
Je rzy Gi la row ski1

Zu zan na Paw lak2

Atrakcyjność turystyczna powiatów 

„polskiej ściany wschodniej“

Abs trakt

Ce lem ar ty ku łu by ło prze pro wa dze nie wa lo ry za cji tu ry stycz nej
po wia tów tzw. pol skiej ścia ny wschod niej. W za kres ba dań we szło 
16 po wia tów bez po śred nio przy le ga ją cych do wschod niej gra ni cy pań -
stwa. Wa lo ry za cję tu ry stycz ną prze pro wa dzo no me to dą bo ni ta cji
punk to wej, bio rąc pod uwa gę te ele men ty, któ re wy da ją się naj bar -
dziej de cy dujące o atrak cyj no ści tu ry stycz nej te go ob sza ru. Za li czo no
do nich: wa lo ry przy rod ni cze (la sy, rze ki, je zio ra, par ki na ro do we, par -
ki kra jo bra zo we, re zer wa ty, po mni ki przy ro dy), wa lo ry kul tu ro we
(zam ki, pa ła ce i dwo ry, za byt ki sa kral ne, mu zea i skan se ny) i za go spo -
da ro wa nie tu ry stycz ne (ba zę noc le go wą, ba zę ży wie nio wą, do stęp ność
ko mu ni ka cyj ną). Za wy stę po wa nie tych ele men tów przy zna no po wia -
tom od po wied nią licz bę punk tów. Pod su mo wa nie punk tów usze re go -
wa ło po wia ty pod wzglę dem ich atrak cyj no ści. Naj bar dziej atrak cyj -
nym tu ry stycz nie po wia tem na te re nie pol skiej ścia ny wschod niej oka -
zał się po wiat bia ło stoc ki. Tuż za nim upla so wał się po wiat au gu stow -
ski. W gru pie po wia tów wy so ko atrak cyj nych tu ry stycz nie zna la zły się
po wia ty: su wal ski, haj now ski i biesz czadz ki. Śred nio atrak cyj ne tu ry -
stycz nie są po wia ty: sej neń ski, so kól ski, sie mia tyc ki, bial ski, wło daw -

1 Wy dział Geo gra fii i Stu diów Re gio nal nych, Uniwerstytet Warszawski, ul. Kra kow skie Przed mie -

ście 30, 00-927 War sza wa
2 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-776 War sza wa
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ski, to ma szow ski, lu ba czow ski i prze my ski, a po wia ty: chełm ski, hru -
bie szow ski i ja ro sław ski oka za ły się naj mniej atrak cyj ne. Na pod sta -
wie uzy ska nych wy ni ków (licz by punk tów) wy kre ślo no ma pę stop nia
atrak cyj no ści tu ry stycz nej oma wia nych po wia tów. 

Zarys celu paracy

„Pol ska ścia na wschod nia“ to ob szar bar dzo atrak cyj ny tu ry -
stycz nie, nie tyl ko ze wzglę du na je go wa lo ry kra jo bra zo we, ale rów -
nież kul tu rę i hi sto rię. Te re ny te, czę sto zwa ne kre sa mi, od za wsze by -
ły za miesz ki wa ne przez róż ne na ro do wo ści. Osad nic two ma zo wiec kie
i ma ło pol skie, któ re po su wa ło się od za cho du, ze tknę ło się z osad nic -
twem li tew skim i ru skim na wscho dzie. Za miesz ku ją tu Po la cy, Li -
twi ni, Bia ło ru si ni, Ukra iń cy, po tom ko wie Ta ta rów, a na Su walsz czyź -
nie rów nież mniej szość nie miec ka. Przed II woj ną świa to wą dość licz -
na by ła spo łecz ność ży dow ska. 

Barw ną mie szan kę et nicz ną uzu peł nia mo zai ka wy znań. Moż na tu
spo tkać wy znaw ców pra wo sła wia, is la mu, ju da izmu, ka to li ków i ro syj -
skich sta ro obrzę dow ców. Od daw na wpły wy wie lu kul tur i oby cza jo wo -
ści mie sza ły się, od dzia ły wu jąc na sie bie, prze ni ka jąc i wzbo ga ca jąc.
Do wo dem te go są licz ne za byt ki ar chi tek tu ry świec kiej i sa kral nej. 

Pol ska ścia na wschod nia to ob szar o ma low ni czym kra jo bra zie
la sów, je zior, do lin rzecz nych, wzgórz i gór. Za cho wa ły się tu nie na -
ru szo ne dzia łal no ścią czło wie ka frag men ty daw nych puszcz. Brak
więk szych za kła dów prze my sło wych spra wił, że ten ob szar jest bar -
dziej "eko lo gicz ny" niż resz ta kra ju. 

Ce lem ar ty ku łu jest wa lo ry za cja tu ry stycz na po wia tów pol skiej
ścia ny wschod niej, czy li oce na ich atrak cyj no ści dla po ten cjal ne go tu -
ry sty. Uwzględ nio no po wia ty bez po śred nio przy le ga ją ce do wschod -
niej gra ni cy pań stwa. Wa lo ry za cję tu ry stycz ną prze pro wa dzo no na
pod sta wie bo ni ta cji punk to wej. Me to da ta po le ga na przy zna wa niu
ba da nym po wia tom od po wied niej licz by punk tów za wiel kość wy bra -
nych zmien nych. Pod su mo wa nie punk tów w każ dym po wie cie usze -
re go wa ło ba da ne po wia ty pod wzglę dem ich atrak cyj no ści. Da ło to
pod sta wę do wy kre śle nia ma py stop nia atrak cyj no ści tu ry stycz nej.
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Cha rak te ry sty ka ogól na

Dłu gość wschod niej gra ni cy Pol ski wy no si 1 245,9 km, w tym:
z Ro sją 209,7 km, Li twą 102,4 km, Bia ło ru sią 407,5 km i Ukra iną 526,2
km (Lib ner, Ste fa niak, 2001). We dług no we go po dzia łu ad mi ni stra -
cyj ne go, któ ry zo stał prze pro wa dzo ny 1 stycz nia 1999 ro ku, do gra ni -
cy tej przy le ga ją 3 wo je wódz twa: pod la skie, lu bel skie i pod kar pac kie.
W wo je wódz twie pod la skim przy gra ni cy le żą po wia ty: su wal ski, sej -
neń ski, au gu stow ski, so kól ski, bia ło stoc ki, haj now ski, sie mia tyc ki,
w wo je wódz twie lu bel skim: bial ski, wło daw ski, chełm ski, hru bie szow -
ski, to ma szow ski, a w wo je wódz twie pod kar pac kim: lu ba czow ski, ja ro -
sław ski, prze my ski i biesz czadz ki. Jest ich w su mie 16, a łącz na po -
wierzch nia, któ rą zaj mu ją, wy no si 46 453,2 km2 (www.stat.gov.pl).

Po wia ty przy le ga ją ce do gra ni cy wschod niej le żą na naj star szej
i naj więk szej jed no st ce geo lo gicz nej Eu ro py, czy li plat for mie wschod nio -
eu ro pej skiej. Rzeź ba te go te re nu jest bar dzo uroz ma ico na. Na Su walsz -
czyź nie zlo do wa ce nie vistuliańskie po zo sta wi ło kra jo braz cha rak te ry zu -
ją cy się wy stę po wa niem aku mu la cyj nych pa gór ków mo re ny czo ło wej,
ozów i drum linów oraz je zior ty pu ryn no we go. Pod la sie to ob szar roz le -
głych stoż ków san dro wych, a da lej na po łu dnie, na Po le siu Lu bel skim,
kra jo braz jest mo no ton ny ze wzglę du na pa nu ją ce tu for my rów nin ne po -
cho dze nia aku mu la cyj ne go. Brak jest mło dych form ero zyj nych. 

Wy ży na Lu bel ska z Roz to czem zo sta ła ob ję ta przez zlo do wa ce nia
południowopolskie i w części środkowopolskie, któ re zo sta wi ły na po -
wierzch ni war stwę glin zwa ło wych, pia sków i żwi rów. Le żą cy w ich ob -
rę bie Pła sko wyż Tar no grodz ki to pła ski ob szar wy żyn, zbu do wa ny
z iłów mio ceń skich, po kry tych gli ną i pia ska mi czwar to rzę do wy mi, a na
dość znacz nej po wierzch ni les sem. Rów ni na Bił go raj ska na to miast jest
piasz czy sta i uroz ma ico na licz ny mi wy dma mi i pod mo kły mi za głę bie -
nia mi. Na po łu dnie od Rów ni ny Bił go raj skiej znaj du je się me zo re gion
Po gó rza Prze my skie go, prze cho dzą cy w Gó ry Sa noc ko -Tu rcza ńskie. 

Do po łu dnio we go od cin ka wschod niej gra ni cy Pol ski przy le ga ją
Biesz cza dy, któ re są mło dy mi gó ra mi, po wsta ły mi u schył ku ru chów
al pej skich. Zbu do wa ne są z fli szu, two rzą ce go tzw. fał dy du kiel skie,
w któ re go skład wcho dzą m.in. od por ne na de nu da cję pia skow ce, bu -
du ją ce rów no le głe grzbie ty gór skie oraz łup ki, zle pień ce i mar gle
(Kon drac ki, 2001). W naj wyż szych czę ściach Biesz czad wy stę pu ją
wy chod nie na gich skał. 
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Naj wyż szy mi szczy ta mi na ba da nym ob sza rze są: Ro wej ska Gó ra
ko ło Wi żajn (298 m n.p.m.) na Su walsz czyź nie, Wiel ki Dział (390 m
n.p.m.) na Roz to czu, Su chy Obycz (616 m n.p.m.) i Po rę ba Wy so ka
(617 m n.p.m.) w Gó rach Sa noc ko -Tu rcza ńskich oraz Tar ni ca (1346
m n.p.m.) w Biesz cza dach.

Na kli mat po wia tów wschod niej Pol ski wpły wa głów nie po wie -
trze po lar no mor skie znad Atlan ty ku i po wie trze po lar no kon ty nen -
tal ne z pół noc no- wscho dniej Eu ro py. Pod la sie i Su walsz czy zna 
na le żą do ob sza rów o naj niż szej tem pe ra tu rze po wie trza w zi mie.
Śred nia tem pe ra tu ra rocz na wy no si ok. 7°C (Kon drac ki, 2001). W po -
bli żu miej sco wo ści Wi żaj ny znaj du je się „pol ski bie gun zim na“. Kli -
mat Po le sia Lu bel skie go jest zde cy do wa nie ła god niej szy niż na Pod -
la siu, głów nie przez wyż szą tem pe ra tu rę po wie trza w cią gu ca łe go ro -
ku (li piec ok.18,8°C, sty czeń ok. -3,2°C). Śred nia tem pe ra tu ra rocz na
wy no si oko ło 7,5°C (Dy li ko wa, 1973). Na Wy ży nie Lu bel skiej i Roz -
to czu wzrost cech kon ty nen tal nych zwiększa się ku wscho do wi. Wy -
dłu ża się ku wscho do wi okres za rów no zi my, jak i la ta, przy jed no cze -
snym skró ce niu przed wio śnia i przed zi mia. Pod wzglę dem kli ma -
tycz nym Roz to cze wy róż nia się ja ko ob szar nie co chłod niej szy i nie -
co wil got niej szy od ota cza ją cych go te re nów, co wy ni ka ze wznie sie -
nia nad po ziom mo rza. Kli mat Biesz czad ma cha rak ter gór ski, o ce -
chach kon ty nen tal nych. Po łu dnio wo- wscho dnie, wyż sze par tie gór są
naj chłod niej sze w ca łych Biesz cza dach. Śred nia rocz na tem pe ra tu ra
po wie trza wy no si 4-5°C, a śred nia tem pe ra tu ra la ta wa ha się w gra ni -
cach 14-15°C, zi mą zaś w naj wyż szych par tiach gór spa da na wet do
po ni żej -7°C (Kłos, 1986). 

W sza cie ro ślin nej po wia tów pol skiej ścia ny wschod niej moż na
za uwa żyć od zwier cie dle nie pa nu ją cych tu wa run ków kli ma tycz nych,
czy li ubó stwo ro ślin cie pło lub nych (szcze gól nie na pół no cy ba da ne go
ob sza ru), a za to wy stę po wa nie ga tun ków re pre zen tu ją cych la sy pół -
noc no eu ro pej skie i tun drę. Moż na tu zna leźć wie le rzad kich ro ślin
bo re al nych, re lik tów po lo dow co wych, a tak że ro śli ny gór skie. Na tu -
ral ność śro do wi ska sprzy ja za cho wa niu i roz wi ja niu się świa ta zwie -
rzę ce go. Moż na tu spo tkać: wil ki, dzi ki, bo bry, ło sie, je le nie, sar ny,
ku ny, wy dry, piż ma ki i wie le in nych (Kon drac ki, 2001). 

Jed nym z naj bar dziej in te re su ją cych obiek tów przy rod ni czych
jest Bia ło wie ski Park Na ro do wy. Jest to naj star szy z par ków na ro do -
wych w Pol sce. W 1977 r. UNE SCO uzna ło BPN za Re zer wat Bios fe -
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ry, a w 1979 r., ja ko je dy ny pol ski obiekt przy rod ni czy, zo stał wpi sa ny
na li stę Świa to we go Dzie dzic twa Przy ro dy i Kul tu ry. W Pusz czy Bia -
ło wie skiej po wstał (ja ko je den z sied miu na świe cie i trzech w Eu ro -
pie) trans gra nicz ny Obiekt Dzie dzic twa Świa to we go (Cy rul, 2002).
Naj cen niej szy ob szar par ku, ob ję ty ści słą ochro ną, le ży w wi dłach rzek
Hwoź nej i Na rew ki. W Bia ło wie skim Par ku Na ro do wym cha rak te ry -
stycz ną ce chą jest du ża ilość mar twe go drew na. W par ku utwo rzo no
za mknię ty ośro dek ho dow li żu bra. Od ro ku 1929, kie dy to do Pusz czy
Bia ło wie skiej przy wie zio no pierw sze żu bry, ich li czeb ność wzro sła do
298 sztuk w ro ku 1998 (www.bpn.com.pl).

Na Wy ży nie Lu bel skiej wy stę pu ją miej sca mi la sy dę bo wo -gr ab -
owe i bu ko we. Przez ten te ren prze bie ga wschod nia gra ni ca za się gu
bu ka. Wy stę pu je tu taj rów nież licz nie jo dła, dąb bez szy puł ko wy, li pa
sze ro ko list na, ja wor i świerk od mia ny gór skiej. Na ob sza rach les so -
wych i w ob rę bie pod ło ża kre do we go, w miej scach naj such szych, znaj -
du ją się licz ne re lik to we sta no wi ska ro ślin no ści ste po wej. Wy raź ne są
ozna ki dzia łal no ści czło wie ka. Naj więk sze ze spo ły le śne za cho wa ły się
na Roz to czu oraz Grzę dzie So kal skiej. Pier wot ny typ la su jo dło wo -b -
uk ow ego to rzad kość. Zo stał on za mie nio ny na mo no kul tu ry so sno we.

Biesz cza dy sły ną z bo ga tej flo ry i fau ny. Nie ma tu dwóch pię ter
ro ślin nych, obec nych w in nych pol skich gó rach - brak jest świer ko we -
go re gla gór ne go oraz pię tra ko so drze wi ny. Wiel ką oso bli wo ścią fau -
ny jest naj więk szy i naj rzad szy z pol skich wę ży - wąż Esku la pa, ży ją -
cy w do li nie Sa nu. Moż na tu spo tkać rów nież ja do wi tą żmi ję zyg za -
ko wa tą, któ ra wy stę pu je w wie lu od mia nach barw nych, od po pie la tej
po pra wie czar ną (Kłos, 1986).

Wa lo ry za cja tu ry stycz na po wia tów pol skiej ścia ny wschod niej

Prze pro wa dza jąc wa lo ry za cję tu ry stycz ną wzię to pod uwa gę ele -
men ty, któ re - zda niem au to rów - w naj więk szym stop niu de cy du ją
o atrak cyj no ści tu ry stycz nej te go ob sza ru. Za li czo no do nich: wa lo ry
przy rod ni cze (la sy, rze ki, je zio ra, par ki na ro do we, par ki kra jo bra zo -
we, re zer wa ty, po mni ki przy ro dy), wa lo ry kul tu ro we (zam ki, pa ła ce
i dwo ry, za byt ki sa kral ne, mu zea i skan se ny) i za go spo da ro wa nie tu -
ry stycz ne (ba zę noc le go wą, ba zę ży wie nio wą, do stęp ność ko mu ni ka -
cyj ną).
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Wa lo ry za cję po wia tów przy le ga ją cych do wschod niej gra ni cy
Pol ski prze pro wa dzo no wy ko rzy stu jąc da ne za czerp nię te ze stro ny
in ter ne to wej (www.stat.gov.pl), za wie ra ją cej in for ma cje na te mat: 
po mni ków przy ro dy, po wierzch ni par ków kra jo bra zo wych i re zer wa -
tów przy ro dy, dłu go ści dróg oraz na pod sta wie wła snych ob li czeń
(dłu gość rzek). Ko rzy sta no rów nież z map ad mi ni stra cyj no -s am ocho -
d owych: wo je wódz twa pod la skie go (2004), wo je wódz twa pod kar pac -
kie go (2005) i wo je wódz twa lu bel skie go (2004), wy da nych przez 
Wy daw nic two Co per ni cus oraz ze stro ny in ter ne to wej Pol skiej Or ga -
ni za cji Tu ry stycz nej - www.pot.gov.pl.

Prze pro wa dza jąc wa lo ry za cję okre ślo no licz bę punk tów ob ra zu -
ją cych wiel kość wy stę po wa nia da nej zmien nej w po szcze gól nych po -
wia tach. Przy ję to ska lę licz bo wą od 0 do 4. Po 4 punk ty przy zna no
wów czas, gdy zmien na osią ga ła naj więk szą war tość licz bo wą, 1 punkt
- war tość naj niż szą, a 0, gdy zmien na nie wy stę po wa ła. Je dy nie w od -
nie sie niu do par ków na ro do wych za sto so wa no in ną punk ta cję.

Śro do wi sko przy rod ni cze, a szcze gól nie la sy, są waż nym wa lo rem
tu ry stycz nym. Naj więk sze kom plek sy le śne ba da ne go ob sza ru to:
Pusz cza Au gu stow ska, Pusz cza Kny szyń ska, Pusz cza Bia ło wie ska,
kom plek sy le śne w oko li cach Sie mia tycz, Dą bro wy Strze lec kie
na mie dzy rze czu Bu gu i Weł nian ki, kom pleks La sów Sie niaw skich,
Pusz cza Sol ska oraz la sy w Biesz czadz kim Par ku Na ro do wym. Przy
przy zna wa niu punk tów wzię to pod uwa gę pro cent po wierzch ni po -
wia tu za ję tej przez ob sza ry le śne. Za sto so wa no na stę pu ją cy po dział:
od 1 do 20% - 1 punkt, od 21 do 40% - 2 punk ty, 3 punk ty od 41 do
60% i 4 punk ty po wy żej 60 %.

Naj więk sza le si stość wy stę pu je w po wie cie biesz czadz kim,
któremu przyznano 4 punk ty. Po wia ty sej neń ski, au gu stow ski, haj -
now ski i lu ba czow ski otrzy ma ły po 3 punk ty. Po 2 punk ty przy zna no
po wia tom: so kól skie mu, bia ło stoc kie mu, sie mia tyc kie mu, bial skie -
mu, wło daw skie mu, to ma szow skie mu, ja ro sław skie mu i prze my skie -
mu. Po zo sta łe po wia ty: su wal ski, chełm ski i hru bie szow ski otrzy ma -
ły po 1 punk cie.

Zbior ni ki wod ne i sieć rzecz na sta no wią rów nież du żą atrak cję
tu ry stycz ną. Głów ny mi rze ka mi ba da ne go ob sza ru są Na rew,
Wieprz i San - pra we do pły wy Wi sły. Mniej szy mi, ale rów nie waż -
ny mi rze ka mi są: Bug (le wy do pływ Na rwi), Bie brza (pra wy do pływ
Na rwi), Krzna (le wy do pływ Bu gu), Hucz wa (le wy do pływ Bu gu).
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Przy przy zna wa niu punk tów wy li czo no dłu gość rzek (w ki lo me -
trach) przy pa da ją cą na 100 km2 po wierzch ni po wia tu, przy czym
pod uwa gę wzię to tyl ko rze ki na nie sio ne na wspo mnia ne ma py ad -
mi ni stra cyj no -s am och od owe. Za sto so wa na ska la punk to wa przed -
sta wia się na stę pu ją co: 0,1-2 km/100 km2 - 1 punkt, 2,1-4 km/100
km2 - 2 punk ty, 4,1-6 km/100 km2 - 3 punk ty, po wy żej 6,1 km/100
km2 - 4 punk ty.

Je den punkt otrzy mał tyl ko po wiat chełm ski. Po wia ty: su wal ski,
sej neń ski, au gu stow ski, haj now ski, sie mia tyc ki, wło daw ski, to ma -
szow ski i lu ba czow ski otrzy ma ły po 2 punk ty. Po 3 punk ty do sta ły po -
wia ty: bia ło stoc ki, so kól ski, bial ski, hru bie szow ski i ja ro sław ski. Naj -
więk szą gę stość rzek, a tym sa mym po 4 punk ty, otrzy ma ły po wia ty
prze my ski i biesz czadz ki.

Oce nia jąc atrak cyj ność tu ry stycz ną po wia tu pod wzglę dem wy -
stę po wa nia zbior ni ków wod nych wzię to pod uwa gę licz bę je zior, któ -
re zo sta ły na nie sio ne na ma py ad mi ni stra cyj no -s am och od owe wo je -
wództw pod la skie go, pod kar pac kie go i lu bel skie go. Je zio ra kon cen -
tru ją się głów nie w pół noc nej czę ści ba da ne go ob sza ru oraz w po wie -
cie wło daw skim. W po wie cie su wal skim znaj du ją się naj głęb sze je zio -
ro Pol ski - Hań cza (108,5 m) i naj więk sze je zio ro Su walsz czy zny - Wi -
gry (2 187 ha). Za wy stę po wa nie od 1 do 6 je zior przy zna no po wia to -
wi 1 punkt, 2 punk ty za wy stę po wa nie ich w licz bie od 7 do 25,
3 punk ty za 26-50 je zior, 4 punk ty przy zna no po wia to wi za co naj -
mniej 51 je zior.

Naj wię cej je zior ma ją po wia ty su wal ski, sej neń ski i au gu stow ski;
otrzy ma ły one po 4 punk ty. Po wiat wło daw ski do stał 3 punk ty, po
2 punk ty przy zna no po wia tom so kól skie mu, bia ło stoc kie mu, chełm -
skie mu, lu ba czow skie mu i to ma szow skie mu. Po zo sta łe po wia ty
otrzy ma ły tyl ko po 1 punk cie.

Na ba da nym ob sza rze le ży 6 par ków na ro do wych: Wi gier ski,
Bie brzań ski, Na rwiań ski, Bia ło wie ski, Po le ski i Biesz czadz ki. Wi -
gier ski Park Na ro do wy le ży na ob sza rze 3 po wia tów: su wal skie go, sej -
neń skie go i au gu stow skie go. Na te re nie po wia tów so kól skie go i au gu -
stow skie go znaj du je się Bie brzań ski Park Na ro do wy. Na rwiań ski
Park Na ro do wy le ży w ca ło ści na te re nie po wia tu bia ło stoc kie go, Bia -
ło wie ski Park Na ro do wy w po wie cie haj now skim, Po le ski Park Na ro -
do wy w po wie cie wło daw skim, a Biesz czadz ki Park Na ro do wy
w biesz czadz kim. Bio rąc pod uwa gę wa lo ry przy rod ni cze od stą pio no
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tu od 4-punk to wej, przy ję tej wcze śniej ska li, gdyż wy da je się, że par -
ki na ro do we są naj waż niej szym ele men tem atrak cyj no ści tu ry stycz -
nej. Po wia tom, na któ rych te re nie znaj du je się park na ro do wy lub je -
go część, przy zna no 6 punk tów.

Dwa par ki na ro do we znaj du ją się w po wie cie au gu stow skim. Po -
wiat ten otrzy mał więc 12 punk tów. Po wia tom, w ob rę bie któ rych znaj -
du je się je den park na ro do wy (su wal ski, sej neń ski, so kól ski, bia ło stoc -
ki, haj now ski, wło daw ski i biesz czadz ki) przy zna no po 6 punk tów.

Oprócz par ków na ro do wych, in te re su ją ce dla tu ry stów są rów nież
par ki kra jo bra zo we. Jest ich 13. Są to par ki: Su wal ski, Pusz czy Kny -
szyń skiej, "Pod la ski Prze łom Bu gu", Po je zie rza Łę czyń skie go, So bi bor -
ski, Strze lec ki, Chełm ski, Pusz czy Sol skiej, Po łu dnio wo roz to czań ski,
Po gó rza Prze my skie go, Gór Słon nych, Do li ny Sa nu i Ci śniań sko -W -
etli ński. Znaj du ją się one w po wia tach: su wal skim, so kól skim, bia ło -
stoc kim, bial skim, wło daw skim, chełm skim, hru bie szow skim, to ma -
szow skim, lu ba czow skim, prze my skim i biesz czadz kim. Przy przy dzie -
la niu punk tów wzię to pod uwa gę od se tek po wierzch ni par ków kra jo -
bra zo wych w po wierzch ni po wia tu. Punk ty przy zna no uwzględ nia jąc
na stę pu ją ce wiel ko ści pro go we: od 0,1 do 5 % - 1 punkt, od 6 do 10% -
2 punk ty, od 11 do 15% - 3 punk ty oraz po wy żej 16 % - 4 punk ty.

Po 4 punk ty otrzy ma ły po wia ty: bia ło stoc ki, lu ba czow ski, prze -
my ski i biesz czadz ki. Po wia ty wło daw ski i chełm ski uzy ska ły po
3 punk ty, po 2 punk ty do sta ły po wia ty so kól ski, bial ski i to ma szow -
ski, a po 1 punk cie po wia ty su wal ski i hru bie szow ski. Po zo sta łym po -
wia tom - sej neń skie mu, au gu stow skie mu, haj now skie mu, sie mia tyc -
kie mu i ja ro sław skie mu punk tów nie przy zna no.

Na stęp nym wzię tym pod uwa gę czyn ni kiem wa lo ry za cji są re zer -
wa ty przy ro dy. Uwzględ nio no w tym przy pad ku po wierzch nię, ja ką
zaj mu ją w po szcze gól nych po wia tach, i za sto so wa no na stę pu ją cy po -
dział: od 0,01 do 0,5% zaj mo wa nej przez re zer wa ty po wierzch ni w po -
wie cie przy zna no 1 punkt, od 0,51 do 1% - 2 punk ty, od 1,01 do 1,5%
- 3 punk ty i za po wy żej 1,51% - 4 punk ty.

Po wia ta mi o naj więk szym udzia le po wierzch ni re zer wa tów są
po wia ty au gu stow ski i haj now ski; otrzy ma ły one po 4 punk ty. Po wia -
ty wło daw ski i biesz czadz ki do sta ły po 3 punk ty, a po wia ty sej neń ski,
so kól ski, bia ło stoc ki, chełm ski i prze my ski po 2 punk ty. Po 1 punk -
cie uzy ska ły po wia ty su wal ski, sie mia tyc ki, bial ski, hru bie szow ski,
to ma szow ski i lu ba czow ski.
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Ostat nim uwzględ nio nym wa lo rem przy rod ni czym są po mni ki
przy ro dy. W Pol sce jest ok. 33 tys. po mni ków przy ro dy, z cze go naj -
wię cej jest po je dyn czych drzew i grup drzew. Na ob sza rze po wia tów
pol skiej ścia ny wschod niej są 2 903 po mni ki przy ro dy. Jed nym z naj -
star szych i naj bar dziej oka za łych drzew jest li czą cy 600 lat Dąb
„Bart ny“ w Pusz czy Bia ło wie skiej (43 m wy so ko ści, 200 cm śred ni cy),
a naj bar dziej zna ny był 500-let ni dąb „Ja gieł ło“ (prze wró co ny przez
wi chu rę w 1974 ro ku). Przy przy dzie la niu punk tów za sto so wa no na -
stę pu ją cą ska lę punk to wą: 1 punkt przy zna no za 1 do 50 po mni ków
przy ro dy, 2 punk ty za 51 do 100, 3 punk ty za 101 do 150, a 4 punk ty
za co naj mniej 151 po mni ków przy ro dy.

Licz ba po mni ków przy ro dy w po szcze gól nych po wia tach jest
dość zróż ni co wa na. Ze wzglę du na za sto so wa ną ska lę, po 4 punk ty
otrzy ma ły po wia ty: haj now ski, bia ło stoc ki, bial ski, lu ba czow ski
i prze my ski. Po 3 punk ty uzy ska ły po wia ty su wal ski i chełm ski, a po -
wia ty sej neń ski, au gu stow ski, so kól ski, to ma szow ski, ja ro sław ski
i biesz czadz ki otrzy ma ły po 2 punk ty. Zde cy do wa nie mniej po mni -
ków przy ro dy ma ją po wia ty sie mia tyc ki, wło daw ski i hru bie szow ski
(przy zna no im po 1 punk cie).

Oprócz wa lo rów przy rod ni czych na atrak cyj ność tu ry stycz ną
wpły wa ją tak że wa lo ry kul tu ro we, do któ rych za li cza my mię dzy in ny -
mi zam ki i pa ła ce. Na te re nie ba da nych po wia tów nie ma du żej ilo ści
tych obiek tów, ale te wy stę pu ją ce są nie zwy kle atrak cyj ne - na przy -
kład zam ki w Kra si czy nie i Ty ko ci nie, czy ru iny zam ku w Ko de niu.
Prze dział punk to wy, ja ki za sto so wa no przy wa lo ry za cji zam ków i pa -
ła ców, jest na stę pu ją cy: 4 punk ty przy zna no za wię cej niż 10 obiek -
tów, 3 punk ty za 7 do 9 te go ty pu obiek tów, 2 punk ty za 4-6 oraz
1 punkt za wy stę po wa nie od 1 do 3 zam ków i pa ła ców w po wie cie.

Pa ła ce i zam ki nie wy stę pu ją w po wia tach: sej neń skim, au gu -
stow skim, haj now skim, to ma szow skim i biesz czadz kim. Po 1 punk cie
do sta ły po wia ty: su wal ski, so kól ski, sie mia tyc ki, wło daw ski, chełm -
ski, lu ba czow ski, ja ro sław ski i prze my ski. Ża den po wiat nie otrzy mał
2 punk tów. Po wia tom bial skie mu i hru bie szow skie mu przy zna no po
3 punk ty. Po wiat bia ło stoc ki, ja ko je dy ny, do stał 4 punk ty.

Na ba da nym ob sza rze licz nie wy stę pu ją dwo ry. Za sto so wa no do
nich in ne wiel ko ści pro go we, po nie waż wy da je się, że są one mniej
atrak cyj ne niż zam ki i pa ła ce. Przy ję ta punk ta cja przed sta wia się na -
stę pu ją co: od 1 do 5 dwo rów przy zna no 1 punkt, od 6 do 10 - 2 punk -
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ty, od 11 do 15 - 3 punk ty i za po wy żej 16 dwo rów po wiat otrzy mał
4 punk ty. W ten spo sób po wiat so kól ski do stał 4 punk ty. Ża den 
po wiat nie otrzy mał 3 punk tów. Po wia ty bial ski i ja ro sław ski do sta ły
po 2 punk ty. Po 1 punk cie przy zna no po wia tom: su wal skie mu, sej -
neń skie mu, au gu stow skie mu, bia ło stoc kie mu, haj now skie mu, sie -
mia tyc kie mu, wło daw skie mu, hru bie szow skie mu, lu ba czow skie mu
i prze my skie mu. W po wia tach chełm skim, to ma szow skim i biesz -
czadz kim dwo ry nie wy stę pu ją. 

Ko lej nym ele men tem uwzględ nio nym przy prze pro wa dza nej wa -
lo ry za cji jest licz ba za byt ków sa kral nych. Ze wzglę du na mie szan kę
kul tur jest ich tu wy jąt ko wo du żo i dla te go sta no wią one in te re su ją cy
ele ment dla tu ry stów. Nie wąt pli wą atrak cją po wia tu so kól skie go jest
Szlak Ta tar ski. Li czy on 54 km dłu go ści i pro wa dzi z So kół ki do Kru -
szy nian przez Bo ho ni ki, Ka mion kę Sta rą, Wierz chle sie, Tal kowsz -
czy znę, Świ dzia łów kę No wą i Nie tu pę. Bo ho ni ki, po dob nie jak Kru -
szy nia ny, są dziś cen trum re li gij nym pol skich mu zuł ma nów. Moż na
tam zwie dzić naj star sze w kra ju drew nia ne me cze ty z XVIII i XIX
wie ku. Ze wszyst kich po wia tów pol skiej ścia ny wschod niej naj bo gat -
szy w za byt ki sa kral ne jest po wiat sie mia tyc ki. Na przy kład Świę ta
Gó ra Gra bar ka znaj du ją ca się w tym po wie cie jest naj waż niej szym
sank tu arium pra wo sław nym na te re nie kra ju. We Wło da wie znaj du -
je się sy na go ga póź no ba ro ko wa z 1767 ro ku - je den z naj cen niej szych
za byt ków sa kral nej ar chi tek tu ry ży dow skiej. Nie da le ko od Prze my śla
stoi XVII -wiec zny klasz tor o.o. Fran cisz ka nów z cu dow nym ob ra zem
Mat ki Bo skiej (zwa nej Ka mie niec ką lub Pa cław ską). 

Je że li w po wie cie wy stę pu je od 1 do 8 za byt ków sa kral nych, przy -
zna no 1 punkt, od 9 do 16 - 2 punk ty, od 17 do 24 - 3 punk ty, a za 25
i wię cej za byt ków sa kral nych przy zna no 4 punk ty.

Naj wię cej za byt ków sa kral nych jest w po wie cie sie mia tyc kim, bo
aż 49. Po wiat ten otrzy mał 4 punk ty. Rów nież du żo te go ty pu za byt -
ków jest w po wie cie haj now skim. Po 3 punk ty przy zna no po wia tom
bial skie mu i biesz czadz kie mu. Po wia ty: sej neń ski, au gu stow ski, bia -
ło stoc ki, to ma szow ski i ja ro sław ski otrzy ma ły po 2 punk ty. Po
1 punk cie do sta ły po wia ty: su wal ski, so kól ski, wło daw ski, chełm ski,
hru bie szow ski, lu ba czow ski i prze my ski. 

Wa lo ry kul tu ro we uzu peł nia ją mu zea i skan se ny. Ich licz ba jest
zróż ni co wa na w po szcze gól nych po wia tach. Za sto so wa no na stę pu ją cą
punk ta cję: za 1 do 2 obiek tów po wiat otrzy mał 1 punkt, za 3 do 4 -
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2 punk ty, za 5 do 6 - 3 punk ty, a za obec ność 7 i wię cej te go ty pu obiek -
tów - 4 punk ty. Po wiat bia ło stoc ki otrzy mał 4 punk ty. Czte ry po wia ty -
au gu stow ski, haj now ski, sie mia tyc ki i prze my ski uzy ska ły po 3 punk -
ty. Po wia tom su wal skie mu, sej neń skie mu, bial skie mu i wło daw skie mu
przy zna no po 2 punk ty, a po zo sta łym po wia tom po 1 punk cie.

Waż nym czyn ni kiem przy cią ga ją cym tu ry stów jest za go spo da ro -
wa nie tu ry stycz ne. W wa lo ry za cji uwzględ nio no gę stość dróg o twar -
dej na wierzch ni, licz bę miejsc noc le go wych i licz bę re stau ra cji. 

Gę stość dróg jest nie wąt pli wie waż nym ele men tem atrak cyj no ści,
umoż li wia ją cym tu ry stom do stęp do wy bra nych miejsc. Przez Su wał -
ki, Bia ły stok (i da lej do War sza wy) bie gnie dro ga mię dzy na ro do wa E-
67, du że zna cze nie dla po wia tu so kól skie go ma mię dzy na ro do wa tra sa
War sza wa - Grod no. Przez Bia łą Pod la skę i Te re spol prze bie ga z ko lei
je den z waż niej szych trans eu ro pej skich szla ków ko mu ni ka cyj nych -
mię dzy na ro do wa tra sa E-30 (dro ga kra jo wa 2), a po wiat prze my ski
prze ci na waż ny szlak - mię dzy na ro do wa dro ga E-40, któ ra bie gnie ze
Zgo rzel ca przez Wro cław, Kra ków, Rze szów, Prze myśl do Lwo wa. 

Dro gi mię dzy na ro do we uzu peł nia sieć dróg kra jo wych i lo kal -
nych, dzię ki któ rym moż na do trzeć do więk szo ści miast oma wia nych
po wia tów. Przy przy zna wa niu punk tów wzię to jed nak że pod uwa gę
gę stość dróg I stop nia o twar dej na wierzch ni. Za sto so wa na ska la
punk to wa przed sta wia się na stę pu ją co: od 1 do 20 km tych dróg na
100 km2 po wierzch ni po wia tu przy zna no 1 punkt, od 21 do 30 km/100
km2 - 2 punk ty, od 31 do 40 km/100 km2 - 3 punk ty, a za po wy żej 40
km/100km2 przy zna no 4 punk ty.

Gę stość dróg w oma wia nych po wia tach jest zróż ni co wa na i wa ha
się od 16 do 41 km/100 km2. Naj więk szą gę stość dróg ma ją po wia ty:
hru bie szow ski, to ma szow ski i prze my ski (otrzy ma ły po 4 punk ty).
Po zo sta łym po wia tom przy zna no od 1 do 3 punk tów.

Wy da je się, że naj waż niej szym ele men tem za go spo da ro wa nia są
miej sca noc le go we, a przede wszyst kim obiek ty ho te lo we. Naj bar -
dziej zna ny mi są: ho tel Best We stern Żu brów ka**** i ho tel Bia ło -
wie ski*** w Bia ło wie ży, ho te le Go łę biew ski***, Best We stern Cri -
stal*** i Trio*** w Bia łym sto ku, ho te le Del fin***, War sza wa ***
i Woj ciech*** w Au gu sto wie, ho te le Mar ko***, Al ba tros***, Gro ma -
da*** w Prze my ślu oraz ho tel zam ko wy w Kra si czy nie ***, a tak że
pen sjo nat Uro czy sko Za bo rek*** w Ja no wie Pod la skim. W wa lo ry -
za cji wzię to pod uwa gę licz bę miejsc noc le go wych, ja ka znaj du je się
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w po wia tach. Za sto so wa no na stę pu ją cy przy dział punk tów: od 1 do
400 miejsc noc le go wych przy zna no 1 punkt, od 401 do 800 - 2 punk -
ty, od 801 do 1200 - 3 punk ty, a po wy żej 1201 miejsc - 4 punk ty.

Mak sy mal ną licz bę punk tów (4) otrzy ma ły po wia ty: su wal ski,
au gu stow ski, wło daw ski i biesz czadz ki. Po wia ty bia ło stoc ki i to ma -
szow ski otrzy ma ły po 3 punk ty. Po 2 punk ty przy zna no po wia tom:
sej nień skie mu, haj now skie mu, bial skie mu, chełm skie mu, lu ba czow -
skie mu, ja ro sław skie mu i prze my skie mu. Resz ta po wia tów ma wy raź -
nie mniej szą licz bę miejsc noc le go wych (otrzy ma ła po 1 punk cie).

Ostat nim ele men tem, ja ki uwzględ nio no przy wa lo ry za cji tu ry -
stycz nej, jest ba za ży wie nio wa. Wzię to pod uwa gę tyl ko re stau ra cje
i za sto so wa no na stę pu ją ce prze dzia ły punk to we: 1 punkt przy zna no
za 1-5 re stau ra cji w po wie cie, 2 punk ty za 6-15, 3 punk ty za 16-25
i 4 punk ty za po wy żej 26 re stau ra cji w po wie cie.

Po 4 punk ty przy zna no trzem po wia tom: su wal skie mu, au gu -
stow skie mu i bia ło stoc kie mu. Po wia ty haj now ski, sie mia tyc ki i bial -
ski otrzy ma ły po 3 punk ty. Po zo sta łym po wia tom, sto sow nie do przy -
ję tej ska li, przy zna no po 2 lub po 1 punk cie.

Wa lo ry za cja tu ry stycz na po wia tów pol skiej ścia ny wschod niej
mia ła uka zać naj bar dziej atrak cyj ny tu ry stycz nie po wiat te go ob sza ru,
ma ją cy naj wię cej wa lo rów przy rod ni czych i kul tu ro wych oraz ma ją cy
naj lep sze za go spo da ro wa nie tu ry stycz ne. Koń co wa oce na atrak cyj no -
ści tu ry stycz nej zo sta ła do ko na na we dług uzy ska nej przez po wiat su -
my punk tów. Przy ję to na stę pu ją cą ska lę ocen atrak cyj no ści po wia tu:
— wy bit nie atrak cyj ny - po wy żej 43 punk tów,
— bar dzo atrak cyj ny - od 33 do 42 punk tów,
— śred nio atrak cyj ny - od 23 do 32 punk tów,
— ma ło atrak cyj ny - do 22 punk tów.

Po zsu mo wa niu wszyst kich punk tów stwier dzo no, że naj bar dziej
atrak cyj nym tu ry stycz nie po wia tem na te re nie pol skiej ścia ny wschod -
niej jest po wiat bia ło stoc ki. Uzy skał on 44 punk ty. Tuż za nim upla so -
wał się po wiat au gu stow ski z 43 punk ta mi. W gru pie po wia tów bar dzo
atrak cyj nych tu ry stycz nie zna la zły się po wia ty su wal ski, haj now ski
i biesz czadz ki. Śred nio atrak cyj ne tu ry stycz nie są po wia ty: sej neń ski,
so kól ski, sie mia tyc ki, bial ski, wło daw ski, to ma szow ski, lu ba czow ski
i prze my ski, a po wia ty chełm ski, hru bie szow ski i ja ro sław ski oka za ły
się ma ło atrak cyj ne. Szcze gó ło we wy li cze nia punk tów uka zu ją cych
atrak cyj ność po szcze gól nych po wia tów pre zen tu je ta be la 1., (ryc. 1).
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Au to rzy ma ją świa do mość, że prze pro wa dzo na wa lo ry za cja jest
su biek tyw na. Przy za sto so wa niu in nej ska li punk to wej i roz sze rze niu
licz by roz pa try wa nych zmien nych ba da ne po wia ty uzy ska ły by in ną

su mę punk tów. Wy da je się jed -
nak, że uzy ska na ko lej ność po -
wia tów pod wzglę dem ich
atrak cyj no ści tu ry stycz nej nie
ule gła by więk szym zmia nom.

Ryc. 1 Sto pień atrak cyj no ści tu ry stycz -
nej po wia tów pol skiej ścia ny
wschod niej (opra co wa nie wła sne)

>43 pkt - powiat wybitnie atrakcyjny

23-32 pkt - powiat średnio atrakcyjny

33-42 pkt - powiat bardzo atrakcyjny

<22 pkt - powiat mało atrakcyjny
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