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Abstract: In the paper, the author deals with an issue of tourism as a potential direction of development in the 

eastern areas of the Lublin voivodship. This borderland region has unfavourable, peripheral location: close to very 

hermetic frontier and far from main industrial centers. For years, the area has suffered from lack of investments, 

economic underdevelopment and social passivity. That is why, traditional forms of human activity – agriculture has 

consolidated there. On the other hand, the borderland is the territory of exceptional natural values and various 

landscapes. Rich history and co-existence of different religions and nations also left some traces in the cultural 

landscape of the region.  

Taking into consideration all the features mentioned above, tourism seems to be a very promising chance for some 

parts of the borderland. On the grounds of the tourist values as well as the tourist infrastructure, the author depicts 

possible ways of development of this activity in the area. But at the same time, basic barriers for appropriate 

functioning of tourism are emphasized. Spatial differentiation of local conditions for boost of tourism, which can be 

clearly observed in the region, is also considered. 

 

Słowa kluczowe: województwo lubelskie, obszary przygraniczne, walory turystyczne, infrastruktura 

turystyczna. 
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Wprowadzenie 
 

Wschodnie gminy województwa lubelskiego stanowią szczególny w skali całego kraju obszar 

przygraniczny, leżą bowiem przy granicy państwowej, która do roku 1989 była najbardziej zamkniętą i 

strzeżoną granicą Polski (Kawałko 2007, Miszczuk 2007). W okresie komunizmu ta hermetyczność 
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uniemożliwiała współpracę transgraniczną ze wschodnimi sąsiadami i nie sprzyjała działalności 

gospodarczej na tym obszarze. Ponadto, tereny te charakteryzowały się wybitnie peryferyjnym 

położeniem w stosunku do lepiej rozwiniętych regionów Polski, czego konsekwencją było niewielkie 

zainteresowanie władz inwestycjami na pograniczu. W rezultacie, następowało pogłębianie się 

dotychczasowej, wynikającej z wcześniejszych dziejów historycznych, niekorzystnej sytuacji społecznej 

oraz zacofania ekonomicznego. Ich oznaką jest obecnie m. in. dominująca rola rolnictwa w lokalnej 

gospodarce, znikoma liczba podmiotów gospodarczych oraz słabo rozwinięta infrastruktura 

komunikacyjna i techniczna w większości gmin. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo utrwalonych 

wielowiekowych tradycji rolniczych w województwie lubelskim, ta działalność nie stanowi dochodowej 

formy gospodarowania w wielu jego częściach. Wynika to głównie z niedostatecznego wykorzystania 

potencjału produkcyjno-przyrodniczego lub słabego potencjału społeczno-ekonomicznego.  

Z tego też względu, pewne tereny województwa, również w gminach przygranicznych, stały się 

rolniczymi obszarami problemowymi (Bański 1999). 

Jednocześnie jednak, obszary przygraniczne województwa lubelskiego charakteryzują się wyjątkowymi 

walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Znajdują się one w granicach kilku regionów fizyczno-

geograficznych, co wpływa na rozmaitość tamtejszych krajobrazów. Z kolei położenie w strefie, gdzie 

przez wieki przenikały się wpływy cywilizacji Zachodu i Wschodu zaowocowało bogactwem kultury 

duchowej i materialnej różnych grup narodowościowych i religijnych. 

Biorąc pod uwagę, z jednej strony niską dochodowość istniejącego rolnictwa oraz brak perspektyw dla 

rozwoju przemysłu, z drugiej zaś strony uwzględniając rozmaitość walorów środowiska przyrodniczego i 

sfery kulturowej, należy stwierdzić, że perspektywicznym kierunkiem rozwoju, przynajmniej dla części 

terenów nadgranicznych staje się obecnie turystyka. Jest to alternatywna, prowadząca do ożywienia 

gospodarczego, forma działalności na wielu obszarach Polski, gdzie miejscowe warunki nie służą innym 

rodzajom gospodarowania, natomiast sprzyjają wypoczynkowi, rekreacji lub krajoznawstwu. 

 

Cel i obszar badań 

 

Zasadniczym celem poniższego artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju turystyki, postrzeganej 

jako szansa aktywizacji społecznej i ekonomicznej pewnych części województwa lubelskiego (Bański i 

inni 2010). Przede wszystkim, autorka wskazała niektóre naturalne oraz kulturowe atrybuty 

wschodniego pogranicza Polski oraz te cechy zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiają 

istnienie turystyki w prezentowanym regionie. Starała się też określić, które cechy gmin, wiążące się z 

ich ogólnym poziomem rozwoju, mogą stanowić utrudnienie dla właściwego funkcjonowania turystyki. 

Dodatkowo, w artykule zostały przedstawione opinie miejscowych władz oraz mieszkańców dotyczące 

znaczenia turystyki w poszczególnych gminach.  

Zagadnienie rozwoju turystyki na terenach nadgranicznych województwa lubelskiego zostało 

przedstawione na przykładzie 11 wybranych gmin z 5 powiatów, leżących zarówno przy granicy polsko-

białoruskiej, jak i polsko-ukraińskiej (ryc. 1). Powyższe gminy reprezentują obszary odmienne między 

sobą pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej i możliwości rozwoju. Gminy położone w 

północnej i środkowej części badanego regionu znajdują się w pobliżu przejść granicznych oraz 

głównych szlaków transportowych i mają zróżnicowany potencjał ekonomiczny. Z kolei 4 gminy w 

części południowej charakteryzują się wybitnie peryferyjnym położeniem i stosunkowo niewielkim 

potencjałem rozwojowym. Kilkakrotnie w artykule pojawiają się odwołania do innych gmin pogranicza, 
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nie objętych szczegółowymi badaniami. Ma to miejsce wówczas, gdy charakterystyka tych gmin 

pozwala uzyskać pełniejszy obraz sytuacji w regionie.  

 
 

Ryc. 1. Położenie badanych gmin (opracowanie własne) 

Fig. 1. Location of the communes under investigation 

 

Metody badań i materiały źródłowe 

 

Przedstawione w artykule informacje, odnoszące się do walorów turystycznych badanego obszaru, 

pochodzą z publikacji literaturowych oraz ze stron internetowych poszczególnych powiatów i gmin. 

Ponadto, autorka dokonała analizy danych z zakresu infrastruktury turystycznej, dostępnych w bazie 

statystycznej GUS.  

Istotną część opracowania stanowią wnioski z materiałów źródłowych uzyskanych podczas prac 

prowadzonych w ramach projektu badawczego, realizowanego w Zakładzie Geografii Ekonomicznej 

UMCS w Lublinie, pt. „Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego 

wschodniej części województwa lubelskiego. W 11 analizowanych gminach, w trakcie wyjazdów 

terenowych zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych lub 

administracji publicznej, zaś za pośrednictwem miejscowych szkół wykonano ankiety wśród dorosłych 

mieszkańców gmin.  

Ankiety objęły łącznie 1140 osób, wśród których dominowały kobiety (70%). Ze względu na to, że 

odpowiadającymi byli rodzice dzieci w wieku szkolnym, przeważały osoby w przedziale wieku 36-45 lat 

(45% ogółu). Liczne były także grupy 26-35 lat (ok. 24%) oraz 46-55 lat (21,5%). Najwięcej było osób  

z wykształceniem średnim (ok. 42%), a następnie z zasadniczym zawodowym (28%). Warto podkreślić, 
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że znaczący udział wśród respondentów miały osoby z wykształceniem wyższym, stanowiące ok. 20%. 

Pod względem wykonywanej pracy wśród ankietowanych przeważali rolnicy (34% wszystkich osób) 

oraz pracownicy najemni (31%).  

Pytania ankietowe skierowane do mieszkańców, jak również te zadawane władzom podczas wywiadów 

nie odnosiły się bezpośrednio do turystyki, ale dotyczyły aktualnych i perspektywicznych form 

działalności gospodarczej na zamieszkiwanym przez nich terenie. Pozwoliły jednak na sformułowanie 

kilku wniosków dotyczących możliwości rozwoju funkcji turystycznej na terenach przygranicznych. 

 

Walory turystyczne wybranych gmin przygranicznych 

 

Walory przyrodnicze 

 

Badany obszar pogranicza należy do regionów cennych przyrodniczo i zróżnicowanych pod względem 

krajobrazowym. Gminy położone w powiecie bialskim i włodawskim należą do 2 mezoregionów w Pasie 

Nizin Środkowych i Wschodnich, natomiast gminy powiatu chełmskiego i tomaszowskiego znajdują się 

w granicach kilku jednostek Wyżyn Południowo-Wschodnich (Kondracki 1994). Reprezentują więc 

zarówno nizinne, płaskie i podmokłe tereny Polesia Lubelskiego, jak i lessowe wzniesienia Wyżyny 

Lubelskiej. Ponadto, w większości znajdują się w malowniczym i wciąż jeszcze stosunkowo mało 

przekształconym przez człowieka, dorzeczu Bugu, który na pewnych swoich odcinkach malowniczo 

przełamuje się przez morenowe wzniesienia, zaś dodatkowe atrakcje stanowią dopływy tej rzeki, np. 

Krzna w gminie Zalesie lub Uherka w gminie Ruda-Huta. Ze względu na swoje walory, przyroda 

pogranicza jest objęta różnymi formami ochrony (ryc. 2). 

Najbardziej rozległą powierzchnię obejmują w danych gminach 3 obszary chronionego krajobrazu. Na 

terenie gmin Dorohusk i Ruda-Huta znajduje się Chełmski OCK, zaś Terespola, Sławatycz, Hanny w 

północnej części pogranicza oraz gminy Mircze na południu - Nadbużański OCK. Z kolei gmina 

Dołhobyczów jest związana z Dołhobyczowskim OCK. W planach jest także utworzenie 2 dodatkowych 

obszarów ochronnych: Dorohuskiego i Kodeńsko-Sławatyckiego (Fijałkowski 2003). 

W granicach wymienionych OCK istnieją 2 parki krajobrazowe. Na terenie Terespola i Zalesia jest to PK 

„Podlaski Przełom Bugu”, zaś w Dorohusku i Rudzie-Hucie – Chełmski PK (Fijałkowski 2003). Głównym 

walorem parku podlaskiego jest jeden z najpiękniejszych pod względem krajobrazu odcinek pradoliny 

Bugu, gdzie rzeka ma pierwotny charakter (naturalny przebieg, brak regulacji, wałów 

przeciwpowodziowych i innych obiektów hydrotechnicznych), silnie meandruje i posiada liczne 

starorzecza. Dodatkową atrakcją jest bogata flora, reprezentowana przez zespoły roślinności 

kserotermicznej i łąk zalewowych oraz kompleksy lasów łęgowych, olsów, borów sosnowych i 

dębowych. Dolina Bugujest też szczególnie cenna, jeśli chodzi o faunę. Żyje tu ok. 146 gatunków 

ptaków, z czego wiele niezwykle rzadkich w skali europejskiej (puchacz, kraska, remiz). Spotykany jest 

także żółw błotny, traszki, bobry i wydry (Fijałkowski 2003, Walczak i in. 2001).  

Z kolei w parku chełmskim, ochronie podlega osobliwa mozaika, jaką stanowią dwa przeciwstawne 

siedliska: unikatowe w Polsce torfowiska niskie powstałe na podłożu węglanowym oraz urozmaicające 

je wychodnie skał kredowych, porośnięte suchymi zbiorowiskami kserotermicznymi. Na terenach 

podmokłych zamieszkuje wiele gatunków ptaków wodno-błotnych, uznawanych za zagrożone w Polsce, 
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w Europie (batalion, bąk, kulik wielki), a nawet na świecie (wodniczka i derkacz). Interesujące i 

wartościowe pod względem przyrodniczym są kompleksy leśne parku, obejmujące grądy, łęgi oraz bory 

 

 
 

Ryc. 2. Formy ochrony przyrody w badanych gminach pogranicza (opracowanie własne na podstawie: Plan 

zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego, 2002)  

Fig. 2. Forms of environmental protection in the communes under investigation 

 

mieszane. Atrybutem są ponadto urozmaicone formy krajobrazowe: podmokłe zagłębienia krasowe 

umieszczone pomiędzy ostańcowymi wyniesieniami kredowymi (Fijałkowski 2003, Walczak i in. 2001). 

Najpowszechniejszą obszarową formą ochrony przyrody, jaka występuje w badanych gminach są 

rezerwaty przyrody, w liczbie 7 (Fijałkowski 2003). W gminie Terespol zostały utworzone 2 rezerwaty: 

Szwajcaria Podlaska i Czapli Stóg, oba położone w Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” 

(ryc. 2). Pierwszy z nich obejmuje bór mieszany z przewagą sosny, w którym znajduje się liczna kolonia 

lęgowisk czapli siwej. W drugim, ochronie podlega urozmaicony krajobraz doliny Bugu, na który 

składają się starorzecza, mokradła i łąki, jak również zbiorowiska leśne o różnym charakterze. W 

rezerwacie żyją też rzadkie gatunki ptaków, m. in. pustułka i zimorodek (Fijałkowski 2003, Rąkowski, 

Walczak, Smogorzewska 2006). 2 rezerwaty przyrody, związane z Chełmskim Parkiem Krajobrazowym 
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istnieją w gminie Dorohusk: Brzeźno i Roskosz (nr 5 i 6). Ochroną objęto tutaj torfowiska węglanowe ze 

specyficzną, unikatową roślinnością, zlokalizowane w bagnistych nieckach otoczonych przez kredowe 

pagóry (Rąkowski, Walczak, Smogorzewska 2006). Po 1 rezerwacie posiadają jeszcze gminy: 

Dołhobyczów (Suśle Wzgórza, nr 7) – płaty muraw kserotermicznych z jednym z największych w kraju 

stanowiskiem susła perełkowanego), Ruda Huta (Bagno Serebryskie, nr 4 – rozległe torfowisko 

węglanowe z rzadkimi gatunkami roślin, m. in. turzyc, motyli oraz ok. 40 gatunkami ptaków) i Zalesie 

(Dobryń, nr 3 – ponad 150-letni starodrzew dębowy z domieszką olsu i łęgu) (Rąkowski, Walczak, 

Smogorzewska 2006). 

Poza wymienionymi przestrzennymi formami ochrony przyrody, w gminach występują jeszcze małe 

obiekty chronione - pomniki przyrody. Ogółem jest ich 84, z czego najwięcej w Hannie (18), Terespolu i 

Zalesiu (po 14) i Rudzie-Hucie (10). Po kilka zlokalizowanych jest również w Dorohusku (9), Sosnówce 

(7), Dołhobyczowie i Sławatyczach (5). Na ogół są to cenne okazy różnych gatunków drzew (np. topola 

biała o obw. 495 w Terespolu czy wiąz szypułkowy o obw. 414 w Kuczukówce, gm. Zalesie) lub aleje z 

kilkoma obiektami (skupienie 170 jałowców pospolitych w Chotyłowie, gm. Terespol; 44 dęby 

szypułkowe o obw. 280-770 w Sławatyczach). Szczególnie godnym uwagi jest najpotężniejszy na 

Lubelszczyźnie dąb szypułkowy „Bolko” w Hniszowie (gm. Ruda-Huta), o obw. 874 cm. Z innych 

rodzajów obiektów pomnikowych, w Neplach (gm. Zalesie) chronione jest zbiorowisko roślin zielnych – 

widłaków, zaś w Kolonii Sławatycze – zespół skałek (Fijałkowski 2003). 

Znaczna część obszarów ochronnych na terenach przygranicznych województwa lubelskiego, w tym 

również fragmenty niektórych opracowywanych gmin (poza badanymi gminami powiatu 

tomaszowskiego) zostały włączone w europejskie sieci ochrony przyrody: CORINE, EECONET i Natura 

2000. I tak obszary torfowiskowe powiatu chełmskiego, leżące również w granicach gmin Dorohusk i 

Ruda-Huta, uznano za ostoję przyrody o znaczeniu międzynarodowym w systemie CORINE i nadano 

im międzynarodową rangę w systemie EECONET-POLSKA, wpisując na listę najważniejszych ostoi 

ptaków w Polsce pod nazwą Chełmskie Bagna Węglanowe oraz listę najważniejszych ostoi ptaków w 

Europie pod nazwą Chełmskie Torfowiska Węglanowe (http://www.zchpk.w4u.pl). Ponadto, w dolinie 

Bugu został utworzony korytarz ekologiczny, którego odcinek w województwie lubelskim nosi miano 

Doliny Środkowego Bugu i sięga od gminy Terespol na północy aż do Dołhobyczowa na południowym 

krańcu województwa (Fijałkowski 2003). Wymienione powyżej obszary ochronne pogranicza 

zakwalifikowano do sieci Natura 2000 wraz z rezerwatami przyrody Dobryń (gm. Zalesie) oraz Suśle 

Wzgórza (gm. Dołhobyczów) (http://natura2000.org.pl). Warto dodatkowo nadmienić, że pewna część 

przygranicznej gminy Włodawa należy do stanowi fragment rozległego Rezerwatu biosfery „Polesie 

Zachodnie”. Ma on swoje przedłużenie na Białorusi i Ukrainie i poza zasobami przyrodniczymi chroni 

też architekturę i kulturę poleską (Fijałkowski 2003). 

 

Walory kulturowe 

 

Historia i zabytki przygranicznych terenów województwa lubelskiego są bardzo mocno związane z 

dziejami i dziedzictwem kulturowym Kresów wschodnich. Tutejsze współistnienie kilku religii i kręgów 

cywilizacyjnych (Polaków, Tatarów, Żydów, Ukraińców, Białorusinów i innych) zaowocowało 

rozmaitością obiektów materialnych oraz bogactwem regionalnych tradycji i folkloru. Kulturowo-

historyczny obraz pogranicza to jednak spuścizna nie tylko dawnych czasów. Także te XX-wieczne 

wydarzenia, głównie I i II wojna światowa pozostawiły po sobie trwałe ślady w krajobrazie tych terenów, 
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w postaci cmentarzy wojennych oraz pomników lub kamieni upamiętniających ważniejsze bitwy. Każda 

z gmin posiada własne zabytki architektoniczne, muzealne lub związane z kulturą duchową. Z uwagi na 

ich liczebność, w referacie zostaną przedstawione jedynie wybrane przykłady.  

Najstarszymi atrakcjami pogranicza są stanowiska archeologiczne, zabezpieczające ślady osadnictwa z 

różnych okresów historycznych. Kilkanaście stanowisk jest zlokalizowanych w gminie Terespol oraz 

Telatyn (http://www.telatyn.pl, http://www.terespol.ug.gov.pl), zaś w Kolonii Kryłów (gm . Mircze) 

znajduje się jeden z nielicznych na ziemi hrubieszowskiej pojedynczy kurhan pochówkowy z okresu 

neolitu (http://mircze.pl/). 

W wielu miejscowościach zachowały się tradycyjne zabudowania wiejskie, zarówno mieszkalne, jak i 

techniczno-produkcyjne. Między innymi we wsi Krzyczew (gm. Terespol) można odnaleźć drewnianą 

zabudowę chłopską oraz drewniany wiatrak, tzw. koźlak z pocz. XX w. (http://www.terespol.ug.gov.pl). 

Interesującą grupę zabytków świeckich stanowią zespoły dworsko-parkowe, zakładane przez 

szlacheckie rody, gospodarujące przez wieki na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Szczególnie 

godnymi uwagi są 4 tego typu obiekty w gminie Terespol: Koroszczyn, Krzyczew, Neple i 

Małaszewicze, jak również w samej miejscowości Dorohusk. Ślady dawnych rezydencji i założeń 

parkowych pozostały również w Gołębiu i Oszczowie (gm. Dołhobyczów), Poturzynie (gm. Telatyn) oraz 

Kryłowie (gm. Mircze), gdzie dodatkowo zachowały się ruiny średniowiecznego zamku ulokowanego na 

wyspie na Bugu. Atrakcją turystyczną miejscowości Romanów w gminie Sosnówka jest zespół 

pałacowo-parkowy z dworem, w którym wychował się Józef Ignacy Kraszewski. Obecnie, działa w nim 

muzeum poświęcone życiu i twórczości pisarza, a dzięki temu, iż w dużym stopniu zachował się on w 

dawnej postaci, można tam zapoznać się bliżej z wizerunkiem tradycyjnej ziemiańskiej siedziby 

(http://www.sosnowka.pl). 

Zabytkiem wyjątkowym i unikatowym w skali Europy jest zespół fortów Twierdzy Brześć, z których 

część powstała na terenie gminy Terespol, m. in. w Kobylanach, Lebiedziewie i Terespolu. Forty, które 

miały stanowić dodatkową ochronę dla nowej wojskowej cytadeli w Brześciu nad Bugiem, budowane 

były przez Rosjan przez cały XIX w. i miały mieć na celu zabezpieczenie zachodniego pogranicza 

Imperium Rosyjskiego przed wojskami Napoleona, a także zapewnienie pomocy w przypadku zbrojnych 

wystąpień Polaków. Niestety, realizacja planów militarnych Rosjan spowodowała zniszczenie Brześcia i 

Terespola w ich starych formach i budowę całkiem nowych miast (http://www.terespol.ug.gov.pl). 

Kilka pogranicznych miejscowości zapisało się w historii regionu, a nawet i Polski dzięki wizytom 

znanych i zasłużonych osób. Do Nepli (gm. Terespol), gdzie mieszkali jego krewni przyjeżdżał poeta i 

historyk Julian Ursyn Niemcewicz oraz Stanisław Kierbedź, budowniczy mostu na Wiśle w Warszawie 

(http://www.mojepodlasie.friko.pl). W Poturzynie (gm. Telatyn) gościł u swojego przyjaciela Tytusa 

Wojciechowskiego - Fryderyk Chopin (http://www.telatyn.pl). W dworze w Dyniskach (gm. Ulhówek), 

który w XIX w. był znanym ośrodkiem tradycji patriotycznych, bywał kompozytor Franciszek Liszt. 

Przyjeżdżali tam również malarz Artur Grottger wraz z narzeczoną Wandą. Pamiątką po ich 

spotkaniach jest samotna sosna, zaś co roku w miejscowości są obchodzone Dni Grottgerowskie 

(http://www.powiat-tomaszowski.com.pl).  

 

Świadectwem wielokulturowości pogranicza jest obecność obiektów związanych z różnymi religiami i 

wyznaniami. Najbardziej powszechne są cmentarze, kaplice i kościoły katolickie, parafialne lub 

powstałe przy dworach. Pośród wielu innych, zabytkowymi obiektami są np. kościół św. Jana 

Nepomucena w Dorohusku i kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Mirczach. Niejednokrotnie, 
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współczesne kościoły są przekształconymi dawnymi cerkwiami greckokatolickimi lub prawosławnymi 

(Hanna, Krzyczew, Neple, Mircze i wiele innych). Największym skarbem dla katolików pogranicza jest 

niewątpliwie sanktuarium w Kodniu, gdzie znajduje się koronowany koronami papieskimi obraz Matki 

Bożej, posiadający niezwykłą historię i słynący z licznych cudów. Od 1927 r. wizerunek jest na stałe 

umieszczony w Bazylice pw. św. Anny, a Maryja jest tam niezwykle czczona jako Matka Boża – 

Królowa Podlasia (http://www.koden.com.pl). 

Pejzaż terenów pogranicza urozmaicają liczne przydrożne krzyże, kapliczki oraz figury świętych, 

spośród których najbardziej popularnymi są św. Jan Nepomucen i św. Antoni. W Kol. Kryłów (gm. 

Mircze) zachowała się też kamienna figura św. Mikołaja z wilkiem, która została postawiona obok źródła 

z wodą uchodzącą za leczniczą (http://mircze.pl/).  

 

Charakterystycznymi elementami w krajobrazie są aktualnie działające lub będące tylko 

pozostałościami niegdyś istniejących - świątynie oraz cmentarze greckokatolickie i prawosławne. 

Obecność prawosławia jest szczególnie wyraźna w gminie Sławatycze. W samej miejscowości gminnej 

działa cerkiew prawosławna, zaś w Jabłecznej istnieje zespół cerkiewno-klasztorny, który jest szeroko 

znanym miejscem pielgrzymkowym. Kultem otoczona jest tam XV-wieczna cudowna ikona św. 

Onufrego, do której przybywają pątnicy z całej Polski (http://www.orthodox.pl). Z kolei w gminie Telatyn 

liczne są cmentarze prawosławne, głównie z XIX w., obecnie już nieczynne (http://www.telatyn.pl). 

Obiekty greckokatolickie są liczniejsze w południowej części badanego regionu. W gminach 

Dołhobyczów i Ulhówek zachowało się kilka drewnianych i murowanych cerkwi z różnych okresów, m. 

in. w miejscowościach: Chłopiatyn, Dłużniów i Myców oraz Budynin, Korczmin i Szczepiatyn 

(http://www.dolhobyczow.pl; http://www.powiat-tomaszowski.com.pl). 

Istotną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, w tym kulturze wschodniego pogranicza odegrali Żydzi, 

niestety na terenie badanych gmin zachowało się bardzo niewiele świadectw ich tutejszej egzystencji. 

Jednym z nielicznych przykładów jest pozbawiony nagrobków kirkut w Terespolu, sąsiadujący z 

cmentarzem katolickim (http://www.terespol.ug.gov.pl). Najważniejsze obiekty związane ze 

społecznością żydowską znajdują się obecnie w mieście i gminie Włodawa. W mieście pozostały 

budynki zespołu synagogalnego, na który składa się dom nauki oraz 2 synagogi (Wielka i Mała) o 

bogatych wewnętrznych zdobieniach, mieszczące muzeum. Z Żydami związana jest także historia 

niewielkiej wsi Sobibór, położonej na południowy-wschód od Włodawy, gdzie w 1942 r. Niemcy założyli 

obóz zagłady. Liczbę ofiar szacuje się na około 250 tys. Żydów, pochodzących z Polski, Belgii, Francji, 

Holandii, ZSRR i wielu innych krajów Europy (Dylewski 2002).  

Osobliwością terenów pogranicza są ślady religii muzułmańskiej, której przedstawicielami na ziemiach 

polskich byli i są nadal Tatarzy. Aktualnie, ich główne skupiska znajdują się w woj. podlaskim, ale 

jeszcze w XIX w. kilka rodzin tatarskich mieszkało w Lebiedziewie i Małaszewiczach w gminie Terespol. 

Współczesną pamiątką ich obecności jest stary cmentarz (mizar) w miejscowości Zastawek, którego 

najstarszy nagrobek pochodzi z początku XVIII w., zaś ostatni pochówek nastąpił przed I wojną 

światową (http://www.terespol.ug.gov.pl). 

 

Aktualny stan zagospodarowania turystycznego 

 

Obok walorów turystycznych, równorzędne znaczenie dla rozwoju turystyki, posiada stan infrastruktury 

turystycznej, czyli wszystkich elementów, które mają umożliwić i ułatwić korzystanie z zasobów 
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środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. Składa się na nią infrastruktura techniczna, w tym 

komunikacyjna, poza tym noclegowa, żywieniowa oraz tzw. towarzysząca.  

Jak już wspomniano na wstępie, analizowane gminy różnią się między sobą dostępnością 

komunikacyjną, która wiąże się nie tylko z przebiegiem szlaków drogowych, ale też z gęstością sieci 

drogowej i jakością dróg. Szczególnie korzystną sytuację mają gminy Zalesie, Terespol, Sławatycze i 

Dorohusk, gdyż wiodą przez nie ważne szlaki tranzytowe, które poprzez przejścia graniczne z 

Białorusią i Ukrainą, łączą Europę Zachodnią i Wschodnią (ryc. 3). Należą do nich 3 drogi krajowe: na 

terenie gmin Zalesie i Terespol jest to droga nr 2 (E30) – Berlin, Warszawa, Terespol, Moskwa, będąca 

częścią paneuropejskiego korytarza transportowego, która ma w przyszłości stać się odcinkiem 

autostrady A2, w gminie Sławatycze droga nr 817, zaś w gminie Dorohusk droga nr 12 (E373) – Berlin, 

Lublin, Dorohusk, Kijów, w planach przewidywana jako droga ekspresowa. Istotne znaczenie dla 

komunikacji w regionie mają też drogi wojewódzkie. Tzw. „Nadbużankę” tworzą wychodzące z 

Terespola: na północ E-698 i na południe E-816, która biegnie południkowo aż do Zosina. W gminach w 

południowo-wschodniej części regionu są to jeszcze: E-844 w Mirczach i Dołhobyczowie i łącząca się z 

nią E-852, prowadząca przez Telatyn. Uzupełnienie dla wymienionych szlaków stanowią drogi 

powiatowe i gminne. O ile w skali kraju, gęstość sieci drogowej w regionie jest porównywalnie niewielka, 

to biorąc pod uwagę zaspokojenie wewnętrznych potrzeb transportowych pogranicza, można uznać ją 

za wystarczającą.  

O wiele większe problemy stwarza stan techniczny dróg. Zdecydowanie lepsza jest jakość dróg 

krajowych i wojewódzkich, natomiast pozostałe w większości wymagają poważnych remontów i 

modernizacji. W ramach infrastruktury komunikacyjnej należy też uwzględnić stacje paliw. Według 

danych z 2003 r. w omawianych gminach było ich łącznie 11, przy czym 4 stacje funkcjonowały w 

Dorohusku, zaś w Hannie, Mirczach, Rudzie-Hucie, Sosnówce i Telatynie nie było ich w ogóle 

(http://www.stat.gov.pl/bdr). 

Marginalną rolę w regionalnej komunikacji pasażerskiej odgrywa transport kolejowy, z uwagi na 

znikomą liczbę szlaków kolejowych (ryc. 3). Można tu wymienić przebiegające równoleżnikowo: ważną 

linię międzynarodową e20, wiodącą z zachodu Polski (od Kunowic) przez Warszawę do Terespola i 

linię nr 7 z Warszawy do przejścia granicznego w Dorohusku oraz południkową linię nr 81, o znaczeniu 

lokalnym, relacji Włodawa-Chełm, przechodzącą przez Rudę-Hutę. 

Dla rozwoju turystyki niezwykle istotny jest stan bazy noclegowej i gastronomicznej. Jak podano w 

bazie statystycznej GUS, w sekcji Hotelarstwo i gastronomia, w 2007 r. we wszystkich 11 gminach 

łącznie były zarejestrowane 52 podmioty gospodarcze. Najwięcej było ich w Sławatyczach (11), 

następnie w Dorohusku (8), Mirczach (7), Dołhobyczowie (6) i Telatynie (5). Zaledwie kilka podmiotów 

funkcjonowało w pozostałych gminach, przy czym w Sosnówce nie zarejestrowano żadnego. Warto 

dodać, że w tej liczbie znalazł się tylko jeden obiekt z kategorii Hotele, motele, pensjonaty – w 

Terespolu (http://www.stat.gov.pl/bdr). Prywatną bazę noclegową posiadało 7 gmin poza Dorohuskiem, 

Dołhobyczowem, Sosnówką, Telatynem i Ulhówkiem. W Rudzie-Hucie i Mirczach było to zaledwie po 1 

obiekcie, zaś na pozostałych obszarach od 3 do 5. Ogółem oferowały one 241 miejsc noclegowych. W 

tej liczbie mieściły się kwatery agroturystyczne i tak 1 kwaterą dysponowała każda z gmin: Hanna, 

Mircze, Ruda-Huta i Sławatycze, zaś 2 – Terespol i Zalesie, udostępniając łącznie 72 miejsca 

noclegowe (http://www.intur.com.pl/statystyka.htm). 

Bazę towarzyszącą turystyki stanowią w gminach przede wszystkim punkty usług publicznych, a więc 

ośrodek zdrowia, komisariat policji, straż pożarna, poczta, banki itd. oraz komercyjnych, czyli 
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związanych z handlem i różnego rodzaju naprawami. Zazwyczaj są one wszystkie skupione w 

miejscowości gminnej, natomiast mniejsze wsie posiadają co najwyżej niewielkie sklepy zaspokajające 

podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców. W gminie Mircze problem zaopatrzenia ludności wsi w 

produkty żywnościowe został rozwiązany poprzez handel obwoźny, odbywający się 2 razy w tygodniu. 

 

 
 

Ryc. 3. Najważniejsze szlaki drogowe i kolejowe w badanych gminach (Opracowanie własne na podstawie: Plan 

zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego, 2002) 

Fig. 3. Main road and railway lines in the communes under investigation 

 

Mankamentem gmin położonych w południowej części omawianego regionu jest zła dostępność do 

opieki medycznej. Gminne ośrodki zdrowia zapewniają jedynie proste zabiegi i najczęściej brakuje w 

nich pogotowia ratunkowego, którego najbliższy punkt znajduje się w dość odległych miastach 

powiatowych (Hrubieszów, Tomaszów Lubelski). Bardzo uboga jest oferta gmin w zakresie obiektów 

sportowych i ośrodków rozrywkowych. Boiska i sale sportowe funkcjonują generalnie przy szkołach, 
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niekiedy z inicjatywy lokalnych działaczy są organizowane dodatkowe pomieszczenia lub tereny do 

uprawiania sportu.  

Z uwagi na fakt, że funkcja turystyczna w prezentowanych gminach dopiero się wykształca, nie 

posiadają one punktów informacji turystycznej. Podstawowe wiadomości o atrakcjach turystycznych i 

bazie noclegowej można uzyskać w urzędach gmin lub na stronach internetowych, ale niekiedy są one 

bardzo skromne. Nieliczne gminy (np. Mircze, Ruda-Huta), które doceniły znaczenie promocji swoich 

walorów, oferują interesujące foldery turystyczne.  

Sieć ścieżek i szlaków wędrówkowych, wodnych, rowerowych i innych, stanic wodnych oraz punktów 

wynajmu sprzętu turystycznego jest w większości gmin dopiero na etapie tworzenia. Najliczniejsze i 

najlepiej oznakowane są oczywiście trasy piesze, prowadzące przez tereny szczególnie atrakcyjne 

przyrodniczo. Swoje ścieżki przyrodnicze (zakończone wieżami widokowymi) posiadają rezerwaty: 

Bagno Serebryskie, Brzeźno, Czapli Stóg i Szwajcaria Podlaska. Odcinki te są fragmentami większych 

tras turystycznych w obrębie parków krajobrazowych. 2 ścieżki: przyrodniczą „Meandry Bugu” oraz 

przyrodniczo-historyczną „Bolko” utworzono w gminie Ruda-Huta. Przez najbardziej interesujące 

krajobrazowo części gminy Mircze poprowadzono 3 nieoznakowane szlaki rowerowe, o łącznej długości 

78 km. W tej samej gminie, odwiedzając kilka punktów historycznych, na trasie 30 km można zapoznać 

się z dziejami walk narodowo-wyzwoleńczych, jakie toczyły się w regionie w różnych wiekach. Z kolei 

przykładem trasy turystycznej pozwalającej poznać zabytki architektury jest Szlak cerkiewny 

zaczynający się w Dołhobyczowie i wiodący przez dalszych 7 miejscowości tej gminy. 

Niezwykle piękne są szlaki związane bezpośrednio z doliną Bugu. Należą do nich Nadbużański Szlak 

Przyjaźni (Pieszy), który przebiega od miejscowości Kózki w woj. mazowieckim aż do Hrubieszowa na 

południu woj. lubelskiego oraz Nadbużański Szlak Rowerowy Regionu Lubelskiego, równoległy do 

Szlaku Przyjaźni, ale poprowadzony po drogach asfaltowych. Jednocześnie, na samej rzece odbywają 

się spływy tratwami lub kajakami. Coraz bardziej obecnie popularne, spływy wodne nie ograniczają się 

jednak tylko do Bugu, ale są organizowane także na jego dopływach. W gminie Terespol jest to Krzna, 

natomiast w Rudzie-Hucie – Uherka. Na potrzeby rozwijającego się wodnego ruchu turystycznego są 

budowane stanice wodne, aktualnie istnieje ich kilka, m. in. w Neplach i Kobylanach. Warto jeszcze 

dodać, że szlaki nadbużańskie stają też modnymi trasami wędrówek konnych 

(http://www.powiatbialski.lubelskie.pl).  

 

Turystyka w gminach przygranicznych w opinii mieszkańców 

 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, wśród lokalnych władz panuje powszechne przekonanie, 

że obecny charakter gmin wyznacza zasadniczy profil dalszego ich rozwoju, którym jest rolnictwo. 

Trudno spodziewać się radykalnych zmian w tym względzie, zwłaszcza na obszarach o korzystnych dla 

rolnictwa warunkach przyrodniczych i jego wieloletnich tradycjach. Niemniej, oczekuje się, że w związku 

z ogólnokrajowymi tendencjami będzie następował wzrost pozycji i funkcji turystyki, a szczególnie usług 

agroturystycznych, dla których podstawą jest czyste i atrakcyjne środowisko naturalne, czyli walor, 

którym tereny przygraniczne dysponują w wystarczającym stopniu.  

Turystyką są zainteresowane przede wszystkim władze tych gmin, w których także rolnictwo jest na 

niskim poziomie w związku z warunkami naturalnymi, i które nie mają szans na aktywizację w innych 

sferach gospodarki, np. handlu lub przemyśle. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w gminie Ruda-Huta, 

gdzie cały czas poszukuje się nowych, alternatywnych dla rolnictwa form aktywizacji gospodarczej,  
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a z rozwojem agroturystyki wiązane są duże nadzieje. Oczywiście, nie każda z gmin ma przesłanki do 

rozwoju agroturystyki, toteż niekiedy władze same starają się „zorganizować” atrakcje, żeby 

przyciągnąć odwiedzających. I tak w Mirczach jest planowane utworzenie sztucznego zbiornika 

wodnego do celów rekreacyjnych, budowa osady historycznej i stworzenie sieci szlaków turystycznych. 

W Ulhówku podstawą przyszłego rozwoju turystycznego mają być kontakty kulturalno-religijne i wspólne 

transgraniczne imprezy polsko-ukraińskie. Lokalni liderzy zdają sobie jednak sprawę z tego, że pomimo 

posiadania przez gminy licznych walorów, hamulcem dla turystyki jest słaba infrastruktura, zwłaszcza 

brak bazy noclegowej i tras turystycznych. Takie poglądy wyrażali dobitnie samorządowcy z 

Dołhobyczowa, Sosnówki i Ulhówka. Z interesującą opinią można się było natomiast spotkać w gminie 

Dorohusk, gdzie w północnej części znajdują się bogate tereny leśne, objęte ochroną w ramach 

programu Natura 2000. Fakt ten, który generalnie można by uznać za sprzyjający, wg tamtejszych 

władz stanowi dużą niedogodność, gdyż utrudnia lub nawet uniemożliwia gospodarkę rolną. 

Analizując poglądy ankietowanych mieszkańców na temat rozwoju turystyki w ich gminie, można 

stwierdzić, że różniły się w zależności od wykonywanego zajęcia oraz położenia gminy.  
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Ryc. 4. Zróżnicowanie wypowiedzi na temat: W jakim kierunku powinna rozwijać się gmina w przyszłych latach? 

według struktury zawodowej respondentów (opracowanie własne)  

Fig. 4. The structure of the answers to the question: „In what direction the commune should develop?” according to 

professional groups 

 

Według rolników, co można uznać za naturalne, zasadniczym sektorem gospodarki powinno pozostać 

rolnictwo, przy dużo mniejszej roli pozostałych dziedzin (ryc. 4). Turystyka, jak również handel i usługi 

mogą być jednak istotnym uzupełnieniem dochodów. Z kolei pracownicy najemni na pierwszym miejscu 

stawiali turystykę i wypoczynek, przed rolnictwem, handlem i usługami. Dla osób bezrobotnych 

wszystkie kierunki rozwoju gminy miały podobne znaczenie, przy czym turystyka była wskazywana jako 

następna w kolejności, po przemyśle. 

Biorąc pod uwagę drugie kryterium, widać, że w opinii mieszkańców większości gmin (Zalesie, 

Terespol, Sławatycze, Hanna, Ruda-Huta, Dorohusk, Dołhobyczów) wiodącą rolę w lokalnej 

gospodarce powinna odgrywać turystyka i wypoczynek (ryc. 5). 
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Ryc. 5. Zróżnicowanie wypowiedzi na temat: W jakim kierunku powinna rozwijać się gmina w przyszłych latach? 

według obszaru badań (opracowanie własne)  

B1 - Zalesie, Terespol; B2 - Sławatycze, Sosnówka, Hanna; U1 – Ruda-Huta, Dorohusk; U2 - Mircze, 

Dołhobyczów, Telatyn, Ulhówek 

Fig. 5. The structure of the answers to the question: „In what direction the commune should develop?” according to 

the area 

 

Przesłanką do takich poglądów jest prawdopodobnie fakt, iż coraz więcej osób z dużych miast 

wschodniej i środkowej Polski kupuje na tych terenach działki rekreacyjne i buduje tzw. drugie domy. 

Jest to związane nie tylko z atrakcyjnym środowiskiem przyrodniczym, ale też ze stosunkowo dobrą 

dostępnością komunikacyjną. Natomiast wyraźnie mniejsze znaczenie było przypisywane turystyce w 4 

pozostałych gminach (Mircze, Dołhobyczów, Telatyn, Ulhówek). Jako główny kierunek dalszego 

rozwoju mieszkańcy wymieniali tam rolnictwo, głównie z uwagi na utrwalone tradycje, ale też 

stosunkowo dochodową produkcję rolniczą i rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze.  

 

Podsumowanie 

 

Pomimo, że dokonany przegląd uwarunkowań rozwoju turystyki na pograniczu miał jedynie pobieżny 

charakter i dotyczył najbardziej podstawowych czynników, pozwolił na sformułowanie kilku generalnych 

wniosków.  

Niewątpliwym atutem badanych gmin są ich walory przyrodnicze, które - przy równoczesnym braku 

zakładów przemysłowych i niewielkim przekształceniu środowiska naturalnego - umożliwiają 

wypoczynek, rekreację, a także turystykę krajoznawczą i specjalistyczną, np. rajdy konne, „szkoły 

przetrwania”, narciarstwo biegowe, myślistwo itp. Dzięki rzece Bug i jej dopływom, już teraz region 

posiada dogodne warunki do uprawiania rekreacji wodnej, ale jej oferta mogłaby zostać wzbogacona po 

wybudowaniu dodatkowych sztucznych zbiorników wodnych, jak jest to planowane w gminie Mircze.  

Poza wyjątkową przyrodą, tereny pogranicza dysponują także mnogością walorów kulturowych, w tym 

zabytków sakralnych, które z kolei mogłyby zostać wykorzystane w turystyce kulturalnej i 

pielgrzymkowej. Wielokulturowość pogranicza i jego „regionalny koloryt” bez wątpienia sprzyjają 
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spotkaniom i plenerom artystycznym, a w niektórych gminach są dodatkowo uzupełniane o imprezy 

związane z miejscowymi obrzędami i tradycjami.  

Najpoważniejszą barierą rozwoju turystyki na pograniczu jest niski poziom zagospodarowania 

turystycznego w większości gmin. Generalnie słaba baza noclegowa, a prawie całkowity brak obiektów 

o najwyższych standardach (hotele, pensjonaty) jest przyczyną tego, iż w całej Polsce wschodniej w 

małym zakresie rozwija się turystyka biznesowa i kongresowa (Godlewski 2003), która jako jedna z 

najbardziej dochodowych form, mogłaby przyczynić się do napływu znacznych środków finansowych do 

regionu. Stosunkowo lepszą infrastrukturą charakteryzują się te gminy, które posiadają przejścia 

graniczne, gdyż stymulują one powstawanie obiektów noclegowych i gastronomicznych, a prowadzące 

do nich drogi zwiększają dostępność komunikacyjną. Brak prywatnej bazy noclegowej i kwater 

agroturystycznych jest przejawem przede wszystkim niskiej aktywności i niedostatku wewnętrznych 

inicjatyw lokalnej ludności. Świadczy to również o tym, iż mieszkańcy niektórych rejonów pogranicza nie 

są gotowi do podjęcia przedsiębiorczości związanej z turystyką.  

Kolejny wniosek dotyczy zróżnicowania potencjału turystycznego w poszczególnych gminach, zarówno 

w zakresie walorów, jak i zagospodarowania turystycznego. Poza tym, niektóre z gmin mają na tyle 

mocną i utrwaloną funkcję rolniczą, że nawet intensywnie rozwijająca się turystyka nie będzie w stanie 

jej całkowicie zastąpić. Funkcje turystyczne mogą co najwyżej mieć rangę równorzędną lub 

uzupełniającą w stosunku do rolnictwa. Dlatego też, powtarzające się często w wypowiedziach władz 

gminnych i mieszkańców twierdzenie o wiodącej roli turystyki w działalności gospodarczej, w przypadku 

gmin w południowo-wschodniej części województwa należy traktować jedynie jako życzenie. 

Podsumowując, należy więc stwierdzić, istniejące zasoby przyrodnicze i kulturowe obszarów 

przygranicznych, przy jednoczesnym zaangażowaniu czynnika ludzkiego stwarzają obiecujące 

perspektywy rozwoju turystyki tylko w niektórych jego częściach. Jak na chwilę obecną, wyraźnie słabe 

predyspozycje ku temu, wynikające z: przeciętnego poziomu walorów turystycznych, ogólnego niskiego 

poziomu gospodarczego, w tym stanu infrastruktury turystycznej, wreszcie z dominujących innych form 

działalności oraz niewielkiej aktywności mieszkańców w tym kierunku posiadają gminy na południowych 

krańcach regionu: Telatyn i Ulhówek oraz w rejonie północnym – Sosnówka. Perspektywy pozostałych 

gmin, wprawdzie w różnym stopniu, ale są znacznie bardziej obiecujące. Dobrym przykładem 

możliwości istnienia rozlicznych form turystyki jest gmina Terespol (Polski 2008) oraz Sławatycze. Te 

północne rejony pogranicza, powiązane z doliną Bugu mają szansę stworzyć w niedługim czasie silną 

konkurencję dla innych, dużo bardziej popularnych regionów turystycznych województwa lubelskiego. 
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