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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA BIESZCZADÓW  
W OPINII PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

BESKIDS MOUNTAINS GUIDES’ OPINION ON THE TOURIST 
INFRASTRUCTURE IN BIESZCZADY

Wprowadzenie

Bieszczady to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju. Należą one do 
Beskidów. Zajmują część terytorium Polski, Słowacji i Ukrainy.Są najbardziej wysunię-
tą na południowy-wschód częścią Polski. Stanowią część głównego łuku karpackiego 
i są pierwszym członem Karpat Wschodnich, które zaczynają się w dolinie Sanu, 
Osławy, Osławicy i Laborca. W granicach Polski znajdują się jedynie Bieszczady 
Zachodnie, które przechodzą ku zachodowi (za Przełęczą Łupkowską) w Beskid 
Niski, natomiast ku wschodowi (za Przełęczą Użocką) w Bieszczady Wschodnie. 
Po południowej stronie wododziału karpackiego, czyli na Słowacji noszą one nazwę 
Bukovske Vrchy1.

Główną atrakcją obszaru tych gór jest najwyższy ich szczyt – Tarnica (1346 m n.p.m.). 
Pomimo wysokości, która nie może konkurować z najwyższymi polskimi szczytami, cieszy 
się on dużą popularnością wśród zwiedzających, nie tylko z kraju. Na głównej kulminacji 
znajduje się punkt geodezyjny i żelazny krzyż ustawiony w 1987 r., upamiętniający – wraz 
z wmurowaną tablicą – pobyt ks. Karola Wojtyły 5 sierpnia 1953 r. Na szczyt Tarnicy 
można dostać się dwoma szlakami: czerwonym i niebieskim, odpowiednio wychodząc 
z Ustrzyk Górnych lub z Wołosatego. Kolejnym obiektem cieszącym się dużą popularno-
ścią wśród zwiedzających jest Jezioro Solińskie. Wokół niego koncentrują się największe 
bieszczadzkie miejscowości turystyczne, m.in.: Polańczyk, Solina czy Myczkowce. Są tam 
tysiące miejsc noclegowych, dziesiątki restauracji, przystani, lecz tylko cztery kąpieliska 
strzeżone. Powierzchnia Jeziora Solińskiego to około 22,5 km2.

Lasy w Bieszczadach stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych elementów krajobrazu. 
Najbardziej rozpowszechnionym na całym obszarze zespołem leśnym jest żyzna buczyna 

1 W. Krukar, Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Wyd. Rewasz, Pruszków 2009.
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karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum), występująca w kilku wariantach i będąca 
dominującym zbiorowiskiem lasu dolnoreglowego2.

Kolejną atrakcją, która zasługuje na szczególną uwagę turystów, jest Bieszczadzka 
Kolejka Leśna, zwana Bieszczadzką Ciuchcią. Jej trasa rozpoczyna się w Majdanie, gdzie 
zainteresowani mogą również zwiedzić skansen.

Bieszczady są bardzo rozpoznawalną marką turystyczną w Polsce. Pomimo rozbu-
dowanej infrastruktury turystycznej wciąż postrzegane są jako jeden z bardziej „dzikich” 
zakątków Polski. W tym regionie realizuje się przede wszystkim rekreację w rejonie Jeziora 
Solińskiego i turystykę górską. O ich wyjątkowości przesądzają nie tylko walory przyrod-
niczo-krajobrazowe, lecz również liczne kulturowe atrakcje turystyczne3.

W Bieszczadach znajduje się jeden z najbardziej malowniczo położonych parków 
narodowych naszego kraju. Jest to, powstały w 1973 r., Bieszczadzki Park Narodowy. To 
największy górski park narodowy w Polsce. Leży on w południowej części województwa 
podkarpackiego, na terenie powiatów bieszczadzkiego i leskiego w gminach Lutowiska 
i Cisna. Niewielka jego część leży w gminie Czarna. Obecnie park zajmuje powierzch-
nię 292,01 km2, z czego ścisłą ochroną objęto 184,25 km2, a częściową 107,77 km2. To 
jeden z ciekawszych pod względem przyrodniczym parków w Europie. Jego otuliną jest 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Biesz-
czadzki Park Narodowy jest częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”, utworzonego przez UNESCO w ramach programu „Człowiek i Biosfera”. 
W skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” wchodzą także 
słowacki Park Narodowy Połoniny oraz ukraiński Użański Park Narodowy. Bieszczadzki 
Park Narodowy wraz z otuliną wchodzi w skład Obszaru Natura 2000: PLC180001 Biesz-
czady, którego powierzchnia wynosi 111 519,5 km2. Jest to zarówno Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków, jak i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk4. 

Park chroni jednocześnie wszystkie polskie duże ssaki, włącznie z niedźwiedziem 
brunatnym, wilkiem, rysiem i żbikiem. Powiodła się również reintrodukcja występujących 
tu wcześniej bobrów i żubrów. Park stanowi także ostoję dla rzadkich gatunków ptaków, 
w tym orła przedniego i puchacza. Najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu parku 
są unikatowe w skali Polski, długie pasma górskich łąk rozciągających się ponad górną 
granicą lasu, zwane połoninami. Z uwagi na położenie geograficzne, w parku występują 
zarówno zachodnio- jak i wschodniokarpackie zbiorowiska roślinne, w tym wiele chronio-
nych i zagrożonych gatunków5.

Istniejąca na terenie parku sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 
130 km stwarza znakomite warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą w trakcie ich zwie-
dzania6.

2 S. Michalik, A. Szary, Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 1, 
Ustrzyki Dolne 1997.
3 P. Luboński, Bieszczady, Wyd. Bosz, Olszanica 2012, s. 32.
4 Ibidem.
5 W. Krukar, Bieszczady przewodnik dla prawdziwego turysty, Wyd. Rewasz, Pruszków 2009, s. 29–30.
6 Ibidem, s. 46.
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Rys. 1. Bieszczadzki Park Narodowy
Źródło: http://79.188.247.178:8080/imap/ [1.04.2016].

Cel pracy

Celem pracy jest prezentacja i próba analizy infrastruktury turystycznej Bieszczadów  
w latach 2000–2015 w opinii przewodników beskidzkich. Problemem badawczym uczy-
niono pytanie: Czy w ostatnim czasie nastąpił rozwój infrastruktury w opinii przewodników 
beskidzkich? 

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem był kwestiona-
riusz ankietowy samodzielnie opracowany przez autorów niniejszego artykułu, a techniką 
badawczą – ankieta.

Ankietę przeprowadzono na grupie 100 przewodników beskidzkich, którzy posiadają 
uprawnienia przewodnickie przez okres co najmniej 7 lat. Ponadto dokonano analizy 
dostępnej literatury przedmiotowej.

Wyniki badań zaprezentowano w formie wykresów i dodatkowo omówiono w formie 
opisowej, uwzględniając najwyższe i najniższe wartości odpowiedzi uzyskanych od respon-
dentów. Ankieta zawierała 9 pytań, zarówno zamkniętych, jak i otwartych.
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Wyniki badań

Opinie na temat rozwoju infrastruktury turystycznej Bieszczadów przedstawili głównie 
przewodnicy z 10–30-letnim stażem pracy (rys. 2). Szczegółowe dane na temat stażu prze-
wodników, którzy brali udział w badaniu, przedstawiono na rysunku 2. 

Rys. 2. Długość stażu pracy
Źródło: na podstawie badań własnych.

Kolejne pytanie dotyczyło form turystyki cieszących się największą popularnością wśród 
zwiedzających Bieszczady (rys. 3). Największym zainteresowaniem cieszy się turystyka 
indywidualna (37 osób). Drugą z form jest turystyka piesza (34 osoby). Następne, cie-
szące się już mniejszą popularnością formy turystyki, to: grupowa (11 osób), poznawcza 
(6 osób), kwalifikowana (9 osób), wodna (3 osoby).

Rys. 3. Formy turystyki cieszące się największą popularnością wśród respondentów
Źródło: na podstawie badań własnych.
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W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o ocenę liczby szlaków turystycz-
nych (rys. 4). Zastosowano skalę od niedostatecznej do bardzo dobrej. 45 osób uznało, 
że liczba szlaków pieszych zasługuje na ocenę bardzo dobrą, a 38 – na dobrą. 

Rys. 4. Ocena liczby szlaków
Źródło: na podstawie badań własnych.

Znacznie mniejsza część ankietowanych, bo tylko 8 osób, uważa, że liczba szlaków 
zasługuje na ocenę dopuszczającą, 4 na dostateczną, a zaledwie 5 ocenia je w tej kwestii 
niedostatecznie. Kolejne poddane ocenie zostały szlaki konne pod kątem ich liczebności. 
Po 40 osób uznało, że zasługują w tej materii na ocenę dobrą i dostateczną. Znacznie 
mniej, bo tylko 6 osób, oceniło je na bardzo dobry. 12 przewodników stwierdziło, że 
z uwagi na liczbę powinny otrzymać stopień dopuszczający, a tylko 2 niedostateczny. 
Liczba szlaków rowerowych przez 39 odpowiadających została uznana za dostateczną, 
ocenę dobrą wystawiło im 28 przewodników, natomiast 25 bardzo dobrą. Dużo mniejsza 
grupa ankietowanych, bo tylko 5 osób, uznała, że liczba szlaków jest dopuszczająca, 
natomiast 2 przyznały ocenę niedostateczną. Liczba ścieżek przyrodniczych i naukowo- 
-dydaktycznych w największym stopniu została oceniona na ocenę bardzo dobrą (45 osób), 
32 osoby uważają ją za dobrą, 12 za dostateczną, 7 dopuszczającą. 4 osoby wybrały 
ocenę niedostateczną (rys. 4).

Oceniona została również jakość szlaków (rys. 5). Najwięcej ankietowanych uznało 
szlaki piesze za dobre (45 osób). Kolejne 30 osób oceniło je na bardzo dobry, 15 dosta-
teczny, 7 dopuszczający, a tylko 3 osoby niedostateczny. Szlaki konne, według 35 osób, 
otrzymały ocenę dostateczną. 
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Rys. 5. Ocena jakości szlaków
Źródło: na podstawie badań własnych.

23 osoby uważają ich jakość za dobrą, a 15 osób za bardzo dobrą. Aż 18 osób jest 
zdania, że zasługują one na ocenę dopuszczającą, natomiast 9 osób ocenia je niedosta-
tecznie. Szlaki rowerowe, w opinii zaledwie 9 osób, są bardzo dobre, natomiast 36 osób 
dobre. 34 ankietowanych uważa je za dostateczne, 18 za dopuszczające i 3 za niedo-
stateczne. Ścieżki przyrodnicze i naukowo-dydaktyczne zostały ocenione następująco: 
34 respondentów dało im ocenę bardzo dobrą, 36 dobrą, 17 dostateczną, 7 dostateczną, 
a 6 niedostateczną (rys. 5).

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło oceny jakości infrastruktury drogowej i dostępności 
komunikacyjnej w opinii przewodników bieszczadzkich (rys. 6). Najwięcej ankietowanych, 
bo aż 45, oceniło ją dobrze. Dostateczną ocenę wskazało 27 uczestników, dopuszczają-
cą – 20. Tylko 5 zdecydowało się na ocenę bardzo dobrą, natomiast 3 – na niedostateczną.

Rys. 6. Ocena jakości infrastruktury drogowej i dostępności komunikacyjnej
Źródło: na podstawie badań własnych.
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Kolejny rysunek (rys. 7) to graficzne przedstawienie rozkładu odpowiedzi responden-
tów dotyczących oceny działalności władz lokalnych w zakresie rozwoju infrastruktury 
turystycznej. Większość przewodników uważa, że władze dostatecznie interesują się jej 
rozwojem (45 osób). Zdania są jednak podzielone, ponieważ 21 osób twierdzi, że zain-
teresowanie jest dobre, a 20 osób uznaje je za małe. Według 10 osób w ogóle nie ma 
zainteresowania ze strony władz. Tylko 4 osoby wystawiły ocenę bardzo dobrą. 

Rys. 7. Ocena działalności władz lokalnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej
Źródło: na podstawie badań własnych.

Kolejne pytanie skierowane do respondentów brzmiało: jak ocenia Pani/Pan dostępność 
bazy noclegowej/gastronomicznej w Bieszczadach? 

Baza noclegowa została oceniona w większości jako dobra (54%), ocenę bardzo dobrą 
oznaczyło 15%, dostateczną zaś 28%. Niedostatecznie oceniło ją 3% ankietowanych. 
Baza gastronomiczna została oceniona na podobnym poziomie: na ocenę dobrą (40% 
odpowiedzi) i dostateczną (40%), natomiast na ocenę bardzo dobrą 13%. 

Elementem ocenianym przez przewodników były brakujące obiekty infrastruktury 
turystycznej w przestrzeni Bieszczadów. Ankietowani najczęściej skarżyli się na brak: 
toalet, miejsc noclegowych dla dużych grup, komunikacji autobusowej, parkingów dla 
autokarów, wież widokowych, wiat, stałej informacji turystycznej, wyciągów narciarskich, 
tras narciarstwa biegowego.

Podsumowanie 

Turystyka indywidualna, według przeprowadzonych badań, cieszy się największym 
zainteresowaniem. Może to wynikać ze słabego przystosowania infrastruktury do uprawia-
nia turystyki grupowej (ankietowani sygnalizowali, że brakuje parkingów dla autokarów). 
Jednak decydującym powodem rozwoju tego rodzaju turystyki jest chęć oderwania się 
ludzi od codzienności i związanego z nią gwaru oraz możliwość wyciszenia się. Ludzie 
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wyjeżdżają z miast w góry, głównie w poszukiwaniu spokoju i pięknych widoków. Liczba 
i jakość szlaków pieszych została oceniona bardzo dobrze, należałoby jednak zwrócić 
uwagę na zbyt małą liczbę oraz jakość szlaków rowerowych. Turystyka piesza to forma 
ciesząca się dużym zainteresowaniem. W dużej mierze do jej rozwoju przyczynił się cha-
rakterystyczny rodzaj krajobrazu (krajobraz górski); poza tym szlaki piesze w Bieszczadach 
są bardzo dobrze oznakowane, co znacznie ułatwia poruszanie się.

Turystyka kwalifikowana cieszy się stosunkowo małą popularnością. Prawdopodobnie 
jest to efekt braku przystosowania infrastruktury m.in. do uprawiania turystyki rowerowej 
czy konnej. Bardzo duża grupa osób odwiedza Bieszczady tylko w celach rekreacyjnych, 
po to, by pobyć w górach, w związku z tym turystyka poznawcza schodzi na dalszy plan. 
Bardzo mała liczba turystów zwraca uwagę na historię i kulturę tego terenu. Jednak 
dzięki powstawaniu kolejnych szlaków kulturowych, np. Szlaku Architektury Drewnia-
nej z kościołami i cerkwiami, ten proces ulega ciągłej zmianie. Niewielu przewodników 
wskazało na rozwój turystyki wodnej. Być może jest to efekt fizyczno-geograficznej przy-
należności Jeziora Solińskiego do obszaru pozagórskiego (a pytanie dotyczyło turystyki 
wodnej w górach). Podobnie tłumaczyć można coraz bardziej popularne spływy kajakowe 
na tym odcinku Sanu, kiedy przepływa on przez obszar Gór Sanocko-Turczańskich, a więc 
poza terenem Bieszczadów. Coraz bardziej modne staje się ekologiczne nastawienie do 
życia; w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na turystykę przyrodniczo-poznawczą. 
Przewodnicy w ankiecie zwrócili uwagę, iż zwiększona powinna zostać liczba i poprawiona 
jakość ścieżek naukowo-dydaktycznych.

Dla turystów bardzo ważne są jakość i dostępność infrastruktury drogowej i komuni-
kacyjnej. Z odpowiedzi wynika, że wymagają one poprawy. Największy problem stwarza 
mała dostępność komunikacji publicznej, co dla turystów, nieposiadających własnych 
środków transportu, jest niezwykle ważne. Utrudniony czy wręcz niemożliwy dojazd może 
zniechęcić do odwiedzania takich miejsc. 

Wiele do życzenia pozostawiają obiekty infrastruktury turystycznej na obszarze Biesz-
czadów. Ankietowani głównie zwrócili uwagę na brak toalet, miejsc noclegowych dla 
większych grup i brak parkingów. To duże utrudnienie, zwłaszcza dla większych grup 
wycieczkowych. Natomiast brak wież widokowych czy wiat wpływa na mniejszą atrakcyj-
ność odwiedzanych miejsc. Należałoby również zwiększyć liczbę wyciągów narciarskich 
i szlaków narciarstwa biegowego, co przełoży się na zwiększenie liczby turystów w se-
zonie zimowym. 

Ponieważ na rozwój infrastruktury turystycznej bardzo duży wpływ ma działalność 
władz lokalnych, bo to one mają decydujący głos w tych sprawach, warto byłoby podjąć 
starania o lepszą współpracę na linii Bieszczadzki Park Narodowy – samorząd lokalny.

Diana Mazek, Ewa Bogusz 
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Streszczenie

Infrastruktura turystyczna w Bieszczadach jest w miarę dobrze rozwinięta. Dawno już minęły 
czasy, kiedy jadąc w Bieszczady, trzeba było zabrać namiot i biwakować pod gołym niebem lub 
szukać miejsca „u gospodarza”. Choć nadal do dyspozycji jest szereg miejsc biwakowych, można 
odnaleźć tu również hotele dla gości przyzwyczajonych do wysokiego standardu. Duża liczba 
turystów odwiedzających Bieszczady spowodowała rozwinięcie sieci szlaków pieszych oraz 
oferty pobytowo-rekreacyjnej.
Jednymi z najlepszych obserwatorów turystyki w Bieszczadach są przewodnicy beskidzcy, 
którzy pracując z grupami lub turystami indywidualnymi, mnóstwo czasu spędzają w obszarze 
badawczym i dlatego mogą profesjonalnie wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia.
Celem pracy było ukazanie i analiza infrastruktury turystycznej Bieszczadów. Opinię tę w autor-
skim kwestionariuszu ankiety przedstawili przewodnicy beskidzcy.
W pracy przedstawiono wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego na grupie 100 przewod-
ników beskidzkich, spośród których aż 60% miało ponaddwudziestoletni staż pracy w zawodzie. 
W pracy zastosowano również wyniki kwerendy literatury przedmiotowej. 
Respondenci stwierdzili, że liczba oraz jakość szlaków pieszych są na dość dobrym poziomie. 
Z kolei jakość i liczba szlaków konnych i rowerowych zostały ocenione na poziomie dostatecz-
nym i dopuszczającym.

Słowa kluczowe: turystyka, infrastruktura turystyczna, przewodnicy, Bieszczady

Abstract

Tourist infrastructure in the Bieszczady Mountains is quite well developed. Still there are camp 
places, but a big number of good hotels/apartments have appeared lately. Tourist infrastructure in 
the Bieszczady Mountains has improved its offer and is getting better every year. Large number 
of tourists in Bieszczady influenced the region to develop networks of hiking trails, accommoda-
tion and recreational activities. The best observers of these changes are the Beskids Mountain 
guides. This group of people spend lot of time with tourists in the region and give their opinions 
and perceptions very professionally.
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The aim of the work was to present and analyze the tourist infrastructure of the Bieszczady Moun-
tains. This opinion was presented by the Beskids guides in the author’s questionnaire survey. 
The work on the report was carried out using the author’s questionnaire on a group of 100 Beskids 
guides. These individuals are authorized and registered mountain guides with a minimum of 
7 years’ experience. Additional subject literature was used to develop this report. 
Many experienced guides (more than 60%) had more than 20 years of experience in the study. 
They found that the quality and quantity of hiking trails is quite good. On the other hand, the qual-
ity and number of horse and bicycle trails is rather sufficient and acceptable. What is important 
and expected, according to the survey, interest of local authorities should be more intensive.

Key words: tourism, tourist infrastructure, Beskid guides, Bieszczady
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