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MOŻLIWOŚCI TWORZENIA PRODUKTU 
TURYSTYCZNEGO BAZUJĄCEGO NA HISTORII  

I REGIONALNEJ KULTURZE 
 

Streszczenie 

Region podkarpacki charakteryzuje się bogactwem walorów antropogenicznych, historycz- 
nych i kulturowych, które stanowią duży potencjał do przygotowania atrakcyjnego, zintegro-
wanego produktu turystycznego. Celem niniejszego opracowania była próba zasygnalizowania 
wybranych zjawisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych, które zachodzą na obszarach 
Bieszczadów, Beskidu Niskiego i ich pogórzy oraz przyczyniają się do podniesienia ich atrakcyj-
ności oraz konkurencyjności na rynku usług turystycznych. 

Unikatowość wielu profesji występujących w regionie podkarpackim oraz niepowtarzalne 
cechy stylizacji i zdobnictwa z tej części Karpat mogą stać się atrakcyjnym materiałem pamiąt-
karskim, elementem promocji regionu oraz źródłem zarobkowania dla lokalnej społeczności. 

Słowa kluczowe: historia i kultura, regionalizm, produkt turystyczny, region podkarpacki 
 

 

POSSIBILITIES TO CREATE A TOURISM  
PRODUCT BASED ON THE HISTORY  

AND THE REGIONAL CULTURE 
 

Summary 

The Podkarpackie region is characterized by a rich variety of anthropogenic, historic and 
cultural values, which represent a large potential for the preparation of an attractive and in- 
tegrated tourism product. The purpose of this study was to indicate some cultural, social and 
economic phenomena that occur in areas of the Bieszczady Mountains, the Low Beskid Moun- 
tains and their foothills, and contribute to the enrichment of their attractiveness and competi-
tiveness on the tourism services market. The uniqueness of many professions occurring in the 
Podkarpackie region and the unique features of styling and ornamentation of this side of the 
Carpathian Mountains, may become an attractive souvenir material, a part of the promotion  
of the region and a source of earning for the local community. 

Keywords: history and culture, regionalism, tourism product, the Podkarpackie region 
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1. Wprowadzenie 

Region podkarpacki, a zwłaszcza obszary Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w du- 
żej części ich pogórzy, choć w pewnym sensie tereny „zaniedbane kulturowo” przez 
ostatnie ponad pół wieku, posiadają ogromny potencjał kulturowo-historyczny, o wy-
razistym, oryginalnym charakterze, który choćby częściowo wykorzystywany może 
znacznie zwiększyć atrakcyjność turystyczną tego obszaru. Inspiracji do tworzenia 
produktu sieciowego, o charakterze regionalnym jest tu bardzo wiele. Potrzebne jest  
ich wskazywanie, opisywanie, promowanie i sprzedaż. Z dobrze przygotowanych 
produktów turystycznych bazujących na lokalnej kulturze turysta z łatwością wy- 
bierze te, z których zechce skorzystać, a opuszczając region, towarzyszyć mu będzie 
poczucie potrzeby powrotu i zwiedzenia tego, czego nie zdążył zobaczyć. Uchroni  
to od częstego zjawiska, jakim jest wyjazd turysty z danego regionu turystycznego  
z przeświadczeniem, że „tutaj widział już wszystko, co jest ciekawe”. 

Bogactwo kulturowe i historyczne regionu podkarpackiego, a w szczególności 
Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w dużej części ich pogórzy jest tak olbrzymie i ory-
ginalne, że żadne naśladownictwo zewnętrznych wzorców nie jest tu potrzebne,  
a wręcz szkodliwe. W oparciu o lokalne tradycje i opowieści, jako bazę i inspirację  
do tworzenia markowych produktów regionalnych, można przygotować atrakcyjny  
i zintegrowany produkt turystyczny. 

Szczególne znaczenie ma tu rzemiosło artystyczne o wyjątkowo miejscowym 
rodowodzie, takie jak: tworzenie ikon, wyrób łemkowskiej biżuterii z drobnych  
koralików (krywulki, hardanki, sielanki itp.), druciarstwo, wykonywanie ikony na  
szkle etc. Dodatkowo zaangażowanie miejscowej społeczności w ochronę zasobów 
kulturowych regionu podkarpackiego kształtuje pozytywny wizerunek tego obszaru  
i przyczynia się jednocześnie do bogacenia się jego mieszkańców. 

Tworzy zarazem nowe mosty porozumienia pomiędzy narodami, religiami, kul-
turami. Należy jednak podkreślić, że regionalizm wiąże się z samorządnością, z pracą  
całej społeczności na rzecz regionu, w celu jego wszechstronnego rozwoju1. 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w po-
łudniowo-wschodniej części regionu podkarpackiego, zwłaszcza na bieszczadzkiej wsi  
w ostatniej dekadzie, dzięki wykorzystaniu walorów kulturowych i historycznych.  
Jak dalece przyczyniło się to do podniesienia jej atrakcyjności i konkurencyjności,  
a zarazem zwiększenia dumy z własnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto przed-
stawienie w zarysie, w jakim stopniu społeczny ruch, mający na celu wykorzystanie 
uśpionych walorów kulturowych, zmienił oblicze kulturowe, a zarazem ofertę tury-
styczną tego regionu. 

Celem opracowania było również wykazanie, że dziedzictwo kulturowe może 
stanowić atrakcyjny produkt dla turysty krajowego i zagranicznego. Bazując na za-
chowanej architekturze drewnianej wschodniego chrześcijaństwa wraz z jego mistycz- 
nym klimatem, zsynkretyzowanym z miejscową, karpacką tradycją oraz rzemiosłem 
artystycznym, można stworzyć interesujący i unikalny oraz zintegrowany produkt 

                                                           
1 J.F. Adamski, W krainie Pogórzy, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2013, s. 45. 
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turystyczny. Jednocześnie unikatowość wielu profesji występujących w tym regionie  
oraz niepowtarzalne cechy stylizacji i zdobnictwa z tej części Karpat, mogą stać się 
atrakcyjnym materiałem pamiątkarskim, elementem promocji regionu oraz źródłem 
zarobkowania lokalnej społeczności. Analizując to zjawisko, bazowano na literaturze, 
wywiadach z animatorami tych działań, a zwłaszcza na własnych doświadczeniach  
i obserwacjach. 

2. Podkarpacki produkt turystyczny inspirowany historią regionu 

Każdy region turystyczny, który pragnie być łatwo i dobrze identyfikowany na rynku 
turystycznym, tworzy swój wizerunek kulturowy. Przy jego tworzeniu czerpie z wielu 
cech pozytywnie go charakteryzujących, w szczególności jednak odwołuje się mniej  
lub bardziej do lokalnej kultury, jej oryginalności, niepowtarzalności, niezwykłości. 

Sytuacja regionu podkarpackiego, Bieszczadów, Beskidu Niskiego i ich pogórzy  
jest pod tym względem trudniejsza i bardziej złożona, co nie oznacza, że nie ma 
możliwości wykorzystywania bogactwa miejscowej kultury, zwłaszcza że jest ona na  
tle oblicza kulturowego kraju odmienną od wszystkich innych i znacznie barwniej- 
szą. Można już dziś mówić o ogromnym popycie na „regionalność”, niestety, podaż 
informacji jest nadal znikoma, czego przyczyna tkwi głównie w niewielkiej ilości  
badań prowadzonych dotąd nad lokalnym etosem, w szczególności przez pryzmat  
jego wykorzystywania w biznesie turystycznym. 

Oprócz walorów kulturowych, wynikających z zamieszkującego tu przez stulecia 
etosu, złożonego z różnych grup narodowych, etnicznych i etnograficznych, nieprze- 
braną kopalnią doskonałych produktów turystycznych są dzieje regionu. 

Pierwszym wątkiem historycznym, który doskonale nadaje się do wykorzystywa- 
nia, są średniowieczne dzieje regionu i to zarówno przedpaństwowa Słowiańszczyzna, 
identyfikowana obecnie przez historyków polskich głównie z plemieniem Lędzian,  
jak i okres księstwa kijowskiego, przemyskiego i halickiego, czas krótkotrwałego pa-
nowania węgierskiego za Ludwika Akwitańskiego, jak i poczynając od drugiej połowy 
XIV w. włączenie do polskich ziem koronnych – w szczególności okres pierwszych 
Jagiellonów. 

Z wczesnymi wiekami średnimi i okresem „ruskim” wiąże się stosunkowo duża  
ilość głównie nadsańskich grodzisk, z których najbardziej interesujące to Horodna  
i Horodyszcze, sąsiadujące ze sobą wzgórza, kilka kilometrów na północ od Sanoka, 
tworzące zalążek późniejszego Sanoka. Horodyszcze bowiem to wspomniany przez 
średniowiecznych kronikarzy ruskich Sanok – „wrota węgierskie”, ostatni gród – sie- 
dziba posadnika (kasztelana) przed granicą z Małopolską i Węgrami. 

Po najeździe mongolskim na Węgry, Ruś Halicką i południowe księstwa polskie  
w połowie XIII stulecia gród (zapewne w wyniku m.in. zniszczeń) zostaje przenie- 
siony na nowe wzgórze (obecne), zaś książę Jerzy II Trojdenowicz wytycza miasto  
na prawie magdeburskim w 1339 r., którego rynek zlokalizowany jest zaledwie 50 m  
od książęcego zamku. 

Prowadzone od 2002 r., przez wybitnego archeologa Jerzego Ginalskiego, badania 
archeologiczne na Horodyszczu i Horodnej, pozwoliły nie tylko poznać dawne dzieje 
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regionu, ale też wzbogaciły Muzeum Historyczne w Sanoku o bezcenne zbiory ar-
cheologiczne z tego okresu2, militaria, pieczęcie, a w szczególności niezwykle cenną 
biżuterię bizantyjską z okresu największej świetności halickiego księstwa. 

Z okresu późniejszego średniowiecza, głównie (nie licząc siedemnastoletniego 
panowania węgierskiego) okres polski pozostawił liczne ślady, zarówno w kulturze 
niematerialnej i materialnej, zabytki ruchome i fragmenty fortyfikacji, takich jak:  
ruiny zamku Sobień, zamek Kamieniec w Odrzykoniu k. Krosna, czy dobrze zacho- 
wany zamek w Sanoku, i inne. 

Istnieje tu już po części płaszczyzna do tworzenia markowych produktów tury-
stycznych nawiązujących do klimatu epoki. Z inicjatywy historyków i archeologów 
planowane jest utworzenie archeologicznego szlaku tematycznego pod nazwą: „Szlak 
Grodzisk Karpackich”. W Sanoku działa również od 14 lat Bractwo Rycerzy Ziemi 
Sanockiej, którego członkowie odtwarzają realia życia średniowiecznej ziemi sanoc- 
kiej (fot. 1). 

Bractwo dokonuje również pokazów rzemiosła rycerskiego, ale też innych śre-
dniowiecznych rzemiosł oraz prezentacji życia ówczesnych mieszkańców regionu, na 
życzenie lokalnych samorządów oraz organizatorów turystyki. Potrzebna jest jednak 
większa komercjalizacja oferty, wzorem innych regionów kraju i Europy3. 
 

 
Fot. 1. Członkowie sanockiego bractwa 

Źródło: Archiwum Bractwa Rycerzy Ziemi Sanockiej 

 
Sytuacja pod tym względem ulega jednak sukcesywnej poprawie, głównie dzięki 

Pracowni Rekonstrukcji Historycznej Amictus z Sanoka, prowadzonej z powodzeniem 
przez małżeństwo o „rycerskim rodowodzie” – Marcina i Gabrielę Glinianowiczów. 
                                                           
2 Najstarsze ślady bytności na tym wzgórzu sięgają nawet epoki brązu. 
3 http://bractwo-sanok.widmogrod.info (dostęp: 2.07.2014). 
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Realizuje ona nie tylko rekonstrukcje historyczne, ale też wykonuje stroje dla bractw 
rycerskich, muzeów, teatrów, studiów filmowych z kraju i z zagranicy. W czerwcu  
2014 r. podczas Światowego Zjazdu Sanoczan firma ta we współpracy z Urzędem  
Miasta Sanoka zrealizowała inscenizację ślubu i wesela Władysława Jagiełły i Elżbiety 
Granowskiej, która odbywała się na placu św. Michała, na rynku oraz dziedzińcu 
zamkowym w Sanoku. Była to ilustracja wydarzeń historycznych, które miały tu  
miejsce 2 maja 1417 r. 

Analogie możemy znaleźć na przykładzie wielu innych zamków średniowiecznych, 
zwłaszcza na północy Polski i na Śląsku, acz nie tylko. Wspominając klimat średnio-
wiecza, należy przywołać odległą od Bieszczadów, lecz jakże atrakcyjną inicjatywę  
z okolic Jasła i Dębicy, gdzie zorganizowano „Szlak Słowiański”, którego głównymi 
atrakcjami jest rozbrzmiewający licznymi, atrakcyjnymi imprezami gród w Trzcinicy 
(Karpacka Troja) oraz stworzony z prawdziwą pasją gród w Stobiernej. 

Wykorzystanie lokalnych tradycji, historii i zaplecza w postaci np. grup rekonstruk-
cyjnych (bractwa) i innych usług, a także istniejących winnic i Szlaku Podkarpackich 
Winnic oraz składu win, jak np. piwnica karpackich win w Dworze Kombornia k.  
Krosna, tworzą doskonały potencjał dla ciekawych produktów. 

Kolejnym okresem historycznym doskonale nadającym się do „przekuwania”  
w markowy produkt jest XVI i XVII w. w dziejach ziemi sanockiej i przemyskiej. Ten  
okres staropolski to czas szczególnie w kraju znany i popularny, głównie za sprawą 
Sienkiewicza, ale też licznych produkcji telewizyjnych, oprócz Sienkiewiczowskiej  
Trylogii, to także „Czarne chmury”, „Rycerze i rabusie”, „Oko Proroka” i inne. Warto 
przypomnieć, że dwa ostatnie seriale, a i liczna literatura, w tym poczytnego ostatnio  
Jacka Kamudy (ale i innych autorów) bazuje na słynnym dziele „Prawem i Lewem” 
Władysława Łozińskiego, czyli opisie życia i obyczajów szlachty województwa ruskiego,  
a w szczególności szlachty sanockiej i przemyskiej. Z badań tegoż autora korzystał  
także sam Sienkiewicz. 

Województwo ruskie, jak mało który skrawek dawnej Rzeczypospolitej, było areną 
wojen, buntów, najazdów, zbójnictwa, a i szlacheckiego warcholstwa. Tu grasował  
słynny „Diabeł Stadnicki”, mający główną siedzibę w Łańcucie, a liczne dobra w obu 
ziemiach. Spod Sanoka, z Niewistki nad Sanem wywodził się najsłynniejszy kondotier 
Rzeczypospolitej Jacek Dydyński. Z tych ziem pochodziło wielu owianych chwałą, ale  
i budzących grozę sławnych lisowczyków (ryc. 1). To właśnie ta „kompania” rozgromiła 
wojska siedmiogrodzkie pod pobliskim Humennem, uniemożliwiając Węgrom zajęcie 
Wiednia. Był to w owych czasach, jakbyśmy to dziś powiedzieli, odział komandosów  
do zadań specjalnych, wynajmowany często sąsiednim władcom. 

Tu także, końcem XVII stulecia polski król skierował, do pilnowania przed zbójni- 
kami ziemi sanockiej, oddział 300 kozaków. Do tego wydarzenia i istnienia kozackiej 
stanicy nawiązuje obiekt w Łukowem, w gminie Zagórz, którego budowę zakończono  
w 2011 r., noszący nazwę „Kozacki Chutor” (fot. 2). Ma on konstrukcję nawiązującą 
architektonicznie do kozackiej stanicy. Przy obiekcie działa również istniejąca już od  
kilku lat stadnina koni z krytym padokiem. Organizowane są w tym miejscu imprezy  
dla gości, nawiązujące do ówczesnej epoki. 
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Ryc. 1. Fragment obrazu „Lisowczycy, strzelanie z łuku”, Józefa Brandta 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lisowczycy 

 
Do „kozackich” historii nawiązują również dzieje Arłamowa, gdzie stał dwór Jacka 

Fredry, dziadka słynnego poety. Jak głosi legenda, był on w swoim dworze oblegany 
przez zagon kozacki, podczas powstania Chmielnickiego, kiedy ten oblegał Lwów, a w 
rzeczywistości przez lokalną hajdamacczyznę chłopską, która chcąc się przyłączyć  
do powstania Chmielnickiego, ruszyła na miejscowe dwory. Fredrze udało się dwór 
obronić, a że ślubował jako wotum postawienie kościoła, miał w dowód wdzięczności 
przeznaczyć środki na powstanie Kalwarii Pacławskiej. 

Z ziemi przemyskiej, z podsamborskich Kulczyc pochodził też nie byle jaki kozak,  
bo sam ataman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, dowódca kozaków rejestrowych, któ- 
ry w 1621 r. uratował (przychodząc z odsieczą), polską załogę oblężoną w Chocimiu  
przez Turków, co jednak przepłacił życiem, umierając wkrótce w Kijowie na skutek 
odniesionych ran. W tradycji ludowej regionu jest również wiele odniesień do kozackiej 
legendy, co możemy odnaleźć zwłaszcza w ludowych piosenkach i legendach, sięgając 
choćby do dzieł Oskara Kolberga. 

Z tej epoki jest również zamek w Lesku, będący obecnie ośrodkiem wypoczynko-
wym. Także obecny kształt sanockiego zamku to efekt szesnastowiecznej przebudowy. 
Jest tu w zbiorach również armata zdobyta przez starostę sanockiego pod Chocimiem  
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na Turkach, a następnie na nim przez miejscowych zbójników, którą to historię od- 
krył i opisał Robert Bańkosz (fot. 3)4. Wyrażał on pomysł wykonania repliki takiego  
działa, co obecnie nie jest ani drogie, ani trudne, gdyż funkcjonują również w Polsce 
warsztaty wykonujące takie usługi, głównie dla potrzeb grup rekonstrukcyjnych. 

 
 

 
Fot. 3. „Zbójnicka armata” 

Źródło: Archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku 

 
Z takiej repliki, w sezonie turystycznym o określonej godzinie (zamiast trochę już 

„kiczowatych” hejnałów), czy podczas ważniejszych dla miasta wydarzeń, a także świąt 
np. na Nowy Rok, obsługa działa w strojach z epoki mogłaby wykonywać wystrzał  
na wiwat z otwartej wieży zamkowej. Ponieważ wystrzałów takich dokonuje się dziś  
z wykorzystaniem pakuł, niczyje życie, zdrowie ani majątek nie byłyby zagrożone,  
zaś atrakcja byłaby spora. Z racji istnienia na miejscu licznej rzeszy pasjonatów tej  
                                                           
4 R. Bańkosz, Straszliwi zbójnicy z Bieszczadów i okolicy, Wydawca TURKULA Karolina Kiwior, Krosno 2010,  

s. 102–105. 

Fot. 2. „Chutor Kozacki” w Łukowem 
Źródło: fot. J. Krupa 
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epoki skompletowanie minimalnie dwuosobowej załogi nie byłoby kłopotem, zaś 
szkolenie w obsłudze tego prostego urządzenia nie jest ani długie, ani skomplikowane. 
Niewątpliwie samo przygotowanie do wiwatu i wystrzał byłoby dużą atrakcją tury-
styczną, podobnie jak honorowe zmiany wart spotykane w wielu znanych miejscach  
na świecie, w tym także w Polsce. 

Z historii tej skorzystała społeczność wsi Odrzechowa, z której mieli wywodzić się  
owi legendarni zbójnicy. Jesienią 2014 r. odsłonięty został nieopodal Domu Ludowe- 
go atraktor w formie „pomnika”, który tworzy replika armaty i dwóch, nadludzkich 
rozmiarów zbójników. Podczas odsłonięcia społeczność Odrzechowej z ogromnym 
polotem odegrała inscenizację napadu zbójników na dwór starosty sanockiego (fot. 4). 
Pasja i zaangażowanie społeczności w inscenizację, ale również w przygotowanie 
kostiumów, atrybutów i dekoracji jest naprawdę godna podziwu. Wspólna zabawa  
z historią rozegrała się pod gołym niebem i pomimo chłodu skupiła ogromne rzesze 
widzów. Był to prawdziwy, staropolski teatr ludowy. Robert Bańkosz miał zaszczyt 
napisać scenariusz tego przedstawienia. 
 

 
Fot. 4. Odrzechowa 2014 – uczestnicy inscenizacji historycznej 

Źródło: fot. R. Bańkosz 

 
Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszy się historia XX w. Jest to bowiem  

okres stosunkowo nieodległy, w którym działo się stosunkowo dużo istotnych dla  
losów świata wydarzeń, z których wiele najważniejszych miało miejsce właśnie w tym 
regionie. W czasie I wojny światowej dwukrotnie przechodził tędy front, a na wiele 
miesięcy zamarł w karpackich okopach na przełomie 1914/15 r. Pozostały z tego okresu 
liczne pamiątki i częstokroć już zapomniane cmentarze wojenne. Obecnie odbywają  
się rekonstrukcje historyczne z tego okresu, najbliższa w Gorlicach, (woj. małopol- 
skie), nawiązująca do rozpoczęcia słynnej tzw. „Ofensywy Gorlickiej”. W Przemyślu 
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działa Stowarzyszenie Gmin Fortecznych oraz grupa rekonstrukcyjna odtwarzająca  
realia z tego okresu. 

Podobnie można by wykorzystać historię działań z tego okresu w samym regionie 
bieszczadzkim, gdzie miało miejsce szereg ważnych wydarzeń. Pamiątki z tego okresu 
dobrze zachowane są także w Sanoku i Lesku. W Sanoku, które było wówczas miastem 
garnizonowym, zachował się budynek koszarów III Batalionu 18 Pułku Piechoty k.k. 
Landwery, budynki koszarów III Batalionu 45 Pułku Piechoty i 13 Galicyjskiego Puł- 
ku Ułanów oraz kamienica, w której stacjonowała tzw. „Żelazna Brygada” pruskich 
Hanowerczyków itd. Na sanockim cmentarzu znajduje się również imponujących  
rozmiarów grobowiec marszałka Adama Dembickiego von Wrocień, najwyższego  
rangą Polaka w CK armii, zastępcy komendanta Twierdzy Budapeszt, a następnie 
komendanta Twierdzy Hohensalzburg. Z fotografii umieszczonych na płycie, wkom-
ponowanej w monumentalną piramidę grobowca, spogląda na przechodzących srogi 
marszałek w austriackim kepi oraz jego dostojna małżonka. Przez Sanok przebiega 
również szlak Szwejka, który oprowadza po miejscach z tej epoki. W Lesku znajduje  
się odnowiony siłami społecznymi cmentarz z czasów I wojny światowej. 

Należy wspomnieć, że po stronie słowackiej, przy granicy znajduje się wiele pierw-
szowojennych cmentarzy i pomników, a zaledwie 3 km od przejścia turystycznego  
w Balnicy, stoi prawosławna cerkiew, pod którą złożono ok. 1200 szkieletów żołnierzy 
poległych na karpackim froncie w okresie 1914/15. Kości złożone w tej kaplicy nie są 
zasłonięte i znajdują się w zagłębieniu pod podłogą, w centrum kaplicy. Na ścianach 
powieszono 6 dużych ikon, w tym ikonę, co interesujące: „św. Cara Mikołaja II”. 

Warto tu dodać, że właśnie opracowana została ogólnopolska koncepcja szlaku 
kulturowego, poświęconego I wojnie światowej, przebiegającego również przez wo-
jewództwo podkarpackie, w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej,  
która przypada w 2014 r. Wytyczony został główny szlak wiodący od granicy z woje-
wództwem małopolskim, po granicę z województwem lubelskim. Prowadzi on przez 
Nowy Żmigród, Jasło, Rzeszów, Przemyśl, Horyniec, poprzez miejscowości, w których 
zachowały się najciekawsze ślady Wielkiej Wojny. We współpracy ze Słowackim Sto-
warzyszeniem Klub Vojenskej Histórie Beskidy z Humennego opracowana została  
odnoga szlaku wiodąca wzdłuż polsko-słowackiej granicy. Robert Bańkosz brał udział  
w pracach komisji powołanej do opracowania przebiegu tego szlaku. Zaproponował 
przebieg tras i system oznakowania. Był również współautorem przewodnika, który 
powstał pod redakcją profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego doktora hab. Andrzeja 
Olejki. Planowane są liczne rekonstrukcje historyczne z okazji rocznicy wybuchu wojny. 
Miejscem najciekawszych będzie słynna Twierdza Przemyśl, której wiele obiektów  
jest atrakcyjnie zagospodarowanych, a samo miasto posiada w swoich muzeach liczne 
zbiory tematyczne. 

Wiele śladów pozostało również po okresie II wojny światowej. Główną pozostałością 
z tamtych czasów są schrony Linii Mołotowa oraz niemieckiego, nadgranicznego odcinka 
umocnionego „Galicja”. Zachowały się eksponaty militarne w Sanoku i Baligrodzie oraz 
liczne cmentarze z tego okresu. Powstały w oparciu o nadsańskie bunkry szlak cieszy  
się dużym zainteresowaniem wśród turystów i mieszkańców regionu podkarpackiego. 
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Poza regionem bieszczadzkim ciekawymi miejscami związanymi z tą tematyką są: 
muzeum w Dębicy, dwa schrony z tzw. „Linii Mołotowa” w Przemyślu, pełniące rolę 
prywatnych muzeów, Anlage Sud – schrony siedziby Hitlera w Stępinie i Strzyżowie, 
Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie, muzeum w Dukli, Muzeum Techniki i Militariów  
w Rzeszowie, Poligon rakiet V-2 w miejscowości Blizna i wiele innych, szczególnie 
stanowiących prywatne kolekcje mieszkańców województwa podkarpackiego. 

Duży potencjał niesie z sobą wykorzystanie historycznych urządzeń technicznych, 
począwszy od prostych urządzeń chłopskich, skończywszy na skomplikowanych 
maszynach przemysłowych, związanych z wydobyciem ropy w Galicji. Ropa naftowa  
to bogactwo naturalne, którego wydobycie wpisało się na trwałe w krajobraz Podkar-
pacia. We Lwowie w 1853 r. destylacji ropy naftowej, jako pierwszy, dokonał Ignacy 
Łukasiewicz, miejski aptekarz, tam też zbudował pierwszą lampę naftową. Lwowski 
szpital na Łyczakowie stał się pierwszym miejscem publicznym, które zostało oświe- 
tlone przy wykorzystaniu nowej lampy. Surowiec ten pozyskiwano w podkarpackich 
wsiach, wykorzystywano również do wyrobu mazi do kół wozów. Stąd zresztą wzięło  
się popularne do dziś, choć w zmienionym znaczeniu, powiedzenie „kto smaruje,  
ten jedzie”. Oprócz wyrobu mazi na własny, niewielki użytek, wyrabiano też maź  
na sprzedaż. Zajmowali się tym rzemieślnicy nazywani maziarzami. Przygotowaną  
przez siebie substancję ładowali na specjalne wozy i rozwozili na targi po miastach  
Galicji, ale i Węgier, Litwy i Ukrainy. Wyruszali w podróż ze smarem na wiele miesięcy, 
podobnie jak niegdyś czumacy z solą5. 

W dobie industrialnej Podkarpacie zaroiło się od szybów naftowych, kiwonów  
oraz budynków kopalnianych. Przez ponad 100 lat były one ozdobą karpackiego kra-
jobrazu. Tamtejsze miasta, miasteczka, a nawet wioski, np. Grabownica, korzystały  
z gazu ziemnego wcześniej niż wiele miast Europy Zachodniej. Niestety, złoża te nie 
okazały się wystarczająco obfite, by obdarować swoim dobrodziejstwem również 
współczesnych. Dlatego też szyby i kiwony znikają powoli z lokalnego krajobrazu  
i trafiają do skansenów, muzeów i ekspozycji plenerowych, służąc jako atrakcje (fot. 5). 

Dziś większość pamiątek po dawnym galicyjskim boomie naftowym można  
zwiedzać dzięki opracowanemu przez Lokalną Organizację Turystyczną Beskid  
Niski – Szlakowi Naftowemu, zrealizowanemu przy współpracy partnerów z całej  
Galicji polskiej i ukraińskiej. Transgraniczny Szlak łączy ze sobą miejsca związane  
z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główna oś wiedzie przez: Jasło – 
Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor – Borysław – Drohobycz – Lwów6. 

Odcinek bieszczadzki obejmuje trasa sanocko-lesko-ustrzycka. W sanockim skan- 
senie znajduje się niewielki sektor poświęcony historii przemysłu naftowego. Jest to 
kilkanaście interesujących eksponatów oraz replika wozu maziarskiego. Podsanocką 
ciekawostką jest największy w Polsce naturalny podziemny zbiornik gazu w Stracho- 
cinie, powstały po wykorzystaniu miejscowych złóż gazu. Do lat 90. ubiegłego wieku 
używano go w charakterze ogromnego gazowego rezerwuaru. Warto wspomnieć przy 
okazji o wpływie rozwoju przemysłu naftowego na oblicze społeczno-kulturowe ga-        

                                                           
5 J. Ginalski, Ekspozycja przemysłu naftowego w MBL w Sanoku, „Acta Scansenologica”, t. 9, Sanok 2000, s. 39–47. 
6 www.beskidniski.org.pl/szlaki/naftowy/pl/szlak_main_pl.htm (dostęp: 27.06.2014). 
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Fot. 5. Szyby naftowe w skansenie w miejscowości Bóbrka k. Krosna 
Źródło: fot. Paweł Wolniewicz (http://zywaplaneta.pl/ropa-naftowa-w-polsce/) 

 
licyjskiej wsi. Przy kopalniach powstawały całe osiedla specjalistów, sprowadzanych  
z innych stron kraju, które wpływały na dotychczasowy charakter wioski. Ogromne 
kopalnie w Mokrem i Czaszynie spowodowały, np. przypływ rzeszy społeczności  
polskiej do środowiska ukraińskiego, ale też ukraińskiej, wywodzącej się z rejonu 
Borysławia, która osiedliła się na pograniczu łemkowsko-doliniańskim. Najlepszym 
przykładem jest wieś Mokre, które odrębną wsią stała się w związku z napływem do 
kopalń ludności z zewnątrz. Powstała tam szczególna kultura materialna i duchowa, 
wyróżniająca się wśród miejscowej kultury rdzennej społeczności ukraińskiej i polskiej 
starszego pokolenia. 

Do dziś jest to dostrzegalne choćby w miejscowej unikatowej gwarze. Podobne 
zjawiska obecne są również w Ropience czy Polanie, położonych w powiecie biesz-
czadzkim. Tam jednak z powodu powojennych wysiedleń nie zachowała się odpo-
wiednio duża populacja autochtonicznej społeczności. W Polanie, a w szczególności  
w jej dawnym przysiółku Ostra, położonym na stokach masywu Ostrego, występuje 
największa w regionie koncentracja źródeł naturalnych i odwiertowych ropy naftowej.  
W 1883 r. odkryte zostały tam złoża ropy. Powstała kopalnia, a przy niej duża osada 
robotnicza. Do Czarnej poprowadzony został rurociąg. 

Przed I i II wojną światową kolonie robotnicze tworzyły własną, szczególną dia- 
sporę kulturową wśród rdzennych mieszkańców. W powiatach leskim i bieszczadz- 
kim zobaczyć można kopalnie w Wańkowej, Łodynie, Brzegach Dolnych, Dwerniku, 
Czarnej, Zatwarnicy, a w samych Ustrzykach Dolnych – zbiorniki na ropę naftową  
po nieistniejącej już rafinerii „Fanto”. Po wojnie eksploatacji nie kontynuowano, gdyż  
do 1951 r. Czarna należała do Związku Radzieckiego. Później wydobycie utrudniały 
ciężkie warunki transportowe, gdyż wyjątkowo grząskie i podmokłe doliny górskie 
uniemożliwiały wprowadzenie ciężkiego sprzętu. Dawne dylowane drogi końskie były 
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dla ciężkich ciągników i samochodów bezużyteczne. Obecnie w całej dolinie jest wiele 
zabezpieczonych rur odwiertowych. Część z nich jest otwarta i wykorzystywana przez 
okolicznych mieszkańców. Zachowały się pozostałości dawnych urządzeń, a przede 
wszystkim wszechobecny zapach ropy w środku lasu. Część z odwiertów znajduje się  
w prywatnym lesie należącym do jednego z mieszkańców wsi, który chętnie oprowadza 
po starej kopalni, opowiadając wiele interesujących historii z nią związanych7. Przed 
dwoma laty obszar ten został włączony do nowo utworzonego Ekomuzeum w Polanie. 
Dodatkowo w dolnej części doliny znajdują się źródła solankowe. 

Także tworzenie takich miniskansenów przemysłu naftowego, pozostawianie  
starych kiwonów czy wież wiertniczych przypomina o dziejach regionu i stanowi  
o jego atrakcyjności. Niewielkie „baryłki” z bieszczadzkim olejem skalnym mogłyby być 
oryginalną pamiątką z bieszczadzkiej „górniczej” miejscowości, np. Polany czy Czarnej. 

Po obu stronach Karpat wydobywano sól i to zarówno w kopalniach, jak i wy-
korzystując źródła solankowe i odwarzając wodę. Znane były w średniowieczu, już  
w czasach ruskich, po północnej stronie gór, żupy solne: sanocka, przemyska, sam- 
borska czy drohobycka8. Po wielu z nich pozostały już tylko nazwy miejscowe, takie  
jak: Tyrawa Solna, Góry Słonne, Sołonka, Solina, czy zaślepione przez Austriaków  
źródła solankowe, m.in. tyrawskie. Do dziś istnieją kopalnie i warzelnie, które świad- 
czą o dawnej solnej świetności tych gór. Są wśród nich nieczynne, będące już tylko 
muzeami, takie jak Solivar koło Preszowa, i są też jeszcze funkcjonujące, np. kopalnia  
i warzelnia w Drohobyczu czy kopalnia w Sołotwynie. 

W regionie bieszczadzkim, w miejscach występowania źródeł soli, gdzie istnieje 
również udokumentowana tradycja jej wydobycia, można organizować pokazy od-
warzania soli oraz wykonać studnie solankowe i niewielkie tężnie, zasilane przez 
spadającą pod własnym ciśnieniem solankę. Takie naturalne inhalatoria cieszą się  
dużym zainteresowaniem i są tanią atrakcją turystyczną. Pomysł ten wykorzysta- 
no przed kilkoma laty w podrzeszowskiej Sołonce (fot. 6), gdzie zrekonstruowano  
studnię solankową i wykonano niewielką tężnię. W miejscach takich można również 
sprzedawać lokalne pamiątki, w tym także odwarzoną na miejscu sól. Mogliby czynić  
to nawet turyści własnoręcznie, sami sobie odwarzając sól pod okiem osoby znającej  
starą technikę tego procesu. Żyją do dziś osoby w Tyrawie Solnej, które to czyniły  
niegdyś, i u których pracownicy muzeum z Bochni zasięgali na ten temat wiedzy. 

 

                                                           
7 M. Augustyn, Historia kopalni ropy naftowej Polana – Ostre, „Bieszczad”, Rocznik Towarzystwa Opieki Nad 

Zabytkami Oddział Bieszczadzki, A. Szczebicki (red.), nr 8, 2001, s. 106–162. 
8 M. Ф.Котлар, Галицько-Вoлинска Рус, Алтернативи, Київ 1998, s. 64–69. 
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Fot. 6. Tężnia w Sołonce 

Źródło: http://www.lubenia.pl/index.php 

3. Podkarpacki produkt turystyczny inspirowany etnografią 

Ważnym elementem kulturowym regionu Bieszczadów, Beskidu Niskiego i w dużej 
części ich pogórzy jest lokalna i regionalna ludowość, tworzona głównie przez miej-
scowych górali, często potomków Łemków i Bojków. Korzystny wymiar regionalnej 
ludowości polega na tym, że zwyczaje i obyczaje tych górskich grup społecznych  
zawsze cieszyły się w Polsce dużym zainteresowaniem, a pogórza i góry oraz ich 
mieszkańcy od XIX w. stały się obiektem zachwytu i zainteresowania polskich elit 
intelektualnych, a za ich przykładem całego społeczeństwa. Można zatem powiedzieć,  
że w XIX i XX w. powstała w Polsce swoista „moda na góry i góralskość”, która istnieje  
do dzisiaj. Z przyczyn politycznych została ona zawężona (zwłaszcza góralskość) do gór 
leżących na terenie obecnego województwa małopolskiego i górnośląskiego, jednakże 
fascynacja Polaków, również wschodnimi Karpatami, przetrwała okres powojenny,  
a dziś odradza się ponownie. Jest to szczególnie korzystne, gdyż z dawnych Karpat 
Wschodnich w granicach Polski pozostały dziś wyłącznie Bieszczady, i to na nie w dużej 
mierze przeniesiony został sentyment do Karpat Wschodnich i ruskiej (zwłaszcza 
huculskiej) góralszczyzny, którą zaraził Polaków zwłaszcza Stanisław Vincenz9. 

Należy podkreślić, że dominacja określonego typu gospodarowania ma ogromny 
wpływ na kulturę zarówno materialną, jak i duchową, co wynika ze ścisłego powią- 
zania kultury z cyklem i charakterem prac wiejskich. I tak na przykład: w terenach  
nawet podgórskich nie obchodzono klasycznych świąt pasterskich podczas np. św.  
Jura, św. Michała, czyli wyznaczników początku i końca redyku, bowiem redyku po  
prostu na tych terenach nie było10. Tereny podgórskie umożliwiały wypędzanie bydła  
na pastwisko i jego przypędzenie z powrotem w ciągu jednego dnia. Mogli to robić  

                                                           
9 R. Bańkosz, Straszliwi zbójnicy z Bieszczadów i okolicy…, op. cit., s. 9–26. 
10 Sama gospodarka transhumalna jest bardziej złożonym zjawiskiem, co nie jest jednak przedmiotem tej  

pracy. W wyższych partiach gór nie kończono bowiem np. wypasu po spędzeniu z połonin, lecz wypasano  
na niższych łąkach, aż do nadejścia zimy. Nieco inaczej przebiegał zresztą proces wypasu owiec czy jakże 
popularny u Bojków wypas wołów. 
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sami chłopi, a w szczególności dzieci, których zazwyczaj nie brakowało na wsi. Na 
niższych, północnych stokach Karpat, na pogórzach czy w niższych partiach gór, nie 
rozwijało się specjalnie pasterstwo owiec, gdyż wypas na mokrych i wilgotnych łąkach,  
a takie zazwyczaj były w tutejszym mikroklimacie, powodował zapadanie owiec na 
motylicę. Hodowla owiec miała zatem na tym obszarze charakter zachowawczy. Do-
skonale opisuje to zjawisko Roman Reinfuss w artykule „Moi przyjaciele Łemkowie”11. 

Dopiero tam, gdzie pojawiają się w wysokich partiach gór suche połoniny, udział 
pasterstwa w gospodarstwie wsi ulegał znacznemu zwiększeniu. Pojawiała się także 
funkcja bacy (watah) organizującego wypas i juhasów (wiwczar, czaban) jego pomoc-
ników, którzy zbierali owce i bydło od gospodarzy i pędzili na letni wypas na połoniny. 
Raz w tygodniu gospodarze odbierali sobie mleko i sery, zaś jesienią, po spędzeniu 
zwierząt w dolinę, dokonywano rozliczenia gazdów z watahami. Wynagrodzenie  
watahów i wiwczarów odbywało się w towarze, tzn. zazwyczaj mleko, sery, wełna,  
mięso, skóry, zwierzęta. 

Miejscowości podgórskie (podpołonińskie) posiadały zatem ten szczególny cha- 
rakter gospodarki, wynikającej z pasterstwa, a co za tym idzie, święta i sposób ich 
obchodzenia powiązany był z pasterstwem, obrzędami mającymi na celu ochronę  
stad, samych pasterzy, przed chorobami, wilkami itp. Ciekawym zwyczajem było 
wykonywanie figurek z sera na koniec redyku. W Polsce nazywane są one „redykoł- 
kami” (fot. 7). 
 

 
Fot. 7. Wykonywanie koników serowych 

Źródło: Карпати No 2(14), лютий 2007, s.61 

 
Uważa się, że szczególnym mirem cieszył się na tym obszarze kult św. Mikołaja,  

który oprócz tego, że był patronem od „wielu spraw”, szczególnie czczony był tu  
również jako opiekun pasterzy. Świadczy o tym również ogromna ilość cerkwi, szcze-
                                                           
11 R. Reinfuss, Moi przyjaciele Łemkowie, „Polska Sztuka Ludowa”, PAN, nr 3–4, 1985, s. 211–316. 
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gólnie tych najstarszych, pod jego wezwaniem, bowiem co piąta cerkiew na terenie 
Bieszczadów miała go za głównego patrona. Także w ikonostasach, jeśli nawet cerkiew  
nie była pod jego wezwaniem, jedną z ikon namiestnych, przedstawiającą najbardziej 
czczonego świętego na  danym terenie, była ikona właśnie św. Mikołaja Cudotwórcy. 

Na marginesie można dodać, że święty ten miał wyjątkowo, aż dwukrotnie w roku, 
swoje święto, i to przez społeczność tak w wysokich górach, jak i na pogórzu – oba  
były systematycznie obchodzone. W grudniu w rocznicę śmierci św. Mikołaja (tzw.  
zimny Mykołaj) oraz w maju w rocznicę przeniesienia relikwii świętego z Mirry do  
Bari (tzw. Tepłyj Mikołaj). Wspomniany fakt tworzy okazję do organizowania lokal- 
nego, w górach święta „Ciepłego Mikołaja”, zwłaszcza w miejscowościach, w których 
znajdują się cerkwie lub kościoły pod jego wezwaniem, tym bardziej że jest to święty 
uznawany zarówno w kościele katolickim, a co za tym idzie również greckokatolickim,  
jak i prawosławnym. Jest to zatem doskonały święty „ekumeniczny”. Tym bardziej  
że jest on pozytywnie kojarzony przez wiernych (zwłaszcza dzieci) w kościołach 
wschodnich i zachodnich, zaś „Ciepły Mikołaj” przypada zaledwie na kilka dni przed 
Dniem Dziecka. 

Nawiązanie do tradycji pasterskich (bojkowskich) w Bieszczadach Wysokich rów- 
nież byłoby pożądanym turystycznie akcentem. Pewnym zwiastunem odradzania się  
tej tradycji jest organizowana rokrocznie już od paru lat w Kalnicy w gminie Zagórz, 
impreza pn. „Pokaz pracy psów pasterskich”. Można by to jeszcze połączyć z dobrze 
zorganizowaną „otoczką” kulturową i sprzedażą wyrobów pasterskich, regionalnych 
pamiątek, a byłaby to z całą pewnością jedna z większych atrakcji regionu, wynikająca  
z jego historycznych tradycji. Najlepszą jej lokalizacją byłyby Bieszczady Wysokie, tym 
bardziej że latem wypasane są tam jeszcze stada owiec. Z kolei wypas wołów można, 
niestety, tylko zilustrować obecnie zdjęciami. 

Kolejną pomysłową ideą byłoby zrekonstruowanie przez mieszkańców Zatwar- 
nicy bojkowskiej chyży, z przeznaczeniem na punkt informacyjny, miejsce sprzedaży 
pamiątek, organizacji warsztatów, pokazów oraz imprez. Główną taką atrakcyjną  
imprezą jest organizowane również od kilku lat „Bojkowskie Lato”, podczas której  
coraz częściej spotykają się miejscowi Polacy oraz deportowani w głąb Ukrainy lub  
na północ i zachód Polski byli mieszkańcy tych terenów, tj. Bojkowie i Łemkowie. 
Niewątpliwie u stóp bieszczadzkich połonin brakuje ogromnie pasterskiej muzyki,  
a w szczególności niezwykłego instrumentu, nierozerwalnie związanego z pasterstwem, 
który służył bojkom do komunikowania się oraz celów obrzędowych – wspaniałych 
bojkowskich trombit. Ponieważ jeszcze żyją po wschodniej stronie granicy Bojkowie, 
którzy umieli wydobywać z tych instrumentów tajemnicze dźwięki, istnieje nadzieja,  
że jeszcze kiedyś zabrzmi majestatyczny, przenikający dźwięk trombity pośród biesz-
czadzkich połonin. Można by nawet pokusić się o organizację festiwalu trembiciarzy 
karpackich w gminie Lutowiska lub Cisna, czyli w tych gminach, w których znajdują  
się najwyższe partie Bieszczadów. Ta pasterskość ludności Pogórzy i Bieszczadów 
Wysokich znajduje również swoje odzwierciedlenie w kuchni regionalnej, przy czym 
zagadnienie to wymaga oddzielnego, szerszego opisu. Wspaniałym przykładem ini-
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cjatywy łączącej dawnych i obecnych mieszkańców Wysokich Bieszczadów jest akcja 
społeczników z Wetliny – „Bieszczady Odnalezione”. 

Dawne tradycje pasterskie regionu udaje się przypominać i popularyzować dzięki 
inicjatywie Piotra Kohuta – największego, polskiego bacy, organizatora w 2013 r.  
„Redyku Karpackiego”, czyli wędrówki ze stadem owiec z rumuńskiego Siedmiogrodu, 
łukiem Karpat, przez Ukrainę, Polskę, Słowację i Czechy oraz lokalnym społecznikom  
z gminy Komańcza – Jolanty Harny z Łupkowa – inicjatorki Targów Serowych w tej  
wsi, czy Adama Pikuły z Rabego. R. Bańkosz miał przyjemność poznać się i współ-
pracować z tak niezwykłym człowiekiem o wielkiej wiedzy, sercu i entuzjazmie, jakim  
jest Piotr Kohut z Koniakowa, który przyczynił się do odrodzenia kultury pasterskiej  
w polskich Beskidach Wschodnich. Tomasz Józef Sowa – muzyk karpacki – wykonał  
w lipcu 2013 r., podczas Karpackiego Redyku, pierwszą grę na trombicie na połoni- 
nach, od czasu wysiedlenia tamtejszej ludności przed ponad pół wiekiem (fot. 8). 
 

 
Fot. 8. T.J. Sowa gra na trombicie podczas Redyku Karpackiego 

Źródło: fot. R. Bańkosz 

 
Subregionem na obszarze Pogórzy i Bieszczadów, szczególnie predestynowanym  

do korzystania z bogactwa kulturowego, w którym paradoksalnie jest ono zbyt słabo 
eksploatowane, jest obszar zlewiska Osławy i Osławicy określany ogólnie jako dolina 
Osławy. Jego wyjątkowość polega na tym, że w tej części Bieszczadów zachowała  
się stosunkowo duża, zwarta grupa ludności autochtonicznej Łemków i Dolinian, 
szczególnie w takich miejscowościach, jak: Komańcza, Rzepedź, Mokre i Morochów.  
W wielu wioskach nie tylko zachowały się w dobrym stanie bezcenne drewniane  
cerkwie, ale pozostały one niemal nieprzerwanie w kulcie prawosławnym lub grec-
kokatolickim. Powstają również nowe świątynie tych kościołów (Mokre, Wysoczany, 
Kulasznem), co zapewnia ciągłość funkcjonowania kultury i jej rozwój. Pozwala to 
pokazać turystom również współczesny wymiar zabytkowej sztuki i architektury  
pogórzy i gór (fot. 9 i 10). 
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Fot. 9 i 10. Cerkiew greckokatolicka w Wysoczanach oraz nowy ikonostas 

Źródło: fot. R. Bańkosz 

 
Niezwykle widowiskową, tradycyjną imprezą, będącą atrakcją dla przyjezdnych  

jest łemkowski „Odpust i Kermesz przy Radoszyckim Źródełku” uchodzącym za 
cudowne. Imprezy prezentujące muzykę wynikającą z miejscowego folkloru można 
spotkać już coraz częściej. 

Oprócz wspomnianych już wyżej imprez organizowanych w dolinie Osławy czy  
w Zatwarnicy, wydarzenia o podobnym charakterze odbywają się również w Sanoku,  
tj. (szczególnie na terenie skansenu), w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Bandrowie Na- 
rodowym, Dźwiniaczu, Lutowiskach i innych miejscach. Najczęściej jest to muzyka 
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wykonywana już przez polskie zespoły, nie tylko z regionu, a w zasadzie w większości  
z innych miast Polski (Warszawa, Lublin, Gdańsk itp.). 

Popyt na muzykę folklorystyczną lub folkową bojkowską i łemkowską jest bar- 
dzo duży, nie tylko podczas imprez, ale też w obiektach noclegowych, restauracjach  
itp., co wynika z zainteresowania przyjezdnych dawną miejscową kulturą. Powoduje  
to sytuację, w której nie tylko sentyment, ale też czynniki ekonomiczne sprzyjają 
powstawaniu grup (zazwyczaj niewielkich) wykonujących tę muzykę komercyjnie, 
zazwyczaj rzadko (niestety) w strojach ludowych. Bardzo powoli następuje również 
podwyższanie się poziomu tej komercyjnej usługi. Do niedawna bowiem wystarczało,  
że zespół zaśpiewał dowolny utwór, lepiej lub gorzej po ukraińsku, żeby uchodził on  
za miejscowy w oczach ludzi, którzy przyjeżdżali z innych regionów. Obecnie coraz 
częściej poszukiwane są utwory lokalne, które różnią się od wspomnianych nie tyl- 
ko językiem, ale dialektem bojkowskim czy łemkowskim, które mają ogromną ilość 
szczególnych cech bardzo je wyróżniających. Warto też wspomnieć, że dialektów  
tych jest wiele u obu grup, natomiast znaczna część Łemków aspiruje do uznania 
łemkowskiego jako odrębnego języka wschodniosłowiańskiego. 

Muzyka Łemków i Bojków asymilowała, co jest zrozumiałe, a społeczność miesz-
kająca bliżej miast i na granicy etnicznej przyjęła bardzo wiele elementów muzyki 
miejskiej z okresu ck monarchii, czego najlepszym przykładem są występujące również  
w folklorze małopolskim sztajerki (pochodzące ze Styrii), ale też z racji transgranicz- 
ności osadnictwa łemkowskiego węgierskie i słowackie czardasze i werbunki. Warto  
tu podkreślić, że muzyka czardasza była na Łemkowszczyźnie znana i powszechna na 
długo przed tym, zanim Haydn poznał elementy muzyczne, m.in. północnych Węgier 
(dziś Słowacji) i skomponował na ich kanwie 21 tańców, które nazwał „Węgierskie”, 
przyczyniając się do powstawania węgierskiej muzyki narodowej, sam przy tym będąc 
Austriakiem. To dzięki niemu, węgierskiej bohemie artystycznej XIX i XX w. (w szcze-
gólności Ferenc Liszt), a zwłaszcza romskim muzykom, czardasz stał się tak popularną 
melodią węgierską. Warto przypomnieć, że o pochodzeniu tej muzyki świadczy sama 
nazwa czardasz, czyli po węgiersku karczemny. Csarda oznacza bowiem na Węgrzech 
wiejską karczmę. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że z pobliskiego Humennego 
pochodziła matka słynnego Ferenca Liszta. 

Dużą rolę w kształtowaniu się „narodowej” muzyki węgierskiej, w tym w powstaniu 
szczególnie interesującego stylu, jakim jest Verbunkos odegrali Romowie (fot. 10). 

Uważny słuchacz pozna zatem w muzyce polskich Łemków bardzo częste wątki 
czardasza czy verbunka. Charakterystycznym zjawiskiem jest również synkopowy  
rytm. Niestety, wielu wykonawców pod wpływem polskiej czy ukraińskiej muzyki 
ludowej (szczególnie tej estradowej) zatraca ten charakterystyczny rytm i sposób 
interpretacji swoistej karpackiej muzyki. 

Na Bojkowszczyźnie, położonej już bardziej na wschód, spotykamy kolejny rodzaj 
muzyki, którą niektórzy znają tylko z Huculszczyzny. Są to słynne kołomyjki, bez  
których nie może się do dziś odbyć żadna bojkowska zabawa. Dość powiedzieć, że 
kołomyjka (choć ze wspomnianej huculszczyzny) trafiła także na stałe do polskiego 
repertuaru biesiadnego, a jest nią słynny „Czerwony Pas”, do którego słowa napisał  
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Fot. 10. Cygańska kapela w „Furmańskiej Karczmie” w Svidniku  

podczas Zbójnickiego Spotkania 
Źródło: fot. P. Wójcik 

 
Józef Korzeniowski, a Karol Kurpiński skomponował muzykę. Niestety, współczesne 
wykonanie biesiadne tego jednego z najbardziej żywiołowych utworów przypomina  
raczej tradycyjne pieśni wielkopostne. 

Nieodłącznym elementem Bojkowszczyzny jest wspomniana już trombita, lecz  
nie tak dawno jeszcze najbardziej powszechnym była drumla, charakterystyczna  
i odmienna w kształcie i dźwięku od huculskiej. Była ona nieodłączną towarzyszką 
zamężnych Bojek, którym jako dostojnym matronom nie godziło się śpiewać jak  
pannie, a zatem umilały sobie czas w podróży, w polu, podczas wypasu zwierząt, grą  
na tym prostym, nieskomplikowanym, a zarazem niesamowicie tajemniczym instru-
mencie, który przywiązywano na sznurku do paska, aby był zawsze pod ręką (fot. 11). 
 

 
Fot. 11. Charakterystyczna, bojkowska drumla o unikatowym brzmieniu 

Źródło: fot P. Wójcik 
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Klimat muzyczno-magiczny Łemkowszczyzny czy Bojkowszczyzny dopełniają  
święta, zabawy i obrzędy, z których do każdego przypisana jest inna muzyka. Także 
podczas pogrzebu Bojków żegnały charakterystyczne „jojkania”, specyficzne dla  
Bojków utwory pożegnalne wykonywane w formie recytartwów. Echo archaicznych, 
przedchrześcijańskich obrzędów, podobnie zresztą jak uczty na cmentarzach, podczas 
parastasu czy panychidy odbicie prasłowiańskich obiat. 

W tej części Karpat, po obu stronach Łuku Karpackiego „nośnikiem” muzyki byli 
Romowie grający tak po galicyjskiej, jak i po węgierskiej stronie Karpat praktycznie  
tę samą muzykę. Im bardziej na południe, na terenach podgórskich, dominowały  
cechy muzyczne małopolskie czy zachodnioukraińskie, a im wyżej w góry, tym więcej 
było cech archaicznych oraz wpływów węgierskich. Trzeba jednak podkreślić, że ko-
łomyjka na Łemkowszczyźnie zanika, dopiero na Bojkowszczyźnie jest zwiastunem 
prawdziwych Karpat Wschodnich.Oryginalność muzyki tej części Polski jest na tyle duża, 
a przy tym w znikomym stopniu wykorzystywana, że koniecznym jest sięgnięcie do jej 
nieprzebranych zasobów,  
co zresztą powoli się dokonuje, z korzyścią dla kolorystyki kulturowej Bieszczadów,  
a co za tym idzie, wzbogacenia atrakcyjności turystycznej tego regionu.Niezwykle 
ciekawym elementem do wykorzystania, tak przez pryzmat tego  
okresu historycznego, jak i lokalnej ludowej muzyki, jest tradycja lirników, którzy 
wędrując zwłaszcza przez Ruś, snuli śpiewne opowieści, grając na tym instrumencie. 
Szczególną okazją do wykorzystania tego motywu jest fakt funkcjonowania w okolicy 
dwu ośrodków, w których powstają liry korbowe. Pierwszym jest Haczów i niezwykła 
postać sędziwego mistrza liry korbowej oraz twórcy tego oryginalnego instrumentu 
Stanisława Wyżykowskiego (fot. 12 i 13) oraz rodzina Nogajów ze Starej Wsi, która 
również wykonuje te instrumenty. 
 

 
Fot. 12 i 13. Stanisław Wyżykowski – lirnik z Haczowa w domowej pracowni oraz podczas występu 

Źródło: fot. R. Bańkosz oraz T. Zygmont (na podstawie - http://www.dudziarz.art.pl/lira) 

 
Taki lirniczy konkurs, czy wręcz „Festiwal Dziadowski” na którymś z rynków ma-

łych, pogórzańskich i bieszczadzkich miasteczek byłby prawdziwym hitem. Najlepszym 
miejscem do jego lokalizacji może być nowo otwarty Rynek Galicyjski w sanockim 
skansenie. Dodatkowo zespół „Osławiany” z Mokrego ma w swoim repertuarze bra-
wurowo wykonywane – w stylizowanych strojach – kozackie tańce. 
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Kolejną niszą dobrą do zagospodarowania przez pryzmat tej epoki są rzesze 
miłośników gier RPG, których scenariusze bazują na klimacie owej epoki, a także na 
literaturze powstałej w oparciu o dzieło Władysława Łozińskiego. Jest to szczególnie 
pożądane choćby przez wzgląd, że miłośnicy tych gier poszukują właśnie „klimatycz-
nych” miejsc na swoje zloty. 

Ze spuścizny kulturowej regionu korzystają już coraz częściej miejscowi artyści. 
Najlepiej rozwija się wytwórczość ikon (ikonopisarstwo),12 która staje się powoli 
specyficznym, bieszczadzkim „przemysłem” (fot. 14). 
 

 
Fot. 14. Wykonywanie (pisanie) ikony 

Źródło: fot. A. Komski 

 
Coraz częściej pojawia się wzornictwo karpackie w pamiątkarstwie i zdobnictwie, 

coraz powszechniejsza staje się rozeta karpacka, pawuki, geometryczne wzory itp. 
Tworzona jest łemkowska czy bojkowska biżuteria, z charakterystycznych, drobnych 
koralików (krywulki, drabynki, selianky, hardanki itd.), malarstwo na szkle, tematyka 
karpacka na kilimach i gobelinach, wzornictwo na wyszywankach itp. Niestety, są to 
dopiero nieliczne pozytywne przykłady, które jednak rozpowszechniają się szybko,  
na co wpływ ma specyficzna, w tym przypadku korzystna, presja turystów. 

Na solińskich straganach nadal jednak dominuje kicz, tandeta i chińszczyzna, na  
której tylko napis „Solina” lub „Bieszczady” ma być elementem regionalnym i stanowić 

                                                           
12 Świadomie użyto słowa ikonopisarstwo, gdyż sugeruje ono wykonywanie ikony zgodnie z kanoniczną trady-

cją prawosławną, podczas gdy przytłaczająca większość pracowni tych kanonów nie spełnia, zresztą dla 
potrzeb przemysłu turystycznego czy pamiątkarskiego, po części także kultowego, nie ma to znaczenia. 
Kanoniczność tworzenia ikony gwarantuje bowiem nie tylko korzystanie z podilnyków (wzorców 
wykonywania ikony), ale też stan duchowości, bycie prawosławnym i mężczyzną, podczas gdy większość 
pracowni tworzących współczesne ikony prowadzą panie. Signum temporis. 
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pamiątkę właśnie z tego miejsca, choć powstał nieraz tysiące kilometrów stąd i przed-
stawia stworzenia, które w Jeziorze Solińskim spotkać raczej trudno, jak np. delfiny. 

Fundacja Bieszczadzka czyni starania w celu odtworzenia strojów bojkowskich  
z tej części Bieszczadów, jako wzorów nie tylko dla zespołów folklorystycznych, ale  
także dla przemysłu pamiątkarskiego, co stwarza nadzieję, że Bojko czy Łemko zastąpi 
wkrótce na pamiątkach sprzedawanych w Bieszczadach, podhalańskiego górala, a w 
szczególności „megakicz”, jakim jest „bieszczadzki kowboy”. 

Pomysłodawcą regionalizacji strojów przewodników górskich w Bieszczadach  
był Robert Bańkosz, w efekcie czego Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych 
„Karpaty” wprowadziło przed kilkoma laty kapelusz wzorowany na nakryciu głowy 
używanym w 49 Huculskim Pułku Strzelców, inspirowany kapeluszami noszonymi  
na Huculszczyźnie i Bojkowszczyźnie (fot. 15). Wprowadzony został także kełef  
(którego wykorzystanie jako atrybutu zasugerował przewodnik Robert Kubit z Kro- 
sna) – wschodniokarpacki odpowiednik ciupagi, wywodzący się jednak nie z topora 
bojowego, lecz z obuszka. Wprowadzono jednolitą stylistykę w uniformach służbo- 
wych, planowane są również kolejne elementy stylizacji, co ma podkreślić odmienność 
kulturową Bieszczadów od innych gór polskich, a w szczególności ich unikatowość  
i atrakcyjność. 
 

 
Fot. 15. Kapelusz i kełef Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY 

Źródło: fot. R. Bańkosz 

 
Strój ten sprawdza się, gdyż przewodnik w regionalnym uniformie stanowi dla 

turystów swego rodzaju „wartość dodaną”. Pomysł ten sprawdza się doskonale w Eu-
ropie i na świecie, w szczególności zaś w różnego rodzaju muzeach. 

Konieczna jest kontynuacja stylizacji w architekturze lokalnej, co jednakże  
wymaga współpracy lokalnych samorządów na obszarze całego regionu, a to jest  
bardzo trudne zadanie. Może właśnie dlatego liderują w działaniach promujących 
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stylizację regionalną w architekturze, stowarzyszenia i fundacje, takie jak: Fundacja 
Bieszczadzka z Ustrzyk Dolnych czy Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa. Przy 
fundacji działa od wielu lat Zespół Architektoniczno-Przyrodniczy, natomiast „Pro 
Carpathia” wydaje publikacje propagujące tę ideę13. Stowarzyszenie „Pro Carpathia”  
to także zasłużony propagator idei regionalizmu karpackiego, wydawca licznych pu-
blikacji (m.in. Skarby Podkarpacia, Leksykon Architektury Drewnianej Województwa 
Podkarpackiego), twórca Szlaku „Podkarpackich Smaków” promującego unikatowe 
lokalne kuchnie regionów województwa podkarpackiego. 

W Fundacji Bieszczadzkiej w sprawach architektury głównym konsultantem jest 
Arkadiusz Kryda, architekt i pracownik MBL w Sanoku, specjalizujący się w architek-
turze drewnianej i jej bojkowskiej stylizacji, autor projektu kilku obiektów noclego- 
wych w Bieszczadach, m.in. „Willa Stasia” w Ustianowej (fot. 16), altan ogniskowych  
w kształcie nawiązującym do bojkowskich kolib itp. 
 

 
Fot. 16. „Willa Stasia” w Ustianowej Górnej 

Źródło: www.willastasia.eu 

 
Bieszczadzki Park Narodowy wprowadza wiele stylizacji na terenie dawnych 

miejscowości leżących obecnie na jego obszarze. Kilka lat temu ustawione zostały  
nowe wiaty przystankowe nawiązujące kształtem do bojkowskich brogów. 

Kolejnym elementem stylizacji jest nawiązywanie do klimatu bieszczadzkich  
dworów arystokratycznych, bardzo popularnych w Polsce w ostatnich latach. Nie- 
stety, i tu nieczęsto spotyka się wykorzystanie wzorów lokalnych w architekturze,  
zaś wnętrza tych tzw. „dworków” przypominają pod względem stylistyki urządzenia,  
co najwyżej lamusy, czyli magazyn wszystkiego, co twórcy pod rękę wpadło, a czego 
szanujący się właściciel, skromnego nawet dworu, nie zastosowałby. Nie ma też wy- 

                                                           
13 W. Wierdak, M. Nitka, Drewniana i współczesna architektura Bieszczadów i Beskidu Niskiego, Wyd. Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2010. 
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razu (zazwyczaj) kuchnia owych stylowych restauracji, rzadko nawiązując do kuchni 
dworskiej, z któregokolwiek wieku. Zazwyczaj jest to uniwersalna nazwa „kuchnia 
staropolska”, co zamiast deklarowanej stylizacji oferuje klientowi zwykły „pasztet”.  
Warto bowiem przypomnieć, że współczesne postrzeganie kuchni polskiej dalekie  
jest od jej kształtu w XVIII czy XIX w., zaś potrawy kuchni polskiej dworów do XVII w. 
byłyby dla nas raczej ciężko strawne. 

Dla przykładu, w tzw. „kuchni staropolskiej” pełno jest wieprzowiny, która w rze-
czywistości na staropolskich dworach gościła nader rzadko, zaś panierka praktycznie 
nigdy. Jak to trafnie spostrzega prof. Jarosław Dumanowski, historyk zajmujący się 
dziejami kuchni: „Szlachcic schabowego by nie tknął, bo obsypywanie potraw tartym 
chlebem żadnego smaku nie czyni, ale potrawę oczernia”. Ten sam autor przypomina, 
m.in. że: „Jeśli w recepturach z XVII w. znajduje się np. słowo „bulwy”, to nie chodzi  
tu o ziemniaki. U Czernieckiego14 to popularny wówczas topinambur. Ziemniakami  
nie są też „tartufole” (trufle), a tajemniczo brzmiące „popie jajka”, a to z kolei zapo- 
mniane dziś bulwy świerząbka bulwiastego”. 

Będąc zatem w restauracji serwującej „kuchnię staropolską”, powinniśmy rów- 
nież poprosić o takie typowe dla XVIII-wiecznego stołu szlacheckiego słodycze, jakie 
wylicza Ignacy Krasicki: 

„Na wety zastawiają półki, 
Tam w pięknych piramidach krajanki, gomółki, 
Tatarskie ziele w cukrze, imbir chiński w miodzie, 
Zaś ku większej pociesze razem i wygodzie, 
W ładunkach bibułowych kmin kandyzowany, 
A na wierzchu toruński piernik pozłacany”15. 

Warto zatem zapoznać się z kuchnią staropolską, zanim zacznie się reklamować  
obiekt gastronomiczny pod takim szyldem. Z innej strony szkoda również, że w ga-
licyjskich restauracjach, kawiarniach czy pensjonatach porządny Pischinger, rodem  
z ck monarchii, nazywa się, nie wiedzieć czemu, waflem lub andrutem, a już naprawdę 
trudno dostać prawdziwą kawę po wiedeńsku, nie mówiąc o owianym legendami  
torciku Sachera. 

Miłym akcentem byłby również powrót przynajmniej niektórych, tzw. stylowych 
restauracji do klimatu austerii z okresu „bell epoque”, a z całą pewnością do wyszynku 
miejscowego piwa. Tu oblicze regionu powoli się zmienia, gdyż w 2013 r. otwarty  
został w bieszczadzkich Uhercach Mineralnych lokalny browar Ursa Maior (fot. 17),  
zaś w podkrośnieńskiej Wojkówce Browar Rzemieślniczy. 
 

                                                           
14 Najstarsza polska książka kucharska „Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego. 
15 I. Krasicki, Żona modna. Bajki, przypowieści i satyry, Wydawnictwo KAW, Warszawa 1986, s. 9. 
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Fot. 17. Centrum Ursa Maior w Uhercach Mineralnych 

Źródło: http://www.bieszczady.pl/?newsID=5799 

 
Korzystnym byłoby wykorzystanie w tworzeniu klimatu regionu chociażby 

opisywanej przez J. Ficowskiego „Romy Sanockiej”, jako środowiska doskonałych 
cygańskich muzyków. Zwłaszcza że pierwsza wzmianka o Cyganach na ziemiach pol-
skich pochodzi właśnie z ziemi sanockiej. Interesujący i niewykorzystany jest również 
klimat żydowskich sztetli, jakim w szczególności w tym regionie było Lesko, które  
posiada dwa bezcenne w skali światowej eksponaty – unikatową synagogę renesan- 
sową i największy w regionie kirkut, z jednymi z najstarszych w Polsce macewami. 

Warto również zaczerpnąć, jako urozmaicenie, z kultury powojennych osadni- 
ków. Niewątpliwie barwne i ciekawe środowisko tworzyli mieszkający w Krościenku  
i okolicy Grecy i Macedończycy, po których pozostały nieliczne już rodziny, liczne  
jednak ślady w przestrzeni kulturowej regionu, jak choćby cmentarz w Krościenku  
czy pomnik Nikosa Belojanisa w tej miejscowości. 

4. Podsumowanie 

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całości problematyki związanej z wy-
korzystaniem walorów antropogenicznych – historycznych i kulturowych regionu 
podkarpackiego, zwłaszcza bieszczadzkiego dla celów turystycznych. Jest to jednak  
próba zasygnalizowania pewnego zjawiska kulturowego, społecznego i ekono- 
micznego, które dokonuje się w tym regionie, a które zaczęło się przed zaledwie 
kilkunastoma laty. Opisano wykorzystane już elementy zainspirowane miejscową 
tradycją, kulturą i historią w tworzeniu produktu turystycznego. Z całą pewnością 
niektóre z opisanych inicjatyw znikną, gdyż okażą się nietrafione, źle zarządzane  
lub przestaną być zarządzane w ogóle. Przyczyn może być oczywiście dużo. Niewąt-
pliwie jednak dwie, bardzo ważne sprawy udało się (i udaje się nadal) osiągać. Jest  
to przede wszystkim uzmysłowienie miejscowej społeczności bogactwa i oryginal- 
ności własnej kultury, które pozwalają na tworzenie rzeczy niepowtarzalnych oraz 
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wyróżnianie się tego regionu i społeczności, stając się determinantą atrakcyjności 
turystycznej obszaru. 

Ludzie powoli zaczynają sobie uświadamiać, że nie muszą szukać kultury i historii 
„zastępczej”, że ich miejscowa kultura i historia jest nie mniej, a nawet bardziej bogata  
i inspirująca, niż innych regionów. Dzięki opisanym inicjatywom udało się rozpocząć 
proces zainteresowania własnym regionem i dumy z zamieszkiwania w ciekawym  
i bogatym historycznie i kulturowo miejscu. Ludzie z branży turystycznej zaczynają  
być świadomi problemu i poszukiwać dróg wyjścia z impasu. Zdają sobie sprawę, co jest 
złe i jak należy postępować. Potrzebują jednakże wsparcia środowisk naukowych we 
wskazaniu tych kierunków rozwoju, a z tym nie jest obecnie w regionie zbyt dobrze.  
Jest zatem duże pole do pracy dla miejscowego świata nauki, by wesprzeć rozwój 
turystyki kulturowej na tym terenie, podając biznesowi turystycznemu sposoby roz- 
woju, ubarwiania i uatrakcyjniania swojej oferty. Natomiast z jej „przetwarzaniem”  
na pieniądze biznes poradzi już sobie doskonale sam. 

Opisane w opracowaniu inicjatywy, przynajmniej spora ich część, wykonały i wy-
konują nadal jeszcze jedną, niezwykle ważną misję – misję społeczną. Uświadamia  
to miejscowym ich wartość i pomaga zachować przed zniszczeniem. 

Reasumując, należy stwierdzić, że regionalizm uwidacznia się sukcesywnie  
w regionie podkarpackim i zaczyna przenikać powoli wszystkie sfery życia. Biznes 
turystyczny w szczególny sposób wymusza te zmiany, oczekując powstawania pro-
duktów markowych, oryginalnych, odznaczających się cechami charakterystycznymi  
dla danego obszaru. Oczywiście jest to dopiero początek drogi, którą muszą przejść 
podkarpackie usługi, pamiątkarstwo, wzornictwo i architektura. Coraz bardziej dociera  
do świadomości wszystkich uczestników biznesu turystycznego w regionie, a nawet 
zwykłych mieszkańców, nie żyjących bezpośrednio z turystyki, że działania w tym 
kierunku zapewnią regionowi utrzymanie się w walce o klienta w Polsce i za granicą,  
co nie jest dziś wcale rzeczą łatwą. 
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