). Pierwsza charakteryzująca ruch turystyczny – to liczba turystów
korzystających z noclegów. Druga – liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON
w sekcji H6 – dotyczy aktywności ekonomicznej społeczności lokalnej w dziedzinie
turystyki, a tym samym rozwoju usług związanych z obsługą turystów.
W celu kwantyfikacji funkcji turystycznej zastosowano miernik syntetyczny (Ft)
według procedury Z. Zioły (1973):

gdzie:
– znormalizowany j-ty miernik empiryczny k-tej jednostki przestrzennej
– suma mierników znormalizowanych w k-tej jednostce przestrzennej
m

– liczba mierników znormalizowanych

Ukazuje on udziały elementów (mierników) określających funkcję turystyczną
w poszczególnych jednostkach przestrzennych. Mierniki empiryczne poddano normalizacji poprzez określenie ich udziałów procentowych w poszczególnych jednostkach
przestrzennych.
Badania zostały przeprowadzone w oparciu o dane statystyczne za 2009 r. pochodzące z Bazy Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDR GUS).
W zależności od wartości miernika wyznaczono trzy poziomy rozwoju funkcji
turystycznej7. Pierwszy poziom, czyli gminy o najsłabiej wykształconej funkcji turystycznej (Ft < 5,00), obejmuje trzy jednostki przestrzenne – gminy Czarna i Olszanica
oraz obszary wiejskie gminy Lesko. Pięć jednostek przestrzennych, to obszary, dla
których wartość miernika syntetycznego waha się od 6,15 w gminie Baligród do 8,34
w mieście Ustrzyki Dolne. Są to więc obszary o średnio wykształconej funkcji turystycznej. Natomiast najwyżej wykształconą funkcją turystyczną charakteryzują się
dwie gminy Cisna (Ft = 14,12) i Solina (Ft = 39,11).

6

Sekcja H obejmuje: wynajem pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego zamieszkania, prowadzony bez
lub łącznie z wyżywieniem przez: hotele, motele, schroniska, pola kempingowe, pensjonaty, domy wypoczynkowe, kwatery prywatne, gospodarstwa wiejskie, domki letniskowe, internaty, bursy, domy studenckie i inne
niesklasyfikowane oraz działalność gastronomiczną prowadzoną przez restauracje, bary, stołówki i pozostałe jednostki, których działalność polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków i napojów odbiorcom zewnętrznym,
z wyłączeniem sprzedaży w automatach sprzedających (www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_04/pkd.htm).
7

Przy wyznaczaniu granic przedziałów klasowych uwzględniono również wartość odchylenia standardowego
miernika syntetycznego.
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Ryc. 3. Gminy bieszczadzkie według poziomu rozwoju funkcji turystycznej
Figure 3. Gminas in the Bieszczady Mts. by the level of tourist function development
Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu funkcji
turystycznej gmin bieszczadzkich
Gminy bieszczadzkie wykazują pewne zróżnicowanie pod względem poziomu
rozwoju funkcji turystycznej. Nasuwa się więc pytanie: w jakim stopniu walory dziedzictwa kulturowego mogą wpłynąć na kształtowanie się funkcji turystycznej?
Niewątpliwie rozwój funkcji turystycznej – rozumianej jako różnego rodzaju
aktywności społeczno-gospodarcze realizowane na danym obszarze i skierowane na
obsługę ruchu turystycznego – stanowi implikację wielu różnorodnych czynników,
które ogólnie można podzielić na endo- i egzogeniczne. Czynniki wewnętrzne, en-
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dogeniczne reprezentują cechy danego obszaru istotne z punktu widzenia rozwoju
turystyki. Czynniki egzogeniczne stanowią niejako wykładnię ogólnej sytuacji w zakresie rozwoju turystyki panującej w danym regionie czy kraju. Przyjmując założenie,
iż czynniki egzogeniczne są dla analizowanego regionu bardzo podobne, a zgodnie
z wynikami analiz Instytutu Turystyki8, wszystkie gminy bieszczadzkie charakteryzują
się wyrównaną, wysoką atrakcyjnością wypoczynkową, można przyjąć tezę, że jednym
z czynników wpływających na kształtowanie się funkcji turystycznej są elementy dziedzictwa kulturowego. Jednakże w przypadku gmin bieszczadzkich zależność między
poziomem rozwoju funkcji turystycznej a atrakcyjnością dziedzictwa kulturowego
jest niestety niewielka. Szczególnie widać to po wprowadzeniu procedury rangowej
(tab. 3), zwłaszcza na przykładzie gmin o najlepiej i średnio wykształconej funkcji
turystycznej.
Nasuwa się więc pytanie o zależności między poziomem rozwoju funkcji turystycznej a atrakcyjnością kulturową na badanym obszarze. Typy relacji między
poziomem rozwoju funkcji turystycznej a atrakcyjnością dziedzictwa kulturowego
w gminach bieszczadzkich zdefiniowano na podstawie rozkładu wartości powyższych
cech. W ten sposób uzyskano cztery typy relacji9, przy czym najczęstsze są zależności
określone jako typ A i typ B (tab. 4).
Zatem w przypadku gmin bieszczadzkich, mimo znaczącego potencjału, elementy dziedzictwa kulturowego nie stanowią istotnego czynnika rozwoju funkcji
turystycznej. Najważniejszą rolę w kształtowaniu funkcji turystycznej odgrywają walory
wypoczynkowe, które według danych Instytutu Turystyki (www.intur.com.pl), we
wszystkich gminach bieszczadzkich zostały ocenione wysoko, a gminy te określono
mianem obszarów o dużej atrakcyjności wypoczynkowej, przy czym w znacznej ich
części o atrakcyjności tej decyduje rzeźba terenu i występowanie lasów. W gminach
Solina, Czarna i Ustrzyki Dolne atrakcyjność dla wypoczynku podnosi zbiornik
wodny (www.intur.com.pl). Występowanie akwenu, który zwiększa różnorodność
form wypoczynku, może stanowić – zwłaszcza w przypadku gminy Solina – istotny
bodziec dla rozwoju funkcji turystycznej (Ft=39,11). Dla rozwoju funkcji turystycznej
w gminach bieszczadzkich istotne znaczenie mają też walory dla turystyki zimowej. Pod
tym względem analizowany obszar wykazuje już znaczne zróżnicowanie przestrzenne,
a najbardziej atrakcyjne dla turystyki zimowej są najdalej wysunięte na południe gminy
Cisna i Lutowiska oraz gmina Baligród (www.intur.com.pl).
Analizując uwarunkowania dla różnych form wypoczynku (tab. 5), można zaobserwować pewną zależność. Im większa możliwość ich realizacji, a przede wszystkim
narciarstwa zjazdowego oraz różnych form rekreacji i sportów wodnych, tym wyższy

8

W statystykach Instytutu Turystyki informacje dla gmin miejsko-wiejskich są podawane łącznie, bez
wydzielania danych dla miasta i obszaru wiejskiego.
9

Przy wyznaczaniu typów relacji między analizowanymi cechami uwzględniono wartości średnich arytmetycznych (10,0 i 42,2).
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Tab. 3. Zróżnicowanie gmin bieszczadzkich pod względem poziomu rozwoju funkcji turystycznej
i atrakcyjności kulturowej
Table 3. Level of tourist function development and cultural attractiveness diversity of gminas
in the Bieszczady Mts.

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.

Tab. 4. Typy relacji między poziomem rozwoju funkcji turystycznej (Ft) a atrakcyjnością dziedzictwa kulturowego (Ak) w gminach bieszczadzkich
Table 4. Types of relations between tourist function development (Ft) and cultural heritage attractiveness
(Ak) in gminas in the Bieszczady Mts.

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own study.
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Tab. 5. Dominujący rodzaj wypoczynku w gminach bieszczadzkich według Instytutu
Turystyki
Table 5. Recreation type predominating in gminas in the Bieszczady Mts., according to the Institute
of Tourism

Źródło: opracowanie na podstawie: www.intur.com.pl.
Source: based on www.intur.com.pl.

poziom rozwoju funkcji turystycznej (gminy: Lutowiska, Cisna, Solina). Dodatkowo
funkcję turystyczną wzmacnia istnienie miejscowości uzdrowiskowych (Polańczyk
w gminie Solina). Należy jednak nadmienić, że podczas pobytów wypoczynkowych
są podejmowane często przez turystów różne aktywności także o charakterze poznawczym. Bogactwo i zróżnicowanie dziedzictwa kulturowego Bieszczadów może zatem być
ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój funkcji turystycznej w niektórych gminach
(np. Czarna, Olszanica, a nade wszystko obszary wiejskie gminy Ustrzyki Dolne).
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Ryc. 4. Tworzenie walorów turystycznych na bazie zasobów kulturowych oraz jego efekty dla
rozwoju lokalnego
Figure 4. Creation of tourist values based on cultural heritage and its effects for local development
Źródło: opracowanie na podstawie Przybyś (2008).
Source: author’s elaboration based on Przybyś (2008).

Podsumowanie
Jak słusznie podkreślają K. Ilski i P. Ratkowska (2009), dziedzictwo kulturowe jest
ściśle powiązane z aktywnością turystyczną. Przyciąga bowiem coraz liczniejsze rzesze
turystów, a przyczyny obserwowanej współcześnie fascynacji obiektami historycznymi
i śladami dziedzictwa kulturowego stają się – jak podaje J. Urry (2007) – przedmiotem
licznych dyskusji. Z drugiej strony, sama turystyka często skupia się na dziedzictwie
kulturowym jako swoim produkcie. W wielu krajach i regionach dziedzictwo kulturowe
zaczyna nabierać coraz większego znaczenia jako atrakcja turystyczna. „Powszechnie
uważa się, że dziedzictwo kulturowe może być czynnikiem silnie stymulującym rozwój
turystyki, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest ono rozpoznane i odpowiednio wykorzystane” (Ilski, Ratkowska 2009, 62). Z punktu widzenia ekonomistów jest ono bowiem
często postrzegane jako „kapitał danego miejsca” (Ilski, Ratkowska 2009, 62).
Zgodnie z takim podejściem, dziedzictwo kulturowe – na co zwracają uwagę
R. MacDonald i L. Jolliffe (2003) – może stać się dla społeczności wiejskich i małomiasteczkowych źródłem krótko- i długookresowych korzyści ekonomicznych (ryc. 4).
Ponadto poszczególne elementy dziedzictwa kulturowego mogą być wyróżnikiem
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społeczności lokalnych jako przedmiotu zainteresowania turystów, a więc niejako
stać się znakiem rozpoznawczym regionu. Aby jednak móc mówić o rozwoju turystyki
kulturowej (turystyki dziedzictwa kulturowego) na danym obszarze, a tym samym
o rozwoju funkcji turystycznej w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, konieczne
jest uczestniczenie społeczności lokalnych w tworzeniu planów i strategii (MacDonald,
Jolliffe 2003). Często bowiem zauważa się wyraźny rozdźwięk między postrzeganiem
przestrzeni przez ludność miejscową i przybyszów (turystów). Jak zauważa J. Przybyś
(2008, 104): „nowoczesne, w znacznym stopniu przekształcone przez człowieka krajobrazy są gorzej oceniane przez przyjezdnych. Miejscowi – bardziej niż «sielskość»
widoków – cenią oznaki dobrej gospodarki. Na kształt oferty wpływają zatem różne
oczekiwania tych dwu grup”. Dopiero swego rodzaju kompromis i stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej na bazie lokalnych zasobów jest prawdziwym impulsem
dla rozwoju funkcji turystycznej na danym obszarze czy też szerzej – dla rozwoju
lokalnego, rozumianego jako proces pozytywnych zmian ilościowych i jakościowych
zachodzących na tym obszarze, z uwzględnieniem potrzeb, preferencji i hierarchii
wartości zamieszkującej tam ludności (Wojtasiewicz 1997). Należy przy tym dodać, że
przemiany te zachodzą nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej, ale także
kulturowej, psychologicznej i przestrzennej (Przecławski 1997).
Zdaniem autorki niniejszego artykułu, gminy bieszczadzkie mają ogromną
szansę, aby – poza turystyką stricte wypoczynkową (także w rozumieniu wypoczynku
aktywnego) i zimową, związaną z uprawianiem narciarstwa – zaistnieć jako region
atrakcyjny dla turystyki kulturowej. Tym bardziej, że w strategiach rozwoju niektórych gmin (np. Olszanica i Ustrzyki Dolne) znajdują się odniesienia do dziedzictwa
kulturowego. Również obserwacje własne autorki skłaniają do stwierdzenia, że zasoby
dziedzictwa kulturowego gmin bieszczadzkich są coraz częściej i liczniej odwiedzane
przez przebywających na tym terenie turystów, zwłaszcza że zostały wytyczone różne
szlaki tematyczne odnoszące się do walorów historycznych i kulturowych, m.in. Szlak
Architektury Drewnianej, Szlak Chasydzki, Szlak Naftowy czy też szlak Śladami Aleksandra Fredry, a także liczne ścieżki dydaktyczne, w tym o charakterze przyrodniczo-historycznym (np. Dolina Górnego Sanu, Orlik Krzykliwy, Przysłup Caryński – Krywe
n. Sanem, Dwernik – Otryt – Chmiel). Należy również dodać, że w Bieszczadach
został utworzony szlak Zielony Rower – stanowiący oś dla międzynarodowego szlaku
Greenway Karpaty Wschodnie – łączący atrakcje przyrodnicze i kulturowe, warsztaty
twórców ludowych, galerie oraz lokalne inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa
Bieszczadów. Może finalizacja ukraińskiego odcinka10 i wyraźne wyodrębnienie szlaku
z szerokiego produktu turystycznego Bieszczadów, przy odpowiedniej jego promocji,
stanie się ważnym czynnikiem przyciągającym na te tereny turystów, także zagranicznych, a tym samym stanie się czynnikiem dalszego rozwoju funkcji turystycznej gmin
bieszczadzkich. Wydaje się jednak, że nie należy oczekiwać, aby Bieszczady stały się
regionem, w którym funkcja turystyczna poszczególnych gmin i miejscowości będzie
się rozwijać wyłącznie lub głównie w oparciu o zasoby kulturowe.

10

Obecnie funkcjonują odcinki szlaku w Polsce i na Słowacji.
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Cultural heritage as a factor for development of tourist
function – the example of gminas in the Bieszczady Mountains
Summary
The Bieszczady Mountains are one of the most beautiful regions in Poland.
Usually it’s their natural values that are emphasized, since the Bieszczady are
regarded as the European oasis of feral nature. However, one should keep in mind
that, for several centuries, people from various ethnic groups and confessions lived
and worked in the region. This multiculturalism left traces in the architecture and art
of the region, which undoubtedly makes the Bieszczady region culturally attractive.
The author has assessed the cultural attractiveness of gminas (communes) in the
Bieszczady. The assessment was based on selected elements of the material cultural
heritage, using the method of point grading. The inventory included: monuments
of sacral architecture (wooden and brick); places with documented former existence
of sacral architecture monuments; monuments of secular architecture; ruins of manors,
palaces, and castles; monuments of folk architecture; historic monuments related
to industry and technology achievements, as well as places with remains of such
objects; historic cemeteries; museums and monuments. The inventory was based
on guidebooks (Kłos 2005, Luboński 2006, Orłowski, Taranowski 2008) and web
sites (see the list of web sites). Four levels of cultural heritage attractiveness in the
gminas in the Bieszczady Mts. have been determined (fig. 2). In terms of the number,
differentiation, and attractiveness of cultural heritage monuments, the richest area
is the rural area of the gmina of Ustrzyki Dolne (93 points). The next group of gminas
with high cultural attractiveness consists of four spatial units: Solina, Baligród, Czarna
and Lutowiska. They are characterised by a very similar level of cultural attractiveness,
since – according to the criteria used – it is between 52 points in Solina to 57 points
in Lutowiska. The least attractive, in terms of cultural heritage, are: the gmina
of Cisna (18 points), the towns of Lesko (15 points) and Ustrzyki Dolne (16 points)
and the rural areas of the Lesko gmina (22 points). In the case of the gminas in the
Bieszczady, the correlation between the cultural heritage attractiveness and the
level of the development of tourism function – which is understood as the existence
of tourist traffic and tourist-oriented services, and determined by the synthetic measure
method with the formula by Z. Zioło (1973) – is unfortunately small. This is particularly
visible when the rank method is introduced (table 3), in particular on the example
of the gminas with the best and moderately developed tourism function. The types
of relationships between the development level of tourism function and the
attractiveness of the cultural heritage in the Bieszczady gminas have been defined
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with use of the distribution of the values of these characteristics. This way, four
relationship types have been obtained (table 4); the two most frequent relationship
types are defined as type A and type B. Therefore, in the case of the Bieszczady
gminas, cultural heritage elements are not an essential factor in the development
of their tourism function. The most important factors creating the tourism function
in the region are undoubtedly its recreational and winter tourism values. Additionally,
the tourism function is enhanced by the existence of spa towns (Polańczyk in the
Solina gmina). One should, however, mention that during recreational visits, tourists
engage in various activities, also in activities with educational values. The richness and
variability of the cultural heritage of the Bieszczady Mountains region may therefore
become (perhaps it already is) an important factor helping to develop tourism function
in some gminas (e.g., Czarna, Olszanica, and most importantly the rural areas of the
gmina of Ustrzyki Dolne).
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