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TURYSTYKA WIEJSKA NA PRZYKŁADZIE POWIATU ŁOSICKIEGO

RURAL TOURISM ON THE EXAMPLE OF THE COUNTY ŁOSICE

Wstęp

Turystyka wiejska stanowi formę turystyki na obszarach wiejskich i obejmuje różnego 
rodzaju aktywność związaną z przyrodą, wędrówkami, turystykę zdrowotno-krajoznawczą, 
która bezpośrednio wykorzystuje zasoby i walory wsi1. Oprócz ukazania produkcji roślinnej, 
zwierzęcej i przetwórstwa turystyka wiejska obejmuje także rodzaje działalności ludzkiej zwią-
zane z życiem wsi, jej kulturą, religią, z tym wszystkim, co się kryje pod pojęciem etno-
grafia (dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako twórca kultury)2.

Natomiast agroturystyka jest rodzajem wypoczynku odbywającego się na terenach 
wiejskich o charakterze rolniczym, opartym na bazie noclegowej i aktywnościach re-
kreacyjnych związanych z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem 
(przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym)3.

Cele i teren badań

Celem artykułu jest przedstawienie najbardziej wartościowych gmin powiatu łosickie-
go pod względem ich walorów turystycznych wykorzystywanych przez ludzi pragnących 
odpoczywać na łonie natury i korzystać z turystyki wiejskiej. Powiat łosicki, o którym 
będzie mowa poniżej, jest najbardziej wysuniętym na wschód terenem województwa ma-
zowieckiego. Najciekawszą pod względem turystycznym jest gmina Sarnaki ograniczona 
od południowego-wschodu malowniczą rzeką Bug. Jest to obszar predestynowany do 
uprawiania różnych form turystyki, w tym turystyki wiejskiej, kwalifikowanej i kulturowej. 
Z tego powodu w wioskach nadbużańskich Mierzwicach i Serpelicach przygotowano dla 
turystów największą w powiecie bazę noclegową. Praca napisana została częściowo na 
podstawie badań naukowych autorki opartych na kwestionariuszu ankiety. W badaniach 
uczestniczyło 30 gospodarzy prowadzących działalność agroturystyczną.

1 E. Wyrwicz, Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, 
Wyd. POT, Warszawa 2003, s. 169–170.
2 M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 16.
3 E. Wyrwicz, op. cit.
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Walory turystyczne w gminie Łosice

Gminy należące do powiatu łosickiego odwiedzane są co roku przez rzesze turystów, 
którzy pragną odpocząć na dziewiczych terenach doliny Bugu, wijącego się wśród more-
nowych wzgórz. Obszar ten ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze włączony został 
w 1994 r. do Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, a jego niebywałą atrakcją są 
bogate kompleksy leśne i szata roślinna z unikatowymi okazami przyrody4.

Jedną z gmin o profilu turystycznym jest gmina Sarnaki położona na trasie Lublin–
Białystok i drodze łączącej województwo podlaskie z przejściem granicznym w Terespolu 
i Kukurykach. Jest to miejscowość o bardzo starym rodowodzie. Początki sięgają czasów 
pogańskich i związane są z Jadźwingami. Drobnoszlachecka wieś w 1430 r. uzyskała pra-
wa miejskie5. Ponad 1/3 powierzchni gminy zajmują lasy położone w malowniczej dolinie 
Bugu. Liczne starorzecza, lasy i otaczające je łąki z wieloma pomnikami przyrody, urwiste 
skarpy i plaże nad Bugiem czynią okolicę atrakcją turystyczną. Obecnie na terenie gminy 
znajduje się 41 pomników przyrody. Na podkreślenie zasługują aleja lipowa w Zabużu 
licząca 34 drzewa, okazały dąb o obwodzie 560 cm położony koło wsi Mierzwice Stare, 
lipa o obwodzie 558 cm rosnąca we wsi Klepaczew oraz duży głaz narzutowy o obwodzie 
14,7 m, położony w Leśnictwie Dubicze6.

Piękno krajobrazu i niezniszczona przez działalność człowieka przyroda to tylko na-
miastka tego, co można zaoferować turystom w powiecie łosickim. Dawne czasy pozosta-
wiły tu po sobie liczne pamiątki w postaci zabytkowych kościołów, dworów, przydrożnych 
kapliczek, krzyży i mogił, które odrestaurowane i pielęgnowane świadczą o jakże boga-
tych doświadczeniach historycznych tych terenów. Jednak niekwestionowaną atrakcję 
turystyczną regionu stanowią zabytki architektury, posiadające swoiste, własne, charak-
terystyczne oblicze7.

Niewątpliwie najcenniejsze są kościoły mające długą i ciekawą historię. Kiedy będziemy 
przebywać na ziemi łosickiej, koniecznie trzeba zwiedzić barokowy kościół w Górkach, 
którego dzieje sięgają XVI w. Na uwagę zasługują również wczesnobarokowa świątynia 
z dzwonnicą z XVII w., znajdująca się na terenie cmentarza w Ruskowie, oraz neogotycki 
kościół w Huszlewie zbudowany w latach 1859–1867.

Pod względem turystycznym bardzo ciekawymi walorami wyróżniają się Serpelice, 
które postrzegane są jako najpopularniejsza miejscowość wypoczynkowa położona nad 
Bugiem. W Serpelicach możemy podziwiać zbudowany po wojnie drewniany kościół 
i klasztor Kapucynów, a najbardziej wytrwali amatorzy spacerów z pewnością zechcą 
przejść całą, wiodącą przez las, trasę drogi krzyżowej zwaną Kalwarią Podlaską, na końcu 
której znajduje się zabytkowa kapliczka.

4 G. Rąkowski, Polska egzotyczna. Cz. 2, Oficyna Wyd. Rewasz, Warszawa 1996, s. 41–55.
5 S. Stolarczyk, Nadbużańskie Podlasie, KAW, Białystok 1981.
6 H. Kot et al., Informator przyrodniczy. Województwo bialskopodlaskie, red. H. Kot, Zakład Badań Ekologicznych 
Ekos, Siedlce 1997, s. 138.
7 Ibidem.
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Bardzo istotnym elementem podlaskiego pejzażu są także ukryte w zieleni parków dwo-
ry i pałace. Najokazalszym przykładem tego typu zabudowy jest oficyna dworska z oran-
żerią zbudowana w 1840 r. przez Podczaskich. Obiekt ten, nazywany przez miejscowych 
kasztelem, przejawia cechy typowe dla budownictwa gotyku romantycznego. Warto udać 
się także do Mężenina, gdzie pomiędzy okazałymi dębami i starymi sosnami umiejscowiony 
jest dwór z przełomu XIX i XX w., który stanowił dawną posiadłość Jundziłłów. Również 
pałac w Ruskowie i dwór w Sarnakach z II połowy XIX w. są dowodem ogromnego histo-
rycznego bogactwa architektonicznego tych terenów. Kolejna grupa obiektów to dwory 
i zabudowa podworska, które możemy odnaleźć w Sarnakach (obecnie siedziba Nadleś-
nictwa Sarnaki), Terlikowie, Borsukach, a także w Starych Litewnikach-Kolonii. Wśród nich 
na szczególną uwagę zasługuje zespół dworsko-parkowy w Klimczycach, stworzony 
w stylu gotyku angielskiego, który do dnia dzisiejszego zachował się w dobrym stanie8.

W turystyce wiejskiej dużą rolę odgrywa zainteresowanie turystów rodzimą kulturą lu-
dową, głownie kultywowaną przez gospodarzy, właścicieli gospodarstw agroturystycznych. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom wspierania organizacyjnego działań poszczególnych 
twórców ludowych, na terenie powiatu łosickiego powołano w 2000 r. Społeczną Powiatową 
Radę Kultury. Po roku działalności SPRK przekształciła się w Powiatowe Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury w Łosicach. Tradycję, muzyczną kulturę ludową kultywują zespół 
folklorystyczny Pasieka z Platerowa, kabaret Łzy Sołtysa z Sarnaków i zespół ludowy 
Marysieńki ze Szpaków. Imprezy cykliczne organizowane na terenie powiatu łosickiego to 
m.in.: Festyn Nadbużański, Krajowe Święto Aronii, Łosickie Święto Pieczarki, Regionalne 
Święto Truskawki, Dożynki Regionalne9.

Zagospodarowanie turystyczne

Baza noclegowa gminy Sarnaki rozwijała się już od dawna, chociaż intensywność i ja-
kość jej zmieniały się na przestrzeni lat. Od lat 60. bazę noclegową na omawianym terenie 
tworzyły zakłady pracy dla pracowników i ich dzieci, głównie z regionu siedlecko-bialskiego, 
które w nadbużańskich miejscowościach lokowały swoje ośrodki wypoczynkowe i kolo-
nijne. Z biegiem czasu obok ośrodków zaczęły powstawać prywatne domy letniskowe, 
których liczba z roku na rok systematycznie wzrastała, szczególnie kolejarzy (Fronołów). 
Obecnie struktura oraz przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej w gminie ulega 
przekształceniu.

Tendencja lokalizacji obiektów w miejscowościach położonych bezpośrednio nad rzeką 
Bug nie jest już tak duża jak dawniej. Wynika to z rozwoju coraz bardziej popularnych 
gospodarstw agroturystycznych i prywatyzacji dawnych ośrodków wczasowych.

Istniejąca baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania turystyczne-
go i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na terenie powiatu łosickiego. Odpowiedni 
standard i różnorodność obiektów noclegowych ze zróżnicowanymi cenami są kluczowym 

8 Poznaj powiat łosicki. Przewodnik turystyczny, Starostwo Powiatowe, Łosice 2014, s. 25–36.
9 S. Kordaczuk, Powiat łosicki. Przewodnik subiektywny, MIK, Warszawa 2014, s. 133.
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elementem w procesie podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu zarówno krótkiego, 
jak i dłuższego. Proces prywatyzacji obiektów zakładowych prowadzi do poprawy ich stanu 
technicznego oraz standardu oferowanych usług. Baza noclegowa gminy charakteryzuje 
się zmienną wielkością w skali roku. W sezonie turystycznym do dyspozycji gości jest 
1636 miejsc noclegowych zlokalizowanych w 36 różnego typu obiektach noclegowych10.

Tabela 1. Zestawienie baz noclegowych według rodzaju obiektu i liczby miejsc noclegowych

Rodzaj obiektu Liczba obiektów Liczba miejsc  
noclegowych ogólnie W tym całorocznych

Pensjonaty 2 Brak danych
Domy wczasowe, 
ośrodki wypoczynkowe 12 927 99

Schroniska młodzie-
żowe 1 22 0

Gospodarstwa agrotury-
styczne 21 137 66

Pola namiotowe 3 550 -

Razem 36 1636 165

Źródło: Strategia rozwoju gminy Sarnaki na lata 2009–2020, Sarnaki 2009.

Na obraz zagospodarowania turystycznego na terenie gminy wpływa również zabudo-
wa letniskowa, której rozwój nastąpił jako konsekwencja odkrycia terenów nadbużańskich 
dla wypoczynku przez zakłady pracy. Na analizowanym obszarze znajduje się 698 działek 
zlokalizowanych w ośmiu miejscowościach nadbużańskich. Największe skupisko działek 
letniskowych znajduje się w Mierzwicach-Kolonii i jest ich 367. Jednak najbardziej kojarzoną 
z „letniskami” miejscowością w gminie są Serpelice, w których znajduje się 130 działek letni-
skowych. Indywidualna zabudowa wypoczynkowa odznacza się podobnym przestrzennym 
rozmieszczeniem jak obiekty zbiorowego zakwaterowania z wyłączeniem gospodarstw agro-
turystycznych. Elementem zagospodarowania turystycznego są również szlaki turystyczne.

Malownicze położenie parku, swoiste, unikatowe bogactwo i różnorodność flory i fauny 
oraz walory historyczno-kulturowe sprawiły, iż na jego terenie preferowane są różnorodne 
formy turystyki m.in. spływy tratwami i kajakami po rzece Bug, rajdy piesze i rowerowe 
oznaczonymi szlakami turystycznymi, krajoznawczo-przyrodnicza turystyka kwalifikowana, 
turystyka weekendowa preferowana przez mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. 
Popularnością cieszą się wędkarstwo, zbieranie runa leśnego, narciarstwo biegowe, jazda 
konna, jazda na rowerze, pływanie, polowania.

Gmina Sarnaki stwarza możliwości uprawiania różnych form turystyki. Podejmując 
aktywną turystykę, której celem jest poznanie, turysta podróżuje, chcąc zobaczyć nowe, 
nieznane wcześniej elementy środowiska naturalnego (wody, przyrodnicze walory dzia-

10 Strategia rozwoju gminy Sarnaki na lata 2009–2020, Sarnaki 2009.
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łalności człowieka, obyczaje, zabytki). Jedną z form turystyki jest turystyka kwalifikowa-
na. Są to różne rodzaje turystyki aktywnej np. pieszej, kolarskiej, wodnej, konnej. Do 
szczególnych cech wyróżniających turystykę kwalifikowaną należy zaliczyć konieczność 
fizycznego i psychicznego przygotowania kondycyjnego, umiejętność posługiwania się 
sprzętem turystycznym i posiadania pewnego zasobu wiedzy.

Najpowszechniejszą formą turystyki kwalifikowanej jest turystyka piesza. Obszary chro-
nione, parki narodowe i parki krajobrazowe są szczególnie predysponowane do uprawiania 
turystyki pieszej. W tym celu wyznacza się znakowane szlaki turystyczne przebiegające 
przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny oraz ścieżki dydaktyczne. Równolegle 
z turystyką pieszą mogą rozwijać się turystyka rowerowa i konna, które ostatnio zyskują 
coraz większą popularność11.

Dla uprawiania turystyki oraz w celach poglądowo-dydaktycznych stworzono ścieżki 
przyrodniczo-leśne. Jedna z nich utworzona została w 1999 r. Jej usytuowanie w najwięk-
szym kompleksie leśnym – uroczysku Zabuże – pozwala na praktyczne zapoznanie się 
z większością zagadnień związanych z gospodarką leśną i charakterystyką przyrodniczą. 
Ścieżka przebiega przez drzewostan leśnictwa Mierzwice, w tym w 1/3 przez teren rezerwa-
tu Zabuże, a na odcinku długości ok. 500 m po skarpie rzeki Bug. Na trasie ścieżki umiej-
scowiono punkt widokowy i 16 przystanków o szerokiej tematyce m.in. stanowisko przyrody 
nieożywionej z ok. 100 sztukami głazów narzutowych. Przy przystanku nr 5 wnoszą się 
zbocza wąwozu porośniętego bogatą roślinnością. Przy następnym przystanku można 
obejrzeć drzewostan naturalnego pochodzenia. Przy innych przystankach zapoznać się 
można z metodami dokarmiania zwierząt, odnawiania lasu, walki ze szkodnikami leśnymi12.

Kolejna ścieżka turystyczna położona na 280 ha i licząca 6 przystanków poglądowych 
występuje w uroczysku Trojan. Nazwą tą określa się również okalający jeziorko rozległy 
kompleks łąk, starorzeczy i naturalnych zadrzewień rozciągających się między lasem 
a korytem Bugu. Na tej ścieżce przyrodniczej znajduje się największy naturalny na terenie 
parku zbiornik wodny stale połączony z Bugiem. Jego naturalność zdecydowała o dużym 
bogactwie roślinności wodnej i lądowej. Jest to osobliwe miejsce o wyjątkowym bogactwie 
zbiorowisk roślinnych i niepowtarzalnym krajobrazie. Wycieczki po tym szlaku dostarczają 
turystom niezapomnianych wrażeń13. Następna ścieżka przyrodnicza przebiega przez 
rezerwat ornitologiczny Kózki. Znajduje się na niej 7 przystanków. Rozległy teren pokryty 
jest wydmami i licznymi rowami, często wypełnionymi wodą. Spośród gniazdujących tam 
ptaków na uwagę zasługują czajka, rybitwa białoczelna i zwyczajna, sieweczka rzeczna, 
brodziec piskliwy14.

11 H. Kiryluk, Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Zarządzanie turystyką na obszarach 
przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, WSE, Białystok 2005, s. 56–62.
12 B. Kondratiuk, Nadleśnictwo Sarnaki. Ścieżka przyrodniczo-leśna, Nadleśnictwo Sarnaki, Sarnaki 2004, s. 2–8.
13 E. Jankowska et al., Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki w gminie Sarnaki. 
Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 
Biała Podlaska 2005, s. 68.
14 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Bugu i Liwca, red. D. Piotrowski, seria Mazowsze. Analizy 
i Studia, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa 2008, s. 46.
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Na terenie powiatu łosickiego dla celów turystycznych opracowano szlaki: 
 – szlak turystyczny od Serpelic do Kózek wchodzący w skład nadbużańskiego szlaku ro-

werowego biegnącego od Wyszkowa do Hrubieszowa. Jest to jeden z najpiękniejszych 
szlaków turystycznych Podlasia, biegnący brzegiem Bugu wzdłuż sosnowych lasów 
rosnących na piaszczystych wydmach. Szlak ten można pokonać pieszo, rowerem, 
w okresie letnim także kajakiem15;

 – szlak rowerowy w gminie Platerów przebiega na trasie Platerów–Rusków–rezerwat 
Kisielewszczyzna–Mężenin-Kolonia–Mężenin. Szlak ten pokazuje cenne obiekty tej 
gminy – stare dwory(Rusków, Mężenin), zabytkowe kościoły (Rusków) i walory przy-
rodnicze;

 – szlak bohaterstwa przebiega od wsi Dzięcioły przez Ostromęczyn, Chłopków do Wali-
mia. Na szlaku zobaczyć można stare cmentarze z czasów I wojny światowej, mogiły 
ofiar AK związanych z działalnością partyzancką i zdobyciem broni V2;

 – szlak dworów i kościołów obejmuje Sarnaki, Platerów, Chłopków, Górki, Rusków, 
Łosice, Mężenin, Makarówkę;

 – szlak słowiańskich grodów znajduje się na trasie Dzięcioły–Ostromęczyn–Chłopków–
Walim. Na szlaku mieszczą się mało czytelne ślady dawnych grodzisk wczesnośred-
niowiecznych16.
Dużym zainteresowaniem na omawianym terenie cieszy się turystyka konna. Corocznie 

od 2005 r. we wrześniu organizowana jest w tym pięknym nadbużańskim zakątku impreza 
konna o nazwie Biesiada Konna, której organizatorami są Marek Sawczuk i Szczepan 
Wereszko. Celem tej imprezy jest również zjednoczenie środowiska osób preferujących 
jazdę konną, zacieśnienie przyjaźni, zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i turystyki 
jeździeckiej.

W ramach imprezy organizowane są przejażdżki bryczkami, wozami oraz konno po 
przepięknych terenach nadbużańskich i okolicach rezerwatu Trojan. Główne atrakcje 
Biesiady Konnej w Serpelicach to zawody sprawnościowe na koniach w czterech kon-
kurencjach: tor przeszkód, tor przeszkód zaprzęgów, pogoń za lisem oraz miss amazo-
nek17. W imprezie tej corocznie uczestniczy około 40 uczestników z różnych regionów 
południowego Podlasia.

Oferowane atrakcje są przeznaczone nie tylko dla wytrawnych jeźdźców i uczestników 
zawodów. W pokazach konnych uczestniczy również wielu obserwatorów, dla których wi-
dok koni w biegu i parady konne są formą relaksu i dostarczają niezapomnianych wrażeń. 
Organizatorzy udostępniają także swoje wierzchowce tym, którzy z grzbietu końskiego 
chcieliby oglądać nadbużański krajobraz.

W powiecie łosickim największa liczba gospodarstw agroturystycznych znajduje się 
w gminie Sarnaki, na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Najbardziej 
dynamiczny rozwój gospodarstw zauważalny jest w Serpelicach, Klepaczewie, Zabużu 

15 S. Szańkowski, Dolina Bugu, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Łosice 2003, s. 36.
16 Poznaj powiat łosicki…, op. cit., s. 78–83.
17 S. Wereszko, M. Sawczuk, Biesiada w Serpelicach, „Podlaskie Echo Katolickie” 2006, nr 9, s. 6.
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i Mierzwicach Starych. Ponadto turystykę konną oferują znane ośrodki wypoczynkowe 
znajdujące się w Serpelicach:

 – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Relax – jazda konna, zajęcia z hipoterapii;
 – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Skarpa – jazda konna na padoku, jazda w te-

renie, przejażdżki bryczkami lub wozem traperskim.

Działalność agroturystyczna

Istotnym motywem podejmowania działalności agroturystycznej było w szczególności 
usytuowanie swego gospodarstwa na bardzo atrakcyjnym pod względem przyrodniczym 
terenie. Na podstawie przeprowadzonych w 2012 r. badań ankietowych wśród właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych gminy Sarnak 83,3% badanych gospodarstw powstało 
właściwie z tego powodu. Wielu rolników decyzje o podjęciu działalności usługowej wśród 
agroturystów podjęło ze względu na możliwość zarobkowego wykorzystania wolnych 
pomieszczeń oraz dodatkowego dochodu ze sprzedaży własnych produktów rolnych tu-
rystom (33,3%). Ważnym motywem było także uzyskanie dodatkowego dochodu – dla 
58,3% badanych był to istotny czynnik wpływający na decyzje. Na uwagę zasługuje 
również fakt dostrzegania wymiaru społecznego agroturystyki. Prawie połowa (41,6%) 
respondentów wskazywała jako dodatkowy motyw podejmowania działalności możliwość 
realizacji własnych zainteresowań.

Na podstawie tych badań można wyróżnić następujące motywy podejmowania dzia-
łalności agroturystycznej:

 – trendy w polskiej turystyce – 0,0%;
 – wzrost zainteresowania agroturystyką – 0,0%;
 – możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu – 16,6%;
 – wykorzystanie wolnych pomieszczeń – 33,3%;
 – możliwość realizacji własnych zainteresowań – 41,6%;
 – uzyskanie dodatkowego dochodu – 58,3%;
 – położenie w atrakcyjnym turystycznie regionie – 83,3%18.

Oprócz gminnych propozycji spędzenia wolnego czasu turyści przebywający w an-
kietowanych gospodarstwach agroturystycznych mają możliwość skorzystania z ofert 
zaproponowanych przez gospodarza. Najczęściej gospodarze zachęcają do korzystania 
z wycieczek pieszych, rowerowych i wędkarstwa (100% odpowiedzi). Wycieczki konne 
oferowane są tylko w 7 gospodarstwach. Natomiast jedno z gospodarstw proponuje wy-
cieczki ornitologiczne i edukacyjne po Podlasiu. Właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych zachęcają turystów do przyjazdu, oferując im możliwość udziału w podstawowych 
pracach gospodarskich, w tym głównie polowych, robieniu przetworów i rąbaniu drewna. 
Ponadto w niektórych ofertach występuje możliwość karmienia zwierząt, koszenia kosą, 
zbierania ziół, pieczenia chleba lub robienia masła. Znaczna część gospodyń przekazuje 

18 Informacje uzyskano na podstawie prowadzonych badań na potrzeby pracy magisterskiej D. Jurczuk w Pań-
stwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w 2012 r.
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wczasowiczkom tajniki haftowania (5 gospodarstw), natomiast mała grupa badanych 
(2 gospodarstwa) oferuje możliwość wybierania miodu z pasieki19.

Z przedstawionych walorów przyrodniczych korzystać mogą miłośnicy jazdy konnej, 
wykorzystując wierzchowce utrzymywane przez właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych (tab. 2).

Tabela 2. Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie łosickim umożliwiające turystom jazdę konną

Lp. Nazwisko gospodarza Miejscowość Proponowane formy turystyki 
konnej

1 „U Waldka” Lucyna i Waldemar 
Bielakowie Ostromęczyn Możliwość jazdy konnej

2 Józefa Bobińska Klepaczew Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

3 Cecylia i Ryszard Czyżykowie Klepaczew Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

4 Dariusz Dic Zabuże Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

5 Lucyna Demianiuk Mierzwice Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

6 Elżbieta i Wiesław  
Jakoniukowie Zabuże Możliwość jazdy konnej

7 Roman Kałużny Hołowczyce-Kolonia Możliwość jazdy konnej

8 Janusz Tyszko Klepaczew Możliwość jazdy konnej,  
przejażdżki bryczkami

Źródło: ankieta dotycząca potencjału turystycznego powiatu/miasta na prawach powiatu w ramach 
projektu pt. Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007–2013, Polska 
Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2007, s. 18–19.

O sukcesie gospodarstwa agroturystycznego w dużej mierze decyduje jego położenie. 
Na podstawie badań ankietowych 83,3% respondentów stwierdziło, że ich gospodarstwo 
położone jest na obszarze atrakcyjnym dla turystów ze względu na to, iż północna część 
gminy Sarnaki leży w dolinie Bugu, co powoduje, że głównym walorem turystycznym tego 
regionu jest środowisko przyrodnicze, warunki zaś i możliwości rozwoju agroturystyki na 
terenie gminy Sarnaki właściciele agroturystyki uważają za bardzo dobre. Ponadto rolni-
cy rozszerzali ofertę agroturystyczną o możliwość wygodnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. W tym celu zakładali ogród z wydzieloną częścią rekreacyjną umożliwiającą 
wypoczynek, grillowanie i biesiadowanie (50%). W ponad 75% gospodarstw gospodarze 
dokonali adaptacji budynków gospodarskich na kwatery, zwiększając przy tym ofertę 
o nowe miejsca noclegowe.

Standardy oferowanej turystom bazy noclegowej są zróżnicowane. Większość gospo-
darzy udostępnia pokoje w oddzielnym budynku mieszkalnym. Są to jednostki mieszkalne 

19 J. Sosnowski, G.A.Ciepiela, K. Jankowski, Potencjał turystyczny powiatu łosickiego, [w:] Turystyka w rozwoju 
obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Wrocław 2007, s. 159.
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z własną łazienką. Tego typu pokoje obejmują łącznie około 59% ogółu bazy noclegowej 
w badanych gospodarstwach, 25% zaś stanowią pokoje w wydzielonej części budynku 
mieszkalnego zamieszkanego przez rodzinę rolnika. Pozostałe 16% miejsc noclegowych 
znajduje się w oddzielnych mieszkaniach, na kempingach oraz polach namiotowych.

Istotnym elementem usług obiektów agroturystycznych jest oferta gastronomiczna. 
Z przeprowadzonych ankiet kwestionariuszowych wynika, że prawie 92% badanych go-
spodarstw oferuje swoim gościom wyżywienie, tylko w nielicznych (8%) gospodarstwach 
turyści przygotowywali posiłki we własnym zakresie20. Usługi agroturystyczne na terenie 
gminy Sarnaki w większości świadczone są w okresie letnim, ponieważ odbiorcy tej formy 
wypoczynku szukają bliskiego kontaktu z przyrodą. Jednak ze względu na fakt, iż usługi te 
stają się często głównym źródłem dochodu rolników, oferowane są przez cały rok. Rolnicy 
starają się zapewnić atrakcje, które skłaniają do wypoczynku także poza sezonem. W tym 
celu oferują np. wypoczynek w czasie świąt Bożego Narodzenia czy też Wielkanocy, 
Nowego Roku lub także miały w swojej ofercie zorganizowany wypoczynek weekendowy.

Kreowanie produktu agroturystycznego wiąże się również z tworzeniem atrakcji mają-
cych na celu zagospodarowanie czasu wolnego turystów. Z badań wynika, że wycieczki 
rowerowe i piesze to najczęstsza atrakcja turystyczna tego regionu. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że w 41,6% badanych gospodarstw można było wziąć udział w spływach 
kajakowych po Bugu, co obok wytężonego wysiłku fizycznego umożliwiało podziwianie 
z bliska nadbużańskiej flory i fauny. Turyści przebywający w gospodarstwach agrotury-
stycznych mieli również możliwość poznania wiejskiej kultury i zwyczajów, zwłaszcza przez 
uczestnictwo w niektórych typowych, ale zarazem ciekawych i bezpiecznych pracach 
gospodarskich. Zapewniały one udział agroturystom w takich zajęciach, jak: koszenie 
kosą, robienie przetworów domowych, pieczenie chleba i karmienie zwierząt (58,3%)21.

Podsumowanie i wnioski

Celem pracy było przedstawienie powiatu łosickiego od strony możliwości wykorzy-
stania go dla potrzeb rozwoju turystyki wiejskiej.

Powiat łosicki ze względu na swoje walory przyrodnicze, szczególnie w strefie nad-
bużańskiej, predysponuje do uprawiania różnych form turystyki, także wiejskiej, chociaż 
obecnie stan odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wymaga jeszcze 
dużo pracy.

Magnesem dla turystów jest Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, gospodarstwa 
agroturystyczne zaś znajdujące się na tym terenie zachęcają do odpoczynku w ciszy 
i bliskości z naturą.

Terenem o najlepszym zagospodarowaniu turystycznym przystosowanym do różno-
rodnych potrzeb turystycznych jest gmina Sarnaki.

20 Informacje uzyskano na podstawie prowadzonych badań na potrzeby pracy magisterskiej D. Jurczuk w Pań-
stwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w 2012 r.
21 Ibidem.
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Mieszkańcy wsi nadbużańskich kultywują stare tradycje i kulturę ludową bardzo ce-
nioną wśród przyjezdnych turystów. Rozwój tej formy działalności przy wsparciu władz 
samorządowych stwarza szanse dla promocji regionu i rozwoju turystyki wiejskiej.

Rozbudowanie informacji turystycznej w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu 
oraz utworzenie nowych oznakowanych szlaków turystycznych mogą przyczynić się do 
większego zainteresowania turystów z innych regionów kraju tym terenem.

Rozwijanie turystyki w powiecie łosickim, ze szczególnym naciskiem na turystykę wiej-
ską, z racji atrakcyjności tego nadbużańskiego terenu przyczyni się do promocji regionu, 
a dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych może stać się źródłem dodatkowych 
dochodów, konsolidacji społeczności lokalnej i wzrostu poziomu usług, co w przyszłości 
może przyczynić się do przyciągnięcia potencjalnych inwestorów.
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Streszczenie

Turystyka wiejska to forma turystyki w obszarach poza aglomeracjami miejskimi, dająca turystom 
możliwość odpoczynku w ciszy, spokoju i odmienności. Związana jest z agroturystyką, która 
pozwala na poznanie życia rodziny wiejskiej, daje możliwość obejrzenia i uczestnictwa w cieka-
wych zajęciach charakterystycznych dla terenów wiejskich. Turystyka wiejska łączy się również 
z turystyką kulturową, umożliwiającą poznanie dziedzictwa kulturowego występującego na wsi, 
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przykładami mogą być sztuka ludowa, mała architektura sakralna. Powiat łosicki ze względu na 
swoje walory przyrodnicze i kulturowe ma szanse na rozwój turystyki wiejskiej w oparciu o bogatą 
bazę agroturystyczną i wypoczynkową.

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, atrakcje turystyczne, agroturystyka, rzeka Bug

Abstract

Rural tourism is a form of tourism in areas outside urban centers, giving visitors the opportunity 
to rest in peace, tranquility and diversity. Is associated with rural tourism, which allows to know 
the life of a rural family, it gives the opportunity to see and participate in interesting activities 
characteristic of rural areas. Rural tourism is also linked to cultural tourism, giving the opportunity 
to explore the cultural heritage, present in the countryside, for example, folk art, a small church 
architecture. Łosice County because of their natural and cultural values has a chance for the 
development of rural tourism based on the rich database of agritourism and recreation.

Keywords: tourism, rural tourism, tourist attractions, recreation river Bug
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