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WALORY TURYSTYCZNE MIASTA PRZEMYŚLA  
I OKOLIC W ASPEKCIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

 

Streszczenie 

Przemyśl uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, zarówno pod względem 
położenia, jak i licznych zabytków. Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni jest jednym  
z walorów turystycznych Przemyśla, dzięki któremu powstaje ciekawy układ przestrzenny  
miasta, co z kolei sprzyja rozwojowi różnorodnych form turystyki i zagospodarowania prze-
strzennego. To właśnie różnorodność oferty danego obszaru ma istotny wpływ na atrakcyjność 
odwiedzanych miejsc, a tym samym determinuje wybory turystów. 

Głównym celem artykułu jest określenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla na 
podstawie opinii jego mieszkańców i turystów. Przyjęto hipotezę, że Przemyśl jest bardzo 
atrakcyjnym miastem pod względem kulturowym, historycznym i geograficznym, jednak  
pomimo wielu podejmowanych działań, miasto nie wykorzystuje swojego potencjału tury-
stycznego. Badania ankietowe przeprowadzono w okresie sierpień–październik 2015 r. wśród 
mieszkańców miasta i odwiedzających je turystów. Wśród najważniejszych atrakcji turystycz- 
nych miasta, zarówno mieszkańcy miasta, jak też turyści najczęściej wymieniali obiekty zabyt- 
kowe. Z kolei imprezy kulturalno-rozrywkowe są mało znane i były wskazywane sporadycznie  
w odpowiedziach obu grup respondentów. Zdaniem mieszkańców i turystów miasto Przemyśl  
jest atrakcyjne turystycznie i posiada duży potencjał turystyczny, który nie jest w pełni wy-
korzystany. Główną tego przyczyną jest mało zauważalna i nieskuteczna promocja zasobów  
i walorów turystycznych przez władze miasta. 

Słowa kluczowe: walory turystyczne, atrakcyjność turystyczna, Przemyśl, badania ankietowe 
 
 

TOURIST VALUES OF THE CITY OF PRZEMYŚL AND 
THE SURROUNDING AREA IN THE ASPECT 

OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY 
 

Summary 

Przemyśl is considered to be one of the most beautiful towns in Poland both in terms of its 
location and numerous historical monuments. Diversified landform is one of Przemyśl tourist 
values, thereby spatial arrangement of town is created which in turn favours development of  
various forms of tourism and land use. It is just diversity of services for a given area that has  
a significant influence on the attractiveness of visited places, determining tourists’ choices in  
this manner. 

The main aim of this paper was to evaluate tourist attractiveness of Przemyśl town based  
on the opinion of its inhabitants and tourists. It has been hypothesized that the town is very 
attractive in cultural, historical and geographic term; however, despite of many activities that  
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have been carried out, Przemyśl does not get the most of tourist potential. The questionnaire 
research was carried out in August-September 2015 with inhabitants and tourist visiting  
Przemyśl. Amongst the greatest tourist attractions of the town, Przemyśl inhabitants as well  
as tourists most often listed historical monuments. In turn cultural and light entertainment  
events are little-known and were indicated occasionally by the two groups of responders. In the 
opinion of Przemyśl inhabitants and tourists, the town is attractive and has great tourist po- 
tential that is not fully used. One of the main reasons for this is unnoticeable and insufficient 
promotion of tourist resources and advantages of the town by its authorities. 

Keywords: tourist values, tourist attractiveness, Przemyśl, questionnaire research 
 

1. Wprowadzenie 

Możliwości rozwoju turystyki na danym obszarze są determinowane przez szereg 
czynników o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich podstawowe znaczenie mają 
występujące na danym obszarze zasoby i walory turystyczne, które jednak coraz  
częściej są wynikiem działalności człowieka mającej na celu wykreowanie atrakcji 
mogących przyciągnąć turystów na dany obszar. 

Walory turystyczne definiowane są również jako „dobro lub zespół dóbr danych  
przez naturę, historię lub działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny”  
[8]. Kowalczyk [7] rozumie to pojęcie jako „całość elementów środowiska naturalnego  
i poza przyrodniczych (kulturowych lub inaczej antropogenicznych), które są przed-
miotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej danego  
miejsca, miejscowości lub obszaru”. Natomiast Kaczmarek [4], w swojej publikacji 
stwierdza, że „walory turystyczne stanowią wszystko to, co leży w sferze bezpośred- 
niego zainteresowania turysty i w większości przypadków decyduje o wyborze miejsca 
spędzania weekendów, ferii czy wakacji”. 

Walory turystyczne można dzielić według różnych kryteriów. Stosując kryterium 
genezy, dzielimy je na: walory środowiska przyrodniczego oraz walory środowiska 
antropogenicznego. Natomiast podział uwzględniający kryterium funkcjonalne  
wyróżnia walory: wypoczynkowe, specjalistyczne i krajoznawcze. Walory kształtują 
strukturę przestrzenną podróży i stanowią główną siłę przyciągania turystów. Mają 
charakter materialny lub niematerialny, są elementem przyrody lub dziełem człowie- 
ka, ich rozwój jest konsekwencją udostępniania dotychczas niezagospodarowanych 
zasobów przyrody lub ich tworzenia przez człowieka. Infrastruktura dostosowana do 
rodzajów walorów pozwala na ich turystyczne wykorzystanie oraz na przyjazd i pobyt  
w miejscowości i regionie turystycznym [2]. Niezależnie od przyjętych definicji walory 
turystyczne same mogą stanowić atrakcję turystyczną i być głównym elementem 
wpływającym na atrakcyjność turystyczną miasta lub regionu. 

Głównym celem artykułu jest określenie atrakcyjności turystycznej miasta  
Przemyśla na podstawie uzyskanej opinii od jego mieszkańców i turystów. Przyjęto 
hipotezę, że Przemyśl jest bardzo atrakcyjnym miastem pod względem kulturowym, 
historycznym i geograficznym, jednak pomimo wielu działań promocyjnych oraz 
zrealizowanych inwestycji miasto nie wykorzystuje swojego potencjału turystyczne- 
go. Jako cele szczegółowe przyjęto ustalenie wiodących form turystyki, które mogą  
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wpłynąć na ożywienie ruchu turystycznego i rozwój miasta, dokonanie oceny atrak-
cyjności poszczególnych obiektów turystycznych i imprez kulturalnych, wskazanie  
barier w rozwoju turystyki, a także rekomendacje działań, jakie należy podjąć, by 
wykorzystać w większym stopniu potencjał miasta Przemyśla i jego okolic. 

2. Charakterystyka walorów turystycznych Przemyśla i okolic 

Przemyśl, jedno z najstarszych miast Polski, położone na stokach Zniesienia  
i Winnej Góry, w miejscu, gdzie ostatnie wzniesienia Pogórza Przemyskiego i Dy-
nowskiego, będące progiem Karpat, stykają się z Kotliną Sandomierską i Kotliną 
Samborską, tworząc przejście tzw. Bramę Przemyską, która odgrywa od tysiąca lat  
rolę strażnika szlaku komunikacyjno-handlowego. Drożność Bramy Przemyskiej od 
niepamiętnych czasów wykorzystywana była nie tylko dla celów komunikacyjnych  
i osadniczych, było to także przejście dla hord wojowników i łupieżców oraz licznych 
ludów koczowniczych [15]. Strategiczne położenie Przemyśla było przyczyną licznych 
walk o posiadanie tych ziem. Gród położony jest nad Sanem w brzeżnej strefie Karpat,  
w miejscu, gdzie występuje duża różnorodność ukształtowania terenu, podkreślona 
równoleżnikowym przebiegiem doliny Sanu, która rozdziela pasma wzgórz Pogórza 
Dynowskiego od ciągnących się na południe od doliny Sanu wzniesień Pogórza Prze-
myskiego, sięgających ponad 600 m n.p.m. [9]. 

Przemyśl, ze względu na swe położenie, u zbiegu trzech krain geograficznych: Ni- 
ziny Sandomierskiej, Pogórza Karpackiego i Przedgórza Karpat Wschodnich (ryc. 1),  
jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym miast w Polsce. 
 

Ryc. 1. Przemyśl na mapie województwa podkarpackiego 
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Źródło: http://www.przewodnicyprzemysl.eu/przemy-l.html, autor: Grzegorz Hrymak  
(dostęp: 28.09.2016) 

Przemyśl jest miastem położonym we wschodniej części województwa podkarpac-
kiego, według danych z 1 stycznia 2015 r. powierzchnia miasta wynosiła 46,17 km², 
posiadającym 62 720 mieszkańców [10]. Miasto położone jest u podnóża Karpat na 
skrzyżowaniu głównych tras w kierunku Lwowa oraz innych części Karpat Wschod- 
nich [5]. Od granicy z Ukrainą miasto dzieli odległość 12 km, natomiast do Lwowa  
dystans wynosi 60 km, a do Krakowa 250 km. Przygraniczna lokalizacja miasta, na 
pograniczu kultur, narodowości i religii, predestynuje je do generowania ruchu tu-
rystycznego oraz pełnienia roli bazy wypadowej w Karpaty Wschodnie i do Lwowa. 

Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni jest jednym z ważnych walorów tury-
stycznych Przemyśla. Rzeźba terenu – od dolin, poprzez starorzecza, aż po wzgórza  
wraz z usypanym przez ludzi Kopcem Tatarskim (fot. 1), zwanym też Kopcem Prze-
mysława – legendarnego założyciela Przemyśla, zwiększa atrakcyjność turystyczną 
miasta. Dzięki temu urozmaiceniu powstaje ciekawy układ przestrzenny miasta, co 
sprzyja rozwojowi różnorodnych form turystyki i zagospodarowania przestrzennego. 
 

 

Fot. 1. Kopiec Tatarski – miejsce kultu bogów słowiańskich 
Źródło: fot. I. Cichocka 

 
Przepływająca przez miasto w kierunku z zachodu na wschód rzeka San, będąca 

prawym dopływem Wisły, jest szóstą co do długości rzeką w Polsce, liczącą 444 kilo- 
metry [6]. Na Sanie w Przemyślu przebiega szlak wodny „Błękitny San”, na którym 
organizowane są imprezy, jak: dni flisactwa i spływy kajakowe. Większość spływów 
kajakowych po Sanie zaczyna się dopiero w Sanoku. Liczne ośrodki wypoczynkowe  
i kempingi ułatwiają spływ, umożliwiając jego zaplanowanie bez konieczności ko-
rzystania z namiotu [14]. Na terasach Sanu funkcjonuje atrakcyjny akwen wodny  
– Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny. 

Dominującym elementem przemyskiego krajobrazu są, zajmujące ponad połowę 
powierzchni miasta, lasy bukowe, rzadziej jodłowe, wchodzące m.in. w skład Parku 
Krajobrazowego Pogórza Dynowskiego oraz Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chro-
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nionego Krajobrazu [3]. Na terenie miasta utworzone zostały dwa rezerwaty przyrody: 
rezerwat roślinny „Winna Góra” o powierzchni 0,1 ha, położony w północnej części 
miasta, w dzielnicy Winna Góra, oraz rezerwat florystyczny „Jamy” o powierzchni  
ok. 2 hektarów. Na terenie miasta występują 42 pomniki przyrody [6]. 

Przemyśl zaliczany jest do najpiękniejszych miast w Polsce. Zawdzięcza to zarówno 
swojemu położeniu, jak i licznym zabytkom, które powstawały podczas jego ponad 
tysiącletniej historii. Z imponującej liczby około 600 zabytków, najciekawsze i naj-
cenniejsze z nich znajdują się na Starym Mieście [15]. Należy wymienić, m.in.: Zamek 
Kazimierzowski z XIV w. (fot. 2), rynek Starego Miasta (fot. 3), kościół archikatedralny  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i św. Jana Chrzciciela, barokowa wieża 
katedralna (fot. 4), kościół oo. Franciszkanów pw. Marii Magdaleny i Niepokalanego 
Poczęcia (fot. 5), Wieża Zegarowa, mury obronne, Pałac Lubomirskich. 
 

      

 

 

 

 

      

Fot. 4. Kościół 
archikatedralny 

Źródło: fot. I. Cichocka 

Fot. 5. Kościół  
oo. Franciszkanów 

Źródło: fot. I. Cichocka 

Fot. 2. Renesansowy Zamek 
Kazimierzowski 

Źródło: fot. I. Cichocka 

Fot. 3. Rynek w Przemyślu 
Źródło: fot. I. Cichocka 



Izabela Cichocka, Jan Krupa 

204 

 
Atrakcyjność miasta podnoszą liczne muzea, z bogatymi zbiorami: Muzeum Naro-

dowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Archidiecezjalne 
im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Muzeum Dzwonów i Fajek (fot. 6), neobarokowy  
dworzec kolejowy z XIX w. oraz pomniki, miejsca pamięci i kapliczki (fot. 7). 
 

       

 

 

 

 
Infrastruktura turystyczna jest istotnym elementem zagospodarowania miasta.  

Składa się na nią dostępność komunikacyjna, baza noclegowa oraz baza gastrono- 
miczna. Różnorodność oferty danego obszaru ma istotny wpływ na atrakcyjność 
odwiedzanych miejsc, a tym samym determinuje wybory turystów [13]. 

Analizując liczbę obiektów noclegowych na terenie Przemyśla w okresie lat  
2007–2013, obserwuje się wyraźny wzrost, w tym także zwiększenie liczby hoteli, 
natomiast zmalała ogólna liczba miejsc noclegowych w stosunku do lat poprzednich.  
Z danych za 2014 r. [14] wynika, iż na terenie miasta prowadzi działalność 20 obiektów 
noclegowych, w tym 9 hoteli, o łącznej liczbie miejsc noclegowych wynoszącej 949.  
Baza gastronomiczna obejmuje: restauracje, kawiarnie, karczmy, pizzerie, cukiernie,  
puby i bary, mieszczące się między innymi w starych, zabytkowych kamienicach  
w centrum miasta, oferujące szeroki zakres potraw kuchni polskiej, regionalnej i mię-
dzynarodowej. Najwięcej lokali gastronomicznych zlokalizowanych jest w okolicach 
rynku Starego Miasta. 

W niedużej odległości od Przemyśla znajduje się Krasiczyn, położony nad Sanem  
10 km na zachód od Przemyśla, dawna rezydencja magnaterii polskiej [11]. Można  
tu podziwiać zamek należący do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu  
(fot. 8). Otoczony jest on jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce.  
W odległości 24 km od Przemyśla, w kierunku południowo-zachodnim, znajduje się 
zabytkowe Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej położone w Kal- 
warii Pacławskiej (fot. 9). 

Fot. 6. Muzeum  
Dzwonów i Fajek 

Źródło: fot. I. Cichocka 

Fot. 7. Wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej 
Źródło: fot. I. Cichocka 
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Dla miłośników przyrody atrakcyjnym obiektem położonym 7 km na północ- 

ny wschód od Przemyśla jest Arboretum w Bolestraszycach (fot. 10), należące do  
cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski [13]. Arboretum obejmuje także  
dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl (fot. 11) – potężnego zespołu 
obiektów obronnych, jednego z 200 wielkich fortyfikacji stałych istniejących w Europie  
w 1914 r. oraz trzeciej co do wielkości twierdzy, po Antwerpii i Verdun. Przez forty 
biegnie obecnie forteczny szlak turystyczny, a cały obiekt został uznany za chroniony 
zabytek architektury obronnej [12]. 
 

      

 

 

 
Walory turystyczne Przemyśla, stanowiące o jego atrakcyjności turystycznej,  

poddano ocenie mieszkańców miasta oraz turystów przebywających w Przemyślu. 
 
 
 
 

Fot. 8. Zamek w Krasiczynie 
Źródło: http://www.museo.pl/content/view/ 

1008/70/ (dostęp: 21.09.2016) 

Fot. 9. Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej 
Źródło: http://www.sanktuariapolskie.info/ 

diecezje/36/przemyska/sanktuaria/88/sanktuarium 
-matki-bozej-kalwaryjskiej (dostęp: 21.09.2016) 

Fot. 10. Arboretum w Bolestraszycach 
Źródło: fot. J. Krupa 

Fot. 11. Fragment Twierdzy  
Przemyśl – Brama Sanocka 

Źródło: fot. I. Cichocka 
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3. Metody badań i materiał badawczy 

Badania wykonano metodą sondażu diagnostycznego, który przeprowadzono  
w okresie od sierpnia do października 2015 r. wśród mieszkańców miasta Przemyśla  
i turystów przebywających w tym mieście. 

Kwestionariusz ankiety składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wybo- 
ru, pytań zamkniętych określających ranking oraz pytań metryczkowych. Badania 
przeprowadzono w miejscach publicznych miasta, jak również w obiektach instytucji 
publiczno-kulturalnych: Podziemnej Trasie Turystycznej, Punkcie Informacji Tury- 
stycznej oraz na terenie Hoteliku PTTK. Ze 150 egzemplarzy ankiet skierowanych do 
turystów, pozostawionych w miejscach publicznych, do autorów powróciło zaledwie ok. 
50%, wśród których 64 kwestionariusze wypełnione były prawidłowo. W przypadku 
badań bezpośrednich, przeprowadzanych wśród mieszkańców miasta, nie napotkano  
na trudności z prawidłowym i terminowym wypełnieniem ankiet. 

Po sprawdzeniu poprawności otrzymanych formularzy, do analizy zakwalifikowano 
124 formularze wypełnione przez mieszkańców miasta i 64 wypełnione przez tury- 
stów. W analizie wyników badań posłużono się odpowiednimi procedurami pakietu  
SPSS Statistics v. 23. Opinie mieszkańców i turystów porównano z wykorzystaniem  
testu U Manna-Whitneya. 

Test U Manna-Whitneya stosowany jest w przypadku porównań dwóch niezależ- 
nych wobec siebie grup [1]. W teście tym zmienna zależna musi być mierzona na skali  
co najmniej porządkowej. Jest to podstawowy warunek dla zastosowania tego testu. 
Zastosowanie testu U Manna-Whitneya nie wymaga równoliczności grup, rozkładu 
normalnego czy też homogenicznych wariancji. 

W pierwszej kolejności wyniki zmiennej zależnej w badanych grupach są rango- 
wane, a następnie grupy te są ze sobą porównywane. Statystyka testowa dla testu  
U Manna-Whitneya wyraża się wzorem: 
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♦ R1 – suma rang elementów z pierwszej próby, 

♦ n1, n2 – liczności odpowiednio pierwszej i drugiej próby. 

W teście tym hipoteza zerowa zakłada, że badane grupy pochodzą z tych samych 
populacji, tzn. rozkłady danych (w tym przypadku odpowiedzi mieszkańców i tury- 
stów) w analizowanych grupach nie różnią się istotnie. Przeciwstawna jej hipoteza 
alternatywna informuje o tym, że badane grupy pochodzą z różnych populacji, tzn. 
rozkłady odpowiedzi mieszkańców i turystów istotnie się od siebie różnią. Hipotezę 
zerową odrzucano, gdy obliczona wartość testu przekroczyła wartość krytyczną dla 
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poziomu istotności 0,05. Wszystkich obliczeń, jak również ilustracji graficznych,  
dokonano przy użyciu odpowiednich procedur pakietu IBM SPSS Statistics 23. 

4. Omówienie wyników badań 

Respondentom zadano pytanie dotyczące postrzegania Przemyśla jako miasta 
atrakcyjnego turystycznie, z wariantami odpowiedzi od 1 – zdecydowanie tak do  
5 – zdecydowanie nie. Opinie mieszkańców i turystów porównano za pomocą testu  
U Manna-Whitneya (tab. 1). 
 

Tab. 1. Odpowiedzi mieszkańców i turystów odnośnie atrakcyjności miasta Przemyśla –  
wyniki testu U Manna-Whitneya 

Czy Pana/Pani zdaniem 
Przemyśl jest miastem 
atrakcyjnym turystycznie? 

Obliczona wartość 
statystyki testu 

Graniczny poziom 
istotności 

Średnia ranga 

Mieszkańcy Turyści 

-3,513 0,000 103,74 76,59 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem postrzegania atrakcyjności tury-

stycznej Przemyśla przy bardzo wysokim poziomie istotności. Różnice te przedsta- 
wiono graficznie na rycinie 1. 
 

Ryc. 1. Wykres pudełkowy – porównanie odpowiedzi mieszkańców i turystów nt. atrakcyjności 
turystycznej Przemyśla 

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Czy Pani/Pana zdaniem Przemyśl  
jest miastem atrakcyjnym turystycznie? 
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Mieszkańcy w mniejszym stopniu uznają Przemyśl za miasto atrakcyjne tury- 
stycznie, w porównaniu z turystami – mieszkańcy też częściej niż turyści nie mieli  
jasno sprecyzowanych opinii. Zapytani o to, czy Przemyśl wykorzystuje swój potencjał 
turystyczny, ankietowani mieli do wyboru 1 z 5 odpowiedzi (od 1 – zdecydowanie  
tak do 5 – zdecydowanie nie). Opinie mieszkańców i turystów porównano za pomocą 
testu U Manna-Whitneya (tab. 2). 
 

Tab. 2. Odpowiedzi mieszkańców i turystów odnośnie wykorzystania potencjału turystycznego 
Przemyśla – wyniki testu U Manna-Whitneya 

Czy Pana/Pani zdaniem 
Przemyśl wykorzystuje swój 
potencjał turystyczny? 

Obliczona wartość 
statystyki testu 

Graniczny poziom 
istotności 

Średnia ranga 

Mieszkańcy Turyści 

-3,602 0,000 104,33 75,46 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem oceny wykorzystania potencjału 

turystycznego Przemyśla przy bardzo wysokim poziomie istotności. Analiza miar 
pozycyjnych (kwartyli) upoważnia do stwierdzenia, że to mieszkańcy częściej przypi-
sywali negatywne oceny wykorzystania potencjału turystycznego miasta. Zależność  
tę przedstawiono graficznie na rycinie 2. 
 

Ryc. 2. Wykres pudełkowy – porównanie odpowiedzi mieszkańców i turystów nt. wykorzystania 
potencjału turystycznego przez Przemyśl 

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Wykorzystanie potencjału turystycznego 
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Mieszkańców i turystów poproszono o ocenę hasła promocyjnego Przemyśla. 
Ankietowani mieli do wyboru 1 z 5 odpowiedzi (od 1 – zdecydowanie tak do 5 – 
zdecydowanie nie). Opinie mieszkańców i turystów porównano za pomocą testu  
U Manna-Whitneya (tab. 3). 
 

Tab. 3. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. hasła promocyjnego Przemyśla –  
wyniki testu U Manna-Whitneya 

Czy Pana/Pani zdaniem ha-
sło promocyjne „Przemyśl  
– miasto wyjątkowe” oddaje 
charakter miasta? 

Obliczona wartość 
statystyki testu 

Graniczny poziom 
istotności 

Średnia ranga 

Mieszkańcy Turyści 

-2,734 0,006 101,89 80,19 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem oceny hasła promocyjnego Prze- 

myśla przy bardzo wysokim poziomie istotności. Analiza miar pozycyjnych (kwartyli) 
upoważnia do stwierdzenia, że to mieszkańcy częściej udzielali przeczących odpo- 
wiedzi. Turyści byli bardziej skłonni zgadzać się z podanym stwierdzeniem (hasłem 
promocyjnym). Zależność tę przedstawiono graficznie na rycinie 3. 
 

Ryc. 3. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. hasła promocyjnego Przemyśla 

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 

Czy hasło promocyjne „Przemyśl 
– miasto wyjątkowe” oddaje 
charakter miasta? 
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Respondenci zostali również poproszeni o ocenę wybranych elementów zagospoda-
rowania turystycznego w skali od 1 – bardzo dobrze do 5 – źle. Opinie mieszkańców i tu-
rystów porównane z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya przedstawiono w tabeli 4. 

Mieszkańcy i turyści różnią się pod względem oceny wszystkich elementów zago-
spodarowania turystycznego, oprócz oferty galerii i muzeów oraz sklepów. Wykresy 
„pudełkowe” (ryc. 4–12) obrazują różnice w wypowiedziach mieszkańców i turystów  
na podstawie miar pozycyjnych (kwartyle). 
 

Tab. 4. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. wybranych elementów zagospodarowania tury-
stycznego – wyniki testu U Manna-Whitneya 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Ryc. 4. Wykres pudełkowy – porównanie 
wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. 
dostępności komunikacyjnej Przemyśla 

Ryc. 5. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. czystości  

i estetyki miasta 

  

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie;  

5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie;  

5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Element 
Obliczona wartość 

statystyki testu 
Graniczny poziom 

istotności 

Średnia ranga 

Mieszkańcy Turyści 

Dostępność komunikacyjna miasta -4,124 0,000 105,71 72,77 

Czystość i estetyka -5,615 0,000 109,78 64,89 

Bezpieczeństwo -5,671 0,000 110,01 64,45 

Stan i atrakcyjność zabytków -8,430 0,000 116,82 51,25 

Przyroda i tereny zielone -5,455 0,000 109,07 66,27 

Oferta wieczornej rozrywki  
(puby, dyskoteki, kina) 

-5,343 0,000 109,11 66,20 

Obiekty rekreacyjne  
i możliwość uprawiania sportów 

-2,093 0,036 100,27 83,32 

Informacja turystyczna  
i oznakowanie atrakcji 

-6,628 0,000 112,48 59,66 

Oferta galerii i muzeów -1,759 0,079 99,27 85,27 

Oferta sklepów -1,408 0,159 98,34 87,05 

Atmosfera miasta -4,482 0,000 106,33 71,58 

Dostępność 
komunikacyjna 

miasta 

Czystość  
i estetyka  
w mieście 
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Dostępność komunikacyjna miasta, jego czystość i estetyka, otrzymały od 
mieszkańców zarówno oceny pozytywne (zadowalające), jak i negatywne. Duża część 
mieszkańców nie miała zdania w tej kwestii. Turyści oceniali te aspekty pozytywnie  
– zwłaszcza jest to widoczne w przypadku czystości i estetyki miasta, gdzie tylko  
nieliczni turyści przyznali tym aspektom oceny negatywne. 
 
Ryc. 6. Wykres pudełkowy – porównanie wypo-
wiedzi mieszkańców i turystów nt. bezpieczeń-

stwa w mieście 

Ryc. 7. Wykres pudełkowy – porównanie 
wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. stanu  

i atrakcyjności zabytków 

  

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 

5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak;  
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 

5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Bezpieczeństwo w mieście zostało przez mieszkańców ocenione zarówno pozy-

tywnie, jak i negatywnie. Duża część mieszkańców nie miała zdania na ten temat.  
Turyści ocenili bezpieczeństwo w mieście bardzo pozytywnie. Podobnie jest w przy-
padku oceny stanu i atrakcyjności zabytków – w tym przypadku turyści przyznali 
wyłącznie wysokie oceny pozytywne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo  
w mieście 

Czystość  
i estetyka  
w mieście 



Izabela Cichocka, Jan Krupa 

212 

Ryc. 8. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. przyrody  

i terenów zielonych w Przemyślu 

Ryc. 9. Wykres pudełkowy – porównanie 
wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. oferty 

wieczornej rozrywki w Przemyślu 

  

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Przyroda i tereny zielone miasta Przemyśla zostały przez mieszkańców ocenione 

zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Duża część mieszkańców nie miała zdania  
na ten temat. Turyści ocenili przyrodę i tereny zielone miasta bardzo pozytywnie. 
Natomiast oferta wieczornej rozrywki została oceniona przez większość mieszkańców 
negatywnie. Tylko nieliczni turyści podjęli się oceny tego elementu zagospodarowania 
turystycznego miasta. 
 

Ryc. 10. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. obiektów 
rekreacyjnych i możliwości uprawiania sportu 

Ryc. 11. Wykres pudełkowy – porównanie wy-
powiedzi mieszkańców i turystów nt. informacji 

turystycznej i oznakowania atrakcji  
w Przemyślu 

  

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam 

zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Oferta wieczornej 
rozrywki (puby, 
dyskoteki, kina) 

Przyroda i tereny 
zielone w mieście 

Informacja 
turystyczna  

i oznakowanie 
atrakcji w mieście 

Obiekty 
rekreacyjne  
i możliwość 
uprawiania 

sportów 



Walory turystyczne miasta Przemyśla i okolic w aspekcie badań ankietowych 

213 

Obiekty sportowe i możliwość uprawiania sportu w Przemyślu zostały przez 
mieszkańców ocenione zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Również w tym 
przypadku tylko nieliczni turyści podjęli się oceny tego elementu zagospodarowa- 
nia turystycznego miasta. Mieszkańcy mieli również podzielone zdania na temat 
informacji turystycznej i oznakowania atrakcji turystycznych w mieście. Duża część 
mieszkańców nie miała zdania na ten temat. Z kolei turyści ocenili ten aspekt miasta 
bardzo pozytywnie. 
 

Ryc. 12. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. atmosfery miasta 

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 
3 – nie mam zdania; 4 – raczej nie; 5 – zdecydowanie nie 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Jeśli chodzi o atmosferę miasta, to wśród mieszkańców zdarzały się zarówno  

oceny pozytywne, jak i negatywne. Ponownie spora część mieszkańców nie miała  
zdania na ten temat. Natomiast turyści ocenili ten aspekt miasta bardzo pozytywnie. 

Respondentom przedstawiono listę obiektów znajdujących się w Przemyślu  
i poproszono o wskazanie trzech z nich (w kolejności od 1 – najważniejszy do 3 –  
najmniej ważny), które są główną atrakcją miasta. Opinie mieszkańców i turystów, 
porównane z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya, przedstawiono w tabeli 5. 
 

Tab. 5. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. wybranych obiektów będących atrakcją turystycz-
ną Przemyśla – wyniki testu U Manna-Whitneya 

Obiekt 

Procent wskazań Obliczona 
wartość 

statystyki 
testu 

Graniczny 
poziom 

istotności 

Średnia ranga 

Mieszkańcy Turyści Mieszkańcy Turyści 

Zamek Kazimierzowski 58,1 82,8 -0,962 0,336 60,56 66,31 

Rynek Starego Miasta 62,1 78,1 -2,238 0,025 69,35 55,76 

Kopiec Tatarski 52,4 50,0 -1,279 0,201 43,61 50,41 

Obiekty sakralne 72,4 42,2 -1,712 0,087 30,88 38,57 

Atmosfera miasta 
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Źródło: Opracowanie własne 

 
Lista obiektów zawierała również takie obiekty, jak: stok narciarski, wodny plac 

zabaw oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Obiekty te nie były jednak wskazy- 
wane przez turystów. 

Zamek Kazimierzowski był znacznie częściej wskazywany jako atrakcja Przemyśla 
przez turystów (82,8%) niż przez mieszkańców (58,1%). Jednak zarówno jedni, jak  
i drudzy przypisywali mu podobną ważność (różnice nie są statystycznie istotne). To 
również turyści (78,1%) częściej niż mieszkańcy (62,1%) uważali Rynek za obiekt o dużej 
atrakcyjności turystycznej. Rycina 13 przedstawia różnice w opiniach mieszkańców  
i turystów na temat ważności Rynku jako obiektu o dużej atrakcyjności turystycznej. 
 

Ryc. 13. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. Rynku Starego Miasta 

 

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Turyści uznali Rynek Starego Miasta jako bardzo ważny lub ważny obiekt w Prze-

myślu. Mieszkańcy, oprócz powyższych, przyznali trzecią, najniższą rangę. 
Kopiec Tatarski był równie często wskazywany jako atrakcja Przemyśla przez 

mieszkańców (52,4%, tab. 5), jak i przez turystów (50%). Zarówno jedni, jak i drudzy 
przypisywali mu podobną ważność (różnice nie są statystycznie istotne). Obiekty  
sakralne były uważane za ważne częściej przez mieszkańców (72,4%, tab. 5) niż przez  
 

Podziemna Trasa 
Turystyczna 

71,8 75,0 -3,706 0,000 21,20 36,50 

Muzeum Dzwonów i Fajek 12,1 3,1 -0,322 0,748 9,13 8,00 

Park Miejski 16,9 3,1 -1,136 0,256 11,57 16,50 

Rynek Starego Miasta 
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turystów (42,2%). Jednak zarówno jedni, jak i drudzy przypisywali mu podobną  
ważność (różnice nie są statystycznie istotne). Podobna sytuacja jest w przypadku  
oceny ważności Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Parku Miejskiego. Zaskakujące jest,  
że Muzeum Dzwonów i Fajek, jako jedyne takie muzeum w Polsce, było tak rzadko 
wskazywane przez obie grupy (12,1% mieszkańców i 3,1% turystów). Aż trzy czwar- 
te turystów i niewiele mniej mieszkańców (71,8%, tab. 5) uznało Podziemną Trasę 
Turystyczną za największą atrakcję miasta; różnice w wypowiedziach mieszkańców  
i turystów są statystycznie istotne. 

Rycina 14 przedstawia różnice w opiniach mieszkańców i turystów na temat waż-
ności Podziemnej Trasy Turystycznej jako obiektu o dużej atrakcyjności turystycznej. 
Mieszkańcy uznali Podziemną Trasę Turystyczną jako bardzo ważny lub ważny obiekt  
w Przemyślu. Turyści przyznali temu obiektowi wyłącznie trzecią, najniższą rangę. 
 

Ryc. 14. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. Podziemnej Trasy Turystycznej 

 

 

Znaczenie wartości liczbowych: 
1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Respondentów poproszono również o wskazanie działań, które ich zdaniem 

należałoby podjąć, by zwiększyć atrakcyjność turystyczną Przemyśla. Spośród po- 
danych respondenci mogli wybrać trzy, przypisując im rangi od 1 – najważniejszy do  
3 – najmniej ważny. Opinie mieszkańców i turystów porównane przy użyciu testu  
U Manna-Whitneya przedstawiono w tabeli 6. 
 

Podziemna  
Trasa Turystyczna 
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Tab. 6. Wypowiedzi mieszkańców i turystów nt. wybranych działań zwiększających atrakcyjność 
turystyczną Przemyśla – wyniki testu U Manna-Whitneya 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Zarówno mieszkańcy, jak i turyści uważają, że działaniem zwiększającym atrak-

cyjność Przemyśla powinna być większa promocja tego miasta w regionie i w skali  
kraju (odpowiednio 70,2% oraz 71,9%). Różnice między wypowiedziami mieszkań- 
ców i turystów nie są statystycznie istotne, co oznacza, że obie grupy przypisywały  
tym działaniom podobne znaczenie (rangi). Atrakcyjność miasta może wzrosnąć,  
jeżeli reklamy imprez kulturalno-rozrywkowych byłyby odpowiednio wcześniej 
przygotowane. Takie działanie nieznacznie częściej wskazywali mieszkańcy (47,6%)  
niż turyści (39,1%), a obie grupy przypisywały im podobne znaczenie (różnice nie  
są statystycznie istotne). Również mieszkańcy częściej niż turyści (42,7% wobec  
15,6%) wskazywali większą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych jako czynnik 
poprawiający atrakcyjność Przemyśla. Różnice te są statystycznie istotne (ryc. 15). 
 

Ryc. 15. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych 

 

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania 
Źródło: Opracowanie własne 

Działanie  

Procent wskazań Obliczona 
wartość staty-

styki testu 

Graniczny 
poziom 

istotności 

Średnia ranga 

Mieszkańcy Turyści Mieszkańcy Turyści 

Większa promocja miasta  
w regionie i kraju 

70,2 71,9 -0,254 0,800 66,44 68,05 

Przygotowanie reklam imprez 
kulturalno-rozrywkowych 
odpowiednio wcześniej 

47,6 39,1 -0,303 0,762 53,12 51,46 

Większa liczba obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

42,7 15,6 -2,531 0,011 29,76 43,85 

Utworzenie kompleksu 
rekreacyjno-edukacyjnego  
dla dzieci i młodzieży 

65,3 25,0 -0,284 0,776 49,33 47,34 

Utworzenie tematycznych tras 
turystycznych 

33,1 67,2 -0,827 0,408 44,28 40,80 

Poprawa stanu bazy 
gastronomicznej 

6,5 10,9 -1,956 0,058 6,13 10,14 

Poprawa stanu bazy noclegowej 29,8 48,4 -2,971 0,003 40,50 27,34 

większa liczba obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 
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Mieszkańcy uznali większą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych jako bardzo 
ważny lub ważny obiekt w Przemyślu. Turyści przyznali temu czynnikowi równie  
często trzecią, najniższą rangę. 

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży to zda- 
niem 65,3% mieszkańców i 25% turystów działanie przyczyniające się do zwiększe- 
nia atrakcyjności Przemyśla (tab. 6). Różnice między wypowiedziami mieszkańców  
i turystów nie są statystycznie istotne, co oznacza, że obie grupy przypisywały tym 
działaniom podobne znaczenie. Podobnie nieistotne różnice są w przypadku przy-
pisywania rang tematycznym trasom turystycznym, choć utworzenie tych tras było 
znacznie częściej wskazywane przez turystów (67,2%, tab. 6) niż przez mieszkańców 
(33,1%). Atrakcyjność turystyczną miasta można zwiększyć przez poprawę bazy ga-
stronomicznej – tak uważa 6,5% mieszkańców i 10,9% turystów (tab. 6), przypisując  
temu działaniu podobne znaczenie (ważność; brak istotnych różnic). Natomiast na 
poprawę stanu bazy noclegowej, jako działanie zwiększające atrakcyjność Przemyśla, 
wskazało 29,8% mieszkańców i 48,4% turystów; różnice w wypowiedziach obu grup 
respondentów są statystycznie istotne (ryc. 16). 
 

Ryc. 16. Wykres pudełkowy – porównanie wypowiedzi mieszkańców i turystów  
nt. poprawy stanu bazy noclegowej 

 

Znaczenie wartości liczbowych: 1 – zdecydowanie tak; 2 – raczej tak; 3 – nie mam zdania 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Mieszkańcy przyznali poprawie bazy noclegowej zarówno najniższe, jak i najwyż- 

sze rangi. Natomiast turyści uznali większą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych  
jako bardzo ważne lub ważne działanie mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej Przemyśla. 

Reasumując, należy stwierdzić, że zdaniem mieszkańców i turystów miasto Prze- 
myśl jest atrakcyjne turystycznie i posiada duży potencjał turystyczny. Nie jest on  
jednak w pełni wykorzystany. Główną tego przyczyną jest niewystarczająca promocja 
zasobów i walorów turystycznych przez władze miasta i organizacje odpowiedzialne  
za tego rodzaju działania. 

Poprawa stanu  
bazy noclegowej 



Izabela Cichocka, Jan Krupa 

218 

5. Podsumowanie 

Władze miasta Przemyśla oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz tury- 
styki podejmują liczne działania na rzecz ożywienia ruchu turystycznego w mieście  
i okolicach. To właśnie turystyka jest obecnie jedną z dziedzin gospodarki, która ma 
ogromny wpływ na rozwój regionów i miast, a przede wszystkim generuje miejsca pracy. 
Przemyśl jest miastem o bardzo dużej atrakcyjności turystycznej, godnym polecenia,  
lecz niestety nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego. Zauważalny jest  
brak w ofercie turystycznej Przemyśla wielu atrakcyjnych obiektów i miejsc, zarówno  
dla młodej grupy odbiorców, jak też dla seniorów. Słabym punktem w działalności  
władz miasta oraz organizacji o charakterze turystycznym jest mało zauważalna  
i nieskuteczna promocja, co jest także bolączką wielu innych polskich miast. 

W opinii mieszkańców miasta, jak też turystów poziom zagospodarowania 
turystycznego Przemyśla sprzyja rozwojowi tej branży, a wśród najważniejszych  
atrakcji turystycznych miasta wymieniano najczęściej obiekty zabytkowe, jak: Zamek 
Kazimierzowski, Rynek Starego Miasta i Kopiec Tatarski. Z kolei imprezy kultural- 
no-rozrywkowe są mało znane turystom, jak też mieszkańcom miasta, stąd też były 
wskazywane sporadycznie w odpowiedziach, a były to m.in.: Wincentiada, Święto  
Zamku Kazimierzowskiego oraz Święto Fajki i Manewry Szwejkowskie. W opinii 
respondentów Przemyśl najbardziej jest znany z zabytków architektury i Kopca 
Tatarskiego. Mieszkańcy wskazują również ludwisarstwo i fajkarstwo, a turyści herb 
Przemyśla. 

Do wiodących form turystyki uprawianych przez mieszkańców należy turystyka 
wypoczynkowa, natomiast wśród turystów największą rolę odgrywa turystyka po-
znawcza. Wśród mieszkańców panuje opinia, że Przemyśl nie wykorzystuje swojego 
potencjału turystycznego, natomiast turyści są odmiennego zdania. Zarówno miesz- 
kańcy, jak i turyści uważają, że działania promocyjne prowadzone na rzecz rozwoju 
turystycznego miasta są niewystarczające. Mieszkańcy, wyjeżdżając poza Przemyśl,  
w większości nie spotkali się z żadną reklamą miasta podkreślającą jego walory tury-
styczne, a turyści wymieniają jedynie foldery i bilbordy. Badani zgodnie uważają, że 
należałoby podjąć działania dotyczące większej promocji miasta w regionie, a także 
większej reklamy imprez kulturalno-rozrywkowych. 

W poszukiwaniu możliwości rozwoju miasta w styczniu 2016 r. przedsiębiorcy 
działający w Przemyślu i jego okolicach założyli Klaster Turystyczny. Spotkania 
przedsiębiorców obfitują w wiele pomysłów mających na celu zwiększenie ruchu tu-
rystycznego w mieście. Jednym z nich jest wypromowanie „klarownego”, a z czasem 
markowego produktu turystycznego. 
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