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Jó zef Zaj kow ski1, Wan da Bar ba ra Idź kow ska2, 
Ur szu la Gliń ska3, Da nu ta Szpil ko4

ZA GO SPO DA RO WA NIE TU RY STYCZ NE 

GMI NY SO KO ŁY 

– ZA RYS AU DY TU TU RY STYCZ NE GO 

TO URIST DE VE LOP MENT OF THE FAL CONS MU NI CI PA LI TY
– TO URIST AU DIT. DRAFT

Abs trakt
W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki au dy tu tu ry stycz ne go prze pro -

wa dzo ne go w Gmi nie So ko ły (po wiat wy so ko ma zo wiec ki, woj. pod -
la skie) na po trze by przy go to wy wa nia do ku men tu pt. Stra te gia Roz wo -
ju Tu ry sty ki w Gmi nie So ko ły. W pra cy skon cen tro wa no się na ana li -
zie dzie dzic twa ar chi tek to nicz ne go gmi ny, przed sta wio no ta kże jej po -
ten cjał tu ry stycz ny w od nie sie niu do ba zy noc le go wej, ga stro no micz -
nej, ko mu ni ka cyj nej, in for ma cyj nej i to wa rzy szą cej. Do ko na no oce ny
tych wy mia rów pod wzglę dem „go to wo ści” tu ry stycz nej ob sza ru.

Sło wa klu czo we: za go spo da ro wa nie tu ry stycz ne, au dyt tu ry -
stycz ny, za by tek ar chi tek tu ry drew nia nej, mu ro wa nej, po trze by tu -
ry stów, stra te gia roz wo ju tu ry sty ki 

1  Wójt Gminy Sokoły (powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie); Urząd Gminy
Sokoły, ul. Rynek A. Mickiewicza 10 18-218 Sokoły;
jozef.zajkowski@ug.sokoly.wrotapodlasia.pl.

2  Sekretarz Gminy Sokoły (powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie), Referat
Organizacyjny i Oświaty; Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek A. Mickiewicza 10 18-218
Sokoły; wanda.idzkowska@ug.sokoly.wrotapodlasia.pl.

3 Asystentka na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wydział Zarządzania,
ul. Ojca S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin; doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy
Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie; u.glinska@pb.edu.pl.

4 Asystentka na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wydział Zarządzania,
ul. Ojca S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin; d.szpilko@pb.edu.pl.
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Abs tract
The pa per pre sents the re sults of a to urist au dit that has be en

con duc ted in the Fal cons Mu ni ci pa li ty (wy so ko ma zo wiec ki di -
strict, pod la skie vo ivod ship) for the pre pa ra tion of the do cu ment
en ti tled To urism De ve lop ment Stra te gy for the Fal cons Mu ni ci pa li -
ty. The work fo cu ses on the ar chi tec tu ral he ri ta ge of the com mu -
ni ty, it al so pre sents the po ten tial for to urism in re la tion to ac com -
mo da tion, ca te ring, com mu ni ca tions, and re la ted in for ma tion.
The pa per as ses ses the se di men sions in terms of to urist “re adi -
ness” of the area.
Key words: to urist ma na ge ment, to urist au dit, mo nu ment of wo -
oden and brick ar chi tec tu re, to uri sts’ ne eds, to urism de ve lop ment
stra te gy.

Wstęp

Jed nym z wa żniej szych czyn ni ków kształ tu ją cych wiel kość i
struk tu rę ru chu tu ry stycz ne go na da nym ob sza rze jest stan śro do -
wi ska przy rod ni cze go. Miej sca cha rak te ry zu ją ce się wy jąt ko wą ró -
żno rod no ścią świa ta przy ro dy ży wej i nie oży wio nej, zmien no ścią
kra jo bra zu, hi sto rią i wy stę pu ją cy mi obiek ta mi zwią za ny mi z hi -
sto rycz ną dzia łal no ścią czło wie ka, bar dzo czę sto są pod świa do mie
uzmy sła wia nym gwa ran tem uda ne go wy jaz du tu ry stycz ne go. Jed -
na kże nie tyl ko stan śro do wi ska na tu ral ne go oraz kul tu ro wo -hi sto -
rycz ne go, ich wiel kość czy sto pień ochro ny, ale rów nież in fra struk -
tu ra tu ry stycz na de cy du ją o mo żli wo ści roz wo ju funk cji tu ry stycz -
nej da ne go ob sza ru. 

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest roz po zna nie i oce na za go spo da -
ro wa nia tu ry stycz ne go ob sza ru gmi ny So ko ły w po wie cie wy so ko -
ma zo wiec kim (woj. pod la skie). Prze słan ką do pod ję cia tych ba dań
by ła pra ca nad Stra te gią roz wo ju tu ry stycz ne go gmi ny So ko ły. Głów -
ną me to dą zre ali zo wa nych ba dań był au dyt tu ry stycz ny, a na stęp nie
son daż dia gno stycz ny do ko na ny z wy ko rzy sta niem kwe stio na riu sza
an kie ty, prze pro wa dzo ny wśród tu ry stów od wie dza ją cych gmi nę
So ko ły w mie sią cach li piec –wrze sień 2012 r. Na le ży nad mie nić, że
ar ty kuł w swo jej głów nej czę ści do ty czy wy ni ków au dy tu tu ry stycz -
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ne go, za po mo cą któ re go pod ję to pró bę oce ny po ten cja łu i „go to -
wo ści” tu ry stycz nej gmi ny.

Ogól na cha rak te ry sty ka gmi ny So ko ły5

Gmi na So ko ły po ło żo na jest na Wy so czyź nie Wy so ko ma zo wiec -
kiej oraz w gra ni cach Do li ny Gór nej Na rwi w ob rę bie Zie lo nych Płuc
Pol ski. O jej atrak cyj no ści tu ry stycz nej w znacz nym stop niu de cy du je
stan śro do wi ska przy rod ni cze go – ba gien no -rzecz ny cha rak ter, któ ry
uzna wa ny jest za naj cie kaw szy w Eu ro pie. 

Ad mi ni stra cyj nie gmi na So ko ły jest zlo ka li zo wa na w po wie cie
wy so ko ma zo wiec kim, w wo je wódz twie pod la skim. Zaj mu je ob szar
15 557 ha, a jej sieć osad ni cza skła da się 49 so łectw, za miesz ka łych
przez ok. 6 tys. osób. Oprócz do mi nu ją ce go w gmi nie sek to ra rol ni -
cze go, jej miesz kań cy znaj du ją za trud nie nie w oświa cie, ad mi ni stra -
cji sa mo rzą do wej, han dlu i usłu gach. Do głów nych za kła dów pro -
duk cyj nych i usłu go wych na le żą: Gmin na Spół dziel nia „Sa mo po moc
Chłop ska”, Spół dziel nia Kó łek Rol ni czych, Bank Spół dziel czy, Sta cja
Do świad czal na Oce ny Od mian w Krzy że wie oraz Nie pu blicz ny Za -
kład Pie lę gna cyj no -Opie kuń czy „Pod la sie” w Dwo ra kach -Staś kach.
Na te re nie gmi ny funk cjo nu ją trzy szko ły pod sta wo we, Ze spół Szkół
w So ko łach (obej mu ją cy punkt przed szkol ny, szko łę pod sta wo wą 
i gim na zjum) oraz Ze spół Szkół Rol ni czych w Krzy że wie. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w gminie kompleksową opieką objęte
są osoby niepełnosprawne. Od 2006 r. w Starych Raciborach
funkcjonują bowiem Warsztaty Terapii Zajęciowej, a od roku 2009 
w Perkach Karpiach działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat. Na potencjał
edukacyjno-kulturalny Gminy Sokoły, ważny z punktu widzenia
rozwoju turystyki, składa się także Gminny Ośrodek Kultury 
w Sokołach (dysponujący salami konferencyjnymi, wyposażony 
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5 Podrozdział powstał na podstawie informacji zawartych w publikacjach: Dobroński A.
Cz., Czajkowska J., Grabowska M. (red.), Sokoły na Podlasiu, Sokoły 2011; Gmina
Sokoły – folder informacyjny, Kwidzyn 2011; W centrum polskiej Amazonii – gmina
Sokoły zaprasza – folder informacyjny, a także na podstawie informacji umieszczonych na
stronie internetowej gminy: www.sokoly.pl.
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Ryc. 1. Obszar Gminy Sokoły

Fig. 1 Municipal of Sokoly (Falcons)

Źródło/Source: http://gimsok.republika.pl/sztandar.htm, stan na dzień 12.04.2013.

kompleksowy sprzęt multimedialny), w którym na co dzień działają
dwa zespoły muzyczne: „Biesiada sokolska” (osób dorosłych) oraz
dwie sekcje „Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej” (dziecięca 
i młodzieżowa), a także dwa koła: teatralne i plastyczne, wspierające
artystyczną oprawą cykliczne imprezy organizowane w gminie. 
W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje także Biblioteka
Publiczna Gminy Sokoły; pomieszczenia biblioteczne znajdują się na
terenie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II. Biblioteka, prócz
swoich statutowych zadań, podejmuje także działania wynikające 
z potrzeb środowiska lokalnego. 
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Wskazane działania i instytucje są szeroko wspierane 
(a nierzadko inicjowane) przez władze gminy. Przedsięwzięcia te w
znacznym stopniu już dziś kształtują postawy lokalnego
patriotyzmu wśród mieszkańców gminy, a w przyszłości
decydować będą o kierunkach rozwoju turystyki, o co gmina
zabiega, decydując się na stworzenie dokumentu służącego temu
celowi – Strategii rozwoju turystyki w gminie Sokoły. 

Walory przyrodnicze Gminy Sokoły
Gmina Sokoły6 położona jest w obrębie wschodniej części

mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej oraz częściowo
mezoregionu Doliny Górnej Narwi, stanowiąc fragment
makroregionu Niziny Północnopodlaskiej. Rozpatrywany obszar ma
urozmaiconą rzeźbę terenu, z licznymi wyniesieniami morenowymi,
często przekraczającymi 150 m n.p.m.

Gmina Sokoły charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska
przyrodniczego. Północno-wschodnia część obszaru, o powierzchni
730 ha, stanowi fragment Narwiańskiego Parku Narodowego i jego
otuliny (4,69% powierzchni ogólnej całej gminy). W otulinie parku,
tuż za jego granicami zlokalizowane są miejscowości Waniewo i Jeńki,
należące do Gminy Sokoły. Rzeka Narew, stanowiąca główny element
i jednocześnie obszar objęty ochroną Narwiańskiego Parku
Narodowego, jest rzeką anamostozującą (z licznymi korytami) – jest
jedyną dobrze zachowaną rzeką tego typu w Europie. Dolina Narwi w
niewielkim stopniu została przekształcona ręką człowieka. Cha-
rakteryzuje się wysokim stopniem naturalności, dzięki czemu jej koryto
nabiera malowniczego charakteru krajobrazowo-przyrodniczego.
Rozległe rozlewiska porośnięte bogatą roślinnością wodną i szuwarem
trzcinowym występują w wielu miejscach, stanowiąc tym samym 
o wyjątkowych walorach przyrodniczych tego terenu.

Narew płynie wieloma korytami, które rozdzielają się i łączą,
tworząc nieregularną i skomplikowaną sieć. Pozakorytowe obszary

6 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sokoły na lata 2010-2014. Aktualizacja, Sokoły
2010.
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doliny są silnie zarośnięte, głównie przez trzcinę pospolitą. Ponadto
występują tu szuwary turzycowe oraz łąki mannowo-mozgowe. Na
terenie Parku reprezentowane są 52 zespoły roślinności, w tym: 33
zespoły roślinności wodnej i szuwarowej, 4 zespoły roślinności
łąkowej, 2 zespoły roślinności wierzbowej, 2 zespoły roślinności
psammofilnej i kserotermicznej oraz 7 zespołów roślinności leśnej.
Ochroną ścisłą zostały objęte następujące gatunki flory: grzybień biały
Nymphea alba, grążel żółty Nuphar luteum, grążel drobny Nuphar
pumili, irys syberyjski Iris sibirica, wielosił błękitny Polemonium
coeruleum, storczyk krwisty Dactylorhiza maculata, storczyk
szerokolistny Dactylorhiza majalis, rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundifolia, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, goździk
pyszny Dianthus superbus, podkolan biały Planthera bifolia; natomiast
ochroną częściową: kalina koralowa Vibrum opulus, konwalia majowa
Convalaria maialis, kruszyna pospolita Frangula alnus, porzeczka
czarna Ribes nigrum oraz kocanki piaskowe Hielichrsum arenarium.
Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego występują następujące
gatunki figurujące na czerwonej liście roślin zagrożonych w Polsce:
irys syberyjski Iris sibirica, storczyk krwisty Dactylorhiza maculata,
rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, goździk pyszny Dianthus
superbus, groszek błotny Lathyrus palustris oraz narecznica grze-
bieniasta Dryopteris cristata.

Z kolei faunę w Narwiańskim Parku Narodowym reprezentuje
183 gatunków ptaków, tj. wodniczka, derkacz, a także znajdujące się
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: bąk, bączek, bocian czarny,
cyraneczka, rożeniec, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, orlik
krzykliwy, kropiatka, zielonka, dubelt, kulik wielki, sowa błotna,
kraska i wąsatka. Spośród innych gatunków zagrożonych występują:
błotniak stawowy, żuraw, rybitwa czarna, podróżniczka, droździk 
i brzęczka. Narwiański Park Narodowy zamieszkują także 22 gatunki
ryb oraz liczna grupa zwierzyny grubej, tj. dzik, sarna, lis, jenot,
tchórz, kuna, piżmak, łasica, zając szarak; liczne płazy, tj. traszka,
kumak nizinny, grzebiuszka, ropucha, rzekotka drzewna, czy gady i
owady7. 

7 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły, Sokoły 2004, s. 8.
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Gmina Sokoły może także poszczycić się pomnikiem przyrody,
chronionym ze względu na szczególne wartości naukowe,
kulturowe, historyczno-pamiątkowe oraz swoiste cechy krajo-
brazu. Szczególne walory przyrodnicze gminy zwiększa jeden
pomnik przyrody, wpisany do rejestru pomników przyrody – Aleja
Lipowa mieszcząca się we wsi Krzyżewo, licząca 21 drzew8.

Fot. 1. Aleja Lipowa w Krzyżewie
Phot. 1. Lime tree avenue in Krzyżewo
Źródło/Source: http://sokoly.pl/images/zdjecia/turystyka/zabytki; stan na dzień:
14.04.2013

Wszystko to powoduje, że Gmina Sokoły dysponuje unika-
towym potencjałem przyrodniczym, już dziś stanowiącym
doskonałą podstawę do kreowania produktów turystycznych. 
W przyszłości zaś – przy racjonalnym zaplanowaniu i zarządzaniu
– stanowić będzie o rozwoju turystyki na tym terenie.

8 Studium…, s. 24.
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Krótki rys historyczny
Początki Sokół sięgają średniowiecza. Miejscowość została

założona przez braci Sokołów, herbu Gozdawa. W XV wieku
funkcjonowała już w Sokołach parafia rzymskokatolicka, a przed
rokiem 1471 zbudowano tu pierwszy, drewniany kościół p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, świętych Mikołaja
Wyznawcy i Doroty. Atrakcyjne położenie – na szlaku
komunikacyjnym wiodącym z Mazowsza na Podlasie, a także
bliska obecność rzeki Narew, która od wieków była ważną drogą
komunikacyjną, przyciągały osadników, tym samym wywierając
znaczący wpływ na rozwój regionu, tak dawniej, jak i dziś. Na
dzisiejszych terenach gminy osiedlały się kolejne masy ludności: w
XII-XIII w. Zlińcy (najdalej na południe wysunięta część
osadnictwa Jaćwingów), w XIII w. – Mazowszanie. Ów trakt z
Mazowsza na Litwę wywarł istotny wpływ na powstanie wsi
Sokoły, która zyskała dogodne połączenia w kierunku Suraża i
Tykocina, a w latach późniejszych – z Wysokiem (Mazowieckiem).
Obszar między Narwią a Śliną w połowie XV wieku znalazł się w
ziemi bielskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na zachodnich
pobrzeżach tego terenu dominowało osadnictwo rodów
pochodzenia mazowieckiego, głównie z ziem: łomżyńskiej, wiskiej
i ciechanowskiej. W następnych wiekach rejon Sokół sukcesywnie
zasiedlała drobna szlachta (historię Gminy Sokoły tworzyła tzw.
szlachta zagrodowa, której potomkowie zamieszkują tu do dziś).
W owym czasie nie powstawały tu duże włości magnackie, nie było
też własności skarbowych. Wyjątek stanowiła włość waniewska, a
w niej cenne innowacje wprowadzone w samym Waniewie przez
Mikołaja Radziwiłła w początku XVI wieku – lokacja miasta,
budowa kościoła, stworzenie parafii od 1511 r., oraz mostu przez
Narew.

Wiek XVII zapisał się w historii gminy burzliwymi wyda-
rzeniami. W wyniku najazdu szwedzkiego osada została obrabowana
i zniszczona. Ze zniszczeń podnoszono się powoli. Straty odrabiano,
korzystając z nowego przywileju targowego, uzyskanego w 1659 r.
Uzyskanie przez Sokoły przywileju przeprowadzania targów oraz
dodatkowego przywileju organizowania jarmarków sprawiło, że
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Sokoły stały się ważnym centrum handlowym regionu. Tradycja
miejscowych targów i jarmarków jest nadal żywa. Do dziś
organizowane są one we wtorki.

Nadzieje na pomyślny rozwój osady przekreśliły ponowne
działania wojenne w pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku i
towarzyszące im zarazy morowe. Znaczące ubytki w sieci
osadniczej sprzyjały osadnictwu żydowskiemu. W Sokołach w
1716 r. odnotowano obecność jednego Żyda Dawida, który
mieszkał w zniszczonej karczmie. Do końca XVIII wieku liczba
reprezentantów wyznania mojżeszowego w Sokołach mogła
wzrosnąć do około 200-250 osób.

Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej w roku 1795, Sokoły na
krótko znalazły się w zaborze pruskim, w departamencie
białostockim prowincji Prus Nowowschodnich. Wprowadzono
wówczas zawodową administrację i usprawniono sądownictwo,
tym samym rozpoczynając akcję germanizacyjną. Poważne kon-
sekwencje w Sokołach spowodowała konfiskata dóbr koś-
cielnych.

Czasy napoleońskie przynoszą mieszkańcom Sokół i okolic
kolejne zmiany. W wyniku porozumienia w Tylży, zawartego między
Francją i Rosją, Sokoły znalazły się w Księstwie Warszawskim i trafiły
do nowego powiatu tykocińskiego w departamencie łomżyńskim. Na

135

Fot. 2. Układ przestrzenny miasta historycznego Waniewo
Phot. 2. The spatial arrangement of historical Waniewo
Źródło/Source:
http://sokoly.pl/images/zdjecia/turystyka/zabytki; 
stan na dzień: 14.04.2013
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Podlasiu nie stoczono większych walk, zachowały się jednak
napoleońskie opowieści z okolic Waniewa, gdzie dochodziło do starć
zbrojnych na przeprawie przez Narew.

Po Kongresie Wiedeńskim (1815 rok) miejsce Księstwa
Warszawskiego zajęło Królestwo Polskie połączone unią 
z Cesarstwem Rosyjskim. Sokoły znalazły się w obwodzie
łomżyńskim i nadgranicznym powiecie tykocińskim. 

W 1827 r., dzięki energicznym staraniom dziedziczki Sokół,
Marianny z Kruszewskich Markowskiej, Sokoły zostały
podniesione do rangi miasta. W tym roku Komisja Rządowa
Spraw Wewnętrznych i Policji postanowiła „wynieść na miasto
wieś, czyli osadę handlową Sokoły Kościelne do dóbr Kruszewo
Głomby (Głąby) należące, nadając oney nazwisko Sokoły 
i przypuszczając takowe do wszelkich praw miastom prywatnym w
Królestwie Polskim służącym...”. Miasto Sokoły, choć pozbawione
przemysłu, szybko zwiększało liczbę mieszkańców. Statystyki
podają, że w 1857 r. ich liczba wynosiła ponad 1,5 tys., naliczono
wówczas 80 domów drewnianych i 3 murowane. Do Sokół licznie
napływali wyznawcy mojżeszowi, którzy zajmowali się drobnym
handlem, czemu sprzyjały miejscowe targi i jarmarki. Prawa
miejskie Sokoły traciły dwukrotnie, po raz pierwszy – w 1870 r.
(odzyskane w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości), jako przejaw represji władz zaborców po upadku
powstania styczniowego, oraz ostatnio w 1950 r.Sokoły po 1870 r.
były już tylko osadą parafialną z przytułkiem dla ubogich, siedzibą
władz gminnych z wójtem na czele, sądem pokoju, posterunkiem

9 Według zapisów Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej, S. Srokowski (red.),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie nadania
ustroju miejskiego niektórym gminom w województwach: katowickim i warszawskim,
gromadzie Hajnówka w województwie białostockim oraz zniesienia i zmiany granic
niektórych miast i gmin w województwach katowickim i białostockim, znoszące 6 miast w
powiecie białostockim, było jedynie zatwierdzeniem przez polską administrację stanu
faktycznego wprowadzonego po 1939 r. przez Niemców. Sokoły, podobnie jak 5 innych
miejscowości (Dąbrowa Grodzieńska, Kleszczele, Tykocin, Suchowola, Krynki) były
miastami II Rzeczpospolitej, jednak po II wojnie światowej faktycznie nie spełniały
takich funkcji administracyjnych. 
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straży ziemskiej (lokalna policja) oddziałem poczty, szkołami 
(z żydowskimi chederami włącznie) i biblioteką. Tu odbywały się
targi i wielkie jarmarki, na których handlowano głównie bydłem. 

Początek lat 60. XIX wieku pokazał, że ludność mieszkająca
pomiędzy Narwią a Śliną nie wyrzekła się przywiązania do wiary 
i przechowała pamięć o państwie polskim. Już wówczas postawy
niepodległościowe, inspiracje do zakładania w rejonie Sokół ogniw
konspiracji, a także gotowość do najwyższych poświęceń w ob-
ronie ojczyzny, były niezwykle żywe i konsekwentne, gdyż trwały
niemal nieprzerwanie przez cały wiek XX. Dowiedli tego liczni
żołnierze oddający swe życie w obronie ojczyzny, walcząc w obu
powstaniach, podczas I i II wojny światowej, a także w latach
powojennych, kiedy nadal toczyła się walka zbrojna między tzw.
władzą ludową i siłami niepodległościowymi.

Naj wa żniej sze za byt ki ar chi tek tu ry i bu dow nic twa
Ze względu na długą historię, Sokoły oraz inne miejscowości

tej gminy zachowały szczególnie cenne zabytki, które kształtując
walory historyczno-kulturowe tego miejsca, w znaczący sposób
przyczyniają się do zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej.
Staraniem lokalnych władz, Gmina Sokoły posiada ewidencję
zabytków, która zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ma formę zbioru
kart adresowych zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. 

Ewidencją zostały objęte zespoły i obiekty o istotnych,
lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajo-
brazowych. Ogółem, Gmina Sokoły posiada 80. obiektów na-
leżących do materialnego dziedzictwa regionu, będącego
potencjałem przeszłego rozwoju turystyki i kreowania produktów
turystycznych analizowanego obszaru. W tym miejscu zostaną
wymienione tylko niektóre, najważniejsze z nich:

Za byt ki sa kral ne. Na te re nie gmi ny So ko ły za byt ko wą ar chi -
tek tu rę sa kral ną re pre zen tu ją:

137
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w So ko łach: 
u ko ściół cmen tar ny, ba ro ko wy – daw na cer kiew unic ka ba zy -

lia nów po cho dzą ca z 1758 r., prze nie sio na do So kół z Ty ko -
ci na w 1833 r.. Jest to naj star szy za by tek drew nia ne go bu -
dow nic twa sa kral ne go znaj du ją cy się na te re nie gmi ny;

u dzwon ni ca wy sta wio na w 1835 r., znaj du ją ca się rów nież na
cmen ta rzu grze bal nym;

u ko ściół pa ra fial ny p.w. Wnie bo wzię cia N.M.P., wznie sio ny
w la tach 1906-1912, we dług pro jek tu Fran cisz ka Prze cław -
skie go. Jest to neo go tyc ki, mu ro wa ny obiekt, po wsta ły z
nie otyn ko wa nej ce gły; wy strój ko ścio ła za cho wał się ja ko
jed no rod ny, neo go tyc ki, po cho dzą cy z lat ok. 1920-1930.
Ko ściół był kon se kro wa ny w ro ku 1931. Wo kół ko ścio ła
roz ta cza się cmen tarz ko ściel ny, któ ry jest oto czo ny za byt -
ko wym ogro dze niem – mu rem zbu do wa nym w po cząt ku
XX w;

u spi chlerz ple bań ski z 1830 r.;
u cmen tar ne na grob ki z XIX wie ku.

w Wa nie wie:
u ko ściół pa ra fial ny p.w. Wnie bo wzię cia N.M.P. Zo stał wznie -

sio ny w la tach 1870-1877, lecz znisz czo no go w 1944 r.; na -
stęp nie w la tach 1946-1950 zo stał od bu do wa ny. Przy nim
znaj du ją się skarb czyk i za kry stia;

u neo ro mań ska dzwon ni ca – znaj du ją ca się w na ro żni ku oto -
cze nia ko ścio ła, zo sta ła wy sta wio na w 1887 r.;

u ka pli ca póź no kla sy cy stycz na – znaj du ją ca się w po łu dnio -
wo -za chod niej czę ści cmen ta rza grze bal ne go. Zo sta ła
wznie sio na ok. 1880 r. na ne kro po lii za ło żo nej w 1836 r. W
szczy cie obiek tu znaj du je się wnę ka z lu do wą rzeź bą Chry -
stu sa Fra so bli we go;

u przy dro żna, drew nia na, ka plicz ka słu po wa – znaj du ją ca się
na te re nie Wa nie wa u zbie gu daw nej uli cy Psiej i Ko now rót.
We wnątrz ka plicz ki w koń cu XIX wie ku zo sta ła umiej sco -
wio na lu do wa rzeź ba Chry stu sa Fra so bli we go; 
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Fot. 3. Lamus plebański w Sokołach
Phot. 3. Parsonic lamus in Sokoly
Źródło/Source: http://sokoly.pl/images/zdjecia/turystyka/zabytki; stan na dzień:
14.04.2013

Fot. 4. Kaplica cmentarna w Waniewie
Phot. 4. Cemetery chapel in Waniewo
Źródło/Source: http://sokoly.pl/images/zdjecia/turystyka/zabytki; stan na dzień:
14.04.2013

Zeszyty geograficzne 9 seria 5:zeszyty naukowe 2.qxd  2014-06-08  14:26  Page 139



140

Fot. 5. Kościół p.w. Krzyża Świętego w Sokołach

Phot. 5. The Holy Cross Church in Sokoly

Źródło/Source: http://sokoly.pl/images/zdjecia/turystyka/zabytki; stan na
dzień: 14.04.2013

Fot. 6. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie
Phot. 6. Agricultural School in Krzyzewo
Źródło/Source: www.sokoly.pl; stan na dzień: 14.04.2013
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u drew nia na ka plicz ka słu po wa – po cho dzą ca z po cząt ku XX
wie ku, usy tu owa na jest przy bocz nej dro dze z Wa nie wa do
Pszczół czy na. Prze szklo na, pro sto pa dło ścien na ka plicz ka,
usy tu owa na na drew nia nym słu pie, jest na kry ta czte ro spa -
do wym dasz kiem. We wnątrz znaj du je się lu do wa fi gur ka
Mat ki Bo żej;

u przy dro żna fi gu ra Im ma cu la ty – ufun do wa na w 1855 r. przez
Ar tu ra Or set tie go, znaj du je się przy wy jeź dzie ze wsi Wa nie -
wo w kie run ku Ko wa lewsz czy zny. Fi gu ra jest usta wio na na
ba nia sto wy brzu szo nym po stu men cie, na kost ko wym mu ro -
wa nym co ko le z ta bli ca mi in skryp cyj ny mi. Fi gu ra jest oto czo -
na że liw nym, neo go tyc kim ogro dze niem.

w Bru sze wie:
u ka plicz ka – znaj du ją ca się na pry wat nej po se sji p. Za lew skich,

w czę ści wsi na zy wa nej Le śni kiem. Ka plicz kę two rzy ce men -
to wy po stu ment, mu ro wa ny z ce gły oraz  tyn ko wa na ko lum na
na pla nie sze ścio ką ta. We wnątrz znaj du je się wnę ka z lu do wą
fi gu rą Mat ki Bo żej z dzie ciąt kiem. Fi gu ra jest opa trzo na da tą
1793 ro ku i, we dług re la cji miesz kań ców, jest je dy ną po zo sta -
ło ścią po za bu do wie dwo ru, ja ki miał stać w tym miej scu.

w Per kach Bu jen kach:
u ka plicz ka – wznie sio na w 1915 r. przez miesz kań ców, po świę -

co na Mat ce Bo żej ja ko wo tum dzięk czyn ne za oca le nie wsi i
miesz kań ców z po żo gi wo jen nej. Jest to mu ro wa na ka plicz ka
na pla nie pro sto ką ta, tyn ko wa na. We wnę ce znaj du je się ob -
raz Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem, pod wnę ką znaj du je się ta bli -
ca z na pi sem: „Mat ce Bo ga MA RYI za oca le nie wsi pod czas
woj ny, dn. 15 sierp nia 1915 r.” 

Na te re nie ca łej gmi ny So ko ły znaj du je się wie le przy dro ż-nych
krzy ży, da to wa nych na ko niec XIX i po czą tek wie ku XX. Czę sto
krzy że te po wsta ły przez po łą cze nie ka mien ne go po stu men tu z że -
liw nym krzy żem, wy ko na nym przez miej sco wych ko wa li. Za byt ki
kul tu ry sa kral nej w gmi nie So ko ły są oto czo ne za rów no opie ką
Ko ścio ła, jak i miej sco wej lud no ści.
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Dwor ki. Na te re nie gmi ny So ko ły w prze szło ści do mi no wa ło
osad nic two drob nosz la chec kie, w nie wiel kim stop niu był obec ny
na tym te re nie od se tek więk szych dóbr. Naj słyn niej szy dwór, któ -
ry zo stał szcze gó ło wo opi sa ny przez Zyg mun ta Glo ge ra, znaj do wał
się w Ko wa lewsz czyź nie. Nie ste ty, obiekt nie za cho wał się do cza -
sów współ cze snych, po zo sta ły po nim je dy nie śla dy po ze spo le
dwor skim, z czę ścią drzew i sta wem.

Przy kła dem drob nosz la chec kie go dwor ku wy bu do wa ne go w koń -
cu XIX wie ku jest obiekt znaj du ją cy się we wsi Ja mioł ki Go dzie by na
pry wat nej po se sji p. Dą brow skich. Jest to jed no kon dy gna cyj ny, mu ro -
wa ny z ce gły, tyn ko wa ny bu dy nek zbu do wa ny na pla nie wy dłu żo ne go
pro sto ką ta. Bu dy nek jest bez sty lo wy, nie ma żad nych or na men tów ar -
chi tek to nicz nych, z wy jąt kiem gzym su od dzie la ją ce go za sad ni czą bry -
łę od da chu i wnę ki z głów nym wej ściem. We wnę ce znaj du ją się dwie
ko lum ny, usy tu owa ne po obu stro nach drzwi.

Gmi na So ko ły, oprócz za cho wa nych do cza sów współ cze snych
obiek tów ar chi tek tu ry drew nia nej i mu ro wa nej, kul ty wu je ta kże
pa mięć o hi sto rycz nych po sta ciach, któ re na sta łe wpi sa ły się w hi -
sto rię ob sza ru. Nie wąt pli wie na le żą do nich: Ma rian na Mar kow ska,
któ rej So ko ły za wdzię cza ją swój roz wój i uzy ska nie praw miej skich;
Onu fry So ko łow ski – po wszech nie sza no wa na po stać w ca łym
daw nym po wie cie ty koc kim; czy Ste fa nia Kar po wicz, fun da tor ka
Szko ły Rol ni czej w Krzy że wie, któ ra to pla ców ka w ro ku 2013 ob -
cho dzi 100-le cie swo je go ist nie nia. 

Wy mie nio ne obiek ty, sta no wią ce o atrak cyj no ści tu ry stycz nej
gmi ny So ko ły, na pew no nie wy czer pu ją ca łe go bo gac twa in nych,
nie wy mie nio nych wa lo rów ob sza ru. Zo sta ły przed sta wio ne ja ko
przy kład bo ga tej mo zai ki po ten cjal nych ele men tów, wo kół któ -
rych mo żna (i w na szym głę bo kim prze ko na niu na le ży) bu do wać
roz wój tu ry sty ki w gmi nie So ko ły.
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Ana li za za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go gmi ny So ko ły

Ba za ma te rial na tu ry sty ki, za go spo da ro wa nie tu ry stycz ne oraz
in fra struk tu ra tu ry stycz na to, we dług wie lu au to rów opra co wań z
za kre su tu ry sty ki, po ję cia to żsa me. Ro ga lew ski (1977), na przy -
kład, de fi niu je in fra struk tu rę tu ry stycz ną (ba zę ma te rial ną) ja ko
urzą dze nia umo żli wia ją ce za spo ko je nie pod sta wo wych po trzeb, ja -
kie od czu wa tu ry sta pod czas od by wa nia pod ró ży. We dług Pa na -
siu ka (2001) jest to na to miast ze spół urzą dzeń i in sty tu cji bę dą cy
ba zą ma te rial ną i or ga ni za cyj ną roz wo ju tu ry sty ki. Szer szą de fi ni -
cję pre zen tu je z ko lei Na umo wicz (Bo guc ka 2005), we dług któ rej
za go spo da ro wa nie tu ry stycz ne to pro ces przy sto so wa nia ob sza rów
o wa lo rach tu ry stycz nych do wy ko rzy sta nia przez uczest ni ków ru -
chu tu ry stycz ne go. Je go efek tem są ze spo ły wy spe cja li zo wa nych
urzą dzeń wcho dzą cych w skład tu ry stycz ne go po ten cja łu tech nicz -
ne go, a w isto cie jest to dzia łal ność, któ rą mo żna uznać za ro dzaj
czyn no ści pro duk cyj nych wła ści wych dla go spo dar ki tu ry stycz nej.
Urzą dze nia kształ tu ją ce po ten cjał tu ry stycz ny okre ślo ne go ob sza -
ru (pro duk tu tu ry stycz ne go) dzie lą się na:

u tu ry stycz ne – obiek ty, któ re ze wzglę du na lo ka li za cję, układ
funk cjo nal ny i okres użyt ko wa nia są prze zna czo ne na ce le
zwią za ne z ob słu gą ru chu tu ry stycz ne go;

u pa ra tu ry stycz ne – obiek ty, któ re są prze zna czo ne na po trze -
by ogól no spo łecz ne, a któ re tyl ko czę ścio wo lub przez pe -
wien czas (naj czę ściej w se zo nie tu ry stycz nym) są wy ko rzy -
sty wa ne do ob słu gi ru chu tu ry stycz ne go.

Na ba zę tu ry stycz ną skła da ją się 4 pod sta wo we gru py obiek tów
i urzą dzeń. Są to:

u ba za noc le go wa, umożli wia ją ca tu ry stom prze by wa nie po za
miej scem za miesz ka nia dłu żej niż je den dzień;

u ba za ży wie nio wa, za pew nia ją ca za spo ko je nie jed nej z pod sta -
wo wych po trzeb czło wie ka, tj. po trze by wy ży wie nia;

u ba za ko mu ni ka cyj na, sta no wią ca o do stęp no ści tu ry stycz nej
da ne go ob sza ru oraz uła twia ją ca po ru sza nie się w je go gra ni -
cach; 
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u ba za to wa rzy szą ca, gwa ran tu ją ca tu ry stom za spo ko je nie in -
nych po trzeb zwią za nych z wy jaz dem. Do ba zy to wa rzy szą cej
za li cza się m.in. urzą dze nia umo żli wia ją ce ko rzy sta nie z wa -
lo rów tu ry stycz nych i uspraw nia ją ce ruch tu ry stycz ny (np.
cen tra ob słu gi tu ry stów, punk ty in for ma cji tu ry stycz nej),
urzą dze nia spor to wo -re kre acyj ne (np. ha le spor to we, bo iska,
wy cią gi nar ciar skie), urzą dze nia roz ryw ko we (np. ki na, sa le
wi do wi sko we), pla ców ki han dlo we (np. skle py z pa miąt ka -
mi) (Ku rek 2008).

W przy sto so wa niu prze strze ni do peł nie nia funk cji tu ry stycz -
nych wa żną ro lę od gry wa ją ta kże in ne obiek ty i urzą dze nia. Świad -
czą one głów nie usłu gi skie ro wa ne do miesz kań ców, ale dość czę sto
ko rzy sta ją z nich ta kże tu ry ści. Na le żą do nich skle py, warsz ta ty sa -
mo cho do we, ban ki, ban ko ma ty, ośrod ki zdro wia itp. Ogół te go ty -
pu obiek tów i urzą dzeń okre śla się mia nem in fra struk tu ry (ba zy)
pa ra tu ry stycz nej (Ró życ ki 2006). Jed na kże i to po dej ście do ana li zy
za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go jest nie wy star cza ją ce i wy ma ga
uzu peł nie nia uwzględ nia ją ce go szcze gól ny wpływ tech no lo gii in -
for ma cyj nych na roz wój tu ry sty ki. No we uję cie za go spo da ro wa nia
tu ry stycz ne go pre zen tu je ryc.1.

Stan za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go de cy du je o mo żli wo -
ściach do tar cia tu ry stów do re gio nów i miej sco wo ści tu ry stycz -
nych, wa run kach ich po by tu, re ali za cji po trzeb tu ry stycz nych,
stop niu wy ko rzy sta nia wa lo rów, a tym sa mym de ter mi nu je atrak -
cyj ność tu ry stycz ną re gio nów. Po ziom za go spo da ro wa nia sta no wi
ele ment kon ku ren cji mię dzy miej sco wo ścia mi i re gio na mi tu ry -
stycz ny mi, któ re sta ra ją się ofe ro wać tu ry stom jak naj lep sze wa -
run ki i mo żli wo ści re kre acyj ne go spę dza nia cza su (Ku rek 2008).
Im wy ższy po ziom in fra struk tu ry tu ry stycz nej, tym wy ższy stan -
dard świad czo nych usług, a tym sa mym więk sza szan sa na peł ne
za spo ko je nie po trzeb tu ry stów i jak naj lep sze spę dze nie przez nich
wol ne go cza su na da nym ob sza rze. Po czu cie za do wo le nia na to -
miast stwa rza re al ną szan sę na osią gnię cie ko rzy ści eko no micz -
nych przez pod miot ofe ru ją cy okre ślo ne usłu gi tu ry stycz ne. 
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Ba za noc le go wa 
Istot nym ele men tem in fra struk tu ry tu ry stycz nej jest ba za noc le -

go wa. Umo żli wia ona tu ry stom prze by wa nie po za miej scem sta łe go
za miesz ka nia dłu żej niż je den dzień. Pod sta wo wą funk cją, ja ką peł -
ni ba za noc le go wa, jest za pew nie nie oso bom pod ró żu ją cym noc le -
gu, za kwa te ro wa nia oraz do stę pu do urzą dzeń sa ni tar nych (Ki ry luk
i in. 2002). Nie któ re obiek ty, po za usłu ga mi noc le go wy mi, ofe ru ją
rów nież in ne usłu gi, ta kie jak: wy ży wie nie, za kup pa mią tek czy też
za kup pro duk tów żyw no ścio wych.

Ba zę noc le go wą mo żna po dzie lić na:
u obiek ty ho te lar skie – obiek ty zbu do wa ne lub za adap to wa ne

w ce lu świad cze nia usług noc le go wych, co sta no wi pod sta -
wę ich dzia łal no ści;

u obo zo wi ska tu ry stycz ne – wy dzie lo ne te re ny przy sto so wa ne
do usta wie nia prze no śne go lub ru cho me go sprzę tu noc le go -
we go;

u kwa te ry i in ne obiek ty pry wat ne świad czą ce usłu gi noc le go -
we – czę ści obiek tów miesz kal nych i go spo dar czych, za -
adap to wa ne do świad cze nia usług noc le go wych (ja ko funk -
cja uzu peł nia ją ca);

u dru gie do my i obiek ty użyt ko wa ne w sys te mie ti me sha rin gu
(pra wo do użyt ko wa nia obiek tu przez okre ślo ny czas ka żde -
go ro ku)(Ku rek 2008).

In nym kry te rium po dzia łu mo że być czas ich wy ko rzy sta nia w
cią gu ro ku. Wów czas obiek ty te dzie li się na:

u se zo no we – świad czą ce usłu gi tyl ko przez okre ślo ną część
ro ku (np. se zon wa ka cyj ny), co w du żym stop niu wią żę się z
prze zna cze niem te go ty pu obiek tów oraz ich wy po sa że niem
(z re gu ły brak ogrze wa nia);

u ca ło rocz ne – świad czą ce usłu gi przez ca ły rok.
Ba za noc le go wa zlo ka li zo wa na na te re nie gmi ny So ko ły li czy

11 obiek tów. Są to głów nie go spo dar stwa agro tu ry stycz ne i po ko -
je go ścin ne. Ba za jest bar dzo sła bo roz wi nię ta i cha rak te ry zu je się
ma łą ró żno rod no ścią świad czo nych usług. Tyl ko nie licz ne obiek ty
zo sta ły pod da ne peł ne mu do sto so wa niu do po trzeb współ cze sne -
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go tu ry sty. Peł ne ze sta wie nie obiek tów ba zy noc le go wej w gmi nie
So ko ły przed sta wia tab. 1. 

Tabela 1. Obiekty noclegowe w gminie Sokoły 
Table 1. Places of accommodations in the Falcony Muicipality
Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie: strony internetowej www.sokoly.pl
oraz Folderu turystycznego Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi.

Na uwa gę zwra ca ją przy tym dwie cha rak te ry stycz ne ten den -
cje: po pierw sze fakt, że nie mal 100% obiek tów ba zy noc le go wej
gmi ny So ko ły jest skon cen tro wa nych wła ści wie w jed nym miej scu
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10 Co jest zresztą potwierdzane w wydawanych folderach, ulotkach, czy opracowaniach
turystycznych opisujących gminę.

– w Wa nie wie, co jest zro zu mia łe ze wzglę du na to, że jest to miej -
sco wość po ło żo na naj bli żej naj więk szej atrak cji tu ry stycz nej gmi ny
– kład ki Wa nie wo -Śliw no. Wa nie wo w gmi nie So ko ły jest więc
miej sco wo ścią o naj więk szym po ten cja le tu ry stycz ny m10, któ ry po -
przez wska za ne zja wi sko kon cen tra cji, wzmac nia do dat ko wo ową
prze wa gę. In ną ten den cją, nie ko rzyst ną z punk tu wi dze nia roz wo -
ju tu ry sty ki, jest fakt, że w przy pad ku 3 z 11 obiek tów ba zy noc le -
go wej gmi ny So ko ły nie mo żna jed no znacz nie wska zać ich mo żli -
wo ści noc le go wych, nie mo żli wa jest peł na iden ty fi ka cja świad czo -
nych przez nie usług. Na le ży za uwa żyć, że w do bie ła twe go do stę -
pu do in for ma cji, z któ re go współ cze sny tu ry sta nie wąt pli wie ko -
rzy sta, jej brak w bez po śred ni spo sób od dzia łu je na tem po roz wo -
ju tu ry stycz ne go (a wraz z tym – eko no micz ne go) okre ślo ne go
obiek tu i de fac to ob sza ru.

Ba za ga stro no micz na
Wa żnym ele men tem za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go jest in -

fra struk tu ra ga stro no micz na. Ga wo rec ki (2007) de fi niu je usłu gi
ga stro no micz ne ja ko ze spół czyn no ści pro duk cyj nych, ma ją cych
na ce lu uzdat nie nie pro duk tów spo żyw czych do kon sump cji, oraz
czyn no ści han dlo wych, po le ga ją cych na sprze da ży pro duk tów ku -
li nar nych, przy za pew nie niu wa run ków kon sump cji na miej scu.
Uwa ża ta kże, iż ga stro no mia jest czyn ni kiem sty mu lu ją cym roz wój
tu ry sty ki: wpły wa na wiel kość ru chu tu ry stycz ne go oraz ja kość je -
go ob słu gi, po wo du je przy spie sze nie ru chu lub je go ha mo wa nie. 

Ze wzglę du na spe cy fi kę i za kres pro wa dzo nej dzia łal no ści, a
ta kże jej po wią za nia z ob słu gą tu ry stów, mo że my wy ró żnić 3 ro -
dza je ba zy ga stro no micz nej:

u ba zę ga stro no micz ną otwar tą, któ ra ofe ru je sze ro ki za kres
usług dla ró żnych od bior ców, w tym ta kże tu ry stów; skła da -
ją się na nią ró żno rod ne za kła dy, w tym obiek ty ofe ru ją ce go -
to we pro duk ty ku li nar ne, pla ców ki o cha rak te rze ży wie nio -
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wo -roz ryw ko wym, pla ców ki ofe ru ją ce ogra ni czo ny za kres
pro duk tów, np. pi wiar nie, wi niar nie, ka wiar nie oraz obiek ty
ga stro no micz ne w środ kach trans por tu itp.;

u ba zę ga stro no micz ną w obiek tach ho te lar skich, któ ra jest
na sta wio na na za spo ka ja nie po trzeb ży wie nio wych go ści
obiek tów noc le go wych, acz kol wiek z usług te go ty pu pla có -
wek mo gą ko rzy stać ta kże oso by nie no cu ją ce w da nym
obiek cie; two rzą ją za rów no obiek ty ser wu ją ce pro duk ty ku -
li nar ne (np. re stau ra cje, ba ry), jak i obiek ty o wę ższym za -
kre sie usług (np. ka wiar nie);

u ba zę ga stro no micz ną za mknię tą, któ ra świad czy usłu gi tyl ko
dla wą skiej gru py od bior ców, np. sto łów ki pra cow ni cze, ja -
dło daj nie stu denc kie itd. Obiek ty te go ty pu są za zwy czaj
nie do stęp ne dla tu ry stów.

Zna czą cym ele men tem ba zy ży wie nio wej są rów nież punk ty
sprze da ży de ta licz nej ar ty ku łów spo żyw czych, umo żli wia ją ce tu ry -
stom na by cie ar ty ku łów żyw no ścio wych do spo rzą dza nia po sił ków
we wła snym za kre sie. W miej sco wo ściach o na si lo nym ru chu tu ry -
stycz nym w se zo nie let nim sieć tę uzu peł nia ją urzą dze nia do star -
cza ją ce tu ry stom go to we ar ty ku ły ży wie nio we, tj. skle py de ta licz ne
i kio ski spo żyw cze, a ta kże urzą dze nia wa run ku ją ce od po wied nie
za opa trze nie za kła dów ga stro no micz nych i de ta licz nych skle pów
spo żyw czych w ma sę to wa ro wą, czy li za ple cze pro duk cyj ne, ma ga -
zy no we i trans por to we.

W gmi nie So ko ły jest 8 obiek tów świad czą cych usłu gi ga stro -
no micz ne. Szcze gó ło wy ich po dział przed sta wio no w tab. 2.

Z da nych za war tych w ta be li wy ni ka, że naj więk sza licz ba
obiek tów ga stro no micz nych znaj du je się w So ko łach. Zja wi sko to
wska zu je na ko lej ny przy kład kon cen tra cji, z ja kim ma my do czy -
nie nia w za go spo da ro wa niu tu ry stycz nym gmi ny So ko ły. Tym ra -
zem mó wi my o kon cen tra cji ba zy ży wie nio wej. Po nie waż kon cen -
tra cja po ten cjal nej ba zy ży wie nio wej (So ko ły) nie sta no wi ele men -
tu kom ple men tar ne go wo bec kon cen tra cji ba zy noc le go wej (Wa -
nie wo), licz ba obiek tów i ich pro fil (naj licz niej szą gru pę obiek tów
sta no wią ba ry, na to miast nie ma re stau ra cji czy też ka wiar ni), 
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a ta kże zlo ka li zo wa nie, na le ży je uwa żać za  nie wy star cza ją ce 
z punk tu wi dze nia roz wo ju tu ry sty ki.

Ba za ko mu ni ka cyj na
Tu ry sty ka jest zja wi skiem prze strzen nym, nie od łącz nie po wią za -

nym z prze miesz cza niem się lu dzi po za miej sce sta łe go za miesz ka nia.
To wła śnie ba za ko mu ni ka cyj na po zwa la tu ry ście do trzeć do miej sca
do ce lo we go, jak rów nież umo żli wia po ru sza nie się po tym ob sza rze,
or ga ni zo wa nie wy cie czek te re no wych i wę dró wek (Ma zu rek 2000).

We dług Wy rzy kow skie go (2005), do stęp ność ko mu ni ka cyj na
to mo żli wość do jaz du środ ka mi ko mu ni ka cji do ce lu pod ró ży.
Iden ty fi ku je ona ist nie ją cą sieć po łą czeń ko mu ni ka cyj nych mię dzy
miej scem sta łe go za miesz ka nia a ce lem pod ró ży, a ta kże sys tem
po łą czeń ko mu ni ka cyj nych, szla ków i wy cią gów tu ry stycz nych,
któ re umo żli wia ją tu ry ście od by cie wy cie czek w ob rę bie wy bra ne -
go re gio nu tu ry stycz ne go do okre ślo nych miejsc.

Na ba zę ko mu ni ka cyj ną skła da ją się:
u środ ki trans por tu pa sa żer skie go i to wa ro we go, z któ rych

pierw sze słu żą do bez po śred niej ob słu gi ru chu tu ry stycz ne -
go, dru gie na to miast speł nia ją funk cję po moc ni czą (do wóz
za opa trze nia); do środ ków trans por tu pa sa żer skie go za li cza -
my: au to ka ry, au to bu sy, po cią gi, sa mo lo ty, stat ki mor skie,
pro my itp.;

Tabela 2. Obiekty gastronomiczne w gminie Sokoły
Table 2. Food and drink places in the Falcons Municipality
Źró dło/So ur ce: opra co wa nie wła sne na pod sta wie: stro ny in ter ne to wej www.so ko ly.pl
oraz Fol de ru tu ry stycz ne go Sto wa rzy sze nia N.A.R.E.W. Na rwiań ska Ak cja Roz wo ju Eko -
no micz ne go Wsi.
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u urzą dze nia trans por tu, któ re umo żli wia ją eks plo ata cję środ -
ków trans por tu; do nich za li cza my li nie ko le jo we, dwor ce
ko le jo we, dro gi, mo sty, lot ni ska i por ty lot ni cze, por ty mor -
skie, dwor ce mor skie, przy sta nie rzecz ne itp.;

u za ple cze tech nicz ne trans por tu, któ re wa run ku je spraw ną
eks plo ata cję środ ków i urzą dzeń trans por tu. Są to: warsz ta -
ty na praw cze, sta cje ob słu gi sa mo cho dów, sta cje ben zy no -
we, słu żba dro go wa, warsz ta ty itd. (Ra ci bor ski 1999).

Roz wa ża jąc do stęp ność tu ry stycz ną da ne go ob sza ru, na le ży
rów nież pa mię tać o we wnętrz nej sie ci szla ków pie szych, ro we ro -
wych i sa mo cho do wych, któ ra nie tyl ko uła twia do stęp do ob sza -
rów i obiek tów atrak cyj nych tu ry stycz nie, ale przede wszyst kim
umo żli wia od by wa nie wę dró wek i wy cie czek tu ry stycz nych. 

Ana li zu jąc do stęp ność ze wnętrz ną gmi ny So ko ły, mo żna stwier -
dzić, że stan in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej jest opty mal ny, tak z
punk tu wi dze nia je go ja ko ści, jak rów nież na sy ce nia. Przez gmi nę
So ko ły prze bie ga bo wiem dro ga wo je wódz ka nr 671 (tra sa ta łą czy
So ko ły, po wiat wy so ko ma zo wiec ki, z So ko la na mi, po wiat so kól ski)
i dro ga wo je wódz ka nr 678 (tra sa łą czą ca Bia ły stok z Wy so kiem Ma -
zo wiec kiem). W są siedz twie gmi ny (a do kład niej w gmi nie Ko by lin -
-Bo rzy my i w gmi nie Ty ko cin) prze bie ga dro ga kra jo wa nr 8 łą czą ca
Ku do wę -Zdrój z Wro cła wiem, War sza wą, Bia łym sto kiem, Su wał ka -
mi i z Bu dzi skiem.

Przez gmi nę bie gnie rów nież tra sa ko le jo wa War sza wa – Bia ły -
stok – Pe ters burg; na te re nie gmi ny znaj du je się dwo rzec ko le jo wy
w No wych Ra ci bo rach, funk cjo nu ją cy do dziś, oraz nie czyn na sta -
cja ko le jo wa w Kru sze wie Bro do wie. Ruch po cią gów na od cin ku
Ła py  – So ko ły – Śnia do wo funk cjo no wał od 1862 do 2000 r. 
W 2007 r. wzno wio no ruch to wa ro wy na tra sie Ła py – So ko ły, któ -
ry jed nak wstrzy ma no w 2009 r. Obec nie Sa mo rząd Gmi ny So ko -
ły jest za in te re so wa ny prze ję ciem i re ak ty wo wa niem li nii ko le jo -
wej, co słu ży ło by spo łe czeń stwu ca łe go re gio nu oraz od wie dza ją -
cym gmi nę tu ry sto m11. 

151

11 Należy przy tym wskazać wytężoną aktywność władz gminy w kierunku uruchomienia
i ożywienia dworca dla celów turystycznych (organizowane wyścigi drezynami).
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Do gmi ny So ko ły kur su ją ta kże au to bu sy (w tym au to bu sy PKS
pry wat ne go prze woź ni ka – Pod la sie Express), przy czym w okre -
sie re ali za cji ba dań i pra cy nad stra te gią (la ta 2011-2013), za uwa -
żo no sys te ma tycz ny spa dek liczby tych po łą czeń gmi ny z in ny mi
ob sza ra mi po wia tu czy też wo je wódz twa, co z punktu widzenia
roz wo ju tu ry sty ki nie jest do brą prze słan ką na przy szłość.

Do stęp ność ko mu ni ka cyj ną gmi ny So ko ły znacz nie po pra wia
sieć szla ków tu ry stycz nych pie szych, ro we ro wych oraz wod nych.
Prze bieg szla ków tu ry stycz nych przez ob szar gmi ny So ko ły pre -
zen tu je ta b. 3.

Ta be la 3. Szla ki tu ry stycz ne i ście żki dy dak tycz ne prze bie ga ją ce przez gmi nę So ko ły
Ta ble 3. Hi king and na tu re tra ils run ning thro ugh the Fal cons Mu ni ci pa li ty
W ta be li czcion ką po gru bio ną wy ró żnio no te miej sco wo ści, któ re sta no wią ele men ty
szla ku, a zlo ka li zo wa ne są w gmi nie So ko ły.
Źró dło/So ur ce: opra co wa nie wła sne na pod sta wie Fol de ru tu ry stycz ne go Sto wa rzy sze nia
N.A.R.E.W. Na rwiań ska Ak cja Roz wo ju Eko no micz ne go Wsi.
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12 W tabeli czcionką pogrubioną wyróżniono te miejscowości, które stanowią elementy
szlaku, a zlokalizowane są w gminie Sokoły.
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Z ta be li wy ni ka, że gmi na So ko ły od zna cza się wy raź nym po -
ten cja łem w za kre sie zró żni co wa nia we wnętrz nej ko mu ni ka cyj nej
ofer ty za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go. Wy zna czo ne szla ki pie -
sze, ro we ro we czy też ście żki dy dak tycz ne są do sko na łym punk -
tem wyj ścia do bu do wa nia wo kół nich in nych atrak cji tu ry stycz -
nych in spi ru ją cych przy jaz dy tu ry stów. 

Ba za in for ma cyj na
Ogrom ną ro lę we współ cze snym świe cie od gry wa in for ma cja,

któ ra w tu ry sty ce prze sta je być je dy nie zbio rem da nych, ale co raz
czę ściej jest trak to wa na ja ko no wy czyn nik kształ tu ją cy ry nek tu ry -
stycz ny. Sku tecz ność wy ko rzy sta nia za so bów in for ma cyj nych sta je
się wa run kiem roz wo ju funk cji tu ry stycz nych da ne go re gio nu. We -
dług Ga wo rec kie go (2011), ła twy do stęp do in for ma cji przez
wszyst kich za in te re so wa nych mo że oży wić sek tor usług tu ry stycz -
nych, jak rów nież za pew nić:

u uspraw nie nie ob słu gi tu ry stów;
u pra wi dło we roz miesz cze nie ru chu tu ry stycz ne go w sto sun ku

do mo żli wo ści re cep cyj nych po szcze gól nych re gio nów i
miej sco wo ści;

u po pu la ry za cję ma ło zna nych re gio nów i miej sco wo ści tu ry -
stycz nych;

u zwięk sze nie za in te re so wa nia tu ry stów za gra nicz nych Pol ską
ja ko kra jem re cep cji tu ry stycz nej (Ga wo rec ki 2011).

Bar dzo wa żne jest, aby w wo je wódz twie pod la skim po wstał
ujed no li co ny i spój ny sys te mu in for ma cji tu ry stycz nej. Obec nie na
sys tem in for ma cji tu ry stycz nej o wo je wódz twie pod la skim, a za ra -
zem o ob sza rach chro nio nych, skła da ją się: re gio nal ne i lo kal ne
(miej skie i wiej skie) punk ty in for ma cji tu ry stycz nej, kom pu te ro wy
sys tem in for ma cji tu ry stycz nej, in ter net, me dia lo kal ne (pra sa, ra -
dio i te le wi zja), wy daw nic twa re gio nal ne, ba zy da nych o wa lo rach
i za go spo da ro wa niu tu ry stycz nym, ba da nia sta ty stycz ne oraz tar gi
tu ry stycz ne (Bie law ska i in. 2001).

Sze ro ki za kres czyn ni ków wcho dzą cych w skład sys te mu in for -
ma cji tu ry stycz nej wpły wa na trud no ści w efek tyw nym za rzą dza -
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niu in for ma cją re gio nu. Ist nie ją lu ki w prze strzen nym roz miesz -
cze niu ośrod ków in for ma cji tu ry stycz nej, nie wiel ki jest za sięg dzia -
ła nia kom pu te ro we go sys te mu in for ma cji tu ry stycz nej, bra ku je re -
gio nal nej ba zy da nych o wa lo rach i atrak cjach tu ry stycz nych, nie -
wy star cza ją ca jest do stęp ność do ma te ria łów pro mo cyj nych (prze -
wod ni ków tu ry stycz nych, map, fol de rów) (Ziół kow ski 2002). 

Ana li zu jąc z tej per spek ty wy ob szar gmi ny So ko ły, wy raź nie
wi dać, że bra ku je w niej punk tów in for ma cji tu ry stycz nej. In for -
ma cji tu ry stom udzie la ją z re gu ły pra cow ni cy urzę du gmi ny. Bar -
dzo czę sto mo żna rów nież za czerp nąć in for ma cji u pra cow ni ków
obiek tów ba zy noc le go wej, ich wie dza jed nak nie za wsze jest wy -
star cza ją ca. 

Na uwa gę za słu gu je jed nak wzmo żo na ak tyw ność władz gmi ny
w opi sy wa nym za kre sie, słu żą ca po pra wie te go sta nu. Pro jek to wa -
ny Punkt In for ma cji Tu ry stycz nej w Wa nie wie po zwa la bo wiem
przy pusz czać, że za rzą dza nie in for ma cją o wa lo rach tu ry stycz nych
gmi ny So ko ły sta nie się pro ce sem na tu ral nym. Po nad to sto sun ko -
wo cy klicz nie są wy da wa ne  fol de ry, ulot ki oraz in ne ma te ria ły pro -
mo cyj ne, in for mu ją ce o wa lo rach tu ry stycz nych gmi ny. Nie wąt pli -
wie jed nak udo sko na lo na, przej rzy sta, lo gicz na i na bie żą co ak tu -
ali zo wa na stro na in ter ne to wa gmi ny (www.so ko ly.pl) jest do sko na -
łym przy kła dem zmian, ja kie na stą pi ły w kie run ku sku tecz ne go za -
rzą dza nia wi ze run kiem ob sza ru i spo łecz no ści, ta kże w za kre sie
zwięk sze nia ich atrak cyj no ści tu ry stycz nej.

Nie za le żnie od po czy nio nych po zy tyw nych dzia łań, w gmi nie
So ko ły na le ży nie ustan nie dą żyć do po pra wy sie ci in for ma cji tu ry -
stycz nej. W tym ce lu na szcze blu wo je wódz kim po win na być udo -
sko na lo na ba za da nych o ist nie ją cych wa lo rach i za go spo da ro wa -
niu tu ry stycz nym gmi ny. Ele men tem po pra wy sta nu in for ma cji bę -
dzie ta kże zwięk sze nie ilo ści wy daw nictw in for ma to rów i prze wod -
ni ków tu ry stycz nych, opra co wa nie map tu ry stycz nych za wie ra ją -
cych in for ma cje na te mat szla ków tu ry stycz nych, obiek tów przy -
rod ni czych, jak rów nież lo ka li za cji ba zy tu ry stycz nej. Nie bez zna -
cze nia dla roz wo ju tu ry sty ki w gmi nie So ko ły by ła by ta kże zwięk -
szo na ak tyw ność jej przed sta wi cie li w tar gach oraz in nych te go ty -
pu wy da rze niach słu żą cych pro mo cji tu ry stycz nej okre ślo nych ob -
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sza rów czy też obiek tów. Ma jąc jed nak na wzglę dzie two rzo ną Stra -
te gię roz wo ju tu ry sty ki w gmi nie So ko ły, mo żna przy pusz czać, że re -
ko men da cje ta kie znaj dą miej sce w tym do ku men cie.

Ba za to wa rzy szą ca
Oprócz za kwa te ro wa nia i wy ży wie nia, tu ry ści pod czas swych

wy jaz dów ocze ku ją szer szej ofer ty pod no szą cej atrak cyj ność tu ry -
stycz na da ne go miej sca. W związ ku z tym ko rzy sta ją z obiek tów
ba zy to wa rzy szą cej, jak i pa ra tu ry stycz nej. Mo żna wy ró żnić trzy
głów ne gru py urzą dzeń to wa rzy szą cych:

u urzą dze nia umo żli wia ją ce tu ry stom ko rzy sta nie z wa lo rów
tu ry stycz no -wy po czyn ko wych miej sco wo ści lub te re nu, tj.
pla że, mo la, ką pie li ska, ście żki i tra sy tu ry stycz ne, nar to stra -
dy, wy cią gi tu ry stycz ne, ko lej ki li no we, to ry sa necz ko we,
wie że wi do ko we, par ki, skwe ry itp.;

u urzą dze nia roz ryw ko we, tj. lo ka le ga stro no micz ne, roz ryw -
ko we, ka wiar nie, wi niar nie, pi wiar nie, ba ry ka wo we, pla -
ców ki kul tu ral ne, ta kie jak ki na, te atry, świe tli ce, klu by, czy -
tel nie, bi blio te ki, klu by pra sy i ksią żki; ró żne obiek ty spor to -
we, tj. bo iska spor to we, ha le spor to wo -wi do wi sko we,
sztucz ne lo do wi ska itp.;

u urzą dze nia usłu go we, za bez pie cza ją ce naj szer szy za kres
usług; urzą dze nia za bez pie cza ją ce po rzą dek, stan sa ni tar ny i
bez pie czeń stwo, urzą dze nia ochro ny zdro wia (ośrod ki zdro -
wia, ap te ki, sta cje po go to wia ra tun ko we go), ośrod ki in for -
ma cji i re kla my tu ry stycz nej, urzą dze nia łącz no ści (pocz ta,
te le fon), punk ty usłu go we, skle py i punk ty sprze da ży ar ty -
ku łów prze my sło wych, skle py pa miąt kar skie itp. (Bo guc ka
2005).

W za le żno ści od zró żni co wa nia wa lo rów przy rod ni czych i kul -
tu ro wych okre ślo ne go miej sca zmie nia ją się ta kże ro dza je urzą -
dzeń ba zy to wa rzy szą cej. Na ob sza rach przy rod ni czych przede
wszyst kim są usta wia ne urzą dze nia uła twia ją ce do stęp do zwie dza -
nych obiek tów (np. ta bli ce in for ma cyj ne, punk ty ob ser wa cyj ne,
wie że wi do ko we, kład ki). W przy pad ku wy po czyn ku nad wo dą
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two rzy się: wy po ży czal nie ka ja ków, ża gló wek i in ne go sprzę tu pły -
wa ją ce go, por ty jach to we, pla że umo żli wia ją ce upra wia nie za baw
spor to wych. W więk szych mia stach na to miast ba zę to wa rzy szą cą
two rzą: ki na, sa le wy sta wo we, mu zea, skle py z pa miąt ka mi, a ta kże
ka wiar nie i in ne miej sca spo tkań to wa rzy skich.

Na ob sza rze gmi ny So ko ły zlo ka li zo wa ne są urzą dze nia umo -
żli wia ją ce tu ry stom ko rzy sta nie z wa lo rów tu ry stycz no -wy po czyn -
ko wych te re nu. Usta wio ne są wia ty, wie że, punk ty wi do ko we,
kład ki, po mo sty umo żli wia ją ce tu ry stom lep sze po zna nie te re nu.
Jed na kże ich licz ba, prócz te go, że skon cen tro wa na jest głów nie w
jed nym miej scu (wspo mnia na już miej sco wość Wa nie wo), jest nie -
wy star cza ją ca w sto sun ku do wzra sta ją cej licz by tu ry stów.

W ob słu dze ru chu tu ry stycz ne go du żą ro lę od gry wa ją wy po ży -
czal nie sprzę tu spor to wo -tu ry stycz ne go, w tym wod ne go. Ma łe
wy po ży czal nie funk cjo nu ją przy ośrod kach wy po czyn ko wych,
przede wszyst kim w ce lu ob słu gi swo ich go ści. Na te re nie gmi ny
So ko ły spe cy ficz ną i uni ka to wą ofer tą w tym za kre sie są ło dzie
„py chów ki”, któ re mo żna wy po ży czyć tyl ko przy obiek tach noc le -
go wych w Wa nie wie. Tym cza sem z uwa gi na sta le wzra sta ją ce za -
in te re so wa nie tu ry stów spor ta mi wod ny mi wy da je się, że wy po ży -
czal nie te dys po nu ją nie wy star cza ją cą ilo ścią ofe ro wa ne go sprzę tu
wod ne go. W gmi nie So ko ły po ten cja łem mo gą cym sta no wić o
prze wa dze kon ku ren cyj nej ba zy to wa rzy szą cej tu ry sty ce gmi ny –
tak w ska li po wia tu, jak i wo je wódz twa – mo gła by się być ba za do
upra wia nia tu ry sty ki kon nej, a ta kże hi po te ra pii. Z ob ser wa cji au -
to rów opra co wa nia wy ni ka, że ta kie dzia ła nia są w gmi nie pro jek -
to wa ne, jed nak na tym eta pie po zo sta ją one jesz cze w fa zie pla nów.
W obiek tach ba zy kon nej, po za sa mą jaz dą, tu ry stom ofe ro wa ne
mo gły by być prze ja żdżki brycz ka mi czy też ku li gi. 

Du żą war tość, z punk tu wi dze nia tu ry stów od wie dza ją cych
ob sza ry chro nio ne, sta no wią rów nież obiek ty mu ze al ne pre zen tu -
ją ce flo rę i fau nę. Mi mo że gmi na So ko ły gra ni czy z Na rwiań skim
Par kiem Na ro do wym i ma ta kże suk ce syw nie udo sko na la ną ście -
żkę dy dak tycz ną Wa nie wo -Śliw no, nie ste ty, nie ma na swo im te re -
nie obiek tów mu ze al nych pre zen tu ją cych flo rę i fau nę. 
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Pod su mo wa nie

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, że za go spo da ro wa nie tu ry -
stycz ne oraz wcho dzą ce w je go skład ele men ty: ba za noc le go wa,
ży wie nio wa, ba za to wa rzy szą ca, a ta kże in for ma cyj na gmi ny So ko -
ły są jesz cze ma ło zró żni co wa ne, a co za tym idzie – wy ma ga ją dal -
sze go sys te mo we go roz wo ju i ulep szeń. Za sad ni czą kwe stią w two -
rze niu in fra struk tu ry tu ry stycz nej jest ra cjo nal ne do sto so wa nie jej
funk cji i stan dar du do wy stę pu ją cych wa lo rów tu ry stycz nych,
wiel ko ści i struk tu ry ru chu tu ry stycz ne go. Te mu ce lo wi ma słu żyć
pro jek to wa na Stra te gia roz wo ju tu ry sty ki w gmi nie So ko ły. Do ku -
ment ten z pew no ścią wska że mo żli we i po żą da ne kie run ki zmian.
Nie mniej jed nak już dziś na le ży za uwa żyć, że gmi na So ko ły od zna -
cza się dwo ma za sad ni czy mi i po zy tyw nie ro ku ją cy mi wa lo ra mi.
Pierw szym z nich jest po ten cjał przy rod ni czy i kul tu ral no -hi sto -
rycz ny. Ko lej nym, klu czo wym, bez któ re go pierw szy nie był by w
sta nie za ist nieć, jest za an ga żo wa nie spo łecz ne, ale przede wszyst -
kim za an ga żo wa nie władz gmi ny w roz wój tu ry sty ki i po dej mo wa -
ne dzia ła nia w tym za kre sie. Ten wa lor, nie do prze ce nia nia, w naj -
więk szym stop niu bę dzie de cy do wać o roz wo ju tu ry sty ki w gmi nie
So ko ły. Po wo du je on bo wiem, że fi zycz ne, ma te rial ne obiek ty, sta -
no wią ce o atrak cyj no ści tu ry stycz nej ob sza ru, są wzmac nia ne w
po sta ci wie lu po zy tyw nych dzia łań, to zaś da je na dzie ję na praw -
dzi wy roz kwit tu ry sty ki w gmi nie So ko ły.
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