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WPROWADZENIE

Przemyœl to bardzo atrakcyjne miasto le¿¹ce w po³udniowo-wschodniej
Polsce. W latach 1975–1999 by³o stolic¹ województwa, natomiast dziœ jest
miastem na prawach powiatu. Poniewa¿ po³o¿one jest w bliskiej odleg³oœci od
granicy z Ukrain¹, stanowi wa¿ny wêze³ komunikacyjny, a dziêki swojej ponadtysi¹cletniej historii jest znacz¹cym oœrodkiem turystycznym.
Przemyœl usytuowany jest w miejscu o szczególnych walorach komunikacyjnych i obronnych, gdzie zbiegaj¹ siê granice regionów fizycznogeograficznych, etnicznych, kulturowych, a tak¿e ekonomicznych i politycznych.
Miasto znajduje siê na pograniczu regionów fizycznogeograficznych,
w obrêbie których wystêpuje piêæ mezoregionów: Dolina Dolnego Sanu, Pogórze Jaros³awskie (Rzeszowskie), Brama Przemyska, Pogórze Dynowskie i Pogórze Przemyskie (W³ad 1996). Z tego w³aœnie wzglêdu Przemyœl, od pocz¹tku
swego istnienia, stanowi³ wa¿ny wêze³ komunikacyjny. Z zachodu na wschód –
od Bramy Morawskiej przez Bramê Przemysk¹, a¿ nad Morze Czarne (z Pragi
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przez Kraków, Przemyœl do Lwowa, Kijowa i dalej na wschód) – prowadzi jeden
z najstarszych szlaków komunikacyjnych i handlowych. W chwili obecnej
biegnie nim dwutorowa linia kolejowa i miêdzynarodowa droga E40, któr¹
w przysz³oœci zast¹pi autostrada A4, biegn¹ca z dawnego przejœcia granicznego
do Niemiec w Jêdrzychowie–Ludwigsdorf ko³o Zgorzelca poprzez Wroc³aw,
Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejœcia granicznego na
Ukrainê Korczowa–Krakowiec. £¹czna d³ugoœæ autostrady na terenie Polski
wyniesie oko³o 670 km. Te po³¹czenia drogowe i kolejowe nawi¹zuj¹ do starego
szlaku handlowego Europy znanego jako Via Regia.
Ze wzglêdu na swoje usytuowanie na wielu wzgórzach Przemyœl czêsto
nazywany jest polskim Rzymem (Kruczek 2005). Le¿y na dwóch brzegach
Sanu, który jest najwiêksz¹ rzek¹ Podkarpacia. Od Ÿróde³ do Przemyœla San ma
charakter rzeki górskiej, natomiast od Przemyœla a¿ do ujœcia do Wis³y meandruje i jest uwa¿any za rzekê nizinn¹. San by³ niegdyœ ¿eglowny na znacznie
d³u¿szym odcinku ni¿ obecnie. Od Leska sp³awiano nim drewno, a od Przemyœla
p³ywa³y ju¿ statki rzeczne. Rzek¹ sp³awiano m.in. sól i zbo¿e, które trafia³y do
Gdañska, a stamt¹d do zachodniej Europy. Dzisiaj San traktowany jest jako
atrakcja i wykorzystywany do turystyki wodnej (szlak wodny „B³êkitny San”).
HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA WSPÓ£CZESNEJ ATRAKCYJNOŒCI
TURYSTYCZNEJ PRZEMYŒLA

Pierwsze œlady osadnictwa na tym terenie datowane s¹ na 30–40 tysiêcy lat
p.n.e. ród³a historyczne i znaleziska dowodz¹, ¿e w IV wieku przed Chrystusem Przemyœl by³ wa¿nym dla Rzymu oœrodkiem administracyjnym i handlowym. To tu w³aœnie odkryto najstarsze œlady religii chrzeœcijañskiej w Polsce,
a tak¿e kultu Maryjnego. Dowodem na to jest znaleziona gemma bizantyjska
przedstawiaj¹ca z jednej strony kobietê z dzieci¹tkiem na rêku, a z drugiej twarz
m³odego mê¿czyzny z wê¿ami dooko³a g³owy.
Gród przemyski, wed³ug kroniki Jana D³ugosza, zosta³ zbudowany oko³o
700 r., a jego za³o¿ycielem by³ ksi¹¿ê Lechitów Przemys³aw. Od pocz¹tków
istnienia gród mia³ spe³niaæ rolê warowni, a jej celem by³o kontrolowanie
i czuwanie nad wêz³em komunikacyjnym. O istnieniu Przemyœla i osady
handlowej œwiadcz¹ zapiski geografów arabskich (Ibrahim Ibn Jakub, 965–973)
oraz Ÿród³a hebrajskie (Jehuda ha Kohen, XI wieku), w których jest mowa
o istnieniu w miejscowoœci Promusz (Przemyœl) osady ¿ydowskiej (Ró¿añski
1972). Najstarsza pisemna wzmianka o Przemyœlu pochodzi z kronik Nestora
i datowana jest na 981 rok: „poszed³ W³odzimierz ku Lachom i zaj¹³ grody ich
Przemyœl, Czerwieñ, i inne grody, które s¹ i do dziœ dnia pod Rusi¹” (Kryciñski
1992).
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Po³o¿enie Przemyœla powodowa³o, ¿e miêdzy w³adcami Polski, Rusi i Wêgier trwa³y, od X do XIV w., walki o przynale¿noœæ Przemyœla. W tym czasie
miasto nale¿a³o do ksi¹¿¹t ruskich, czterokrotnie do polskich, szeœciokrotnie –
wêgierskich, a nawet tatarskich. W XIV w. wchodzi³o w sk³ad pañstwa polskiego i otrzyma³o prawa miejskie. To w³aœnie tutaj swoj¹ siedzibê mieli w³adcy
prawos³awni i biskupi katoliccy. Miasto zamieszkiwa³a wówczas ludnoœæ wielu
kultur, wyznañ i narodowoœci: Polacy, Rusini, Niemcy, Czesi, Ormianie i ¯ydzi.
Najliczniejszymi grupami byli Polacy, Rusini i ¯ydzi.
Do po³owy XVII wieku Przemyœl prze¿ywa³ swój „z³oty wiek”. Dziêki
krzy¿uj¹cym siê szlakom handlowym, które ³¹czy³y ze wschodu na zachód
Lwów i Kraków, a z pó³nocy na po³udnie – wybrze¿e ba³tyckie i Wêgry, miasto
sta³o siê wa¿nym oœrodkiem handlowym. O jego œwietnoœci œwiadcz¹ równie¿
wspania³e budowle, które powsta³y w tym okresie (mury obronne, ratusz,
brukowane ulice, liczne obiekty sakralne, wodoci¹gi).
W czasie pierwszego rozbioru Polski Przemyœl przeszed³ pod panowanie
Austriaków i sta³ siê miastem strategicznym, o charakterze militarnym. Wybudowano sieæ umocnieñ obronnych, które utworzy³y system fortów Twierdzy
Przemyœl, tworz¹cej dwa pierœcienie, uwa¿anej za jedn¹ z najwiêkszych w Europie. Mia³y one zabezpieczaæ drogi i szlaki kolejowe krzy¿uj¹ce siê w Bramie
Przemyskiej (Ró¿añski 1972).
Podczas I wojny œwiatowej Przemyœl sta³ siê miastem frontalnym, o które
toczono zaciête walki. Twierdzê oblegano trzy razy (26 wrzeœnia–9 paŸdziernika
1914, 9 listopada 1914, czerwiec 1915). Po I wojnie œwiatowej w Budapeszcie
wystawiony zosta³ pomnik poœwiêcony tym, którzy zginêli w twierdzy. Napis na
nim brzmi: „Przemyœl 1914–1915. Walczyli jak lwy w bramie zamkowej
Wêgier. Niech przyk³ad Ich bêdzie wieczny” (Markin 1998).
W listopadzie 1918 roku zosta³y powo³ane w³adze lokalne, sk³adaj¹ce siê
z przedstawicieli trzech narodowoœci zamieszkuj¹cych miasto. Jednak w³adze
ukraiñskie z³ama³y porozumienie i w nocy z 3 na 4 listopada postanowi³y
przej¹æ w³adzê w mieœcie. W wyniku walk zajê³y prawobrze¿n¹ czêœæ miasta
i dopiero 10 listopada Przemyœl zosta³ wyzwolony (Potocki 2004).
Dzia³ania II wojny œwiatowej równie¿ nie oszczêdzi³y Przemyœla. W latach
1939–1941 Przemyœl znajdowa³ siê pod panowaniem dwóch pañstw. Wzd³u¿
rzeki San bieg³a niemiecko-sowiecka granica pañstwa. Prawie wszyscy ¯ydzi
z Zasania zostali wypêdzeni do sowieckiej strefy okupacyjnej. W 1940 roku
w³adze sowieckie deportowa³y oko³o 7 tys. ¯ydów w g³¹b Rosji (Potocki 2004).
Po ataku Niemiec na ZSRR na terenie Przemyœla utworzone zosta³o getto dla
ludnoœci pochodzenia ¿ydowskiego. Znalaz³o siê w nim oko³o 22 tys. ¯ydów. Po
jego zamkniêciu dokonano deportacji do obozów. Dziêki pomocy udzielanej
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¯ydom przez ludnoœæ miejscow¹ Holocaust prze¿y³o 500 ¯ydów (Potocki
2004).
Koniec niemieckiej okupacji w lipcu 1944 roku nie przyniós³ miastu i jego
okolicom upragnionego spokoju. Ziemia Przemyska zosta³a sztucznie przeciêta
now¹ „granic¹ przyjaŸni” ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Pojawi³y siê problemy
z ukraiñskimi nacjonalistami, którzy wkroczyli do miasta i wymordowali
rannych ¿o³nierzy i cywilów. Ludnoœæ ukraiñska zosta³a w wiêkszoœci wysiedlona do ZSRR lub na Ziemie Odzyskane. W Przemyœlu i jego okolicach osiedlali
siê Polacy wypêdzeni ze swoich domów na dawnych Kresach, które przypad³y
sowieckiej Ukrainie. Rz¹dz¹ce w powojennej Polsce komunistyczne w³adze
sprowadzi³y Przemyœl do roli niewiele znacz¹cego miasta powiatowego, którego
rozwój hamowa³o przygraniczne po³o¿enie.
Sytuacja Przemyœla nieco siê polepszy³a po podniesieniu go w 1975 roku do
rangi miasta wojewódzkiego. Po ostatniej reformie administracyjnej i zlikwidowaniu województwa przemyskiego Przemyœl sta³ siê miastem na prawach
powiatu. Od 2004 roku, od momentu wejœcia Polski do Unii Europejskiej,
Przemyœl stanowi realn¹ granicê miêdzy Wschodem i Zachodem, natomiast dla
mieszkañców krajów wschodnich stanowi pierwsze na ich szlaku europejskie
miasto. Tysi¹cletni Przemyœl, licz¹cy obecnie ponad 67 tys. mieszkañców, jest
oœrodkiem kulturalnym, naukowym i turystycznym o znaczeniu ponadlokalnym.
Miasto jest siedzib¹ dwóch archidiecezji: rzymskokatolickiej i greckokatolickiej, kilku muzeów o przebogatych i unikalnych zbiorach oraz wy¿szych uczelni
prywatnych i pañstwowych.
W wyniku ci¹g³ych walk, które na przestrzeni wieków toczy³y siê o przynale¿noœæ Przemyœla, miasto sta³o siê zlepkiem wielu kultur i religii. Jest to
wynikiem zarówno strategicznego po³o¿enia geograficznego, jak i zmian
w strukturze narodowoœciowej, które s¹ wynikiem burzliwej historii miasta.
Z danych dotycz¹cych struktury narodowoœciowej mieszkañców Przemyœla
w okresie XVIII–XX w. (tab. 1, ryc. 1) wynika, ¿e stosunek liczby Polaków do
pozosta³ych narodowoœci do II wojny œwiatowej nie ulega³ znacznym wahaniom. Dopiero lata powojenne wykazuj¹ znaczny spadek ogólnej liczby innych
narodowoœci w stosunku do ludnoœci polskiej (szczególnie dotyczy to lat
1943–1945). By³o to m.in. wynikiem Holocaustu podczas II wojny œwiatowej,
jak równie¿ wysiedlenia ludnoœci ukraiñskiej.
Tak jak na ca³ym obszarze po³udniowo-wschodniego pogranicza Polski, tak
i w Przemyœlu struktura narodowoœciowa wywar³a decyduj¹cy wp³yw na stopieñ
wyludnienia poszczególnych miast i wsi. By³o to wynikiem trwaj¹cych na
tym obszarze dzia³añ wojennych, zag³ady ludnoœci ¿ydowskiej w gettach
(m.in. w Przemyœlu) i przesiedlenia ludnoœci ukraiñskiej. Wed³ug spisu ludnoœci
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Tab. 1. Struktura narodowoœciowa mieszkañców Przemyœla na przestrzeni XVIII–XX wieku
Ethnic structure of Przemysl between the 18th and 20th
Polacy
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Ogó³em

Lata
w tys.

%

w tys.

%

w tys.

%
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%
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1,74

28,8
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–
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z: Mariañski (1963), Potocki (2004)
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Ryc. 1. Struktura narodowoœciowa mieszkañców Przemyœla w okresie XVIII–XX wieku
Ethnic structure of Przemysl between the 18th and 20th century

z 1950 roku w samym Przemyœlu mieszka³o tylko 32,9 tys. ludzi, w tym
szacowano od 1 do 1,5 tys. Ukraiñców (Mariañski 1963).
Obecnie Przemyœl staje siê miastem jednonarodowym i monokulturowym.
Zdaj¹ siê to potwierdzaæ dane: liczba mieszkañców Przemyœla w 2006 roku –
67 127 (bank danych regionalnych GUS) podawana jest bez wskazania na
podzia³ narodowoœciowy. Jednak nie jest to zgodne z prawd¹. Okreœlenie liczby
ludnoœci ukraiñskiej jest trudne, poniewa¿ rozproszone jej grupki asymiluj¹ siê
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w szybkim tempie. Obecnie liczbê Ukraiñców w mieœcie szacuje siê na oko³o
3 tys. osób. Œwiadectwem obecnej wielokulturowoœci na obszarze Przemyœla
mo¿e byæ istnienie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 im. Mariana Szaszkiewicza z ukraiñskim jêzykiem nauczania. Szko³a mieœci siê w budynku dawnej
placówki, za³o¿onej w 1911 roku. Jednak szko³a by³a zamkniêta w latach
1945–1990 w zwi¹zku z wysiedleniem ludnoœci ukraiñskiej do ZSRR. Decyzj¹
Kuratorium Oœwiaty szko³ê ponownie otwarto w 1991 roku.
Przemyœl nadal uchodzi wœród mieszkañców i turystów za miasto wielokulturowe, w którym obok siebie mieszkaj¹ przedstawiciele wielu narodów
(Polacy, Ukraiñcy, Cyganie), wyznañ i obrz¹dków (rzymscy katolicy, grekokatolicy, prawos³awni oraz przedstawiciele nurtów protestanckich: adwentyœci,
baptyœci, metodyœci, zielonoœwi¹tkowcy, a tak¿e œwiadkowie Jehowy). Czêsto
przynale¿noœæ religijna porównywana jest z przynale¿noœci¹ narodow¹, ale
pamiêtaæ trzeba, ¿e statystyki nie uwzglêdniaj¹ przypadków, takich jak: Polaków
wyznania greckokatolickiego czy Ukraiñców u¿ywaj¹cych jêzyka polskiego
albo mieszanych ma³¿eñstw.
ATRAKCYJNOŒÆ TURYSTYCZNA PRZEMYŒLA
W ŒWIETLE BADAÑ ANKIETOWYCH

Dla potwierdzenia tezy, ¿e Przemyœl jest miastem wielu kultur i religii, co
daje mu podstawê do bycia miastem atrakcyjnym turystycznie, przeprowadzone
zosta³y badania ankietowe na grupie 100 losowo wybranych respondentów.
Wœród badanych byli zarówno mieszkañcy Przemyœla (39%), jak i odwiedzaj¹cy
(61%). Znaczn¹ czêœæ respondentów stanowi³y kobiety (69%). Najwiêksza
grupa przypada na osoby w wieku 21–30 lat (33%), a najmniejsza na osoby
powy¿ej 50. roku ¿ycia (9%). Respondenci zapytani o wykszta³cenie najczêœciej
zaznaczali œrednie (49%), a najmniej osób oœwiadczy³o, ¿e ma wykszta³cenie
podstawowe (4%).
Osoby odwiedzaj¹ce Przemyœl zapytano, w jakim celu tu przyjechali
(ryc. 2). Najczêœciej uzyskiwane odpowiedzi to cel turystyczny, najmniej osób
przyje¿d¿a do rodziny mieszkaj¹cej w Przemyœlu.
Na pytanie dotycz¹ce atrakcyjnoœci turystycznej Przemyœla ankietowani
w zdecydowanej wiêkszoœci odpowiedzieli, ¿e miasto jest ciekawe dla turystów
(80%). Tylko 7% respondentów uwa¿a, ¿e nie jest to miejsce atrakcyjne.
Pozosta³e osoby nie mia³y zdania.
W jednym z pytañ (ryc. 3.) poproszono respondentów o zaznaczenie
najbardziej trafnego, ich zdaniem, skojarzenia zwi¹zanego z Przemyœlem. Najczêœciej udzielane odpowiedzi to: Przemyœl – miasto wielu koœcio³ów (34%),
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Ryc. 2. Cel przyjazdu do Przemyœla
The aim of visiting Przemysl
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Ryc. 3. Skojarzenia zwi¹zane z Przemyœlem
Associations connected with Przemysl

Przemyœl – niedŸwiadek (33%), Przemyœl – miasto-twierdza (22%). Wyjaœnienia wymaga skojarzenie Przemyœl – niedŸwiadek. Nawi¹zuje ono do herbu
miasta i legend z nim zwi¹zanych. Na przemyskim rynku od wielu lat stoi
fontanna przedstawiaj¹ca niedŸwiedzicê z dwójk¹ m³odych, przy której turyœci
robi¹ sobie pami¹tkowe zdjêcia.
Najwa¿niejsze pytanie w ankiecie dotyczy³o wp³ywu narodowoœci na
obecny wizerunek Przemyœla (ryc. 4). Respondenci mogli zaznaczaæ wiêcej ni¿
jedn¹ z sugerowanych odpowiedzi. Wyniki badañ potwierdzaj¹ fakt, ¿e Przemyœl
nadal jest odbierany jako zlepek trzech najwa¿niejszych kultur: ukraiñskiej,
polskiej i ¿ydowskiej.
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Ryc. 4. Jakie narodowoœci wp³ynê³y na wspó³czesny wizerunek Przemyœla?
Which ethnic groups have influenced the present image of Przemysl?

Najlepszym dowodem styku wielu kultur i religii s¹ w Przemyœlu œwi¹tynie
ró¿nych obrz¹dków, które przetrwa³y do czasów obecnych. Badani pytani o to,
jakiego wyznania œwi¹tynie znajduj¹ siê w Przemyœlu (ryc. 5) w wiêkszoœci
przypadków wybierali œwi¹tynie: rzymskokatolick¹, greckokatolick¹ i prawos³awn¹.
Na podstawie wyników badañ mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e Przemyœl jest
odbierany jako miasto o du¿ym potencjale turystycznym, który na pewno jest
wynikiem wp³ywu wielu kultur i religii. Œwiadcz¹ o tym nie tylko odpowiedzi
respondentów, ale tak¿e ca³e dziedzictwo kulturowe, jakie pozostawi³a po sobie
historia.
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Przegl¹daj¹c oferty miejscowych biur podró¿y i oddzia³u PTTK, nie uda³o
siê znaleŸæ przygotowanego produktu w postaci proponowanej trasy, która
prezentowa³aby w ca³ej okaza³oœci wielokulturowoœæ Przemyœla. Zapytani pracownicy poszczególnych biur odpowiadali, ¿e dla zainteresowanej grupy s¹
w stanie przygotowaæ takiego typu ofertê. Jedyn¹ instytucj¹, która w pewien
sposób wychodzi naprzeciw turystom odwiedzaj¹cym Przemyœl jest Przemyski
odzia³ PTTK ze swoj¹ akcj¹ „Stop! Przewodnik czeka”. Jednak jest ona ma³o
reklamowana i niewiele osób o niej wie.
Nacisk k³adzie siê na promocjê marki turystycznej Przemyœla, któr¹ staje siê
Twierdza Przemyœl. Jest to trafne posuniêcie, co potwierdzaj¹ badania ankietowe. Potencja³ Przemyskiej Twierdzy dostrzegli równie¿ twórcy Strategii
Rozwoju Turystyki dla miasta Przemyœla na lata 2008–2015.
O rozwoju turystycznym Przemyœla, id¹cym w tym kierunku, pomyœlano
ju¿ wczeœniej, zak³adaj¹c Towarzystwo Dobrego Wojaka Szwejka, które jest
wspó³organizatorem wielu cyklicznych imprez kulturalnych i turystycznych.
6 maja 2008 roku ods³oniêta zosta³a tablica z now¹ nazw¹ ulicy Zau³ek Wojaka
Szwejka. Wyjaœnienia wymaga fakt, dlaczego wojak Szwejk ma tylu zwolenników w Przemyœlu. Otó¿ IV tom powieœci J. Haszka Przygody dobrego wojaka
Szwejka, niemal w ca³oœci poœwiêcony jest wydarzeniom w Przemyœlu. Dowodem na to mo¿e byæ cytat: „[...] Dopiero w Przemyœlu, gdy wieczorem spêdzono
jeñców do jakiegoœ rozbitego fortu strefy wewnêtrznej, móg³ Szwejk odpocz¹æ
w jednej ze stajen artylerii fortecznej [...]”. Jednak nie wszyscy mieszkañcy
zgadzaj¹ siê z takim kierunkiem promocji miasta. Budzi on wiele kontrowersji
zwi¹zanych z „czczeniem” naszego wieloletniego zaborcy.
Dzia³ania Urzêdu Miasta oraz wielu organizacji i stowarzyszeñ maj¹ na celu
zachowanie, a tak¿e podkreœlenie wielokulturowoœci Przemyœla. Swoje odzwierciedlenie ma to w organizowanych cyklicznie imprezach kulturalnych i turystycznych. S¹ to m.in.: Wielokulturowy Festiwal „Galicja”, Podkarpacki Jarmark
Turystyczny (w ramach którego organizowane s¹ „Cesarskie Manewry Forteczne”), Rekonstrukcja Historyczna „Przemyœl – Wrzesieñ 1939”, Wielkie
Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyœl, Ogólnopolski Rajd „Twierdza
Przemyœl” czy te¿ Forteczny Rajd Rowerowy.
Najbardziej widocznym œladem wp³ywu ró¿nych kultur jest na terenie
Przemyœla liczba ró¿norodnych obiektów, które stanowi¹ ¿ywy dowód historii
i kultury, m.in. ¿ydowskiej, ukraiñskiej. Ogó³em do rejestru zabytków nieruchomych w Krajowym Oœrodku Badañ i Dokumentacji Zabytków (dane z 31
grudnia 2007 roku) na terenie powiatu miejskiego Przemyœl wpisanych jest 305
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obiektów. W 1972 roku wpisano do rejestru ca³y zespó³ zabytków Przemyœla
pochodz¹cych z X/XI–XX wieku. S¹ to miêdzy innymi: 22 wille, 58 domów
i 119 kamienic, 20 ulic wraz z ca³¹ zabudow¹, 3 place, oraz dzielnica willowa na
ulicach Dworskiego–Leszczyñskiego–Tarnowskiego. Do najwa¿niejszych
obiektów sakralnych ujêtych w rejestrze nale¿¹ miêdzy innymi: koœció³ katedralny z XV–XX wieku wraz z dzwonnic¹ z po³owy XVIII wieku, 7 zespo³ów
klasztornych, 3 klasztory, koœció³ klasztorny Salezjanów i koœció³ Metodystów,
a tak¿e 3 cerkwie, 2 synagogi oraz cmentarze z okresu I i II wojny œwiatowej.
Istotn¹ czêœæ dziedzictwa kulturowego w postaci zabudowañ starego miasta
zawdziêcza Przemyœl mieszkaj¹cej tam od wieków ludnoœci ¿ydowskiej. Ju¿
w 1419 roku by³a w Przemyœlu ulica ¯ydowska. Synagoga drewniana opisywana jest po raz pierwszy w 1521 roku. W 1629 roku ¯ydzi posiadali w mieœcie
64 kamienice i domy. Mieszka³o tu wówczas oko³o 900 ¯ydów. W 1869 roku na
terenie gminy ¿ydowskiej istnia³y 4 synagogi, 2 cmentarze, szko³a, 2 bractwa
charytatywne, ³aŸnia i szpital. W 1939 roku nale¿a³o do nich 30,1% budynków,
z czego w œródmieœciu 68,4%. Oko³o 90% placówek handlowych w mieœcie by³o
w posiadaniu ¯ydów. Najstarsi mieszkañcy miasta pamiêtaj¹ stare ¿ydowskie
powiedzenie zwi¹zane z Przemyœlem: „Wasze ulice, nasze kamienice”.
Niewiele zachowa³o siê obiektów zwi¹zanych z ludnoœci¹ ukraiñsk¹.
Jedyne pozosta³oœci to cerkwie greckokatolickie i prawos³awne wykorzystywane do dzisiaj jako œwi¹tynie. Przyk³adem mo¿e byæ dawny koœció³ rzymskokatolicki pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Jezusowego, który decyzj¹
papie¿a Jana Paw³a II od 1991 roku stanowi archikatedrê bizantyjsko-ukraiñsk¹.
Obok archikatedry wybudowana zosta³a dzwonnica z figurami przedstawiaj¹cymi patronów Rusi: œwiêtych Olgi i W³odzimierza. Mniejszoœæ ukraiñska,
reprezentowana przez Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, zaczê³a upominaæ siê
o zwrot maj¹tku, który by³ ich w³asnoœci¹ przed wojn¹. S¹ w nim zarówno
obiekty, które nale¿a³y do mniejszoœci ukraiñskiej, jak i te, które by³y tylko
przez ni¹ u¿ytkowane. Przyk³adem takiego obiektu mo¿e byæ dawny budynek
muzeum przemyskiego.
Znacz¹cym œladem po kulturze austro-wêgierskiej jest wspominana ju¿
Twierdza Przemyska z dobrze zachowanymi fortami, a tak¿e dwa cmentarze
¿o³nierzy austro-wêgierskich.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dla wielu turystów Przemyœl jest baz¹ wypadow¹ b¹dŸ etapem w podró¿y
na trasie do Lwowa i dalej na wschód czy te¿ w Bieszczady. Atrakcyjnie
i malowniczo po³o¿one miasto mo¿e w niedalekiej przysz³oœci staæ siê s¹siadem
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planowanego na Pogórzu Przemyskim Turnickiego Parku Narodowego. Stworzy
to dodatkowe mo¿liwoœci rozwoju turystyki nie tylko na terenie Pogórza, ale
równie¿ uatrakcyjni ofertê Przemyœla.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e Przemyœl by³, jest i pozostanie tyglem wielokuturowoœci, w którym obok siebie ¿yj¹
mieszkañcy ro¿nych narodowoœci i wyznañ. Jak dowodzi historia, od zarania
dziejów ludzie ci ¿yli ze sob¹ w symbiozie. Dopiero okres II wojny œwiatowej
i pierwsze lata powojenne doprowadzi³y do antagonizmów wœród mieszkañców.
W chwili obecnej mo¿na zaobserwowaæ ¿yj¹cych obok siebie w harmonii
Polaków, Ukraiñców, Romów i przedstawicieli innych narodowoœci, a Przemyœl
znów sta³ siê miastem wielokuturowym.
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SUMMARY
The subject is: “The influence of the variety of cultures on the tourist potential of Przemyœl”.
The material depicts the characteristic of Przemyœl from the geographic, historic and demographic
perspective. The main discussion point is the cultural heritage resulting from the vicinity and influences of numerous cultures which have left material and non-material traces. Te authors attempt to
prove, through surveys and research (reviewing tourist offers and cultural events calendars), that
Przemyœl has an enormous tourist potential which makes room for future tourist development in
the region.

