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Abstract. Roztocze upland is one of the most attractive for tourists region of Lubelskie Voivodship. This is shown by number 
of tourists that increase in this area every year. Tourists choose Roztocze not to relax, but also and more importantly due to 
its nature environmental and cultural advantages. 
The aim of this study was to estimate an influence of cultural heritage on tourism development in the Middle Roztocze. The 
area was selected for the study due to the majority of tourist attractions and capacity of tourists, comparing to the rest of 
Roztocze area. 
 The study was conducted during May and June in 2009. There were 120 random tourists in the control group. Moreover, 
many locals, territorial self-government workers and members of non-governmental organizations were interviewed. 
Research proved a greatness of cultural heritage in the Middle Roztocze region, although nowadays only small part of 
the region is used to attract tourists. Cultural resources of Roztocze Communes are various, in terms of their quantity and 
quality. Lack of qualifications and poor cooperation between Communes or Districts governments in the area under study 
are similar to others regions of Poland.
In tourists opinion the most important attraction force in the Middle Roztocze are natural environment (39%) or qualified 
tourist advantages. Not more than 20% of interviewee stressed an important role of cultural advantages when it comes to 
the choice of the destination. This can be explained by low interest of those issues or lack of experience in cultural tourism 
advertising in the Middle Roztocze.
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Wstęp 

Najbardziej promowanymi walorami turystycznymi Roztocza są walory przyrodnicze w postaci rozległych 
kompleksów leśnych, urozmaiconej rzeźby terenu i krajobrazów nie zniszczonych nadmiernym rozwojem 
przemysłu. Utworzono tu Roztoczański Park Narodowy (1974 r.), 4 parki krajobrazowe (Szczebrzeszyński, 
Krasnobrodzki, Puszczy Solskiej i Południoworoztoczański), a także liczne rezerwaty i pomniki przyrody. Nie 
należy zapominać o zasobach kultury materialnej i duchowej regionu. Już w X i XI wieku powstawały pierwsze 
grody (Sąsiadka, Szczebrzeszyn) na szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa. Przez wieki żyli tu obok siebie 
Polacy, Ormianie, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy i Tatarzy. Szczególne znaczenie miała działalność gospodarcza 
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Jana Zamoyskiego, który w 1580 r. lokował miasto Zamość, a następnie stworzył ordynację, zatwierdzoną 
przez sejm w 1589 r. 

Metody i materiał badawczy

Opracowanie ma na celu ocenę znaczenia dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki na Roztoczu Środkowym. 
Obszar ten został wybrany do badań ze względu na skupienie tu większej liczby atrakcji turystycznych  
i większego ruchu turystycznego niż na pozostałej części Roztocza. Badania przeprowadzono w okresie maj-
czerwiec 2009 roku, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego, a w tym techniki: ankietową, wywiadu  
i badania dokumentów, a także metody statystyczne.
Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 120 turystów. Poza tym przeprowadzono wywiady  
z mieszkańcami, pracownikami samorządów terytorialnych oraz członkami organizacji pozarządowych. 

Charakterystyka obszaru

Roztocze to kraina położona przy granicy Polski i Ukrainy, będąca swego rodzaju łącznikiem między Wyżyną 
Lubelską na zachodzie i Wyżyną Podolską na wschodzie. Stanowi wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień 
przebiegający z północnego-zachodu, od Kraśnika, na południowy-wschód do Lwowa, o długości około  
180 km i szerokości od 12 do 32 km. Ogólna powierzchnia tego makroregionu to 3,6 tys. km2. Wysokość 
wzrasta w kierunku południowo-wschodnim od około 
300 m do około 400 m n.p.m. w okolicach Lwowa poza współczesną granicą Polski. Najwyższym wzniesieniem  
w granicach kraju jest Wielki Dział (390 m n.p.m.) znajdujący się pomiędzy Narolem a Horyńcem-Zdrój (Kondracki 
1998). Polska część Roztocza zajmuje powierzchnię około 2,2 tys. km2 i dzieli się na 3 mezoregiony:
• Roztocze Zachodnie (Gorajskie) – zbudowane ze skał lessowych, w których wykształcił się charakterystyczny 
krajobraz lessowy.
• Roztocze Środkowe (Tomaszowskie) – zbudowane ze skał piaszczysto-wapiennych. Charakterystycznym 
rysem rzeźby są płaskie i monotonne wierzchowiny sięgające 360 m n.p.m. Urozmaiceniem dość monotonnego 
krajobrazu są tam izolowane wzgórza ostańcowe – Wapielnia, Kamień i Hołda. W tej części Roztocza malowniczo 
wykształciła się tzw. strefa krawędziowa, oddzielająca go od Kotliny Sandomierskiej. 
• Roztocze Wschodnie (Rawskie) – w podłożu dominują skały trzeciorzędowe. Charakterystycznym rysem 
rzeźby są izolowane wzgórza ostańcowe, których największe skupienie występuje w okolicy Huty Lubyckiej 
(Kruczek 2002).
Analizowany obszar obejmuje 9 gmin: 5 wiejskich (Adamów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski), 
3 miejsko-wiejskie (Krasnobród, Józefów, Zwierzyniec) i jedną miejską – Tomaszów Lubelski. Gminy należą do 
3 powiatów: biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego. 

Tab. 1. Podstawowe dane o badanych gminach.
Table 1. Basic data of Communes under study.
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Powierzchnia (km2) 111 126 127 73 191 83 13 171 173
Liczba ludności 5044 4716 7277 3574 7749 4044 19746 10867 7216

Gęstość zaludnienia 
osób/1 km2 46 37 57 49 41 49 1519 64 47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl.
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Łącznie gminy zajmują powierzchnię 1068 km2, największa z nich to gmina Susiec o pow. 191 km2, najmniejsza 
to miejska gmina Tomaszów Lubelski – 13 km2. Pod względem liczby ludności największymi są miejska i wiejska 
gmina Tomaszów Lubelski. Najmniej mieszkańców ma gmina Krynice, a najmniejszą gęstość zaludnienia gmina 
Józefów (tab. 1).
 
Dziedzictwo kulturowe Roztocza Środkowego

Dziedzictwo od dawna jest traktowane jako jedna z atrakcji turystycznych regionów. W literaturze turystycznej 
częściej używa się pojęcia „walory turystyczne”. Pojęcie waloru turystycznego jest pojęciem subiektywnym, 
ponieważ coś co dla jednych jest interesujące, dla innych może nie mieć znaczenia. Kiedy jakaś rzecz, 
przedmiot, czy zwyczaj będzie wykorzystana do przyciągnięcia turysty stanie się atrakcją turystyczną. Na bazie 
atrakcji turystycznej natomiast można zbudować produkt turystyczny.

Rys. 1. Liczna obiektów zabytkowych na 10 km2 w badanych gminach.
Fig. 1. An amount of historic buildings per square kilometre in Communes under study.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Rolska-Boruch J., 2002.

Jednym z elementów dziedzictwa kulturowego są obiekty zabytkowe. W analizowanych gminach 154 obiekty 
uznano za zabytkowe (Rolska-Boruch 2002). Największa ich liczba znajduje się w gminie Zwierzyniec – 36  
i Krynice – 28. Gmina miejska Tomaszów Lubelski nie posiada żadnych takich obiektów, natomiast  
w gminie Tarnawatka jest ich tylko 8. W pozostałych gminach występuje od 15 do 19 zabytkowych obiektów.  
W obliczeniach, w przypadku objęcia ochroną domów i zagród w poszczególnych wsiach, traktowano je łącznie, 
nie licząc każdego budynku oddzielnie. Podobnie postąpiono w przypadku zespołów dworskich. Uwzględniając 
wielkość gminy najkorzystniej wypada gmina Krynice, na drugim miejscu plasuje się Zwierzyniec (rys. 1).

Rys. 2 Charakter obiektów zabytkowych w badanych gminach.
Fig. 2. A types of historic objects in Communes under study.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rolska-Boruch J., 2002.



348

B. Sawicki, S. Golian

Największą grupę obiektów zabytkowych stanowią zagrody i domy (42), o połowę mniej jest kościołów i innych 
obiektów sakralnych, a także obiektów wykorzystywanych gospodarczo, jak: kuźnie, cegielnie, spichlerze. 
W badanych gminach jest także 17 zabytkowych kapliczek, 15 zespołów dworskich i pałacowych, 11 młynów,  
6 grodzisk i 24 inne obiekty zabytkowe (np. szkoły, leśniczówki, strażnice) (rys. 2).
Elementem dziedzictwa kulturowego Roztocza Środkowego są także eksponaty zebrane w tutejszych 
muzeach. W większości są to zbiory historyczne, etnograficzne i archeologiczne. Łącznie jest tu 10 muzeów,  
w gminie Krasnobród – 4, Zwierzyniec i Józefów – 2 i po 1 w gminach Tomaszów Lubelski i Adamów. W tabeli  
nr 2 zamieszczono informacje na temat lokalizacji i charakteru wystaw w muzeach.
Turyści mogą uczestniczyć w licznych imprezach kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych głównie latem. 
Często mają one charakter imprez zbiorowych, połączonych z festynem, występem lokalnych artystów i twórców. 
Do najbardziej popularnych należy Letnia Szkoła Filmowa organizowana corocznie w Zwierzyńcu, a także 
Transgraniczne Lato Artystyczne, będące ogólnym hasłem szeregu imprez odbywających się w sezonie letnim 
w Tomaszowie Lubelskim. Poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych imprez kulturalnych i rekreacyjnych 
odbywających się tu cyklicznie (tab. 3).
Najważniejszym miejscem pielgrzymkowym Roztocza Środkowego jest Sanktuarium Maryjne w Podklasztorze 
będącym obecnie dzielnicą Krasnobrodu. Odbywa się w nim siedem odpustów w ciągu roku, w tym najważniejszy 
1 i 2 VII w święto Matki Boskiej Łagodnej (Krygier – red. 2007). Barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny wybudowano w latach 1690-1699. Ufundowała go Marysieńka Sobieska jako wotum za uzdrowienie. 
Pośrodku ołtarza umieszczono cudowny obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Wodzie wypływającej ze 
źródeł pod kaplicą położoną ok. 500 m od klasztoru przypisuje się właściwości lecznicze. 

Tab. 2 Muzea i zbiory muzealne na terenie Roztocza Środkowego.
Table 2. Museums and museum piece of the Middle Roztocze.

Gmina Miejscowość Nazwa muzeum Zbiory

Krasnobród Krasnobród

Parafialne Muzeum Regionalne
etnografia, paleontologia, 

garncarstwo, flora  
i fauna roztocza

Muzeum Sztuki Sakralnej
liturgiczne, m. in. ornaty, stare 

mszały, kielichy oraz stare 
księgi pochodzące z archiwum 

parafialnego
Muzeum Wieńców Dożynkowych kolekcja wieńców dożynkowych

Ptaszarnia ciekawe okazy ptactwa
Tomaszów 
Lubelski Tomaszów Lubelski Muzeum Regionalne im. J. Petera zbiory historyczne, 

etnograficzne i archeologiczne

Zwierzyniec
Guciów Zabytkowa Zagroda Rodziny Jachymków zbiory historyczne, 

etnograficzne i archeologiczne

Zwierzyniec Ośrodek Edukacyjno-Muzealny 
Roztoczańskiego Parku Narodowego 

zbiory przyrodnicze, 
artystyczne, etnograficzne

Józefów Józefów
Muzeum Kamieniarstwa

izba poświęcona pamięci 
ludowego rzeźbiarza  

– Adama Grochowicza

Izbę Pamięci Mieczysława Romanowskiego izba poświęcona pamięci  
poety-powstańca

Adamów Bondyrz
Muzeum Historyczne Światowego Związku 

Żołnierzy AK Inspektoratu Zamojskiego  
im. Stanisława Prusa.

ekspozycja ukazująca 
czas wojny i okupacji na 

Zamojszczyźnie, także dział 
paleontologiczny  
i archeologiczny

Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 3 Imprezy kulturalne organizowane w badanych gminach.
Table 3. Cultural events in Communes under study.

Gmina Miejscowość Impreza kulturalna Termin
Jó

ze
fów Józefów

KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ czerwiec
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ LUDOWĄ maj
FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ sierpień
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY WĘDKARSKIE  
„PSTRĄG ROZTOCZA” kwiecień

MIĘDZYNARODOWY RAJD ROWEROWY CENTRALNYM 
ROWEROWYM SZLAKIEM ROZTOCZA JÓZEFÓW-LWÓW maj

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ  
O „JÓZEFOWSKIEGO SŁOWIKA” maj

DNI JÓZEFOWA lipiec
OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY IM. J. JÓŹWIAKA wrzesień

Górecko Kościelne FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ sierpień

To
ma

sz
ów

 Lu
be

lsk
i

Tomaszów Lubelski

POWIATOWY EKOLOGICZNY FESTYN ROZMAITOŚCI kwiecień
DNI TOMASZOWA maj-czerwiec
JARMARK ORDYNACKI czerwiec
TOMASZOWSKIE SPOTKANIA BIG-BANDOWE czerwiec
TRANSGRANICZNE LATO ARTYSTYCZNE NA KRESACH czerwiec-sierpień
TOMASZOWSKIE SPOTKANIA Z OPERETKĄ lipiec
PRZYGRANICZNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE lipiec
MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI „KRAJOBRAZY 
ROZTOCZA TOMASZOWSKO-RAWSKIEGO” lipiec

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU sierpień
INTEGRACYJNY FESTIWAL DOROBKU ARTYSTYCZNEGO 
POLSKICH ŚRODOWISK PRZYRODNICZYCH wrzesień

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ październik

Susiec
MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH  
I KAPEL LUDOWYCH maj

TRANSGRANICZNY FESTIWAL PIEŚNI O ROZTOCZU lipiec

Zw
ier

zy
nie

c

Zwierzyniec

ZAMOJSKIE DNI FOLKLORU lipiec
LETNIA AKADEMIA FILMOWA sierpień
OGÓLNOPOLSKI ZLOT MOTOCYKLI kwiecień
ROZTOCZAŃSKI PLENER RZEŹBIARSKI maj
PRZEGLĄD MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH czerwiec
DNI ZWIERZYŃCA czerwiec
ZAMOJSKIE DNI FOLKLORU lipiec
ROZTOCZE COUNTRY lipiec
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE wrzesień

Kr
as

no
br

ód

Lasowce ŚWIĘTO PATRIOTYCZNE W LASOWCACH luty
Krasnobród DNI KRASNOBRODU lipiec

Krasnobród

MAJÓWKA ROZTOCZAŃSKA maj
FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ  
„PER ARTE AD ASTRA” czerwiec

FESTYN POWITANIE LATA czerwiec
LETNIE MIĘDZYNARODOWE KONCERTY ORGANOWE lipiec-sierpień
DNI KRASNOBRODU lipiec
PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH lipiec
DOŻYNKI DIECEZJALNE wrzesień

Źródło: Opracowanie własne.
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Właściwości uzdrawiające przypisuje się również źródełku bijącemu w Górecku Kościelnym. Legenda głosi, 
że właśnie tu św. Stanisław objawił się „młodzianowi o osobliwej urodzie imieniem Jan Socha. Na widok 
niezwykłej jasności, przerażony chłopiec zaczął uciekać, ale tajemniczy głos zawołał: „nie bój się, grzeszna 
duszo, poczekaj i daj noża... Nie zabiję cię, ale naznaczę miejsce Święte, gdyż na tej puszczy będzie oddawano 
chwałę Panu Bogu”. Socha drżąc, podał nóż, którym Stanisław uciął gałązkę, potem końcem ostrza uderzył  
w sosnę i powiedział: „tu będzie kaplica pierwsza”. Obok owej sosny wypłynęło cudowne źródełko” (http://www.
gorecko.renicom.pl/Gorecko/boza_lezka.htm).
Obecnie w miejscowości znajduje się drewniany kościół św. Stanisława Biskupa i kapliczka „Na wodzie”, 
zbudowana na palach nad potokiem.
Z Roztoczem Środkowym wiążą się istotne wydarzenia historyczne. Dogodne warunki terenowe sprzyjały 
m.in. działaniom oddziałów powstańczych w 1863 r., które rozegrały tu kilka bitew z wojskami carskimi.  
I wojna światowa zaznaczyła się przemarszami wojsk i bitwami pod Tomaszowem Lubelskim, Komarowem  
i Krasnobrodem, wrzesień 1939 r. upamiętnił dwiema wielkimi bitwami o Tomaszów Lubelski. O przebicie się 
na południe walczyły tu najpierw armie „Lublin” i „Kraków”, a po ich kapitulacji nadciągnęły jednostki Frontu 
Północnego gen. Mieczysława Dąb-Biernackiego, których znaczna część złożyła broń w okolicy Tereszpola. 
Po 17 września znalazły się na Roztoczu wojska radzieckie, które następnie wycofały się na linię Bugu. Na 
Roztoczu doszło również do pierwszych w kraju otwartych bitew oddziałów partyzanckich z siłami hitlerowskimi. 
Zamojszczyzna, a z nią Roztocze, miała stanowić pierwszy w Polsce obszar kolonizacyjny dla Niemców.  
W związku z tym w 1942 r. okupant przystąpił do wysiedleń i eksterminacji ludności. W obronie wysiedlanych 
wsi i doszło do wyjątkowego w kraju natężenia walk ruchu oporu, zwłaszcza AK i BCh (patrz mapa turystyczna 
– Roztocze Środkowe). Pamiątkami po tych wydarzeniach są liczne mogiły, cmentarze, miejsca pamięci 
narodowej, pomniki, kapliczki. 
Ewenementem w skali kraju jest umiejscowienie w Zwierzyńcu aż 65 różnych pomników, tablic oraz figur 
religijnych i historycznych. Jeden taki obiekt przypada na ok. 50 mieszkańców. Gdyby zachować te proporcje to 
na przykład w Warszawie powinno być 34 tys. pomników. Zwierzyniecki pomnik szarańczy jest jedynym takim 
obiektem na świecie. Do niedawna przypuszczano, że upamiętnia on zwalczenie szarańczy w roku 1859, ale po 
odtworzeniu napisów okazało się, że jest aż o 150 lat starszy, bo z 1711 roku (http://www.zwierzyniec.info.pl). 

Rys. 3. Motywy przebywania turystów na Roztoczu Środkowym.
Fig. 3. Reasons of tourists residence in the Middle Roztocze.
Źródło: Opracowanie własne.

W świetle przeprowadzonych badań ankietowych głównym motywem przyjazdu turystów na Roztocze Środkowe 
są walory przyrodnicze. Twierdzi tak 39% respondentów. Dużą grupę stanowią także osoby przybywające 
tu w celu uprawiania sportów, głównie wycieczek pieszych i rowerowych, kajakarstwa a także wędkarstwa.  
O wyborze tego miejsca na wypoczynek u prawie 20% ankietowanych decydują walory kulturowe (rys. 3). 
Podczas pobytu turyści wybierają różne formy spędzania wolnego czasu. Najczęściej jest to wspólne 
biesiadowanie przy ognisku, czy grillu (85%). Podobnie duża grupa osób uczestniczy w wycieczkach pieszych 
i rowerowych. Około 30% jest zainteresowanych poznawaniem miejscowego dziedzictwa kulturowego. 
33% respondentów woli wypoczywać biernie, czytając książki czy oglądając TV. W imprezach kulturalnych 
uczestniczy 14% badanych (rys. 4).
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Rys. 4. Sposób spędzania wolnego czasu przez turystów przebywających na Roztoczu Środkowym (ankietowani mogli 
wybrać więcej niż jedną odpowiedź).
Fig. 4. Possibilities of relaxation in the Middle Roztocze.
Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski

1. Położenie Roztocza Środkowego na dawnym szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa i związany z tym 
rozwój gospodarczy regionu w przeszłości, istnienie Ordynacji Zamojskiej, zasiedlanie obszaru przez różne 
narodowości, a także działalność powstańcza i obronna sprawiły, że dziedzictwo kulturowe tego regionu jest 
bogate. W chwili obecnej tylko niewielka jego część jest wykorzystana jako destynacja turystyczna. 
2. Zauważa się zróżnicowanie w ilości zasobów kulturowych, a także w wykorzystaniu do promocji gmin  
i rozwoju turystyki. W gminach: Zwierzyniec i Krasnobród, Susiec, Józefów i Tomaszów Lubelski sytuacja jest 
korzystniejsza niż w gminach: Adamów, Tarnawatka i Krynice. 
3. Z opinii turystów wynika, że najważniejszym magnesem przyciągającym turystów na Roztocze Środkowe 
są walory przyrodnicze (39%) oraz specjalistyczne. Zaledwie 19% respondentów deklarowało ważną rolę 
walorów kulturowych w motywacji wyboru celu podróży co można rozumieć jako słabe zainteresowanie tymi 
zagadnieniami, ale także jako słabe przygotowanie i wypromowanie turystyki kulturowej w regionie. 

Literatura

http://www.gorecko.renicom.pl/Gorecko/boza_lezka.htm
http://www.zwierzyniec.info.pl/
Kondracki J., 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
Kruczek Z., Polska geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2002.
Krygier M., (ed.), 2007. Turystyczna Encyklopedia Polski, Pascal, Bielsko-Biała. 
Rolska-Boruch J., 2002. Z przeszłości kulturowej Lubelszczyzny – Inwentarz topograficzno-rzeczowy zabytków  
  woj. lubelskiego, Wyd. Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin.
Roztocze Środkowe – mapa turystyczna – skala 1:10 000, PPWK, Warszawa-Wrocław, 1994.




