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KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI
„SZLAKU IKON DOLINY SANU”

Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest określenie potencjalnych kierunków rozwoju turystyki „Szlaku Ikon Doliny
Sanu”. Przedmiotem badań są przede wszystkim cerkwie posiadające wyposaŜenie cerkiewne (ikonostas,
ikony) pod kątem ich odwiedzin przez turystów.
W pierwszej części przedstawiono ogólną charakterystykę „Szlaku Ikon”, jego połoŜenie oraz
uwarunkowania historyczno-kulturowe powstania w naszym regionie. Następnie zaprezentowano
charakterystykę cerkwi, ikon i ikonostasu – jako atrakcji turystycznej. Autor dla potrzeb badań przeprowadził
równieŜ ankietę wśród turystów przebywających na omawianym terenie. Informacje uzyskane w trakcie badań
z powodu ograniczonego miejsca nie zostały przedstawione w niniejszej pracy, jednak na ich podstawie oraz
własnych doświadczeń autor opracował własne koncepcje i uwagi odnośnie udoskonalenia „Szlaku Ikon”,
jego kierunków rozwoju, jak i rozszerzenia na terenie Podkarpacia, Małopolski oraz współpracy zagranicznej
ze Słowacją i Ukrainą.

1. Wprowadzenie
„Szlak Ikon” prezentowany w niniejszym opracowaniu jest tematycznym szlakiem
o charakterze kulturowym. Turystyka kulturowa jest natomiast specyficznym rodzajem
turystyki i uznawana za najstarszy z rodzajów. W szerokim pojęciu kultury turystykę
kulturową definiuje się jako te wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o
charakterze turystycznym, których zasadniczym celem jest spotkanie uczestników podróŜy
z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo
powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym1.
Turystyka kulturowa uznawana jest za jeden z najwaŜniejszych segmentów turystyki
na świecie, zwłaszcza w Europie będącej kolebką kulturową. Szacuje się, Ŝe 70%
przychodów przemysłu turystycznego pochodzi z turystyki kulturowej2.

1

A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa, Fenomen, potencjał, perspektywy. Wyd. Milenium,
Gniezno 2008, s. 31.
2
T. Jędrysiak (red.), Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 23.
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Do turystyki kulturowej naleŜy równieŜ turystyka religijna. Definiowana jest ona
jako podróŜe podjęte z motywów religijnych lub religijno-poznawczych. Głównymi celami
turystyki religijnej są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego,
wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne. Stanowią one specyficzny typ
podróŜy turystycznych. Szczególnym typem turystyki religijnej są pielgrzymki3.
W Polsce w ostatnim czasie popularne są szlaki tematyczne. Stanowią one waŜną
kategorię wśród szlaków turystycznych. Zalicza się je przede wszystkim do turystyki
kulturowej. Wraz z rozwojem turystyki religijnej w Polsce powstają liczne szlaki
tematyczne po obiektach kultu, jak np. Główny Szlak Pielgrzymkowy w Karpatach.
Szczególnie waŜnymi szlakami są Europejskie Szlaki Kulturowe, których koncepcję
załoŜenia sformułowała Rada Europy jako trasy przebiegające przez kilka krajów lub
regionów, które organizowane są wokół tematów o znaczeniu historycznym, artystycznym
lub społecznym o randze europejskiej. Projekty szlaków objęte dokumentem Rady Europy
to m.in. „Droga św. Jakuba”, „Szlak Celtów”, „Szlak Jedwabny”, „Szlak Baroku” i inne.
RównieŜ na obszarach, gdzie występują cerkwie, powstają nowe szlaki kulturowe,
które w znaczny sposób wpływają na poprawę ruchu turystycznego, jak i odpowiednią
opiekę, konserwację i promocję danych zabytków. Najbardziej znanym szlakiem
skupiającym drewniane cerkwie Podkarpacia i Małopolski jest „Szlak Architektury
Drewnianej”. Innym szlakiem tematycznym po cerkwiach jest „Szlak Architektury
Cerkiewnej” Beskidu Niskiego. Szlak ma charakter lokalny i skupia tylko kilka
drewnianych cerkwi w okolicach Krynicy, m.in. Krynica-Słotwiny, Berest, Piorunka,
Czyrna, Mochnaczka NiŜna, Tylicz, Powroźnik i Szczawnik.
Na terenie Słowacji po obiektach architektury cerkiewnej wytyczone są lokalne szlaki
piesze. W okolicach Świdnika, gdzie w promieniu zaledwie 15 km zachowało
się aŜ 15 wysokiej klasy zabytków, wytyczony jest szlak pieszy. RównieŜ w okolicach
Sniny został wytyczony przez Park Narodowy „Połoniny” niebieski szlak turystyczny
na trasie Topola – Ruski Potok – Ulicske Kryve. Cerkwie występujące w tym rejonie
są unikatowe w skali Słowacji, ale takŜe i całych Karpat. Siedem z nich ma status
Narodowego Zabytku Kultury.

2. PołoŜenie i ogólna charakterystyka „Szlaku Ikon Doliny Sanu”
„Szlak Ikon” został utworzony przez lokalną jednostkę samorządu terytorialnego
– Urząd Miasta Sanoka w 1997 r. Został podzielony na dwa odcinki: „Doliny Sanu”
i „Doliny Osławy”, które znajdują się na terenie powiatu sanockiego. Pomimo tego
Ŝe szlak posiada charakter lokalny, jest on dobrze rozpoznawalnym i często uczęszczanym
szlakiem. Przeciętny turysta odwiedzający Bieszczady, Beskid Niski lub Pogórze
Karpackie słyszał o szlaku lub go odwiedził. Szlak ponadto budzi duŜe zainteresowanie
3

A. Jackowski, Turystyka religijna – problemy badawcze i terminologiczne [w:] A. Jackowski, F. Mróz,
I. Hodorowicz Turystyka religijna na obszarach górskich, Wyd. Podhalańska PWSZ w Nowym Targu, Nowy
Targ 2009, s. 237–238.
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wśród turystów spoza województwa. Jako jednolity obszar o charakterze produktu
turystycznego znacznie wpływa na odwiedziny nie tylko pojedynczych obiektów, ale
zwiedzanie całych odcinków szlaku.
Przebieg „Szlaku Ikon Doliny Sanu” wyznacza rzeka San. Teren ten to Karpaty
Zewnętrzne – fliszowe. Odcinek Sanu, którym biegnie szlak, znajduje się pomiędzy
Sanokiem a Dynowem i jego długość to ok. 30 km4.
Pod względem fizyczno-geograficznym szlak znajduje się na terenie o duŜej
róŜnorodności fizjograficznej, tektonicznej i występującej tu flory i fauny. „Szlak Ikon
Doliny Sanu” biegnie bowiem na granicy, aŜ 5 mezoregionów występujących na terenie
makroregionu Pogórzy Karpackich: Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Kotlina
Jasielsko-Krośnieńska, Pogórze Bukowskie, Góry Sanocko-Turczańskie (rys. 1)5.
Rys. 1. PołoŜenie Szlaku Ikon w Karpatach Polskich – podział fizyczno-geograficzny

Źródło: Opracowanie własne, odwzorowanie na podstawie: J. Kondracki, Geografia Regionalna
Polski, PWN, Warszawa 1998.

Szlak Ikon prowadzi po licznych zabytkach architektury cerkiewnej i jest on
niewątpliwie duŜą atrakcją dla osób interesujących się dziejami Bieszczadów, Beskidu
Niskiego i Pogórza Przemyskiego. Oba odcinki szlaku powiązane są ze sobą tematycznie,
jednak kaŜdy stanowi odrębną trasę. Jako pierwszy powstał odcinek „Szlaku Ikon Doliny
4
5

S. Kryciński, Pogórze Przemyskie przewodnik. Wyd. „Rewasz”, Pruszków 2007, s. 11.
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998, s. 41.
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Sanu”. Jest on szlakiem dydaktycznym i znakowany jest niebieskimi znakami. Trasa
biegnie z Sanoka do Ulucza. Jego łączna długość wynosi 70 km i obejmuje 11 zabytków
– cerkwi oraz 2 muzea. Cerkwie w duŜej mierze są drewniane (Tyrawa Solna, Hłomcza,
Łodzina, Dobra Szlachecka, Ulucz, Siemuszowa, Hołuczków, Sanok-Olchowce, CzerteŜ).
Tylko 2 cerkwie na Szlaku (w Sanoku i Międzybrodzie) są murowane. Przez to większość
zabytków znajduje się zarazem na innym szlaku kulturowym – „Szlaku Architektury
Drewnianej” – łącznie aŜ 8 cerkwi, bez jednej drewnianej w Sanoku-Olchowcach.
Teren „Szlaku Ikon Doliny Sanu” stanowi specyficzny obszar pod względem
architektury cerkiewnej. Znajduje się tutaj bowiem zaliczana do najstarszych cerkwi
drewnianych w Polsce cerkiew w Uluczu (fot. 1). Wszystkie cerkwie posiadają w
większości kompletne wyposaŜenie cerkiewne. Poprzez zwiedzanie szlaku moŜemy zatem
zobaczyć obiekty, które są wielką rzadkością i niewątpliwie wielką atrakcją turystyczną
dla osoby spoza terenu Polski południowo-wschodniej. Niestety duŜym utrudnieniem dla
turysty odwiedzającego „Szlak Ikon” jest słaba baza turystyczna.

Fot. 1. Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu
Źródło: Ł. Mróz

Na szlaku rozwija się przede wszystkim turystyka aktywna – moŜna przebywać go
pieszo, konno, rowerem górskim lub szosowym. Szlak jak najbardziej odpowiedni jest
dla turystów zmotoryzowanych – w najbliŜszą odległość lub bezpośrednio do obiektów
prowadzi droga asfaltowa. Szczególne moŜliwości daje rzeka San, którą moŜna
przemieszczać się po zabytkach, płynąc kajakiem czy pontonem. Część terenu, przez który
przebiega szlak, objęty jest Parkiem Krajobrazowym Gór Słonnych.
„Szlak Ikon Doliny Osławy” przebiega natomiast z Sanoka do Smolnika, wzdłuŜ
głównej drogi na Słowację, przez Zagórz i Komańczę. W Rzepedzi szlak rozgałęzia się
na dwie trasy, które zbiegają się w Szczawnem.
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3. Uwarunkowania historyczne i kulturowe powstania „Szlaku
Ikon Doliny Sanu”
Występowanie cerkwi na terenie Karpat Polskich wiąŜe się ściśle z początkami
państwowości na terenach dzisiejszej Polski i z charakterem pogranicza omawianych
terenów. W południowo-wschodniej Polsce na styku kultury Wschodu i Zachodu zostało
wzniesionych przez miejscowych majstrów setki świątyń, tworząc tym samym oryginalne
dzieło wiejskiego budownictwa, które stanowi nieodłączny element krajobrazu tegoŜ
regionu6.
Cerkwie mające ikonostas bądź bezcenne ikony to rzadkość, nawet na terenie Karpat,
gdzie do tej pory zachowało się sporo tego typu świątyń. Niemal połowa bowiem cerkwi
sprzed wojny nie dotrwała do naszych czasów. DuŜa część z nich została rozebrana
i zniszczona po wojnie, a i te, które przetrwały, w większości nie posiadają wyposaŜenia
cerkiewnego. Cerkwie pozbawione zostały dawnego wystroju, tudzieŜ poprzez planową
rozbiórkę świątyń i niszczenie ich wyposaŜenia czy teŜ po prostu przez kradzieŜ. Tylko
niewielka część wystroju cerkiewnego została przekazana do muzeów.
Z analizy opracowań J. Giemzy oraz Ch. i A. Michniewskich wynika, iŜ po 1939 r.
przestało istnieć 231 drewnianych cerkwi na terenie Karpat (po polskiej i słowackiej
stronie). W większości były to cerkwie XX-wieczne i XIX-wieczne, ale nie brak było
i tych najcenniejszych z XVIII (37 zabytków) i XVII w., jak i starszych (11 cerkwi).
Z przeprowadzonych badań – Michniewscy doliczają się obecnie 208 drewnianych
obiektów (167 w Polsce i 41 na Słowacji)7.
Bardzo waŜnym aspektem w omawianiu uwarunkowań powstania „Szlaku Ikon” jest
etnografia opisywanego regionu. Ludność omawianych terenów to ludność ruska, czyli
ukraińska, zaliczana do etnograficznych grup Łemków, Bojków, Dolinian i Pogórzan.
Region wschodniokarpacki składa się z wielu środowisk etnicznych, jednak Ŝadne z nich
nie pokrywa się z geograficznym pojęciem Karpat. „Szlak Ikon” obejmuje przede
wszystkim tereny etnograficzne Dolinian i Bojków oraz w okolicach doliny Osławy
– Łemków8.

4. Architektura cerkiewna – ikony i ikonostas jako atrakcja
turystyczna
Samo słowo „cerkiew” wywodzi się od słowa „krykarion” (z jęz. greckiego),
co oznacza „Pański” (dom), natomiast „kościół” pochodzi od słowa „castellum” (z jęz.

6

S. Kryciński, J. Swianiewicz (red.), Cerkwie w Bieszczadach, Oficyna Wyd. „Rewasz”, Pruszków 2005,
s. 5–6.
7
M. i A. Michniewscy, Cerkwie drewniane Karpat, Polska i Słowacja, przewodnik, Oficyna Wyd. „Rewasz”,
Pruszków 2003, s. 9.
8
R. Bańkosz, Cerkwie Szlaku Ikon, Wyd. Arette II, Krosno 2007, s. 18.
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łacińskiego), co oznacza dosłownie „zameczek”. W języku polskim słowem „cerkiew”
lub „cyrkiew” określano w XIV w. wszystkie świątynie chrześcijańskie9.
Cerkiew sytuowana była zazwyczaj na wyniosłym, widocznym miejscu w myśl
zasady, Ŝe dom BoŜy powinien stać wyŜej od domów ludzi10.
Budynek cerkwi jest orientowany, czyli prezbiterium jest skierowane ku wschodowi.
Było to wedle starego zwyczaju, z początków chrześcijaństwa – aby miejsce najświętsze
było skierowane w kierunku wschodnim – symbolizującym Chrystusa, który jak
wschodzące słońce rozświetla mroki Ziemi. Zwyczaju tego przestrzegano restrykcyjnie
do XIX w., później zdarzają się odstępstwa od orientowania cerkwi. Bryła cerkwi
w większości jest trójdzielna, tzn. składa się z trzech podstawowych pomieszczeń:
prezbiterium, nawy i babińca. W nawie mogli modlić się wyłącznie męŜczyźni, kobiety
natomiast mogły w pomieszczeniu nazywanym babińcem lub przednawiem – „prytwor”.
Dachy cerkwi przyjmują najczęściej formy kopuły nad nawą oraz kalenicowych
przykryć nad sanktuarium i babińcem lub trzech kopuł. W starszych świątyniach do
sanktuarium przylegały dodatkowe pomieszczenia tzw. pastoforia11.
Ikona jest nazwą z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego12. Pochodzi z greckiego
słowa „he eikon” i pierwotnie określało dosłownie obraz, wizerunek. Sztuka ikon od
samego początku wychodziła z systemu filozoficznego teologii wschodniej13. Ikona to
zatem święty, otoczony kultem obraz, wykonany zazwyczaj na desce. Tylko sporadycznie
wykonywano ikony na płótnach czy innych materiałach. Ikona jest wyobraŜeniem
symbolicznym, ukazującym nadprzyrodzoną ideę, pozbawionym realizmu. Z załoŜenia nie
miała ona być dziełem sztuki, ale uosobieniem świętych postaci. Głównym zadaniem
ikony jest przekazanie treści teologicznych i bycie źródłem poznania tajemnicy wiary.
Specyficznym elementem cerkwi, stworzonym przez kilka rzędów ikon według
określonego schematu jest ikonostas (fot. 2). Ikonostas jest to drewniana ściana
wypełniona ikonami, oddzielająca prezbiterium od nawy. Jego nazwa pochodzi z języka
greckiego, od słów „he eikon” – obraz, wizerunek i „stasis” – pozycja, umiejscowienie14.
W XVII w. ukształtowała się niezmienna kompozycja i układ ikon w ikonostasie
karpackim. Drewniana konstrukcja, na której umieszczane są ikony, tworzy zarazem ramę
i podporę dla nich. Często jest ona bogato zdobiona. Budowa i wystrój ikonostasu składa
się z kilku rzędów. KaŜdy z nich oddaje inną myśl teologiczną. Odpowiedni porządek ikon
ma wiernym odsłaniać tajemnice wiary i pozwalać na lepsze zrozumienie sacrum.
Zasadniczo pełny ikonostas posiada pięć rzędów (tzw. jarusów) ikon.

9

M. Skowroński (praca zbiorowa), Cerkwie Bieszczadzkie, Wyd. Fundacja. Nowy Sącz 2001, s. 3.
M. i A. Michniewscy, Cerkwie drewniane Karpat..., s. 47.
11
J. Giemza, O sztuce sakralnej w Przemyskiej Eparchii, słowem i obrazem, Wyd. Muzeum – Zamek w
Łańcucie, Łańcut 2006, s. 11.
12
R. Bańkosz, Cerkwie Szlaku..., s. 72.
13
S. Tkac, A. Czcibor-Piotrowski (przekład z języka słowackiego), Ikony Słowackie, Wyd. Tatran Bratysława,
Arkady Warszawa, Warszawa 1984, s. 10.
14
R. Bańkosz, Cerkwie Szlaku..., 73.
10
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Fot. 2. Ikonostas w cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela w Tyrawie Solnej
Źródło: Ł. Mróz
Ikonostas wraz z ikonami i pozostałym wyposaŜeniem cerkiewnym, stanowi
niewątpliwie atrakcję turystyczną dla odwiedzających. Jako całość z cerkwią tworzą
atrakcję o charakterze historyczno-kulturowym. Wg Davidsona jedną z kategorii atrakcji
turystycznych są atrakcje historyczne i kulturalne będące dziełem człowieka: obiekty
budowlane i zabytki architektoniczne, muzea, wykopaliska archeologiczne, muzyka i
sztuka, obyczaje, tradycje, folklor i rzemiosło ludowe, imprezy artystyczne15.
Cerkwie nadal uŜytkowane przez grekokatolików bądź prawosławnych mogą stanowić
dla odwiedzającego świątynię podczas liturgii niezwykłe przeŜycie estetyczne czy wręcz
duchowe. Sztuka i muzyka cerkiewna wraz z tradycją, obrzędami są niespotykane dla osób
spoza tego regionu Polski. Niezwykle cennym aspektem są zarazem uwarunkowania
historyczne poszczególnych obiektów, jak i niepowtarzalna symbolika poszczególnych
ikon, które przepełnione są treścią i modlitwą.

5. Określenie kierunku rozwoju turystyki „Szlaku Ikon”
Biorąc pod uwagę stan obecny „Szlaku Ikon Doliny Sanu” oraz wyniki własnych
badań ankietowych przeprowadzonych w sierpniu i październiku 2009 r. wśród 100
turystów przebywających w miejscowościach: Sanoku, Dobrej Szlacheckiej i Uluczu
– moŜna wyciągnąć następujące wnioski.
ZauwaŜalne są braki w zakresie promocji, modernizacji i aktualizacji całości, jaką
tworzy szlak. Jako produkt turystyczny jest on ciągle na etapie tworzenia i udoskonalania.
15

G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2005, s. 66.
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Koncepcję „Szlaku Ikon” opracowała prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska w 1994 r.
w ramach opracowania zleconego przez Urząd Miasta Sanoka pt. „Kierunki turystycznego
rozwoju miasta Sanoka”. Opracowanie zakładało przede wszystkim utworzenie szlaku
ikon w Euroregionie Karpackim nawiązującego do idei Europejskich Szlaków
Kulturowych, posiadających status Rady Europy. Koncepcja zakładała, iŜ Sanok stałby się
punktem węzłowym szlaku ze względu na kolekcję ikon, natomiast inne cerkwie objęte
zostałyby wielowariantowymi odcinkami szlaku pozwalającymi na zobaczenie ikon in situ.
Warianty szlaku obejmowały zarówno najbliŜsze otoczenie Sanoka, jak i cerkwie
na Słowacji w okolicach Świdnika i w Górach Bukowskich oraz na Ukrainie – na Rusi
Zakarpackiej, w rejonie Mukaczewa i Swalawy; na wschód od Krościenka, między Starą
Solą a Turką. Opracowanie pełnej, prawidłowej trasy szlaku ikon w wariantach
międzynarodowych ograniczyło się jednak do powstania w 1997 r. tylko dwóch odcinków
„Szlaku Ikon” na terenie Podkarpacia, w bezpośredniej bliskości Sanoka – doliny Sanu
i doliny Osławy16.
Rozwój „Szlaku Ikon Doliny Sanu” powinien być prowadzony na większą skalę,
w kilku etapach i powinien mieć charakter zarówno do wewnątrz (koncentrując się
na rozwoju obecnie funkcjonującego odcinka), jak i do zewnątrz szlaku (poszerzając szlak
o nowe obiekty i nowe odcinki).
W planie rozwoju turystyki „Szlaku Ikon Doliny Sanu” moŜna wyodrębnić kilka
etapów, które z kolei moŜna podzielić na kilka zadań:
– etap I – modernizacja i aktualizacja bieŜącego stanu „Szlaku Ikon”:
• aktualizacja i gromadzenie nowych danych; utworzenie tablic informacyjnych
przy obiektach; stworzenie profesjonalnej strony internetowej,
• wydanie publikacji – przewodników i folderów po obiektach na szlaku,
– etap II – rozwój i poszerzenie obecnych odcinków „Szlaku Ikon”:
• udostępnienie obiektów do zwiedzania w wewnątrz; szkolenie i przygotowanie
przewodników do oprowadzania po obiektach,
• organizacja imprez towarzyszących; budowa małej infrastruktury turystycznej,
• rozwój i promocja Działów Ikon w Muzeum Historycznym Sanoka i Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku,
• wciągnięcie na oba odcinki innych obiektów znajdujących się w obrębie szlaku
(rys. 2).
Etap drugi powinien zostać zakończony wciągnięciem na oba odcinki „Szlaku Ikon”
innych obiektów znajdujących się w obrębie szlaku. Na terenie Pogórza Przemyskiego,
Dynowskiego i Gór Sanocko-Turczańskich, w obrębie doliny Sanu znajduje się kilka
cerkwi, które posiadają wyposaŜenie cerkiewne, ale z róŜnych przyczyn nie znajdują się
na „Szlaku Ikon”. Są to m.in. cerkwie w okolicach Sanoka: Jurowce, Lalin, Kostarowce;
okolicach Dynowa: BrzeŜawa, Lipa, Jawornik Ruski; okolicach Przemyśla: Młodowice,
16
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Kormanice i Ustrzyk Dolnych: Rakowa, Paszowa, Bezmiechowa, Rudenka, Liskowate,
Łodyna czy najstarsza murowana cerkiew w Polsce o charakterze obronnym w Posadzie
Rybotyckiej (brak wyposaŜenia, jednak zachowały się polichromie).
Rys. 2. Cerkwie połoŜne w dolinie górnego Sanu – potencjalne obiekty, które mogą zostać
wpisane na „Szlak Ikon Doliny Sanu”

Źródło: Opracowanie własne
Wciągnięcie ich na szlak sprawi, iŜ wiele z nich, często mało znanych i rzadko
odwiedzanych, będzie miało okazję na promocję, ochronę i konserwację oraz
przyciągnięcie większej ilości turystów.
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–

etap III – tworzenie bazy danych dotyczących cerkwi posiadających ikony:
• utworzenie listy obiektów posiadających wyposaŜenie cerkiewne (ikony,
ikonostasy); przygotowanie danych o obiektach – historycznych, kulturowych
wraz ze wskazówkami praktycznymi dla turystów,
• przygotowanie mapy obiektów,
– etap IV – utworzenie nowych odcinków „Szlaku Ikon”:
• informacja i propaganda turystyczna wśród jednostek samorządu terytorialnego
i lokalnych społeczności,
• powołanie Komitetu Organizacyjnego,
• współpraca z innymi województwami oraz Słowacją i Ukrainą,
• znalezienie partnerów strategicznych i finansowych,
• podzielenie szlaku na nowe odcinki; oznakowanie szlaku w terenie,
• poszerzenie funkcjonującej strony internetowej o nowe odcinki i obiekty na
szlaku,
• wydanie nowych publikacji; współpraca z mediami; organizacja konkursów;
organizacja duŜych imprez animujących ruch turystyczny,
• ciągła promocja na kaŜdym z powyŜszych etapów i stadiów.
Rozszerzenie „Szlaku Ikon” na inne tereny wynika przede wszystkim z faktu,
iŜ najcenniejsze i najstarsze cerkwie występują na obszarze zachodniej Łemkowszczyzny
oraz Słowacji – w okolicach Świdnika i Sniny. Cenne cerkwie z wyposaŜeniem
cerkiewnym moŜna zobaczyć równieŜ w południowo-wschodnim Roztoczu (województwo
lubelskie).

Podsumowanie
Turystyka kulturowa i religijna są jednymi z najwaŜniejszych form turystyki
moŜliwych do uprawiania na terenie Pogórza Karpackiego. „Szlak Ikon”, jako tematyczny
szlak kulturowy obejmuje architekturę cerkiewną wraz z jej wyposaŜeniem, w
szczególności ikony i ikonostasy, które stanowią atrakcję turystyczną.
Przeprowadzona analiza dowodzi, Ŝe „Szlak Ikon” w znaczny sposób wpływa na ruch
turystyczny, poprawia atrakcyjność regionu, podnosi poziom oferty turystycznej, a takŜe
stwarza moŜliwość zetknięcia się z historią omawianych terenów, jak i kulturą
mieszkającej tu niegdyś ludności. Szlak daje równieŜ moŜliwości rozwoju tego obszaru,
opartego na bogatym potencjale walorów przyrodniczych i kulturowych.
Za nieodzowne naleŜy przyjąć rozszerzenie „Szlaku Ikon Doliny Sanu” o obiekty
połoŜone w obrębie doliny Sanu na terenie Pogórza Przemyskiego, Dynowskiego i Gór
Sanocko-Turczańskich oraz utworzenie nowych odcinków – zwłaszcza na zachodniej
Łemkowszczyźnie, południowo-wschodnim Roztoczu (woj. lubelskie), czy we współpracy
z Republiką Słowacji i Ukrainy równieŜ w tych państwach.
WaŜnym działaniem w ramach rozwoju szlaku jest udostępnienie zabytków
do zwiedzania wewnątrz z wykwalifikowanym przewodnikiem. Przyjmując strategię
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rozwoju turystyki „Szlaku Ikon Doliny Sanu”, moŜna wyodrębnić 4 etapy. Na kaŜdym
z nich powinna odbywać się intensywna promocja.
Rozszerzenie szlaku na inne województwa: małopolskie, lubelskie oraz podjęcie
współpracy ze Słowacją i z Ukrainą moŜe w znaczny sposób wypromować mniej znane
zabytki z mniejszych miejscowości, otoczyć je ich odpowiednią opieką i ochroną
konserwatorską, jak i umoŜliwić ich zwiedzanie turyście z innych regionów Polski, w tym
turystom zagranicznym. Rozwój szlaku moŜe takŜe poprawić dochody mieszkańców
oferujących usługi komplementarne typu noclegi, wyŜywienie, sprzedaŜ pamiątek itp.
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