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PRZEMIANY WSI CISNĄ I WOŁKOWYJA 
POD WPŁYWEM FUNKCJI TURYSTYCZNEJ

L ’ÉVOLUTION DES VILLAGES CISNĄ ET WOŁKOWYJA 
SOUS L ’INFLUENCE DE LA FONCTION TOURISTIQUE

W oparciu o szczegółowe badania terenowe w pracy określono zagospo
darowanie i ruch turystyczny oraz przemiany w sferze zatrudnienia, (Struktur 
społeczno-gospodarczych i morfologicznych, zwłaszcza w zabudowie tych miejsco
wości. Wisie te, mimo pewnych iróżnic w formach i stopniu rozwoju ruchu tu ry
stycznego, znajdują się w pierwszej fazie przekształceń.

Po II wojnie światowej — jak powszechnie wiadomo — zmieniła 
się gospodarka i osadnictwo w Bieszczadach. Obecnie region ten należy 
do wyjątkowo atrakcyjnych pod względem turystycznym . Wiele miejsco
wości zwłaszcza wiejskich — niczym nie przypom ina dawnych, ubogich, 
zazwyczaj liczących kilka rodzin wiosek. Zm iany te są niewątpliw ie 
wynikiem  ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W ydaje się jednak, 
iż pewną rolę w  tych przem ianach odgrywa ruch turystyczny, który  
nie ma tu jeszcze zbyt długich tradycji w porównaniu do innych regio
nów kraju . W okresie m iędzywojennym  — ze względu na konkurencyj
ność Tatr, Pienin i Beskidów Zachodnich — teren ten był słabo w y
korzystyw any pod względem turystycznym . Dopiero wytyczenie w 1935 r. 
szlaku turystycznego od Przełęczy Dukielskiej po Sianki (w dolinie 
Sanu) spowodowało, iż powoli zaczął się rozwijać ruch  letniskowy, m. in. 
w takich miejscowościach jak: Huzele k. Leska, Cisną, Komańcza, My- 
czków, Terka.

Po II wojnie światowej całkowite niemal zniszczenie sieci osadniczej 
wstrzym ało rozwój turystyki. W ytyczenie w 1952 r. szlaku turystycz
nego — z Komańczy na Halicz (Z. K r u c z e k  1982) — było zacząt
kiem zainteresowań tym  terenem , głównie studentów  i harcerzy. W y



budowanie zaś dróg, a zwłaszcza w 1962 r. w ielkiej obwodnicy oraz 
pod koniec lat sześćdziesiątych — m ałej obwodnicy, a także zakończe
nie w 1968 r. inw estycji wodnych na Sanie spowodowało rozwój tu ry s
tyki na szerszą skalę. Dotyczy to również analizowanych wsi Cisnej 
i Wołkowyi, k tóre pełnią obecnie role miejscowości turystyczno-letnis- 
kowych.

Celem pracy jest przedstawienie ruchu turystycznego w tych wsiach, 
ich zagospodarowania, pełnionych funkcji turystycznych, a w konsek
w encji przemian, głównie w zakresie morfologicznym. W ydaje się, iż 
na obecną fizjonomię tych miejscowości niem ały wpływ — wśród innych 
przyczyn — w yw arł także rozwój ruchu turystycznego. W yodrębnienie 
jednak wpływu jednego czynnika — w tym  przypadku tu rystyk i — 
spośród innych, jest zabiegiem metodologicznie niełatw ym . Skutki roz
woju turystyk i przyjazdow ej rozpatryw ać można w wielu płaszczyznach. 
Do najw ażniejszych jednak wg K. P r z e c i s ł a w s k i e g o  (1979) 
należą skutki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ekonomicz
nym, politycznym  i adm inistracyjnym  oraz społecznym i kulturow ym .

Przeprowadzone w 1983 i 1984 r .1 badania, k tóre są podstawą n in iej
szego opracowania, w  sposób ograniczony pozwalają na uchwycenie 
przemian, k tóre nastąp iły  pod wpływem  rozwoju ruchu turystycznego 
w tych miejscov/ościach.

Analizowane miejscowości cechuje dobra w obrębie regionu biesz
czadzkiego dostępność kom unikacyjna, natom iast sam region jest słabo 
skomunikowany z resztą kraju .

Cisną położona jest w miejscu połączenia się Drogi K arpackiej 
z najbardziej uczęszczaną turystycznie trasą samochodową, popularnie 
zwaną „wielką obwodnicą bieszczadzką” , prowadzącą przez n a ja trakcy j
niejsze tereny Bieszczadów. W ołkowyja natom iast leży przy drugiej, 
równie a trakcyjnej trasie zwanej „małą obwodnicą” . Zarówno jedna, 
jak  i druga miejscowość są połączone autobusam i PK S z Leskiem 
i Sanokiem 2. Brak jest natomiast' połączenia kolejowego z m iastam i 
regionu.

Bogactwem zarówno Cisnej, jak i W ołkowyi są ich w alory krajo- 
znawczo-wypoczynkowe.

Cisną położona jest na wysokości 560—600 m. n.p.m., nad brzegiem 
Solinki, w jej rozszerzającej się tu  dolinie. Otaczają ją tu  ze wszystkich

1 W  1Г83 r. badania we wsiach Cisną i W ołkowyja były prowadzone w ra 
mach ćwiczeń terenowych słuchaczy VIII kursu PST UL, w 1984 r. zaś przy po
mocy studentów stacjonarnych geogirafia turyzmu UL odbywających ćwiczenia spe- 
cjalnościiowe.

-  Cisną — 10 kursów autobusowych do Leska, 12 do Sanoka,, W ołkowyja — 
10 kursów do Leska.



Rys. 1. Położenie Cisnej i Wołkowyi 
1 — granica państwa, 2 — drogi główne, 3 — miasta, 4 — ważniejsze wsie, 5 — lasy,

6 — rzeki, 7 — wody

La situation de Cisina et W ołkowyja 
1 — frontière d'état, 2 — routes principales, 3 — villes, 4 — villages de poids, 

5 — forêts, 6 — rivières, 7 — eaux

stron zalesione pasma górskie, przekraczające 1000 m wysokości — od 
wschodu odnogi Łopiennika i Łopienniki, od zachodu Honu, a od południa 
Rożków. Wieś posiada specyficzny m ikroklim at, charakteryzujący się 
m ałą ilością w iatrów  i um iarkowaną wilgotnością powietrza. Urozmai
cona rzeźba terenu, duży stopień lesistości, czystości wód powierzchnio
wych oraz powietrza — to podstawowe walory wypoczynkowe miejsco
wości. Niemałe znaczenie ma także długi sezon rekreacyjny  — lato, 
jesień, zima.



Przez Cisnę przechodzi główny szlak turystyczny — beskidzki, p ro
wadzący przez polskie K arpaty  z Ustronia w Bieszczady (szlak czer
wony). Miejscowość ta jest jednym  z 16 w ytypowanych ważniejszych 
punktów  wyjściowych na okoliczne grzbiety i szczyty (E. M o s k a l a  
1982). A trakcją turystyczną Cisnej jest także jej położenie przy biesz
czadzkiej wąskotorowej kolejce leśnej, prowadzącej z Nowego Łupkowa 
przez W etlinę do Moczarnego, k tórą na początku la t osiemdziesiątych 
przewożono przeciętnie co roku około 30 tys. osób (A. B a t a  1983). 
Popularność kolejki wśród turystów  w ynika z jej zabytkowego cha
rak te ru 3 oraz z faktu, iż trasa prowadzi przez najpiękniejsze i najbardziej 
malownicze, a przy tym  trudno dostępne dla innych środków lokomocji, 
partie  Bieszczadów. Kolejka przede wszystkim  w ykorzystyw ana jest jed 
nak dla celów gospodarczych. W Cisnej znajduje się m ały skansen 
kolejki leśnej.

Niemałe znaczenie wzbogacające tu rystykę  pobytową m ają także 
w alory w ynikające z przeszłości, a związane głównie z II wojną św ia
tową.

Dużą atrakcyjnością przyrodniczą charakteryzuje się również druga 
z analizowanych wsi — W ołkowyja, k tórą można określić jako „nowa” 
wieś. S tara bowiem ciągnęła się wzdłuż lewego brzegu Solinki oraz jej 
niewielkiego, lewobrzeżnego dopływu —  Wołkowyi. W związku z budową 
zbiornika Solińskiego wieś została przeniesiona wyżej i zbudowana na 
stokach wzgórza, pomiędzy jeziorem  Solińskim  a Rybnem. Obecnie Woł
kowyja położona jest ok. 500 m n.p.m., nad jedną z odnóg jeziora 
Solińskiego. Otaczające ją od północy i południa zalesione wzgórza osią
gają wysokość 583— 588 m. n.p.m. Położenie wsi nad zbiornikiem  wod
nym, k tó ry  zajm uje 11 miejsce na liście najw iększych jezior w kraju , 
powiększa w alory wypoczynkowe Wołkowyi. Brzegi jeziora Solińskiego 
pełne są malowniczych, cichych, skrytych w lesie zatok i „fiordów” 
wciskających się w doliny potoków wpadających do jeziora.

Tak więc obie wsie posiadają duże predyspozycje dla rozw oju tu ry s
tyki, zarówno pobytowej, jak i czynnej. Zaznaczają się natom iast róż
nice w charakterze form  turystyki. Cisną stanowi doskonałą bazę w ypa
dową dla wędrówek pieszych po atrakcyjnych  pasmach Bieszczadów. 
W ołkowyja zaś — ze względu na położenie nad zbiornikiem wodnym
— ma większe predyspozycje dla rozw oju turystyk i pobytowej, jak rów 
nież upraw iania sportów wodnych. W opracowanym  w latach 1968— 1970 
Planie k ierunkowym  zagospodarowania turystycznego Polski, teren,

3 Budowę pierwszego odcinka kolejki Nowy Łupków—Cisną ukończono w 1985 r. 
W 1959 r. przekazano do użytku odcinek Rzepedź—Smolniki, a w 1964 r. — dalsze 
odcinki z Kalenicy do W etiiny i z W etliny do Moczarnego (H. B a t a  1983).



na którym  położone są analizowane miejscowości, został zaliczony do 
obszarów wypoczynkowych I kategorii, a także do I kategorii obszarów 
krajoznawczych.

Cisną i W ołkowyja — pod względem liczby ludności — zaliczane 
są do wsi średnich. Cisną liczyła w 1984 r. — 290 mieszkańców, a Woł
kowyja — 363. Miejscowości te różnią się w niewielkim  stopniu pod 
względem charakteru  gospodarki. W sołectwie Cisną zdecydowaną prze
wagę m ają tereny leśne, które zajm ują 87,5% ogólnej powierzchni, 
natom iast w sołectwie W ołkowyja — tylko 55%. Drugą charak terys
tyczną cechą jest niewielka przewaga łąk i pastwisk nad gruntam i 
ornymi. W hodowli zaś zaznacza się większe pogłowie owiec nad pogło
wiem bydła.

Zarówno w jednej jak i drugiej wsi najliczniejszą grupę stanowią 
m ałe gospodarstwa rolne, tj. od 2 do 5 ha (tab. I). Znaczny jest też

T a b e l a  I

Struktura wielkości gospodarstw rolnych w 1984 r. 
La structure de la grandeur des fermes a 1984

W ielkość gospodalrstw 
(w ha)

Cisną Wołkowyja

La grandeur des fermes N °/o N »/o

do 0,49 15 32,6 __ _
0,5—1,99 9 19,6 9 23,7
2,0—4,99 16 34,8 17 44,7
5,0—9,99 5 10,8 11 29,0
10 i więcej 1 2,2 1 2,6

Razem 46 100,0 38 100,0

Ź r ó d ł o :  Dane Urzędu Gminy w Cisnej i w Solinie.

udział gospodarstw drobnych (0,5—2 ha). Gospodarstwa drobne i małe, 
k tóre łącznie dom inują w badanych wsiach (Cisną — 54,4%, W ołkowyja
— 68,4%), nie mogą być podstawą utrzym ania właścicieli i ich rodzin. 
Gospodarstw dużych (powyżej 10 ha) w obydwu wsiach jest znikomy 
odsetek. Tak więc rolnictwo, ze względu zarówno na struk tu rę  wielkości, 
jak i przewagę jałowych z natu ry  gleb górskich, nie może być podsta
wowym źródłem utrzym ania ludności. Dla większości mieszkańców 
stanowi ono dodatkowe źródło dochodów.

Charakterystyczne dla analizowanych miejscowości jest łączenie pracy 
w rolnictw ie z pracą w innych działach gospodarki narodowej. W Cisnej



w zawodach pozarolniczych pracuje 123 jej stałych mieszkańców (42,4% 
ogółu). Są oni zatrudnieni głównie w instytucjach i placówkach o cha
rak terze usługowym (52% ogółu zatrudnionych). W obiektach turystycz
nych znajduje zatrudnienie 11 osób (8,9% ogółu zatrudnionych i 17,2% 
zatrudnionych w sektorze usług). Tak więc turystyka zaznacza się 
wyraźnie w struk tu rze  zatrudnienia. Istotną rolę odgrywa także praca 
w leśnictwie (30,1% ogółu zatrudnionych). Mieszkańcy Cisnej znajdują 
zatrudnienie głównie w samej miejscowości lub w najbliższej jej okolicy 
(w przypadku leśnictwa). We wsi zlokalizowane są bowiem 22 instytucje 
i placówki społeczno-gospodarcze. Poza miejscowością pracuje tylko 9 
osób. R enty i em erytury  otrzym uje 12 osób (4,1% ogółu mieszkańców).

W W ołkowyi poza rolnictw em  pracuje 114 osób (31,4% ogółu miesz
kańców). Większość z nich zatrudniona jest w dziale adm inistracji 
i usług (52,6%). W placówkach turystycznych pracuje 27 osób (24,7% 
ogółu zatrudnionych poza rolnictw em  i 45% zatrudnionych w usługach). 
Znaczna część mieszkańców W ołkowyi pracuje w przem yśle i budow ni
ctwie (17,5%). W leśnictw ie zatrudnionych jest tylko 11,4%. W prze
ciwieństwie do Cisnej aż 57,9% ludności wsi wyjeżdża do pracy poza 
jej obręb, głównie do Polańczyka (20 osób)4, Sanoka (9), Ustrzyk Dol
nych (7), Leska (6). W ynika to ze słabszego wyposażenia miejscowości 
w insty tucje i placówki społeczno-gospodarcze. W W ołkowyi znajduje 
się ich tylko 14.

Wielkość bazy noclegowej oraz ruchu  turystycznego została okreś
lona za pomcą m etod ankietowo-sondażowych, a także m etodą re jes
trac ji hotelowej. We wszystkich domach m ieszkalnych Cisnej i Wołkowyi 
przeprowadzono wyw iady m ające na celu ustalenie wielkości bazy kw a
ter pryw atnych, a także liczby przyjm ow anych letników. Natom iast 
w ośrodkach wypoczynkowych, schroniskach itp. zebrano m ateriały  od
nośnie do wielkości bazy noclegowej i liczby osób wypoczywających.

Rozwój bazy noclegowej w omawianych wsiach, na szerszą skalę
— jak już wspomniano — rozpoczął się po II wojnie światowej, począ
wszy od la t sześćdziesiątych po w ybudow aniu dróg. Związany był po
czątkowo z organizacją schronisk, kolonii letnich dla dzieci oraz pól 
namiotowych, następnie z ośrodkami zorganizowanych wczasów pracow
niczych. Była to pierwsza faza w powojennym  rozwoju ruchu turystycz
nego. Następną stanowił w ynajem  kw ater pryw atnych, k tó ry  rozpoczął 
się w om awianych wsiach w końcu lat siedemdziesiątych. O statnią 
fazę stanowi budownictwo indyw idualnych domów letniskowych.

4 Badania przeprowadzone przez M. M a s t a l e r z  (1987) w Polańczyku wy
kazały, iż do pracy w tej miejscowości dojeżdżały z W ołkowyj w 1985 ar. —• 
34 osoby.



W Cisnej początki ruchu letniskowego sięgają la t m iędzywojennych. 
We wsi funkcjonował naw et pensjonat „Pod Beskidem”. Jak  podaje 
A. W r z o s e k  (1938) „...jest on chwilowo niezupełnie jeszcze w ypo
sażony”. W edług cytowanego autora, niski poziom ku ltu ry  i brak  ele
m entarnych urządzeń higienicznych nie pozwalały na ogół szukać po
mieszczeń w domach wiejskich, co stało na przeszkodzie oficjalnemu 
uznaniu Cisnej za miejscowość letniskową. Frekw encja turystyczna wg 
K. W o y c i e c h o w s k i e g o  (1938) wynosiła wówczas w Cisnej 
200— 500 osób rocznie.

Druga wojna światowa, a zwłaszcza walki, jakie toczyły się tu  po 
jej zakończeniu, zniszczyły tradycje i w strzym ały na długo rozwój tu ry s
tyki.

Według klasyfikacji miejscowości regionu bieszczadzkiego — prze
prowadzonej przez J. W r o n ę  (1983)5 — Cisną i W ołkowyja znalazły 
się (obok 17 innych) w II grupie — na pięć wydzielonych — miejscowości 
„o dobrze wykształconej funkcji tu rystycznej”.

Obecnie Cisną i W ołkowyja są ośrodkami o dość znacznej koncentracji 
ruchu turystycznego. W 1984 r. liczba miejsc noclegowych wynosiła 
w Cisnej — 461 (bez pola namiotowego przy Motelu). Na 1 stałego 
mieszkańca przypada więc 1,6 miejsca noclegowego. W miejscowości 
tej znajdują się 2 ośrodki wczasowe o charakterze zam kniętym  (tab. II). 
Dysponują one łącznie 128 miejscami. Funkcjonowanie ich datuje się 
począwszy od drugiej połowy la t siedemdziesiątych. Ośrodek wczasowy 
„K olejarz” w ykorzystyw any jest od czerwca do października oraz 
w okresie zimy (zimowiska dla dzieci pracowników). Jest to odkupiony 
od pryw atnego właściciela budynek mieszkalny. Natom iast Ośrodek 
W ypoczynkowy Okręgowych Kolei Państw owych z Lublina jest dużym  
obiektem, składającym  się z budynku stałego oraz 14 stylowych domków 
kempingowych. Jest on w ykorzystyw any zarówno w sezonie letnim , 
jak i zimowym. Te dwa ośrodki wypoczynkowe nie posiadają własnej 
stołówki, korzystają natom iast z usług miejscowej restauracji „Zacisze”.

Zam kniętym  także obiektem  są kolonie Wojewódzkiego Urzędu Spraw  
W ewnętrznych w Rzeszowie organizowane od 1966 r. w miejscowej 
zbiorczej szkole gminnej. W czasie przerw y zimowej organizowane są 
tu  również 2-tygodniowe zimowiska.

Obiektami otwartymi są: Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjo

6 Klasyfikacja ta przeprowadzona wg danych z 1976 r. oparta była o 7 cech 
(atrakcyjność środowiska dla turystyki górskiej pieszej, atrakcyjność sezonu zimo
wego, atrakcyjność sezonu ogólnorekreacyjnego, atrakcyjność turystyczna sezonu ką
pielowego, wielkość bazy noclegowej, wielkość bazy gastronomicznej, wielkość ru 
chu turystycznego rejestrowanego).



nujące od 1966 r. oraz Motel W PT „Bieszczady”, który  rozpoczął dzia
łalność w 1973 r.

T a b e l a  II

Zagospodarowanie i :ruch turystyczny w Cisnej w 1984 -r. 
L'aménagement et le mouvement touristique a Cisna en 1984

Wyszczególnienie

Spécification

Liczba miejsc

Nombre 
des places

Wielkość ruchu 
w ciągu roku

Grandeur 
du mouvement 
pendant l'année

W ykorzystanie

L'exploitation

Kolonie letnie WUSW w Rze
szowie
zbiorcza szkoła gminna 140 380 lato/zima

Ośrodek W czasowy „Kolejarz'' 
Z Częstochowy 30 336 lato/zima

Ośrodek W ypoczynkowy Okręgo
wych Kolei Państwowych 
w Lublinie 98 955 lato/zima

Motel WPT „Bieszczady' 41 563 cały rok
Pole namiotowe przy motelu 49 •
Kwatery prywatne 127 500* głównie latem
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 25 1 700 lato

Razem 510 4 434 X

* W artość szacunkowa. 
Ź r ó d ł o :  Badania terenowe.

W Cisnej stosunkowo dużą rolę odgrywa indyw idualny w ynajem  
kw ater, k tóre stanowią uzupełnienie uspołecznionej bazy noclegowej. 
W miejscowości tej wynajm owano pokoje dla wczasowiczów w 1/5 
budynków mieszkalnych. Z ustaleń wynika, iż łączna liczba w ynajm o
wanych łóżek wynosiła 127e. Były to głównie kw atery  funkcjonujące 
latem . Podczas sezonu zimowego wynajm owano pokoje tylko w 3 budyn
kach (24 łóżka).

We wszystkich domach przyjm ujących wczasowiczów, liczba izb 
w zasadzie przewyższała liczbę stałych mieszkańców (w 9 przypadkach) 
lub była jej równa (2 przypadki), a niekiedy naw et mniejsza (2 p rzy
padki). Gdyby kierować się tym  prostym  porównaniem, można by wnios

e W artość ta  jest niewątpliwie zaniżona, gdyż wydaje się, iż nie w,szyscy miesz
kańcy podawali wiarygodne informacje.



kować, iż w dalszych 16 budynkach — w których liczba izb przewyższa 
liczbę domowników — istnieją możliwości wynajm ow ania pokoi. W Cis
nej jest także 12 budynków, w których liczba stałych mieszkańców jest 
równa liczbie izb. Budynki, w których wynajmowano kw atery, pochodzą 
głównie z la t osiemdziesiątych.

Nieco odm ienny charakter pod względem zagospodarowania turystycz
nego ma W ołkowyja (tab. III). Z badań wynika, iż w 1984 r. liczba miejsc 
noclegowych w tej miejscowości wynosiła 265 (bez pola namiotowego). 
Na jednego mieszkańca wsi przypada więc 0,7 miejsca noclegowego. W ar
tość ta jest dw ukrotnie niższa od analogicznej dla Cisnej. Ten popularny 
i często używany m iernik mówi nam  o potencjale zakwaterowania tu 
rystów.

T a b e l a  III

Zagospodarowanie i ruch turystyczny w W ołkowyi w 1984 or.

L'aménagement et le mouvement touristique a W ołkowyja 
en 1984

Wyszczególnienie

Spécification

Liczba miejsc

Nombre des 
places

W ielkość 
ruchu 

w ciągu roku

Grandeur du 
mouvement 

pendant l’année

Ośrodek Szkoleniowo-Wypo
czynkowy Zrzeszenia Przed
siębiorstw Obsługi Rolnictwa 60 730

Schronisko W ędkarskie Polskie
go Związku W ędkarskiego 40 325

Kolonie Letnie „Oaza" 35 140
Kwatery prywatne 102 510*

(i namioty na działkach) (39) (146)**
„Drugie domy" 28 28
Pola namiotowe 134 536**

Razem 438 2 415

* Przyjmując średnio 5 turnusów 2-tygodniowych rocznie 
** Cztery turnusy 2-tygodniowe w ciągu roku.
Ź r ó d ł o ;  Badania terenowe.

W Wołkowyi, począwszy od 1982 r., funkcjonuje jeden ośrodek w y
poczynkowy, k tóry  poza sezonem ogólnorekreacyjnym  i zimowym, w y
korzystyw any jest dla celów szkoleniowych. Ośrodek ten dysponuje 60



miejscami w obiekcie stałym  oraz stołówką, o 60 miejscach, z możliwością 
jednak wyżywienia 120 osób. Drugim  obiektem  turystycznym  jest Schro
nisko W ędkarskie, funkcjonujące od początku lat sześćdziesiątych7. W W oł
kowyi organizowane są także w jednym  z budynków mieszkalnych 
kolonie letnie „Oaza’’ z Przem yśla. Istotną rolę w bazie naclegowej 
wsi odgryw ają kw atery  pryw atne. Ustalono, iż pokoje wczasowiczom 
w ynajm uje się w 1/4 (25,8%) budynków mieszkalnych. Z obserwacji 
oraz analizy wielkości budynków wynika, iż wartość ta jest zaniżona. 
Gdyby zastosować — podobnie jak w przypadku Cisnej — proste po
rów nanie liczby izb oraz liczby stałych mieszkańców w budynku, wów
czas okazałoby się, iż w 27 budynkach (43,5%), w których liczba izb 
przewyższała liczbę domowników, istnieją możliwości w ynajm u kw ater. 
Uzupełnieniem bazy noclegowej w obiektach stałych jest pole namiotowe 
zlokalizowane nad Zalewem Solińskim. Podczas przeprowadzania badań, 
w 38 nam iotach przebyw ały 134 osoby. W miejscowości tej zaobserwo
wano zjawiska wynajm ow ania działek (siedlisk) pod namioty. W lipcu
1985 r. na 5 działkach odpoczywało w ten sposób 39 osób. Jak  więc 
w ynika z przeprowadzonej analizy, baza noclegowa W ołkowyi związana 
jest głównie z tu rystyką wypoczynkową typu pobytowego.

Wielkość bazy noclegowej jest jednym z podstawowych elementów  
podaży turystycznej, mającym wpływ na nasilenie ruchu turystycznego.

W Cisnej liczba osób jednorazowo odpoczywających (na dany dzień) 
znacznie przewyższała liczbę stałych mieszkańców. Liczba natom iast osób 
w ykorzystujących w 1984 r. miejscową bazę noclegową wynosiła 4434 
(tab. II). Na jednego stałego mieszkańca przypada więc w ciągu roku 
około 15 turystów . Znaczną część, bo aż 51% stanowili turyści korzy
stający z bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz 
Motelu, a więc osoby związane z turystyką wędrowną. Pozostały odsetek 
związany jest z tu rystyką pobytową (29,1% — korzystający z ośrodków 
wczasowych, 11,3% — z kw ater pryw atnych, 8,6% — dzieci i młodzież 
na koloniach letnich).

Znany powszechnie w literaturze przedm iotu wskaźnik funkcji tu ry s
tycznej B aretje’a i Deferta wynosi dla Cisnej 176 (obliczony wg wzoru).

L X  100 
Tf(Ł) =  ----------------

gdzie: p

L — liczba turystycznych miejsc noclegowych,
P  — liczba ludności miejscowej.

Według tego k ry terium  rzeczywista funkcja turystyczna miejscowści

7 W 1984 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej 
wynostilo 16 838 zł („Rocznik Statystyczny" 1986, s. 165).



zaczyna się wykształcać dopiero wówczas, gdy wskaźnik osiąga wartość 
100. Przy wskaźniku zaś 100—500 funkcja turystyczna jest już na ogół 
dobrze rozwinięta. Tak więc w przypadku Cisnej możemy mówić o funk
cji turystycznej miejscowści.

Ponadto należy dodać, iż Cisną jest znacznym ośrodkiem ruchu tu ry s
tycznego wędrownego. Zasygnalizowane wcześniej położenie wsi sp ra
wia, iż w ędrujące po szlakach bieszczadzkich grupy zatrzym ują się tu, 
aby odpocząć i najczęściej uzupełnić brakujące zapasy żywności.

Liczba jednorazowo wypoczywających w Wołkowyi przewyższała liczbę 
jej stałych mieszkańców. Ilość natom iast osób wypoczywających w cią
gu roku wynosiła 2415 (tab. III). W skaźnik turystów  przypadających 
na 1 mieszkańca jest niższy od analogicznego dla Cisnej i wynosi 6,6. 
Podobnie wskaźnik funkcji turystycznej Т£(0, k tóry  osiąga wartość 121 
i świadczy o słabszym zagospodarowaniu turystycznym  i zarysowującej 
się dopiero funkcji turystycznej tej miejscowości.

Bieszczady należą do tych obszarów, których stan gospodarki — ze 
względu na charakter środowiska naturalnego i historię rozwoju społecz
no-gospodarczego — nie zapewnił miejscowej ludności, a zwłaszcza 
po zakończeniu wojny, należytych w arunków  egzystencji.

Z rozwoju ruchu turystycznego na tym  terenie w ynikają liczne 
konsekwencje ekonomiczne, jak i morfologiczne. Należy wśród nich w y
mienić: aktyw izację różnych dziedzin społeczno-gospodarczych, tworzenie 
nowych miejsc pracy, wzrost obrotów w placówkach usługowych, głów
nie w handlu i gastronomii, zmniejszanie się powierzchni rolniczych 
i leśnych, rozrastanie się wsi — powstawanie nowych dzielnic złożonych 
z ośrodków wypoczynkowych i „drugich domów”. W ynajem  kw ater p ry 
w atnych przyczynia się m. in. do wzrostu dochodów, k tóre z kolei m ają 
wpływ na rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego. Uzyskiwane 
z tego ty tu łu  dochody zachęcają do budowy domów przystosowanych 
dla celów wypoczynkowych, znacznie w ykraczających swymi rozm iarami 
ponad potrzeby rodzin budujących. W konsekwencji rozwój turystyki 
przyczynia się do zahamowania procesu w yludniania się wsi, zjawiska 
tak typowego dla terenów wiejskich. Wsie o funkcji turystycznej stają 
się atrakcyjnym  m iejscem stałego zamieszkania.

Jak  już zaznaczono, w Cisnej w ynajm uje się w budynkach miesz
kalnych 127 łóżek. Cena jednego łóżka w badanym  sezonie wynosiła 
300—400 zł. Łatwo więc wyliczyć, przyjm ując wartość najniższą, iż 
w ynajem  kw ater pryw atnych podczas tylko 2 miesięcy letnich przy
niósł dochód rzędu 2 286 000 zł. Średnio na jeden budynek, w którym  
w ynajm uje się kw atery  dochód ten wyniósł 175 846 zł, co odpowiadało 
wówczas 10 przeciętnym  miesięcznym wynagrodzeniom w gospodarce 
uspołecznionej.



W Wołkowyi w ynajm uje się 102 łóżka. Analogicznie wyliczony do
chód wynosił 1 836 000 zł, zaś średnio na 1 budynek — 114 750 zł 
(7 przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych w gospodarce uspołecznio
nej).

Jak  więc w ynika z przytoczonych liczb, wpływy z w ynajm u kw ater 
intensyfikują dochody ludności wiejskiej, podnoszą stopień zamożności 
gospodarstw domowych.

W analizowanych wsiach — jak już wspomniano — turystyka za
znaczyła się w yraźnie w struk turze zatrudnienia miejscowej ludności. 
W Cisnej bowiem — 8,9% ogółu zatrudnionych poza rolnictw em  p ra 
cuje w obiektach turystycznych, w W ołkowyi aż 24,7%. Podkreślić jed
nak trzeba różnice w ystępujące pomiędzy tym i wsiami. W Cisnej lud
ność znajduje zatrudnienie na miejscu. W szystkie omówione wcześniej 
obiekty turystyczno-wypoczynkowe zlokalizowane w tej miejscowości
— z w yjątkiem  kolonii letnich — zatrudniają miejscową ludność. L ud
ność zaś W ołkowyi pracuje głównie w obiektach turystyczno wypoczyn
kowych zlokalizowanych poza tą wsią — a mianowicie w pobliskim 
Polańczyku. Z rozwojem turystyk i wiąże się także praca w pozosta
łych placówkach sektora trzeciego, a zwłaszcza zwiększone w sezonie 
zatrudnienie w placówkach handlow ych i gastronomicznych.

Korzyści ekonomiczne w ynikające z funkcji turystycznej spraw iają 
m. in., iż rozwój budownictwa mieszkaniowego osiąga w analizow a
nych wsiach dość znaczne rozm iary. W Cisnej praw ie 80% budynków 
m ieszkalnych zostało wybudow ane po II wojnie światowej (tab. IV). 
Większość (63,2%) obecnej zabudowy mieszkaniowej wsi to budynki 
2- i 3-kondygnacyjne (tab. V). Budynki 1-kondygnacyjne pochodzą 
głównie z okresu przedwojennego i pierwszych lat powojennych. Te 
dwie grupy stanowią łącznie 29,4% całej zabudowy wsi. Zaznacza się 
przewaga budownictwa m urowanego (52,9%). Domy m urow ane k ry te  
są głównie blachą i eternitem , natom iast drew niane — eternitem  i pa
pą. Dachy są przeważnie dwuspadowe, niejednokrotnie z wykuszem. 
W ystrój zewnętrzny budynków pozbawiony jest elementów ozdobnych 
zaczerpniętych ze stylu góralskiego8. Często spotyka się ganki i altanki. 
Domy zbudowane w ostatnich latach posiadają balkony, loggie łub ta 
rasy, co może wynikać nie tylko z panującej mody, ale może świad
czyć także o nastaw ieniu nowych domów na stworzenie dodatkowych 
miejsc wypoczynku dla turystów . Budynkom m ieszkalnym  towarzyszą 
zazwyczaj ogródki kwiatowe i w arzyw ne (47 posesji). Jednakże spotyka 
się również posesje z otoczeniem zaniedbanym.

Brak elementów stylu góralskiego świadczy, iż na tym terenie nie zamieszkuje 
ludność góialska. Tłumaczyć to można tragiczną historią tych ziem. Mieszka tutaj 
ludność polska przybyła z całego kraju oraz z ZSRR, z byłych ziem polskich.



T a b e l a  IV

Budynki mieszkalne wg czasu budowy (stan w 1984 r.)

Les maisons d'habitation 
selon la date de leur construction (état de 1984)

Cisną W ołkowyja

Periode
budynki mieszkalne 
maisons d'habitation

N % N »/o

przed II wojną światową 14 20,6 1 1,4
do 1950 6 8,8 2 2,8
1951—1960 18 26,5 2 2,8
1961—1970 15 22,0 38 53,5
1971—1980 5 11,8 20 28,2
po 1980 7 10,3 8 11,3

Razem 68 100,0 71 100,0

Ź r ó d ł o :  Badania terenowe.

T a b e l a  V

Budynki mieszkalne wg liczby kondygnacji (stan w 1984 r.) 
Les maisons d'habitation selon la quantité d'étages 

(état de 1984)

Liczba Cisną W ołkowyja
kondygnacji budynki mieszkalne

Quantité maisons d'habitation
d'étages N % N »/o

1 25 36,8 33 46,5
1,5 — — 6 8,5
2 33 48,5 30 42,2
3 10 14,7 2 2,8

Razem 68 100,0 71 100,0

Ź r ó d ł o :  Badania terenowe.

W yraźne zmiany obserw uje się także na poziomie domu indyw idu
alnego. N astępuje m odernizacja starych domów, zwiększa się również 
ich pojemność. Przeciętny budynek mieszkalny w Cisnej liczy 4 izby. 
1/3 budynków posiada 5 i więcej izb. W skaźnik zagęszczenia osób na 
izbę jest niewielki — 0,9 i jest on niższy od przeciętnego wskaźnika 
dla terenów wiejskich w Polsce, wynoszącego w 1984 r. — 1,13, a tak 



że dla wsi województwa krośnieńskiego — 1,23 („Rocznik statystycz
n y ” 1986, s. 437). Potw ierdza to hipotezę, iż tu rystyka stanowi główny 
elem ent aktyw izujący miejscowe budownictwo, gdyż miejscowości 
słabo jeszcze odwiedzane przez turystów  w ykazują na ogół wskaźniki 
m niej korzystne.

Budownictwo mieszkaniowe Cisnej, zwłaszcza ostatnich lat, cechuje 
dobry standard  wyposażenia (lokalne co., kanalizacja). W większości 
budynków (58,5%) mieszka 1—4 osoby. Stosunkowo wysoki jest odsetek 
(16,9%) domów zamieszkałych przez 1 osobę — rencistę lub em eryta. 
Możną wiec sądzić, iż są to potencjalne „drugie dom y”, bądź dla 
rodzin właścicieli, bądź nabyte w drodze kupna.

Wsią o zupełnie innej historii — jak już zaznaczono — jest Wołko • 
wyja. Przeniesienie wsi wpłynęło niew ątpliw ie na zmianę jej fizjonomii. 
Tylko 5 budynków (7,0%) we wsi pochodzi bądź sprzed II wojny 
światowej, bądź zostało wybudowane do lat sześćdziesiątych. Tak więc 
93% obecnej zabudowy mieszkaniowej zostało wzniesione po 1960 r. 
(tab. IV). We wsi przeważa budownictwo powyżej 1 kondygnacji — 
53,5% (tab. V), m urow ane (77,5%). Dachy są często z poddaszem 
przystosowanym  dla celów mieszkalnych. Aż 31% budynków posiada 
balkony, tarasy  bądź loggie. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą 
często ogrody w arzywne lub warzywno-kwiatowe. W skaźnik zagęszcze
nia osób na izbę jest podobny jak w Cisnej i wynosi 0,95. Budynki 
mieszkalne są duże, najczęściej ponad potrzeby zamieszkujących je 
rodzin. Domów o 4 i więcej izbach jest w Wołkowyi 71,8%, natom iast
0 5 i więcej aż 60,5% (tab. VI). Budynki, w których zamieszkuje 
5—7 osób stanowią 46,8%, zaś o zaludnieniu 1—4 osób — 32,3%. Nie 
obserw uje się natom iast na większą skalę domów zamieszkałych przez
1 osobę. We wsi tej rozpoczął się proces powstawania „drugich domów”. 
W trakcie prowadzonych badań było ich 79, co stanowiło praw ie 10% 
istniejących budynków mieszkalnych. Były to obiekty o stałej konstruk
cji i in teresującej architekturze.

Rozwój turystyk i w tych miejscowościach górskich przyczynił się
— wśród innych czynników — do ich obecnego funkcjonowania, a tak 
że rozplanowania i fizjonomii. Zarówno w Cisnej, jak i Wołkowyi 
wznosi się budynki duże, 2- i 3-kondygnacyjne, o wyższym standardzie 
przestrzennym  i wyposażeniowym, z odpowiednio przystosowanym  
układem  funkcjonalnym  do pełnienia funkcji wypoczynkowych. A rchi
tek tu ra  ośrodków turystyczno-wypoczynkowych i „drugich domów” 
stanowi elem ent nowy, nie związany z tradycyjnym  budownictwem 
wiejskim. Obiekty te znacznie rozszerzają tereny  zabudowy wsi.

0 W łaściciele to mieszkańcy Krakowa, Legnicy, W rocławia i Sochaczewa.



T a b e î a  VI

Domy mieszkalne wg liczby izb (1984 r.)

Les maisons d'habitatïon selon la quantité de pieces 
(état de 1984)

Cisną W ołkowyj a
Liczba izb —

Quantité 
de pieces

budynki mieszkalne 

maisons d'habitation

N »/о N %

2 14 20,6 8 11,3
3 11 16,2 12 16,9
4 18 26.5 8 11,3
5 10 14,7 9 12,7
6 11 16,2 8 11,3
7 3 4,4 5 7,0
8 1 1,4 8 11,3
9 — — 4 5,6

10 — — 4 5,6
i więcej — — 5 7,0

Razem G8 100,0 71 100,0

Ź r ó d ł o :  Badania teirenowe.

Rozwój ruchu turystycznego w analizowanych wsiach w niewielkim 
tylko stopniu przyczynił się do zmian w wyposażeniu w placówki in fra
s tru k tu ry  społeczno-gospodarczej. Jedynie w czasie sezonu letniego 
zwiększa się ich ilość.

Cisną — ze względu na pełnione funkcje ośrodka gminnego — w y
posażona jest w zestaw insty tucji i placówek typowych dla siedzihy 
podstawowej jednostki podziału adm inistracyjnego (Gminna Rada Na
rodowa, urząd pocztowo-telekomunikacyjny, ośrodek zdrowia, apteka, 
zbiorcza szkoła gminna, 2 sklepy — spożywczy i przemysłowy, poste
runek MO, kiosk „Ruch”). Ponadto znajduje się tu  siedziba Nadleśni
ctwa „Cisną”, kościół oraz 2 parkingi.

Do placówek związanych z obsługą ruchu turystycznego należy zali
czyć z obiektów gastronomicznych — ogólnodostępnych — restaurację 
(100 stałych miejsc oraz 40 sezonowych) i kaw iarnię w Motelu (około 
60 miejsc), z obiektów zaś zam kniętych — stołówkę (140 miejsc), p ro
wadzoną w ośrodku kolonijnym. Funkcjonują tu  także 3 sezonowe 
kioski (2 z pam iątkam i i 1 z lodami) oraz stacja obsługi samochodów. 
Należy podkreślić, iż zestaw usług w Cisnej nosi znamiona typowego



dla ośrodków turystyk i krajoznawczej, gdzie istniejąca in frastruk tu ra  
związana jest z obsługą turystów  zmotoryzowanych.

W ołkowyja jest znacznie słabiej wyposażona w instytucje i p la
cówki społeczno-gospodarcze. Znajduje się tu  w iejski ośrodek zdrowia, 
zbiorcza szkoła, filia biblioteki gminnej, przychodnia lecznicza dla zwie
rząt, urząd pocztowo-telekom unikacyjny, kościół, kiosk „Ruch”. W po
rów naniu do Cisnej, miejscowość ta jest znacznie lepiej wyposażona 
w placówki handlowe. Znajdują się tu  bowiem 4 sklepy (spożywczy, 
mięsno-spożywczy, przem ysłowy i pasm anteryjny), a także kiosk z pa
m iątkam i. Natom iast stosunkowo uboga jest baza gastronomiczna 
otw arta. Z najduje się tu  tylko 1 bar o 30 miejscach konsum pcyjnych. 
Z obiektów gastronom ii zam kniętej — stołówka w ośrodku szkolenio
wo-wypoczynkowym.

Rozwój turystyki w om awianych wsiach przyczynia się wyraźnie 
do wzrostu obrotów w handlu i gastronomii. W Cisnej w sezonie let ■ 
nim obroty w kaw iarni i restauracji stanowiły 31—48% utargów  cało
rocznych. W Wołkowyi obroty w barze w czerwcu 1984 r. były 5-krot- 
nie wyższe niż w styczniu i lutym  tego roku. Podobnie sytuacja 
kształtow ała się w sklepie spożywczym w Cisnej, w którym  utargi 
sezonu letniego stanowią 43% całorocznych.

Znaczna liczba przebywających w tych wsiach turystów powoduje, 
iż zwiększa się ilość zamawianych rozmów telefonicznych, nadanych 
telegramów i listów poleconych.

W Cisnej podczas miesięcy w akacyjnych zamówiono 48% wszystkich 
rozmów telefonicznych w ciągu roku, nadano 59% telegram ów i 37% 
listów poleconych.

Przem iany stru k tu ry  społecznej nie były przedm iotem  badań. N a
leży jednak zaznaczyć, że turystyka — jak stw ierdzają socjologowie 
(K. P r z e c ł a w s k i  1979) — jako proces zetknięcia ku ltur: ku ltu ry  
ludności terenów odwiedzanych przez turystów  i ku ltu ry  terenów, 
z których przybyw ają turyści, powoduje szereg przemian społecznych, 
zwłaszcza w dziedzinie postaw i zachowań ludności, a także systemów 
wartości.

Te górskie wsie, ubogie przed II wojną światową i po jej zakończe
niu, zmieniły się zasadniczo. M amy tu  do czynienia z procesem u rba
nizacji dokonującej się m. in. pod wpływem rozwoju ruchu turystycz
nego. Rozwój ten — w stosunku do innych terenów  górskich — roz
począł się późno, bo dopiero w latach sześćdziesiątych obecnego s tu 
lecia. Brak tu  było także, ze względu na przeprowadzoną po wojnie 
akcję przesiedleńczą, jakichkolwiek tradycji w przyjm ow aniu turystów.

Wsie te mimo pewnych różnic w formach, jak i stopniu rozwoju 
ruchu turystycznego, znajdują się w pierwszej fazie przekształceń,



która charakteryzuje się pojawieniem  w danej miejscowości ośrodków 
zorganizowanego wypoczynku, kolonii letnich dla dzieci, „drugich do
m ów”, w ynajm em  kw ater pryw atnych (E. D z i e g i e ć  1987). Form y 
te przyczyniają się do wielu zmian, a zwłaszcza w strukturze zatrudnie
nia, użytkowania ziemi, jak i w sferze s tru k tu r społeczno-ekonomicz
nych. N astępuje wzrost dochodów, k tóre z kolei m ają wpływ na rozwój 
nowego budownictwa mieszkaniowego, przystosowanego często dla 
celów wypoczynkowych. Zmienia się fizjonomia i układ przestrzenny 
wsi.
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RÉSUMÉ

L'article a pour but la présentation du mouvement touristique à Cisna et W oł
kowyja, de leur aménagement, des fonctions touristiques accomplies et, par con
séquent, des changements, avant tout, dans le domaine de la morphologie. Il parait, 
que c'est le mouvement touristique qui exerça, à  coté d'autres facteurs, une influen
ce sensible sur la physionomie de ces localités. Les deux villages sont situés dans



la région de Bieszczady, exceptionnellement attrayante du point de vue du tourisme. 
Cette région pendant plusieurs années était l'une des plus négligée économique
ment. L’action de déplacement opérée en 1947 contribua à l’abandon du terrain et 
c’est le tourisme qui, en tan t qu’une des premières activités y empiéta.

L'article s'appuie sur les recherches détaillées faites à Cisna et à  W ołkowyja 
dans les années 1983 et 1984.

Le développement de la base de couchage dans les deux villages commença sur 
une grande échelle dans les années 60, les routes étant construites. Au début, il 
était lié à l'organisation des abris, des colonies d'été pour les enfants, des campings 
et ensuite des centres des loisirs organisés. C 'était la première phase du développe
ment du mouvement touristique. La suivante — c'était le louage des logements 
privés, qui commença vers la fin des années 70. La construction des résidences se
condaires individuelles inaugura la troisième phase.

A présent, Cisna (290 habitants) et W ołkowyja (363 habitants) sont des centres 
de remarquable concentration du mouvement touristique. Dans les années mention
nées, il y avait 461 places de couchage (sauf celles de camping) à Cisna. Dans ce 
village, le louage individuel des logements jouait un role relativement grand. Il 
constituait le complément de la base de couchage socialisée. On louait les cham
bres dans la 1/5 des maisons d'habitation.

W ołkowyja disposait de 265 places de couchage. On louait les chambres dans 
toute quatrième maison. L'indicateur de Bartje et Defert, connu universellement dans 
la littérature objective, égalait 176 pour Cisna et 121 pour W ołkowyja; il démon
trait que la fonction touristique de ces localités ne commençait qu’ià se dessiner.

Le développement du mouvement touristique entraine des conséquences nom
breuses, morphologiques et économiques. Le louage des logements privés contribue, 
entre autres, à l'accroissement des revenus. On a compté, en admettant les plus 
bas prix, que le louage dans un bâtiment pendant deux mois d'été, produisait un 
revenu égalant à Cisna 10 salaires mensuels moyens dans l'économie socialisée, 
à W ołkowyja — 7. Les revenus ainsi atteints incitent à la construction de grandes 
mäisons conformes au louage.

Le tourisme se fait voir sensiblement dans la structure de l'emploi de la po
pulation locale. A Cisna, 8,9%, du total des employés en dehors de l'agriculture 
travaillent dans les contres touristiques, à W ołkowyja — 24,7% (le plus souvent 
hors de localité).

Les profits économiques résultant de la fonction touristique font, que le déve
loppement de la construction d'habitation atteint les dimensions considérables. La 
plupart des maisons d'habitation à Cisna (63,2%) ont 2 ou 3 étages. Chaque chambre 
est habitée par moins d'une personne (0,9). Cet indicateur est plus bas que celui 
moyen des terrains ruraux en Pologne (1,13) ot celui de la voievodie de Krosno 
(1,23), dans laquelle sont situés les deux villages. La situation est pareille à W ołko

wyja. Ici, le processus de la construction des résidences secondaires vient de com
mencer. Au temps des recherches, les résidences secondaires constituaient 10% des 
maisons d'habitation existantes.

On a constaté, que le développement du tourisme, dans les villages analysés, 
a iniluencé leur fonctionnement, disposition et physionomie, cependant peu visibles 
sont les changements dans l'équipement de l'infrastructure sociale et économique.

L'une des conséquences est l’accroissement du chiffre d'affaires, surtout dans les 
services: le commerce et la gastronomie. A Cisna le chiffre d'affaires du café et du 
restaurant constituait 31—48% de la recette annuelle. Pendant les mois de vacan
ces, on a commandé 48% de toutes les conversations téléphoniques de l'année, on 
a envoyé 59% des télégrammes et 37% des lettres recommandés.



С s doux villages montagneux, pauvres avant la Ilème guerre mondiale et tout 
do suite après elle, ont changé essentiellement, ces derniers temps. On a ici affaire 
au processus d'urbanisation, s'opérant sous l'influence du développement du mouve
ment touristique. Cisna et W ołkowyja sont dans la première phase des transforma
tions.

Traduit par Lucjan Kowalski

SUMMARY

The aim of the article is to present tourist traffic at Cisna and Wołkowyja, 
their development level, tourist functions petrfotrmed by them and, consequently, 
their transformations mainly as .regards their morphology. The present appearance 
of these localities seems to have been influenced quite significantly, among others, 
also by tourist traffic. These villagers are located in the Bieszczady region, which 
is exceptionally attractive from the touristic point of view. For many years, this 
region was among the most economically backward parts of Poland. As a result 
of the resettlement action carried out in 1947, the Bieszczady Mountains became 
a deserted area, and tourism was one of the first forms of activity to enter this 
region.

The article is based on detailed field studies conducted at Cisna and W ołko
wyja in 1983 and 1984.

Expansion of sleeping facilities in these villages on a wider scale began in the 
sixties after construction of roads had been completed. Initially, it was connected 
with the opening of shelter-homes, summer vacation facilities for children and 
camping sites to be followed by construction of vacation centres for employees. 
That wąs the first stage in development of touirist traffic. The next stage was 
connected with the renting of privately-owned accomodation, which started in the 
late seventies. The latest stage is construction of private summer houses. Today 
Cisna (290 inhabitants) and W ołkowyja (363) are places with a considerable con
centration of tourist traffic. Cisna can offer 461 sleeping units (without its camping 
site). In this village, a relatively important role is played by individual renting 
of privately-owned accomodation, which supplements the sozialized sleeping faci
lities. Rooms for holiday-makers could be rented here in one-fifth of all residential 
buildings. W ołkowyja can offer 265 sleeping places and rooms are rented here 
in one-fourth of all residential buildings. The index of touristic function commonly 
known in the literature of the subject amounts to 176 at Cisna and 121 at W ołko
wyja and it points at the modestly developing touristic function of these villages.

Development of tourist traffic carries numerous morphological and econom'c 
implications. Rental of private accomodation contributes, among others, to growth 
of incomes. It was estimated, taking into account the lowest prices, that accomo
dation rental at Cisna duiring only two summer months had brought an average 
income per one residential building in which rooms were let equal to 10 mean 
monthly wages in the socialized sector, and 7 at W ołkowyja. Incomes obtained 
in this way serve as an inducement for construction of large houses adapted to 
rental functions.

The impact of tuorism was clearly marked in the employment structure of 
local population. At Cisna — 8.9% of the total work force outside agriculture



work in tourist facilities, at W ołkowyja — a high 24.7% (mainly outside the 
village).

Economic benefits resulting from the touristic function cause that development 
of housing construction »leaches quite big proportions. Most of the present housing 
resources at Cisna (G3,2%) are two- and thjree-storey buildings. The index of number 
of persons per one room amounts to 0.9 and it is lower than the avetrage index lor 
rural areas in Poland (1.13), and for the Krosno Administrative Province (1.23), 
in which the villages under study are located. In W ołkowyja, the situation is 
similar. In the latter village, there can be observed the process of building „second 
homes", which accounted foir almost 10°/o of all residential buildings at the time 
these studies were conducted.

It has been found out that development of tourism in the analyzed villages 
has exerted an influence on their present functioning, lay-out and appearance, 
and to a small degree on changes in  their provision with socio-economic infra
structure.

One of the effects is a higher turnover in service centres, and mainly in 
trade and cateiring sector. At Cisna, the turnover in the summer season in its 
cafes and restaurants made up 31—48% of annual receipts. During summer months, 
48% of annual telephone calls were ordered, 59% of annual telegrams and 37% 
of registered letters sent.

The mountain villages, impoverished before the Second World W ar and in the 
years following it directly, have changed fundamentally. We are dealing here with 
urbanization process taking place, among others, as a result of the impact exerted 
by tourist traffic. These villages are going through the filrst stage of their trans
formations now.

Translated by Leszek Podbielski


