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WALORYZACJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO 
WYBRANYCH GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

(WALORY KULTUROWE) 
 

Streszczenie 

Pogórze Dynowskie, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym, posiada 
ogromny potencjał, który może zostać wykorzystany do rozwoju różnorodnych form turystyki. 

W artykule przeanalizowano i oceniono potencjał turystyczny, skupiając się głównie na wa-
lorach kulturowych, gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 
położonych na pograniczu Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego. W badaniach posłużono się 
zmodyfikowaną metodą zaproponowaną przez A. Mikosa von Rohrscheidta. Przeprowadzona 
analiza pozwoliła przeanalizować potencjał turystyczny badanych gmin, wskazując na ich atu- 
ty oraz aspekty wymagające poprawy. 

Słowa kluczowe: potencjał turystyczny, waloryzacja, gmina, Pogórze Dynowskie 
 
 

INDEXATION OF THE TOURIST POTENTIAL  
OF CHOSEN COMMUNES OF DYNÓW FOOTHILLS 

(CULTURAL ADVANTAGES) 
 

Summary 

Dynów Foothills, both under the natural as well as cultural account, an enormous potential 
which can be used for the development of diverse forms has tourisms. 

In the article they analysed and a tourist potential was assessed, focusing mainly on cultural 
advantages, of communes of foothills being involved in an Association of Tourist Communes  
of Dynów Foothills, put in the borderland Dynów and Przemyśl foothills. In examinations they  
used the modified suggested method through A. Mikos von Rohrscheidt. Conducted analysis 
allowed to indicate differences of the tourist potential of communes pointing at their advan- 
tages and requiring aspects improvements. 

Keywords: tourism potential, indexation, commune, Dynów Foothills 
 

1. Wprowadzenie 

Potencjał turystyczny to pojęcie szerokie, ujmujące wiele czynników, które  
wpływają na rozwój turystyki. Najczęściej definiowany jest jako wszystkie elementy 
środowiska przyrodniczego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzysty-
wane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką [2]. W strukturze 
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potencjału turystycznego znajdują się zarówno zasoby strukturalne, jak i funkcjonalne 
warunkujące rozwój turystyki na danym terenie (tab. 1). 
 

Tab. 1. Elementy potencjału turystycznego 

Potencjał turystyczny 
Zasoby strukturalne Zasoby funkcjonalne 

− Walory turystyczne 
− Zagospodarowanie turystyczne 
− Dostępność komunikacyjna 
− Inne 

Możliwości: 
− Ekonomiczne 
− Technologiczne 
− Polityczne 
Uwarunkowania: 
− Psychologiczne 
− Społeczno-demograficzne 
− Kulturowe 
− Ekologiczne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. 
Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2005. 

 
W aspekcie geograficznym (przestrzennym) Wyżykowski [17] utożsamia potencjał 

turystyczny z atrakcyjnością turystyczną środowiska geograficznego, poszerzoną  
o pojemność turystyczną i optymalne okresy korzystania z walorów turystycznych,  
a o atrakcyjności turystycznej obszaru decydują natomiast trzy czynniki: ranga wa- 
lorów turystycznych, dostępność komunikacyjna oraz zdolność obsługowa urządzeń 
turystycznych, które stanowią o warunkach rozwoju ruchu turystycznego na danym 
obszarze [8]. 

Analiza oraz ocena rangi walorów turystycznych była i jest przedmiotem zaintere-
sowania wielu badaczy, co doprowadziło do opracowania wielu metod różniących się 
sposobem podejścia do zagadnienia, a wśród najpowszechniej stosowanych są: opis, 
kwerenda, inwentaryzacja, badania ankietowe (wywiad kwestionariuszowy), tabela 
inwentaryzacyjna, tabela determinant, mapa potencjału turystycznego, bonitacja 
punktowa oraz analiza SWOT [2]. Badaniem atrakcyjności turystycznej za pomocą  
metod syntetycznych zajmowali się między innymi: Warszyńska [16], Mikułowski  
[11], Kruczek [5], Bartkowski [1], Tucki [15], Myga-Piątek [12] oraz A. Mikos von 
Rohrscheidt [9]. 

Szczegółowa analiza wspomnianych powyżej metod wykracza poza ramy ni- 
niejszego opracowania, natomiast szerokie przeglądy metod badań nad atrakcjami 
turystycznymi oraz oceny środowiska dla potrzeb turystyki można, m.in. znaleźć  
w opracowaniach Lijewskiego i in. [8], Kowalskiego [4], Kruczka [5, 6, 7], Dudy-Seifert 
[20], Ziarkowskiego [18] oraz A. Mikosa von Rohrscheidta [9]. 

Jedną z powszechnie stosowanych metod badawczych potencjału turystycznego  
(bądź atrakcyjności turystycznej) jest bonitacja punktowa, której celem jest określe- 
nie wartości badanych obszarów [18], a polegającą na przyporządkowaniu wartości 
liczbowych (punktów) poszczególnym elementom środowiska przyrodniczego  
lub kulturowego według przyjętej przez badacza skali wartości. Nadaje się ona do 
opracowań w różnej skali: lokalnej, regionalnej czy krajowej. Metoda ta, z uwagi na 
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dowolność doboru skali wartości i określania kryteriów, jest metodą subiektywną, 
jednakże pozwala na uzyskanie w miarę obiektywnego, kompleksowego i wymiernego 
obrazu walorów turystycznych na danym obszarze [2, 8, 10, 17]. 

Waloryzację przeprowadza się w celu klasyfikacji przestrzeni do różnych celów i na 
potrzeby nadania jej konkretnych funkcji, a korzystając z tej metody, przeprowadzić 
można waloryzację badanego terenu skierowaną na przykład na potrzeby turystyki  
[18]. Metoda ta pozwala określić atrakcyjność turystyczną oraz porównać różne ob- 
szary, pomimo iż opiera się na bonitacji punktowej i podobnie jak i ona, nacechowana  
jest pewną dozą subiektywnej percepcji badacza i jego punktem widzenia [7]. 

Celem opracowania jest analiza i ocena potencjału turystycznego, a w szczególno- 
ści walorów kulturowych gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego (dalej: ZGTPD). W badaniach posłużono się zmodyfikowaną metodą 
zaproponowaną przez A. Mikosa von Rohrscheidta. Przeprowadzona analiza pozwoliła 
przeanalizować potencjał turystyczny badanych gmin, wskazując na ich atuty oraz  
aspekty wymagające poprawy. 

2. Charakterystyka badanego obszaru 

Gminy, które w niniejszym opracowaniu zostały objęte waloryzacją, według 
regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego [3], położone są na pograniczu 
Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego. 

Pogórze Dynowskie stanowi największy fragment w obrębie zewnętrznych  
pogórzy karpackich. Położone między dolinami Wisłoka (zachód) i Sanu (wschód)  
oraz Kotliny Sandomierskiej (północ) i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (południe)  
zajmuje około 1840 km2. Pogórze Przemyskie rozciąga się pomiędzy dolinami Sanu 
(zachód) i Wiaru (wschód), granicząc na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi. 
Powierzchnia Pogórza Przemyskiego wynosi około 642 km2. W północnej części 
powierzchnia pogórzy jest wyżynna, wyrównana, natomiast w części południowej 
występują wyraźniejsze wzniesienia i pasma [3]. 

Oba pogórza oddziela dolina Sanu, wzdłuż której położonych jest sześć gmin 
należących do ZGTPD (ryc. 1). Są to gminy: Dubiecko, Dynów, Dynów miasto, Dyd- 
nia, Krzywcza oraz Nozdrzec, obejmujące łącznie obszar o powierzchni 643 km2, 
zamieszkały przez 43 931 osób w 62 miejscowościach (tab. 2). 
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Ryc. 1. Obszar działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

 

Źródło: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego: http://pogorzedynowskie.pl/ 
(dostęp: 21.05.2015) 

 

Tab. 2. Podstawowa charakterystyka gmin należących do ZGTPD (2014 r.) 

Gmina 
Powierzchnia 

(km2) 
Liczba 

ludności 

Gęstość 
zaludnienia 
(osób/km2) 

Miejscowości 

Dubiecko 154 9378 61 

Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, 
Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, 
Łączki, Nienadowa, Piątkowa, 
Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Słonne, 
Śliwnica, Tarnawka, Winne-
Podbukowina, Wybrzeże, Załazek 

Dydnia 130 8116 62 

Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, 
Krzemienna, Krzywe, Niebocko, 
Niewistka, Obarzym, Temeszów, Ulucz, 
Witryłów, Wydrna 

Dynów 118 7007 59 
Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, 
Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, 
Pawłokoma, Ulanica, Wyręby 

Dynów miasto 25 6178 252  

Krzywcza 95 4890 52 
Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, 
Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, 
Średnia, Wola Krzywiecka 

Nozdrzec 121 8362 69 
Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Izdebki-
Rudawiec, Nozdrzec, Siedliska, Ujazdy-
Ryta Górka, Wara, Wesoła, Wołodź 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny: http://stat.gov.pl/bdl/  
(dostęp: 20.05.2015) 
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Prezentowane gminy posiadają bogate walory turystyczne, na które składają się: 
♦ podgórski charakter terenu z harmonijnym, naturalnym krajobrazem, 

♦ znaczne powierzchnie kompleksów leśnych z bogatą i różnorodną florą i fauną, 

♦ różnorodne formy ochrony przyrody: parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, rezerwaty przyrody, 

♦ zabytki kultury materialnej: układy urbanistyczne, liczne zamki i dwory oraz 
pojedyncze obiekty i zespoły sakralne, 

♦ bogate dziedzictwo kultury niematerialnej, 

♦ tradycyjne budownictwo drewniane [23]. 

3. Metoda i materiał 

Badania potencjału turystycznego gmin należących do ZGTPD polegały na prze-
prowadzeniu inwentaryzacji walorów kulturowych. W tym celu wykorzystana została, 
zmodyfikowana metoda A. Mikosa von Rohrscheidta. 

Zaproponowany przez A. Mikosa von Rohrscheidta sposób oceny potencjału 
turystyczno-kulturowego polega na zakwalifikowaniu walorów turystycznych do  
czterech podstawowych kategorii: potencjalne cele turystyki kulturowej, elementy  
obsługi turystycznej, pozostała oferta czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na 
turystykę kulturową. W poszczególnych kategoriach zastosowany został wewnętrzny 
podział na mniejsze grupy, w celu ułatwienia oceny potencjału turystycznego oraz 
umożliwieniu lepszej orientacji w ewentualnych brakach w poszczególnych dziedzinach. 
W proponowanej waloryzacji, w przypadku niektórych miejsc i obiektów, zastosowana 
została zasada punktowania tylko określonej liczby obiektów tego samego rodzaju,  
co podyktowane zostało założeniem, iż turyści z reguły nie są w stanie zwiedzić 
wszystkich obiektów danego typu. 

Za obszar analizy przyjęty został powiat, uzasadniając tym, iż powierzchnia  
powiatu często pokrywa się z uwarunkowanymi historycznie i kulturowo mikroregio-
nami, a ponadto jest to obszar o silnych powiązaniach wewnętrznych, co umożliwia  
np. utworzenie pełnej i spójnej oferty turystycznej oraz działalności promocyjnej. 
Waloryzacja badanych obszarów polega na analizie sumy punktów uzyskanych przez 
dany powiat w Kategorii I – potencjalne cele turystyki kulturowej oraz kwalifikacji 
analizowanego obszaru do czterech grup: małego, średniego, dużego lub wielkiego 
potencjału turystycznego [9]. 

Modyfikacja metody badań przyjęta w niniejszym opracowaniu wynikała ze  
specyfiki przyjętego do analizy obszaru badań. Jako jednostkę badawczą przyjęto  
gminę, zweryfikowano również ilość obiektów podlegających ocenie, a kategoriom 
nadano nazwy grup, dzieląc je w prezentowany poniżej sposób (w nawiasach podano 
liczbę przyznawanych punktów): 
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Grupa I: Zabytki1 i inne obiekty kultury materialnej (47): 

a) Obiekty sakralne: 
Zabytkowy zespół sakralny, za 1 (3) 
Sanktuarium, za 1 (1) 
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych, max. za 3 (1) 

b) Zamki i pałace: 
Zamek, pałac, dwór, rezydencja, max. za 3 (3) 
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu, za 1 (1) 

c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne: 
Zabytkowy zespół urbanistyczny z rynkiem, za 1 (3) 
Budynek o znacznych walorach architektonicznych, max. za 3 (2) 
Fragmenty lub ruiny historycznych fortyfikacji miejskich, za 1 (1) 
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy, max. za 3 (2) 
Historyczna, funkcjonująca sezonowo linia kolejowa, za 1 (1) 

d) Obiekty militarne: 
Pojedyncze, zachowane obiekty forteczne lub fragmenty umocnień, za 1 (1) 

e) Budowle historyczne i monumenty: 
Pomniki lub obiekty małej architektury, max. za 3 (1) 
Miejsca związane z biografią osób, za 1 (1) 

f) Cmentarze: 
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu, za 1 (1) 
Cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej, za 1 (2) 
Cmentarz innych wyznań, za 1 (1) 

g) Muzea i wystawy: 
Skanseny, galerie, muzea techniki, za 1 (3) 
Lokalne izby pamięci, prywatne kolekcje pamiątek, max. za 3 (1) 

Grupa II: Eventy kulturowe (5): 

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym, za 1 (3) 
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu lokalnym, do 5 w roku (1), 
powyżej 5 w roku (2) 

Grupa III: Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza (3): 

Ogród przy rezydencji, zabytkowy park, max. za 3 (1) 

Grupa IV: Szlaki i ścieżki turystyczne (6): 

Obiekty na przebiegającym przez region materialnym szlaku kulturowym, za 1 (3) 
Szlaki turystyczne piesze, za 1 (1) 
Szlaki rowerowe, nordic walking, spacerowe, za 1 (1) 
Ścieżki edukacyjne (historyczne, przyrodnicze), za 1 (1) 

 

                                                           

1. W klasyfikacji uwzględniono tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa podkarpackiego. 
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Grupa V: Infrastruktura turystyczna (6): 

Obiekty zbiorowego zakwaterowania, za 1 (2) 
Kwatery prywatne, agroturystyka, do 5 (1), powyżej 5 (2) 
Restauracje, bistra, bary, powyżej 5 (1) 
Informacja turystyczna na miejscu, za 1 (1) 

Grupa VI: Pozostała oferta czasu wolnego (7): 

a) Instytucje Kultury: 
Dom Kultury lub inny obiekt pełniący zbliżone funkcje, za 1 (1) 

b) Oferta sportowa i rekreacyjna: 
Jeziora, kąpieliska, za 1 (2) 
Stadiony sportowe, boiska, korty tenisowe, max. za 3 (1) 
Stadnina koni, za 1 (1) 

 
Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej oraz Grupa II – Eventy kul-

turowe to główne, potencjalne cele turystyki kulturowej. Suma punktów tych grup 
posłużyła do określenia klasy potencjału turystycznego w zakresie walorów kulturowych: 

I klasa – ≥ 41 punktów – bardzo duży potencjał turystyczny 
II klasa – 31–40 punktów – duży potencjał turystyczny 
III klasa – 21–30 punktów – średni potencjał turystyczny 
IV klasa – 10–20 punktów – niski potencjał turystyczny 
V klasa – ≤ 9 punktów – bardzo niski potencjał turystyczny 

Grupy III, IV, V i VI nie zostały włączone do określenia potencjału turystycznego.  
W grupach tych określono stopień rozwoju infrastruktury służącej turystyce oraz  
ogólną atrakcyjność regionu, nie tylko w aspekcie kulturowym, ale również i czasu 
wolnego, które to aspekty mają pośredni, lecz znaczny wpływ na rozwój turystyki 
kulturowej na danym obszarze. 

Zastosowana skala nie uwzględnia innych, poza ilościowym, kryterium wystę-
powania (bądź nie) danego obiektu na badanym obszarze. 

W analizie i ocenie potencjału turystycznego badanych gmin wykorzystano: re- 
jestr zabytków województwa podkarpackiego [21], opracowanie Polakowskiego [13], 
materiały kartograficzne [24, 25], informacje PODR w Boguchwale [20], informacje 
uzyskane bezpośrednio od pracowników urzędów gmin lub ośrodków kultury, a tak- 
że informacje zamieszczane na tablicach informacyjnych przy obiektach i szlakach 
turystycznych oraz przeprowadzona została inwentaryzacja w terenie. 
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4. Analiza i wyniki 

Gmina Dubiecko – na potencjał turystyczny gminy składają się: 

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej: 

♦ Bachórzec – zespół dworski obejmujący tzw. stary i nowy dwór z połowy XIX w.  
oraz park z XVIII w., powiększony w XIX w.; modrzewiowy, barokowy kościół pw. 
św. Katarzyny (1760–1762), (fot. 1); kaplica grobowa rodziny Krasickich (1909);  
stajnia, czworak (XIX/XX w.); 

 

 

Fot. 1. Bachórzec – kościół pw. św. Katarzyny 
Źródło: fot. T. Mitura 

 
♦ Dubiecko – zespół zamkowy, przebudowany na pałacowy wraz z parkiem pocho-

dzący z XVI w.; cerkiew greckokatolicka, murowana z 1927 r., pw. Podniesienia 
Krzyża Świętego (fot. 2); kaplice grobowe rodzin: Mycielskich i Dembińskich, 
Konarskich i Krasickich oraz Krasickich i Weyssenwolfów na miejscowym cmen- 
tarzu; Muzeum Skamieniałości i Minerałów (prywatne); 

♦ Nienadowa – zespół dworski i folwarczny z początku XIX w., w skład którego 
wchodzą dwór, oficyna, kordegardy, wozownia, folwark, gorzelnia, czworak,  
lamus, kuźnia, spichrz, obora oraz otaczający park; 

♦ Wybrzeże Dubieckie – zespół dworski obejmujący dwór z 1. połowy XIX w., oficynę  
i spichrz oraz park z początku XIX w.; 

♦ Śliwnica – Izba Regionalna. 
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Fot. 2. Dubiecko – cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego, obecnie Kresowy Dom Sztuki 
Źródło: fot. T. Mitura 

 

Grupa II – Eventy kulturowe: 

Wśród organizowanych na terenie gminy imprez znalazły się: Dni Dubiecka, do-
żynki, Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych (impreza ponadregionalna 
organizowana co 2 lata) oraz inne imprezy i konkursy lokalne, których na terenie  
gminy odbywa się około 20 w ciągu roku. 

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 

W tej grupie znalazły się zabytkowe parki w Bachórcu, Dubiecku, Nienadowej  
i Wybrzeżu. 

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne: 

Przez gminę przebiegają: trasa rowerowa Doliną Sanu, Szlak Architektury Drewnia- 
nej: Trasa II sanocko-dynowska (cerkiew w Piątkowej), Szlak Kulinarny Podkarpackie  
Smaki, Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina (Restauracja Zamkowa w Dubiecku), szlak  
wodny Błękitny San, lokalna trasa turystyczna Trzy ścieżki tożsamości – środowisko,  
historia, kultura. 

Grupa V – Infrastruktura turystyczna: 

Na terenie gminy Dubiecko znajduje się bogata i zróżnicowana baza noclegowa:  
hotele (Dubiecko), ośrodki wypoczynkowe (Dubiecko), gospodarstwa agroturystycz- 
ne (Dubiecko, Wybrzeże, Słonne, Drohobyczka, Nienadowa, Bachórzec) oraz pola 
namiotowe (Dubiecko, Słonne, Wybrzeże). Obiekty gastronomiczne znajdują się  
w Dubiecku, Bachórcu, Nienadowej, Kosztowej. 
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Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego: 

Do tej grupy zaliczone zostały: Kresowy Dom Sztuki prowadzony przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku,  
stadion sportowy w Dubiecku, boiska Orlik w Nienadowej i Wybrzeżu, Jeździecki  
Klub Sportowy „Dragon” na Wybrzeżu. 

Gmina Dydnia – na potencjał turystyczny gminy składają się: 

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej: 

♦ Dydnia – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i św. Anny (1882); zespół 
dworski (dwór, oficyna, spichrz, park) z początku XIX w.; 

♦ Grabówka – cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, dzwonnica (1864); 

♦ Jabłonka – kościół parafialny, drewniany, pw. MB Częstochowskiej (1936–1939);  
zespół dworski – dwór, park (XVIII/XIX w.); Izba Regionalna; Galeria Malarstwa 
„Kopaniska” (funkcjonowała do maja 2015 r.); 

♦ Końskie – cerkiew greckokatolicka, drewniana, obecnie kościół rzymskokatolicki  
pw. Przemienienia Pańskiego, dzwonnica (1832, 1927); zespół dworski (dwór,  
oficyna, park) z końca XVII w.; 

♦ Krzemienna – cerkiew greckokatolicka, drewniana, obecnie kościół rzymsko- 
katolicki, filialny, pw. MB Królowej Polski (1867, 1970), (fot. 3); zespół dworski  
(dwór, park) z połowy XIX w.; 

♦ Krzywe – Izba Regionalna; 

♦ Obarzym – cerkiew greckokatolicka, drewniana, obecnie kościół rzymskokatolicki, 
filialny, pw. Zwiastowania NMP (1828, 1929, 1970); Dom Tradycji i Kultury; 

♦ Temeszów – pozostałości zespołu dworskiego – pozostałości parku z ciekami 
wodnymi z połowy XIX w.; kaplica dworska, drewniana, obecnie kościół filialny 
(1893); 

♦ Ulucz – cerkiew drewniana, pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, cmentarz przy  
cerkwi (1510); 

♦ Witryłów (Wietrzna) – cerkiew greckokatolicka, drewniana, pw. św. Michała 
Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. MB Nieustającej Pomocy,  
cmentarz cerkiewny (1812). 
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Fot. 3. Krzemienna – kościół pw. MB Królowej Polski 

Źródło: fot. T. Mitura 

Grupa II – Eventy kulturowe: 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku organizuje różnorodne 
imprezy cykliczne, wśród których są: Międzynarodowy Festiwal „Dzieci Gór i Dolin”, 
Międzynarodowe Święto Fajki, Warsztaty rękodzielnictwa Wsi Polskiej i szereg innych. 

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 

Podworskie parki znajdują się w miejscowościach Dydnia, Jabłonka, Końskie  
i Trzemeszów. 

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne: 

Przez gminę przebiegają: trasa rowerowa Doliną Sanu, szlak wodny Błękitny San,  
trasy nordic walking Nordic Walking Park Gmina Dydnia, szlak Prawem i lewem po Ziemi 
Sanockiej (kościół parafialny oraz zespół dworsko-parkowy w Dydni). Przez gminę 
przebiegają dwie trasy Szlaku Architektury Drewnianej: Trasa I krośnieńsko-brzozowska 
(kościół w Jabłonce oraz drewniana plebania z 1917 r. w stylu zakopiańskim (fot. 4)  
w Dydni) i Trasa II sanocko-dynowska (kościół w Obarzymie, i cerkiew w Uluczu) oraz 
Szlak Ikon Doliną Sanu (cerkiew w Uluczu). 
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Fot. 4. Dydnia – plebania 
Źródło: fot. T. Mitura 

 

 

Fot. 5. Obarzym – „Wioska Szlaków” – jedna z tablic informacyjnych 
Źródło: fot. T. Mitura 

 
Na terenie wsi Obarzym w ramach projektu „Obarzym Wioska Szlaków” (fot. 5) 

wytyczony został pieszy szlak spacerowy. 
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Grupa V – Infrastruktura turystyczna: 

Na terenie gminy Dydnia działa 7 gospodarstw agroturystycznych (Dydnia, Te-
meszów, Grabówka, Obarzym, Niebocko, Niewistka), pole namiotowe w Krzemiennej 
oraz Centrum Konferencyjne w Jabłonce. 

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego: 

W Dydni prowadzi działalność Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji  
i Wypoczynku, znajduje się stadion sportowy oraz strzelnica LOK. Ponadto w gmi- 
nie znajdują się boiska sportowe m.in. w Grabówce, Niebocku oraz Orlik w Jabłonce,  
a Folwark Temeszów organizuje jazdy konne. 

Gmina Dynów – na potencjał turystyczny składają się: 

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej: 

♦ Bachórz – grobowiec Władysława Skrzyńskiego (koniec XIX w.); park dworski  
(XVIII w.); dworzec kolejki wąskotorowej (XIX/XX w.); 

♦ Dąbrówka Starzeńska – zespół zamkowy (ruiny zamku, kaplica grobowa, park)  
z XVI–XIX w.; 

♦ Dylągowa – kościół parafialny pw. św. Zofii (1905); 

♦ Harta – zespół kościoła parafialnego – kościół pw. św. Mikołaja, dzwonnica, wi-
karówka, kapliczka w ogrodzeniu (XVIII–XIX w.); kaplica cmentarna z początku  
XX w.; młyn gospodarczy (XIX/XX w.); 

♦ Pawłokoma – dzwonnica przy nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej (1909). 

Grupa II – Eventy kulturowe: 

Na terenie gminy organizowane są głównie imprezy o zasięgu lokalnym – dożynki, 
przeglądy, festyny oraz inne okolicznościowe. 

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 

W tej grupie znalazły się zabytkowe parki w Bachórzu oraz Dąbrówce Starzeńskiej. 

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne: 

Na terenie gminy wytyczono liczne ścieżki m.in. trasę rowerową Doliną Sanu, 
spacerowe: Pagórki Pogórza Dynowskiego i Zakolem Sanu. Ponadto przez gminę prze- 
biega Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina, na trasie  
których znalazła się Karczma „Pod Semaforem” w Bachórzu (fot. 6). 
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Fot. 6. Bachórz – Karczma „Pod Semaforem” 
Źródło: fot. T. Mitura 

Grupa V – Infrastruktura turystyczna: 

Na terenie gminy działa 6 gospodarstw agroturystycznych w Bachórzu, Harcie  
i Ulanicy. W Bachórzu funkcjonuje Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Pod Dębiną” 
położony nad Sanem, w Dylągowej natomiast pole biwakowe. 

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego: 

Na ofertę czasu wolnego w gminie składają się m.in. boiska sportowe i korty przy 
Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym „Pod Dębiną” w Bachórzu, boiska sportowe  
w Pawłokomie, Harcie, Bachórzu i Dąbrówce Starzeńskiej. 

Miasto Dynów – na potencjał turystyczny składają się: 

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej: 

Na terenie Dynowa znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków 
województwa podkarpackiego: kościół pw. św. Wawrzyńca, dzwonnica, cmentarz 
kościelny, ogrodzenie z bramą (XVII–XIX w.); cmentarz rzymskokatolicki „stary” i ka- 
plica z początku XX w.; fortyfikacje ziemne (XVII w.); oficyna dworska, tzw. „Dworek”, 
park, studnia drewniana (XVIII/XIX w.); szkoła, obecnie Urząd Gminy (XIX/XX w.); 
zespół dworca kolejki wąskotorowej – dworzec (fot. 7), budynek zarządu kolejki (XIX/ 
XX w.); obelisk – latarnia przy ul. Piłsudskiego (2 połowa XVIII w.). 
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Grupa II – Eventy kulturowe: 

Oferta imprez kulturalnych miasta Dynowa jest bardzo bogata. Wśród imprez, 
zarówno o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym są: Dni Pogórza Dynowskiego, 
Przegląd Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta”, 
plenerowe spektakle Stowarzyszenia „De-Novo”, Dynowska Jesień Teatralna oraz  
szereg innych. 
 

 

Fot. 7. Dynów – dworzec kolejki wąskotorowej 
Źródło: fot. T. Mitura 

 

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 

W tej grupie znalazł się zabytkowy park. 

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne: 

Przez miasto przebiegają zielony, niebieski i żółty szlak turystyczny, ścieżki 
rowerowe, w tym trasa rowerowa Doliną Sanu, miejska trasa rowerowa łącząca pięć 
punktów widokowych położonych wokół Dynowa, szlak wodny Błękitny San. Ponadto 
dwa szlaki turystyczno–kulturowe: Nadsańskich Umocnień „Linia Mołotowa” oraz Szlak 
Chasydzki, na trasie którego znajduje się cmentarz żydowski z grobem cadyka Cwi 
Elimelecha Szapiro (1783–1841). 

Grupa V – Infrastruktura turystyczna: 

Na terenie miasta znajdują się trzy obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz  
8 obiektów gastronomicznych. W mieście jest punkt Informacji Turystycznej. 
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Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego: 

W mieście działa Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Historii Polskich Żydów, jest 
miejski stadion sportowy, kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik oraz park miejski  
z boiskami, kortem i placem zabaw. A nad Sanem wytyczono plaże i kąpieliska oraz 
znajduje się stadnina koni. 

Gmina Krzywcza – na potencjał turystyczny składają się: 

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej: 

♦ Babice – zespół kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy – kościół, 2 dzwonnice, 
plebania (fot. 8.), (XVIII/XIX w.); cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, drewniana, 
dzwonnica, cmentarz przy cerkwi (XVIII w.); kapliczka, przy drodze do Przemyśla 
(początek XIX w.); park dworski (2. połowa XIX w.); 

 

 

Fot. 8. Babice – plebania 
Źródło: fot. T. Mitura 

 
♦ Chyrzyna – cerkiew greckokatolicka, drewniana, dzwonnica (1857, XX w.); 

♦ Krzywcza – kościół pw. Narodzenia NMP, dzwonnica (XVII–XVIII w.); mur opo-
rowo-ogrodzeniowy (2. połowa XVIII w.); zespół plebański – plebania, studnia  
(XIX w.); cerkiew greckokatolicka z 1841 r. pw. Narodzenia NMP (fot. 9); cmen- 
tarz żydowski (1. połowa XIX w.); zespół dworski – dwór, oranżeria, park z aleją 
grabową (XVII–XX w.); 

♦ Ruszelczyce – cmentarz cerkiewny greckokatolicki; park dworski (1. połowa XIX w.); 

♦ Skopów – cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, obecnie ko- 
ściół rzymskokatolicki filialny pw. MB Częstochowskiej, dzwonnica, cmentarz 
cerkiewny (1900). 
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Grupa II – Eventy kulturowe: 

Wśród imprez organizowanych na terenie gminy znalazły się Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Jasełkowych, spotkania Rodzin Muzykujących „Folkowa Nuta” oraz 
szereg imprez o zasięgu lokalnym: dożynki, przeglądy, festyny. 
 

 

Fot. 9. Krzywcza – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP 
Źródło: fot. T. Mitura 

 

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 

W grupie tej znalazły się zabytkowy park z aleją grabową w Krzywczy oraz parki  
w Babicach i Ruszelczycach. 

Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne: 

Przez gminę przebiega trasa rowerowa Doliną Sanu, w Babicach wytyczono lokalną 
ścieżkę historyczną. 

Grupa V – Infrastruktura turystyczna: 

Bazę noclegową w gminie tworzą: gospodarstwo agroturystyczne w Kupnej,  
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP w Ruszelczycach, hotel w Babicach,  
Ośrodek Dolina 4 Stawów i Hobbitówka; bazę gastronomiczną natomiast: zajazd  
w Ruszelczycach oraz restauracja w Babicach. 

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego: 

Na obiekty rekreacyjne składają się jedynie boiska przyszkolne oraz stadion spor- 
towy w Babicach, w gminie działa Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Babicach. 
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Gmina Nozdrzec – na potencjał turystyczny składają się: 

Grupa I – Zabytki i inne obiekty kultury materialnej: 

♦ Hłudno – Izba Pamięci; 

♦ Izdebki – kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP i św. św. Piotra i Pawła (1911); 
zespół dworski (dwór, spichlerz w ruinie, park) (XVIII–XIX w.); 

♦ Nozdrzec – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa (1746); zespół pałacowy 
(pałac, 2 oficyny, kaplica dworska, park) z przełomu XIX/XX w.; młyn turbinowy 
(1918), (fot. 10); dom nr 62, obok młyna (XX w.); 

♦ Rudawiec – Izba Pamięci; 

♦ Siedliska – schrony bojowe Linii Mołotowa; 

♦ Wesoła – kościół parafialny pw. św. Katarzyny, dzwonnica, 4 kapliczki w ogro- 
dzeniu (1838–1839, 1956–1959); Izba Pamiątek i Wspomnień; 

 

 

Fot. 10. Nozdrzec – młyn 
Źródło: fot. T. Mitura 

 

Grupa II – Eventy kulturowe: 

Na terenie gminy nie organizuje się wielu imprez kulturalnych, a te, które się 
odbywają, mają najczęściej zasięg lokalny. 

Grupa III – Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 

W tej grupie znalazły się zabytkowe parki w Izdebkach oraz w Nozdrzcu. 
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Grupa IV – Szlaki i ścieżki turystyczne: 

Przez gminę przebiega trasa rowerowa Doliną Sanu szlak wodny Błękitny San oraz  
3 ścieżki nordic walking: zielona, czerwona i czarna utworzone w ramach projektu  
Nordic Walking Park Gmina Nozdrzec (fot. 11). 
 

 

Fot. 11. Nozdrzec – jedna z tablic informacyjnych tras nordic walking 
Źródło: fot. T. Mitura 

 

Grupa V – Infrastruktura turystyczna: 

Baza noclegowa i gastronomiczna w gminie jest uboga, znajduje się tu jedynie 5 
gospodarstw agroturystycznych w Nozdrzcu, Hłudnie i Wesołej. 

Grupa VI – Pozostała oferta czasu wolnego: 

W Nozdrzcu działa Gminny Ośrodek Kultury, a na ofertę rekreacyjną gminy  
składają się: kąpielisko w Siedliskach, boiska Orlik w Izdebkach, Hłudnie, Siedliskach  
oraz Ujazdach. 

Na podstawie przedstawionych powyżej założeń obliczono wartości punktowe  
w poszczególnych grupach oraz określono klasę potencjału turystycznego badanych  
gmin (tab. 3). 
 

Tab. 3. Waloryzacja potencjału turystycznego gmin należących  
do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

Grupa 
Gmina 

Dubiecko Dydnia Dynów 
Dynów 
miasto 

Krzywcza Nozdrzec 

I. Zabytki i inne obiekty 
kultury materialnej 
(max. 47) 

32 21 17 21 15 21 

II. Eventy kulturowe 
(max. 5)  

5 5 2 5 5 4 

Suma Gr. I i Gr. II  
(max. 52) 

37 26 19 26 20 25 
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Grupa 
Gmina 

Dubiecko Dydnia Dynów 
Dynów 
miasto 

Krzywcza Nozdrzec 

Klasa kulturowego 
potencjału turystycznego 

duży średni niski średni niski średni 

III. Kulturowo znacząca 
oferta przyrodnicza  
(max. 3) 

3 3 2 1 3 2 

IV. Szlaki turystyczne  
(max. 6) 

5 6 5 4 2 2 

V. Infrastruktura 
turystyczna (max. 6) 

5 4 4 4 3 2 

VI. Pozostała oferta czasu 
wolnego (max. 7) 

3 4 4 4 2 6 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Żadna z badanych gmin, należących do ZGTPD, nie znalazła się w klasie I – gmin  

o bardzo dużym potencjale turystycznym. Największym potencjałem turystycznym 
walorów kulturowych charakteryzuje się gmina Dubiecko, zaklasyfikowana do klasy II  
– gmin o dużym potencjale turystycznym. Gminy Dydnia, Miasto Dynów i Nozdrzec 
zakwalifikowały się do klasy III – obszarów o średnim potencjale turystycznym,  
natomiast gminy Dynów i Krzywcza do klasy IV – o niskim potencjale. Na badanym 
terenie nie ma gmin w klasie V – o bardzo niskim potencjale turystycznym (ryc. 2). 
 

Ryc. 2. Potencjał turystyczny gmin Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 

bardzo niski

niski

średni

duży

bardzo duży

Gm. Dydnia

Gm.Nozdrzec

Gm. Dynów

M. Dynów

Gm. Dubiecko

Gm. Krzywcza

Wskaźnik kulturowego 
potencjału turystycznego

 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Podsumowanie 

Analizowany obszar posiada niezaprzeczalne walory turystyczne, zarówno przy-
rodnicze, jak i antropogeniczne. Ciekawy, urozmaicony krajobraz, liczne powierzchnie 
lasów, przepływający San oraz wiele, często zapomnianych zabytków dają możliwości 
rozwoju różnorodnych form turystyki – wypoczynkowej, aktywnej czy kulturowej. 

Przeprowadzona waloryzacja pozwoliła na porównanie potencjału turystycznego 
gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Zastoso- 
wana metoda umożliwiła nie tylko prezentację skali możliwości rozwoju turystyki 
kulturowej, ale również pozwoliła wskazać aspekty wymagające poprawy. 
1. Największy potencjał turystyczny walorów kulturowych oraz bogatą infrastruk- 

turę turystyczną posiada gmina Dubiecko. Uboga w tej gminie jest natomiast  
oferta czasu wolnego. 

2. Najmniejszy potencjał turystyczny walorów kulturowych posiada gmina wiejska 
Dynów, która jednakże posiada najbogatszą ofertę szlaków i ścieżek turystycz- 
nych, ofertę czasu wolnego oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. 

3. Gmina Krzywcza zaklasyfikowana została do klasy gmin o niskim potencjale 
turystycznym. Uboga jest w niej zarówno oferta potencjalnych celów turystyki 
kulturowej, jak i uzupełniająca: liczba szlaków i ścieżek turystycznych, bazy 
noclegowej i gastronomicznej oraz oferta czasu wolnego. 

4. Gmina Dydnia posiada średni potencjał turystyczny walorów kulturowych, cechuje 
się natomiast najbogatszą ofertą szlaków i ścieżek turystycznych oraz dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. 

5. Miasto Dynów znalazło się w klasie gmin o średnim potencjale turystycznym,  
posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz znaczącą ofertę czasu 
wolnego, jednak tutaj najuboższa jest oferta walorów przyrodniczych. 

6. Gminę Nozdrzec, o średnim potencjale walorów kulturowych, cechuje najbogatsza 
oferta czasu wolnego, uboga natomiast sieć szlaków i ścieżek turystycznych oraz 
infrastruktura noclegowa i gastronomiczna. 

Przeprowadzona analiza może przyczynić się do zwrócenia uwagi władz oraz 
społeczności lokalnej na atuty turystyczno-kulturowe badanych gmin oraz na aspekty 
wymagające poprawy, szczególnie w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej 
(bazy noclegowej i gastronomicznej), wytyczenia większej liczby szlaków i ścieżek 
turystycznych czy poszerzenie oferty wypoczynkowej i rekreacyjnej. 
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