
Przewodnik na 4 pory roku

Bieszczady



4 pory roku
W rozdziale „Zapraszamy w Bieszczady”  

podajemy dostępność atrakcji w ciągu roku.

zima lato

jesień

wiosna

Znajdź na mapie
Przy polecanej atrakcji podajemy jej numer oraz  

współrzędne na mapie dołączonej do przewodnika.
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Jak korzystać z przewodnika

5 stopni trudności
W rozdziale „Zapraszamy w Bieszczady” podajemy stopień trudności w 5 stopniowej skali.

łatwo dostępne dla całych rodzin, również z małymi dziećmi

wymagające umiarkowanej kondycji fizycznej

rekomendowane dla osób o średniej kondycji fizycznej

rekomendowane dla osób o wysokiej kondycji fizycznej

dostępne jedynie dla osób o wyjątkowo wysokiej kondycji fizycznej

Symbole

Szlak Architektury Drewnianej

Turystyka piesza

Długość trasy (km)

Czas przejścia (h)

W górę (m)

Turystyka rowerowa

Turystyka konna
Lista światowego dziedzictwa przy- 
rodniczego i kulturowego UNESCO

Rozrywka i rekreacja

Kajakarstwo

Żeglarstwo

Pływanie i rekreacja wodna

Wędkowanie

Narciarstwo zjazdowe

Narciarstwo biegowe

Wspinaczka

Grzybobranie

Lotnictwo sportowe

Kulinaria

Kultura

Ważne dla inwestora

Port lotniczy

Dojazd samochodem

Dworzec kolejowy
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Wstęp

Góry aż do nieba
I zieleni krzyk
Polna droga pośród kwiatów
I złamany krzyż 
KSU, Moje Bieszczady

Bieszczady, jeden z najdzikszych i naj-
wspanialszych regionów turystycznych 
województwa podkarpackiego, „kulto-
we” góry owiane wciąż żywą i zdecy-
dowanie zasłużoną legendą. Najbar-
dziej wysunięty na południowy wschód 
skrawek Polski od lat przyciąga coraz 
to większe rzesze turystów spragnio-
nych pierwotnej, dzikiej natury, maje-
statycznych połonin, dorodnych lasów  
i pamiątek wielowiekowego dziedzic-
twa kulturowego. Bieszczadzkie morza 
połonin, pełne falujących na wietrze 
traw, upstrzone ciemnolazurowymi go-
ryczkami oraz czerwono-pomarańczo-
wymi owocami jarzębin i liśćmi buków 
są obrazem niezapomnianym, czy to 
spowite siną mgłą, czy też rozświetlone 
brzaskiem poranka uzależniają, nama-
wiając do coraz to częstszych powro-
tów. Zimowy biały krajobraz górskich łąk  

i borówczysk urozmaicają fantastyczne, 
niemal bajkowe formy stworzone z kry-
stalicznego lodu, drzewa i krzewy wyra-
stające ponad pokrywę śniegu w walce  
z porywistymi wiatrami przybierają roz-
maite kształty skrzące się w ostrych pro-
mieniach słonecznych. Niezależnie od 
pory roku Tarnica, Halicz, Bukowe Berdo, 
Wielka Rawka, połoniny Caryńska i We-
tlińska to prawdziwa mekka wszystkich 
łowców krajobrazów i dalekich obser-
wacji.

Poniżej połonin wznoszą się liczne, rów-
nie atrakcyjne, a niekiedy zdecydowanie 
bardziej tajemnicze pasma i szczyty gór-
skie. Wędrując grzbietami Otrytu, Wy-
sokiego Działu, Łopiennika czy Hyrlatej 
turysta zauroczy się nieprzebranym bo-
gactwem lasu, ścianą potężnych buków 
i ścieżką spokojnie meandrującą pomię-
dzy kolejnymi szczytami, przełęczami  
i wzniesieniami. Strome stoki Chrysz-
czatej zaskoczą skrytymi pośród drzew 
szmaragdowymi jeziorkami osuwiskowy-
mi, a górująca nad Bukowcem Korbania 
każdego wędrowca nagrodzi rozległą 
panoramą z wieży widokowej. Pasmo 
graniczne pozwoli uciec od bardziej po-
pularnych szlaków i tras, a kolejne słupki 

graniczne przyjemnie odmierzą przebyte 
kilometry. Widokowe kopuły szczytowe 
Jasła, Płaszy czy Dziurkowca są ogromną 
motywacją dla wielu z tych, którzy skieru-
ją tam swoje kroki, by wygodnie rozłożyć 
się na zielonych kobiercach rześko pach-
nących traw.

Bieszczady to nie tylko świat człowieka, 
turysty przemierzającego szlaki i bezdro-
ża, przede wszystkim jest to królestwo 
dzikiej, nieokiełznanej przyrody chro-
nionej w ramach Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, Ciśniańsko-Wetlińskiego  
Parku Krajobrazowego, Parku Krajobra-
zowego Doliny Sanu oraz rozsianych  
w terenie rezerwatów. Góry te to osto-
ja, pewna enklawa, w której liczne ga-
tunki flory i fauny znalazły ochronę pod 
wprawnym, czujnym okiem specjalistów, 
przyrodników i leśników. Niedźwiedź 
brunatny, wilk, ryś czy żubr to tylko wy-
brani mieszkańcy tutejszych lasów, a na 
bezkrwawe spotkania z bieszczadzką 
zwierzyną zapraszają Muzeum Przyrod-
nicze i Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
w Ustrzykach Dolnych oraz Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie „Knieja” w No-
wosiółkach.

Życie w Bieszczadach od wieków toczyło 
się w skrytych u stóp gór dolinach po-
toków i rzek. Apokalipsa bieszczadzkie-
go świata zgotowana przez wydarzenia 
związane z II wojną światową bezpow-
rotnie wymazała z map, a często również 
z ludzkiej świadomości, dziesiątki wsi  
i miasteczek. Dziś kraina bieszczadz-
kich dolin to w wielu przypadkach bez-
ludnie milcząca ziemia, ślady dawnych 
dróg, pojedyncze kapliczki i krzyże 
przydrożne, stare cmentarze, puste cer-
kwiska, zapomniane studnie, porozrzu-
cane kamienne podmurówki dawnych 
gospodarstw, niemal zarośnięte pola  
i sady. Często są one jedynym świadec-
twem wielu dawnych bieszczadzkich 
miejscowości. Czy to podczas wypra-
wy do grobu hrabiny w Siankach, czy 
też spaceru do ruin cerkwi w Krywem,  
w każdym z bieszczadzkich zakamarków 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Połonina Caryńska, fot. K. Smuszkiewicz
– Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, fot. R. Mrozowski
– Jezioro Solińskie i zapora,  

fot. Wyd. Compass
– Konie huculskie na tle Tarnicy,  

fot. Wyd. Compass

Bieszczady na 4 pory roku
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Wstęp

Fotografia u góry: Wzgórze Plisz nad Wołkowyją, fot. T. Trulka

można namacalnie doświadczyć trudnej 
historii tych gór, wielu wieków ciężkiej, 
mozolnej pracy i pokojowej koegzysten-
cji różnych nacji i narodowości. Nieste-
ty dawny świat bieszczadzkich Bojków, 
Łemków, Polaków, Żydów i Niemców  
odszedł do przeszłości, lecz i dziś  
wprawny turysta odnajdzie echo ich  
codziennego, spokojnego życia, a lokal- 
ne festiwale i warsztaty przypominają oraz 
uczą rzemiosła, sztuki i realiów egzysten-
cji dawnych mieszkańców tych ziem. 

Krajobraz nieistniejących wsi uzupełnia-
ją coraz bardziej „żywe” i zagospoda-
rowane okolice „bieszczadzkich mórz”. 
Jeziora Solińskie i Myczkowieckie przy-
ciągają entuzjastów sportów wodnych 
i spokojnego wypoczynku. Spacer ko-
roną zapór, rejs statkiem czy też krótka 
wycieczka kajakiem umożliwiają po-
dziwianie zielonych wzgórz nad Soliną 
przy szumie krystalicznie czystej górskiej 
wody i delikatnych muśnięć górskiego 
pobudzającego wiatru. Hydrograficz-
nym kręgosłupem Bieszczadów jest 
San. Rzeka ta, spokojnie przemierzają-
ca urokliwe doliny, przez ostatnie wie-
ki była zarówno „oknem na świat”, jak  
i nieprzebytą, czasem wręcz wrogą gra-

nicą. Dziś jest rajem dla wędkarzy oraz 
turystów szukających tu ciszy i wy-
tchnienia. Oprócz odgłosów wartkich 
przełomów potoków i rzek ucho ucieszy 
szum wodospadów, a Szepit w Zatwarni-
cy czy Czartów Młyn opowiedzą niejedną  
historię bieszczadzkiego świata lasu.

Na północ od Bieszczadów rozciągają się 
dzikie ostępy Gór Sanocko-Turczańskich 
i Pogórza Przemyskiego. Porośnięte gę-
stym, pierwotnym lasem wyniosłe wały 
kolejnych grzbietów skrywają niejedną 
tajemnicę. Dzieląc z Bieszczadami swój 
etos, kuszą dzikością, niemal mistyczną 
ciszą przetykaną delikatnym szelestem 
drzew i nieustannym szumem wartkiego 
potoku. Park Krajobrazowy Gór Słonnych, 
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskie-
go, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy 
Birczańskie”, rezerwat Turnica reprezen-
tują jedynie część form ochrony przyro-
dy sprawowanej nad niemal dziewiczym, 
puszczańskim lasem pełnym dzikiego 
zwierza i pomnikowych drzew. Góry 
Słonne niejednego zachwycą cudownym 
widokiem, na szybowisku w Bezmiecho-
wej panoramę Bieszczadów urozmaicą 
białe sylwetki szybowców mknących po-
nad wielobarwną mozaiką pól i wzgórz. 

W sennych dolinach ponad wyniosłymi 
koronami drzew dumnie wyrastają bania-
ste hełmy cerkwi. Położone na Szlaku Ikon 
świątynie w Siemuszowej, Rakowej, Ol-
szanicy, Liskowatem, Jureczkowej i innych 
okolicznych miejscowościach namacalnie 
uczą historii, sztuki i architektury. Pracują-
ce kiwony przy szybach naftowych w oko-
licy Ropienki i Wańkowej przypominają  
o początkach wydobycia „czarnego zło-
ta”, a solanki nieopodal Tyrawy Solnej  
– o pozyskiwaniu soli z lokalnych słonych 
źródeł. Lasy arłamowskie po wielu latach  
kompletnego zamknięcia znów onie-
śmielają swoim ogromem. Okolice Trój-
cy i Krajnej, niegdyś dostępne jedynie dla  
wybranych, stoją dziś otworem dla każ-
dego, a potężny kompleks hotelowy  
w Arłamowie zaprasza gości o każdej porze 
roku. Tereny nieistniejących wsi Lachawa, 
Jamna Górna czy Jamna Dolna, kontrastu-
jąc z niewielkim, raz ospałym, a raz gwar-
nym i żywym ryneczkiem w Birczy, wspól-
nie opowiadają historię tych ziem.

Na zachód od Bieszczadów znajdują się te-
reny malowniczego Beskidu Niskiego, Po-
górza Bukowskiego oraz Kotliny Jasielsko-
--Krośnieńskiej. Rozłożyste łąki i pachnące 
pola wschodniej części Beskidu Niskiego 

otaczają zielone garby Pasma Bukowicy  
i wiekowe lasy Pasma Granicznego. Kotlina 
Jasielsko-Krośnieńska, położona niżej niż 
okoliczne wzniesienia, słynie z urokliwych 
wsi i miasteczek: Beska, Zarszyna i Jaćmie-
rza. Pogórze Bukowskie to przede wszyst-
kim mozaika zalesionych pasm, terenów 
rolniczych oraz historycznych wsi i mia- 
steczek takich jak Bukowsko i Nowotaniec.

Bieszczady żyją – pomimo przymusowej 
relokacji ludności powojenne osadnictwo 
na nowo zdefiniowało charakter lokalnych 
miejscowości i miasteczek. Czasy komu-
nizmu, gospodarki planowej i „rekultywa-
cji terenu” zniszczyły dziesiątki świątyń, 
cmentarzy oraz innych zabytków, jednak 
wiele z nich przetrwało i daje wyobrażenie 
o minionym świecie pogranicza. Okazałe 
drewniane i murowane cerkwie do dziś 
stanowią namacalne świadectwo du-
chowości bieszczadzkich Rusinów. Wiele  
z nich wyremontowano i na powrót sta-
ły się miejscem kultu, dając przyjezdnym 
okazję do zadumy nad trudną historią  
tego terenu. Dwie drewniane perełki,  
cerkwie w Smolniku nad Sanem i Turzań-
sku, zostały wpisane na prestiżową Listę 
światowego dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego UNESCO.

Bieszczady na 4 pory roku
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W obecnych czasach powracają do świa-
domości społecznej zamierzchłe tradycje 
religijne i dawne odpusty. Dzięki stara-
niom wielu osób wskrzeszono świątynię 
w Łopience, dając jej na nowo szansę 
goszczenia setek turystów i pielgrzymów 
szukających ukojenia w jej przyjemnie 
chłodnych murach.

Ze świata szlacheckich dworków, zamków 
i grodzisk pozostały nikłe ślady, często je-
dynie zapomniane fundamenty budynków 
lub ich zawalające się piwnice. Pozostało-
ści zamku w Hoczwi i Szumnego Dworku 
w Kalnicy wciąż przypominają o sławnych 
ludziach pióra – Aleksandrze Fredrze  
i Wincentym Polu. Wysokie mury zamku  
w Lesku od wieków strzegą przeprawy 
przez San, a ruiny klasztoru w Zagórzu 
dumnie górują nad Osławą, przypomi-
nając o swojej dawnej świetności. Biesz-
czadzkie judaica, nieme, krzyczące me-
mento – sterczące, omszałe macewy 
kirkutów w Lesku, Baligrodzie i Lutowi-
skach oraz surowe ściany leskiej synagogi 
to zaledwie część wymownych świadectw 
po ludności żydowskiej.

W zależności od preferencji, pory roku 
lub warunków atmosferycznych Biesz-

czady oferują całą paletę możliwości 
zwiedzania i doświadczania lokalnego 
bogactwa gór i dolin. Turyści piesi do-
cenią liczne szlaki turystyczne i ścieżki 
dydaktyczne – przez Bieszczady prze-
biegają przeżywające swój renesans dwa 
słynne szlaki długodystansowe, niebieski 
Szlak Karpacki oraz obrosły już legendą 
czerwony Główny Szlak Beskidzki, który 
w zależności od obranego kierunku ma 
w Wołosatem swój początek lub koniec. 
Miłośnicy dwóch kółek znajdą tu dla sie-
bie liczne szlaki rowerowe, w tym Szlak 
Dobrego Wojaka Szwejka, prowadzący 
przez miejsca opisane na stronach po-
wieści Jaroslava Haška. 

Nawet gdy w górach, niczym w tytu-
le piosenki Deszcz w Cisnej, pada, każdy 
może znaleźć tutaj coś dla siebie. Pasjo-
naci techniki i kolejnictwa mogą wybrać 
się na spokojną podróż w czasie Biesz-
czadzką Kolejką Leśną. Przemierzanie 
kolejnych kilometrów bieszczadzkich 
torowisk na pokładzie kolejki wąskoto-
rowej jest niezapomnianym przeżyciem 
dla całej rodziny. Szlaki tematyczne po-
zwolą zapoznać się z architekturą drew-
nianą, a na promującym lokalne dzie-
dzictwo kulinarne Szlaku Kulinarnym 

Podkarpackie Smaki strudzony turysta 
znajdzie gastronomiczne ukojenie. Ko-
neserzy lokalnych specjałów zasmakują 
w przepysznych fuczkach, pierogach  
z czosnkiem niedźwiedzim czy pieczo-
nych, dorodnych pstrągach, a to dopiero 
przedsmak bogatego bieszczadzkiego 
menu okraszonego miejscowym, rze-
mieślniczym piwem. Miłośnicy historii  
architektury odnajdą dawny i zachowany 
do dziś świat Bieszczadów w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku,  
w którym rekonstrukcja galicyjskie-
go miasteczka pozwoli poznać życie, 
codzienność i pracę dawnych miesz-
kańców tych ziem. Wszyscy kochający 
sztukę powinni odwiedzić Muzeum Hi-
storyczne w Sanoku, gdzie w kamien-
nych murach zamku zgromadzone są 
prace znanego artysty Zdzisława Bek-
sińskiego oraz liczne ikony pochodzące  
z dawnych bieszczadzkich świątyń. 

Bieszczady to również miejsce spotkań  
i wyzwań, organizowane są tu liczne 
wydarzenia sportowe i kulturalne. Biesz-
czadzkie Spotkania ze Sztuką „Rozsypa-
niec” jak magnes przyciągają miłośników 
krainy łagodności i poezji śpiewanej. 
Słynny Bieg Rzeźnika i Ultramaraton 

Bieszczadzki co roku gromadzą setki 
biegaczy i sportowców. Zimą Bieszczady 
kuszą entuzjastów białego szaleństwa 
– stoki narciarskie wokół Ustrzyk Dol-
nych ożywają wraz z pierwszymi opada-
mi śniegu, trasy narciarstwa biegowego 
w Mucznem zyskują na popularności, 
a na białych połoninach coraz częściej 
można spotkać ślady nart skiturowych  
i rakiet śnieżnych. Piękno bieszczadzkie-
go krajobrazu doceniają również artyści 
i filmowcy. W ostatnich latach lokalne 
plenery pełniły pierwszoplanową rolę  
w serialu Wataha. 

Bieszczady się zmieniają, z roku na rok 
coraz bardziej dostosowują swoje obli-
cze do wymogów współczesnego świa-
ta. Wciąż powstają nowe i ciekawe szla-
ki turystyczne, wyrastają nowoczesne 
obiekty noclegowe, wspaniałe restaura-
cje i karczmy, poprawia się infrastruktura 
turystyczna i drogowa, jednak zmiany te 
nie dotykają istoty tych gór. Bieszczady, 
tak jak dawniej, przyciągają swoim nie-
powtarzalnym charakterem, a każdemu 
odwiedzającemu zostawiają w sercu do-
bre wspomnienia i… pragnienie powrotu.

Hajże na Bieszczady!

Fotografia u góry: Tarnica (1346 m), fot. K. Smuszkiewicz

Bieszczady na 4 pory roku
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Niniejszy przewodnik jest częścią serii 
pięciu wydawnictw informacyjno-pro-
mocyjnych poświęconych pięciu krainom 
turystycznym województwa podkarpac-
kiego. Celem publikacji jest popularyzacja 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych  
i kulturowych regionów, jak również ukaza-
nie ich potencjału turystycznego.

Opisane w ramach tej serii wydawnictw 
krainy województwa podkarpackiego to: 
Roztocze, Rzeszów – miasto i region, Be-
skid Niski, Bieszczady oraz Dolina Sanu 
i Wisły. W każdym przewodniku zapre-
zentowany jest jeden region – w niniej-
szym są to Bieszczady. Wszystkie wy-
dawnictwa są ze sobą spójne graficznie  
i merytorycznie. Cechą wspólną publika-
cji jest identyczna struktura wewnętrzna, 
w tym także układ tekstu. Poszczególne 
części przybliżają daną tematykę, w każ-
dym wydawnictwie zajmując ściśle okre-
ślone, według przyjętego wzoru, miejsce. 
Konspekt ten najłatwiej dostrzec spo-
glądając na spisy treści. Analogiczne ty-
tuły dla odrębnych działów, rozdziałów  
i podrozdziałów umożliwiają czytelnikowi 
sprawne i szybkie odnajdywanie informa-
cji z tego samego zakresu tematycznego  
w każdym wydawnictwie. 

W pierwszej kolejności przedstawione zo-
stały walory przyrodnicze, historia, kul-
tura i sztuka danej krainy. Następnie nasza 
uwaga zostaje skierowana na potencjał 
turystyczny terenu, z uwzględnieniem 
szans i perspektyw jego rozwoju. Kolejny 
rozdział to najbardziej rozbudowana i zło-
żona część przewodników, w pełni dedy-
kowana turystyce. W tym miejscu Czytel-
nik może zaczerpnąć wiedzy o głównych 
atrakcjach regionu. Opisano tu najważ-
niejsze zabytki, muzea, miejsca rekreacji  
i szlaki tematyczne. Wyjątkowym rozdzia-
łem jest „Turystyka aktywna”, w którym 
zaproponowane zostały trasy i szlaki pie-
sze, rowerowe, nordic walking oraz kajako-
we. Przemierzenie każdego z nich stworzy 
doskonałą okazję do poznania różnorod-
ności krajobrazowej krain i odkrycia w wo-
jewództwie podkarpackim natury praw-
dziwej przygody. W rozdziale „Turystyka 
pobytowa” zawarto ofertę wypoczynku  
w różnych miejscowościach, z wyszcze-
gólnieniem pobytów jednodniowych, 
weekendowych i dłuższych. Rozdział „Ku-
linaria” skierowany jest przede wszystkim 
do osób zainteresowanych popularną 
w ostatnich czasach turystyką kulinarną  
i enoturystyką. Wspomniane są w nim 
produkty regionalne, jak również serwują-

ce je lokale gastronomiczne. W kolejnym 
rozdziale poświęconym turystyce bizne-
sowej znajdują się informacje o obiektach 
wystawienniczych, będących miejscem 
organizacji targów o randze krajowej  
i międzynarodowej. Przedstawione są 
tu także wybrane, najważniejsze ośrodki 
noclegowe przystosowane do odbywa-
jących się kongresów i konferencji bizne-
sowych lub naukowych. Na końcu działu 
czwartego zaprezentowano natomiast 
bazę turystyczną z danymi teleadreso-
wymi obiektów różnej kategorii. Co cieka-
we i ważne dla turysty, każdej omówionej  
w tym dziale aktywności (także tej zwią-
zanej ze zwiedzaniem zabytków, muzeów 
i innych miejsc) przypisano, za pomocą 
ustalonych ikonek, odpowiedni stopień 
trudności. Dodatkowo, określono porę lub 
pory roku najbardziej sprzyjające wykony-
waniu tych czynności.

Na końcu przewodnika załączono indeks 
miejscowości i atrakcji turystycznych 
wraz z numerami stron, na których znajdu-
ją się ich nazwy. Spis ten zawiera również 
współrzędne odwołujące się do mapy. 

Dzięki takiemu układowi treści przewod-
nik można traktować jak książkę o re-

gionie i czytać ją od początku do końca. 
Najpierw Czytelnik może zapoznać się  
z podstawową wiedzą o krainie w aspekcie 
geograficznym i historycznym. Z dalszej 
części dowie się między innymi o wybra-
nych zabytkach. Oprócz tego przewod-
nik może być praktycznym informatorem  
o regionie: o jego wiodących atrakcjach,  
o miejscach i sposobach spędzania wol-
nego czasu, gastronomii, noclegach itp. 
Wystarczy wówczas otworzyć przewod-
nik na konkretnej stronie poświęconej in-
teresującemu nas zagadnieniu. 

Integralną częścią przewodnika jest mapa 
opracowana w skali 1:200 000. Od-
zwierciedlono na niej obszar krainy oraz 
zaznaczono wszystkie mieszczące się  
w tej skali atrakcje turystyczne. Mapa po-
siada siatkę indeksową. Na jej podstawie 
wyznaczono współrzędne tych głównych 
punktów ujętych w indeksach na końcu 
przewodnika.

Gdy więc, Drogi Turysto, zawitasz w Biesz-
czady – weź pod uwagę nasze sugestie, by 
zatrzymać się tu i spędzić kilka dłuższych 
chwil. I poznać nasz region – w czym po-
może Ci ten przewodnik. Na pewno się nie 
zawiedziesz…. 

Przewodnik na 4 pory roku

Bieszczady
Przewodnik na 4 pory roku

Beskid Niski

Przewodnik na 4 pory roku

Dolina Sanu 
i Wisły Przewodnik na 4 pory roku

Roztocze

Przewodnik na 4 pory roku

Rzeszów 
miasto i region
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Ponorama z Kozińca na Solinę, w tle połoniny, fot. S. Orłowski
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Obszar Liczba mieszkańców

ogółem miasto wieś

% % %

Bieszczady 134 145 100 56 728 42,28 77 417 57,72

Sanok 37 210 100 37 210 100 – –

Woj. podkarpackie 2 127 164 100 881 092 41,45 1 244 809 58,55

Polska 38 382 576 100 23 001 184 59,97 15 352 989 40,03

Liczba mieszkańców krainy turystycznej Bieszczady na tle województwa podkarpackiego i Polski (na podstawie 
GUS, dane z dn. 30 czerwca 2020 r.) 

Miejscowość Stacja kolejowa
Sanok

Węzeł A4 
Rzeszów Wschód

Węzeł A4 
Radymno

odległość 
(km)

czas
(h/min)

odległość 
(km)

czas
(h/min)

odległość 
(km)

czas
(h/min)

Sanok 0 0 95 1 h 30 min 83 1 h 30 min

Lesko 16 19 min 111 1 h 49 min 88 1 h 30 min

Komańcza 36 35 min 126 2 h 00 min 115 2 h 04 min

Ustrzyki 
Dolne

40 45 min 129 2 h 05 min 79 1 h. 20 min

Cisna 52 55 min 145 2 h 20 min 121 2 h. 08 min

Ustrzyki 
Górne

80 1 h 25 min 175 2 h 50 min 124 2 h 08 min

Odległość do najbliższej czynnej stacji kolejowej i węzła autostradowego z wybranych miejscowości krainy 
Bieszczady 

Opisywany region turystyczny Bieszcza-
dów znacząco wykracza poza jego tra-
dycyjnie pojmowane geograficzne gra-
nice. Usytuowany jest w najbardziej na 
południowy wschód wysuniętym skrawku 
województwa podkarpackiego, a zarazem 
całej Polski. Z racji swojego oddalenia od 
głównych traktów komunikacyjnych do-
tarcie do wielu miejsc na terenie Bieszcza-
dów wymaga poruszania się wzdłuż dróg 
o charakterze lokalnym. 

Głównymi arteriami komunikacyjnymi dla  
Bieszczadów są autostrada A4 oraz dro-
ga krajowa nr 19, która w niedalekiej przy-
szłości zostanie przebudowana, stając się 
drogą szybkiego ruchu S19. 

Podążając ze strony zachodniej autostra-
dą A4 lub z kierunku północnego drogą 
S19, dojeżdża się do Rzeszowa, stoli-
cy województwa podkarpackiego. Stąd  
w zależności od obranego miejsca do-
celowego można skierować się na po-
łudnie wzdłuż drogi krajowej nr 19 lub 
też kontynuować jazdę autostradą aż 
do Przemyśla. Wybierając pierwszy wa-
riant, można dojechać do Domara-
dza lub Miejsca Piastowego. Z obu 
tych miejscowości obieramy kierunek 
na wschód, do Sanoka – największe-
go miasta opisywanej krainy turystycznej  
i ważnego węzła komunikacyjnego. 

Dotrzemy tu także z północnego-wscho-
du, podążając z Przemyśla drogą nr 28.  
Z Sanoka drogą nr 84 udajemy się do Za-
górza, Leska i Ustrzyk Dolnych. I właśnie  
z tych trzech miejscowości odchodzą dro-
gi w różne zakątki Bieszczadów. 

Główną arterią komunikacyjną w Bieszcza-
dach jest Duża Obwodnica Bieszczadz-
ka, uzupełniona drogami Małej Obwod-
nicy Bieszczadzkiej i Drogi Karpackiej.

Środki transportu publicznego zapewniają 
dość szybki dojazd do wielu miejscowości 
na terenie Bieszczadów, jednak warto mieć 

Powierzchnia Bieszczadów stanowi 18,9 % powierzchni 
województwa podkarpackiego. 
Powierzchnia Bieszczadów stanowi 1,08 % powierzchni 
Polski. 
Gęstość zaludnienia: 39,64 os./km2.

Miasto Odległość 
(km)

Czas  
dotarcia

Rzeszów 75 1 h 25 min

Kraków 215 3 h 00 min

Lublin 235 3 h 50 min

Katowice 290 3 h 40 min

Łódź 365 6 h 00 min

Warszawa 380 5 h 30 min

Wrocław 485 5 h 40 min

Białystok 495 7 h 20 min

Olsztyn 580 7 h 50 min

Poznań 670 6 h 50 min

Gdańsk 685 8 h 35 min

Szczecin 865 9 h 00 min

Odległość i czas dotarcia samochodem do Sanoka 

Miasto Liczba mieszkańców

Sanok 37 210

Ustrzyki Dolne 8 986

Lesko 5 422

Zagórz 5 110

Miasta krainy turystycznej Bieszczady wraz z liczbą 
mieszkańców 

Obszar Powierzchnia (km2)

Bieszczady 3 384

Woj. podkarpackie 17 846

Polska 312 705

Powierzchnia krainy turystycznej Bieszczady 

na uwadze, że część połączeń funkcjonu-
je jedynie w wakacje lub w okresie nauki 
szkolnej. Pociągi pozwalają na dojazd do 
stacji kolejowej w Zagórzu, a w okresie 
wakacyjnym organizowane są specjalne 
przejazdy do Łupkowa, a nawet do sło-
wackich Medzilaborec. 

Za środek transportu możemy również 
uznać jedną z największych atrakcji tury-
stycznych całego województwa podkar-
packiego – Bieszczadzką Kolejkę Leśną.  
Popularyzacja regionu i idący za nią wzmo-
żony ruch turystyczny sprawiły, że coraz 
więcej prywatnych firm przewozowych  
o charakterze ogólnokrajowym oferuje swo-
je usługi. To one zapewniają dojazd do więk-
szości najbardziej popularnych miejscowo-
ści turystycznych w Bieszczadach.

Fotografia u góry: Jezioro Solińskie z góry Sawin w Polańczyku, fot. S. Orłowski

Położenie 
i dojazd

Podkaliszcze – Solina, fot. J. Orłowski

O regionie Położenie i dojazd
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Warunki naturalne

Opisywany w przewodniku obszar wo-
jewództwa podkarpackiego położony  
jest w granicach Bieszczadów Zachod-
nich i Gór Sanocko-Turczańskich, czę-
ściowo także Beskidu Niskiego, Pogórza 
Przemyskiego, Pogórza Bukowskiego, 
Pogórza Dynowskiego oraz Kotliny Ja-
sielsko-Krośnieńskiej. Tytułowe Biesz-
czady to jedynie fragment „większego 
obrazu”. Na terenie Polski znajduje się 
tylko ich zachodnia część, tzw. Biesz-
czady Zachodnie rozciągające się od 
Przełęczy Łupkowskiej (640 m n.p.m.)  
do Przełęczy Użockiej (853 m n.p.m). 
Reszta zaś, tj. Bieszczady Wschodnie, 
położona jest na terenie Ukrainy. Po-
łudniowa część Bieszczadów Zachod-
nich, odcięta granicą państwową ze 
Słowacją, znana jest jako Bukovské vr-
chy. Bieszczady Zachodnie ograniczone 
są od południa granicą administracyjną 
ze Słowacją, a na południowym wscho-
dzie i wschodzie – z Ukrainą. Na zacho-
dzie od Beskidu Niskiego oddziela je  
Przełęcz Łupkowska (640 m n.p.m.) 
oraz spokojnie płynące wody rzeki Osławy. 

Najwyższym szczytem polskich Biesz-
czadów jest majestatyczna Tarnica  

(1346 m n.p.m.), górująca nad słonecz- 
ną doliną Wołosatego. Spośród wielu  
pasm górskich Bieszczadów war-
to wymienić kilka najważniejszych. 
Od strony zachodniej będzie to naj-
pierw Pasmo Wysokiego Działu,  
a więc Pasmo Wołosania (1071 m n.p.m.) 
i Chryszczatej (997 m n.p.m.), pod któ-
rą głęboko w lesie skrywają się malow-
nicze Jeziorka Duszatyńskie. Dalej na 
wschodzie ulokowało się Pasmo Durnej  
(979 m n.p.m.) i Łopiennika (1069 m n.p.m.),  
słynące ze swojej strzelistej sylwet- 
ki górującej nad Cisną. Jednak naj-
bardziej znaną i najpiękniejszą częścią  

Bieszczadów jest trawiaste pasmo poło- 
nin. Tworzą je znane każdemu chy-
ba górskiemu turyście z Polski masywy  
Połoniny Wetlińskiej, Połoniny Caryń-
skiej, grupy Tarnicy, Halicza i Bukowego 
Berda. Na południowej granicy Biesz-
czadów ulokowało się tzw. Pasmo Gra-
niczne, rozpoczynające się na Przełęczy 
Łupkowskiej (640 m n.p.m.) i ciągnące się  
aż do Przełęczy Użockiej (853 m n.p.m.).

Góry Sanocko-Turczańskie graniczą od 
południa z Bieszczadami Zachodnimi, na 
wschodzie, aż po Krościenko, są prze-
cięte granicą państwową z Ukrainą. Na  

północy granicę wyznaczają tereny Po-
górza Przemyskiego, a na zachodzie rze-
ka San. W granicach Polski najwyższym 
szczytem Gór Sanocko-Turczańskich  
są zalesione Jaworniki (909 m n.p.m.), 
dumnie wznoszące się nad Żłobkiem.

Pogórze Przemyskie, ujęte jedynie czę-
ściowo na stronach przewodnika, grani-
czy na południu z Górami Sanocko-Tur-
czańskimi. Jego zachodnią i północną 
granicę wyznacza nurt rzeki San, który 
oddziela jego tereny od Pogórza Dynow-
skiego aż do Przemyśla. To zdecydowa-
nie najbardziej zalesione pasmo pogó-

Krzyż na szczycie Tarnicy, fot. K. Smuszkiewicz Połonina Wetlińska (1253 m) i Hnatowe Berdo (1187 m), fot. Wyd. Compass

Fotografia u góry: Ostra Góra i Makówka – widok znad Łukowego, fot. Wyd. Compass

Dziedzictwo 
przyrodnicze

O regionie Dziedzictwo przyrodnicze
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rzańskie w Polsce. Najwyższym szczytem 
Pogórza Przemyskiego jest widokowa 
Roztoka (642 m n.p.m.).

Beskid Niski to bardzo rozległe pa-
smo górskie rozciągające się pomiędzy 
Bieszczadami na wschodzie a Beskidem 
Sądeckim na zachodzie – już poza gra-

nicami województwa podkarpackiego. 
Tylko niewielka, wschodnia część tych  
gór, w pobliżu Komańczy, składa się na 
naszą krainę. 

Na północ od Beskidu Niskiego rozpo-
ściera się Pogórze Bukowskie. Swoją na-
zwę zawdzięcza urokliwemu miasteczku 

Dolina górnego Sanu k. Tarnawy Niżnej, fot. Wyd. Compass Las Soliński i Jawor, fot. Wyd. Compass

Bukowsko. Najwyższy szczyt Pogórza 
Bukowskiego, Jawornik (693 m n.p.m.), 
znajduje się blisko głównego, zalesione-
go grzbietu Pasma Bukowicy.

Pogórze Dynowskie to ogromny 
mezoregion, tu ujęty jedynie frag-
mentarycznie, będący mozaiką za-
lesionych pasm i grzbietów pokry-
tych polami uprawnymi. Jego część  
w okolicy Sanoka to ciekawa alter- 
natywa dla wszystkich poszukują- 
cych wytchnienia z dala od bar-
dziej popularnych tras. Pomogą  
w tym stoki Pasma Grabówki, Wroczeń  

(498 m n.p.m.), Kopacz (536 m n.p.m.)  
z grodziskiem Horodysko, a także Horo-
dyna (430 m n.p.m.) skrywająca grodzi-
sko Fajka.

Kotlina Jasielsko-Krośnieńska to roz- 
ległe obniżenie terenu pomiędzy pa-
smami pogórzy. W granicach prze-
wodnika jej najwyższy punkt wznosi 
się ponad Odrzechową. Miniaturowa 
„połonina” Patrii (474 m n.p.m.) wy- 
rasta pośród błogich, widokowych 
wzniesień rozciągających się pomiędzy 
Jarem Wisłoka w Mymoniu koło Beska  
a doliną Pielnicy.

Fotografia u góry: Wielka Rawka (1307 m) – w głębi Mała Rawka i Połonina Wetlińska, fot. J. Orłowski
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Jednym z najważniejszych wyróżników 
opisywanego terenu jest jego urozma-
icona rzeźba, w której można wyróżnić 
elementy o charakterze podgórskim  
i górskim. Wzgórza, pasma i grzbiety 
górskie zazwyczaj przebiegają z pół-
nocnego zachodu na południowy 
wschód, poprzedzielane prostopadłymi 
dolinami rzek i potoków tworzą układ 

rusztowy. Geologiczna budowa tere-
nu opiera się na tzw. fliszu karpackim.  
Są to naprzemianległe warstwy skał 
osadowych, przede wszystkim pia-
skowców, margli, łupków i zlepieńców.  
W wyniku ruchów górotwórczych zo-
stały wydźwignięte ponad powierzchnię 
prehistorycznego oceanu, a następnie 
pofałdowane.

Górski krajobraz i rzeźba terenu mają 
ogromny wpływ na panujący tu klimat. 
Jak sam tytuł znanej piosenki Deszcz 
w Cisnej sugeruje, Bieszczady są dość 
kapryśne, jeśli chodzi o warunki pogo-
dowe. Deszcz pada tu często, staty-
stycznie najwięcej opadów przypada na 
lipiec, kiedy notuje się tu nawet 100 mm  
wysokości słupa wody. Jednocześnie 

to lipiec jest najcieplejszym miesiącem 
w roku. Warunki pogodowe natomiast 
sprzyjają najbardziej uprawianiu turystyki  
w drugiej połowie lata i na początku je-
sieni. Wówczas najczęściej napływające 
masy powietrza polarno-kontynentalnego 
zwiastują dobrą, słoneczną pogodę. 

Bieszczady ogromnie zyskują jesienią, 
przede wszystkim w drugiej połowie 
września i październiku, gdy temperatura 
spada, nocą występują przymrozki, a kar-
packa buczyna zaczyna mienić się zło-
tem i czerwienią. Zimą bieszczadzkie lasy  
i góry skrywają się w śnieżnym puchu. Naj-
zimniejszym miesiącem jest luty, a najniż-
sze temperatury są zazwyczaj notowane  
w „bieszczadzkim biegunie zimna” – Stu-
posianach. 

Późną jesienią, zimą i wczesną wiosną 
dochodzi do tzw. inwersji powietrza, 
czyli występowania cieplejszej tempera-
tury na szczytach gór niż w niżej poło-
żonych dolinach. Zjawisko to daje moż-
liwość dostrzeżenia bardzo odległych 
pasm górskich. Dzięki inwersji powietrza 
można oglądać z Bieszczadów Tatry,  
a nawet góry Ukrainy, Słowacji, Rumunii 
i Węgier.

Droga przez dawną wieś Caryńskie, fot. J. Orłowski Widok na Tarnicę z Wyżniańskiego Wierchu,  
fot. Wyd. Compass

Fotografia u góry: Grzbiet Bukowego Berda widziany z jego najwyższego punktu (1312 m n.p.m.), fot. J. Orłowski
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Niedźwiedź brunatny, fot. R. Pasionek 
– Żbik, fot. Wikimedia Commons
– Padalec, fot. P. Kutiak

Świat roślin i zwierząt 

Warunki pogodowe i ukształtowanie te-
renu Bieszczadów wpłynęły na wystę-
pującą tu florę i faunę. Pasmo uważane 
jest za synonim dzikości, przepastnych 
puszczańskich lasów i nieokiełznanej 
ludzką ręką natury. Przekonanie to jest 
jedynie częściowo prawdziwe. O współ-
czesnej „dzikości” terenu zadecydowa-
ły w dużej mierze czynniki historyczne.  

W okresie przedwojennym Bieszczady  
i okoliczne tereny były gęsto zaludnione, 

a pola i łąki sięgały wysoko aż na górskie 
grzbiety. 

Wydarzenia związane z II wojną świa-
tową, walki z Ukraińską Powstańczą 
Armią, akcja „Wisła” i wywóz rdzennej 
ludności całkowicie zmieniły krajobraz 
Bieszczadów. Wiele wsi zostało opusz-
czonych, a porzucone pola, łąki i pa-
stwiska poddały się procesowi wtórnej 
sukcesji. Zalesianie, „dziczenie” daw-
nych terenów rolniczych sprawiło, że 
góry zyskały całkiem nowe, współcze-
sne oblicze. 

Warunki klimatyczne i wydarzenia hi-
storyczne ustabilizowały bieszczadz-
ką przyrodę, wytworzyły charaktery-
styczny układ pięter roślinnych. Piętro  
pogórza sięgające 500 m n.p.m. wy-
stępuje w północnej części opisywane-
go terenu oraz w dolinach rzecznych. 
Porastają go głównie lasy grądowe, 
w których występują dęby, graby, jo-
dły i lipy. Ciekawostką są występujące 
głównie w dolinie górnego Sanu torfo-
wiska wysokie, np. Tarnawa, Dźwiniacz  
i Łokieć. Powyżej piętra pogórza wy-
stępuje piętro regla dolnego, a więc 
lasów liściastych. Dzieli się ono na 
dwie dodatkowe strefy – niższą, po-
rośniętą lasem mieszanym, złożonym 
głównie z buków, jodeł i świerków, 
oraz wyższą, w której występują nie-
mal same buki, czasem z domieszką 
jawora. Piętro regla dolnego dochodzi 
zazwyczaj do wysokości około 1150 m 
n.p.m. Wyżej, co jest ewenementem  
w skali polskich gór, znajduje się piętro 
halne, a więc słynne trawiaste połoni-
ny. Nie występuje tu natomiast piętro 
regla górnego i piętro kosodrzewiny, 
co spowodowane jest występowa-
niem ciepłych południowych wiatrów.  
Piętro połonin zaczyna się od oko-

ło 1200 m n.p.m., występują w nim  
głównie ubogie zarośla, niskie krzewinki 
oraz gdzieniegdzie karłowate egzem-
plarze jarzębiny i olszy kosej. Biesz-
czady, jako królestwo dzikiej przyrody, 
mogą poszczycić się występowaniem 
wielu cennych gatunków należących do 
świata fauny i flory, w tym wielu gatun-
ków wschodniokarpackich. Bogactwo 
bieszczadzkich lasów, potoków, łąk  
i połonin uzupełnia dzika zwierzyna, 
która tutejsze, niemal puszczańskie 
knieje „ogłosiła” swoim niepodważal-
nym królestwem. 

Królem bieszczadzkich lasów jest niedź-
wiedź brunatny, najpotężniejszy dra-
pieżnik występujący w Polsce, mogący 
osiągnąć nawet 250 cm długości i 400 
kg wagi. Imperatorem bieszczadzkich 
puszcz jest żubr, największy europejski 
przedstawiciel zwierząt kopytnych. 

Tutejsze lasy przemierzają prawdziwi 
łowcy – wilki, skryte, a zarazem bardzo  

Sarny przy lizawce, fot. M. Mizgała 
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Fotografie u góry: 
– Orzeł Przedni,fot. Rocky (lewa u góry)
– Wąż Eskulapa, fot. F. Reimann (lewa u dołu)
– Wiewiórka pospolita (środkowa)
– Wilk, fot. S. Orłowski (prawa u góry)
– Żmija zygzakowata, fot. E. Marszałek  

(prawa u dołu)

Ryś, fot. M. Mecnarowski

inteligentne zwierzęta zamieszkiwały daw-
niej całą Eurazję, z czasem jednak zostały  
w dużej mierze wytępione. W Polsce są 
gatunkiem chronionym, a ich największa 
populacja występuje w Bieszczadach. 

Jeszcze bardziej skrytym łowcą jest ryś 
– symbol Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego. Ten największy z europejskich ko-
tów, mierzący nawet 130 cm długości przy 
20–30 kg wagi, jest zwierzęciem trudnym 
do zaobserwowania w swoim naturalnym 
środowisku. 

Do bieszczadzkiej rodziny kotowatych 
należy również żbik. Swoją anatomią 
przypomina „większego kota” z grubym, 
ale dość krótkim ogonem ozdobionym 
czarnymi obrączkami. Jesienią, podczas 
rykowiska słychać miłosną rywalizację 
jeleni szlachetnych, a dokładniej jeleni 
karpackich gromadzących się w więk-
sze stada grupujące nawet kilkadziesiąt 
osobników. W dolinach rzek i poto-
ków rozgościły się bobry, a wędrując 
bieszczadzkimi szlakami i bezdrożami, 
natknąć się można na przedstawicieli  

świata gadów – żmiję zygzakowatą, 
węża Eskulapa, gniewosza plami-
stego, jaszczurkę zwinkę i żyworod-
ną, padalca i zaskrońca zwyczajnego,  
a nawet żółwia błotnego, które-
go stanowisko odkryto koło Kalnicy  
w 2020 roku. 

Wąż Eskulapa to największy wąż żyją-
cy w Polsce. Jego długość dochodzi do  
2 m, natomiast najdłuższy osobnik odno-
towany w Bieszczadach mierzył 160 cm 
długości. Występuje on głównie w dolinie 

Sanu pod Otrytem, nie jest jadowity, swo-
je ofiary chwyta pyskiem, następnie dusi  
i połyka. 

Na Bieszczady patrzą z góry przedsta-
wiciele awifauny. Stwierdzono tu wystę-
powanie ponad 200 gatunków ptaków,  
w tym wielu drapieżników. Na biesz-
czadzkim niebie królują m.in. orlik krzy-
kliwy, orzeł przedni i orzełek wło-
chaty. Wśród sów występują tu m.in.: 
puchacz, sóweczka, puszczyk uralski 
i sowa uszata. 

Bieszczadzkie flora i fauna są niezwykle 
bogate, a ich różnorodność to ewe-
nement na skalę europejską, dlatego 
objęte są różnymi formami ochrony 
przyrody, co zapewnia tym samym prze-
trwanie wielu zagrożonym gatunkom 
roślin i zwierząt.

Puszczyk, fot. M. MecnarowskiSóweczka, fot. A. Kumiszcza
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Ochrona
przyrody

Bieszczady są przyrodniczo zdecydowanie 
najcenniejszym regionem województwa 
podkarpackiego, a także jedną z najcen-
niejszych w całej Polsce ostoi dzikiej zwie-
rzyny. Wielu naukowców, badaczy flory  
i fauny podkreśla ich „wschodniokarpac-
ki” charakter, jednak przetrwanie wielu 
gatunków roślin i zwierząt jest w dużej 
mierze uzależnione od starań człowie-
ka, działalności przyrodników i leśników. 
Potrzebę ochrony najcenniejszych frag-
mentów lasów i osobliwości natury na tym 
obszarze dostrzeżono dość wcześnie. Już 
pod koniec XIX wieku rozpoczęto starania  
o uratowanie przed całkowitym zniszcze-
niem ostańca skalnego zwanego Kamie-
niem Leskim. Działania te zaowocowały  
w 1933 roku, gdy zakazano pozyskiwa-
nia kamienia w jego pobliżu, a cztery lata 
później uznano go za obiekt podlegający 
ochronie. 

Ogromne zmiany, jakie zaszły w Biesz-
czadach i na terenach okolicznych po 
II wojnie światowej kompletnie „odmieniły” 
charakter tych gór. Dalsze starania mające 
na celu ochronę przyrody rozpoczęto już 
w latach 50. ubiegłego wieku. Do dziś po-

wstało wiele form ochrony – utworzono  
Bieszczadzki Park Narodowy, liczne parki 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody i pomni-
ki przyrody. Uznanie wyjątkowości biesz-
czadzkiej przyrody zaowocowało powo-
łaniem Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Znaczna 
część terenu objęta jest również ochroną  
w ramach sieci obszarów Natura 2000. 

Buki w Lesie Solińskim, fot. J. Orłowski Połonina Caryńska widziana z Wyżniańskiego Wierchu, fot. B. Majewski

Fotografia u góry: Bukowe Berdo, fot. J. Orłowski

O regionie Ochrona przyrody
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Bieszczadzki Park Narodowy

Kwintesencja Bieszczadów – Bieszczadz-
ki Park Narodowy – to bez wątpienia 
krajobrazowo i przyrodniczo najcenniej-
szy i najbardziej atrakcyjny fragment wo-
jewództwa podkarpackiego, a zarazem 
całego kraju. Stanowi on jedną z najważ-
niejszych części składowych Międzyna-
rodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”. Zajmuje obszar 29  200 ha  
i skupiony jest w dwóch enklawach. Większa, 
stanowiąca główną część parku, obejmuje 

pasmo połonin z Połoniną Wetlińską, Poło-
niną Caryńską, grupą Tarnicy i Halicza, w tym 
z Bukowym Berdem oraz pasmo graniczne 
z Wielką Rawką (1307 m n.p.m.), od Rabiej 
Skały (1199 m n.p.m.) po dolinę górnego 
Sanu i granicę z Ukrainą w okolicy Przełę-
czy Użockiej (853 m n.p.m.). Mniejsza część  
parku ciągnie się wzdłuż rzeki San i grani-
cy państwowej z Ukrainą i obejmuje tere-
ny dawnych wsi: Sokoliki Górskie, Tarnawa 
Wyżna, Tarnawa Niżna, Dźwiniacz Górny  
i Łokieć. Są to głównie łąki, pastwiska oraz 
niezwykle ciekawe torfowiska. 

Pierwsze starania o utworzenie parku na-
rodowego w Bieszczadach miały miejsce 
tuż po II wojnie światowej. Ostatecznie 
park powstał w 1973 roku, jednak obej-
mował tylko wyższe partie masywu Tarni-
cy i Halicza, a także odosobnione szczy-
towe partie Połoniny Caryńskiej. Ostatnie 
powiększenie, z 1999 roku, nadało parko-
wi obecny kształt, dzięki czemu może on 
lepiej wypełniać swoją podstawową funk-
cję – chronić przyrodnicze dziedzictwo 
Bieszczadów. 

Lilia złotogłów na Połoninie Wetlińskiej, fot. J. Orłowski Redyk Karpacki – owce pod Połoniną Wetlińską, fot. P. Wójcik

Na terenie parku zachowały się najcen-
niejsze gatunki flory i fauny. Występuje 
tu około 20 zespołów leśnych, około 
40 zespołów nieleśnych i ponad 30 naj-
cenniejszych zespołów połoninowych. 
Ponadto spotkać tu można 780 gatun-
ków roślin naczyniowych, w tym wiele 
rzadkich, chronionych i endemicznych. 
Bieszczadzki Park Narodowy może po-
chwalić się występowaniem ponad 30 
endemicznych gatunków wschodnio-
karpackich.

Fotografia u góry: Na Połoninie Wetlińskiej z widokiem na Połoninę Caryńską, fot. Wyd. Compass
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Lasy zajmują blisko 85% powierzchni 
parku i są jednymi z najbardziej, jeśli 
nie najlepiej zachowanymi w Polsce. 
Ich naturalny puszczański charakter 
najbardziej widoczny jest w dolinach 
potoków Tworylny i Hulski, a także na 
terenie uroczyska Moczarne niedale-
ko Wetliny. Ciekawostką są buczyny 
krzywulcowe – powykręcane na sku-
tek warunków atmosferycznych buki 

porastające górną granicę lasów; są 
doskonale widoczne pod Wielką Rawką  
(1307 m n.p.m.). 

Równie bogate jest bieszczadzkie do-
minium fauny. Spotkać tu można króla 
bieszczadzkich lasów – niedźwiedzia 
brunatnego, a także rysia – symbol 
parku, wilka, żbika, wydrę, bobry oraz 
majestatyczne żubry czy też jelenie 

karpackie. Bieszczadzkiego nieba strze-
że bogata awifauna, w tym liczne grono 
ptaków drapieżnych, z bardzo rzadkim 
orłem przednim i orlikiem krzykliwym. 
Wprawne oko dopatrzy przyczajone 
sylwetki dużych sów, puchacza i pusz-
czyka uralskiego, a także ptaki alpej-
skie – płochacza skalnego i siwerniaka 
oraz gatunki typowo górskie, np. pliszkę  
i pluszcza. 

Siedziba Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego mieści się w Ustrzykach Gór-
nych, natomiast muzeum Parku znajduje 
się w Ustrzykach Dolnych. W Lutowi-
skach funkcjonuje Ośrodek Informacji 
i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego. Park prowadzi 
również Zachowawczą Hodowlę Konia 
Huculskiego w Wołosatem oraz Stanicę 
Konia Huculskiego w Tarnawie Niżnej.

Jeleń karpacki, fot. Wyd. Compass Siwerniak, fot. B. Czerwiński

Fotografia u góry: Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, fot. Wyd. Compass
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Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Doliny Sanu powstał 
w 1992 roku, zajmuje powierzchnię oko-
ło 33 tys. ha i stanowi północną otulinę 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jak 
sama nazwa wskazuje, główną osią parku 
jest rzeka San, do której wpadają okoliczne 
rzeki i potoki, np. Muczny, Wołosaty, Hulski 
i Tworylczyk, Teren parku rozciąga się od 
okolic Bukowca aż po przełęcz pod Tołstą  
i Bukowinę (911 m n.p.m.). Swoim zasię-
giem obejmuje zatem wspaniałe pasma 
i grzbiety górskie Jeleniowatego, tajem-
niczego Otrytu, widokowego Dwernika 
Kamienia (1004 m n.p.m.) i stromej Ma-
gury Stuposiańskiej (1016 m n.p.m.) oraz 
niezwykle malowniczą dolinę Sanu po-
między Zatwarnicą i Rajskiem. Jego naj-
prawdziwszą esencją jest dolina Sanu  
z terenami nieistniejących wsi Hulskie, 
Krywe i Tworylne, gdzie widok pozo-
stałości tychże dawnych wsi wprawia  
w zadumę i wzbudza naturalną ciekawość 
poznania historii ludzi żyjących tu niegdyś 
przez całe pokolenia. Znaczna cześć parku 
jest pozbawiona siedzib ludzkich, przez co 
niemal 80% jego powierzchni zajmują do-

rodne lasy. Są one schronieniem dla wielu 
gatunków zwierząt, w tym dużych drapież-
ników pokroju niedźwiedzia brunatnego, 
wilka i rysia.

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazo-
wy również powstał w 1992 roku, swym 
zasięgiem obejmuje ponad 51 tys. ha  
i ulokowany jest w południowo-za-
chodniej części Bieszczadów. Park za-
pewnia część otuliny przyrodniczej dla 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Na 
zachodzie granica parku sięga niemal 
Przełęczy Łupkowskiej (640 m n.p.m.), 
następnie opiera się na nurcie rzeki Osła-
wa, po czym skręca na wschód przez 
Przełęcz pod Suliłą (609 m n.p.m.), Prze-
łęcz nad Stężnicą (660 m n.p.m.) aż do 
Przełęczy pod Tołstą. Na południu gra-
nica parku pokrywa się z granicą pań-
stwową i na wschodzie osiąga Rabią 
Skałę (1199 m n.p.m.). Tak rozległy obszar 
parku obejmuje wiele ciekawych pasm  
i grzbietów górskich. Do najładniejszych 
należą: Pasmo Wysokiego Działu, Pasmo 
Durnej i Łopiennika, widokowa Hyrlata 
oraz pasmo graniczne. Park obejmu-
je bardzo zróżnicowany obszar, niemal  

w 83% pokryty wspaniałymi lasami, peł-
nymi licznych gatunków roślin i zwie-
rząt. Poza szczytowymi polanami jedynie  
w dolinach można spotkać łąki, pastwiska  
i tereny rolnicze. Tutejsze puszczańskie 
lasy to prawdziwe królestwo dużych 
drapieżników – niedźwiedzia, wilka i ry-
sia, a także dużych zwierząt roślinożer-
nych, takich jak jelenie karpackie i żubry. 
O przyrodniczej wartości parku świadczą 
liczne rezerwaty przyrody, spośród nich 
najbardziej znane to: Zwiezło, Sine Wiry  
i Gołoborze.

Park Krajobrazowy Gór Słonnych  
został utworzony w 1992 roku, jego po-
wierzchnia wynosi 56 188 ha. Rozciąga 
się na terenie Gór Sanocko-Turczańskich 
i Pogórza Przemyskiego. Swoim zasię-
giem obejmuje szereg pasm i wzniesień 
pomiędzy doliną Sanu na zachodzie  
a granicą państwową z Ukrainą na 
wschodzie. Rzut oka na mapę terenu 
pozwala dostrzec charakterystyczny 
układ dolin i pasm górskich. Wzniesie-
nia rozciągają się z kierunku północno-
-zachodniego na południowy wschód, 
poprzecinane prostopadłymi do nich 
dolinami rzecznymi tworzą tzw. układ 
rusztowy. Na terenie parku wyróżnia się 
kilka ciekawych pasm górskich, w tym 
górujące nad Sanokiem Pasmo Olcho-
wieckie z Orlim Kamieniem – malow-
niczą wychodnią piaskowca oraz rezer-
watem Polanki nad Bykowcami. Góry 
Słonne to bardzo długie pasmo znane 
przede wszystkim z szybowiska nad 
Bezmiechową oraz z licznych słonych 
źródeł. W Paśmie Wysokiego wyróżniają 
się pozostałości wsi Lachawa z potężną  
i głęboką studnią oraz starymi piwnicami  

i podmurówkami wskazującymi miej-
sca po dawnych domach. Na uwagę 
zasługują także widokowe Połoninki 
Arłamowskie oraz porośnięta starodrze-
wiem Turnica. Park krajobrazowy chroni 
przede wszystkim rozległe, zwarte kom-
pleksy leśne porastające pasma gór-
skie oraz doliny rzeczne. Występują tu 
dwa piętra roślinności: do około 500 m 
n.p.m. sięga piętro pogórza, powyżej 
króluje buczyna w paśmie regla dolnego. 
Pośród osobliwości parku można wy-
mienić również złoża roponośne, eks-
ploatowane głównie w okolicy Łodyny, 
Ropienki i Wańkowej. Obszar Parku Kra-
jobrazowego Gór Słonnych to idealne 
tereny dla tych, którzy już dobrze znają 
Bieszczady i poszukują nowych, mniej 
znanych, za to równie „dzikich” terenów, 
pełnych pamiątek historii i okazałej kar-
packiej przyrody.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemy-
skiego utworzono w 1991 roku na po-
wierzchni 60 561 ha. Teren parku rozloko-
wany jest po obu stronach Sanu i Wiaru, 
jedynie jego fragmenty znajdują się na 
terenie objętym zasięgiem przewodnika, 
głównie w okolicy gminy Bircza. W tak 
określonym fragmencie parku na uwagę 
zasługują Masyw Piaskowej (470 m n.p.m.) 
wznoszący się ponad Kotowem, Pasmo 
Kiczerki, Chomińskie (468 m n.p.m.)  
z wieżą widokową oraz fragmenty Pasma 
Kopystańki. W okolicy Birczy chronione są 
przede wszystkim lasy bukowe porasta-
jące niewysokie pasma i grzbiety górskie.  
Te stanowią natomiast bezpieczną osto-
ję dla wielu gatunków roślin i zwierząt,  
w tym roślin górskich oraz dużych drapież-
ników i licznych przedstawicieli awifauny. 

Park Krajobrazowy Gór Słonnych w dolinie Siemuszowej, fot. Wyd. Compass

Fotografia u góry: Park Krajobrazowy Gór Słonnych – serpentyny od Wujskiego, fot. M. Bobula



34 35

O regionie Ochrona przyrody

Fotografie u góry (od lewej): 
– Widok na Pasmo Graniczne z Wetliny,  

fot. J. Orłowski
– Szlak zielony na Połoninę Caryńską,  

fot. Wyd. Compass
– Park Krajobrazowy Doliny Sanu,  

fot. J. Orłowski 

Jaśliski Park Krajobrazowy zapewnia 
ochronę wschodniej części Beskidu Ni-
skiego, swą nazwę zawdzięcza niezwykle 
urokliwemu miasteczku – Jaśliskom. Park 
powstał w 1992 roku, zajmuje teren o po-
wierzchni 25 288 ha. Stanowi wschodnią 
otulinę Magurskiego Parku Narodowego 
i jest zarazem „łącznikiem” w systemie 
ochrony Karpat, chroniącym przyrodę na 
styku Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Na 
zachodzie teren parku sięga granicy Ma-
gurskiego Parku Narodowego, natomiast 
na wschodzie jego granica kończy się na 
Przełęczy Łupkowskiej (640 m n.p.m.). 
Obszar przewodnika obejmuje swym za-
sięgiem jedynie wschodnią część parku, 
a więc Pasmo Graniczne na wschód od 
Wielkiego Bukowca (848 m n.p.m.), w tym 
tereny źródliskowe Wisłoka. Z wybitniej-
szych szczytów, poza Wielkim Bukow-
cem (848 m n.p.m.) z zabytkową wieżą 
widokową, rejon parku obejmuje także 
małą osobliwość – Siwakowską Dolinę 
(689 m n.p.m.), która pomimo swej na-
zwy jest szczytem. Ważnym punktem na 
mapie jest Przełęcz Radoszycka (688 m 
n.p.m.), którą można przejechać na stronę 
słowacką. Niewątpliwie najatrakcyjniejsza 
dolina parku rozpościera się na terenie 
rezerwatu Źródliska Jasiołki. Obszar ten 

w większości pokrywają wspaniałe lasy 
bukowe, często o pierwotnym charakte-
rze. Flora jest pochodną jego położenia, 
cechuje się występowaniem zarówno 
gatunków wschodnio- jak i zachodnio-
karpackich. Na jego terenie odnotowano 
występowanie niemal 900 gatunków ro-
ślin, spośród nich 600 zaliczanych jest do 
gatunków leśnych. Bogactwo natury jest 
widoczne również w świecie fauny, wy-
stępują tu gatunki typowo puszczańskie, 
duże ssaki, takie jak niedźwiedź brunatny, 
wilk i ryś, a także ponad 150 gatunków 
ptaków, w tym wiele drapieżników – orzeł 
przedni, orlik krzykliwy i puszczyk uralski. 
Przez teren parku przebiega oznaczony 
kolorem niebieskim Szlak Karpacki, po-
lecany szczególnie entuzjastom długich, 
plecakowych przejść górskich.

Leśne kompleksy promocyjne
Leśny kompleks promocyjny to obszar funk-
cjonalny cechujący się dużym znaczeniem 
społecznym, ekologicznym i edukacyjnym. 
Obejmuje duże i dość zwarte obszary lesiste. 
Na terenie województwa podkarpackiego 
funkcjonują trzy leśne kompleksy promocyj-
ne. Dwa z nich: Leśny Kompleks Promocyj-
ny „Lasy Birczańskie” oraz Leśny Kompleks 
Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” obejmu-

ją swoją działalnością opisywany obszar. 
Kompleksy promocyjne są stopniowo po-
woływane na terenie całego kraju, by uwy-
datnić zmienność siedlisk i różnorodność 
gatunkową lasów. Leśnicy prowadzą w nich 
badania i monitorują środowisko, a poczy-
nione obserwacje wpływają na prowadzoną 
przez nich gospodarkę leśną. Ponadto dzię-
ki kompleksom promocyjnym wspierane są 
badania naukowe skupiające się na różnych 
zagadnieniach związanych z lasami, przyro-
dą i środowiskiem, promowana jest zrów-
noważona gospodarka leśna oraz edukacja 
społeczeństwa. Ten ostatni element odgry-
wa istotną rolę w nawiązywaniu współpracy, 
prowadzeniu merytorycznej i konstruktyw-
nej dyskusji ze społecznością lokalną, przy-
rodnikami i ekologami. Leśne kompleksy 
promocyjne posiadają specjalnie w tym celu 
powołane rady naukowe skupiające przed-
stawicieli władz lokalnych, organizacji po-
zarządowych, mediów, ekspertów z zakresu 
przemysłu drzewnego i gospodarki leśnej, 
naukowców oraz inne osoby obdarzone 
zaufaniem społeczności lokalnych. 

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Bir-
czańskie powstał w 2001 roku i obej-
muje obszar 29 578 ha. Zlokalizowany 
jest na Pogórzu Przemyskim i w Górach 

Sanocko-Turczańskich. Teren komplek-
su cechuje duży stopień zalesienia się-
gający 61%, a dominującym siedliskiem 
jest las górski oraz las wyżynny świeży. 
Wśród gatunków przeważają buki i jo-
dły, a także drzewostany sosnowe, któ-
re rosną głównie na dawnych terenach 
rolniczych, przy czym ich udział będzie 
się stopniowo zmniejszał, gdyż leśnicy 
starają się przebudować drzewostan do 
jego pierwotnego charakteru. Z punktu 
widzenia turysty ważna jest edukacyj-
na rola kompleksu promocyjnego, na 
jej rzecz specjaliści i leśnicy prowadzą 
szereg prelekcji, wykładów i szkoleń, 
zarówno w Izbie Przyrodniczo-Leśnej, 
jak i w Zielonej Klasie zlokalizowanych 
w siedzibie Nadleśnictwa Bircza. Za-
jęcia terenowe odbywają się na ścież-
kach przyrodniczych, np. Pomocnej 
Dłoni, Bobrowej Dolinie, Krępaku czy  
Kamionce.
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Międzynarodowy Rezerwat Bios-
fery „Karpaty Wschodnie”

Piękno bieszczadzkiego krajobrazu, dzie-
dzictwo przyrodnicze czy też migracje flory 
i fauny nie uznają granic państwowych, dla-
tego też już w 1992 roku z ramienia UNE-
SCO powołano do życia Międzynarodowy 
Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” 
w ramach programu „Człowiek i Biosfera”. 
Początkowo obejmował on tereny chronio-
ne należące do Polski i Słowacji, a od 1998 
roku również do Ukrainy. Dziś teren rezer-
watu tworzy sześć przylegających do siebie 
obszarów chronionych. Na terenie Polski są 

to: Bieszczadzki Park Narodowy, Ciśniańsko-
-Wetliński Park Krajobrazowy oraz Park Kra-
jobrazowy Doliny Sanu, na Słowacji – Park 
Narodowy „Połoniny” wraz ze strefą otulino-
wą, a po stronie ukraińskiej – Użański Park 
Narodowy oraz Nadsański Park Krajobrazo-
wy. Transgraniczny Rezerwat Biosfery obej-
muje w sumie ochroną teren o powierzchni 
ponad 208 000 ha i jest podzielony na trzy 
strefy: centralną, buforową i przejściową.  
W strefie centralnej, obejmującej przyrodni-
czo szczególnie cenne tereny, obowiązuje 
ochrona ścisła, która na terenie Polski pokry-
wa się z obszarami ochrony ścisłej w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym. 

Obszary Natura 2000 

Uzupełnieniem krajowych form ochrony 
przyrody jest sieć obszarów Natura 2000, 
wprowadzona w Polsce w 2004 roku wraz 
z wstąpieniem do Unii Europejskiej. Euro-
pejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 
ma przede wszystkim na celu zachowanie 
siedlisk przyrodniczych, gatunków uwa-
żanych za cenne i zagrożone w skali całej 
Europy, a także ochronę różnorodności 
biologicznej. Sieć Natura 2000 opiera się 
na dwóch dyrektywach, ptasiej i siedlisko-
wej. Dyrektywa ptasia definiuje kryteria do 
wyznaczania ostoi gatunków ptaków za-
grożonych wyginięciem, a dyrektywa sie-
dliskowa określa zasady ochrony innych 
gatunków flory i fauny, siedlisk i obszarów 
cennych przyrodniczo. 

Na terenie województwa podkarpackie-
go wyznaczono 63 obszary należące do 
sieci Natura 2000 o łącznej powierzchni 
749 664,32 ha, co pokrywa 32% powierzch-
ni całego województwa. Spośród nich 15 
zlokalizowano w omawianym regionie,  
w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Gó-
rach Sanocko-Turczańskich i Pogórzu 
Przemyskim, jednak obszary te nie po-
winny być tylko utożsamiane z „terenem”.  

Wiele z nich zostało poniekąd stworzo-
nych ludzką ręką – są to łąki, a także 
siedliska zlokalizowane w obiektach, np. 
starych kościołach i cerkwiach. Tu jako 
przykład może posłużyć kościół w No-
wosielcach chroniący kolonię rozrodczą 
nocka dużego. 

Do największych obszarów sieci Natura 
2000 w regionie należy obszar specjalnej 
ochrony ptaków i obszar ochrony siedlisk 
„Bieszczady” o powierzchni 111 519,50 ha. 
Na samym jego terenie ochronie podlega 
ponad 150 gatunków ptaków, w tym bo-
cian czarny, dzięcioł białogrzbiety, orlik 
krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, gadożer, 
puszczyk uralski, sóweczka, płochacz halny 
i derkacz. Na pozostałych ogromnych ob-
szarach sieci Natura 2000, takich jak Beskid 
Niski, Góry Słonne czy Pogórze Przemy-
skie, ochroną objęto cenne gatunki awifau-
ny. Inne ciekawe obszary mające znacze-
nie dla Wspólnoty Europejskiej znajdują się  
w okolicy Odrzechowej i Bykowiec. Pa-
tria nad Odrzechową chroni m.in. kuma-
ka górskiego, biegacza gruzełkowatego  
i zgniotka cynobrowego, a w Sanisku  
w Bykowcach występują liczne gatunki 
ptaków, bobry, wydry, traszka grzebienia-
sta. Świat ryb reprezentuje tu piskorz.

Stado żubrów w rzece San, fot. stock.adobe.com
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Rezerwat Nad Jeziorem Myczkowieckim, 

fot. J. Orłowski
– Lepiężniki nad Sanem na skraju rezerwatu 

Krywe, fot. Panek

Rezerwaty przyrody 

Cisy na Górze Jawor  C5 – rezerwat  
o powierzchni 3,68 ha chroni stano-
wisko około 250–300 cisów pospoli-
tych porastających szczyt góry Jawor  
(827 m n.p.m.) w paśmie Łopiennika. Cis 
jest gatunkiem rzadkim i niestety ginącym. 
Na terenie rezerwatu niektóre jego okazy 
sięgają nawet 10 m wysokości. 

Dyrbek  D3 – położony jest w Gór Słon-
nych, w okolicy szczytu Kamionka (631 m  
n.p.m.), koło szybowiska nad Bezmie-
chową. Jego powierzchnia to 130,88 ha.  
Nazwa rezerwatu pochodzi od potoku. 
Chroni się tu głównie pozostałości puszczy 
karpackiej, starodrzewy bukowo-jodłowe, 
w których pojedyncze egzemplarze drzew 
osiągają nawet 450 cm w obwodzie. 

Gołoborze  C5 – zlokalizowany jest  
w dolinie Rabskiego Potoku, na północnych 
zboczach Łyskiego Wierchu (815 m n.p.m.). 
Zajmuje powierzchnię 13,90 ha. W rezer-
wacie przyrody nieożywionej chronione jest 
unikatowe gołoborze, które powoli poddaje 
się procesowi sukcesji leśnej. Wielką osobli-
wością tego miejsca są unikatowe w skali eu-
ropejskiej wody z solami arsenu, tzw. szczawy 

arsenowe, pomocne w leczeniu wielu cho-
rób. Zwiedzanie rezerwatu umożliwia prowa-
dząca przez niego ścieżka przyrodnicza.

Grąd w Średniej Wsi  D4 – położo-
ny jest na południowych stokach Czulni  
(576 m n.p.m.), w zakolu Sanu, na wyso-
kości Średniej Wsi. Zajmuje powierzchnię  
58,19 ha. W rezerwacie chroniony jest grąd 
subkontynentalny z siedliskami żyznego 
lasu lipowo-grabowego. 

Góra Sobień  CD3 – obejmuje ochro-
ną teren wzgórza zamkowego Sobień 
(350 m n.p.m.) górującego nad zako-
lem rzeki San koło wsi Manasterzec.  
Rezerwat o powierzchni 5,34 ha porasta 
las mieszany, grądowy, lipowo-grado-
wy, rośnie tu także buczyna karpacka oraz 
łęg podgórski. Największą atrakcją są bez  
wątpienia ruiny zamku Sobień, wybu- 
dowanego na przełomie XIII i XIV wieku, 
dawnej siedziby rodu Kmitów.

Hulskie im. Stefana Myczkowskiego   E5  

– położony jest na południowym zboczu 
Otrytu, pomiędzy Hulskiem (846 m n.p.m.)  
i Kobylanką (806 m n.p.m.). Na obsza-
rze 189,87 ha chroniona jest puszcza 
karpacka z fragmentami wspaniałego 

starodrzewu. W paśmie pogórza rosną 
lasy grądowe oraz olszynka karpacka,  
a w paśmie regla górnego dominuje żyzna 
buczyna karpacka wraz z fragmentami 
kwaśnej buczyny górskiej. Nazwa rezer-
watu upamiętnia prof. Stefana Myczkow-
skiego, leśnika, przyrodnika, wykładowcę 
Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej  
w Krakowie. Przez teren rezerwatu popro-
wadzono ścieżkę przyrodniczą Hulskie.

Kamień nad Rzepedzią    B4 – utwo- 
rzo-ny w roku 2012 na powierzchni  
91,83 ha, chroni grupę skał piaskowca 
eoceńskiego oraz otaczający go drze-
wostan na górze Kamień (717 m n.p.m.) 
wznoszącej się nad miejscowością Rze-
pedź. Przez rezerwat przebiega żółto-
-czarny Szlak Dobrego Wojaka Szwejka,  
a jego skrajem prowadzi oznaczony kolo-
rem czerwonym Główny Szlak Beskidzki.

Krywe   D5 – jeden z największych re-
zerwatów przyrody w polskich Bieszcza-
dach (511,73 ha). Jego tereny obejmują 
dolinę Sanu od potoku Hulski po most 
koło Rajskiego. Jest to rezerwat krajobra-
zowy, jednak jego największą osobliwością 
jest żyjący tu wąż Eskulapa. Znajduje się tu 
jedno z najbardziej na północ wysuniętych 

stanowisk tego gada. W pobliżu rezerwa-
tu prowadzą ciekawe ścieżki turystyczne,  
z których najatrakcyjniejsza pozwala po-
znać tereny dawnych wsi rozlokowanych 
w dolinie Sanu u podnóża Otrytu. 

Na Opalonym  E3 – usytuowany jest 
w paśmie Braniowa, powierzchnia jego 
wynosi 317,13 ha. Obejmuje stoki Masywu 
na Opalonym (570 m n.p.m.) wraz z tere-
nem źródliskowym potoku Turzańskiego. 
Ochronie podlega tu głównie starodrzew 
jaworowo-bukowo-jodłowy, zapewniający  
schronienie wielu gatunkom ptaków. Cie-
kawostką są wybijające tu słone źródła. 
Skrajem rezerwatu, wzdłuż drogi przebiega 
niebieski Szlak Karpacki.

Nad Jeziorem Myczkowieckim  D4  
– położony na stokach góry Berdo  
(577 m n.p.m.), wznoszącej się nad wodami 
Jeziora Myczkowieckiego, chroni dwa piętra 
roślinności – zbiorowisko grądu subkonty-
nentalnego w paśmie pogórza oraz żyzną 
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buczynę karpacką w reglu dolnym. Rezerwat 
zajmuje powierzchnię 164,17 ha. Przez jego 
teren prowadzi ścieżka przyrodnicza ozna-
kowana kolorem niebieskim, wiodąca wokół 
malowniczego Jeziora Myczkowieckiego.

Olszyna Łęgowa w Kalnicy  D5 – po- 
łożony jest na terenie wsi Kalnica, na te-
renie podmokłym, usytuowanym u zbie-
gu Wetlinki i potoku Kalnica. Na obszarze 
13,69 ha ochroną objęto fragment lasu 
łęgowego ze stanowiskiem olszy czarnej, 
drzewa przeważnie występującego na 
niżu. Stanowisko olszy w Kalnicy jest naj-
wyżej położonym w całych Bieszczadach.

Polanki  C3 – przedmiotem ochrony 
jest tu buczyna karpacka porastająca stoki 
Pasma Olchowieckiego w okolicy szczy-
tu Granicka (575 m n.p.m.), ponad wsią 
Bykowce koło Sanoka. Rezerwat zajmuje 
powierzchnię 184,44 ha. Ponad połowę 
drzewostanu stanowi buk, ale można tu 
spotkać również monumentalne jodły  
– jedna z nich ma 400 cm obwodu i może 
pochwalić się blisko 200-letnim rodowo-
dem. Zwiedzanie rezerwatu umożliwiają 
liczne szlaki i ścieżki przyrodnicze.

Przełom Osławy pod Mokrem  BC4 – 
powstał w 2000 roku na powierzch-
ni 322,45 ha. Rezerwat położony jest na 
przełomowym odcinku rzeki Osława po-
między miejscowościami Mokre i Wyso-
czany. Rzeka meandrując pomiędzy zbo-
czami Żurawinki (569 m n.p.m.) i Kiczerki  
(478 m n.p.m.) przeciska się przez wąską 
dolinę poprzez liczne progi skalne. Osława 
tworzy tu atrakcyjne krajobrazowo zakole 
ograniczone stromymi zboczami porośnię-
tymi olszynką karpacką, buczyną karpacką, 
jaworzyną górską oraz lasami świerkowymi 
i sosnowymi. W czystej wodzie występuje 
wiele gatunków ryb, w tym przede wszyst-
kim pstrągi potokowe i klenie. 

Sine Wiry  D5 – chroni przełomowy od-
cinek rzeki Wetliny wraz z otaczającym ją 
zespołem leśnym, w przeważającej mierze 
okazałym starodrzewem bukowo-jodłowym. 
Rezerwat o powierzchni 450,49 ha rozciąga 
się wzdłuż doliny rzeki Wetlina od terenu nie-
istniejącej miejscowości Łuh po jej ujście do 
Solinki niedaleko Polanek. Ponadto obejmuje 
urokliwe tereny nieistniejącej wsi Zawój. Naj-
większą atrakcją są malownicze progi skalne 
na Wetlinie, tzw. wiry, które w języku miejsco-

wych oznaczały głębie w korycie rzeki. Teren 
rezerwatu jest często odwiedzany przez tury-
stów, można go zwiedzić za pomocą wyzna-
kowanych ścieżek przyrodniczych. 

Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku   
 EF5 – zlokalizowany jest w niewielkim 

zakolu Sanu koło miejscowości Dwerni-
czek. Jest to rezerwat florystyczny o po-
wierzchni 4,94 ha. Głównym przedmiotem 
ochrony jest tu bogate stanowisko śnieży-
cy wiosennej. Rezerwat najlepiej odwiedzić  
w okresie kwitnienia śnieżycy, a więc od 
połowy marca do połowy kwietnia. 

Turnica  E3 – położony jest w bez-
pośredniej okolicy Arłamowa, na zbo-
czu Pasma Działu, pod szczytem Turnica  
(596 m n.p.m.). Jego powierzchnia wy- 
nosi 151,50 ha. Rezerwat leśny chroni 
głównie zachowaną pomnikową, buko-
wo-jodłową puszczę karpacką z domi-
nującą w niej podgórską formą buczyny  
karpackiej. Można w nim wyróżnić dwa  
typy lasów: las górski oraz las łęgowy  
górski, który porasta głównie okolice  
potoków Turnica i Jamninka. 

Zakole  F5 – rezerwat o powierzchni 
5,25 ha chroni torfowiska wysokie. Usytu-
owany jest w zakolu Sanu tuż przy granicy 
z Ukrainą, nieopodal nieistniejącej miejsco-
wości Żurawin koło Smolnika.

Zwiezło  C5 – niewielki rezerwat (1,97 ha) 
położony na zboczach Chryszczatej  
(997 m n.p.m.), obejmuje ochroną dwie 

enklawy wokół jeziorek osuwiskowych, 
które swoją nazwę zawdzięczają pobli-
skiej miejscowości Duszatyn. Jeziorka 
Duszatyńskie powstały na skutek potęż-
nego obsunięcia zbocza Chryszczatej  
13 kwietnia 1907 roku. Nazwa „Zwiezło” 
została nadana przez mieszkańców Du-
szatyna, według których zbocze góry 
„zwiezło się” w dół. Dolne jeziorko poło-
żone jest na wysokości 687 m n.p.m., zaj-
muje powierzchnię 0,45  ha, a dno osiąga  
w najgłębszym miejscu 6,2 m. Górne jezior-
ko położone jest nieco wyżej, na wysokości 
708 m n.p.m., zajmuje 1,44 ha i jest nieco 
płytsze, w najgłębszym miejscu dno znaj-
duje się na 5,8  m głębokości. Zatopione  
w  wodach jeziorek drzewa podlegają pro-
cesom butwienia, wytwarzając gazy, które 
w zimowych miesiącach, gdy tafla jeziora 
na długo pozostaje skuta lodem, powodują 
wybuchy wody przypominające niewielkie 
fontanny. Jeziora Duszatyńskie to popu- 
larne miejsce wycieczek, przez teren rezer-
watu przebiega oznaczony kolorem czer-
wonym Główny Szlak Beskidzki.
 
Źródliska Jasiołki  A4 – zajmuje po- 
wierzchnię 1571,90 ha. Jest to zarazem 
największy rezerwat w województwie 
podkarpackim oraz w całych polskich 
Karpatach. Z racji dużej powierzchni  
i bogactwa przyrodniczego wielu przy-
rodników postuluje przekształcenie go 
w park narodowy, który chroniłby florę  
i faunę typową dla terenu przejścio- 
wego pomiędzy Karpatami Wschodnimi 
i Zachodnimi.

Rezerwat przyrody Zwiezło, fot. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Fotografia u góry: Rezerwat Przełom Osławy pod Mokrem, fot. Wyd. Compass
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Pomniki i osobliwości przyrody

Wiele „bieszczadzkich fenomenów” 
uznano za pomniki przyrody, by nie tyl-
ko podkreślić ich wyjątkowość, pewien 
status, ale również by zapewnić im dal-
szą ochronę. Na terenie województwa 
podkarpackiego jest ich ponad 1300,  
z czego wiele znajduje się w opisywanym 
obszarze. W przypadku pomników przy-
rody ożywionej są to pojedyncze drze-
wa bądź ich grupy. Pomnikowe drzewa, 
głównie dęby i lipy, można spotkać przy 
miejscach kultu religijnego, szczególnie 
majestatycznie wyglądają przy smukłych 
sylwetkach bieszczadzkich cerkiewek. 
Pomniki przyrody nieożywionej to licz-
ne ostańce skalne, głazy narzutowe, 
jary, jaskinie, wodospady, wywierzyska  
i źródła. Spośród licznych bieszczadzkich 
osobliwości przyrodniczych prezentuje-
my kilka najciekawszych. 

Lasumiła    C5 – to najgrubsza jodła  
w Polsce, a przy tym najsławniejsze drzewo 
w Bieszczadach. Mierzy 35 m wysokości  
i aż 519 cm w obwodzie. Rośnie na zbo-
czu Bukowiny (811 m n.p.m.) niedale-
ko Jabłonek. Do królowej polskich jo-
deł prowadzi specjalnie wyznakowana 
ścieżka przyrodnicza rozpoczynająca się  

w  Jabłonkach. Drzewo swoją nazwę 
otrzymało w 2014 roku, została ona wy-
łoniona spośród 282 nadesłanych pro-
pozycji. Lasumiła jest duchową „następ-
czynią” jodły rosnącej do 2013 roku nad 
Pszczelinami. Potężna jodła przegrała  
z szalejącym wiatrem.

Kamień Leski    D4 – to chyba naj-
bardziej znana formacja skalna w ca-
łym regionie. Potężna, strzelista skała, 
zbudowana z piaskowca krośnieńskie-
go, wznosi się niemal 20 m ponad po-
ziom gruntu. Swoją wyjątkową rzeźbę 
zawdzięcza zarówno siłom natury, jak 
i działaniom człowieka. Przez wiele lat 
ostaniec służył okolicznym mieszkań-
com jako miejsce pozyskiwania kamienia,  
a efekty ich działalności są widoczne po 
dziś dzień. Kamień Leski od lat przyku-
wa uwagę podróżnych, krajoznawców 
i pisarzy. Już w XIX wieku znany kome-
diopisarz Aleksander Fredro w swoim 
pamiętniku Trzy po trzy zachwycał się 
widokiem tajemniczej skały. Kamień 
Leski położony od wieków przy głów-
nym trakcie komunikacyjnym cieszy 
oko wielu przemierzających Wielką 
Obwodnicą Bieszczadzką lub wędrują-
cych szlakiem zielonym na szczyt Czulni  
(576 m n.p.m.). 

Kamień Orelecki    D4 – to kolejny  
znany ostaniec skalny. Wyrasta z grzbie-
tu Michałowca (473 m n.p.m.) nad Orel-
cem i mierzy 4 m wysokości. Wychodnia 
zwana jest również „Kamiennym ser-
cem macochy”, a to za sprawą legendy  
spisanej w XIX wieku przez znanego  
etnografa Oskara Kolberga.

Skałki Myczkowieckie  A1 – to dłu-
ga, 600-metrowa ściana skalna o wy-
sokości dochodzącej do 60 m, która 
przez tysiące lat była obmywana woda-
mi rzeki San. Dziś jest cennym stanowi-
skiem ciepłolubnej roślinności skalnej. 
Przy drodze do Myczkowiec warto za-
trzymać się na niewielkim parkingu, by 
zobaczyć widok rozpościerający się ze 
szczytu skałek. Rozciąga się stąd pano-
rama na dolinę „martwego” Sanu, zaporę 
w Myczkowcach i otaczające ją zielone 
wzgórza Grodziska (556 m n.p.m.), Berda  
(577 m n.p.m.) i Kozińca (521 m n.p.m.).

Dwernik-Kamień (1004 m n.p.m.)   E5 –  
widokowy szczyt w Bieszczadach, poło-
żony niedaleko Dwernika i Nasicznego. 
Ma malowniczy grzebień skalny, z które-
go rozpościera się szeroka panorama na 
Połoninę Wetlińską. 

Wodospad na potoku Hylaty  E5 – 
szumi u stóp Dwernika-Kamienia. Przez 
wiele lat zmieniały się jego nazwy – Gele-
ty, Szepit, a ostatnio Szum. Jedno pozo-
stało jednak niezmienne – kojący odgłos 
spadających mas wody. Pomimo tego, że 
wodospad był niegdyś wyższy, to i dziś 
dzierży koronę najwyższego wodospadu 
w Bieszczadach. Po zejściu z Dwerni-
ka-Kamienia chłodna, wilgotna mgieł-
ka unoszącej się w powietrzu wody jest 
niesamowitym orzeźwieniem dla stru- 
dzonego wędrowca.

Wodospad na potoku Czartów Młyn  
 D5 – zlokalizowany jest w Masywie 

Markowskiej (748 m n.p.m.), w dolinie 
pomiędzy Weretiaczem (682 m n.p.m.) 
a Wysoką Skałą (743 m n.p.m.). Poło-
żony tuż przy trasie pielgrzymkowej  
z Górzanki do Łopienki 6-metrowy wo-
dospad jest ciekawą alternatywą dla 
wszystkich poszukujących tajemnic na-
tury skrytych w bieszczadzkich lasach. 
Niedaleko wodospadu znajduje się ko-
lejna „atrakcja hydrologiczna”, kaskady  
w Stężnicy, malownicze progi skalne na 
potoku Stężniczka, które „dostają nowej 
energii” po większych opadach. 

O wiele spokojniej płyną wody Hoczew-
ki, dzięki czemu intrygująco równoległe 
piaskowcowe progi skalne pomiędzy 
Hoczwią i Nowosiółkami na odcinku 
przeszło 250 m cieszą oko swoją niezwy-
kłą formą. Równie ciekawe progi skalne 
można wygodnie podziwiać z parkingu 
nieopodal Chmiela. Ponad 300-metro-
we „Chmielowe kaskady” podziwiane  
z wysokości są jedynie nikłym fragmen-
tem ogromu bogactwa krajobrazowego 
całej doliny Sanu. 

Wodospad w Uhercach Mineralnych  
  A1 – powstał na rzece Olszanka. Ten 

malowniczy stopień wodny uznawany 
jest za najszerszy w całej okolicy, liczy 
bowiem około 38 m długości. Szem-
rzące wody Olszanki spadają tu z wyso- 
kości około 2,5 m do dość głębokiego 
kociołka erozyjnego skrytego u podnóży 
wodospadu.  

Pomników przyrody, drzew pomniko-
wych, ciekawych skałek, malowniczych 
przełomów rzek i potoków – jednym 
słowem, bieszczadzkich osobliwości –  
nie sposób wyliczyć. Podczas każdej 
wycieczki, samochodowej czy pieszej, 
można odkryć kilka z nich.

Kamień Leski – część szczytowa, fot. J. Orłowski
Fotografia u góry: Rezerwat przyrody Olszyna Łęgowa w Kalnicy,  

fot. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Ruiny klasztoru w Zagórzu widziane  

zza Osławy, fot. Wyd. Compass
– Ruiny zamku Sobień – platforma  

widokowa, fot. J. Orłowski

Prehistoria
Początki pobytu człowieka na terenie Biesz-
czadów skrywają mroki historii. Strzępy wie-
dzy o tych odległych czasach dostarczają 
odkrycia archeologiczne w postaci fragmen-
tów naczyń, ozdób i broni, a także przebada-
nych osad, grodów i cmentarzysk. Przypusz-
czalnie w połowie III tysiąclecia p.n.e. pierwsi 
ludzie przemierzali bieszczadzką puszczę. 
Byli to zapewne koczowniczy pasterze na-
leżący do tzw. kultury ceramiki sznurowej. 
Jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć ar-
cheologicznych miało miejsce w Stefkowej, 
gdzie w latach 70. XIX wieku podczas budo-
wy linii kolejowej Budapeszt–Lwów odkryto 
skarb składający się z ozdób i przedmio-
tów wykonanych z brązu, wytworzonych 
najprawdopodobniej przez rzemieślników  
kultury Otomani. Znalezisko to datowano  
na XV–XIV wiek p.n.e. 

Dopiero 1000 lat przed Chrystusem 
przybyła w te strony ludność należąca do 
kręgu kultury łużyckiej. Byli to pasterze, 
którzy przynieśli ze sobą ówczesne zdo-
bycze cywilizacji, wprowadzili na tych 
terenach rolnictwo, hodowlę i uprawę 
drzew owocowych. Popularyzacja na-
rzędzi żelaznych pozwoliła na rozwój 
gospodarki na terenie górskim. Ludność 

związana z kulturą łużycką gospodarzy-
ła tu do II wieku p.n.e. W tym czasie jej 
aktywność zaczęła z niewyjaśnionych 
powodów zamierać. Dopiero w II wieku 
n.e. przybyli w Bieszczady Celtowie, któ-
rzy zasymilowali się z lokalną ludnością. 

U schyłku starożytności w Bieszczadach 
pojawili się Goci i inne ludy germańskie. 
W II–III wieku n.e. podjęli oni wędrówkę 
w kierunku Niziny Panońskiej, pokonu-
jąc karpackie przełęcze. Inni mieszkań-
cy Bieszczadów, najprawdopodobniej 
w IV–V wieku n.e., również wyruszyli 
na południe, szukając lepszych ziem do 
gospodarowania. Opustoszałe góry na 
nowo zostały zaludnione wiek później, 
w VI wieku n.e., gdy dotarli tu Słowianie. 
Pierwszy trwały ośrodek osadniczy na 
tym terenie powstał w Sanoku, gdzie 
ruski gród istniał już w 1150 roku. Po-
czątkowo osady nie wkraczały głęboko 
w teren górski. Do XIII wieku nie sięgały 
poza Hoczew, gdzie do dziś na wzgó-
rzu Grodzisko (405 m n.p.m.) w widłach 
Sanu i Hoczewki można dostrzec śla-
dy elipsowatego majdanu i nikłe po-
zostałości ziemno-drewnianego wału 
małego grodziska strażniczego. W po-
bliskim Lesku znajdowano pozostało-

ści ceramiki z VII–XIII wieku. Wzgórza 
Baszta (421 m n.p.m.) i Czulnia (578 m 
n.p.m.) nad Leskiem pełniły zapewne 
rolę strażniczą w dolinie Sanu. Mniejsze 
skupiska ludzkie znajdowały się również 
przy starożytnych traktach handlowych. 
Wiadomo, że taka osada istniała w Ra-
doszycach. Nikłe echa dawnego osad-
nictwa przetrwały w nazwach tereno-
wych, czego przykładem są toponimy 
Horodek i Horodysko, wskazujące na 
istnienie grodzisk. Na mapie Bieszcza-
dów takich miejsc jest co najmniej kil-
ka. W XI wieku teren Bieszczadów wraz  
z Sanokiem należał do władców Rusi  
Kijowskiej, a po jej upadku do Rusi Ha-
lickiej. Po śmierci ostatniego władcy  
z linii Piastów jego następcą został król  
Polski Kazimierz Wielki. 

Na surowym korzeniu (XIII–XVII wiek)
Przyłączenie Bieszczadów do Korony sta-
nowiło przełom, który na zawsze zmienił 
oblicze tych ziem. Zapoczątkowało to za-
krojoną na szeroką skalę akcję osadniczą. 
Już za czasów Kazimierza Wielkiego bez-
ludne tereny ziemi sanockiej nadawano 
możnym rodom, Kościołowi oraz rycer-
stwu, którzy wraz ze starostami królew-
skimi z Sanoka i Przemyśla przez kolejne 

dwa wieki ukształtowali sieć miejscowo-
ści rozsianych po całych Bieszczadach  
i Górach Sanocko-Turczańskich. Ogrom-
ną rolę w tym procesie odegrały dwa 
możne rody – Balów i Kmitów. Ci pierw-
si kolonizowali doliny Hoczewki i Solinki. 
Do XVI wieku Balowie posiadali w swoich 
rękach już 38 wsi, a na początku XVII wie-
ku założyli miasteczko Baligród. Gwiazda 
Balów przygasła pod koniec XVII wieku,  
a ich ogromne dobra uległy rozproszeniu.

Pod koniec XIV wieku na teren Bieszcza-
dów przybyli Kmitowie. Jako siedzibę ob-
rali zamek Sobień otrzymany najprawdo-
podobniej z rąk króla Władysława Jagiełły 
w 1389 roku. W ciągu kolejnych lat i po-
stępującej w górę Sanu kolonizacji zostali 
właścicielami ogromnych majętności. Ich 
włości rozciągały się w dolinie górnego 
Sanu, między Sobieniem i Tarnawą Wyż-
ną. Pod koniec XVI wieku Kmitowie stali 
się posiadaczami około 60 bieszczadz-
kich wsi oraz miasta Lesko, do którego 

Dziedzictwo 
historyczne
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew w Wielopolu (osiedle Zagórza), 

fot. stock.adobe.com
– Tyrawa Wołoska – nagrobki szlachty  

przy kościele, fot. Wyd. Compass

przenieśli swoją siedzibę rodową. Ostat-
nim męskim przedstawicielem rodu był 
Piotr Kmita, marszałek wielki koronny. Po  
śmierci jego żony majątek Kmitów został 
podzielony pomiędzy 15 spadkobierców, 
przez co również uległ całkowitemu  
rozproszeniu.

Akcję osadniczą prowadziły także inne 
rody. Tarnawscy z Tarnawy koło Zagó-
rza zakładali wsie w dolinie Kalniczki,  
a starostowie zarządzali osadnictwem na 
terenach królewskich, w dolinie Osławy, 
okolicach Sanoka oraz w południowym 
pasie przygranicznym. Kolonizacja była 
aktywnością planowaną, rodzajem inwe-
stycji, w której właściciel terenu wydzielał 
pewien obszar, zazwyczaj ograniczony do 
terenu jednej doliny, i wydawał zasadźcy 
przywilej lokacyjny, dokument określają-
cy teren przyszłej wsi, a także przywileje 
i powinności jej mieszkańców. Zasadź-
ca dobierał osadników i nadzorował ich 
organizację. Wsie zakładano głównie na 
tzw. „surowym korzeniu”, co oznaczało 
konieczność wykarczowania i wypalenia 
lasu pod teren przyszłej miejscowości  
i przynależnych do niej pól. Wiązało się 
to z ogromnym nakładem pracy, przez 
to przywileje lokacyjne zakładały okres 

„wolnizny”, zwykle około 20–25 lat,  
w którym osadnicy byli zwalniani z opłat 
i innych powinności na rzecz właściciela 
wsi. Po jego upływie mieszkańcy musieli 
opłacać czynsz lub oddawać świadcze-
nia w naturze określone przywilejem lo-
kacyjnym. System ten nosił nazwę pra-
wa wołoskiego. Oprócz wspomnianego 
sposobu spłacania danin określał on or-
ganizację wsi – jej grunty były mierzo-
ne w łanach (1 łan wynosił około 23 ha),  
sądownictwo, na którego czele stał  
kniaź, oraz system administracyjny gru- 
pujący wsie w tzw. krainy. 

Prawo wołoskie zakładające powsta-
wanie wsi opartych na rolnictwie i pa-
sterstwie oraz budowie cerkwi prawo-
sławnych przywędrowało w Bieszczady 
wraz z Wołochami – osadnikami pocho-
dzącymi z terenów dzisiejszej Rumunii. 
Byli to ludzie przywykli do pasterstwa  
i prowadzenia gospodarki w niesprzyjają-
cych warunkach górskich, którzy osiedli na 
tutejszych terenach i pod aktywnym wpły-
wem cerkwi ulegli procesowi asymilacji.

Czas niepewności (XVII–XVIII wiek)
Skryte w bieszczadzkiej głuszy wsie nie 
cieszyły się spokojem. Okres XVII i XVIII 

wieku to czas niepewności. W 1657 roku 
wiele miejscowości w dolinie Osławy 
zostało niemal doszczętnie zniszczo-
nych przez wycofujące się wojska sied-
miogrodzkie pod wodzą Rakoczego.  
W 1672 roku północne rubieże Bieszcza-
dów najechali Tatarzy. Szacuje się, że nie-
mal 80% tamtejszej zabudowy uległo wtedy 
całkowitemu zniszczeniu. Na początku  
XVIII wieku złą sławą okryły się wojska 
szwedzkie, które spaliły Lesko i splądro-
wały dobra Krasickich. Bieszczadzkie 
wsie niepokoiły również mniejsze ban-
dy beskidników i tołhajów, kilku- lub 
kilkudziesięcioosobowe bandy rozbój-
ników grasujących na pograniczu pol-
sko-węgierskim. Napadano na wsie  
i dwory, rabując dobytek i często mor-
dując przy tym ich mieszkańców. Na ich 
czele stali „hetmani” lub „hersztowie”,  
a w szeregi band rekrutowano ludzi najróż-
niejszego autoramentu. Do najsławniej-
szych opryszków grasujących na terenie 
Bieszczadów należeli Żyd Józef Wolf oraz 
Iwan Dowbosz – brat słynnego Olekse-
go Dowbosza. Skala czynionych szkód 
zmusiła lokalną szlachtę do działania. Po-
wołano specjalne oddziały zbrojne har-
ników, rekrutujące się spośród smolarzy, 
przez co nazywano ich również smolaka-

mi. Oddziały te nie potrafiły jednak spro-
stać zagrożeniu. Dopiero rozbiory Polski  
i przejęcie Bieszczadów przez Austrię  
doprowadziły do zastopowania tego pro-
cederu.

Galicja i Lodomeria (1772–1914)
Ostatnie lata I Rzeczypospolitej na tere-
nie Bieszczadów związane były z krótkim 
epizodem konfederacji barskiej. Konfe-
deraci działali na tym terenie w latach 
1768–1772 głównie w okolicy Przełęczy 
Łupkowskiej (640 m n.p.m.) oraz Prze-
łęczy nad Roztokami (801 m n.p.m.), 
gdzie wybudowali swoje warowne obo-
zy. Podczas jednej z potyczek z wojska-
mi rosyjskimi w okolicy przełęczy Przy-
słup nad Żłobkiem (635 m n.p.m.) został 
śmiertelnie ranny Franciszek Pułaski, 
jeden z przywódców konfederacji bar- 
skiej i kuzyn Kazimierza Pułaskiego.  
29 listopada 1772 roku w Zagórzu roze-
grała się ostatnia bitwa konfederacji bar-
skiej. Broniący się w klasztorze Karmelitów  
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w Zagórzu konfederaci ponieśli klęskę  
w starciu z wojskami rosyjskimi dowo-
dzonymi przez generała Iwana Drewicza. 

W 1772 roku wojska austriackie wkroczyły 
na południe Rzeczypospolitej. Zagarnięty 
teren wraz z Bieszczadami został włączo-
ny do monarchii austriackiej jako jej kolejna 
prowincja – Królestwo Galicji i Lodomerii. 
Rząd austriacki, przejmując dobra królew-
skie, stworzył tzw. dobra kameralne, często 
sprzedawane za bezcen. Na niewielką skalę 
próbowano zaczepić „element niemiecki” 

w ramach tzw. kolonizacji józefińskiej. Jej 
pokłosiem było założenie kilku niemieckich 
kolonii w dawnych dobrach królewskich 
w okolicy Ustrzyk Dolnych. Tak powsta-
ły Steinfels, Bandrów Kolonia i Obersdorf 
koło Krościenka. Wprowadzono również 
reformę administracyjną, powołano cyrkuł 
leski, następnie zastąpiony sanockim. Po-
czątkowo dla ubogich mieszkańców biesz-
czadzkich wiosek zmiany te nie wiązały się  
z większą swobodą i ulgą w codziennej, 
trudnej egzystencji. Panujący głód i nie-
dostatek dały początek prześmiewczej, 

nieformalnej nazwie prowincji – Golicja  
i Głodomeria. Rewolucję przyniósł rok  
1848, w którym zniesiono pańszczyznę.

Ożywienie gospodarcze nadeszło wraz  
z dużymi inwestycjami infrastruktural- 
nymi, budową dróg i linii kolejowych. 
W 1872 roku otwarto Pierwszą Węgiersko-
-Galicyjską Kolej Żelazną, łączącą Przemyśl 
z Budapesztem. W 1882 roku ważnym 
węzłem kolejowym stał się Zagórz, gdy 
dotarła do niego linia ze Stróż koło Grybo-
wa. Na początku XX wieku powstała linia 
kolejowa ze Lwowa do Użhorodu, prze-
biegająca przez Sianki i Przełęcz Użocką 
(853 m n.p.m.). Wkrótce rozpoczęto budo-
wę dodatkowych linii kolejek wąskotoro-
wych. Pozwoliły one na rozwój przemysłu 
drzewnego i zapewniły zbyt bieszczadz-
kiego drewna. Na życie mieszkańców 
Bieszczadów wpłynęło także wynalezienie 
lampy naftowej przez Ignacego Łukasie-
wicza. W okolicy Ustrzyk Dolnych i wielu 
innych miejscowości rozpoczęto eksplo-
atację złóż ropy naftowej. Polepszenie się 
sytuacji gospodarczej i większa wolność 
osobista wiązały się ze stopniową popra-
wą warunków życia – powstawały szkoły,  
rozwijała się działalność edukacyjna, reli-
gijna i tożsamościowa.

Ten okrutny wiek XX (1914–1947)
Swoimi działaniami I wojna świato-
wa objęła teren Bieszczadów jesienią  
1914 roku. Napierające od północy woj-
ska rosyjskie próbowały przedrzeć się na 
stronę węgierską w okolicach Przełęczy 
Łupkowskiej (640 m n.p.m.) i Użockiej  
(853 m n.p.m.). Zimą 1914 roku szcze-
gólnie ciężkie walki toczono w Pasmach 
Wysokiego Działu i Łopiennika. Popra-
wa sytuacji na froncie przyszła wiosną  
1915 roku wraz z operacją gorlicką. Już  
11 maja wojska austro-węgierskie po-
nownie wkroczyły do Leska, a Rosjanie  
wycofali się daleko na wschód. Szacuje 
się, że na terenie Bieszczadów poległo 
wówczas od 60 tys. do 100 tys. żoł-
nierzy po obu stronach frontu. Znisz-
czeniom uległy też bieszczadzkie wsie.  
Na polu walki pozostały bezimienne  
i często niewidoczne dziś w terenie 
cmentarze wojenne oraz linie okopów 
przecinające pasma i grzbiety górskie. 

Drewniany dom w Bandrowie, fot. Wyd. Compass

Fotografie u góry (od lewej): 
– Stacja kolejowa w Łupkowie na dawnej  

trasie Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej 
Kolei Żelaznej, fot. H. Bielamowicz 

– Zabytkowy młyn w Ustrzykach Dolnych,  
fot. Wyd. Compass
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Prawosławny krzyż na przycerkiewnym 

cmentarzu w Komańczy,  
fot. Wyd. Compass

– Krzyże na cmentarzu w Beniowej,  
fot. Wyd. Compass

Wkrótce w Bieszczadach nastała woj-
na polsko-ukraińska. Wpłynęła ona na 
kształtowanie się ukraińskiej tożsamo-
ści narodowej mieszkańców tych ziem. 
Po proklamowaniu Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej aktywiści ukraińscy  
z Wisłoka Wielkiego i Komańczy powołali  
2 listopada 1918 roku tzw. Republikę Ko-
mańczańską. Ukraińcy zorganizowali 
bojówki, z którymi polska samoobrona, 
kolejarze i Wojsko Polskie stoczyło kil-
ka potyczek. Ostatecznie w styczniu 1919 
roku Polacy opanowali Komańczę, kładąc 
kres buntowi mieszkańców. 

W okresie międzywojennym doszło do 
zubożenia bieszczadzkiej wsi. Powsta-
nie granicy państwowej spowodowało 
przecięcie relacji handlowych z Węgra-
mi. Kryzys gospodarczy lat 30. XX wie- 
ku doprowadził do zahamowania ko-
niunktury na drewno pozyskiwane  
w bieszczadzkich lasach. Zamykano tar-
taki i likwidowano nierentowne linie ko-
lejki wąskotorowej. W 1932 roku, pod-
czas tzw. powstania leskiego, mieszkańcy 
kilkunastu wsi zbuntowali się przeciwko 
„świętu pracy”, kojarzonemu z powrotem 
pańszczyzny. Podczas rozruchów i starć  
z policją i wojskiem zginęło kilka osób.

Okres międzywojenny doprowadził do 
dalszego rozwoju i konsolidacji tożsamo-
ści ukraińskiej. Sprzyjały temu różne to-
warzystwa, kler greckokatolicki oraz roz-
wój przedsiębiorczości. Na ogół jednak 
Polacy i Ukraińcy żyli zgodnie obok sie-
bie. Przed wybuchem II wojny światowej 
zdecydowaną większość mieszkańców 
Bieszczadów stanowili Ukraińcy – wy-
znawcy obrządku wschodniego. Polacy 
byli tu 15-procentową mniejszością, nieco 
mniejszy odsetek stanowili Żydzi, którzy 
zamieszkiwali głównie miasta i miastecz-
ka. Potomkowie osadników niemieckich, 
przede wszystkim przybyłych tu w ramach 
kolonizacji józefińskiej, stanowili zaledwie 
1% wszystkich mieszkańców tych gór. 

Działania II wojny światowej boleśnie dały 
o sobie znać 9 września 1939 roku, gdy 
wojska niemieckie wkroczyły do Sanoka, 
po czym szybko zajęły pozostałe miejsco-
wości. 10 września z Przełęczy Radoszyc-
kiej (668 m n.p.m.) i Przełęczy Łupkowskiej 
(640 m n.p.m.) zaatakowali Słowacy, zaj-
mując Baligród i Bukowsko. Granicę po-
między Niemcami i ZSRR poprowadzono 
zgodnie z ustaleniami paktu Ribbentrop–
Mołotow wzdłuż rzeki San. Rozpoczął się 
trudny okres okupacji. Sowieci przystąpili 

do czyszczenia pasa granicznego, budo-
wy umocnień nadsańskich w ramach linii 
Mołotowa, przymusowego wprowadza-
nia komunistycznej gospodarki, a także 
stosowania różnych form represji wobec 
Polaków. W niemieckiej strefie okupacyj-
nej coraz większą rolę zaczęli odgrywać 
Ukraińcy, którzy częściowo nawiązali 
współpracę z okupantem, m.in. przejmu-
jąc władzę administracyjną i formując po-
licję. Wydarzenia te coraz bardziej kompli-
kowały wzajemne relacje. 

Po ataku Niemców na ZSRR szczegól-
ne represje dotknęły bieszczadzkich Ży-
dów. Ich masowa eksterminacja została 
przeprowadzona w 1942 roku, głównie  
w Zasławiu koło Zagórza, gdzie zamordo- 
wano 10 tys. niewinnych osób, oraz  

Chrzcielnica na cmentarzu w Beniowej, fot. Wyd. Compass
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w Lutowiskach. Ludność polska, będąca  
w Bieszczadach mniejszością, również była 
obiektem ciągłych prześladowań. Polacy 
podejrzani o działalność konspiracyjną byli 
aresztowani, wywożeni do obozów lub li-
kwidowani. Największego mordu dopuścili 
się Niemcy w 1940 roku, gdy niedaleko  

Przełęczy pod Gruszką (500 m n.p.m.)  
koło Leska zamordowali 112 Polaków. 
Działania konspiracyjne w Bieszczadach 
rozpoczęły się już w 1940 roku i głów-
nie koncentrowały się na organizowaniu 
tras przerzutowych i kurierskich, którymi 
przemycano dziesiątki ludzi, przeważnie  

żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. 
Jeszcze przed wybuchem II wojny świa-
towej Niemcy nawiązali tajną współpracę  
z ukraińskimi nacjonalistami, a do jej  
wzmożenia doszło za czasów okupacji. 
Ukraińska Powstańca Armia (UPA) była  
zbrojnym ramieniem Organizacji Ukra- 
ińskich Nacjonalistów (OUN). Ich celem było 
stworzenie niezależnego państwa ukraiń-
skiego na terenach polskich. Na przełomie  
1943 i 1944 roku pojawiły się w Bieszcza-
dach pierwsze oddziały UPA. Rozpoczęły 
się prześladowania i mordy dokonywane na 
ludności polskiej. Do największych doszło  
w Baligrodzie, gdzie zabito 42 mężczyzn, 
oraz przy leśniczówce Brenzberg koło 
Mucznego, gdzie zamordowano 74 osoby. 

W 1945 roku w Bieszczady oddelegowano 
8 Dywizję Piechoty Wojska Polskiego oraz 
Wojska Ochrony Pogranicza. Rozpoczę-
ła się krwawa wojna partyzancka, która 
trwała aż do 1947 roku. Pochłonęła ona 
wiele niewinnych istnień ludzkich, wśród 
ofiar byli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. 
UPA, dzięki wsparciu miejscowych miesz-
kańców, dokonywała licznych ataków  
na wsie oraz posterunki policyjne i woj- 
skowe. 28 marca 1947 roku pod Jabłon-
kami koło Baligrodu podczas przejazdu  

do Cisnej oddział wojska został zaatako- 
wany przez sotnię „Chrina”. Zginął wte-
dy „ten co się kulom nie kłaniał”, generał  
broni i wiceminister obrony narodowej  
Karol „Walter” Świerczewski. Wydarze-
nie to zainicjowało lub jedynie przy-
śpieszyło ostateczną rozprawę z UPA, 
m.in. poprzez odcięcie jej od zaple-
cza materialnego i ludzkiego. Powoła-
no w tym celu specjalną grupę opera-
cyjną Wojska Polskiego o kryptonimie 
„Wisła”. Wkrótce nazwą tą objęto akcję 
przesiedlania rdzennej ludności ukraińskiej 
na ziemie zachodnie. Przymusowo wy-
siedlono blisko 30 tys. mieszkańców. Po-
zbawione właściwego zaplecza oddziały 
UPA wkrótce opuściły niemal puste góry, 
przekraczając granicę z ZSRR i Czecho-
słowacją. Bieszczady niemal całkowicie 
opustoszały. Po wielu miejscowościach 
pozostały zgliszcza, opuszczone domy  
i pola. Nadchodziły nowe realia.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Pomnik – czołg T-34 w rynku  

w Baligrodzie, fot. Wyd. Compass
– Dźwiniacz Dolny – miejsce granicy  

z ZSRR, fot. Wyd. Compass
– Kolumny po dworze w pobliżu kościoła  

w Tyrawie Wołoskiej, fot. Wyd. Compass

Pomnik żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich poległych w 1939 w Bykowcach, fot. J. Orłowski
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Czas pionierów (1947–1989)
Powojenne Bieszczady przedstawiały 
smutny widok, niegdyś gęsto zalud-
nione góry stały się „duchem”, niemal 
pustą krainą. Z czasem przybywali tu 
mieszkańcy przeludnionej Rzeszowsz-
czyzny oraz ci, którzy chcieli zaszyć się 
i rozpocząć wszystko na nowo. Pierwsi 
pionierzy zastawali spartańskie warunki, 
brak dróg i elementarnej infrastruktury 
oraz trudne warunki górskie, które czę-
sto weryfikowały plany osadnicze. 

Liczba ludności nieco wzrosła po wy-
mianie odcinków granicznych pomiędzy 
Polską i ZSRR w 1951 roku. Polska, od-
dając Sokalszczyznę z pokładami węgla 
kamiennego, otrzymała w zamian frag-
ment Bieszczadów w okolicy Ustrzyk 
Dolnych i Lutowisk. W ramach Akcji H-T 
ludność Sokalszczyzny została prze-
siedlona na tereny oddane przez ZSRR, 
przymusowo opuszczone wcześniej 
przez jej mieszkańców. Nowe zago-
spodarowanie Bieszczadów wiązało 
się z  ogromnym wysiłkiem i licznymi 
osobistymi dramatami osób przesiedlo-
nych. Akcje propagandowe zachęcały 
do osiedlania się w Bieszczadach. Zaczę-
to tworzyć państwowe gospodarstwa 

rolne, zakładać osady leśne, budować 
drogi, słowem, życie zaczęło wracać 
w Bieszczady. Ogromną rolę odegrały 
tu: odbudowa linii kolejki wąskotorowej 
w latach 50., a  także budowa nowych 
dróg, m.in. Wielkiej i Małej Obwodni-
cy Bieszczadzkiej oraz fragmentu Drogi 
Karpackiej z Komańczy do Cisnej. W la-
tach 1956–1960 wybudowano zaporę 
w Myczkowcach, a w latach 1961–1968 
zaporę w Solinie. Wkrótce powstał także 
ogromny kombinat drzewny w Ustjano-
wej. Zupełnie nowym zjawiskiem w kra-
jobrazie Bieszczadów stał się wzmo-
żony ruch turystyczny. Początkowy, 
niemal traperski styl turystyki przerodził 
się z  czasem w  turystykę masową. Do-
strzeżono unikatowość bieszczadz-
kiej przyrody – po wielu latach starań  
w  1973 roku powołano Bieszczadzki  
Park Narodowy. Wspaniała przyroda, 
mnogość atrakcji i wykształcony mit 
Bieszczadów sprawiły, że góry te zaczęły 
cieszyć się i  cieszą niesłabnącą popu- 
larnością.

Nowy wspaniały świat (1989–czasy 
współczesne)
Upadek komunizmu dla wielu biesz-
czadzkich rodzin wiązał się z ogrom-

nymi problemami ekonomicznymi. 
Zamykano całkowicie nierentowne 
państwowe gospodarstwa rolne, fermy  
Igloopolu, kombinaty drzewne w Rze-
pedzi i Ustjanowej. Szalejące bezrobo- 
cie zmuszało mieszkańców do porzu-

cenia dotychczasowych zajęć. Wygrze-
banie się z marazmu lat 90. ubiegłego 
wieku przyniosła przeorganizowana 
turystyka, już nie masowa, a bardziej 
nastawiona na indywidualne potrzeby 
turysty. W większości bieszczadzkich 
miejscowości z czasem powstały pry-
watne gospodarstwa agroturystyczne, 
obiekty noclegowe i gastronomicz-
ne. Dla turystów przygotowywane są  
coraz to nowe atrakcje i szlaki tury-
styczne. Organizowane są imprezy 
kulturalne, zawody sportowe, festyny  
i festiwale. Dziś każdy, kto chce chociaż 
na chwilę „rzucić wszystko i wyjechać  
w Bieszczady”, znajdzie tu swoje miej-
sce na ziemi. Historia Bieszczadów  
w tym miejscu się nie kończy, wciąż 
 jest pisana przez wspaniałych ludzi 
mieszkających pośród bieszczadzkich 
lasów oraz setek turystów przemie- 
rzających tutejsze szlaki. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wzgórze Betlejemka z pomnikiem w Cisnej  

upamiętniające bohaterską obronę wsi pod-
czas ataków sotni UPA, fot. Wyd. Compass

– Widok na lawendowe serce na stoku  
Suchego Berda, fot. M. Łopuszyński

Zapora w Solinie, fot. stock.adobe.com
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Etnografia, tradycje i zwyczaje 

Od wieków Bieszczady i okoliczne tere- 
ny były miejscem spotkania różnych  
kultur, religii i narodowości. Polacy  
stanowili tu mniejszość, poza nieliczny-
mi miejscowościami dominowali prze- 
ważnie w miastach i miasteczkach,  
gdzie wraz z ludnością żydowską i wy-
znawcami obrządku wschodniego two- 
rzyli barwny obraz wielokulturowej i wie-
loetnicznej Polski.

Bojkowie – górale połonin
Przez wieki pod szczytami połonin żyli 
Bojkowie, grupa etnograficzna góra-
li ruskich zamieszkująca Bieszczady od 
Pasma Wysokiego Działu na zachodzie 
aż po dolinę Łomnicy w Gorganach. 
Nazwa bojko pojawia się w dokumen-
tach już w 1559 roku, ale aż do dziś jej 
znaczenie nie zostało wystarczająco 
wyjaśnione. W literaturze często spotyka 
się wyjaśnienie, jakoby Bojkowie swoją 
nazwę zawdzięczali uprawianemu przez 

siebie zajęciu – handlu wołami. Słowo 
bojko oznaczać miało ciężko pracują-
cego woła, określenie kogoś bojkiem 
nabierało zatem cech pejoratywnych, 
gdyż odnosiło się do uporu, pewnego 
prymitywizmu i niesplamionego głębszą 
myślą umysłu. Nic dziwnego, że dawni 
mieszkańcy Bieszczadów nie używali tej 
nazwy, a siebie określali mianem „miej-
scowych” lub Hyrniaków, Werchowyń-
ców – mieszkańców gór. Nazwa grupy 
etnograficznej upowszechniła się z cza-
sem pod wpływem literatury, ewoluując 
od niechcianego przezwiska do neutral-
nej znaczeniowo nazwy. 

Bieszczadzka bieda była synonimem boj-
kowskiej codzienności, większość ubrań 
i wykorzystywanych w gospodarstwie 
przedmiotów wykonywali Bojkowie samo-
dzielnie. Pracowali na marnych kamieni-
stych poletkach, niewielkich skrawkach pól 
w pocie czoła wydartych górom, hodowali 
bydło, głównie kozy i owce, a dawniej woły, 
zatrudniali się przy wyrębie lasu, w tarta-
kach i na folwarkach. W krajobrazie ubogich 
bieszczadzkich wsi dominowały zagrody 
jednobudynkowe. Długie bojkowskie chyże 
mieściły pod jednym dachem część miesz-
kalną i gospodarczą, przeznaczoną dla 

zwierząt. Domy kryto gontem lub słomą. Aż 
do XX wieku większość chyż była kurna, tzn. 
nie posiadała komina, a dym uchodził przez 
powałę na strych, przez co wnętrze izby 
było ustawicznie zadymione i czarne od sa-
dzy. Niechęć do budowy kominów wiązała 
się z pewnym konserwatyzmem wynikają-
cym z przesądów – w kominach miały się 
gnieździć złe moce.

Ubiór Bojków był skromny, większość 
odzienia wykonywali sami. Dopiero  
w okresie międzywojennym zaczęto kupo-
wać tańszy materiał i elementy garderoby  
w pobliskich miasteczkach. Butów i kupio-
nych ubrań używali „odświętnie”, zwykle  
w niedzielę, gdy wybierali się do cerkwi. 
Odzież nie posiadała wielu elementów 
zdobniczych i okazałej kolorystyki, ogra-
niczała się najczęściej do bieli i brązów.  
Codzienne odzienie wykonywano z bia-
łego lnianego płótna, na koszulę kobiety  
zakładały lejbik – rodzaj brązowej kami-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, fot. R. Mrozowski
– Ekspozycja strojów ludowych w Muzeum 

Kultury Duchowej i Materialnej Bojków  
w Myczkowie, fot. Wyd. Compass

Odrestaurowana chata bojkowska w Lutowiskach, fot. Wyd. Compass
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Pracownia ikon Jadwigi Denisiuk w Cisnej, 

fot. Wyd. Compass
–  Dawna cerkiew bojkowska w Smolniku nad 

Sanem, fot. Wyd. Compass

zelki lub gorsetu, a gdy nastawały chło-
dy – kurtaki, krótkie kurtki z brązowego 
sukna. Zimą „garderobę” gospodyń uzu-
pełniały: falbanka, gruba i długa spódni-
ca, a także sirak, rodzaj płaszcza. Odzie-
nie mężczyzn było jeszcze skromniejsze 
– nosili oni lniane portki, długie lniane 
koszule wypuszczane na wierzch i ob-
wiązywane skórzanym paskiem. Na ko-
szulę zakładano ciemnobrązowy kurtak 
wykonany z sukna, a odzież wierzchnią 
stanowił sirak. Zimą mężczyźni ubierali się 
w grube, wełniane spodnie szyte z samo-

działu, na plecy zarzucali hunię zapinaną 
pod szyją. 

Codzienna egzystencja Bojków żyją-
cych pośród trudno dostępnych gór 
wykształciła specyficzny koloryt, będący 
mieszanką ogromnej pobożności połą-
czonej ze światem magii i zabobonów. 
Sfera duchowa, nierozerwalnie połą-
czona z gusłami i czarami, wynikała  
z pewnej izolacji i zacofania. Obejmo-
wała wszystkie aspekty życia, od koły-
ski aż po grób. Wierzono przykładowo, 

że zmarły może zamienić się w wam-
pira. Gdy po pogrzebie składano ciało 
do ziemi, z bacznością przyglądano się 
pochówkowi; jeśli przez noc „ziemia sia-
dała” i tworzyły się niewielkie otwory, był 
to znak, że zmarły może powstać z gro-
bu jako wampir. Otwór zatykano wtedy 
kołkiem owiniętym słomą, a jeśli to nie 
pomagało, często za cichym przyzwole-
niem miejscowego popa rozkopywano 
grób, a w usta zmarłego sypano mak, 
gdyż według wierzeń wampir musiał 
policzyć wszystkie ziarenka do wschodu 
słońca, przed którym musiał powrócić 
w miejsce spoczynku. W ekstremalnych 
przypadkach ponownie odkopywano 
pochówek, nieszczęśnikowi ucinano 
głowę, przebijano ją metalowym kol-
cem i kładziono między nogi bezgłowe-
go ciała. Ten niezawodny sposób miał 
ostatecznie załatwiać sprawę wszystkich 
upiorów i wampirów. 

Po wysiedleniach związanych z wydarze-
niami II wojny światowej Bojków na tere-
nie Polski już nie ma, ci jednak wciąż żyją 
na terenie Ukrainy. W polskich Bieszcza-
dach pozostały jedynie ślady ich wielo-
wiekowej egzystencji, resztki cmentarzy, 
w tym unikatowy ze wspaniałymi ludo-

wymi nagrobkami wykonanymi przez ka-
mieniarza Hrycia Buchwaka w Berehach 
Górnych, oraz bardzo nieliczne świąty-
nie, dawne cerkwie, z najbardziej znaną 
z nich w Smolniku nad Sanem – wpisaną 
na Listę światowego dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego UNESCO. Dziś 
najlepszym miejscem do zapoznania się  
z kulturą materialną Bojków jest Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Dolinianie – w tyglu kulturowym
Okolice Leska, Sanoka, Mrzygłodu  
z Górami Słonnymi, Pasmem Chwa-
niowa i Żukowa oraz wschodnią część 
Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej i Pogó-
rza Bukowskiego, aż po Pasmo Buko-
wicy zamieszkiwali Dolinianie – mie-
szana, głównie ruska i niegóralska grupa  
etnograficzna. Nazwa ta została po raz 
pierwszy użyta przez niestrudzonego 
badacza łemkowszczyzny, wybitnego 
etnografa Romana Reinfussa w 1936 

 Drewniana kapliczka z 1879 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego Sanok, fot. R. Mrozowski 
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roku. Odnosi się ona do mieszkańców 
szerokich kotlin i dolin, które od dawna 
sprzyjały rozwojowi rolnictwa – w tym 
do mieszkających tam Polaków. Dolinia-
nie jeszcze w XIX wieku wykazywali duże 
podobieństwo kulturowe do Bojków, 
jednak wraz z postępującymi zmianami 
stopniowo poddawali się nieubłagane-
mu „procesowi cywilizacji”. Pracowali 
głównie na roli, gdzie uprawiali rośliny 
zbożowe i okopowe, hodowali bydło, 
trzodę chlewną i owce. Często upra-

wiali len i konopie, z których kobiety 
wytwarzały płótno i powrozy. Bardzo 
popularnym zajęciem było tkactwo.  
W niektórych wsiach, takich jak Paszowa, 
mieszkało wielu tkaczy produkujących 
płótno na potrzeby okolicznych wsi. 
Gospodarze, którzy mogli pochwalić się 
nieco zamożniejszym gospodarstwem, 
zwykle posiadali kilka owiec, które  
15 maja, w dniu św. Jura oddawali  
w ręce wataha, pasterza trudniącego  
się wypasem i wyrobem bryndzy. 

Główne elementy stroju kobiet i męż-
czyzn były białe, zrobione z samodzia-
łowego płótna. Mężatki zaplatały swo-
je włosy wokół drewnianej obręczy, 
chamełki, którą przykrywały czepcem, 
a całość jeszcze dodatkową chustą. 
Dziewczęta chodziły z gołą głową, je-
dynie na święta przykrywały warkocz 
białą chustą. Dopełnieniem kobiece-
go stroju były noszone na szyi pacior-
ki. Zimowa garderoba męska obejmo-
wała.... hunia, hołosznie, czyli dość  
obcisłe spodnie wykonane z sukna weł-
nianego, oraz barania czapka.

Ukształtowanie terenu determinowa-
ło układ wsi zamieszkiwanych przez 
Dolinian. Były to tzw. łańcuchówki,  
w których zabudowa ciągnęła się  
wzdłuż potoków, a pola uprawne wy-
chodziły wysoko na pasma i grzbie-
ty. Zabudowę wsi stanowiły budynki 
drewniane. Łączyły one pod jednym 
dachem część mieszkalną i gospodar-
czą. Obok domostwa znajdował się 
jeszcze sklep, czyli kolebkowa piwni-
ca, oraz bróg służący do przechowy-
wania siana i słomy. Charakterystycz-
nym elementem domów spotykanych  
w okolicy Sanoka była wnęka wykona-

na w ścianie frontowej. Pozwalała ona 
suchą stopą przejść pod zadaszeniem  
z sieni do gospodarczej części bu-
dynku. Pamiątki po Dolinianach wciąż  
giną na naszych oczach, w szczegól-
ności do pamięci odchodzą stare domy  
i gospodarstwa, coraz częściej zastę- 
powane nowoczesnym budownictwem. 
Pomimo przymusowych przesiedleń 
dorobek Dolinian jest wciąż obecny. 
Wspaniałe drewniane cerkwie, stare  
cmentarze i urokliwe kapliczki rozsia-
ne pośród pól, lasów i dróg świadczą 
o bogatym życiu duchowym dawnych 
mieszkańców tych ziem. Kulturowy 
dorobek Dolinian można podziwiać  
w Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku. 

Łemkowie – koroliwcy z doliny Osławy
Łemkowie to grupa etnograficzna za-
mieszkująca niegdyś Beskid Niski i za-
chodnią część Bieszczadów. Bieszczadzcy  
Łemkowie żyli głównie w miejscowościach 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, fot. R. Mrozowski
– Wnętrze cerkwi w Morochowie,  

fot. Wyd. Compass

Ikona w pracowni malarskiej Marzeny Zając, fot. Wyd. Compass
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położonych w dolinie Osławy lub jej bez-
pośredniej okolicy. Dawniej były to tereny 
królewskie, nieco bogatsze niż okoliczne 
prywatne wsie, przez co miejscowi Łem-
kowie z dumą mówili o sobie koroliwcy – 
ludzie królewscy. Łemkowie swoją nazwę  
zawdzięczają charakterystycznemu ele-
mentowi swojej mowy, przysłówkowi łem 
– ekwiwalentowi polskiego tylko, które 

zapożyczyli z terenu dzisiejszej Słowacji. 
W literaturze słowo Łemko pojawia się po 
raz pierwszy w 1834 roku. Dzięki bada- 
czom i publicystom nazwa ta została  
spopularyzowana i ostatecznie zaakcepto-
wana przez samych Łemków. 

Podobnie do Bojków zmagali się z co-
dzienną, trudną górską egzystencją,  

pracując na lichych, kamienistych po-
lach. W odróżnieniu od swoich pobra-
tymców byli jednak bardziej „postę- 
powi”, dzięki wybudowanej linii kole- 
jowej przechodzącej przez Przełęcz 
Łupkowską (640 m n.p.m.). Ciekawsi  
świata, charakteryzowali się również 
większą troską o otaczającą ich rze-
czywistość, nosili strojniejsze ubrania,  
a także barwniej ozdabiali swoje  
domostwa. Charakterystycznym ele-
mentem męskiego stroju Łemków  
była czuchania, wykonany z samo-
działowego sukna brązowy płaszcz  
z okazałym kołnierzem, który w razie 
niesprzyjających warunków pogodo-
wych mógł służyć jako kaptur. Noszono 
również soroczkę – koszulę, na którą 
zakładano łajbyk – niebieską kamizel-
kę. Łemkinie z doliny Osławy nosiły się 
szczególnie strojnie. Zakładały marsz-
czone kolorowe spódnice urozmaicone 
poziomymi wstążkami i koszule obfi-
cie zdobione niebiesko-czerwonymi  
haftami krzyżykowymi. Ubiór dziew-
cząt zdobiła dodatkowo krywulka,  
przypominający koronkę naszyjnik  
wykonany z drobnych kolorowych  
paciorków ułożonych we wzory geo- 
metryczne. 

Łemkowie mieszkali w chyżach, długich 
drewnianych chałupach, krytych wspól-
nym dachem dla części mieszkalnej  
i gospodarczej. Zazwyczaj mieściły się 
w nich jedna lub dwie izby mieszkalne, 
sień, komora i stajnia, w której trzyma-
no zwierzęta należące do gospodar-
stwa. Łemkowie, mniej zabobonni od 
Bojków, również kultywowali liczne 
obrzędy, pielęgnowali tradycje, wierzyli  
w moce nadprzyrodzone, a przy tym  
celebrowali święta cerkiewne.

Wysiedlenia ludności łemkowskiej, jakie 
nastąpiły w wyniku wydarzeń II wojny 
światowej, niemal zniszczyły ich dzie-
dzictwo. Jednak w odróżnieniu od Boj-
ków część Łemków pozostała w dolinie 
Osławy, inni po wielu latach powró-
cili na ziemie ojców. Kultura Łemków  
jest wciąż żywa, a przez ostatnie lata  
trwa jej renesans. Zapoznanie się z jej 
dziedzictwem umożliwia Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, fot. R. Mrozowski
– Stroje łemkowskie z pracowni p. Darii 

Boiwki z Komańczy, fot. Wyd. Compass

Krywulki autorstwa p. Darii Boiwki z Komańczy, fot. Wyd. Compass
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Kirkut żydowski w Lesku,  

fot. stock.adobe.com
– Kirkut żydowski w Baligrodzie,  

fot. Wyd. Compass

Żydzi, Cyganie, Niemcy…
Oprócz wyznawców obrządku wschod-
niego na terenach tych wyróżniały się 
także inne grupy i narodowości. Wśród 
nich byli Żydzi. Ci, którzy zamieszki-
wali Bieszczady w 1942 roku, zostali  

w większości wymordowani w Zasła-
wiu, dzisiejszej dzielnicy Zagórza, oraz  
w Lutowiskach. Pozostały po nich nieme, 
kamienne, ale zarazem krzyczące świa-
dectwa wielowiekowej pokojowej egzy-
stencji: kirkuty, dawne synagogi i domy 

modlitwy. Najsłynniejsza synagoga stoi 
do dziś w Lesku. W mieście  zachował się 
również kirkut, cmentarz żydowski, na 
którym przetrwało niemal 2 tysiące ma-
cew, niektóre z nich pamiętają jeszcze  
XVI wiek, co jest unikatem w skali całe-
go kraju. Synagogi i domy modlitwy za-
chowały się też w Sanoku, Ustrzykach 
Dolnych, Mrzygłodzie, a smutne ruiny  
bożnicy stoją do dziś w Lutowiskach.  
Tajemnicze macewy ustawione na kirku-
tach można zobaczyć poza Leskiem m.in. 
w Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Lutowi-
skach, Baligrodzie, Woli Michowej, Cisnej, 
Bukowsku, Nowotańcu i Tyrawie Wołoskiej. 

Koloryt Bieszczadów uzupełniali Niemcy 
osiadli pośród tutejszych gór pod koniec 
XVIII wieku w okresie tzw. kolonizacji jó-
zefińskiej. W wyniku II wojny światowej 
opuścili swoje domy i wyjechali do Nie-
miec. Pozostały po nich stare cmentarze 
w dawnych koloniach Steinfels, Obers-
dorf koło Krościenka oraz w Bandrowie 
Narodowym, gdzie wciąż widoczna jest 
wysoka podmurówka dawnego zboru. 
Tyle przetrwało próbę czasu. 

Jeszcze mniej śladów zostawili biesz-
czadzcy Cyganie. Ci na teren Biesz-

czadów przybyli głównie z Węgier, 
zajmowali się przeważnie kowalstwem 
i  bieleniem garnków. Słynęli ze swojej 
muzyki; podróżując w kilkuosobowych 
zespołach, byli wynajmowani jako mu-
zykanci umilający najważniejsze lokalne 
wydarzenia, przede wszystkim wesela. 
Porajmos, czyli romski odpowiednik  
Holokaustu, niemal w całości pochło-
nął lokalną społeczność romską, nie-
licznych, którzy przetrwali, wysiedlono 
w okresie powojennym na tereny Dol-
nego Śląska.

W kręgu rzemiosła i dawnych tradycji
Nawiązaniem do przedwojennych tra-
dycji regionu są wskrzeszone w Lutowi-
skach Targi Końskie. W ich programie 
turysta znajdzie paradę koni, pokazy jaz-
dy w stylu west oraz inne imprezy towa-
rzyszące – targi rękodzieła artystycznego  
i ludowego, kiermasz regionalnego jadła, 
a także występy zespołów i kapel ludo- 
wych. 

Rajskie – ikona „Rajska Madonna” we wnętrzu  
kościoła, fot. Wyd. Compass

Łopienka – ikona we wnętrzu kościoła,  
fot. Wyd. Compass
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Nikos Manolopulos ze wspólnikiem  

Wackiem Stecem produkują  
w Wańkowej znakomite sery wołoskie,  
fot. Wyd. Compass

– Redyk Karpacki – owce pod Połoniną 
Wetlińską, fot. P. Wójcik

– Andrzej Kusz z Bóbrki i jego bukiety 
z bibuły, fot. Wyd. Compass

Za sprawą Redyku Karpackiego  
w Bieszczadach na nowo zago-
ścił tradycyjny spęd owiec połączo-
ny z koncertami muzyki pograni-
cza. „Mieszanie” owiec, poświęcenie 
wody, drewna i zapalenie watry stwa-
rza niesamowitą otoczkę do kul-
tywowania obyczajów pasterskich  
i degustacji lokalnych produktów se-
rowarskich. Odbywające się w Ustrzy-
kach Dolnych Święto Chleba –  

„Od ziarenka do bochenka” – co roku 
przypomina o starych technikach wy-
robu własnego chleba, dając jedno- 
cześnie okazję do wypróbowania regio-
nalnych potraw. 

Do tradycyjnego kalendarza Bieszcza-
dów powróciły słynne pielgrzymki do 
Łopienki, gdzie tak jak przed wojną, 
w majestacie bieszczadzkich lasów 
wierni podążają do pustej dziś doliny, 

chcąc pokłonić się w dawnym miejscu 
kultu maryjnego. 

Warto również odwiedzić Jarmark Ikon 
w Sanoku. Imprezy dedykowane kulturo-
wej spuściźnie Bieszczadów i dorobkowi 
lokalnych artystów to  świetna okazja do 
uczestnictwa w najróżniejszych warsz-
tatach rękodzieła. Swych sił w pisaniu 
ikon można między innymi spróbować  
w pracowniach Jadwigi Denisiuk w Ci-
snej i Edyty Śliwińskiej w Zahoczewiu, 
gdzie artystki dzielą się swą wiedzą  
i talentem podczas specjalnych warszta-
tów ikonopisarskich. 

Tradycyjne ozdoby wykonywano z bi-
buły, nimi dawni mieszkańcy tych ziem 
zdobili swe świątynie, przydrożne ka-
pliczki i własne domostwa. Powrót do 
intrygującego świata bibułkarstwa ofe-
ruje gospodarstwo agroturystyczne Ba-
zyl w Bóbrce koło Soliny. Pracy z kołem 
garncarskim naucza Muzeum Kultury 
Materialnej i Duchowej Bojków w Mycz-
kowie, gdzie pod okiem doświadczo-
nych rzemieślników można zapoznać 
się z tajnikami własnoręcznego wyrobu 
glinianych garnków. W Bandrowie Naro-
dowym Iwona Trojnar prowadzi z kolei 

Przejażdżka bryczką po Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, fot. J. Orłowski

warsztaty wikliniarstwa. Jej instruk-
taż i bogate doświadczenie pomagają  
w nabyciu umiejętności wyplatania ko-
szy i innych wyrobów. 

Rolnicze i hodowlane tradycje Biesz-
czadów kultywowane są przez gospo-
darstwa agroturystyczne. Wyrób wspa-
niałych serów to przede wszystkim 
domena Przedbieszczadów w Wisłoku 
Wielkim i gospodarstwa ekologicznego 
Ohanadal w Osławicy, w których warsz-
taty serowarskie z roku na rok przycią-
gają coraz więcej osób zafascynowa-
nych smakiem dawnych Bieszczadów. 
Bieszczadzcy przyrodnicy przywracają 
pamięć o zastosowaniu zdrowotnych 
ziół, warsztaty zielarskie uczą identyfi-
kowania najcenniejszych gatunków, ich 
zastosowania, zbierania i późniejszego 
przetwarzania.
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Zespół Stare Dobre Małżeństwo podczas 

sesji fotograficznej promującej płytę  
Bieszczadzkie Anioły, fot. K. Jaworska

– Symboliczny grób Jerzego Harasymowicza, 
Przełęcz Wyżna, fot. Wyd. Compass

O regionie Dziedzictwo  kulturowe

Kultura i sztuka

Bieszczady przyciągają, nieustannie ku-
szą swoim wdziękiem, tworząc charak-
terystyczną „otoczkę”, pewien klimat ar-
tystycznej bohemy ściągający głęboko 
w góry ludzi pióra, filmowców, malarzy, 
rzeźbiarzy i wszelkie inne „niepokorne 
dusze”. Bieszczady stały się inspiracją dla 
pokoleń twórców, szczególnie cennych 
„strzępów” informacji dostarczają pierw-
sze spisane relacje podróżników przemie-
rzających bieszczadzkie bezdroża. Dzięki 
nim w późniejszym czasie rozwinęła się 
szeroko pojęta literatura regionu. Śladem 
poetów, literatów zauroczonych tajem-
niczym pięknem i etosem Bieszczadów 
przybyli filmowcy, muzycy, inni artyści, 
którzy stworzyli tu unikatowy klimat „kra-
iny łagodności”.

„Słowem, gitarą i piórem”
O Bieszczadach napisano już wiele i robio-
no to od dawna. Istnieje w tym względzie 
dość bogaty dorobek literacki, na który 
składają się teksty znamienitych twórców, 
pisarzy, poetów, badaczy i krajoznawców.

Jedną z pierwszych relacji podróżniczych 
sporządził znany komediopisarz Aleksan-

der Fredo w swoim pamiętniku „Trzy po 
trzy”. Wspomina w nim rodzinną podróż 
do Cisnej w czasach swojego dzieciństwa. 
Niebywałe zasługi dla bieszczadzkiej hi-
storii oddał Wincenty Pol, który miesz-
kał przez kilka lat w „Szumnym Dworze”  
w Kalnicy koło Baligrodu. Podczas pełnie-
nia swoich obowiązków, podróży i pracy 
z mieszkańcami okolicznych ziem spisał 
wiele cennych informacji, przede wszyst-
kim o przyrodzie, mieszkańcach tych gór 
oraz ówczesnych realiach życia i podró-
żowania w Bieszczadach.

Swoje miejsce w historii polskiej literatury 
zaznaczył z przytupem „bard ziemi sanoc-
kiej” Zygmunt Kaczkowski – autor  serii 
Ostatni z Nieczujów, sześciotomowego 
dzieła osadzonego w realiach XVIII-wiecz-
nych Bieszczadów i ziemi sanockiej. Na 
kartach swojego pamiętnika uwiecznił 
pierwszą górską wyprawę turystyczną 
na Łopiennik, jaką odbył w towarzystwie  
ojca i znamienitych gości – Wincentego  
Pola i Seweryna Goszczyńskiego.

Pomimo „pięknych okoliczności przy-
rody” Bieszczady długo nie były szerzej 
znane i utożsamiane z turystyką. Mieczy-
sław Orłowicz – nestor polskiej turysty-

ki, tak pisał: „[…] w latach mojej młodości  
o Bieszczadach nikt z uczniów nawet nie 
słyszał. Nigdy nam o nich nie mówił ża-
den z profesorów gimnazjalnych, nigdy 
nikt nie zachęcał do urządzania wycieczek 
w tamte strony. Raz tylko usłyszałem tę 
nazwę wypowiedzianą przez babkę jako 
obelgę. Gdy mianowicie przyszedł po że-
brach jakiś włóczęga i uchylił drzwi, pro-
sząc o jałmużnę, babka podeszła do drzwi 
i zwymyślała go słowami: „A idźcie stąd na 
Bieszczady!”. Góry te zaczęto dopiero sze-
rzej promować, poznawać i badać w 2. poł.  
lat 30. XX wieku. Proces ten przerwany 
przez wydarzenia związane z II wojną świa-
tową powrócił ze zdwojoną siłą w 2. poł. 
XX wieku. Już od lat 50. zaczęto opisywać 
Bieszczady na nowo. Pierwszy powojenny 
przewodnik po Bieszczadach opracował 
Mieczysław Orłowicz w 1954 roku.

W „bieszczadzkim piśmiennictwie” nie 
mogło zabraknąć elementów poezji. Jej 
najwybitniejszym przedstawicielem był 
zapewne Jerzy Harasymowicz, zafa-
scynowany historią, przyrodą, kulturową 
tożsamością i swoistą metafizyką Biesz-
czadów powołał w swych dziełach „krainę 
łagodności”, do której z czasem zaczęli 
nawiązywać inni poeci. Harasymowicz 

szczególnie ukochał Bieszczady i Beskid 
Niski. Po śmierci poety, zgodnie z jego 
ostatnią wolą, prochy zmarłego rozsypa-
no nad Bieszczadami. Jego symbolicz-
ny pomnik w kształcie bramy ustawiono 
na Przełęczy Wyżnej (872 m n.p.m.), tuż  
przy drodze popularnego szlaku wiodące-
go na Połoninę Wetlińską. 

Twórczość Jerzego Harasymowicza 
wywarła ogromny wpływ na świat poezji 
śpiewanej. Wojciech Bellon wraz z Wolną 
Grupą Bukowina, Stare Dobre Małżeń-
stwo czy projekt „W górach jest wszyst-
ko, co kocham” nawiązują do „tęsknoty 
za Bieszczadami”. Proponują nostalgicz-
ną podróż przez świat górskich szlaków 
i ścieżek, zapomnianych dolin, drew-
nianych cerkiewek, szumiących buków 
 i potarganych wiatrem połonin. Przez 
wiele lat festiwal „Bieszczadzkie Anioły” 
był prawdziwym „świętem Bieszczadów”, 
na które przyjeżdżały tłumy entuzjastów 
poezji śpiewanej z całej Polski. 
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Fotografie u góry: 
– Kadry filmowe z „Reportażu z ziemi sanoc-

kiej” z 1938 roku

Z Bieszczadami związany był również 
Jan Szelc, „bieszczadzki bard”, który 
opublikował kilka tomików wierszy,  
w tym Mycykowy Dział i Sine Wiry. 
Wiersze bieszczadzkie. W krajobrazie 
Cisnej przez wiele lat wyróżniała się 
„drewniana buda” kiosku z pamiątka-
mi, „Atamania Bieszczadu”, w której 
gospodarzył Ryszard Szociński, autor 
kilku tomików poezji. Z Bieszczadami 
związany był również Janusz Szuber, 
poeta piszący przez blisko 30 lat „do 
szuflady”. Od lat 90. po opublikowaniu 
swoich dzieł zyskał niezwykłe uznanie 
w świecie literackim.

Bieszczadzka kinematografia
Bieszczady za tło filmów dokumental-
nych służyły już w okresie międzywo-
jennym. W 1938 roku Polska Agencja 
Telegraficzna wyreżyserowała Re-
portaż z ziemi sanockiej, w którym 
uwieczniono m.in. Sanok, ruiny klasz-
toru w Zagórzu, serpentyny w Górach 
Słonnych, okoliczne cerkwie i domo-
stwa.

Wiele prawdziwych, ale i nieco zapo- 
mnianych „perełek” filmowych, osa-
dzonych w Bieszczadach, zrealizowała 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych. I tak np. Życie wróciło  
w Bieszczady z 1958 roku w reżyserii 
Aleksandra Minorskiego opowiada  
o pracy junaków zrzeszonych w Ocho-
-tniczych Hufcach przy budowie to-
rowiska Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.  
W tym samym roku powstał nie-
zwykły, krótki dokument Opowieść  
o drodze w reżyserii Władysła-
wa Ślesickiego, w którym „bezlud-
na, milcząca ziemia” jest sceną pracy 
pionierów budujących nową drogę  
w Bieszczadach. W tej dokumentalnej 
balladzie zapisano na filmowej kliszy 
galerię ludzkich typów, przybyłych do 
niemal zupełnie wyludnionego skrawka 
Polski.

Rok 1958 to kolejne niesamowite dzie-
ło Władysława Ślesickiego – Spacer  
w Bieszczadach. Czarno-białe kadry 
zdołały udokumentować nieistniejący 
dziś świat, w tym rozebraną cerkiew 
w Lutowiskach, stare domy, kaplicz-
ki i krzyże. Niespełna 10 lat później,  
w 1967 roku Ślesicki nakręcił kolejny 
dokument – Energia, który stanowi 
niemal artystyczny zapis budowy za-
pory wodnej w Solinie. 

Oddzielny nurt „bieszczadzkiej kine-
matografii” stanowią filmy fabularne. 
Niektóre z nich, znane szerszej publicz-
ności, mogą zaskoczyć swoimi biesz-
czadzkimi akcentami. Powojenna biesz-
czadzka pustka stała się plenerem dla 
dość niszowego gatunku „polskich we-
sternów”, w których rolę prerii zagrały 
wysiedlone górskie doliny. Takimi przy-
kładami są Rancho Texas z 1958 roku  
w reżyserii Wadima Berestowskiego 
czy Wilcze Echa Aleksandra Ścibora-
-Rylskiego z 1968 roku. W tym drugim 
filmie główną rolę zagrał estoński aktor, 
pisarz i muzyk Bruno O’Ya. Za plenery 
posłużyły głównie okolice Ustrzyk Dol-
nych, dolina Strwiąża, cerkiew w Hoszo-
wie, a także bieszczadzkie połoniny. 

Jednym z najgłośniejszych filmów osa-
dzonych w Bieszczadach był Ognio-
mistrz Kaleń z 1961 roku w reżyserii Ewy  
i Czesława Petelskich. Stanowił on ki-
nową adaptację popularnej wówczas 
książki, a zarazem lektury szkolnej, Łuny 
w Bieszczadach autorstwa Jana Gerhar-
da. Akcja filmu koncentrowała się na 
okresie walk z UPA. Pomimo swojego 
mocno propagandowego charakteru, 
jest on wciąż wart obejrzenia. 

Trzeba  wspomnieć także o filmach, 
które oglądał każdy szanujący się 
widz. Jednym z nich jest Pan Woło-
dyjowski z 1969 roku w reżyserii Je-
rzego Hoffmanna. Nie każdy wie, że 
część scen kręcono w bieszczadzkich 
plenerach – w okolicy Lutowisk sta-
nął filmowy Chreptiów, a koło cerkwi  
w Chmielu kręcono pożar Raszkowa.

Za sprawą wybitnych scenariuszy  
Jerzego Janickiego wielu filmow-
ców decydowało się na wejście  
w nurt „bieszczadzkiej kinematogra-
fii”. Tak powstały: Milion za Laurę, 
Hasło, Wesołych świąt, Wolna so-
bota i Kino objazdowe. Pośród nich 
wybija się komediowa Wolna sobota  
z 1977 roku z kapitalną rolą Wojciecha 
Siemiona i jego nieśmiertelną tezą:  
„u nas w Bieszczadach to żmije bar-
dziej potrzebne niż turyści!”. Poza zna-
komitymi dialogami film cieszy oko 
bieszczadzkimi plenerami, w tym kli-
matycznymi ujęciami leskiego rynku.
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Fotografia u góry: 
– Ustrzyki Górne – jeden z plenerów filmo-

wych serialu „Wataha”, fot. Wyd. Compass

Ostatnie lata to prawdziwy renesans fil-
mów i seriali kręconych w bieszczadz-
kiej scenerii. Najbardziej przysłużył się 
jej nagradzany i bardzo doceniony przez 
publiczność serial Wataha, kręcony  
w Bieszczadach od 2014 roku. Moż-
na śmiało stwierdzić, że serial na nowo 
wskrzesił turystykę filmową w Bieszcza-
dach. Wielu widzów bezbłędnie „odnaj-
duje” serialowe kadry w terenie – czy to 
Kamień Leski, kamieniołom koło Rabego, 
wzburzone wody w rezerwacie Sine Wiry, 
dolinę Sanu, placówki Straży Granicznej 
oraz inne plenery.

Serialowa moda na Bieszczady zmate-
rializowała się w świetnym thrillerze Na 
granicy Wojciecha Kasperskiego z 2016 
roku. Mroczne sceny filmu kręcono m.in.  
w Tarnawie Niżnej oraz Tyskowej. Przy-
szłość zapewne przyniesie kolejne ciekawe 
produkcje filmowe, w których Bieszczady 
znów odegrają pierwszoplanową rolę.

„Biesy i Czady”
Bieszczady sztuką stoją – w tym krótkim 
stwierdzeniu nie ma ani krzty przesady. 
Już od wieków przenikała ona życie co-
dzienne ich mieszkańców. Każdej nie-
dzieli Bojkowie, Łemkowie, Dolinianie, 

Polacy i Żydzi na ścianach właściwych 
dla siebie świątyń spoglądali na święte 
malunki, obrazy, polichromie bądź iko-
ny. W świecie sztuki cerkiewnej wyróż-
niały się ikonostasy i polichromie ma-
lowane przez rodzinę Bogdańskich. 
Niestety wiele z tych prawdziwych ar-
cydzieł sztuki cerkiewnej bezpowrotnie 
przepadło.

Pamiątki reprezentujące sztukę daw-
nych kamieniarzy można spotkać  
w Michniowcu i Brzegach Górnych.  
W tej pierwszej miejscowości uwagę 
zwraca zespół charakterystycznych 
piaskowcowych krzyży przydrożnych, 
prawdopodobnie pochodzących z jed- 
nego warsztatu kamieniarskiego, poło-
żonego zapewne poza polskimi Biesz-
czadami. W Brzegach Górnych, na 
dawnym cmentarzu przycerkiewnym, 
można podziwiać pełne tajemniczych 
ornamentów ludowe nagrobki wykona-
ne przez kamieniarza-amatora Hrycia 
Buchwaka.

Nieco zapomnianym już dziś „bieszczadz-
kim Nikiforem” była „Babcia Rosiowa”  
z Bachlawy, czyli Zofia Roś. Ta niepeł-
nosprawna artystka ludowa ze zwykłego 

kawałka drewna potrafiła wyczarować 
ptaszki, świątki, figury w niespotykanym 
stylu i swoistej prostocie. 

W pobliskiej Hoczwi znajduje się pra-
cownia Zdzisława Pękalskiego, jednego 
z  najbardziej znanych artystów całego 
Podkarpacia. W swojej twórczości umiło-
wał święte postacie, niespotykane inkar-
nacje Biesów i Czadów, Madonny. Jego 
dzieła, nawiązujące do sztuki cerkiewnej, 
często powstawały na dość „przyziem-
nych” materiałach – starych deskach, ko-
rytkach, pniach drzew. 

Jednym z najlepszych miejsc do spotkania 
z prawdziwą sztuką jest leska synagoga.  
W kamiennych murach dawnej świątyni 
od wielu lat aktywnie działa galeria pre-
zentująca dokonania bieszczadzkich ar-
tystów. 

W Bieszczadach swój renesans przeżywa 
ikonopisarstwo. Tworzeniem, a raczej „pi-
saniem” ikon zajmuje się tu wielu artystów 
skrupulatnie podążających kanonicznymi 
ścieżkami chrześcijaństwa wschodniego. 
Cząstkę tego unikatowego świata można 
podziwiać m.in. w pracowniach Jadwi-
gi Denisiuk w Cisnej i Edyty Śliwińskiej  

w Zahoczewiu. Tematyka religijna stano-
wiła ważny element twórczości znanego 
rzeźbiarza ze Stefkowej – Stanisława 
Trafalskiego. Chyba najbardziej roz-
poznawalnym dziełem artysty jest Krzyż 
Zwycięstwa, przy którym żarliwie modlił 
się Jan Paweł II podczas Drogi Krzyżowej 
w 2005 roku.

Zupełnie inny nurt artystyczny repre-
zentował Zdzisław Beksiński z Sanoka. 
Dzieła artysty zyskały międzynarodo-
wą sławę, jego twórczość bywa okre-
ślana jednym słowem – „niepokojąca”. 
Abstrakcyjne fotografie, rzeźby, rysunki  
i obrazy są pełne fantastyki, wizjoner-
stwa, nieokreślonej grozy, skupiają uwa-
gę, poruszają i „niepokoją”. Po tragicznej 
śmierci artysty jego prace można podzi-
wiać w sanockim zamku. W dobudowa-
nym skrzydle utworzono Podkarpackie 
Centrum Sztuki Współczesnej im. Zdzi-
sława Beksińskiego, miejsce konieczne 
do odwiedzenia przez każdego pasjona-
ta sztuki współczesnej.
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„Zabieszczaduj razem z nami”
Bieszczady to nie tylko przyroda, góry  
i historia, to również „klimat”, pewien 
kulturowy fenomen łączący ludzi z całej 
Polski. Bogata oferta organizowanych tu 
imprez jest okazją do rozpoczęcia nie-
jednej bieszczadzkiej przygody, czy to 
muzycznej, czy też sportowej. Plano-
wanie udziału w festiwalach, koncertach  
i imprezach warto rozpocząć od otwar-
cia kalendarza i odwiedzenia stron inter-
netowych bieszczadzkich gmin, które  
w wyczerpujący sposób prezentują  
swoje propozycje. 

Wśród najciekawszych, najbardziej kul-
towych imprez znajduje się Festiwal 
Sztuk Różnych „Bieszczadzkie Anio-
ły”. To niezwykłe, doroczne święto pa-
sjonatów poezji śpiewanej przyciągało 
rzesze melomanów, turystów i biesz-
czadników na kilkudniowe spotkania  
z „krainą łagodności”. Duchowym 
spadkobiercą „Bieszczadzkich Anio-
łów” został sierpniowy Rozsypaniec, 
czyli Bieszczadzkie Spotkania ze Sztu-
ką, podczas których „tworzy się jedno  
z tego, co na co dzień jest rozproszo-
ne”, a więc dostarcza się przykładów łą-
czenia różnych dziedzin sztuki w jedną,  

wielowektorową całość. Podczas fe-
stiwalu odbywają się koncerty poezji 
śpiewanej i piosenki turystycznej, orga-
nizowane są wystawy sztuki i warsztaty 
rękodzieła. Jest to również wspania- 
ła okazja do bezpośredniego spotkania  
z artystami, muzykami, twórcami zwią-
zanymi z regionem.

Bieszczady rywalizują z ogromnym po-
wodzeniem z Mrągowem. Od wielu lat 
cyklicznie odbywa się w Lesku huczna im-
preza muzyki country. Country w Biesz-
czadach to wspaniały piknik, muzycznie 
wpisujący się w lokalny klimat. Od lat to-
warzyszy mu Międzynarodowy Zlot Mo-
tocyklowy, na który tłumnie przyjeżdżają 
entuzjaści dwóch kółek. 

Nawiązaniem do przedwojennych tradycji 
regionu są wskrzeszone w Lutowiskach 
Targi Końskie. W ich programie turysta 
znajdzie paradę koni, pokazy jazdy w stylu 
west oraz inne imprezy towarzyszące.

Warto również odwiedzić Jarmark Ikon 
w Sanoku. Imprezy dedykowane kulturo-
wej spuściźnie Bieszczadów i dorobkowi 
lokalnych artystów to również świetna 
okazja do uczestnictwa w najróżniej-

szych warsztatach rękodzieła. Sanok pro-
wadzi prawdziwy „mecenat kulturalny”, 
będąc co roku miejscem licznych im-
prez, koncertów i festiwali. Wydarzeniem  
o bardzo długiej tradycji jest Festiwal im. 
Adama Didura, który co roku przyciąga 
znawców muzyki poważnej i operowej. 
Karpaty Góry Kultury to prawdziwe sa-
nockie święto kultury Karpat Wschodnich,  
a przede wszystkim sposobność poznania 
muzycznego bogactwa zespołów two-
rzących „w duchu Karpat”. 

Osoby z bardziej „sportowym zacięciem” 
mogą przebierać w licznych imprezach,  
w tym obrosłym już legendą i chyba naj-
bardziej znanym Festiwalu Biegu Rzeź-
nika, na którym biegacze w okolicy Cisnej 
rywalizują ze sobą na licznych trasach 
prowadzących przez najpiękniejsze zaka-
marki Bieszczadów. Z „Rzeźnikiem” po-
wiązane są dwa inne biegi, Ultramaraton 
Bieszczadzki oraz jego zimowa odsłona 
– Zimowy Maraton Bieszczadzki. Luto-
wiska zimą zamieniają się w polską Ala-
skę. Coroczne Wyścigi Psich Zaprzęgów 
gromadzą zawodników z całego świata,  
a przede wszystkim dzielne psy ścigające 
się na drogach okrytych śnieżnym puchem. 
Imprezie towarzyszy bogaty blok kultural-

ny, prezentacja psów, emisje filmów oraz 
różne zabawy rodzinne. Całość wieńczy 
Wieczór Maszera urozmaicony karpacką 
muzyką i zasłużonym grzanym piwem. 
Zima to także okres narciarskich zawodów 
sportowych. Na nowo powstałych trasach 
narciarstwa biegowego w Mucznem or-
ganizowane są zawody Tropem Żubra, 
a w okolicy Ustjanowej Bieszczadzki 
Bieg Lotników. W nieco cieplejszych 
„zimowych warunkach” odbywają się  
w Ustrzykach Dolnych Bieszczadzkie 
Spotkania z Filmem Górskim i Ludźmi 
Gór dające okazję do spotkania „na żywo” 
najbardziej znanych w Polsce alpinistów, 
podróżników, tytułowych „Ludzi Gór”. 

Kulturalna odsłona Bieszczadów z nawiąz-
ką odzwierciedla charakter regionu, oferu-
je to, co w sobie ma najlepsze – piękno 
krajobrazu połączone z całą paletą wspa-
niałych ludzi, zarówno artystów, twórców, 
sportowców, jak i przybyłych chociażby 
na chwilę bieszczadzkich turystów.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Artysta rzeźbiarz Zdzisław Pękalski w swojej 

galerii, fot. Wyd. Compass
– Galeria Zdzisława Beksińskiego w Muzeum 

Historycznym w Sanoku, fot. D. Szuwalski
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Artyści związani z regionem

Zdzisław Beksiński (1929–2005) – ar-
tysta światowej sławy, malarz, rzeźbiarz, 
fotograf i architekt, człowiek w pełni 
oddany sztuce. Rodzina Beksińskich od 
pokoleń związała się z Sanokiem. Pra-
dziadek Zdzisława – Mateusz – założył 
Zakłady Kotlarskie, które w późniejszym 
czasie przekształciły się w Sanocką Fa-
brykę Autobusów Autosan. Po ukończe-
niu studiów na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej powrócił do 
Sanoka, gdzie zajmował się projekto-
waniem stylistyki sanockich autobu-
sów. Malarstwem zaczął się parać od  
1964 roku. Jego obrazy były prze-
siąknięte fantastyką, pewnym wizjo-
nerstwem, tajemniczymi symbolami, 
kataklizmem i grozą, jednym słowem, 
napawały swoistym niepokojem. Arty-
sta nigdy nie nadawał im nazw, jedynie 
numery. Chciał, by każdy mógł je inter- 
pretować na swój własny sposób. Po 
decyzji władz miasta o rozbiórce jego 
domu Zdzisław wraz z żoną i synem 
Tomaszem przeniósł się do Warsza-
wy, gdzie spędził już resztę swojego 
życia. Jego prace wystawiano na wie-
lu zagranicznych wystawach, głównie 

we Francji, Belgii, Niemczech i Japonii.  
W Paryżu przez kilka lat istniała jego 
autorska galeria, a w Japonii jego pra-
ce znalazły się w prywatnym muzeum 
sztuki w Osace. Późniejsze lata przy-
nosiły kolejne ciosy, śmierć matki, na-
stępnie żony i samobójstwo syna. Zdzi-
sław Beksiński został zamordowany we 
własnym mieszkaniu w 2005 roku, jego 
ciało złożono do rodzinnego grobowca  
na cmentarzu centralnym w Sanoku. 
Już pod koniec życia zaczął przekazy-
wać swoje prace Muzeum Historyczne-
mu w Sanoku, jemu też zapisał w testa-
mencie swój pozostały dorobek.

Hr. Aleksander Fredro (1793–1876) – 
najwybitniejszy komediopisarz w historii 
literatury polskiej, autor słynnej Zemsty  
i Ślubów panieńskich. Jako szesnasto-
letni chłopak wstąpił w szeregi armii 
Księstwa Warszawskiego, z którą prze-
był sześcioletni szlak bojowy. Po prze-
granej wyprawie moskiewskiej i abdy-
kacji Napoleona powrócił do majątku  
w Beńkowej Wiszni, gdzie oddał się 
pisaniu. Ojciec Aleksandra, Jacek Fre-
dro, był właścicielem dóbr położonych  
w Bieszczadach, m.in. Hoczwi, Nowo-
siółek, Rabego i Cisnej. Dzięki niemu 

odbywał ciekawe podróże po Bieszcza-
dach. Najważniejszą z nich z początku 
XIX wieku opisał w pamiętniku Trzy po 
trzy, który po 200 latach stanowi uni-
katowy opis dawnych Bieszczadów. 
Związki Aleksandra Fredry z Bieszcza-
dami przypominają pomniki w Cisnej  
i Bystrem, a także międzynarodowy 
szlak turystyczny „Śladami Aleksandra 
Fredry”.

Jerzy Harasymowicz (1933–1999) – 
arcy-poeta Bieszczadów”, edukację roz-
poczynał jako leśnik w Muszynie, jednak 
dość szybko tę drogę porzucił i skupił 
się na poezji. Wydał blisko 60 tomów 
wierszy. Jego twórczość spotykała się 
z ogromnym zainteresowaniem, zdo-
był wiele prestiżowych nagród literac-
kich. Nurt liryki górskiej zarysowanej 
przez Harasymowicza stał się punk-
tem wyjścia dla wielu artystów, przede 
wszystkim Wojciecha Bellona i Wolnej 
Grupy Bukowina. Duża część jego po-
ezji ma charakter nostalgiczny, jest peł-
na tęsknoty za górami, współcierpienia 
z tymi, którzy musieli porzucić swoje 
górskie sadyby w ramach akcji „Wisła”. 
W Bieszczadach stoją dziś dwa po-
mniki upamiętniające Harasymowicza, 

najbardziej znany na Przełęczy Wyżnej  
(872 m n.p.m.) pod Połoniną Wetlińską, 
a drugi w niewielkim Mikowie, nieco 
bardziej kameralnie ustawiony w miej-
scu, w którym poeta po raz ostatni spo-
glądał na bieszczadzkie lasy. 

Jerzy Janicki (1928–2007) – wybit-
ny pisarz, scenarzysta radiowy i filmo-
wy, dziennikarz związany ze Lwowem 
i Bieszczadami. Autor kilku książek  
o Lwowie, scenarzysta i pomysłodawca 
najdłużej nadawanej powieści radiowej 
– Matysiakowie. W Bieszczady zawitał 
po raz pierwszy w latach 60. XX wieku, 
od tego momentu powracał tu już re-
gularnie. Góry te stały się dla niego na-
miastką utraconych rodzinnych Kresów 
Wschodnich. Częste wizyty skłoniły go 
do zakupu domu w Chmielu, jego posia-
dłość szybko stała się „twórczą ostoją”. 
Zafascynowany Bieszczadami, ich uni-
katowym „klimatem”, żyjącymi tu ludź-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Aleksander Fredro, fot. Wikimedia Commons
– Mieczysław Orłowicz, fot. NAC
– Zygmunt Kaczkowski, fot. Wikimedia Commons
–  Wincenty Pol, fot. Wikimedia Commons
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Arkadiusz Andrejkow – Cichy memoriał, 

Szczawne, fot. A. Andrejkow
– Arkadiusz Andrejkow podczas pracy nad 

muralem – Cichy memoriał, Malinówka,  
fot. A. Andrejkow

mi „przetłumaczył” je na scenariusze 
filmowe i opowiadania, pełne humoru  
i „bieszczadzkiego realizmu”. Jego do-
robek obejmuje liczne książki i scena-
riusze. W kontekście Bieszczadów naj-
bardziej znane są takie perełki filmowe, 
jak kultowa już Wolna sobota, Milion 
za Laurę, Hasło, Wesołych świąt i Kino  
objazdowe. W Lutowiskach w 2010 roku 
odsłonięto pomnik artysty, a w Cisnej 
tabliczkę z jego imieniem umieszczono 
na słynnej Kapliczce Pamięci.

Zygmunt Erazm Józef Kaczkowski 
(1825–1896) – powieściopisarz, publi-
cysta, konspirator i powstaniec, zna-
ny jako „bard ziemi sanockiej”. Dzie-
ciństwo spędził w Cisnej, gdzie jego  
ojciec zarządzał majątkiem Fredrów. 
W jego twórczości wyróżnia się przede  
wszystkim sześciotomowy cykl Ostatni 
z Nieczujów, będący zbiorem historycz-
nych powieści i opowiadań, których 
akcja toczy się w XVIII i XIX wieku na 
terenie ziemi sanockiej. Opowiadania 
Marcina Nieczui zdobyły mu dużą po-
pularność. Przez wielu był uważany  
za najwybitniejszego polskiego twórcę  
powieści historycznych przed erą  
Henryka Sienkiewicza. 

Mieczysław Orłowicz (1881–1959)  
– nestor polskiej turystyki, autor licz-
nych przewodników i artykułów krajo-
znawczych, twórca pierwszego powo-
jennego przewodnika po Bieszczadach. 
Dzieciństwo spędził na Podkarpaciu, 
podczas wyjazdów szybko zapałał mi-
łością do krajoznawstwa. Wyposażony 
w austriackie mapy i przewodniki ko-
lejowe rozpoczynał pierwsze samo-
dzielne wycieczki. Studia prawnicze  
i historię sztuki ukończył we Lwo-
wie, tam też był współzałożycielem 
Akademickiego Klubu Turystycznego.  
W swojej niezwykle bogatej karierze 
turystycznej napisał ponad 100 prze-
wodników. Ogromną, niemal „encyklo-
pedyczną” wiedzę o kraju samodzielnie 
„wychodził”. Podobno w ciągu pieszych 
wypraw pokonał ponad 140 tys. km.  
Za sprawą Orłowicza w okresie  
międzywojennym wyznakowano w Kar-
patach Wschodnich Główny Szlak Be-
skidzki. W 1954 roku ukazał się pierwszy 
powojenny przewodnik po Bieszcza-
dach autorstwa Mieczysława Orłowi-
cza. Licząca 116 stron publikacja była  
„biblią” dla pionierów wypraw tury- 
stycznych w Bieszczady. 

Jędrek Wasielewski (1945–1995)  
– Jędrek Połonina, Kapeluszowy Kowboj, 
Jędruś Świątkarz to kolejne przydom- 
ki, pod jakimi skrywał się niespokojny 
duch bieszczadzkiej bohemy artystycz-
nej. Najważniejszy z „bieszczadzkich 
zakapiorów”, utalentowany rzeźbiarz, 
malarz, rysownik i poeta, nieroze-
rwalnie związany ze swoim koniem 
i  kowbojskim kapeluszem. Artystycz-
ną przygodę rozpoczynał pod okiem 
Antoniego Rząsy. Wkrótce przeniósł 
się w Bieszczady, gdzie charaktery-
styczna sylwetka kowboja na koniu 
stała się znakiem rozpoznawczym 
tego „wiecznego wagabundy”, pra-
gnącego wolności nieposkromionego 
artysty. Jędrek często tworzył dusiołki, 
wykonane w lipowym drewnie biesz-
czadzkie diabełki, Biesy i Czady. Jego 
dzieła zdobią ściany bieszczadzkich 
świątyń, z najbardziej znaną Drogą 
Krzyżową w  kościele w Średniej Wsi. 
Zginął nagle i tragicznie – w Komańczy  
w  1995 roku został potrącony przez 
samochód prowadzony przez pijanego 
kierowcę. 

Arkadiusz Andrejkow (ur. 1985) – uro-
dzony w Sanoku artysta malarz tworzący  

w duchu „street art”. Ukończył Wydział 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dy-
plom uzyskał w pracowni malarstwa 
Marka Pokrywki. W dotychczasowej ka-
rierze brał udział w kilkunastu wystawach 
indywidualnych i kilkudziesięciu zbioro-
wych na terenie kraju, a przede wszystkim  
w licznych wydarzeniach artystycznych 
poświęconych kulturze graffiti organi-
zowanych na terenie całej Polski. Od  
2017 roku realizuje swój największy pro-
jekt artystyczny „Cichy memoriał”, na  
który składają się murale tworzone na de-
skach starych stodół i innych budynkach 
gospodarczych. Jego deskale rozsiane  
w Bieszczadach i Górach Sanocko-Tur-
czańskich, opowiadają „mikrohistorie” 
zwykłych ludzi, mieszkańców wiosek, 
bazują na starych fotografiach przeka-
zywanych artyście. Inne prace Arkadiu-
sza Andrejkowa można oglądać m.in.  
w Rzeszowie, Sanoku, Malawie, Krasnem 
oraz na Podlasiu.
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Jak śpiewa Stare Dobre Małżeństwo, 
„jedno jest takie niebo, bieszczadzkie 
niebo sierpniowe”. Bieszczady z roku na 
rok przyciągają coraz to większe rze-
sze turystów, bieszczadników i zapa-
leńców. Góry te wraz z dziką przyrodą, 
ogromnym bogactwem kulturowo-hi-
storycznym i rozwiniętą infrastrukturą 
turystyczną na wskroś oczarują każdego, 
bez względu na to, czy jest tu już stałym 
bywalcem, czy zawitał tu dopiero po raz 
pierwszy. Bieszczady zawsze oferują to, 
co mają w sobie najpiękniejszego – nie-
powtarzalny charakter i nieprześcignio-
ny „klimat”. Próżno dziś szukać poza 
Bieszczadami tak unikatowych ostoi dzi-
kiej przyrody. Są one miejscem, w któ-
rym typowo górska flora i fauna królują 
bez reszty, ukazując swój specyficzny, 
jedyny w Polsce „wschodniokarpacki” 
charakter. Bieszczady z wielowieko-
wą i trudną historią wykształciły swoją 
„specyfikę” – pozostałości po dawnych 
mieszkańcach, głównie wyznawcach 
obrządku wschodniego, cerkwie, roz-
rzucone w  terenie urokliwe kapliczki, 
krzyże przydrożne, zapomniane cmen-
tarze, wymazane z map wsie. 

Czasy, w których Bieszczady kojarzy-
ły się ze spartańskimi warunkami pio-
nierów tych ziem, już dawno odeszły  
w zapomnienie. Dziś na turystów cze-
ka cała paleta atrakcji, różnorodnych 
restauracji i ogromna gama miejsc 
noclegowych, począwszy od kame-
ralnych gospodarstw agroturystycz-

nych, urokliwych pensjonatów, po duże 
i nowoczesne kompleksy hotelowe, 
z  najbardziej znanym z nich Hotelem 
Arłamów położonym w Górach Sanoc-
ko-Turczańskich, czy Ośrodkiem CPL 
Lasów Bieszczadzkich w Mucznem. 

Bieszczady to również miejsce, gdzie do-
godny klimat i rozbudowana infrastruk-
tura pomagają w powrocie do zdrowia, 
Uzdrowisko Polańczyk z bogatą bazą 
sanatoryjną każdego roku przyciąga  
setki osób szukających chwil wytchnie-
nia. Wprawieni praktycy eskapizmu od-
najdą położone w górach schroniska  
i bacówki. Koliba na przełęczy Przysłup 
Caryński czy bacówka PTTK w Jaworzcu 
wciąż żyją tradycją pierwszych turystów 
przemierzających bieszczadzkie bez- 
droża, a kultowe schronisko na Połoni-
nie Wetlińskiej przechodzi długo wycze- 
kiwaną modernizację i już niedługo  
przy Hasiakowej Skale (1231 m n.p.m.) 
stanie nowoczesny obiekt dydaktycz- 
no-naukowy Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Spokojna, familijna at-
mosfera i domowe, sowite obiady to 
specjalność lokalnej agroturystyki.  
Miejsce po Dworze w Polanie to jedno 
z tych gospodarstw, w którym moż-
na doświadczyć niezapomnianego 
odprężenia i poczuć klimat drewnia-
nej chaty. Ostatnimi czasy swój rene-
sans przeżywa turystyka rodzinna. Na 
bieszczadzkich drogach coraz częściej 
można spotkać mknące białe sylwet-
ki kamperów. Najlepsza „przystań” dla 

domów na kółkach jest usytuowana 
tuż nad wodami Sanu koło Mrzygłodu.  
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy 
„Diabla Góra” to miejsce, gdzie można 
podziwiać widok na San i okoliczne zielo-
ne wzgórza. Zarazem jest to punkt wypa-
dowy do miejscowości skrytych w cieniu 
pobliskich Gór Słonnych.

Po całodziennych wędrówkach po nie-
zwykłych połoninach czas odwiedzić 
fantastyczne restauracje serwujące 
kuchnię inspirowaną kulturą regio-
nu. Podróże ze smakiem to motyw 
przewodni Szlaku Kulinarnego Pod-
karpackie Smaki, prowadzącego przez 
lokalne restauracje, karczmy i oberże 
serwujące prawdziwie regionalne jadło. 
Wiele z nich doczekało się zasłużonego 
uznania. Sztandarowym przykładem jest 
tu słynna Chata Wędrowca w Wetlinie, 
która jako jedna z kilku na Podkarpaciu 
może pochwalić się czapką kucharską 
żółtego przewodnika Gault & Millau. 
Najróżniejsze specyfiki, ręcznie robione 
sery, wspaniałe nalewki, zdrowe miody 
i inne lokalne „cuda” tylko czekają na 
degustację. Świat bieszczadzkich sma-
ków” najlepiej poznać w  starej drew-
nianej chyży w Smolniku nad Osławą,  
gdzie przyroda i ekologia stanowią  
podstawę wszystkich oferowanych  
produktów inspirowanych naturą. 

Ostatnimi laty Podkarpacie powraca do 
swoich starych winnych tradycji. Usy-
tuowane na łagodnych nasłonecznio-
nych zboczach zadbane rzędy winorośli  
coraz częściej wpisują się w lokalny 
krajobraz. Degustacja miejscowego  
wina w sprzyjających okolicznościach 
przyrody to niezapomniana przygoda  
dla zmysłu i ducha. Błogie godziny spę-
dzone w Winnicy Szlacheckiej koło  
Dobrej to najlepsze wprowadzenie do 
świata doliny Sanu. Osobne miejsce  
należy się doskonałym piwom pro-
dukowanym w  browarze Ursa Maior  
w Uhercach Mineralnych oraz w Bro-
warni Muczne powstałej przy Siedlisku 
Carpathia. Wypite duszkiem na miej-
scu ugaszą nawet największe pragnie-
nie, a  zabrane z sobą do domu o każ- 
dej porze przypomną smak Bieszcza-
dów, widok i zapach połonin. Entuzja-
ści mocniejszych trunków też znajdą tu  
coś dla siebie. Szlak Historycznych Re-
ceptur, prowadzący do Podkarpackiej 
Destylacji Okowity w Długiem, daje  
możliwość bliższego poznania przyjem-
niejszej strony rzemiosła.

W Bieszczadach dalej drzemie ogromny 
potencjał. To miejsce, w którym moż-
na zrealizować swoje plany i marzenia. 
W ich poznawaniu pomagają lokalne or-
ganizacje, punkty informacji turystycznej 
i wyspecjalizowane biura podróży. Ich 
pracownicy, dzięki swojemu doświad-
czeniu i bogatej wiedzy, potrafią wska-
zać najciekawsze atrakcje turystyczne 
i odpowiednio dobrać ofertę do indywi-
dualnych potrzeb odwiedzających. 

Punkt Informacji Turystycznej w Ci-
snej, Ośrodek Informacji i Edukacji 
Turystycznej BdPN w Lutowiskach czy 
Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Pro-
mocji w Ustrzykach Dolnych to dobre 
miejsca na początek każdej wyprawy 
w Bieszczady. Planując wyjazd w ten rejon 
Podkarpacia, warto skorzystać ze skarbni-
cy wiedzy przechowywanej na stronach 
internetowych opisujących szczegółowo 
miejscowe atrakcje, wydarzenia kultural-
ne i infrastrukturę turystyczną. Jednym 
z nich jest portal Podkarpackie Travel  
(www.podkarpackie.travel/pl).

Niemal przewodnikowy opis Bieszcza-
dów dostarcza serwis Twoje Biesz-
czady (www.twojebieszczady.net), bo- 
gatą bazę miejsc noclegowych udo-
stępnia strona Bieszczadzkiego Serwi-
su Internetowego (www.bieszczady.
net.pl), a specjalne grupy na portalach 
społecznościowych, takie jak Biesz-
czady Nieznane, są niezawodnym 
miejscem do poszukiwania informacji 
o Bieszczadach. Profesjonalną pomoc 
w zwiedzaniu Bieszczadów oferują 
również wykwalifikowani i licencjo-
nowani przewodnicy górscy zrzeszeni 
w stowarzyszeniach i organizacjach,  
z których najbardziej znanymi są: Pol-
skie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze oraz Stowarzyszenie Prze-
wodników Turystycznych „Karpaty”.
Wielu turystów przyjeżdżających w Biesz-
czady wychodzi w góry z myślą o wido-
kach, rozległych panoramach rozpoście-
rających się na całą okolicę. Chcą objąć 
wzrokiem wszystko, co tylko możliwe. 
„Łowcy dalekich obserwacji” prześci-
gają się w wypatrywaniu konkretnych, 
oddalonych szczytów i pasm. W wielu 
miejscach tworzy się specjalne punkty 
widokowe, dają one możliwość podzi-
wiania Bieszczadów z zupełnie nowej 
perspektywy. Jednocześnie wieże wi-
dokowe stają się magnesem przycią-
gającym prawdziwe tłumy turystów – 
Korbania (894 m n.p.m.) i Jeleniowate  

POTENCJAŁ 
TURYSTYCZNY 
REGIONU

Fotografia u góry: Bukowe Berdo z okien Hotelu CPL w Mucznem, fot. G. Chudzik
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(907 m n.p.m.) są tego dobitnym przy- 
kładem. Częściowo w ideę tworzenia 
miejsc widokowych wpisuje się inwesty-
cja mająca na celu budowę kolejki gon-
dolowej wywożącej turystów na zbocza 
góry Jawor (741 m n.p.m.), ponad koroną 
zapory w Solinie. 

Właściwie utrzymana infrastruktura tury-
styczna odgrywa ogromną rolę. Pierw-
sze skrzypce grają tu szlaki turystycz-
ne, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne,  
a tych w Bieszczadach nie brakuje. Swój 
początek lub koniec ma w Wołosatem 
najbardziej znany szlak długodystanso-
wy w Polsce – Główny Szlak Beskidz-
ki. Przez region przechodzi również 
Szlak Karpacki, najlepsza górska trasa 
dla wszystkich pragnących uciec od od-
głosów cywilizacji. Wędrówka wyzna-
czona niebiesko-białymi paskami szlaku 
to niezapomniana okazja doświadcze-
nia samotności i spokoju. Wiele szla-
ków turystycznych znakowanych przez 
PTTK i Bieszczadzki Park Narodowy 
pozwala zdobyć najważniejsze szczyty  
i pasma w okolicy, od Pasma Połonin  
po dumnie królującą nad całą okolicą 
wyniosłą Tarnicę (1346 m n.p.m.). 

Gęstą sieć szlaków uzupełniają ścieżki 
przyrodnicze i dydaktyczne znako- 
wane przez Lasy Państwowe. Często 
prowadzą one do nieco bardziej kame- 
ralnych ciekawostek przyrodniczych, 
takich jak gołoborze w dolinie Rabskie-
go Potoku czy do Lasumiły – najgrub-
szej jodły w Polsce. Region opasają też 
pasjonujące szlaki tematyczne. I tak  
w Baligrodzie swój początek ma polski 

odcinek Szlaku Chasydzkiego, łączą-
cego punkty związane z dziedzictwem 
kultury i religii żydowskiej. Entuzja-
ści techniki i przemysłu docenią Szlak  
Naftowy, transgraniczny szlak tury-
styczny grupujący miejsca związane  
z powstaniem i historią przemysłu naf-
towego. Unikatowym elementem do-
robku kulturowego regionu są świą- 
tynie drewniane, głównie cerkwie ob-
rządku wschodniego. Dwie z  biesz-
czadzkich drewnianych cerkiewek zo- 
stały nawet wpisane na Listę świato- 
wego dziedzictwa kulturowego i  przy-
rodniczego UNESCO, a większość  
z nich znajduje się na Szlaku Archi-
tektury Drewnianej oraz Szlaku Ikon. 
Pograniczem Bieszczadów i Beskidu  
Niskiego przebiega również Podkar-
packi Szlak Frontu Wschodniego  
I Wojny Światowej. 

W ostatnich latach można zauważyć 
postępujący rozwój infrastruktury w róż-
nych sferach związanych z turystyką 
i  wypoczynkiem. Ciekawym pomysłem 
jest ekomarina w Polańczyku. Ta uni-
katowa inwestycja połączyła pływający 
port jachtowy z basenami, a wszyst-
ko to wkomponowane jest w mozaikę 
zielonych wzgórz nad Soliną. Jeziora 
Solińskie i Myczkowieckie to regional-
ne centra turystyki wodnej. Na więk-
szym akwenie kursują statki wycieczko-
we Białej Floty, częstym widokiem są tu 
delikatnie napędzane górskim wiatrem 
jachty zmierzające do licznych zatok 
i ośrodków wypoczynkowych. Spokojne 
wody Jeziora Myczkowieckiego są za 
to dogodnym miejscem do korzystania 
z uroków rowerków wodnych i kajaków, 
a  wszystko to na tle słynnego najwięk-
szego serca w  Bieszczadach. W  „worku 
bieszczadzkim” ma swój początek jed-
na z  najpiękniejszych rzek w Polsce – 
San. Jej spokojne wody wiją się pomię-
dzy górami i  dolinami, często tworząc  
malownicze przełomy. Swój początek  
ma tu główny szlak wodny Podkarpa-
cia – Błękitny San.

Wiele dzieje się w kwestii turysty-
ki rowerowej. Na zboczach Honu  
(820  m n.p.m.), Osiny (963 m n.p.m.), 
Berestu (942 m n.p.m.) i Jasienika  
(964 m n.p.m.) powstał „singletrack”,  
a więc specjalna jednokierunkowa tra-
sa rowerowa wkomponowana w biesz-
czadzki las. Przyszłość turystyki rowe-
rowej w  Bieszczadach zapowiada się 
niezwykle obiecująco. Już dziś wiele 

szlaków tematycznych tworzonych jest 
z myślą o rowerzystach. Szlak Dobrego 
Wojaka Szwejka prowadzi śladami nie-
zapomnianego żołnierza wykreowanego 
na stronach fenomenalnej powieści Ja-
roslava Haška. Rowerowa podróż przez 
ostępy Bieszczadów i Gór Sanocko-Tur-
czańskich to nie lada gratka dla każde-
go prawdziwego „szwejkologa”. Nieco 
bardziej poważną tematykę wojenną 
promuje rowerowy Szlak Nadsańskich 
Umocnień Linia Mołotowa, prowadzący 
przez nieme, betonowe pamiątki ostat-
niej wojny. Najbliższe lata przyniosą ko-
lejne rowerowe kilometry, już niedługo 
powstaną tu nowe trasy rowerowe łączą-
ce Bieszczady ze Wschodnim Szlakiem 
Rowerowym Green Velo.

Bieszczady to góry na cztery pory roku, od 
wiosny do jesieni turystyka piesza zdecy-
dowanie wiedzie tu prym. Dopiero wraz 
z zimą ożywają narciarskie stoki wokół 
Ustrzyk Dolnych, Bystrego, Kalnicy, We-
remienia. Narciarstwo zjazdowe to nieje-
dyna zimowa aktywność. Specjalne trasy 
do narciarstwa biegowego w Mucznem 
i  Ustjanowej z roku na rok przyciągają  
coraz więcej chętnych do pozna-
nia regionu z nieco innej perspektywy. 
Prawdziwym fenomenem ostatnich lat  
okazało się narciarstwo skiturowe przez 
bieszczadzkie pasma i grzbiety górskie. 
Zimowe wielogodzinne przejścia nar-
ciarskie i  zjazdy z połonin przez bukowe  
lasy szybko zyskują zasłużoną reputację  
w całej Polsce. Zima to również dobry 
okres do krótkich wypraw pieszych, 
w  szczególności dzięki rakietom śnież-
nym. Panujące warunki atmosferyczne 
nie stanowią większej przeszkody w do-
cenianiu Bieszczadów. Gdy słota i plucha 
zawitają w te rejony, każdy znajdzie tu  
coś dla siebie. Czy to uda się w senty- 
mentalną wycieczkę w wagoniku Biesz-
czadzkiej Kolejki Leśnej, czy też na  
zwiedzanie lokalnych muzeów i rozsia-
nych w terenie galerii sztuki.

Czas spędzony w Bieszczadach dodat-
kowo umilą liczne wydarzenia kultu- 
ralne, koncerty i imprezy sportowe.  
Wiele z nich na stałe weszło do tury- 
stycznego kalendarza. Na przykład  
Jarmark Ikon w Sanoku czy wskrze-
szone Targi Końskie w Lutowiskach 
to ciekawe okazje do zapoznania się 
z elementami lokalnego dziedzic-
twa. Bieszczady to także kultowe 
miejsca spotkań muzycznych. Orga-
nizowana w Lesku impreza Country 

w Bieszczadach czy Bieszczadzkie  
Spotkania ze Sztuką Rozsypaniec co 
roku jak magnes gromadzą setki uczest-
ników spragnionych prawdziwej muzyki. 
Bieszczadom nieobcy jest świat zma-
gań sportowych, latem opanowują je 
biegacze uczestniczący w najbardziej 
legendarnej górskiej imprezie biegowej 
– Festiwalu Biegu Rzeźnika. Scene-
ria Bieszczadów towarzyszy biegaczom 
również w innych porach roku. Złotą 
jesienią zmagania rozgrywają się pod-
czas Ultramaratonu Bieszczadzkiego, 
a  w  zimowych okowach mrozu rywa-
lizacja przenosi się na trasy Zimowego  
Maratonu Bieszczadzkiego.

Przez ostatnie lata można zaobserwo-
wać niesamowity wzrost zaintereso-
wania Bieszczadami. W sezonie letnim, 
weekendy, święta, często również zimą 
przyjeżdżają tu coraz większe zastę-
py spragnionych „zielonego spokoju” 
turystów. W nieodległej przyszłości 
przyjazd w Bieszczady będzie znacz-
nie prostszy. Trasa szybkiego ruchu S19,  
Via Carpatia, wydatnie ułatwi i  przy-
śpieszy przejazd z północy na południe 
kraju. Niedługo też rozpoczną się prace 
zmierzające do powstania jej odcin-
ka na południe od Rzeszowa. Dojazd 
w  Bieszczady zmieni swoje oblicze, 
szerzej „otworzą się” tereny na zacho-
dzie tych gór. Ukończony pierwszy 
etap prac związany z obwodnicą Sa-
noka już przynosi wymierne efekty. 
Miasto odetchnęło, a turyści szyb-
ciej docierają do miejsc docelowych.  
W najbliższej przyszłości obwodnica 
ma być dalej rozbudowywana w stro-
nę Przemyśla, dzięki czemu piękno  
Gór Sanocko-Turczańskich i Gór Słon- 
nych zyska właściwą pozycję w hierar-
chii miejsc do odwiedzenia.

Bieszczady czekają na turystów i przy-
jazne środowisku inwestycje, ponieważ 
 to wspaniałe miejsce na realizację  
marzeń i planów. Ogrom potencjału 
tego obszaru skusił już wielu do „rzu-
cenia wszystkiego i wyjechania w Biesz-
czady”. Tutejszy świat i realia, odmienne 
od wielkomiejskiego zgiełku, to wyjąt-
kowy lek na cywilizacyjny pęd. Czasem 
warto zwolnić choć na chwilę i oddać 
się Bieszczadom, a te odwzajemnią się, 
na zawsze zasiewając w sercu i duszy 
zieloną gałązkę pamięci o połoninach  
i bukowych falach górskich grzbietów. 
Ta kraina zmienia; kto raz „zabieszcza-
duje”, ten na zawsze będzie tu gościł.

Wieża widokowa na Jeleniowatym, fot. J. Bis
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Zabytki

Zabytki architektury drewnia- 
nej

W większości Polski drewniana architek-
tura sakralna kojarzy się głównie ze stary-
mi gotyckimi kościółkami, wymodlonymi 
przez wieki ciągłego użytkowania. Wy-
smukłe drewniane ściany, pięknie zdobio-
ne ołtarze, bicie rozhuśtanych dzwonów 
czy przenikający wszystko zapach kadzi-
deł to rzeczywistość setek polskich miej-
scowości. 

Historia osadnictwa w południowo-wschod- 
nim skrawku województwa podkarpackie-
go zupełnie inaczej ukształtowała wyzna-
niowy profil jego mieszkańców. Większość 
wsi powstających na „surowym korzeniu” 
zasiedlali wyznawcy obrządku wschod-
niego, niemal od razu przystępując do bu-
dowania w nich nowych cerkwi. Polacy, 
łacinnicy byli w mniejszości. Zamieszkiwali 
głównie północne obszary tego regio-
nu, zazwyczaj miasta i ich okolice, jedynie 
z rzadka zapuszczali się na stałe głębiej  
w góry. Sposób funkcjonowania parafii 
rzymskokatolickich i prawosławnych, a na-
stępnie greckokatolickich różnił się diame-

tralnie. O ile ci drudzy zakładali powstawa-
nie parafii niemal w każdej wsi, tak Kościół 
rzymskokatolicki bazował na większych 
parafiach. Skutkowało to powstaniem za-
ledwie kilku parafii na terenie omawianego 
regionu do czasu II wojny światowej. Jed-
nak to nie kościoły drewniane stanowią 
wyróżnik tego obszaru. Lokalną „egzotyką” 
pozostają do dziś drewniane cerkwie.

Bieszczady „zanurzone po pępki w cerkwi 
baniach” – drewniane cerkwie, świątynie 
obrządku wschodniego, miejsca wiary, peł-
ne niewypowiedzianej na głos symboliki, 
były niegdyś dominantą niemal każdej wsi 
i doliny. „Perełki” architektury drewnianej 
miejscami pozostały dziś jedynymi świad-
kami historii dawnych mieszkańców tych 
ziem. Słowo cerkiew na terenach dawnej 
słowiańszczyzny było powszechnie uży-
wane do określania wszystkich świątyń na-
leżących do obrządku chrześcijańskiego.  

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew św. Męczennicy Paraskewy  

w Łopience, fot. T. Trulka
– Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, fot. M. Kraczkowski
Wieża o konstrukcji szkieletowej

słup

zastrzał

rygiel

Konstrukcja gotyckiego drewnianego kościoła / 
cerkwi z dobudowaną wieżą: 1–krzyż, 2–izbica, 
3–kalenica, 4–wieźba dachowa, 5–krzyż, 6–sy-
gnaturka, 7–wieża, 8 i 9–kruchta, 10–konstruk-
cja wieży, 11–nawa główna, 12–prezbiterium
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Rzut poziomy typowego gotyckiego drewnia- 
nego kościoła / cerkwi z dobudowaną wieżą:  
1 i 2–kruchta, 3–przedsionek, 4–wieża, 5–chór 
muzyczny, 6–zaskrzynienia, 7–nawa główna, 
8–ściana tęczowa, 9–główne słupy konstrukcji 
wieży, 10–zakrystia, 11–prezbiterium
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Przekrój poprzeczny kościoła / cerkwi: 1–strop, 
2–zaskrzynienie, 3–obniżony zrąb nawy, 4–zrąb 
prezbiterium

1
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4
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Dopiero od XVI wieku zacieśniło swoje 
znaczenie wyłącznie do świątyń pra-
wosławnych, a następnie również grecko-
katolickich. Cerkwie budowano zazwyczaj  
z drewna, w lokalnych warunkach był to 
materiał łatwiej dostępny i tańszy. Budowa 
świątyń murowanych była wówczas znacz-
nie droższa i często wiązała się z koniecz-
nością zakupu solidniejszego budulca. 

Cerkwie stawiano w „miejscach donio-
słych”, zwykle sytuowano je w centrum wsi 
na niewielkim wzniesieniu. Taka lokalizacja 
miała znaczenie zarówno symboliczne, jak  
i czysto praktyczne. Woda nie gromadzi-
ła się na wzgórzach, samoistnie spływając 
w dół. W ten sposób zabezpieczano mniej 
trwały materiał, jakim jest drewno. Posado-
wiona na wzniesieniu świątynia w dawniej-
szych czasach mogła pełnić rolę „małego 
refugium” – ostoi dla mieszkańców wsi  
w razie ataku nieprzyjaciela. W sferze sym-
boliki wyniesienie cerkwi ponad ludzkie sa-
dyby było też zgodne z wiarą, gdyż to, co 
ludzkie, nigdy nie powinno przewyższać 
tego, co boskie. 

Cerkwie aż do XIX wieku były orientowa-
ne, tzn. ich prezbiterium jest skierowane na 
wschód. Ze wschodem kojarzono światło  

i mądrość. Kierunek ten miał również sym-
bolizować Chrystusa, którego nadejście po-
dobnie do wschodzącego słońca rozświe-
tliło mroki ziemi. Wokół cerkwi roztaczał się 
„zewnętrzny ikonostas” złożony z wieńców 
drzew i okalającego świątynię murku. Oba 
te elementy miały również odgradzać sferę 
sacrum od profanum. 

Tutejsze świątynie drewniane to budowle  
o konstrukcji zrębowej, w której belki ukła-
dano poziomo, a następnie łączono ze 
sobą za pomocą specjalnych nacięć wy-
konanych w ich narożach. Była to trwała 
konstrukcja, wymagająca dość długich  
i grubych bali. Odpowiednio przygotowane  

belki układano i węgłowano, a więc łą-
czono ze sobą za pomocą systemu nacięć 
spajających kolejne elementy. W najstar-
szych cerkwiach drewnianych nie było 
okien skierowanych na północ. Poza czyn-
nikami klimatycznymi miały na to wpływ 
tradycyjne wierzenia. Ta strona świata była 
bowiem kojarzona z siłami nieczystymi. 

Zwieńczeniem cerkwi jest kopuła sferyczna, 
rzecz bardzo trudna do wykonania w drew-
nie. Dlatego poszczególne części świąty-
ni, najczęściej centralnie położoną nawę, 
wieńczy konstrukcyjnie prostszy dach na-
miotowy, cztero- bądź ośmiopołaciowy. 
Dachy świątyń są zazwyczaj dwuspadowe, 
jedno-, dwu- lub wielokalenicowe, ozdo-

bione mniejszymi kopułkami, zwanymi ma-
kowicami lub sygnaturkami. Obie wieńczo-
no kutymi, żelaznymi krzyżami. 

Większość cerkwi to budowle trójdzielne, 
w których wyróżniają się trzy podstawowe 
elementy: prezbiterium, zwane również 
sanktuarium, nawa oraz przednawie, czę-
ściej określane babińcem. Prezbiterium to 
najważniejsze miejsce w świątyni, repre-
zentujące raj. Przebywać w nim mogli jedy-
nie kapłani sprawujący liturgię oraz służba 
cerkiewna. Nawa to środkowa i najobszer-
niejsza część, w której gromadzą się wierni 
podczas modlitwy. Pierwszym pomiesz-
czeniem od wejścia jest babiniec, przezna-
czony niegdyś dla osób, które nie mogły 
w pełni uczestniczyć w całej sprawowanej 
liturgii. Zaliczali się do nich katechumeni, 
ludzi nieczyści i kobiety w okresie menstru-
acji. Nieodłącznym elementem cerkwi są 
wieże pełniące rolę dzwonnicy. Były one 

Fotografie u góry (od lewej): 
–  Dawna cerkiew pw. św. Mikołaja  

w Dobrej Szlacheckiej, fot. Wyd. Compassj
– Dawna cerkiew pw. św. Paraskewy  

w Górzance – rekonstrukcja ikonostasu, 
fot. Wyd. Compass

– Cerkiew Opieki Matki Bożej w Komańczy, 
fot. Wyd. CompassNarożnik budynku o konstrukcji zrębowej  

(dwa rodzaje wiązań)

Soboty – niskie podcienia wsparte na słupach i przy-
kryte jednospadowym dachem, otaczające drewniane 
kościółki lub cerkwie
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wkomponowywane w bryłę świątyni lub 
stawiane osobno. Z uwagi na rozwój myśli 
architektonicznej, panującą modę, zasob-
ność wiernych, a także lokalną tradycję  
w regionie wykształciło się kilka podstawo-
wych typów cerkwi.

Cerkwie archaiczne, nazywane również 
cerkwiami typu bojkowskiego, to kon-
strukcyjnie najstarszy rodzaj cerkwi budo-
wanych w regionie od XVI do XIX wieku.  
W tej grupie świątyń można dodatkowo 
wyróżnić dwa kolejne podtypy: prosty  
i złożony. Wariant prosty charakteryzu-
je się wyraźnie trójdzielną bryłą na rzucie 
podłużnym, z najwyższą i najszerszą środ-
kową nawą. Poszczególne części świątyni 
skrywają się pod łamanymi dachami na-
miotowymi. Dziś jedyna zachowana cer-

kiew tego typu w Bieszczadach znajduje się  
w Smolniku nad Sanem. Ponadto zobaczyć 
je można w Liskowatem koło Krościenka 
oraz w sanockim skansenie, gdzie przenie-
siono cerkiew z Grąziowej. „Ewolucją” wa-
riantu prostego jest typ złożony, w którym 
kwadratowe wieże przechodzą w ośmio-
bok skryty pod kopułą. „Zalążkiem” takie-
go rozwiązania jest przepiękna świątynia  
w Równi niedaleko Ustrzyk Dolnych.

Cerkwie łemkowskie, określane jako pół-
nocno-zachodnie, występują głównie na 
zachodniej Łemkowszczyźnie, w Beskidzie 

Niskim i w Beskidzie Sądeckim. Powstawały 
także w Bieszczadach, czego przykładem 
była m.in. cerkiew w Tyskowej, którą roze-
brano w 1953 roku. Dziś typ takiej architek-
tury podziwiać można w sanockim skanse-
nie podczas zwiedzania cerkwi z Ropek. 

Cerkwie typu północno-zachodnie-
go są trójdzielne, ich poszczególne części 
budowano na rzucie kwadratu. Zazwyczaj 
najszerszą i najwyższą jest nawa, Najbar-
dziej charakterystyczny element cerkwi 
łemkowskiej stanowi pokaźna wieża. Po-
sadowiona jest na ziemi i najczęściej obej-
muje w całości babiniec. Przeważnie każdą 
z części świątyni wieńczy baniasty hełm. 

Cerkwie północno-wschodnie spo-
tkać można jedynie na terenie wschodniej 
Łemkowszczyzny, przede wszystkim w 
dorzeczu Osławy. Ten rodzaj świątyni dzie-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Dawna cerkiew pw. św. Paraskewy  

w Górzance, fot. T. Trulka
– Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, fot. M. Kraczkowski

Cerkiew łemkowska typu północno-zachodniegoCerkiew bojkowska

Cerkiew łemkowska typu schyłkowego

Cerkiew łemkowska typu północno-wschodniego
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li się dodatkowo na dwa kolejne warianty: 
wieżowy i bezwieżowy. Cerkwie bezwie-
żowe posiadają wolno stojącą dzwon-
nicę, zwykle usadowioną na osi świątyni 
przed babińcem. Wspaniałymi przykłada-
mi tej konstrukcji są cerkwie w Turzańsku 
i Rzepedzi. Typ wieżowy wyróżnia się ni-
ską, słupowo-ramową wieżą postawioną 
nad babińcem. Reprezentatywne przy-
kłady tej konstrukcji stanowią świątynie  
w Szczawnem i Wisłoku Wielkim.

Cerkwie wybudowane w tzw. ukraińskim 
stylu narodowym nawiązują swą bryłą 
do świątyń huculskich, wybudowanych na 
planie krzyża greckiego. Zazwyczaj posia-
dają jedną okazałą kopułę, umieszczoną 
centralnie ponad nawą lub też trzy kopuły 
górujące kolejno nad babińcem, nawą i pre-
zbiterium. Świątynie te można podziwiać 
m.in. w Bystrem koło Michniowca, Chmielu, 
Hoszowie i Hoszowczyku.

Ostatni typ cerkwi latynizujących, a więc 
nawiązujących do architektury kościelnej, 
posiada układ trójdzielny, dwudzielny, a na-
wet jednoprzestrzenny. Prezbiterium bywa 
zamknięte trójbocznie. Z przodu świątyni, 
przed babińcem często dostawiano wie-
żę. Najwięcej świątyń tego typu znajduje 
się dziś na terenie Gór Sanocko-Turczań-

skich. Podczas pobytu w Górach Słonnych 
warto w tym celu odwiedzić Siemuszową  
i pobliską Tyrawę Solną.

Nie tylko bryła stanowi o unikatowości 
świątyń należących do obrządku wschod-
niego. Wchodząc do środka cerkwi, kieru-
jemy wzrok na wprost, ku ikonostasowi, 
bariery oddzielającej sacrum od profanum.  
W ramach ikonostasu spoglądają na 
wiernych ikony, święte obrazy pisane za-
zwyczaj na deskach. Ikona, od greckiego 
słowa eicon, oznacza obraz lub wize-
runek, nie jest natomiast wyobrażeniem 
realistycznym. Cechuje ją bogata, wielo-
wiekowa symbolika odkrywająca przed 
wiernymi treści teologiczne. Ikonostas 
składa się z kilku podstawowych rzędów 
ikon, jarusów. Najniżej znajdują się cokoły, 
antepedia, które mogą zawierać przed-
stawienia starotestamentowe. Powyżej 
mieści się rząd ikon namiestnych, po lewej 
stronie będzie to zazwyczaj św. Mikołaj. 
Dalej na prawo znajduje się ikona Matki 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 

fot. M. Kraczkowski
– Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,  

fot. M. Kraczkowski

Typowy układ ikonostasu w cerkwi karpackiej: 
A–Patriarchowie i prorocy starotestamentowi, 
B–Wielka Deesis – modlitwa przebłagalna za 
rodzaj ludzki, wznoszona do Chrystusa przez 
Matkę Bożą, św. Jana Chrzciciela i Dwunastu 
Apostołów, C–Prazdniki – małe ikony wyobra-
żające poszczególne święta roku liturgiczne-
go, D–Ikony tzw. namiestne, 1–Ukrzyżowanie, 
2–Chrystus Pantokrator na tronie w otoczeniu 
Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela, 3–Apostoło-
wie, 4–Ostatnia Wieczerza, 5–Mandylion czyli 
Spas Nerukotwornyj („nie ludzką ręką malo-
wany”) – wyobrażenie wywodzące się według 
tradycji od odbicia twarzy Chrystusa na chu-
ście, 6–Święty szczególnie czczony – najczę-
ściej św. Mikołaj, 7–wrota diakońskie, 8–Matka 
Boża z Dzieciątkiem, 9–Chrystus nauczający  
z Ewangelią w ręku, 10–wrota diakońskie,  
11–ikona chramowa (wyobrażająca wezwanie 
cerkwi), 12–wrota carskie z małymi ikonami 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Czte-
rech Ewangelistów
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Cerkiew typu latynizującego  
w Siemuszowej, fot. J. Orłowski

Cerkiew w ukraińskim stylu narodowym  
w Hoszowczyku, fot. S. Orłowski
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Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii 
lub Eleusy, następnie Chrystus Naucza-
jący. Najbardziej na prawo znajduje się 
ikona chramowa przedstawiająca wezwa-
nie cerkwi. Na tym poziomie ikonostasu 
mieszczą się również diakońskie i carskie 
wrota. Centralnie umieszczone carskie 
wrota znajdują się pomiędzy ikonami Matki 
Boskiej i Chrystusa Nauczającego. Przez 
nie może przejść jedynie kapłan sprawu-
jący liturgię. W Kościele prawosławnym 
mógł to zrobić jeszcze car, głowa ko-
ścioła, stąd też wywodzi się ich nazwa. 
Powyżej rzędu ikon namiestnych mieści 
się jarus prazdników, ikon świątecznych 
reprezentujących dwanaście najważniej-
szych świąt w roku liturgicznym. Pośrod-
ku prazdników, ponad carskimi wrotami, 
w większości świątyń znajduje się ikona 
ukazująca Ostatnią Wieczerzę. Poniżej 
ikony czasami można spotkać mandylion, 
czyli spas nerukotwornyj – nieludzką ręką 
malowany. Ikona ta przedstawia chustę  
z odbitą twarzą Chrystusa. W przeciwień-
stwie do znanej w tradycji zachodniej 
chusty św. Weroniki mandylion nie przed-
stawia umęczonej twarzy Chrystusa. Po-
wyżej znajduje się rząd Deesis, a po jego 
obu stronach – ikony przedstawiające 
dwunastu apostołów. Wyżej umieszcza-

ne są przedstawienia patriarchów i sta-
rotestamentowych proroków, zazwyczaj  
w formie niewielkich, owalnych meda-
lionów. Zwieńczenie ikonostasu stanowi  
scena Ukrzyżowania Chrystusa z postacia-
mi Marii i Jana Ewangelisty.

Sztuka cerkiewna przez setki lat wykształ-
ciła unikatowy kanon, powielany w więk-
szości świątyń. Niewielkie odstępstwa od 
przedstawionego schematu często stanowią 
późniejsze uzupełnienia. Większość cerkwi 
w regionie nie przetrwała do czasów obec-
nych. Dziś zaledwie jedna trzecia z nich cieszy 
oko znawców architektury, wiernych i tury-
stów przemierzających tutejsze wsie i doliny. 
Ogromne zniszczenia, spustoszenie kulturo-
wego krajobrazu południa Polski przyniosły 
wysiedlenia, a przede wszystkim ich dalsze 
konsekwencje. Najcięższy okres, przypada-
jący na lata 50. i 60. XX wieku, oznaczał dla 
wielu świątyń ich kres. Dzięki stopniowemu 
przejmowaniu cerkwi przez wiernych innych 
obrządków oraz dawnych mieszkańców, 
którzy zdecydowali się na powrót, udało się 
zachować niektóre z nich dla przyszłych 
pokoleń. Poza cerkwiami zachowane zabyt-
kowe ikony i ikonostasy podziwiać można  
w Muzeum Historycznym w Sanoku, a także 
w Muzeum Zamkowym w Łańcucie. Najpięk-

niejsze świątynie, cerkwie i kościoły rzym-
skokatolickie znalazły się na Szlaku Architek-
tury Drewnianej. Stanowią one niebywałą 
dumę lokalnych społeczności, a coraz więcej  
z nich przechodzi kolejne remonty.

Dawna cerkiew pw. św. Michała Archa- 
nioła w Smolniku nad Sanem [1]  F5 

   
Dziś pełni rolę kościoła rzymskokatolic-
kiego pw. Wniebowzięcia NMP. To praw-
dziwa perełka architektury cerkiewnej, od 
2013 roku znajdująca się Liście światowego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze-
go UNESCO. Jest archaiczną cerkwią boj-
kowską w formie prostej i zarazem jedyną 
świątynią tego typu w Bieszczadach. Pod 
względem konstrukcyjnym jest to świą-
tynia wyraźnie trójdzielna, orientowana, 
konstrukcji zrębowej, w której babiniec, 
nawa i prezbiterium przykryte są łama- 
nymi dachami namiotowymi krytymi  
gontem. Wzniesiono ją w 1791 roku, jako 
czwartą w historii wsi. Co ciekawe, wybra- 
no dla niej nowe miejsce w centrum  
dawnego Smolnika, gdzie dostojnie gó-
rowała nad całą okolicą w imię zasady 
„to, co boskie, ma być wyżej niż ludzkie”.  
W cerkwi przez wiele lat trwały prace re-
nowacyjne. W okresie 1969–1973 prze-

prowadzono jej remont, używając do tego 
jedynie tradycyjnych narzędzi. Rok póź-
niej świątynia została przywrócona jako  
miejsce kultu. Na zachodniej ścianie pre-
zbiterium przez kilka lat można było zo-
baczyć ślady pazurów niedźwiedzia, który 
potraktował smolnicką cerkiew jako ul.  
W 2009 roku rozpoczęto kolejne prace 
konserwatorskie, skupiając się na odtwo-
rzeniu dawnego wystroju świątyni. 

Dziś wewnątrz można podziwiać  
XVIII-wieczną polichromię na wschodniej 
ścianie nawy. Jest to malowane zwień-
czenie ikonostasu, w którym dwa anioły 
podtrzymują draperię z dwunastoma roko- 
kowymi kartuszami przeznaczonymi na  
wizerunki proroków. To lokalna ciekawostka, 
która w okresie funkcjonowania ostatniego  
ikonostasu była całkowicie zasłonięta. Naj-
prawdopodobniej polichromia powstała 
jeszcze w okresie, gdy w Smolniku był niż-
szy ikonostas, który nie posiadał rzędu ikon 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wnętrze dawnej cerkwi pw. św. Michała 

Archanioła w Smolniku nad Sanem,  
fot. Wyd. Compass

– Dawna cerkiew pw. św. Michała Archanioła  
w Smolniku nad Sanem, fot. Wyd. Compass
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patriarchów i proroków kościoła. W takich 
przypadkach, z braku pieniędzy lub miejsca 
na nieco bardziej okazały ikonostas, decy-
dowano się na uzupełnienie starszego za 
pomocą domalowanej polichromii.

Dawna cerkiew pw. Opieki Boguro-
dzicy w Równi [2]  E4 

Cerkiew pełni dziś funkcję kościoła pw. 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Została wzniesiona w 1. poł. XVIII wie-
ku w  zakolu potoku Olchy. W latach  
60. XX wieku została poddana opiece kon-
serwatorskiej. Dzięki wsparciu wiernych 
w 1975 roku przeprowadzono pierwszy 
gruntowny remont świątyni. Wewnątrz  
z dawnego wyposażenia cerkwi nie zacho-
wało się nic poza tabernakulum. Większość 
cennego wyposażenia w latach 60. prze-
wieziono do muzeum w Łańcucie, w tym 
XVII-wieczny ikonostas, cztery XVIII-wiecz-
ne ikony, feretron i chorągwie procesyjne. 

Nad ołtarzem głównym uwagę przykuwa 
barokowy krucyfiks, ofiarowany przez bp. 
Ignacego Tokarczuka w 1973 roku. Jest to 
krzyż, który trafił do Przemyśla w 1945 roku 
wraz z polskimi uchodźcami ze Wschodu. 
Świątynia nawiązuje do cerkwi bojkowskiej 
w wersji złożonej. Wyróżnia się drewniany-

mi kopułami skrywającymi każdą z trzech 
części jej bryły, tj. babińca, nawy i prezbite-
rium. Budowla jest orientowana, konstrukcji 
zrębowej, w górnych partiach obita gon-
tem. Jest to jedna z lokalnych wizytówek, 
często uwieczniana na pocztówkach, pu-
blikacjach i albumach fotograficznych. 

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła 
w Turzańsku [3]  B4  
Świątynia ta pełniła do 1947 roku funkcję 
cerkwi greckokatolickiej, następnie w latach 
1947–1961 kościoła rzymskokatolickiego,  
a od 1963 roku jest to cerkiew prawo-
sławna. W 2013 roku świątynia została 
wpisana na Listę światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 
To archetypiczna inkarnacja cerkwi łem-
kowskiej typu północno-wschodniego, 
tzw. cerkwi osławskiej w wariancie bez-
wieżowym. Świątynia jest orientowana,  
o konstrukcji zrębowej, szalowana pionowo 
deskami. Jej bryła jest przedłużona poprzez 
przedsionek dobudowany do babińca, po 
bokach prezbiterium dostawiono dwie za-
krystie. Nad babińcem, nawą, prezbiterium 
i zakrystiami wyrasta pięć baniastych wie-
życzek z pozornymi latarniami, makowicz-
kami i wieńczącymi całość kutymi krzyża-
mi. Cerkiew została wzniesiona w latach 

1801–1803, a następnie kilkukrotnie była 
remontowana i rozbudowywana. 

Wewnątrz uwagę zwraca wyposażenie  
i ciekawa ornamentalno-figuralna po-
lichromia. Pośród malowideł można zo-
baczyć na parapecie chóru muzycznego 
Łemka siejącego zboże, a na północnej 
ścianie babińca – Chrystusa odwiedza-
jącego łemkowską rodzinę w ich chyży. 
Ponad ikonostasem znajduje się kolejna 
lokalna ciekawostka. Artysta umieścił tam 
panoramę górską, którą niektórzy interpre-
tują jako widok ze zboczy pobliskiej Suliły 
(759 m n.p.m.) na Bieszczady. Największą 
ozdobą świątyni jest zdecydowanie iko-
nostas. Pochodzi on z 1. poł. XIX wieku,  
a umieszczone w niej ikony zostały napi-
sane przez Bukowczyka. Niestety część  
z nich to kopie, gdyż oryginały przedsta-
wiające Chrystusa Nauczającego, Matkę 
Boską Hodegetrię i prazdniki skradziono. 

Na osi cerkwi wyrasta smukła, cha-
rakterystyczna dzwonnica wzniesiona  
w 1817 roku, uważana przez wielu za naj-
wyższą cerkiewną wieżę wolno stojącą  
w polskich Karpatach. Podobną konstruk-
cyjnie cerkiew można podziwiać w pobli-
skiej Rzepedzi oraz w Komańczy.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy 
w Szczawnem [4]  B4 

Cerkiew pełni dziś funkcję świątyni  
prawosławnej, przed wojną należała 
do grekokatolików. Została wzniesiona 
przez cieślę Hosjana z Płonnej w latach  
1888–1889. Swoją bryłą reprezentuje  
cerkiew łemkowską typu północno-
-wschodniego w wariancie wieżowym. 
Świątynia jest orientowana, trójdzielna, 
nad przedsionkiem i zachodnią częścią 
babińca wznosi się słupowa pionowa 
wieża. Cerkiew pokrywa jednokaleni-
cowy dach dwuspadowy z pokaźnymi 
baniami. Na osi świątyni stoi drewniana, 
słupowa dzwonnica z 1889 roku. Dach 
cerkwi i dzwonnicy pomalowano dość 
osobliwą landrynkową zielenią, nieco 
gryzącą się z typowym wyobrażeniem 
cerkwi. Przez lata zachowała wiele ze 
swojego oryginalnego piękna, do dziś 
nie posiada elektrycznego oświetle-
nia. Szczęśliwie przetrwała wysiedle-
nia i wojnę, choć niewiele brakowało  

Fotografie u góry (od lewej): 
– Ikonostas w cerkwi pw. św. Michała  

Archanioła w Turzańsku, fot. Wyd. Compass 
– Cerkiew pw. św. Michała Archanioła  

w Turzańsku, fot. Wyd. Compass
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i podzieliłaby los większości lokalnych 
cerkwi. Zamiarom rozbiórki zapobie-
gła garstka wiernych, która zdołała po-
wrócić na ojcowiznę po 1956 roku.  
Wkrótce rozpoczęto w cerkwi odpra-
wiać nabożeństwa prawosławne. Od 
tego czasu remontowana, pozostaje  
w ciągłej służbie wiernych gromadzą- 
cych się w jej ścianach. 

Wnętrze świątyni zdobi bogata ornamen-
talno-figuralna polichromia z 1925 roku  
wykonana przez kilku artystów, w tym 
przez Borysa Palij-Nejilo, adiutanta Se- 
mena Petlury. Pomiędzy nawą i prez- 
biterium wznosi się ikonostas wykonany 
pod koniec XIX wieku.

Dawna cerkiew pw. św. Paraskewy  
w Górzance [5]  D4 
Świątynia nawiązuje swoją bryłą do ar-
chitektury kościelnej, przez co można 
powiedzieć, że jest latynizująca. Bu-
dowę cerkwi rozpoczęto w 1835 roku,  
a zakończono trzy lata później. Jej fun-
datorem był Feliks Giebułtowski, ówcze-
sny właściciel wsi. Po wysiedleniach, już  
w 1948 roku, świątynię dość szybko prze-
jął Kościół rzymskokatolicki, co zapewne 
uratowało ją od zniszczenia. Świątynia  

jest orientowana i dwudzielna, prezbite-
rium jest na rzucie kwadratu, do szerszej 
nawy przylega niższy przedsionek. Dach 
posiada oddzielne kalenice dla prezbite-
rium i nawy, z której wznosi się sześcio-
boczna wieżyczka z cebulastym hełmem. 

O jej wyjątkowości nie świadczy bryła,  
a wnętrze, które skrywa unikat w skali ca-
łych Karpat – płaskorzeźbiony i polichro-
mowany ikonostas z połowy XVIII wieku.  
Miejscowa tradycja głosi, że został on 
wykonany z jednego wielkiego pnia lipy,  
przeniesionego do Górzanki przez wezbra-
ne wody potoku. Jego zbyt łaciński cha-
rakter spotkał się z dezaprobatą biskupa,  
który w 1912 roku nakazał rozebranie  
ikonostasu. Wtedy też jego części poroz-
wieszano w różnych miejscach świątyni. 

Zbawcą i „mecenasem” cerkwi stał się ks. 
Piotr Bartnik, proboszcz Górzanki, a zara-
zem przewodnik górski. To właśnie jego sta-
raniem udało się wyremontować i wyeks-
ponować elementy dawnego wyposażenia 
cerkiewnego. W świątyni warto również 
zwrócić uwagę na dwa oryginalne ołtarze 
boczne i ołtarz główny. Ciekawostką jest 
trzeci ołtarz boczny z obrazem św. Igna-
cego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. 

Już sam ten fakt świadczy o tym, że ów  
element świątyni nie stanowił jej daw- 
nego wyposażenia. Został on przeniesio- 
ny do Górzanki z Wołkowyi, gdy tamtej- 
szy murowany kościół rozebrano pod- 
czas budowy zapory w Solinie.

Dawna cerkiew pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Tyrawie Solnej [6]  C3 
Cerkiew w Tyrawie Solnej posadowiona jest 
w cieniu Gór Słonnych, po wschodniej stro-
nie Sanu, nieopodal Mrzygłodu. Drewnianą 
świątynię wzniosło w 1837 roku trzech maj-
strów ciesielskich: Wasyl Bulkstrimił, Gabriel 
Mlachowski i Andrzej Duda. Swoją bryłą  
nawiązuje do kościołów rzymskokato- 
lickich. Od strony zachodniej wyróżnia  
ją wysoka wieża zwieńczona banią.  
Prezbiterium, nawę i babiniec pokrywają  
dachy dwuspadowe, nad nawą wyrasta  
wysoka sygnaturka z latarnią. Po wysiedle-
niach adaptowano ją na kościół rzymsko-
katolicki. Po 1989 roku w świątyni odby- 
wały się również nabożeństwa greckoka-
tolickie. Jeszcze w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym podczas liturgii używano tu  
rękopiśmiennej Ewangelii z XV wieku. 

Barokowo-klasycystyczne wyposażenie 
cerkwi jest współczesne świątyni, nale-

ży do najpiękniejszych w całych Górach 
Sanocko-Turczańskich. Wnętrze zdo-
bi polichromia ornamentalna wykonana  
w 1927 roku przez Władysława Lisow-
skiego, który na stropie babińca namalo-
wał przedstawienie Wprowadzenia Ma-
ryi do Świątyni, a na stropie nawy scenę 
Przemienienia. Oryginalny ikonostas oraz 
ołtarze boczne są dziełem Józefa Bog-
dańskiego, ale mieszczą również starsze 
ikony powstałe w XVIII wieku. Ikonostas 
ma dość nietypową strukturę, w rzędzie 
ikon namiestnych wyrasta sześć wyso-
kich kolumn, pomiędzy którymi dwie iko-
ny Chrystusa Nauczającego i Matki Bożej  
z Dzieciątkiem ujęte są w tonda i zwień-
czone koronami. Na carskich wrotach 
można dostrzec płaskorzeźbę przedsta-
wiającą śpiącego Jessego, z którego boku 
wyrasta drzewo przyjmujące formę winnej 
latorośli. Całość wieńczy kartusz z Matką 
Bożą Karmiącą oraz symbole papiestwa. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Dawna cerkiew pw. św. Paraskewy  

w Górzance, fot. T. Trulka
– Dawna cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy  

w Równi, fot. Wyd. Compass
– Wnętrze dawnej cerkwi pw. św. Paraskewy  

w Górzance, fot. Wyd. Compass
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Cerkiew pw. św Michała Archanioła  
w Bystrem [7]  F5 
Obecnie świątynia jest nieużytkowana. Od 
zagłady uratował ją Bieszczadzki Oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, który 
wciąż zbiera fundusze na dalszy remont 
obiektu. Budowlę wzniesiono w latach 
1901–1902 na miejscu poprzednich cerkwi. 
W 1927 roku przeszła remont, wtedy bogat-
si chłopi zdołali zebrać fundusze na odno-
wienie prezbiterium i ikonostasu. Bystre aż 
do 1951 roku pozostawało poza granicami 
Polski. Po wymianie odcinków granicz-
nych z ZSRR cerkiew znalazła się ponownie  
w kraju i stała opuszczona. Pomimo podej-
mowania prób odprawiania mszy świętych 
przez nowych mieszkańców tych ziem 
nie udało się przejąć jej na łono Kościoła 
rzymskokatolickiego. W 1993 roku daw-
ni mieszkańcy Bystrego zdradzili miejsce 
ukrycia największego dzwonu z miej- 
scowej dzwonnicy, który przez niemal  
pół wieku skrywał się zakopany pod prezbi-
terium. Obecnie wisi w dzwonnicy w po- 
bliskim Michniowcu.

Pomimo braku oryginalnego wyposażenia 
cerkiew urzeka swoją bryłą wprost nawią-
zującą do założeń ukraińskiego stylu na-
rodowego. Niemal identyczne świątynie 

znajdowały się w pobliskim Lipiu, Benio-
wej i Lutowiskach – żadna z nich jednak 
nie przetrwała do czasów współczesnych. 
Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrę-
bowej, trójdzielna, nad całością królują trzy 
potężne kopuły główne oraz dodatkowe 
dwie boczne nad nawą. Przed wejściem 
do świątyni znajduje się kamienna płyta  
z niewyraźną inskrypcją. Zapewne była 
to płyta nagrobna znajdująca się dawniej  
w jednej z poprzednich świątyń w Bystrem. 
Inne świątynie nawiązujące do ukraińskiego 
stylu narodowego można podziwiać m.in.  
w Hoszowie, Hoszowczyku i Chmielu.

Cerkiew pw. św. Anny w Kotowie [8]  
 D2

Cerkiew w Kotowie położona jest na Po-
górzu Przemyskim, zupełnie na uboczu,  
z dala od popularnych tras, zaledwie kil-
ka kilometrów od Birczy. Wzniesiono ją 
w 1923 roku w miejscu starszej świątyni 
pod tym samym wezwaniem. Jej bryła 
nawiązuje do ukraińskiego stylu narodo-
wego. Cerkiew zbudowana jest na planie 
krzyża greckiego z pokaźną, centralnie 
umieszczoną sferyczną kopułą opartą 
na ośmiobocznym bębnie. Do dziś za-
chwyca dawny kunszt budowniczych, 
okna wycięte w kształt trójliścia i ogrom 

pustej kopuły to namacalne świadectwa 
dawnej świetności cerkwi. Po wysie-
dleniu wyznawców obrządku wschod-
niego przez wiele lat świątynia była 
pozbawiona należytej opieki. Dopiero  
w latach 2012–2014 staraniem gminy 
Bircza przeprowadzono prace remonto-
wo-konserwatorskie.

Dawna cerkiew pw. św. Mikołaja w Do- 
brej Szlacheckiej [9]  C3 

Cerkiew w Dobrej Szlacheckiej pochodzi 
z 1879 roku. Położona jest w dolinie Sanu, 
na jego wschodnim brzegu, tuż przy „trój-
styku” Gór Sanocko-Turczańskich, Pogó-
rza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego. 
Po wysiedleniach od 1946 roku do dziś 
pełni funkcję kościoła rzymskokatolickie-
go. Cerkiew usadowiono na niewielkim 
wzniesieniu, jest orientowana i trójdzielna, 
a jej ściany oszalowano pionowo deskami.  
Dach dwuspadowy jest kryty blachą, wyra- 
stają z niego trzy charakterystyczne banie 
zakończone pozornymi latarniami. 

Wnętrze cerkwi jest równie cenne. Po-
lichromię ornamentalno-figuralną na ścia-
nach i stropie wykonali w latach 1899–1904 
Antoni i Michał Bogdańscy oraz Mikołaj 
Demkowicz. Ci sami artyści stworzyli rów-

nież piękny, czterorzędowy klasycystycz-
ny ikonostas, który w całości przetrwał do 
dziś. Na antepediach widnieją przedstawie-
nia starotestamentowe: Wyjście z Sodo-
my, Wygnanie z Raju, Zabójstwo Abla oraz  
Daniel z lwami. Poniżej ikony Ostatniej  
Wieczerzy znajduje się niewielki, za to  
piękny mandylion. 

Dla znawców sztuki cerkiewnej to nie 
sama cerkiew jest w Dobrej najważniejsza. 
Ogromną uwagę przyciąga trójkondygna-
cyjna dzwonnica bramna wznosząca się 
na murze z prostego dzikiego kamienia. 
Dzwonnica znajduje się na osi świątyni, jej 
dolna część pochodzi z XVII wieku, nato-
miast górna ma XVIII-wieczny rodowód. 
Według tradycji nie tylko miała zapewniać 
ochronę, lecz była również samodzielną 
cerkwią. W środkowej kondygnacji mieścił 
się niegdyś archaiczny ikonostas z jednymi 
wrotami diakońskimi. Sam ikonostas się nie 
zachował, ale o dawnej funkcji świadczą 
specjalne otwory pod carskie i diakońskie 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew pw. św Michała Archanioła  

w Bystrem, fot. Wyd. Compass 
– Dawna cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela  

w Tyrawie Solnej, fot. Wyd. Compass
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wrota oraz pomieszczenie na ołtarz. Do-
datkowy ikonostas pozwalał niegdyś na od-
prawianie kolejnej mszy, gdyż przy jednym 
ikonostasie można było odprawić tylko 
jedno nabożeństwo. Sytuacja zmieniła się 
po synodzie zamojskim w 1720 roku, kiedy 
to rozpoczęto powolny proces latynizacji 
wystroju cerkiewnego. Od tego czasu do-
datkowe ikonostasy zaczęto demontować. 
Tak zapewne stało się również w Dobrej, 
gdzie dzwonnica dziś pełni już tylko swoją 
podstawową funkcję. Za pomocą dwóch 
dzwonów, starszego z 1625 oraz młodsze-
go 1924 roku, wciąż wzywa wiernych w sta-
re progi drewnianej świątyni.

Dawna cerkiew pw. Narodzenia Bogu-
rodzicy w Michniowcu [10]  F5  
Oryginalna drewniana bryła cerkwi  
w Michniowcu wznosi się u stóp Magu-
ry Łomniańskiej (1024 m n.p.m.), tuż przy 
granicy państwowej z Ukrainą. Niepro-
porcjonalnie dużą w stosunku do pozo-
stałych części świątyni oktagonalną nawę 
wieńczy potężna ośmiopolowa kopuła 
wsparta na ośmiu wewnętrznych słu-
pach. Jej bryła nie znajduje odpowiedni-
ków pośród innych świątyń drewnianych 
w okolicy. Wzniesiona pomiędzy 1857  
i 1868 rokiem swą architekturą nawią-

zuje do rotundy z absydą, a ośmiokątna  
kopuła zdaje się tu wyrastać niemal z po-
ziomu ziemi. Po wysiedleniach i powro-
cie wsi do Polski w 1951 roku świątynię 
opuszczono, dopiero w latach 70. przy-
wrócono ją do kultu jako kościół rzym-
skokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela. 

Wewnątrz uwagę przykuwa częścio-
wo rozmontowany, wspaniały ikonostas  
z 2. poł. XIX wieku, po jego bokach znaj-
dują się wyjęte ikony namiestne i ołtarze 
boczne. Kolorowa polichromia figuralna 
została namalowana w 1983 roku, z tego 
samego okresu pochodzi oryginalna droga 
krzyżowa. Obok świątyni wyróżnia się niety-
powa dzwonnica z 1904 roku, dolna część  
konstrukcji zrębowej pełniła funkcję  
kostnicy, natomiast górna o konstrukcji słu-
powej wieńczy pokaźny dach namiotowy. 

Dawna cerkiew pw. Narodzenia Bo-
gurodzicy w Liskowatem [11]  E3  
U stóp Pasma Roztoki, niedaleko granicy 
państwa z Ukrainą ulokowała się niezwykła 
drewniana perełka – dawna cerkiew w Li-
skowatem. To architektoniczny unikat, jedna 
z zaledwie kilku świątyń nawiązujących swą 
bryłą do cerkwi typu bojkowskiego w wa-
riancie prostym. Świątynia powstała praw-

dopodobnie w 1832 roku, choć ze wzglę-
du na swój archaizm i pewne rozwiązania 
konstrukcyjne wielu badaczy dopatruje się 
w niej znacznie wcześniejszego rodowo-
du. Świątynia jest orientowana, wyraźnie 
trójdzielna, otoczona okapowym daszkiem 
zabezpieczającym fundamenty przed wa-
runkami atmosferycznymi. Jedną z cieka-
wostek cerkwi stanowiła dodatkowa kaplica 
św. Dymitra z własnym ikonostasem, jaka 
znajdowała się niegdyś ponad babińcem. 

Oryginalne wyposażenie cerkwi nie zacho-
wało się, część ikon z Liskowatego znajduje 
się w muzeum w Łańcucie, a jedna z ikon 
w Muzeum Narodowym we Lwowie. Po 
wojnie świątynia nie miała wiele szczęścia. 
Pozbawiona wyznawców została przejęta 
przez osadników greckich, następnie peł-
niła rozmaite, mniej zaszczytne funkcje, aż 
w latach 70. powróciła na blisko 20 lat do 
kultu jako kościół rzymskokatolicki. Gdy 
w Liskowatem wybudowano nowy kościół, 
cerkiew ponownie opuszczono. Dopiero 
ostatnie lata i sukcesywnie przeprowadza- 
ny remont napawają optymizmem na za-
chowanie tej unikatowej świątyni. Wejścia 
do cerkwi strzeże smukła murowana pa-
rawanowa dzwonnica bramna ozdobiona 
trzema wieżyczkami sygnaturowymi. 

Dawna cerkiew pw. św. Mikołaja  
w Chmielu [12]  E5 

Ponad malowniczym zakrętem Sanu pod 
Otrytem przycupnęła drewniana sylwetka 
dawnej cerkwi w Chmielu. Jest to świą-
tynia orientowana, trójdzielna, konstrukcji 
zrębowej, w jej bryle dominuje spora ko-
puła ustawiona na oktagonalnym tambu-
rze. Oryginalne wyposażenie cerkwi nie 
przetrwało do czasów współczesnych. 
Cerkiew wzniesiono w latach 1904–1906, 
opuszczona po 1951 roku, pełniła różne 
funkcje. W 1969 roku wierni kościoła rzym-
skokatolickiego zdołali ją przejąć do kultu, 
od tego czasu utrzymuje ona rolę kościoła  
filialnego pw. św Mikołaja. 

Świątynię w Chmielu widział każdy praw-
dziwy polski kinoman. Służyła ona za ple-
ner Raszkowa w filmie Pan Wołodyjowski  
w reżyserii Jerzego Hofmana. Według jed-
nej z „bieszczadzkich legend” miała ona 
planowo spłonąć na potrzeby filmu, co 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Dawna cerkiew pw. św. Mikołaja w Chmielu, 

fot. Wyd. Compass
– Wnętrze dawnej cerkwi pw. Narodzenia 

Bogurodzicy w Michniowcu,  
fot. Wyd. Compass
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wywołało duże poruszenie w środowi-
sku konserwatorów sztuki. Na szczęście 
„kinowy pożar” nie strawił budowli i dziś 
może ona cieszyć oko wszystkich turystów 
przemierzających bieszczadzką część doli-
ny Sanu. Obok świątyni znajduje się lokal-
na ciekawostka skryta pod współczesną  
konstrukcją nawiązującą swą formą do 
dzwonnicy cerkiewnej, jest to płyta nagrob- 
na z archaicznym zapisem wykonanym  
w języku starocerkiewnosłowiańskim. Upa- 
miętnia ona zmarłą w 1644 roku Feronię 
Orlicką, a oryginalnie płyta znajdowała się 
wewnątrz poprzednich świątyń w Chmielu. 

Dawna cerkiew pw. św. Dymitra w Ra-
doszycach [13]  B5 

Świątynię w Radoszycach ulokowano na 
zboczu wzniesienia górującego nad starym 
traktem handlowym zmierzającym na po-
bliską Przełęcz Radoszycką (668 m n.p.m.). 
Cerkiew wybudowana w 1868 roku pełni 
dziś funkcję kościoła rzymskokatolickiego 
pw. Matki Boskiej Wspomożycielki. Archi-
tektonicznie bryła świątyni reprezentuje typ 
łemkowskiej cerkwi północno-wschodniej 
w wariancie wieżowym. Cerkiew jest orien-
towana, pozornie dwudzielna z wewnętrz-
nie wyodrębnionym babińcem. Ponad 
dostawionym przedsionkiem wprowadza-

jącym do środka świątyni góruje smukła, 
prosta słupowa wieża zwieńczona wspa-
niałym baniastym hełmem. Budowlę po-
krywa miły dla oka jednokalenicowy dach 
kryty gontem z dwoma baniastymi hełma-
mi nad nawą i prezbiterium. 

Równie ciekawe jest wnętrze świątyni ze 
wspaniałym ikonostasem pochodzącym  
z końca XIX wieku, którego dopełnienie 
stanowią XX-wieczne ikony. Na uwagę za-
sługuje figuralno-ornamentala polichromia 
z końca XIX wieku, najbardziej interesujące 
przedstawienie znajduje się na parapecie 
chóru. Artysta uchwycił na nim dawne Ra-
doszyce, po prawej można się dopatrzeć 
miejscowego Łemka w ludowym stroju sie-
jącego zboże, po lewej zaś przedstawienie 
radoszyckiej cerkwi – uważni dopatrzą się 
tu braku współczesnej dzwonnicy zastą-
pionej kamiennym budynkiem, być może 
kostnicą. Sielankowy obraz cerkwi uka-
zuje również księdza wspartego na lasce, 
odzianego na biało diakona oraz kobiety 
śpieszące na nabożeństwo. Przy wejściu na 
teren cerkiewny czuwa wysoka kamienna 
dzwonnica bramna z ładnymi wieżycz- 
kami zwieńczonymi krzyżami, a całość  
otacza kamienny murek oddzielający sferę 
sacrum od profanum.

Cerkiew pw. Przemienienia Pańskie-
go w Czerteżu [14]  B3 

Cerkiew greckokatolicka w Czerteżu znaj-
duje się tuż obok głównej drogi do Sa-
noka, warto tu wstąpić choć na chwilę, 
kierując się dalej w Bieszczady. Świątynia 
to prawdziwa perła architektury drew-
nianej, jeden z najcenniejszych obiektów 
obrządku wschodniego na Podkarpa-
ciu. Usadowiona na niewielkim wzgórzu,  
w otoczeniu starych dębów i lip zachwyca 
wspaniałą bryłą nawiązującą bezpośred-
nio do architektury najstarszych drewnia-
nych cerkwi ruskich. Świątynia, wzniesiona  
w 1742 roku staraniem miejscowego paro-
cha, Jana Pacławskiego, jest orientowana, 
wyraźnie trójdzielna, nad nawą wyrasta 
pokaźna drewniana kopuła górująca nad 
dachami namiotowymi, skrywającymi ba-
biniec i prezbiterium. Na uwagę zasługuje 
również piękny portal wejściowy ozdo-
biony rozetami, inskrypcjami i archaicz-
ną „dziurką na klucz”. Przez widoczny 
otwór wsuwano dawniej patyk zakoń-
czony specjalną listewką, który przesuwał  
wewnętrzną drewnianą zasuwę. 

W środku zachowały się fragmenty po-
lichromii figuralnej nawiązującej do jubi-
leuszu 950-lecia Chrztu Rusi – na ścia-

nach nawy wyróżniają się przedstawienia  
św. Olgi i św. Włodzimierza Wielkiego. Wy-
posażenie dopełniają dwa ołtarze boczne 
z XIX-wiecznymi ikonami Zwiastowania  
i Zmartwychwstania, a także część ikon,  
w tym obrazującą Trójcę Świętą z 1877 roku.

Dawna cerkiew pw. św. Jerzego w Lalinie  
[15]   B3

Zaledwie kilka kilometrów od głównej tra-
sy wiodącej do Sanoka, u stóp wyniosłego 
Wroczenia (498 m n.p.m.), tuż przy wodach 
Stobnicy, w 1835 roku wzniesiono grecko-
katolicką cerkiew pw. św. Jerzego w Lalinie. 
Wraz z wysiedleniem wyznawców obrząd-
ku wschodniego świątynia została przejęta 
przez miejscową społeczność rzymsko-
katolicką i do dziś pełni funkcję kościo-
ła pw. NPM Królowej. Budowla swą bryłą 
nawiązuje do cerkwi latynizujących, bez 
wyraźnych cech stylowych, jest to świą-
tynia orientowana, wyraźnie trójdzielna, 
zakończona prostokątnym prezbiterium,  
z zewnętrznymi ścianami podbitymi gon-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Dawna cerkiew pw. św. Dymitra  

w Radoszycach, fot. Wyd. Compass
– Dawna cerkiew pw. Narodzenia Boguro- 

dzicy w Michniowcu, fot. Wyd. Compass
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tem. Dwukalenicowy dach wieńczy poje-
dyncza, niewysoka wieżyczka z latarnią. 

Wnętrze zachwyca niemal kompletnym iko-
nostasem z pierwszej połowy XIX wieku, 
rząd ikon namiestnych zdobią piękne przed-
stawienia św. Mikołaja i św. Jerzego zabija-
jącego smoka. W prezbiterium znajduje się 
ołtarz główny z XVIII wieku, a w nawie dwa 
barokowe ołtarze boczne – w lewym ikona 
św. Mikołaja i nietypowy wizerunek Dobrego 
Pasterza w kapeluszu, a także sceny ukazują-
ce Chrystusa z Samarytanką oraz Chrystusa 
wręczającego klucze św. Piotrowi. Świąty-
nię otacza wieniec starych drzew i drew-
niany płotek. Usytuowana nieco na uboczu  
stanowi ciekawy przystanek, który swym 
urokliwym i spokojnym położeniem harmo- 
nijnie wtapia się w niewysokie wzgórza  
Pogórza Dynowskiego.

Dawna cerkiew pw. św. Michała Ar-
chanioła w Brzeżawie [16]  D2 
Brzeżawa to urokliwa miejscowość skryta 
pośród lasów Pogórza Przemyskiego. Naj-
ważniejsze miejsce we wsi zajmuje dawna 
cerkiew, obecnie pełniąca funkcję kościoła 
rzymskokatolickiego. Świątynię wzniesio-
no w 1843 roku, w centrum odosobnionej 
doliny potoku Lipka. Jest to interesujący 

przykład budownictwa powielanego w kilku 
sąsiednich miejscowościach. Niemal iden-
tyczną drewnianą cerkiew można oglądać 
w pobliskiej Lipie. Świątynia w Brzeżawie 
jest budowlą orientowaną, konstrukcji zrę-
bowej, oszalowanej pionowo deskami. Do 
pozornie dwudzielnej bryły przylega od 
północy zakrystia dostawiona do prezbi-
terium, za to ogromną rzadkość stanowi 
dodatkowe pomieszczenie nawiązujące do 
diakonikonu. Świątynię pokrywa interesujący  
jednokalenicowy dach dwuspadowy, na 
którym ośmioboczne bębny stanowią pod- 
stawę dla trzech okazałych bań z latarniami. 

Wnętrze zdobi wielobarwna polichromia fi-
guralna z XIX wieku, w tym wizerunek Boga 
Ojca pośród rozgwieżdżonego nieba na 
sklepieniu prezbiterium oraz przedstawienie 
Matki Boskiej Pokrow trzymającej w dłoniach 
rozpostarty szal. W prezbiterium centralne 
miejsce zajmuje ołtarz z baldachimem, a na 
jego północnej ścianie zawisły fragmenty 
dawnego ikonostasu, między innymi rzędy 
Deesis i prazdników, z pięknym przedsta-
wieniem Ostatniej Wieczerzy. Część ikon 
z rzędu proroków umieszczono w nawie 
głównej, a w ołtarzach bocznych znajdują się 
ikony Trójcy Świętej i Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem. Na przycerkiewnym cmentarzu moż-

na zobaczyć unikatowy rzeźbiony nagrobek  
matki Mikołaja Mazurka, miejscowego lu-
dowego artysty, kamieniarza, stolarza, po-
ety i muzykanta, którego prace znajdują  
się w wielu muzeach regionu, między  
innymi w Rzeszowie i Sanoku. 

Dawna cerkiew pw. Opieki Boguro-
dzicy w Roztoce [17]   D3 

W pobliżu Przełęczy nad Roztokami 
(519 m n.p.m.), pomiędzy grzbietami Pa-
sma Bziany i Chwaniowa wyrasta pośród 
kępy drzew piękna bryła dawnej cerkwi 
w Roztoce. Jest to jedna z ładniejszych 
świątyń wybudowanych w ukraińskim 
stylu narodowym w całym regionie. 
Cerkiew wzniesiono tuż przed wojną,  
w  1936 roku, a po okresie wysiedleń zo-
stała przyjęta przez kościół rzymskokato-
licki. Wprost urzeka swą sylwetką, smukłe  
i idealne proporcje doskonale współgrają  
z otoczeniem trawiastych łąk i nieodległych 
pasm górskich. Skonstruowana na planie 
krzyża, trójdzielna, z wyraźnie wybijającą 
się ku górze centralną kopułą wspartą na 
bębnie i przykrywającą nawę. Do prezbite-
rium przylegają dwie ośmioboczne zakry-
stie przykryte ośmiopołaciowymi dachami  
z kutymi żelaznymi krzyżami. Babiniec 
obiega ganek kryty dachem okapowym, 

zadaszenie to stanowiło ochronę dla wier-
nych, jak również dla samej świątyni. 

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Rzepedzi [18]  B4 

W bocznej dolinie potoku Rzepedka cerkiew 
św. Mikołaja w Rzepedzi zdradza dawne 
usytuowanie wsi, gdyż do czasu wysiedleń 
główna zabudowa rozciągała się u pod-
nóży widokowej Rzepedki (708 m n.p.m.). 
Cerkiew, tak jak dawniej, służy miejsco-
wej społeczności grekokatolików, choć po 
wojnie przez pewien okres czasu pełniła 
funkcję rzymskokatolickiej kaplicy cmen-
tarnej. Świątynię wzniesiono w 1824 roku, 
od tego czasu była kilkukrotnie remonto-
wana i przebudowywana, a ostatni remont 
przywrócił jej oryginalny wygląd. Cerkiew 
należy do „Grupy Osławskiej” i reprezentuje 
niestety rzadko już spotykany typ północ-
no-wschodni w wariancie bezwieżowym. 
Jest to świątynia orientowana, trójdzielna,  
z dużą kwadratową nawą i nieco mniejszymi 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy  

w Rzepedzi, fot. Wyd. Compass
– Greckokatolicka cerkiew pw. św. Onufrego 

Pustelnika, Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku, fot. M. Kraczkowski
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prezbiterium i babińcem. Do wejścia prowa-
dzi otwarty przedsionek, a wielopołaciowy 
dach kryty gontem wieńczą trzy wysokie 
wieżyczki obite blachą. 

Wnętrze skryte pod ośmiopołaciowymi 
kopułami zdobi ornamentalo-figural-
na polichromia wykonana w 1896 roku 
przez Josipa Bukowczyka. Szczególnie 
ciekawe przedstawienia znajdują się na 
parapecie chóru, są to wizerunki świą-
tyni w Rzepedzi oraz greckokatolickiej 
katedry w Przemyślu – dawnego kościo-
ła karmelitów. Najcenniejszym elemen-
tem wyposażenia jest ikonostas z czasu 
budowy cerkwi, który uzupełniają ikony 
wstawione podczas remontu z 1896 roku. 
Rząd ikon namiestnych posiada tylko 
dwie ikony w kształcie owalnym – Mat-
kę Bożą z Dzieciątkiem oraz Chrystusa 
Błogosławiącego. Na linii cerkwi wyrasta 
pokaźna wolnostojąca dzwonnica kon-
strukcji słupowo-ramowej zwieńczona la-
tarnią. Świątynię otacza kamienny murek,  
a na miejscowym cmentarzu spoczywają 
Stanisław Niezabitowski – właściciel Rze-
pedzi i oficer polski z okresu powstania 
listopadowego, a także Teodor Majkowicz 
– pierwszy ksiądz greckokatolicki wyświę-
cony w Polsce po II wojnie światowej.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Średniej Wsi [19]  D4

Kościół w Średniej Wsi został wznie-
siony w 2 poł. XVI wieku jako kaplica 
dworska rodu Balów. Tradycja natomiast 
wiąże go z postacią Piotra Bala, pod-
komorzego sanockiego nawrócone-
go z kalwinizmu. W swoim testamencie  
z 1621 roku nakazał on żonie powrócić 
na łono Kościoła rzymskokatolickiego  
i wybudować kaplicę, w której mógłby 
być godnie pochowany. Budowla na-
wiązuje do architektury późnogotyckiej.  
Jest jednonawowa, z prezbiterium za-
mkniętym trójbocznie, zwróconym na  
południe. Kościół pokrywa jednokale-
nicowy gontowy dach z wieżyczką na  
sygnaturkę. Wspaniała bryła kompletnie 
nie zdradza rodowodu swoich przybudó-
wek. Stojąca przy wejściu wieża zwień-
czona cebulastym hełmem z latarnią 
powstała dopiero w latach 1983–1984,  
a zachodnia zakrystia – w 1991 roku. 

Do wnętrza nawy prowadzą dwa portale 
zamknięte w ośli grzbiet. Podczas ostat-
niego remontu dostawiono jeszcze dwa 
kolejne stylizowane na oryginał. Chór  
muzyczny wspiera się na starej belce  
tęczowej, a wnętrze zdobią polichro-

mie figuralna i iluzjonistyczna wykonane  
w 1. poł. XVIII wieku. Oryginalne wy-
posażenie kościoła dopełniają płasko-
rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej wyko- 
nane przez Jędrka Wasielewskiego „Poło-
ninę”, chyba najsłynniejszego „niepokor-
nego” bieszczadzkiego artystę. 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Jaćmierzu [20]  A3

Kościół w Jaćmierzu wzniesiono w 1. poł. 
XVII wieku. Jest to bardzo ciekawy przy-
kład świątyni drewnianej, która swoją bryłą 
naśladuje murowane kościoły barokowe. 
W fasadzie głównej uwagę przykuwają 
dwie identyczne dwukondygnacyjne smu-
kłe wieże, ozdobnie szalowane deskami, 
zwieńczone barokowymi hełmami. 

Wnętrze świątyni zachwyca przepychem. 
Po wejściu do środka można odnieść wra-
żenie, że przebywa się w okazałym kościele 
murowanym. Bogata polichromia pochodzi 
z XVIII–XX wieku, w zakrystii ornamentalna 
dekoracja – z początku XVIII wieku, na ścia-
nach nawy i chóru – z 2. poł. XIX wieku. Na-
tomiast prezbiterium i strop nawy pokrywają 
malowidła wykonane przez Włodzimierza 
Lisowskiego w 1926 roku. Ponad nawą kró-
luje belka tęczowa z późnobarokową grupą 

Pasji wykonaną około 1760 roku. Ozdobę 
prezbiterium stanowi także portal zachodni  
z 1664 roku z charakterystycznym nadprożem 
z tzw. oślim grzbietem. Do ciekawostek zali-
czyć można barokową marmurową chrzciel-
nicę w formie kielicha z 1770 roku, ozdobioną 
herbem Jastrzębiec. Kościół doskonale wpi-
suje się w spokojny, małomiasteczkowy kli-
mat i drewnianą zabudowę Jaćmierza. Warto 
tu wstąpić chociaż na chwilę, by zatopić się 
 w powoli płynącym czasie, usiąść przy daw-
nym rynku i po prostu być, z dala od ruchliwych  
tras i wielkiego gwarnego świata.

Drewniana  zabudowa w Mrzygłodzie 
[21]  C2 

Miejscem zupełnie unikatowym na „drewnia-
nej” mapie całego Podkarpacia jest Mrzygłód. 
To dawne miasteczko położone nad Sanem, 
gdzie czas zatrzymał się dawno temu. Two-
rzy swoisty „mikrokosmos”, cichą, nieco za-
pomnianą i położoną na uboczu pamiątkę 
minionych lat. W początkach swojej histo-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

rii Panny w Średniej Wsi, fot. Wyd. Compass
– Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia  

Najświętszej Marii Panny w Jaćmierzu,  
fot. stock.adobe.com
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rii miejscowość ta znana była jako Tyrawa.  
W 1425 roku otrzymała prawa miejskie z rąk 
króla Władysława Jagiełły, wtedy też wytyczo-
no prostokątny rynek na lewym brzegu Sanu. 
Jego rozwój zapewniał przechodzący prze-
zeń szlak handlowy, trudniono się tu również 
flisactwem, spławiając sól, drewno, dziegieć  
i wyroby fajansowe na północ. Z tego okre-
su pochodzą słowa piosenki „Flisaki, flisaki, 
kupcie nam tabaki, a jak nie kupicie, to się 
potopicie”, którą żegnano wypływających 
w daleką podróż rzecznych „marynarzy”. 
Przez kolejne wieki wielowyznaniowe i wie-
loetniczne miasteczko przeżywało kolejne 
powodzie, głód, pomór, najazdy tatarskie, 
pożary. Kataklizmy te kształtowały charak-
ter mieszkańców i zabudowę miasteczka. 
Ostatni wielki pożar z 1893 roku dał począ-
tek współczesnej zabudowie, a na ponad 
pół wieku utrwaliły ją plany budowy kolej-
nego stopnia wodnego na Sanie. Wielkich 
planów na szczęście nie zrealizowano, za 
to zakaz budowy nowych obiektów na te-
renie zalewowym przyczynił się do zacho-
wania unikatowego zespołu drewnianej 
zabudowy małomiasteczkowej. Skupiona 
jest ona przeważnie wokół urokliwego 
rynku ozdobionego tradycyjnymi, orygi-
nalnymi „kocimi łbami” i pomnikiem króla 
Władysława Jagiełły. Większość budynków 

ustawiona jest szczytem do drogi. Są to 
przeważnie domy drewniane o konstrukcji 
zrębowej węgłowane na jaskółczy ogon. 
Część z nich posiada okapy wysunięte 
przed lico ścian, wspierające się na wysta-
jących rysiach. Urokliwe domy pokrywają 
dachy dwuspadowe, a szczyty budynków 
jedynie częściowo zachowały oryginalne 
formy i detale. Będąc w Mrzygłodzie, trzeba 
choć na chwilę przysiąść na dawnym rynku 
i delektować się „trwaniem”, powoli płynący 
czas miasteczka to antidotum na nieustan-
ny pęd codzienności.

Dwór ze Święcan w Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku [22]  C3

W sektorze Pogórzan Zachodnich Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 
na widokowym tarasie zrekonstruowano 
drewniany dwór ze Święcan, wybudowa-
ny w 1861 roku przez Majstra Sochę. Dwór 
zbudowany jest z drewna jodłowego na 
planie prostokąta, szalowany i nakryty da-
chem czterospadowym poszytym gontem. 
Stawiając budynek na nowo odtworzono 
tu oryginalny ganek w elewacji ogrodowej, 
przywrócono wewnętrzne kominki, a tak-
że zrekonstruowano polichromię ścienną 
w dworskiej kaplicy. Pewną lekkość bryle 
dworu nadała misterna listwa snycerska 

biegnąca wokół budynku tuż pod okapem, 
a także doprowadzająca do drzwi wej-
ściowych urokliwa aleja lipowa. Wnętrze 
składa się z 11 pomieszczeń mieszkalnych 
i użytkowych w układzie amfiladowym. Do 
dyspozycji dawnych domowników i dwor-
skiej służby znajdowały się tu m.in. pokój 
stołowy, pokoje dla dzieci, obszerna sypial-
nia, wygodny salon, przytulna kancelaria, 
zaciszna domowa kaplica, kredens, kuchnia 
z sienią gospodarczą oraz łącząca wszyst-
ko sień pełniąca zarówno funkcje repre-
zentatywne, jak i czysto użytkowo-komu-
nikacyjne. Bogate wyposażenie wnętrza 
pozwala przenieść się do czasów minio-
nych, gdy dwór stanowił jeszcze własność 
rodu Olszewskich. 

Pod dachem Bojków
Charakterystycznym elementem biesz-
czadzkich wsi były długie, bojkowskie chy-
że, zagrody jednobudynkowe skrywające 
pod jednym dachem część mieszkalną  
i gospodarczą, przeznaczoną dla zwierząt. 
Wysokie i dość strome dachy kryto gon-
tem lub słomą, praktycznie do początku 
XX wieku większość z nich była kurna, tzn.  
w ich bryle brakowało komina. Dym z cen-
tralnego pieca uchodził przez powałę na 
strych, a wnętrze izb było przez to wiecznie 

zadymione i czarne od sadzy. Bojkowska 
niechęć do stawiania kominów była powią-
zana z pewnym charakterystycznym scep-
tycyzmem do wszelakich nowinek, a także 
z lokalnymi wierzeniami i przesądami – we-
dług Bojków w kominach miały gnieździć 
się złe moce. W rogach ciasnych izb sta-
wiano ogromne piece – centra domostwa 
służące do gotowania, pieczenia chleba, 
ogrzewania oraz spania. Ciepłe miejsce na 
piecu było zazwyczaj zarezerwowane dla 
osób starszych lub dzieci. Wnętrza domów 
były niezwykle skromne – podłogę często 
stanowiła zwykła polepa, dobrze ubita glina, 
mebli było niewiele – stół ze schowkiem na 
pokarm, stołki, ławy ustawione pod ściana-
mi służące do spania oraz przykrótkie łóżko 
zarezerwowane dla gospodarza i gospo-
dyni. Ozdobę stanowiły ikony, najczęściej 
oleodruki wieszane w izbie pod powałą. 
Zachowane przykłady bojkowskich chyż 
można oglądać w Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Dwór ze Święcan, Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Sanoku, fot. R. Mrozowski
– Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy,  

Muzeum Budownictwa Ludowego 
 w Sanoku, fot. R. Mrozowski
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Chaty z wnęką
Ukształtowanie terenu determinowało układ 
wsi zamieszkiwanych przez Dolinian, były to 
tzw. łańcuchówki, w których zabudowa ciągnęła 
się wzdłuż potoków, a pola uprawne wychodzi-
ły na pasma i grzbiety. Zabudowę wsi stanowiły 
budynki drewniane o konstrukcji zrębowej, łą-
czyły one pod jednym dachem część mieszkal-
ną i gospodarczą. Obok domostwa znajdo-
wał się jeszcze sklep, czyli kolebkowa piwnica 
oraz bróg, służący do przechowywania siana  
i słomy. Była to prosta forma architektonicz-
na złożona z dachu wspartego na czterech 
słupach wbitych w ziemię. Bogatsi gospoda-
rze przy swoim obejściu stawiali nawet kilka 
brogów. Wiejski krajobraz uzupełniały stojące  
przy domach studnie z kamienną cembrowiną. 

Domy były dość rozbudowane, pod jednym 
dachem znajdowała się izba mieszkalna, 
sień, stajnia, boisko – miejsce młocki zboża, 
obora, wozownia oraz inne pomieszczenia 
gospodarcze, przez co swym wyglądałem 
przypominały one bojkowskie i łemkow-
skie chyże. Charakterystycznym elementem 
obiektów spotykanych w okolicy Sanoka 
była wnęka wykonana w ścianie frontowej. 
Pozwalała ona przejść pod zadaszeniem 
z sieni do gospodarczej części budynku. 
Przykłady takiego budownictwa można 

między innymi spotkać w Dobrej, Hłom-
czy, Dębnie i Hołuczkowie. Sercem każ-
dego domu był ogromny piec usytuowany  
w izbie, służył on do pieczenia chleba, przyrzą-
dzania posiłków, a zimą zapewniał także cie-
płe miejsce do spania. Początkowo większość 
domów była kurna, nie posiadała komina,  
a dym z pieca uciekał przez powałę, dopie-
ro z czasem zaczęto stosować specjalny 
okap, który kierował dym na strych lub do 
dostawionego komina. Podłogi były czę-
sto wykończone jedynie polepą, ściany  
i piec bielono. Przy ścianach ustawiano ławę,  
służącą zarówno do spania, jak i do jedzenia.

Łemkowskie chyże
Łemkowie mieszkali w chyżach, długich 
drewnianych chałupach, krytych wspólnym 
dachem dla części mieszkalnej i gospodar-
czej. Zazwyczaj mieściły się w nich jedna 
lub dwie izby mieszkalne, sień, komora, 
stajnia, w której trzymano zwierzęta nale-
żące do gospodarstwa, nieraz wydziela-
no również owczarnię, boisko służące do 
młócenia zboża i przechowywania sprzę-
tu, z tyłu dobudowywano czasami zacha-
tę, w  której składowano opał. Dach kryto 
zwykle gontem, który pod koniec XIX wie-
ku niemal całkowicie wyparł strzechę. Od 
chyż bojkowskich odróżniały je dość sze-

rokie okapy, wspierające się na tragarzach 
oraz wypuszczonych na zewnątrz belkach 
zrębu, często specjalnie profilowanych 
i dodatkowo zdobionych. Wraz z pojawie-
niem się nowoczesnych pieców zaczęto 
bielić izby. Dużą uwagę przykuwano do 
sfery wizualnej, fronty domów malowano, 
część mieszkalną na czerwono z białymi 
pasami, a cześć gospodarczą na żółto, rów-
nież z białymi pasami. Obramowania okien 
i drzwi malowano na niebiesko, następnie 
dekorowano na biało motywami roślinny-
mi. Szczególnie zdobione chałupy spotyka-
no w Radoszycach, gdzie i dziś stare łem-
kowskie budownictwo wciąż cieszy oko.

Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku [22]  C3

Najlepszą lekcję architektury drewnianej 
zapewnia Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku. Zgromadzone w nim 
przykłady dawnego budownictwa to 
reprezentatywne zestawienie drewnia-
nych perełek, jakie niegdyś można było 
spotkać w wielu miejscowościach regio-
nu. Muzeum to rodzaj ochronki, „minio-
nego świata w pigułce”, który odtwarza 
realia dawnych mieszkańców tych ziem 
– Bojków, Łemków, Dolinian i Pogó-
rzan. Spacer wzdłuż kolejnych sektorów 
to ciekawa przygoda dla całej rodziny,  
wkomponowane w zielone zbocza 
i łąki drewniane chyże, domy i bu-
dynki gospodarcze ożywają tu za 
sprawą ciekawych opowiadań mu-
zealnych przewodników. Więcej infor-
macji o sanockim skansenie zamiesz-
czamy w rozdziale „Muzea, skanseny,  
galerie, izby regionalne”. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Chałupy Pogórzan Wschodnich i kościół  

z Bączala Dolnego, Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, fot. R. Mrozowski

– Dwór ze Święcan, Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, fot. M. Kraczkowski

Chałupa Pogórzan Wschodnich, Muzeum Budow-
nictwa Ludowego w Sanoku, fot. M. Kraczkowski
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Zamki i grodziska 

Historia osadnictwa w Bieszczadach i na 
okolicznych terenach wiąże się nieroze-
rwalnie z najstarszymi ośrodkami władzy. 
Najpierw były to grodziska, z czasem 
kamienne zamki, z których zarządzano 
wioskami i miasteczkami oraz poddany-
mi pracującymi w pocie czoła w cieniach 
Berd, Kiczer i Magur. Grodziska budowa-
no w miejscach trudnych do zdobycia 
przez potencjalnego wroga. Doskonały 
przykład lokacji typowo strażniczej moż-
na napotkać w Hoczwi, gdzie na wzgórzu 
Grodzisko (405 m n.p.m.) w widłach Sanu 
i Hoczewki, wciąż widnieją wyraźne śla-
dy umocnień datowanych na X–XI wiek. 
Po erze ziemno-drewnianych grodzisk  
w XIV wieku rozpoczęto budowę zam- 
ków murowanych – trwalszych, stano-
wiących lepszą ochronę. Często wzno-
szono je na miejscu dawnych grodzisk. 
Taki rodowód miał niewielki, murowa-
ny zamek w Mymoniu, który powstał po 
1340 roku. Jego kamienne relikty można 
było oglądać jeszcze w latach 30. XX wie-
ku. Niestety kamienne szczątki posłużyły 
miejscowym gospodarzom jako darmo- 
wy budulec okolicznych chałup. Podob-
ny los spotkał wiele siedzib rycerskich,  
po których pozostały jedynie nikłe ślady 
w terenie. Zameczki w Nowotańcu, Zbo-

iskach, Niebieszczanach, Hoczwi i Bali-
grodzie to już zamierzchła, zapomniana 
przeszłość. Zamek w Nowotańcu po-
wstał zapewne pod koniec XV wieku.  
Przez stulecia skutecznie opierał się na-
jazdom tatarskim i pożarom, ale nie po-
dołał nieubłaganemu upływowi czasu. 
Dziś świadectwem dawnej historii zamku 
jest XVIII-wieczny obraz w miejscowym 
kościele pw. św. Mikołaja, w którym jego 
patron został przedstawiony na tle mu-
rów zamkowych. W podobnym stanie jest 
leżący nieopodal Zamek w Zboiskach. 
Wzniesiona w XV wieku murowana bu-
dowla została zniszczona przez wojska 
Rakoczego blisko 200 lat później. Pozo-
stały po nim ślady ziemnych fos i umoc-
nień, a także resztki kolebkowych zam-
kowych piwnic. W miejscach dawnych 
zamków i siedzib rodowych wznoszono 
również dwory, taki los spotkał fortalicjum 
w Niebieszczanach.

Fajka  [23]  C3 i Horodysko  [23]  

 C4

Spośród licznych grodzisk rozsianych w te-
renie najważniejsze miejsce zajmują dwa  
z nich, Fajka i Horodysko koło Trepczy.  
Oba usytuowane są na skraju Pogórza Dy-
nowskiego, na wzgórzach ponad doliną 
Sanu. Były one najprawdopodobniej zaląż-
kiem pierwotnego Sanoka, który dopiero  

w późniejszym czasie przeniesiono na 
obecne miejsce – wskazują na to chociaż-
by odkopane tam pieczęcie książęce księ- 
cia Rościsława Rurykowicza z 1271 roku. 

Zamek w Hoczwi  [24]  C4

Niewielki murowany zamek w Hoczwi 
wzniósł Matiasz II Bal pod koniec XV wie-
ku. To właśnie w jego murach planowano 
i kierowano akcją kolonizacyjną, koncen-
trującą się w dolinach Hoczewki i Solinki.  
W XVI wieku zamek tętnił życiem, a za 
sprawą konwersji swoich właścicieli był 
także prężnym ośrodkiem kalwinizmu. 
Siedziba rodowa Balów spłonęła od  
uderzenia pioruna pod koniec XVI wieku. 
Wielu miejscowych widziało w tym wyda-
rzeniu karę boską za grzech innowierstwa. 
Po pożarze zamek odbudowano. 

Balowie utracili Hoczew w XVIII wieku na 
rzecz Fredrów. W murach zamku około 
1770 roku urodził się Jacek Fredro, ojciec 
wybitnego komediopisarza Aleksandra  
Fredry. To on na kartach swojego pamięt-
nika „Trzy po trzy” wspominał po latach 
podróż do Hoczwi i miejscowy zamek:  
„Jechaliśmy pod górę wykutą w ska-
le drogą. Na grzbiecie pagórka mój oj-
ciec wstrzymał konia i zawołał rzewnym 
głosem, jak gdyby widział przyjaciela: 
»Hoczew!«. W dolinie nad brzegiem rze-

ki płynącej do Sanu ujrzeliśmy szczątki 
niewielkiego zamku. Obok biały dworek  
i gospodarskie, dość porządne zabudo-
wania. Dalej kościółek, karczma i chaty 
wzdłuż łęgu rozsypane. To była Hoczew. 
»Tu, w tym zamku urodziłem się« – rzekł 
mój ojciec”. Z czasem opuszczony za-
mek popadał w coraz większą ruinę i za-
pomnienie. Dziś pozostały po nim resztki 
dumnych murów i przepastnych piwnic. 

Zamek Sobień  [25]  D3

Zamek wznosi się ponad malowniczym 
zakolem Sanu niedaleko Załuża i Mona-
sterca. Wybudowano go na przełomie 
XIII i XIV wieku, najprawdopodobniej z po-
lecenia Kazimierza Wielkiego, w miejscu 
wcześniejszych umocnień ziemnych.  
W 1389 roku król Władysław Jagiełło nadał 
go rycerskiemu rodowi Kmitów, a zamek 
szybko stał się centrum ich ogromnych 
dóbr usytuowanych nad górnym Sanem. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w hi-
storii zamku była wizyta w 1417 roku króla 
Władysława Jagiełły ze świeżo poślubioną 
Elżbietą z Pileckich Granowską. Po wybu-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Zamek królewski w Sanoku, fot. D. Szuwalski
– Ruiny zamku Sobień,  

fot. Andrii / stock.adobe.com
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dowaniu nowej siedziby Kmitów w nie-
odległym Lesku w 2. poł. XV wieku Sobień 
utracił swoje znaczenie i stopniowo popa-
dał w ruinę. 

W 1914 roku podczas I wojny światowej 
żołnierze austriaccy umieścili działo artyle-
ryjskie w zamkowej baszcie. Oddanie kilku 
strzałów spowodowało znaczne zniszcze-
nia murów już wcześniej nadwątlonych 
czasem i warunkami atmosferycznymi. 
Zamkowe mury były również wykorzysty-
wane jako darmowe źródło budulca, np. 
zachowany gotycki portal został wywie-
ziony do leskiego zamku przez Augusta 
Krasickiego w latach 20. XX wieku. Sam 
zamek był zbudowany na planie nieregu-
larnego trapezu, z czworoboczną basztą  
w zachodnim narożu i budynkiem miesz- 
kalnym w części wschodniej. Dziś z murów  
roztacza się piękna panorama na dolinę 
Sanu. Na szczyt wzgórza zamkowego  
prowadzi ścieżka przyrodnicza ze znaj-
dującego się u jego podnóży parkingu.  
Obecnie wzgórze wraz z pozostałościami 
zamku chroni rezerwat przyrody Sobień.

Zamek leski  [26]  C4

Pod koniec XV w. na stromo wzniesio-
nym wzgórzu nad Sanem w Lesku Kmi-

towie wybudowali drewniany dwór. Po 
1538 roku zastąpiono go murowaną 
wieżą mieszkalną wybudowaną dzięki 
staraniom wojewody krakowskiego Pio-
tra Kmity. Jeszcze w XVI wieku zamek 
został rozbudowany w duchu renesansu.  
W swojej burzliwej historii był kilkukrotnie 
niszczony i odbudowywany, z czasem 
pozbawiony należytej opieki podupadł, 
tracąc wiele ze swojego oryginalnego 
charakteru. W 2. poł. XVI wieku na ponad  
160 lat stał się własnością rodu Stadnickich.  
W tym czasie przeszedł kolejną rozbu-
dowę, w trakcie której otrzymał wyso-
kie mury obronne z czterema basteja-
mi. Nowe mury nie wytrzymały jednak 
dwukrotnego ataku wojsk szwedzkich  
w XVII wieku. Podczas wojny północnej 
w 1704 roku zamek spłonął w pożarze,  
a część murów wysadzono w powietrze. 

Niedługo potem Lesko wraz z wyremonto-
wanym w 1712 roku zamkiem przeszło na 
własność rodu Ossolińskich. Kolejny remont 
rozpoczął znany śląski architekt Gotfryd 
Hoffman. Wkrótce jednak zamek przeszedł 
na własność Mniszchów, a w 1783 roku jego 
mury strawił potężny pożar. W 1799 roku 
obiekt przeszedł w ręce rodu Krasickich. 
Pierwsze prace remontowe rozpoczęto 

już w 1803 roku, jednak brak funduszy na 
ten cel znacząco wydłużył odbudowę. Ta 
ostatecznie została przeprowadzona dopie-
ro w latach 1836–1843, zgodnie z planami 
sporządzonymi przez Wincentego Pola – 
wybitnego poetę i geografa. Pol całkowicie 
odmienił oblicze leskiego zamku, nadał mu 
charakter rezydencji klasycystyczno-neo-
renesansowej w stylu włoskim. Krasiccy 
uczynili z zamku centrum życia kultural-
nego i politycznego. W 1872 roku Edmund 
Krasicki nakazał odsunięcie budowanej li-
nii kolejowej z dala od wspaniałego parku  
zamkowego i swojej siedziby, aby szum  
przejeżdżających lokomotyw nie zakłócał  
ciszy domowej. Swą decyzją skazał miesz- 
kańców Leska na dojeżdżanie do stacji  
kolejowej w Jankowcach. 

Okres I wojny światowej przyniósł kolej-
ne zniszczenia. Żołnierze rosyjscy ograbili 
wnętrza komnat i sal, a wycofując się z Le-
ska, wywołali ogromny pożar, który strawił 
znaczną część rezydencji. Także w czasie 
II wojny światowej stacjonujący tu Sowie-
ci zniszczyli wiele historycznych pamiątek 
oraz wspaniałe zasoby zamkowej biblioteki. 
Dziś zamek leski pełni funkcje turystyczne, 
jest ogólnodostępnym hotelem urokliwie 
położonym tuż obok Sanu i wspaniałe-
go parku. W 2019 roku podczas prac re-
montowych odkryto tu blisko dwumetro-
wej długości lufę armatnią pochodzącą  
z XVIII wieku. Być może mury zamkowe 
skrzętnie chowają jeszcze wiele podobnych 
znalezisk, które tylko czekają na odkrycie...

Zamek królewski w Sanoku  [27]  C3 

Zamek usytuowano w miejscu o charak-
terze obronnym. Jego walory były znane 
od dawna, gdyż uprzednio znajdowało 
się tutaj grodzisko wczesnośredniowiecz-
ne. Dopiero Kazimierz Wielki rozpoczął 

przebudowę ówczesnej siedziby. Naj-
ważniejsze wydarzenie w historii zam-
ku miało miejsce 2 maja 1417 roku, gdy  
w jego murach odbyło się wesele króla 
Władysława Jagiełły z trzecią żoną – Elż-
bietą Granowską z Pilczy. Nowa wybranka 
króla nie cieszyła się jednak wielką estymą 
wśród dworzan i kronikarzy, w ich oczach 
była prawdziwą femme fatale.

W niedługim czasie sanocki zamek stał się 
domem dla czwartej żony Jagiełły – kró-
lowej Zofii Holszańskiej, która owdowiaw-
szy, mieszkała w nim aż do swej śmierci  
w 1461 roku. Kolejną właścicielką zam-
ku była żona króla Zygmunta I Starego – 
Bona Sforza. Prawdopodobnie osobiście 
nigdy do niego nie przybyła, natomiast 
niebywale przysłużyła się do jego rozbu-
dowy. Z polecenia królowej marszałek 
Mikołaj Wolski przebudował gotycki obiekt 
w duchu renesansowym. Kolejne rozbu-
dowy powiększyły bryłę zamku o dwa 
boczne skrzydła oraz wieżę. Do poważne-
go upadku zamku doszło w XIX i XX wie-
ku. Rozebrano wtedy uszkodzone przez 
upływ czasu skrzydła. Okres międzywo-
jenny przyniósł zmianę funkcji budowli.  
W 1934 roku uruchomiono tutaj Muzeum 
Ziemi Sanockiej. W okresie okupacji na te-
renie zamku wybudowano schron bojowy. 

Po wojnie na krótko zamieniono obiekt  
w szpital wojskowy oraz rusznikarnię, 
wkrótce też przystąpiono do jego remon-
tu. W mury zamku ponownie powróciło 
muzeum. W 2013 roku ukończono kolejny 
remont oraz odbudowę jego południowe-
go skrzydła. Dziś w sanockim zamku miesz-
czą się unikatowe zbiory sztuki cerkiewnej, 
wspaniałe ikony, elementy ceramiki po-
kuckiej, a przede wszystkim wspaniała wy- 
stawa prac Zdzisława Beksińskiego.

Fotografia u góry: Zamek królewski w Sanoku, fot. Wikimedia Commons

Zamek w Lesku, fot. stock.adobe.com
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Pałace, dwory, wille 

Pałac w Olszanicy  [28]  D4

Tuż przy Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej 
w Olszanicy dumnie wznosi się ponad lu-
strem wody smukła, elegancka sylwetka pa-
łacyku. To eklektyczna budowla ozdobiona 
ciekawą wieżą przykrytą strzelistym ostro-
słupowym dachem z małymi wieżyczkami 
po bokach. Pałac otacza wciąż pełna wody 
fosa, nadająca wyjątkowo przemyślany 
charakter miejscowemu założeniu ogrodo-
wemu. Znajdują się tu również pozostałości 
ziemnych fortyfikacji bastionowych. 

Sam pałac ma dość współczesną metry-
kę, w obecnej formie wybudowano go  
w 1905 roku dzięki pomocy małżeń-
stwa Stefanii Jordanówny i Antoniego 
Juścińskiego. Poza pałacem w skład za-
łożenia wchodzą zachowane zabudo-
wania oficyny, kuźni oraz kamiennego 
mostku. Całość otacza wspaniały park 
dworski z zachowanymi pomnikowy-
mi drzewami oraz sporej wielkości staw. 
Od czasu wybudowania pałacu pełnił 
on funkcję pensjonatu, po zniszczeniach  
I wojny światowej szybko go odbudowa-
no. W kolejnych latach wojennych obiekt  
często zmieniał przeznaczenie. Stacjo-

nowały w nim wojska radzieckie, po-
tem niemieckie, a po wojnie polskie 
Wojsko Ochrony Pogranicza. W latach  
70. XX wieku przeszedł na własność  
Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie 
mieści się w nim ogólnodostępny ośrodek 
szkoleniowy służby więziennej.

Dworek w Dziurdziowie [29]  C4

U stóp wzniesienia Gruszki (583 m n.p.m.), 
w Dziurdziowie koło Hoczwi zachował się 
niezwykle urokliwy mały szlachecki dwo-
rek, wystawiony przez rodzinę Gostwickich 
w 2. poł. XIX wieku. Jest to kolejna siedzi-
ba szlachecka wybudowana we wsi. Po-
czątkowo w XV wieku istniał tu drewniany 
dwór należący do sławnego rodu Balów, 
który z czasem przejęty został przez Fre-
drów. W XIX wieku obiekt strawił pożar,  
a na jego miejscu Gostwiccy wznieśli bar-
dziej trwałą, murowaną siedzibę, która 
przetrwała do czasów współczesnych. Jest 
to typowy, niewielki dworek, jakich nie-
gdyś w Bieszczadach było wiele. Parterowy  
i częściowo podpiwniczony budynek zwró-
cony jest frontem w stronę południową. 
Dzięki temu był dobrze oświetlony, a nie-
wielka frontowa weranda przy wejściu mo-
gła służyć jako przytulne miejsce do spę-
dzania wolnego czasu. Front zdobi portyk 

wsparty na dwóch kolumnach wieńczący 
trójkątny szczyt. Całość budowli pokrywa 
dwuspadowy dach kryty blachą.

W czasie II wojny światowej budynek prze-
kształcono w ukraińską szkołę, a następnie 
w sowiecki lazaret. Po 1952 roku umiesz-
czono w nim wiejską szkołę. Obecnie dwór 
pozostaje w rękach prywatnych. W jego 
murach częściowo rozgrywa się akcja po-
wieści Meandry wojny Bieszczadem na-
znaczone autorstwa Krzysztofa Jana Droz-
dowskiego, wydanej w 2014 roku. Wokół 
dworu zachowały się pojedyncze drzewa  
z dawnego parku dworskiego oraz stary 
sad. Najciekawszym okazem dendrologicz-
nym jest Lipa Sobieskiego – miał ją zasadzić 
miejscowy dziedzic na wieść o wiktorii wie-
deńskiej w 1683 roku. Dziś wiekowe drzewo 
mierzy około 8 m w obwodzie.

Zamek Gubrynowiczów w Porażu  [30]  

 C4

Adam Gubrynowicz, jako człowiek zdecy-
dowanie nieszablonowy, nie stronił od dość 
osobliwych pomysłów. Dobrze wykształ-
cony dyplomata miał zakupić tytuł barona 
za 20 tys. dolarów od króla Hiszpanii Alfon-
sa XIII. Jego awangardowa postawa znala-
zła swoje ujście również w doborze nowej 

siedziby. W zakupionym przez matkę ma-
jątku w Porażu koło Zagórza Gubrynowicz 
wzniósł w 1928 roku budynek wzorowa-
ny na średniowiecznej rycerskiej warowni 
zwieńczonej wysoką wieżą z blankami. 
Szybko zyskał on miano ostatniego zamku 
Rzeczypospolitej, nie tylko przez datę bu-
dowy, ale może przede wszystkim przez 
rolę, jaką budynek pełnił w okresie II wojny 
światowej. Zamek Gubrynowicza podczas 
okupacji hitlerowskiej był siedzibą kwate-
ry AK obwodu Sanok. Nową rolę budynku 
wspomagało jego ustronne położenie, tuż 
przy granicy lasu, z dala od innych zabu-
dowań. Rezydencja była również schronie-
niem w czasach wojennej zawieruchy dla 
innych wysoko urodzonych. W jej murach 
bezpieczną przystań znalazł właściciel le-
skiego zamku hr. August Krasicki.

Pałac Humnickich w Birczy  [31]  DE2 

Bircza usytuowana na Pogórzu Przemy-
skim może pochwalić się dawnym pałacem 
Humnickich, wzniesionym na zamkowym 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Pałac w Olszanicy, fot. Wyd. Compass
– Zamek Gubrynowiczów w Porażu,  

fot. Wyd. Compass
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wzgórzu, oddzielonym od miasteczka nie-
wielkim i częściowo zasypanym wąwozem. 
W miejscu obecnego pałacu wznosił się 
tu dawniej drewniany zameczek strzegą-
cy traktu handlowego łączącego Sanok  
z Przemyślem. Na początku XIX wieku za-
stąpiono go okazałą rezydencją murowa- 
ną. Wybudowano ją na planie prostokąta, 
wykorzystując do tego część starych zam-
kowych piwnic. W 1841 roku zamek prze-
szedł na własność rodu Kowalskich herbu 
Habdank. W latach 60. XIX wieku rozpo- 
częto dalszą gruntowną przebudowę: zli-
kwidowano dawne zabudowania gospo- 
darcze przylegające do jego ścian, dobu-
dowano dwie baszty, utworzono wspaniały  
park i aleję drzew doprowadzającą gości  
do odnowionego pałacu. 

Niestety walki z UPA doprowadziły do 
zniszczenia pałacu w 1945 roku, a jego 
ruiny częściowo rozebrano. W wyniku re-
formy rolnej pałac wraz z otaczającym 
go parkiem przeszedł na własność skarbu  
państwa. Wkrótce przystąpiono do odbu-
dowy i zmiany jego funkcji. Kolejne remonty 
z lat 60. i 70. XX wieku prowadziły do dal-
szego zacierania cech stylowych. Obecnie 
dzięki staraniom gminy Bircza oraz Związ-
ku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl  
trwają prace renowacyjne, które mają 
przywrócić kształt pałacu z czasów jego  
przedwojennej świetności. 

Dworek w Trepczy  [32]  C3

Trepcza, wzmiankowana po raz pierwszy  
w 1339 roku w przywileju lokacyjnym mia-
sta Sanoka wydanym we Włodzimierzu 

przez księcia halickiego Jerzego II Troj-
denowicza, była własnością królewską  
do 1772 roku i podlegała staroście sanoc-
kiemu. Na początku XIX wieku rząd au-
striacki sprzedał miejscowość Bolesławowi 
Zatorskiemu, w tym okresie wzniesiono 
również miejscowy dwór.

W późniejszych latach miejscowość zmie-
niała właścicieli, w 1867 roku majątek na-
był Alojzy Kozma, a następnie w latach  
30. XX wieku Antoni Woliński. Z dawnego  
założenia dworskiego przetrwał drewniany 
dwór z połowy XIX wieku, przebudowany 
w 1920 roku oraz w okresie powojennym 
i dostosowany do współczesnych potrzeb 
mieszkalnych. Obok dworu znajdują się 
dawny budynek gospodarczy, a także ka-
mienna figura Matki Bożej upamiętniająca 
powstańca z 1863 roku – najprawdopo-
dobniej członka rodziny Kozmów. Z daw-
nego parku dworskiego pozostało kilka 
drzew. Obecnie obiekt pozostaje własno-
ścią prywatną.

Dwór w Jurowcach  [33]  B3

Przy głównej drodze w Jurowcach, naprze-
ciw bryły dawnej drewnianej cerkwi św. Je-
rzego ulokowano zabudowania dworskie 
wraz z parkiem. Murowany budynek klasy-
cystycznego dworu wzniesiono w pierwszej 
połowie XIX wieku dla rodziny Słoneckich 
herbu Korab. Dwór został rozbudowany  
i zmodernizowany z początkiem XX wieku, 
po II wojnie światowej pełnił rozmaite funk-
cje i częściowo opuszczony popadał w ruinę. 
Dopiero ostatnie lata przynoszą zasadniczą 
zmianę – rozpoczęty remont powoli przy-

wraca mu dawną świetność. Jest to budowla 
parterowa, skierowana frontem na północny 
wschód, z dobudówką na piętrze i charak-
terystycznym klasycystycznym elementem 
polskich dworków – wspaniałym portykiem 
kolumnowym. Portyk wsparty na czterech 
wysokich smukłych kolumnach zwieńczo-
ny jest trójkątnym szczytem z półkolistym 
oknem. Dwór otacza park ze starodrzewem 
oraz staw. Do dziś przetrwała również część 
zabudowań gospodarczych, które mija się, 
jadąc drogą wojewódzką nr 886 do Sanoka.

Willa Kuźmakówka w Baligrodzie  [34]  

 C4

Uwagę przejeżdżających przez Baligród 
przykuwa zadbana sylwetka willi, mieszcząca 
obecnie siedzibę Nadleśnictwa Baligród. Jest 
to jedna z pamiątek świadcząca o dawnej 
świetności miasteczka. Willę wybudowano 
na początku XX wieku dla doktora medycy-
ny Włodzimierza Kuźmaka. W swej długiej 
historii budynek pełnił różne funkcje, mię-
dzy innymi był siedzibą sądu, podczas wojny 
kwaterowali w nim żołnierze LWP, a podczas  
walk z UPA stacjonował tu ppłk Jan Gerhard 
– autor słynnych Łun w Bieszczadach, w któ- 
rych nadał jej popularną nazwę Willi No-
tariusza. Po wojnie budynek przekazano 
Lasom Państwowym, mieściły się tu tak-
że szkoła i mieszkania socjalne. Z czasem 
opuszczona willa zaczęła niszczeć. Dopie-

ro w 2013 roku, po ukończeniu gruntow-
nego remontu przeniesiono do jej wnętrz 
siedzibę nadleśnictwa, a obok utworzo-
no ciekawą ścieżkę prezentującą gatun-
ki roślin i drzew rosnących w Bieszczadach.  

Szumny dwór w Kalnicy  [35]  C4

Kalnica położona u stóp Suliły (759 m n.p.m.), 
w dolinie potoku Kalniczka, to spokojna i nie- 
zwykle malownicza miejscowość, która może 
pochwalić się bogatą historią. Jej świadec-
twem są resztki dworu, a w zasadzie stodo-
ły dworskiej oraz nieliczne już pomnikowe 
drzewa. Najsłynniejszym mieszkańcem po-
bielanego murowanego dworku był bez wąt-
pienia Wincenty Pol, znakomity pisarz, poeta, 
geograf, który w latach 1836–1839 dzierżawił 
i administrował tutejsze dobra należące do 
rodu Krasickich z Leska. W „okresie kalnic-
kim” Pol poświęcił się ziemiaństwu, budo-
wał drogi i mosty, dbał o ludność lokalną, 
przez co często nie znajdował zrozumie-
nia pośród innych okolicznych ziemian, jak  
i samych mieszkańców. W Szumnym dwo-
rze powstawały liczne dzieła, w tym słynne  
Obrazy z życia i natury, w których poeta 
opisał niezwykły zimowy atak dzików na 
Kalnicę. O historii Szumnego dworu i poby-
cie Wincentego Pola w Kalnicy przypomina 
tablica wmurowana w resztki kamiennej 
dworskiej stodoły, a także tablice informacyj-
ne ustawione przez Nadleśnictwo Baligród.

Szumny Dąb w parku podworskim w Kalnicy, fot. Wyd. Compass

Fotografia u góry: Willa Kuźmakówka w Baligrodzie, fot. Wyd. Compass
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Kościoły, klasztory, sanktuaria 
i miejsca pielgrzymkowe 

Kościoły, klasztory i sanktuaria rzymskokato-
lickie zazwyczaj stawiano na północ od gó-
rzystych terenów Bieszczadów, w miastecz-
kach i miejscach, w których znajdowały się 
większe skupiska ludności polskiej. Dzięki 
bogatym fundatorom, możnym i rzeszy 
wiernych wznoszono wspaniałe świątynie, 
zazwyczaj murowane, a przez to trwalsze  
i bardziej okazałe. W Bieszczadach zacho-
wało się ponad 30 historycznych świątyń. 
Pośród nich są tak znane obiekty, jak ko-
ściół i klasztor Franciszkanów w Sanoku,  
sanocka fara, XVIII-wieczny kościół  
św. Anny w Hoczwi, kościół w Lutowiskach, 
niewielki XIX-wieczny kościółek w Baligro-
dzie czy wreszcie cieszące się ogromnym 
kultem sanktuarium św. Andrzeja Boboli  
w Strachocinie. Nie wszystkie kościoły  
szczęśliwie przetrwały do czasów współ- 
czesnych, niektóre zniszczono podczas 
działań wojennych; taki los spotkał daw-
ny drewniany kościół w Komańczy. Część 
świątyń zniknęła z map w okresie powojen-
nym. Podczas budowy Jeziora Solińskiego 
zniszczono zabytkowy kościół w Wołkowyi. 
Niektórych obiektów nigdy w pełni nie wy-
budowano. Lokalną ciekawostką pozostają 
ceglane mury nieukończonego kościoła  
w Stefkowej – doskonale widoczne z Dużej 
Obwodnicy Bieszczadzkiej.

Kościół pw. Rozesłania Apostołów  
w Mrzygłodzie  [36]  C3

Murowany z kamienia kościół wzniesiono 
w latach 1415–1424 z fundacji króla Wła-
dysława Jagiełły jako wotum dziękczynne 
za zwycięstwo odniesione pod Grunwal-
dem. Jest to jedna z najstarszych świątyń 
w całym regionie, a w jej budowie mieli 
pomagać jeńcy krzyżaccy. W czasie swojej 
długiej historii kościół dzielił losy z resztą 
miasteczka – był kilkakrotnie niszczony 
przez najazdy i powodzie, a następnie od-
budowywany. Pomimo licznych remon-
tów wciąż zdradza swój gotycki rodowód. 
Jednonawowa świątynia jest orientowana, 
a całość zamyka trójboczne prezbite-
rium, do którego przylegają zakrystia wraz  
z kruchtą. Wnętrze zdobią trzy ołtarze  
o cechach barokowych, a także obraz 
Chrystusa Króla z 1660 roku. Kościół ota-
cza kamienny mur oraz parawanowa 
dzwonnica bramna z 1836 roku.

Kościół św. Mikołaja w Tyrawie Woło-
skiej  [37]  D3

Ponad drogą wiodącą do centrum Ty-
rawy Wołoskiej od kilku wieków czuwa 
murowany kościół, ufundowany przez 
Ludwika Urbańskiego przed 1745 rokiem. 
W barokowej bryle świątyni nawa stanowi 
jedność z trójbocznie zamkniętym pre-
zbiterium, do którego przylegają zakrystia 
oraz kaplica. Wnętrze zdobi późnobaro-

kowy ołtarz główny z 1750 roku, w które-
go centrum znajduje się obraz Matki Bo-
skiej Szkaplerznej z 1859 roku, a na jego 
zasuwie współczesny ołtarzowi obraz 
Trójcy Świętej. Ołtarze boczne pochodzą  
z 1864 roku. Osiemnastowieczny rodo-
wód posiadają również: wspaniała am-
bona, wciąż działające organy, kamienna 
chrzcielnica i kropielnica, a także znaczna 
część pozostałego wyposażenia świątyni. 
Za kościołem wznosi się ciekawa mu-
rowana dzwonnica z XIX wieku, nakryta 
czterospadowym dachem brogowym.

Kościół św. Mikołaja w Nowotańcu  [38]  

 B3

Niemal w samym centrum miejscowości 
wznosi się późnobarokowy murowany  
z łamanego kamienia kościół, ufundowa-
ny przez rotmistrza chorągwi husarskiej 
Józefa Bukowskiego. Świątynia była kon-
sekrowana w 1745 roku. Wybudowano ją 
na planie krzyża łacińskiego, w którego ra-
mionach ulokowano dwie kaplice – Matki 
Boskiej Różańcowej i św. Anny. W fasadzie 
uwagę zwracają dwie smukłe, symetryczne 
wieże o zaokrąglonych narożach, zwień-
czone baniastymi hełmami. Ołtarz główny 
pochodzi z początku XX wieku, uzupełnio-
no go późnobarokowymi ornamentami  
z rozebranej cerkwi w Darowie. We-
wnątrz świątyni znajduje się ciekawy obraz  
św. Mikołaja z 1. poł. XVIII wieku, na któ-
rego tle, według tradycji, namalowano 
nieistniejący już dziś zamek w Nowotań-
cu. Ponad prezbiterium uwagę przykuwa  
bogata belka tęczowa, obok krzyża 
widnieją na niej postacie Matki Boskiej,  
św. Jana, Marii Magdaleny oraz aniołów  
z narzędziami Męki Pańskiej.

Kościół Krzyża Świętego w Bukowsku  

 [39]  B4

Nieopodal dawnego rynku w Bukowsku 
króluje bryła neogotyckiego murowanego 
kościoła wybudowanego w miejscu star-
szej świątyni w latach 1882–1886. Najcie-
kawszym elementem kościoła jest jego 
wnętrze, przede wszystkim przepiękna, 
barwna polichromia wykonana w 1911 roku 
temperą przez krakowskiego malarza Le-
onarda Winturowskiego. Na tęczy, tuż pod 
sklepieniem widnieje ciekawe przedstawie-
nie Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, 
odbierającej hołd od polskich świętych oraz 
reprezentantów wszystkich stanów narodu 
polskiego, w tym skrzydlatego husarza. Oł-
tarz główny, ołtarze boczne, ambona oraz 
resztę wyposażenia wykonano w stylu neo-
gotyckim. W środku warto również zwró-

cić uwagę na figurę Matki Boskiej stojącą 
ponad wejściem, która została wykonana 
z lanego żelaza w Paryżu, a do Bukowska 
trafiła w 1903 roku. Przed świątynią wzno-
si się około 15-metrowej wysokości wieża 
pełniąca funkcję dzwonnicy.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Lesku  [40]  D4

Od blisko pięciuset lat leska fara góruje 
nad miastem, jego mieszkańcami i tury-
stami kierującymi swoje kroki w Biesz-
czady. Gotycka świątynia zbudowana  
z łamanego kamienia została ufundowa-
na przez Piotra Kmitę około 1530 roku.  
W jej bryle dominuje smukła wieża kró-
lująca ponad miastem. O ile budowla 
nawiązuje do swojej oryginalnej gotyckiej 
formy, to wnętrze zdradza silne wpływy 
baroku – zawdzięcza to przebudowie 
dokonanej w połowie XVIII wieku przez 
znanego architekta Gotfryda Hoffmana. 
W środku zachwyca XVIII-wieczny ołtarz 
z obrazem ukrzyżowania Chrystusa po-
chodzącym z tego samego okresu, sta-
nowiącym zasuwę dla obrazu Matki Bożej 
Różańcowej. Warto tu również zwró-
cić uwagę na XIX-wieczną rzeźbę Matki  
Bożej z Dzieciątkiem na kolumnie wy-
konaną z białego marmuru przez Wło-
cha F. Bertiniego. Do ciekawostek należą 
również dwa monumentalne malowidła 
ścienne stworzone przez wybitnego ar-
tystę Jana Henryka Rosena. Są to obrazy 
Chrystus na morzu i Hołd Maryi, do któ-
rego ponoć pozowali mieszkańcy Leska. 
Poza wspaniałą amboną i ołtarzami bocz-
nymi, ciekawymi świadectwami historii  
są epitafia inskrypcyjne z czarnego mar-
muru, w tym upamiętnienie Franciszka 
Pułaskiego, jednego z przywódców kon-
federacji barskiej, śmiertelnie rannego  
w 1769 roku w bitwie pod Rabem.

Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Kró-
lowej Bieszczadzkiej w Jasieniu  [41] 

 E4

Jasień stanowi dziś część Ustrzyk Dolnych, 
dawniej było to jedno z najważniejszych 
miejsc kultu w Bieszczadach, a zarazem 
trzecia historyczna parafia rzymskokato-
licka w całej okolicy. Miejscowość słynę-
ła z odpustów urządzanych 15 sierpnia 
i 29 września. Zwłaszcza ten drugi bywał 
nazywany „odpustem na buty”, gdyż miej-
scowi kupowali wtedy obuwie na srogie 
bieszczadzkie zimy. Murowany barokowy 
kościół wybudowano w 1740 roku, a od 
1968 roku jest to sanktuarium Matki Bo-
żej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej. Po  

Fotografia u góry: Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, fot. Wyd. Compass 
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II wojnie światowej do świątyni przywiezio-
no z Rudek koło Lwowa niezwykle cenną 
XVI-wieczną ikonę Matki Boskiej Rudeckiej, 
która szybko stała się obiektem lokalnego 
kultu. Niestety w 1992 roku obraz skradzio-
no, a w ołtarzu głównym wisi dziś jedynie 
jego wierna kopia. Poza ołtarzem głów-
nym wnętrze świątyni zdobi ciekawa ba-
rokowa ambona z baldachimem pocho-
dząca z XVII wieku, a także XVIII-wieczna 
chrzcielnica w formie łodzi, na której stoi 
Dzieciątko Jezus wsparte na krzyżu.

Sanktuarium Matki Nowego Życia, ruiny 
klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu    

 [42]  C4

Zagórz może pochwalić się dwoma nie-
zwykłymi zabytkami związanymi z wiarą 
rzymskokatolicką – sanktuarium Matki Bo-
żej Zagórskiej Matki Nowego Życia oraz 
ruinami kościoła i klasztoru Karmelitów Bo-
sych. Powołane w 2007 roku sanktuarium 
znajduje się w kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Jest to barokowa 
świątynia murowana wzniesiona w poło-
wie XVIII wieku, być może z wykorzysta-
niem starej gotyckiej kaplicy ufundowanej 
według lokalnej tradycji przez Kazimierza 
Wielkiego. Jej największym skarbem jest 
łaskami słynący późnogotycki korono-
wany obraz Zwiastowania NMP z około  
1530 roku. Pozostałe cenne elementy wy-
posażenia kościelnego stanowią ołtarze 
boczne z początku XX wieku, a także am-
bona powstała przed 1700 rokiem. Część 
wyposażenia pochodzi ze zniszczonego 
zagórskiego karmelu, w tym XVIII-wieczne 
stacje Drogi Krzyżowej. 

Spod kościoła prowadzi niezwykła, orygi-
nalna artystyczna Droga Krzyżowa na Marie-
mont, wzgórze w zakolu Osławy, na którym 
ulokowano zrujnowany od stuleci obronny 
klasztor Karmelitów Bosych. Zagórski kar-
mel to jedna z najbardziej malowniczych 
atrakcji całego regionu. Przejmujące puste 
mury były niegdyś domem zakonników  
i schronieniem dla weteranów wojskowych. 
Zespół klasztorny powstał z fundacji Jana 
Franciszka Stadnickiego. Jego budowę roz-
poczęto na początku XVIII wieku, a szczyt 
jego świetności minął wraz z pierwszym 
rozbiorem Polski. To w tych murach sto-
czyli swój ostatni bój konfederaci barscy, 
broniący się przed wojskami rosyjskimi. Na 
początku XIX wieku klasztor stał się żywym 
ogniskiem myśli patriotycznej. Działalność 
ta nie spodobała się zaborcom, Austriacy 
prawdopodobnie podłożyli ogień, któ-
ry doszczętnie strawił klasztor 16 czerwca  

1822 roku. Wkrótce doszło również do  
kasaty klasztoru, a jego mury uległy dal- 
szej ruinie. 

Pierwsze próby jego renowacji podjęto  
w latach 50. XX wieku, niestety z przyczyn 
politycznych nie mogły być one w pełni 
zrealizowane. Dopiero wraz z przejęciem 
terenu przez gminę Zagórz rozpoczęto 
stopniowe zabezpieczanie nadwątlonych 
czasem murów, a także powolną odbudo-
wę. Udało się zabezpieczyć jedną z baszt, na 
której utworzono punkt widokowy. Ponadto 
odtworzono ogrody klasztorne, częściowo 
oczyszczono z roślinności mury, a w ostat-
nim czasie rozpoczęto prace adaptacyjne 
dawnego foresterium, budynku gościnnego, 
na centrum kultury. W jego wnętrzu znajdą 
się pomieszczenia do promocji wyrobów 
regionalnych, punkt informacji turystycznej, 
restauracja, sala projekcyjno-filmowa, sala 
ekspozycyjno-konferencyjna oraz pracow-
nie artystyczne. W odbudowanym foreste-
rium będzie można zwiedzić celę zakon-
nika, a w jego dobudowanej części wybrać 
się na wirtualny spacer po ruinach klaszto-
ru, odwiedzić jego tajemnicze podziemia, 
a także zostać świadkiem najważniejszych 
epizodów z historii karmelu, m.in. wielkiego 
pożaru klasztoru czy obrony konfedera-
tów barskich. Zagórski karmel to popularne 
miejsce wycieczek – w 1957 roku odwiedził 
go Karol Wojtyła. Jego mury stanowią tło 
powieści Grób Nieczui autorstwa Zygmun-
ta Kaczkowskiego. Jakub Czarnik osadził  
w nim akcję jednej z książek należących do 
serii o Panu Samochodziku – Pan Samo-
chodzik i klasztor w Zagórzu.

Kościół św. Stanisława Biskupa w Uher-
cach Mineralnych  [43]  D4

Jedną z największych ozdób Uherzec 
jest murowany kościół wzniesiony dzię-
ki staraniom ks. Jakuba Jaworskiego  
w latach 1754–1757. Późnobarokowa 
świątynia została najprawdopodobniej 
zaprojektowana przez znanego architekta 
Gotfryda Hofmana. W skład powstałego 
kompleksu kościelnego wchodzą ponad-
to murowana dzwonnica oraz 2-metro-
wej wysokości unikatowy mur obronny  
z otworami strzelniczymi, który miał  
chronić przed napadami beskidników. 
Wnętrze świątyni zdobi wspaniała po-
lichromia iluzjonistyczna wykonana na 
przełomie XVIII i XIX wieku przez Anto- 
niego Stroińskiego, a następnie prze-
malowana w 1901 roku przez Jana Ta- 
bińskiego. W prezbiterium zwraca uwagę  
XVIII-wieczny ołtarz główny z obrazem 

św. Stanisława Biskupa oraz towarzy- 
szące mu ołtarze boczne. 

Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komań-
czy  [44]  B4

Komańcza Letnisko to niewielki przysiółek, 
w którym znajduje się unikatowy drewnia-
ny budynek klasztoru Sióstr Nazaretanek 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W jego 
ścianach w latach 1955–1956 władze ko-
munistyczne internowały Prymasa Tysiąc-
lecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Budynek klasztoru wzniesiono w latach 
1929–1931 w modnym wówczas stylu 
szwajcarskim. W okresie międzywojennym 
siostry zakonne prowadziły tu sanatorium 
dla dzieci chorych na gruźlicę, a w czasie 
wojny niosły pomoc osobom zagrożonym 
aresztowaniem, niezależnie od ich naro-
dowości. W 1955 roku internowano w nim 
chorego ks. Stefana Wyszyńskiego, było to 
już jego czwarte miejsce zesłania. Dzięki 
opiece sióstr prymas wrócił do zdrowia,  
a podczas przymusowego pobytu napisał 
w nim m.in. Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego. W klasztorze można dziś zwie-
dzać izbę pamięci, a także niewielką kapli-
cę, w której prymas odprawiał mszę świętą 
dla sióstr.

Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości 
w Polańczyku  [45]  D4

Wiele bieszczadzkich cerkwi pełni dziś 
funkcję kościołów rzymskokatolickich, 
czego przykładem jest dawna cerkiew pw. 
św. Męczennicy Paraskewii, wzniesiona  
w 1909 roku w Polańczyku. Po wysiedle-
niu wyznawców obrządku wschodniego  
świątynię w 1948 roku objęli ochroną 
miejscowi katolicy. Dziś dawna cerkiew 
nosi godność sanktuarium Matki Bo-
żej Pięknej Miłości, a jej najcenniejszym 
skarbem pozostaje łaskami słynący ob-
raz Matki Boskiej Łopieńskiej. W marcu  
1949 roku, ks. Franciszek Stopa zdołał 

przenieść do Polańczyka ołtarz główny  
z cerkwi w Łopience wraz z cudowną iko-
ną, ratując je przed niechybnym zniszcze-
niem. W Polańczyku ikona Matki Boskiej  
na nowo przyciąga rzesze wiernych. Ory-
ginalna polichromia nie przetrwała do 
czasów współczesnych, a w 2007 roku bry- 
ła świątyni uległa znacznej przebudowie.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  
w Sanoku  [46]  C3

W południowo-wschodnim krańcu sa-
nockiego rynku wznosi się kamienna 
bryła kościoła i klasztoru oo. Franciszka-
nów. Wzniesiono je w latach 1632–1640 
w duchu baroku, następnie kilkukrotnie 
przebudowywano. Skromna, nieco su-
rowa kamienna sylwetka świątyni skry-
wa liczne dzieła sztuki sakralnej, w tym 
XVII-wieczny krucyfiks znajdujący się  
w ołtarzu głównym. Z tego samego okre-
su pochodzi cenny obraz św. Antoniego 
znajdujący się w prawym późnobaroko-
wym ołtarzu bocznym. Za sprawą łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej z XVII wie- 
ku, przedstawiającego Madonnę ze śpią-
cym Dzieciątkiem, świątynia pełni dziś 
funkcję sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia – Pani Ziemi Sanockiej. Wspaniała 
polichromia wnętrza została wykonana 
w latach 30. XX wieku przez Władysła-
wa Lisowskiego, znanego sanockiego 
mistrza malarstwa i pozłotnika. Tuż przy 
wejściu do kościoła wmurowano tablicę 
upamiętniającą postać św. ks. Zygmun-
ta Karola Gorazdowskiego, sanoczanina, 
którego ochrzczono w murach świątyni  
9 listopada 1845 roku. Wewnątrz mieści  
się poświęcona mu kaplica. Znany jako 
„ksiądz dziadów, ojciec ubogich, apostoł 
Bożego Miłosierdzia” przez wiele lat pełnił 
posługę kapłańską we Lwowie, gdzie za-
słynął swą pracą wśród najuboższych, nie- 
uleczalnie chorych, rekonwalescentów, sa-
motnych matek i porzuconych niemowląt.

Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, fot. T. Trulka
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Cerkwie murowane 

Wpisane w krajobraz białe ściany murowa-
nych cerkwi zazwyczaj żywo kontrastują  
z otaczającą je soczystą zielenią pobliskich 
bukowych lasów i potarganych wiatrem 
gór. Jednak gdy wypatruje się ich z górskich 
szczytów, okazuje się często, że to nie biel, 
a blaszane baniaste hełmy, tylko nieco wy-
rastające ponad koronę gęstych wiekowych 
drzew, zdradzają ich położenie. Te wymo-
dlone przez całe pokolenia miejsca wiary 
były dawniej rozsiane w wielu górskich do-
linach. Wielka ofiarność wiernych obrządku 
wschodniego wspomagała rozwój ducho-
wy całych miejscowości. Okazałe cerkwie 
stawały się powodem do dumy lokalnych 
społeczności, które w białych murach swo-
ich świątyń szukały ukojenia, drogi i nadziei. 

Ten świat niemal przestał już istnieć, ale 
ostatnie lata zdają się jednak nieść nadzie-
ję, działania ludzi dobrej woli powoli przy-
wracają należyty stan wielu opuszczonym 
obiektom. Uratowano cerkiew w Baligro-
dzie, odremontowano świątynię w Żernicy 
Wyżnej, trwają jeszcze prace w Grabówce 
i Olchowej. Ikoną działań na rzecz ratowa-
nia bieszczadzkich świątyń wciąż pozostaje 

słynna cerkiew w Łopience. Inną ciekawą 
murowaną cerkiew można zobaczyć m.in. 
w Smolniku nad Osławą, gdzie uwagę przy-
kuwa wspaniały ikonostas. Będąc w okolicy 
Sanoka, warto zajrzeć do Międzybrodzia, 
gdzie obok świątyni wyrasta tajemnicza  
kamienna piramida – grobowiec rodów 
Kulczyckich i Dobrzańskich. 

Cerkiew pw. św. Męczennicy Paraskewii 
w Łopience  [47]  D5

 Co roku słońce przez okna cerkwi
 rozjaśnia ukłonem twarz Madonny
 która ikoną łączy dwa krzyże...
 Jan Szelc, Co roku w Łopience

Nieżyjący już poeta Jan Szelc, pisząc te 
słowa, oddał swoiste piękno i mistycyzm 
urokliwej bieszczadzkiej doliny, w której 
niegdyś kwitło centrum kultu maryjne-
go. Łopienka znana była dawniej w całej 
okolicy z licznych odpustów i łaskami sły-
nącego obrazu Matki Boskiej. Pojawienie 
się obrazu, będącego kopią słynnej iko-
ny Matki Boskiej z Werchraty koło Luba-
czowa, owiane jest licznymi legendami. 
Według jednej z nich ikona miała objawić 
się na przycerkiewnej lipie – do dziś wi-

dać na niej potężną dziuplę, która swoim 
obrysem przypomina sylwetkę Matki Bo-
skiej trzymającej Dzieciątko Jezus. 

Do Łopienki pielgrzymi przybywali nawet 
z odległych stron. Niejednokrotnie po-
dejmowali długotrwałą wędrówkę, by za-
witać na rozpoczynającym się 13 sierpnia 
wielodniowym gwarnym odpuście. Je-
den z nich został barwnie opisany piórem 
barda ziemi sanockiej – Zygmunta Kacz-
kowskiego – w powieści Mąż szalony. 
Opustoszała po wojnie i wysiedleniach 
dolina nie została ponownie zaludniona. 
Budynki mieszkalne, zabudowania go-
spodarcze, a nawet sama cerkiew stały 
się łupem rozgrabianym przez szereg 
lat. Tylko dzięki działaniom pasjonatów  
i ludziom dobrej woli można do dziś dnia 
oglądać świadectwo dawnej świetności 
łopieńskiej świątyni. Pierwszym opieku-
nem powojennej Łopienki był Olgierd 
Łotoczko, a po jego śmierci budowlą za-
jął się Zbigniew Kaszuba, który cały swój 
wysiłek poświęcił przywróceniu należytej 
świetności i blasku dawnej cerkwi. Dzięki 
niemu oraz gronu społeczników, człon-
ków Towarzystwa Karpackiego, lokalnej 
społeczności i turystom Łopienka za-
chowała dla potomnych chociaż cząstkę 
swojego dawnego charakteru.

Zawieruchę dziejową przetrwał cudowny 
obraz wraz z ołtarzem, przeniesiony do 
dawnej cerkwi w Polańczyku, gdzie znajdu-
je się do dziś. Pomimo że wewnątrz odbu-
dowanej cerkwi mieści się tylko współcze-
sna kopia obrazu namalowana ręką Jadwigi 
Denisiuk z Cisnej, dolina Łopienki na nowo 
każdego roku odżywa w dniu odpustu. 

Cerkiew św. Trójcy w Międzybrodziu  

 [48]  C3

Międzybrodzie, wciśnięte w zakole Sanu 
u samego podnóża Pasma Olchowiec-
kiego, to jedna z najbardziej malowniczo 
położonych miejscowości całego regionu. 
Nieopodal brzegu rzeki, wznoszą się na 
skale białe ściany dawnej cerkwi pw. Świętej 
Trójcy, wybudowanej w latach 1899–1900 
z fundacji Aleksandra Wajcowicza. Świąty-
nię postawiono na planie krzyża greckiego, 
w jej bryle wyróżnia się okazała oktago-
nalna kopuła zwieńczona kutym żelaznym 
krzyżem łacińskim. Najważniejsze miejsce 
w cerkwi zajmuje wspaniały ikonostas wy-
konany w 1900 roku, posiadający jedynie 
sześć prazdników – ikon świątecznych, 
pozostałe namalowano na ścianach bocz-
nych nawy głównej. Uwagę skupia przede 

wszystkim wnętrze kopuły z wyobrażeniem 
sklepienia niebieskiego, z którego cen-
trum bacznie spogląda na wiernych Bóg 
Ojciec. Polichromia figuralna na ścianach 
nawy przedstawia m.in. św. Włodzimierza 
Wielkiego, św. Olgę oraz św. św. Cyryla  
i Metodego. 

Dawna cerkiew pw. śś. Piotra i Pawła  
w Zabrodziu (obecnie Solina) [49]  D4 

Zabrodzie, położone nad wodami Jeziora 
Myczkowieckiego, było niegdyś samo-
dzielną wsią, współcześnie stanowi część 
Soliny. W latach 1912–1923 mieszkańcy 
wsi, katolicy obu obrządków, wspólnymi 
siłami wznieśli niewielką murowaną świąty-
nię pw. śś. Piotra i Pawła, w której zgodnie 
sprawowano nabożeństwa greckokatolic-
kie i rzymskokatolickie. Po wysiedleniach 
wyznawców obrządku wschodniego pełni 
ona wyłącznie rolę kościoła rzymskoka-
tolickiego. We wnętrzu znajduje się kopia  
obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej, w su- 
kience z XVIII wieku.

Dawna cerkiew pw. Zaśnięcia Matki 
Bożej w Olszanicy  [50]  D4

W samym centrum Olszanicy, przy Dużej 
Obwodnicy Bieszczadzkiej, czuwa muro-
wana bryła dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia 
Matki Bożej z 1923 roku, zaprojektowanej 
przez znanego architekta Bronisława Wik-
tora. Po wysiedleniu wyznawców obrządku 
wschodniego budynek cerkwi stał pusty, 
aż został przejęty przez kościół katolicki. 
W 1967 roku erygowano tu nową parafię  
i od tego czasu świątynia pełni rolę kościoła 
parafialnego pw. Matki Bożej Pocieszenia. 
Obok świątyni znajduje się murowana para-
wanowa dzwonnica kryjąca dwa zabytko-
we dzwony z 1630 i 1922 roku.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej  
w Ustrzykach Dolnych  [51]  E4

Świątynia wybudowana w 1847 roku 
przez blisko 100 kolejnych lat służyła 
miejscowej społeczności greckokato-
lickiej. Po powrocie Ustrzyk Dolnych do 
Polski w 1951 roku wyłączono ją z kultu. 
Dopiero w 1980 roku przeszła w posiada-
nie miejscowej parafii łacińskiej. Pięć lat 
później dokonano niezbędnego remon-
tu, po czym zwrócono ją grekokatolikom. 
Od tego czasu ponownie pełni rolę cer-
kwi, przeprowadzono w niej kolejne re-
nowacje i na nowo wstawiono ikonostas. 
Jest to dwudzielna murowana świątynia 
z charakterystyczną pseudokopułą naj-
prawdopodobniej dodaną podczas prac 
remontowych w 1937 roku. 

Fotografia u góry: Cerkiew pw. św. Męczennicy Paraskewy w Łopience, fot. T. Trulka
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Dawna cerkiew pw. św. Jerzego w Mycz-
kowcach  [52]  D4

Poniżej zapory w Myczkowcach, nieda-
leko ruin murowanego spichlerza z XVIII 
wieku, góruje nad okolicą sylwetka daw-
nej cerkwi pw. św. Jerzego. Świątynia 
wzniesiona w 1911 roku bezpośrednio 
nawiązuje swoją bryłą do ukraińskiego 
stylu narodowego, zaś jej zwieńczenie 
stanowi pokaźna kopuła górująca nad 
nawą główną. Konsekrowana w 1913 ro- 
ku, aż do wojny służyła miejscowej spo-
łeczności grekokatolików. W 1957 roku 
została przejęta przez kościół rzymsko-
katolicki. W ołtarzu głównym znajduje 
się obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej, a polichromia ścienna została 
wykonana w 1973 roku przez Andrzeja  
i Irenę Chojkowskich z Krakowa.

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła  
w Zagórzu  [53]  C3

Prawosławna cerkiew mieści się oko-
ło 300 m od stacji kolejowej w Zagó-
rzu, przy głównej ulicy Marszałka J. 
Piłsudskiego. Świątynię wybudowano  
w 1836 roku jako cerkiew greckokato-
licką dzięki fundacji Erazma Łobaczew-

skiego. Przez następne lata była okre-
sowo poddawana kolejnym remontom, 
w 1926 roku gruntownie odnowiona. Po 
wysiedleniach została wyłączona z kultu 
aż do 1956 roku, kiedy to przekazano ją 
parafii prawosławnej. Swą bryłą wyraźnie 
nawiązuje do klasycyzmu józefińskie-
go, orientowana, zbudowana z polne-
go kamienia i otynkowana. Zewnętrznie 
dwudzielną świątynię zamyka półkoliste  
prezbiterium, od frontu góruje nad oko-
licą smukła wieża. Jej górną drewnianą 
część wieńczy dach namiotowy z bania-
stym hełmem i pozorną latarnią.

Dawna cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bo-
skiej w Myczkowie  [54]  D4

Jadąc z Leska przez Hoczew do Polań-
czyka, mija się dwie świątynie ustawione 
tuż obok siebie. Dawna cerkiew i kościół 
w  Myczkowie to ciekawy przykład koeg-
zystencji różnych wyznań. Dziś obie bu-
dowle należą do lokalnej społeczności 
rzymskokatolickiej, odnowione i zadba-
ne harmonijnie wtapiają się w krajobraz, 
świadcząc o zawiłej historii tych ziem. 
W  1899 roku jako pierwsza stanęła cerkiew,  
a  w 1901 roku postawiono obok niewielki, 

dwuwieżowy kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Wysiedlenia rdzennej 
ludności w ramach Akcji Wisła pozosta-
wiły cerkiew bez wyznawców. Wyłączona 
z kultu przez wiele lat, dopiero w 1977 roku 
doczekała się opieki ze strony kościoła 
rzymskokatolickiego. Miejscowa społe- 
czność szybko przystąpiła do remontu 
zniszczonej cerkwi. Ponieważ budynek tej 
świątyni jest większy niż sąsiedni kościółek, 
przeniesiono do niej odprawianie regular-
nych mszy świętych. Wnętrze nie posiada 
oryginalnego wyposażenia.

Dawna cerkiew pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Zwierzyniu  [55]  D4

W krajobrazie malowniczego zakola Sanu 
w Zwierzyniu wyróżnia się sylwetka daw-
nej murowanej cerkwi pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Cerkiew jest oriento-
wana, z prezbiterium zwróconym w kie-
runku wschodnim, wyraźnie trójdzielna, 
ponad nawą wyrasta samotna wieżycz-
ka na mały dzwon, zwany sygnaturką. 
Po wysiedleniu wyznawców obrządku 
wschodniego cerkiew oraz jej wyposa-
żenie niszczało. Dopiero w 1977 roku  
świątynię zamieniono na kościół rzym-
skokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela  
i poddano remontom. 

W okresie międzywojennym Adam Boch-
nak, historyk sztuki, późniejszy profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie, do-
konał tu niezwykłego odkrycia. Podczas 
wizyty w Zwierzyniu dostrzegł niespełna 
30-centymetrowej długości krzyż, któ-
ry przez okoliczną ludność otoczony był 
niezwykłym kultem. Według miejscowej 
tradycji, spisanej przez znanego etnogra-
fia Oskara Kolberga, krzyż miała znaleźć 
zamieszkała tu kobieta, która nabierała 
wodę ze źródła. Od razu spróbowała go 
wydobyć, ten jednak ciągle opadał na dno. 
Dopiero gdy zdjęła z głowy chustę i owi-
nęła nią dłoń, zdołała ująć krzyż i zanieść 
go do miejscowej cerkwi. Na pamiątkę 
tego wydarzenia nadano wsi nazwę Zwie-
rzyń, pierwotnie Zdwiżyń, od ukraińskiego 
„Wozdwyżenje Swiatoho Chresta”, czyli 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Obecnie 
krzyż znajduje się w Muzeum Archidiece-
zjalnym w Przemyślu. 

Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Boskiej  
w Baligrodzie  [56]  C4

Przy południowo-wschodnim narożniku 
rynku w Baligrodzie wznoszą się mury 
cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Boskiej, bę-

dącej dawniej centrum greckokatolic-
kiego dekanatu baligrodzkiego. Okazała 
murowana świątynia została zbudowana  
w 1829 roku, na miejscu poprzedniej. 
Cerkiew odnowiono i przebudowano 
w 1928 roku, w tym czasie nad nawą 
wzniesiono potężną drewnianą kopułę 
ze smukłym baniastym hełmem. Wyda-
rzenia II wojny światowej, a w szczegól-
ności walki z UPA przybrały w Baligro-
dzie szczególne oblicze. Zamordowanie  
42 Polaków, wysiedlenia ludności obrząd-
ku wschodniego pozostawiły po sobie 
pustkę w murach świątyni i brak chęci do 
jej adaptowania na cele religijne. Dopiero  
w latach 90. ubiegłego wieku rozpoczę- 
to pierwsze naprawy. Dzięki powołane- 
mu stowarzyszeniu, dotacjom państwo-
wym i datkom ludzi udało się uratować 
cerkiew. Dziś świątynia w Baligrodzie 
przypomina o latach świetności daw- 
nego wielokulturowego miasteczka, ura-
towana od zniszczenia czeka na dalsze 
remonty i wyposażenie wnętrza.

Dawna cerkiew pw. Przeniesienia Re-
likwii św. Mikołaja w Smolniku nad 
Osławą  [57]  B5

Nad zieloną doliną Osławy w Smolniku 
króluje biała bryła dawnej cerkwi pw. Prze-
niesienia Relikwii św. Mikołaja. Wzniesiona 
w 1806 roku na miejscu poprzedniej, swą 
architekturą wyraźnie nawiązuje do sty-
lu józefińskiego. W 1944 roku w wyniku 
prowadzonych działań wojennych do-
szło do poważnego uszkodzenia wieży  
i dachu. Gdy zabrakło wiernych obrząd-
ku wschodniego, cerkwi groziła rozbiór-
ka. Na szczęście w 1956 roku łacińskiej 
parafii z Komańczy udało się w niej zor-
ganizować kościół filialny i dokonać nie-
zbędnych napraw. W 1961 roku świąty- 
nię zaplombowano, zakazując dalsze-
go odprawiania nabożeństw. Dopiero 
podczas wizytacji biskupiej w 1968 roku 
miejscowi wierni samowolnie otworzyli 
świątynię i uprzątnęli wnętrze. Od tego 
czasu na nowo służy ona jako kościół 
rzymskokatolicki, jednocześnie wciąż 
prowadzone są działania mające przy-
wrócić jej dawny blask. 

Wnętrze zaskakuje pięknym wyposaże-
niem i polichromią figuralno-ornamen-
talną z końca XIX wieku, w nawie umiesz-
czono zachwycające przedstawienia  
śś. Włodzimierza, Olgi, Cyryla i Metode-
go. Wspaniały barokowy ikonostas wraz  
z ikonami pochodzi z początku XIX wieku, 
wyróżnia się bogatą dekoracją snycerską. 

Fotografia u góry: Dawna cerkiew pw. św. Jerzego w Myczkowcach, fot. J. Orłowski
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Synagogi i cmentarze żydow-
skie

Synagoga w Lesku  [58]  D4 – chcąc 
zapoznać się ze spuścizną Żydów,  
najlepiej zawitać do Leska, najbardziej 
urokliwego miasta regionu, gdzie za-
chowała się wspaniała murowana sy-
nagoga wzniesiona w poł. XVII wieku. 
Na jej elewacji widnieją Tablice Moj-
żeszowe z napisem „O jakimże lękiem 
napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko 
Dom Boży!”. Zniszczona przez Niem-
ców podczas wojny, pełni dziś funk-
cję galerii sztuki. Niedaleko świątyni  
znajduje się kirkut, na którym do dziś  
zachowało się około dwóch tysięcy  
macew. Najstarsze pochodzą z XVI wie- 
ku. Leski kirkut jest jednym z nielicznych 
w całym kraju, który może poszczycić 
się takim datowaniem. Podczas wę-
drówki uliczkami miasta, we framu-
gach drzwi starszych domów i kamienic 
wciąż można dostrzec ślady po mezu-
zach witających Żydów powracających 
do swych domostw. 

W regionie zachowały się również inne 
pamiątki po wielowiekowej egzystencji 
społeczności żydowskiej.

Kirkut w Lutowiskach  [59]  F5 – 
znajduje się około 400 m od budynku 
szkoły. Jest to drugi co do wielkości 
zachowany cmentarz żydowski w ca-
łym regionie. Do dziś pozostało około  
1000 kamiennych macew i ich fragmen-
tów, na powierzchni około 1 ha prze-
trwały jedne z najlepiej zachowanych 
nagrobków żydowskich w Polsce. Ne-
kropolia została założona w XVIII wie- 
ku i służyła jako miejsce pochówku 
lokalnej społeczności żydowskiej. Tu-
tejsze nagrobki odznaczają się bogatą 
ornamentyką i  ogromnymi walora-
mi artystycznymi, są ustawione na osi 
wschód-zachód. Na szczególną uwagę 
zasługują walory artystyczne pełnych 
symboliki nagrobków. Motywy roślinne, 
zwierzęce, a także przedmioty wyrzeź-
bione na poszczególnych macewach 
zdradzają podstawowe informacje  
o pochowanych tu mieszkańcach Lu- 
towisk i okolicznych miejscowości.

Synagoga kahalna w Lutowiskach  

 [60]  F5 – znajdowała się przy 
nieistniejącym już dziś drugim rynku, 
tzw. żydowskim. Została wybudowana 
przed 1852 rokiem, była to dość duża 
świątynia wzniesiona na planie prosto-

kąta o wymiarach 14 x 17 m. Solidne 
murowane ściany przykrywał brogowy 
dach czterospadowy. Podczas II wojny 
światowej świątynia została zniszczona 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Kirkut w Lutowiskach, fot. Wyd. Compass
– Synagoga w Lesku, fot. Wyd. Compass

Ludność żydowska w Bieszczadach

Ludność żydowska zamieszkiwała Bieszczady i okoliczne tereny od XVI wieku.  
Według tradycji Żydzi przybyli m.in. do Leska po tym, jak zostali wygnani z królestwa 
Hiszpanii. Przez kolejne stulecia wrośli w lokalny koloryt, zasiedlali głównie miastecz-
ka, zajmowali się handlem, byli rzemieślnikami, prowadzili wiejskie karczmy, żyli po-
śród innych, dzieląc wspólną biedę. Sprowadzony przez Niemców holokaust z nie-
opisaną brutalnością wydarł lokalnej społeczności żydowskiej ponad 400 lat istnienia. 

Egzekucja Żydów z okolicznych terenów miała miejsce głównie w Obozie Pracy Przy-
musowej w Zasławiu, obecnej dzielnicy Zagórza. Wspomina o tym sanocki pisarz Kal-
man Segal na kartach swojej powieści Nad dziwną rzeką Sambation. Miejsce zagłady 
upamiętnia pomnik ustawiony na zbiorowej mogile w 1964 roku. W innych miejsco-
wościach tworzono getta, w których umieszczano Żydów, a następnie mordowa-
no ich lub przewożono dalej do innych obozów. Taki los spotkał ludność żydowską  
w gettach w Bukowsku i Birczy. 

Część świątyń żydowskich została zniszczona w atakach UPA. Przykład stanowią 
obiekty w Bukowsku, Nowotańcu i Cisnej. Z czasów pożogi wojennej i holokaustu 
przetrwało niewiele, synagogi planowo niszczono, a macewy z kirkutów wykorzy-
stywano do brukowania ulic. Powszechnie wykorzystywano je również jako budu-
lec – część macew z Birczy posłużyła do wzmocnienia przyczółków starego mostu 
w Iskani. Gdy zabrakło ludności żydowskiej, stare cmentarze pozarastały. Dopiero 
współcześni społecznicy i lokalne władze przywracają kirkutom właściwy stan.
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Fotografia u góry: 
– Kirkut w Baligrodzie, fot. Wyd. Compass

przez wojska niemieckie i UPA. Dość 
dobrze zachowane ruiny synagogi stoją 
dziś poza główną linią zabudowy, tuż 
za galerią-kawiarnią U Biesa i Czada. Po 
drugiej lutowiskiej synagodze nie pozo-
stał do dziś żaden ślad.

Synagoga w Ustrzykach Dolnych  [61] 

 E4 – znajduje się przy rynku głów-
nym, obecnie stanowi siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Budynek świąty-
ni wzniesiono w 1. poł. XIX wieku jako 
miejsce modlitwy lokalnej społeczności 
żydowskiej. Podczas II wojny świato-
wej Niemcy doszczętnie zdewasto-
wali ustrzycką synagogę, a gdy zabra-
kło braci starotestamentowych, mury 
świątyni zaadaptowano na różne cele 
i gruntownie przebudowano. Dawny 
charakter synagogi zdradza wschodnia, 
zewnętrzna ściana budynku, w której 
zachowały się zarysy trzech starych 
okien.

Kirkut w Ustrzykach Dolnych  [61]  

 E4 – znajduje się w południowej czę-
ści miasta, na stokach Gromadzynia  
(655 m n.p.m.), tuż za linią torów, 
około 250 m od stadionu. Kirkut ten 
założono w XVIII wieku, obecnie zaj-

muje powierzchnię mniej więcej 1 ha.  
Zachowało się tu około 300 macew 
pochodzących głównie z XIX i XX wieku. 
Na teren kirkutu z ustrzyckiego rynku 
prowadzi ścieżka oznaczona kolorem 
czarnym.

Kirkut w Cisnej  [62]  C5 – teren 
cmentarza znajduje się tuż za ośrod-
kiem wypoczynkowym Perełka. Kirkut 
założono w XIX wieku na niewielkiej 
powierzchni. Do dziś na jego terenie 
zachowała się jedna betonowa macewa 
oraz płyta nagrobna.

Kirkut w Baligrodzie  [63]  C4 – usy-
tuowany na niewielkim wzgórzu zaled-
wie 150 m od rynku, prowadzi do niego  
ul. Jana Duplaka. Kirkut zajmuje po-
wierzchnię około 1 ha, do dziś przetrwa-
ło na nim około 260 macew. Cmentarz 
odrestaurowano dzięki wieloletnim stara-
niom kamieniarzy i społeczników ze Sto-
warzyszenia Magurycz. 

Kirkut w Woli Michowej  [64]  C5  
– znajduje się na północnych obrze-
żach dawnego miasteczka, około 800 m  
od Drogi Karpackiej w stronę przełęczy 
Żebrak (816 m n.p.m.). Na cmentarzu 

zachowało się blisko 50 macew. 10 lip-
ca 1942 roku na terenie kirkutu Niemcy 
zamordowali około 150 Żydów z Woli 
Michowej i okolicznych miejscowości.

Kirkut w Sanoku  [65]  C3 – zwany 
Nowym, znajduje się obok sanockie-
go cmentarza centralnego, przy sty-
ku ulic Głogowej i Kiczury. Cmentarz 
został założony w XIX wieku, zajmuje 
powierzchnię niespełna 1,7 ha, do dziś 
zachowało się na nim około 50 ma-
cew pochodzących z XIX i XX wieku.  
W Sanoku pozostało wiele pamiątek po 
społeczności żydowskiej, w tym m.in. 
liczne kamienice, dom modlitwy cha-
sydów sadogórskich, murowany budy-
nek dawnej mykwy oraz synagoga Jad 
Charuzim.

Kirkut w Tyrawie Wołoskiej  [66] 

 D3 – znajduje się około 500 m od 
kościoła, tuż obok cmentarza rzym-
skokatolickiego. Do dziś przetrwało 
kilkanaście macew oraz kilkadziesiąt 
fragmentów zniszczonych nagrobków.

Kirkut w Birczy  [67]  D2 – znajduje  
się przy ul. Cmentarnej, tuż obok cmen-
tarza komunalnego. Zajmuje powierzch-

nię około 0,75 ha, zachowało się tu  
95 nagrobków i ich fragmentów. Poza  
kirkutem w Birczy pozostał do dziś sta-
ry budynek mykwy z początku XX wieku  
oraz dom rabina z tego samego okresu.

Kirkut w Bukowsku  [68]  B4 – ulo-
kowany około 2 km od centrum miej-
scowości, na zboczu wzniesienia gó-
rującego nad doliną potoku Bukowiec. 
Cmentarz zajmuje powierzchnię około  
0,5 ha, do dziś przetrwało kilkanaście  
macew i ich fragmentów. Został otoczo-
ny opieką, ustawiono przy nim również  
tablicę informującą o kirkucie i lokalnej 
społeczności żydowskiej.

Kirkut w Nowotańcu  [69]  B3  

– cmentarz znajduje się nad poto-
kiem Pielnica, około 500 m od dworu  
w Woli Sękowej. Kirkut założono  
w XIX wieku, zajmuje powierzchnię  
około 0,3 ha, a na jego terenie zacho-
wało się kilka nagrobków z XIX i XX wie-
ku.
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Cmentarze wojenne i miejsca 
pamięci 

Szalejące konflikty zbrojne pozostawiły 
po sobie ogrom ofiar. Żołnierzy cho-
wano naprędce w mogiłach ziemnych, 
często w miejscach ich ostatnich bo-
jów. W Bieszczadach nie udało się stwo-
rzyć równie spektakularnych nekropolii  
z okresu I wojny światowej, jakie  
spotkać można w zachodniej części  
Beskidu Niskiego i pogórzy. Zbiorowe 
mogiły i niewielkie cmentarze zacho-
wały się w wielu miejscach, jednak przez 
szereg lat sporo z nich dotknęło ludzkie 
zapomnienie. Dopiero ostatnie deka-
dy przynoszą starania zmierzające do 
właściwego upamiętnienia ludzi, którzy  
ponieśli największą ofiarę pośród tutej-
szych gór. 

Jeden z najbardziej okazałych cmen-
tarzy znajduje się w Lesku nieopodal 
szpitala, inne ulokowano między innymi  
w Cisnej, Bukowcu koło Sianek, Łupkowie, 
Turzańsku, Szczawnem, Wysoczanach, 
Radoszycach. Ostatnimi czasy udało się 
odremontować nekropolie w Komań-
czy, Woli Michowej i Zubeńsku. Trwa-
ją również prace upamiętniające ofiary 

walk w okolicy Rabego koło Baligrodu. 
Wiele cmentarzy, bezimiennych mogił  
i nieoznaczonych w terenie pochów-
ków znajduje się na stokach Chryszczatej  
(997 m n.p.m.) i całego Pasma Wyso- 
kiego Działu, pasma granicznego, szcze-
gólnie w okolicy Wierchu nad Łazem  
(857 m n.p.m.), a także w Paśmie Buko-
wicy, Połoniny Wetlińskiej, Korbani  

(894 m n.p.m.), Dwernika-Kamienia  
(1004 m n.p.m.) i Paśmie Otrytu.

Kolejne miejsca pochówku związane są  
z wydarzeniami II wojny światowej  
i krwawymi walkami toczonymi z UPA. 
Największe z nich znajduje się w Baligro-
dzie, gdzie w cieniu brzozowego krzyża 
pochowano ponad 5 tysięcy polskich  
i radzieckich żołnierzy poległych  
w Bieszczadach. Upamiętnienia ofiar UPA 
znajdują w wielu miejscach całego regio-
nu. Najbardziej znane z nich ustawiono 
na wzgórzu Betlejemka w Cisnej, By-
strem, na rynkach: w Lesku, Birczy, Bali-
grodzie czy też przy dawnej leśniczówce 
Brenzberg niedaleko Mucznego. W ostat-
nich latach rozebrano pomnik w Jabłon-
kach upamiętniający „tego, który kulom 
się nie kłaniał” – Karola Świerczewskiego 
„Waltera”, generała Armii Czerwonej i Lu-
dowego Wojska Polskiego, wiceministra 
obrony narodowej, który zginął w  za-
sadzce UPA. Do lokalnych ciekawostek 
należy również cmentarz żołnierzy sło-
wackich w Załużu koło Sanoka, skrywa-
jący szczątki poległych Słowaków, któ-
rzy wraz z Niemcami zaatakowali Polskę 
w 1939 roku. Niemcy w czasie II wojny 
światowej na okupowanych ziemiach 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cmentarz wojenny w Baligrodzie,  

fot. Wyd. Compass
– Cmentarz na stokach Chryszczatej,  

fot. Wyd. Compass

szczególną przemoc stosowali wobec 
ludności żydowskiej – prowadzili jej pla-
nową eksterminację. Większość Żydów  
z Bieszczadów i okolic przetrzymywa-
no w Obozie Pracy Przymusowej w Za- 
sławiu, obecnej dzielnicy Zagórza. Przez 
Zwangsarbeitslager Zaslaw przeszło  
15 tysięcy niewinnych ludzi, spośród 
których Niemcy zamordowali 10 tysięcy 
w pobliskim lesie, a pozostałe 5 tysięcy 
wywieźli do obozu w Bełżcu. Miejsce za-
głady upamiętnia pomnik ustawiony na 
zbiorowej mogile w 1964 roku. 

Represje wobec Żydów i Cyganów sto-
sowano powszechnie na terenie całego 
regionu. 22 czerwca 1942 roku w Luto-
wiskach rozstrzelano około 650 miesz-
kańców, po czym spalono dwie synagogi  
oraz drewniane domy żydowskie wokół 
rynku – niemal całą zabudowę ówczesne-
go miasteczka. Te tragiczne wydarzenia 
upamiętnia pomnik położony nieopodal 
kościoła w Lutowiskach.

Pozostałości cmentarza w Łupkowie,  
fot. Wikimedia Commons
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Obiekty militarne: schrony bo-
jowe

Zęby Stalina – obiekty Linii Mołotowa
Wzgórza i doliny południowo-wschod-
niej Polski przez stulecia były areną walk, 
sporów terytorialnych i wielkich bitew. 
Pamiątkami tych wydarzeń są długie linie 
okopów, które naznaczyły bieszczadzkie 
szczyty, a także systemy umocnień bu-
dowane nad Sanem podczas II wojny 
światowej przez okupantów, Niemców  
i Rosjan. W Bieszczadach, w Bóbrce koło 
Soliny rozpoczynał się sowiecki system 
umocnień, tzw. Linia Mołotowa, a wła-
ściwie jego odcinek w ramach Przemy-
skiego Rejonu Umocnionego. Miał on 
za zadanie strzec nowej granicy Związ-
ku Radzieckiego, jaka powstała na Sanie  
w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow,  
a także stanowić oparcie dla plano- 
wanego ataku na Niemcy. 

Od 1940 do 1941 roku w dolinie Sanu, 
od Bóbrki po Dobrą, powstało blisko 
70 schronów bojowych zgrupowanych  
w kilku grupach umocnionych. Najwię-
cej z nich wybudowano w rejonie Leska,  

Załuża i Olchowców koło Sanoka. Sys-
tem umocnień uzupełniały profilowane 
stoki, tzw. schody Tytana, oraz betonowe 
zapory przeciwpancerne, zwane „zębami 
smoka”. Podczas ataku Niemiec na ZSRR 
schrony nie odegrały większej roli, nie były  
w pełni ukończone i obsadzone, wiele  
z nich dość szybko zniszczono, ale ich 
betonowe ciężkie sylwetki wciąż strzegą 
linii Sanu. Naprzeciw rosyjskich umoc-
nień Niemcy wybudowali swoje obiekty,  
jednak w znacznie mniejszej skali,  
m.in.w Huzelach koło Leska, a także  
w Sanoku, gdzie schron na zamku  
został wkomponowany w jego bryłę  
podczas ostatniej rozbudowy.

Ciekawostkę stanowią pozostałości 
niemieckich wież strażniczych. Pod-
stawy jednej z nich można oglądać na 
grzbiecie Berda (577 m n.p.m.), wzno- 
szącym się ponad Jeziorem Myczko-
wieckim. Wojskowe obiekty to nie tyl-
ko schrony i okopy, ale także strażnice.  
Relikty niemieckich obiektów tego typu 
można zobaczyć w Tworylnem i Studen-
nem, a fragmenty sowieckiej strażnicy  
w Serednim Małym.

Zabytki

Zachowane elementy systemu obro-
ny Linia Mołotowa  [71]  C3 
Bóbrka – dwa schrony, najdalej na po-
łudnie wysunięte elementy całej Linii 
Mołotowa. Jeden znajduje się u stóp 
Żukowca (502 m n.p.m.), drugi nie-
opodal kamieniołomu pod Kozińcem  
(521 m n.p.m.).
Zwierzyń – dwa schrony: jeden obok 
ośrodka wypoczynkowego Uroczysko, 
ruiny drugiego znajdują się obok mostu 
na Olszance.
Myczkowce – dość dobrze zacho-
wany sowiecki polowy schron bojowy 
do ognia bocznego, położony obok 
ośrodka Caritasu.
Glinne – ruiny schronu do ognia bocz-
nego znajdujące się około 100 m na  
zachód od Kamienia Leskiego, słyn- 
nego ostańca skalnego.
Lesko – jedno z kluczowych miejsc 
oporu rosyjskiego strzeżone przez kilka 
schronów, dziś częściowo zniszczo-
nych. Zachowały się w różnym stanie 
obiekty przy ulicy Osiedlowej, po lewej 
stronie drogi prowadzącej na Huzele, 
po zachodniej stronie drogi wiodącej 
do Jankowiec.
Postołów – trzy obiekty Linii Mołotowa 
znajdują się w przysiółku Wola Posto-
łowa, położonym na prawym brzegu 
Sanu. Każdy z nich został wysadzony 
przez wojska niemieckie.
Bezmiechowa – ruiny schronu bojo-
wego do ognia bocznego, usytuowane 
na wzgórzu przed przejazdem kole-

jowym, po lewej stronie drogi prowa- 
dzącej z Leska do Bezmiechowej.
Załuż –  położony nad Sanem u stóp 
Gór Słonnych stanowił jeden z sil-
niejszych punktów oporu. W okolicy 
Rosjanie wybudowali aż 14 obiektów.  
Najbardziej znany, z charakterystycz-
ną dużą czerwoną gwiazdą, widoczny 
jest tuż za przystankiem PKS, niedale- 
ko Submisji Drewna Cennego. 
Bykowce – na terenie wsi znajduje się  
pięć elementów Linii Mołotowa, wszy- 
stkie są częściowo zniszczone. 
Olchowce – na terenie wsi, obecnie 
dzielnicy Sanoka, Rosjanie wybudowali  
12 żelbetowych schronów bojowych. 
Najbardziej znany obiekt znajduje się  
w budynku szkoły, jest to zniszczony  
żelbetowy schron bojowy do ognia  
bocznego.
Dobra – na terenie miejscowości 
znajdują się trzy schrony bojowe, dwa  
z nich służyły do prowadzenia ognia 
bocznego, jeden do czołowego.

Zachowane elementy niemieckiego 
systemu obrony
Huzele –  zachowana pancerna pły-
ta żelbetowego schronu stanowiące-
go część niemieckiego Umocnionego  
Rejonu Granicznego Galicja.
Weremień – fragmenty zniszczone-
go schronu polowego wybudowa-
nego przez Niemców przy drodze do 
Weremienia, około 200 m od Dużej  
Obwodnicy Bieszczadzkiej.

Bóbrka – schron Linii Mołotowa pod Kozińcem, fot. Wyd. Compass

Fotografia u góry: Bóbrka – schron Linii Mołotowa pod Żukowcem, fot. Wyd. Compass
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Muzeum Historii Bieszczad w Czar-
nej Górnej  [72]  F5 Czarna Górna 6,  
tel. 697 542 818 lub 503 460 189,  
www.muzeumhistoriibieszczad.pl
Muzeum powstało w 2013 roku. Ta pry-
watna placówka muzealna może się 
pochwalić kilkoma tysiącami ekspo-
natów zdradzających cząstkę dawnej 
historii ludzi zamieszkujących Biesz-
czady. By dotrzeć do muzeum należy 
skręcić w Czarnej w drogę wiodącą do 
Michniowca, a po około 1,5 km zjechać 
z niej w lewo już do samego obiektu. 
W muzeum eksponowane są głównie 
eksponaty ludowej kultury duchowej  
i materialnej, militaria z okresu I i II woj-
ny światowej, przedmioty powiązane  
z rozwojem lokalnego przemysłu, a tak-
że czasem pionierskiego, powojennego 
zagospodarowywania Bieszczad. 

Przy muzeum funkcjonuje Pracownia 
Smaku i Sztuki „LeAnnka”, zajmująca 
się promocją i sprzedażą dzieł wykona-
nych przez lokalnych twórców, a także 
prowadzeniem warsztatów rękodziel-
niczych, tanecznych i animacyjnych. 
Znajduje się tu także punkt sprzedaży 
najróżniejszych wydawnictw o Biesz-
czadach oraz niewielka, urokliwa ka-

wiarenka. Muzeum można zwiedzać 
przez cały rok, jedynie w miesiącach 
zimowych i wczesnowiosennych przed 
przybyciem zalecany jest kontakt tele-
foniczny. Wstęp jest płatny. Przy zwie-
dzaniu można skorzystać z usług prze-
wodnika.

Muzeum Kultury Materialnej i Ducho-
wej Bojków w Myczkowie  [73]  D4  
Myczków 46, tel. 13 463 15 69, www.mu-
zeumbojkow.pl 
Muzeum, powstałe w 2013 roku, swo-
je istnienie zawdzięcza Stanisławowi 
Drozdowi – historykowi i pasjonatowi 
regionu. Przez wiele lat pracy nauczy-
cielskiej zdołał zebrać ciekawą i po-
kaźną kolekcję regionaliów. Muzeum 
znajduje się w samym centrum miej-
scowości, tuż obok parkingu zlokali-
zowanego przed budynkami kościoła 
i dawnej cerkwi. Ściany muzeum za-
pełnione są eksponatami ukazującymi 
kulturowe bogactwo dawnych Biesz-
czadów. Wśród nich najwięcej jest  
XIX i XX-wiecznych przedmiotów wy-
korzystywanych niegdyś w codziennej 
pracy: najróżniejsze sprzęty rolnicze  
i domowe, wyroby ludowego rzemio-
sła, meble, tkaniny. Unikatową częścią 

zbiorów są elementy dawnego ubioru 
codziennego, a także nieco bardziej 
odświętnych strojów ludowych, często 
zdobionych pięknym haftem krzyży-
kowym. Część ekspozycji prezentuje 
elementy strefy sacrum, cerkiewne na-
czynia liturgiczne, fragmenty ikonosta-
sów, ikony, stare krzyże oraz oleodruki  
o tematyce religijnej. W zbiorach znaj-
dują się także stare dokumenty, foto-
grafie i pamiątki rodzinne – nikłe cząstki 
minionych Bieszczadów. Muzeum stara 
się przede wszystkim zachować pa- 
mięć o Bojkach, jednej z rusińskich grup 
etnograficznych, zamieszkujących te 
góry do II wojny światowej.

Przy muzeum funkcjonuje Galeria u Bojków 
prezentująca wyroby lokalnych artystów  
i rzemieślników. W ofercie muzeum znaj-
dują się także warsztaty edukacyjne, które 
zapoznają z bojkowskimi tradycjami, uczą 
własnoręcznego wyrobu garnków czy pie-
czenia smakowitego chleba. 

Po zwiedzeniu muzeum warto skie-
rować swe kroki do sąsiednich świą-
tyń – dawnej cerkwi greckokatolickiej  
i kościoła postawionych tuż obok sie-
bie i stanowiących wówczas  symbol 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Stroje ludowe, fot. Muzeum Kultury Mate-

rialnej i Duchowej Bojków w Myczkowie
– Fragment ekspozycji, fot. Muzeum Historii 

Bieszczad w Czarnej Górnej

pokojowej koegzystencji ludzi różnych 
wyznań. Ekspozycja muzealna udo-
stępniana jest odpłatnie przez cały rok, 
od wtorku do soboty. W przypadku  
grup zorganizowanych należy wcze-
śniej telefonicznie zarezerwować ter-
min zwiedzania.

Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach 
Dolnych  [74]  E4 Ustrzyki Dolne, 
ul. Fabryczna 12, tel. 13 461 13 12, 
607 477 110, www.mlynbieszczady.pl 
Muzeum funkcjonuje od 2010 roku. 
Zlokalizowane jest w dawnym, orygi-
nalnym młynie, który swą produkcyjną 
działalność zakończył trzy lata wcze-
śniej. Jako jedno z nielicznych miejsc 
w Polsce placówka ta daje możliwość 
poznania ciekawego świata młynar-
stwa, w tym kompletnej linii służącej 
do czyszczenia i mielenia zboża z wy-
korzystaniem nowoczesnego napędu. 

Muzea, 
skanseny, galerie, 
izby regionalne
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Ekspozycja obejmuje unikatowe ma-
szyny pochodzące z XIX wieku, między 
innymi mlewniki walcowe, odsiewacze 
ramowe oraz jeden z najstarszych za-
chowanych w Polsce gniotowników 
walcowych. Wokół muzeum prezen-
towane są pozostałe urządzenia i ma-
szyny wykorzystywane w pracy mły-
narskiej. Placówka prowadzi również 
warsztaty, które na pewno przypadną 
do gustu wszystkim spragnionym wie-
dzy i tęskniącym do smaków dzieciń-
stwa. Pod okiem specjalistów można 
samodzielnie upiec proziaki, rogaliki, 
kapuśniaczki oraz bułeczki z kaszą gry-
czaną. Mury muzeum serdecznie witają 
wszystkich podczas Święta Chleba – od 
ziarenka do bochenka. Podczas tej cy-
klicznej imprezy i warsztatów piekar-
niczych można zasmakować w trady-
cyjnie pieczonym chlebie na zakwasie  
z liściem kapusty, z dodatkiem domo-
wego masełka lub smalcu z kiszonym 
ogórkiem. Po zwiedzeniu ekspozy-
cji warto rozsiąść się w miejscowej 
karczmie i zakosztować bogatego re-
gionalnego menu, w tym klepaka mły-
narzowej, hryczanek, kisełyci czy też 
wspaniałego karpackiego chleba pie-
czonego na zakwasie. Muzeum jest 

otwarte codziennie przez cały rok, płat-
ne. Za dodatkową opłatą można wyna-
jąć przewodnika. 

Muzeum Historyczne w Sanoku  [75]  

 C3 Sanok, ul. Zamkowa 2, tel. 13  
46 306 09, www.muzeum.sanok.pl 
Muzeum ulokowało się w najbardziej 
szacownym budynku miasta – daw-
nym zamku królewskim, którego po-
czątki sięgają XIV wieku. Jego obecne 
kamienne mury powstały głównie w la-
tach 1523–1548, za wyjątkiem skrzydła 
południowego, które ostatnio zrekon-
struowano. Dzięki rozbudowie sanockie 
muzeum udostępniło znacznie więcej 
swoich cennych zbiorów. Poszczegól-
ne sale skrywają nieprzebrane bogac-
two eksponatów zebranych na kilku 
wystawach tematycznych. Pierwsza  
z nich prezentuje zabytki sztuki sakral-
nej z XV–XIX wieku. Do najpiękniejszych 
i największych należy kolekcja sztuki 
cerkiewnej. Zgromadzone ekspona-
ty obrazują jej rozwój na przestrzeni  
XII–XX stulecia. Na szczególną uwagę 
zasługują wspaniałe ikony, fragmenty 
ikonostasów, utensylia cerkiewne po-
chodzące z cerkwi południowo-wschod-
niej Polski, często z już nieistniejących 

świątyń. Zamkowe mury zdobi rów-
nież kolekcja malarstwa portretowego  
z XVII–XIX wieku, przedstawiająca 
przede wszystkim osoby powiązane 
z ziemią sanocką. Mieści się tu także 
galeria malarstwa XX wieku obejmu-
jąca ponad 220 dzieł autorstwa blisko 
70 polskich i zagranicznych twórców. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się 
ekspozycja prezentująca kolekcję uzbro-
jenia. Unikatowym elementem zamko-
wych militariów jest oryginalny niemiec-
ki schron bojowy z II wojny światowej. 
Pozostałe wystawy prezentują zabytki 
archeologiczne, ceramikę pokucką,  
a także galerię prac artysty Mariana 
Kruczka (1927–1983), które stanowią 
charakterystyczne, a jednocześnie nie-
powtarzalne połączenie ludowej ba-
śniowości i zwierzęcej fantastyki. 

W ostatnich latach największą atrakcją 
muzeum stała się galeria Zdzisława Bek-
sińskiego (1929–2005), sanockiego artysty  
o światowej sławie, w której zgromadzo-
no ponad 600 jego dzieł. W jednej z sal  
wiernie zrekonstruowano warszawską 
pracownię mistrza. Pośród licznych malo-
wideł, grafik i fotografii znajduje się ostat-
ni obraz artysty, ukończony w dniu jego 

śmierci. Muzeum czynne jest cały rok. Do 
dyspozycji zwiedzających pozostaje prze-
wodnik, który objaśnia najróżniejsze aspek-
ty prezentowanych wystaw.

Muzeum Rozmaitości Bieszczadzkich  
– Minimuzeum w Brzegach Dolnych  

 [76]  E4 Brzegi Dolne 127, tel. 723 
418 119
Zaledwie kilka kilometrów od centrum 
Ustrzyk Dolnych, w dolinie potoku Ło- 
dynka znajduje się niezwykła galeria 
rozmaitości, która swą różnorodno-
ścią i indywidualnym charakterem do-
skonale oddaje klimat najbliższej oko-
licy. Minimuzeum prowadzi Zbigniew 
Kosakiewicz, były leśniczy który od lat  
70. XX kolekcjonuje niezwykłe eksponaty 
przybliżające historię Bieszczadów i Gór 
Sanocko-Turczańskich. Muzeum mie-
ści się w budynku dawnej leśniczówki  
w Łodynie. Niewielka izba muzealna  
pełna rozmaitych obiektów mieści jedno-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Wnętrze chałupy bojkowskiej, fot. Muzeum 

Kultury Materialnej i Duchowej Bojków  
w Myczkowie

– Matka Boska Hodegetria, Muzeum Histo-
ryczne w Sanoku, fot. D. Szuwalski 
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razowo zaledwie garstkę odwiedzających. 
Tutejsze zbiory obejmują militaria, ikony, 
łowieckie trofea, zegarki, ordery, nakrycia 
głowy, laski oraz najróżniejsze „cudeńka” 
z całego świata. Po ekspozycji oprowadza 
sam właściciel, który swym żywym baja-
niem potrafi przykuć uwagę na wiele go-
dzin, zabierając zwiedzających w niezwy-
kły świat bieszczadzkich historii.

Izba historyczno-regionalna Chata  
Bojkowska w Zatwarnicy  [77]  E5  
Zatwarnica 13, tel. 691 610 918
Tuż przy końcowym przystanku PKS  
w Zatwarnicy, nieopodal miejsca, w któ-
rym wody Rzeki łączą się z potokiem 
Hylaty, znajduje się ciekawy przykład re-
konstrukcji nawiązujący do dawnej archi-
tektury Bieszczadów – bojkowskiej chy-
ży. Ekspozycja ukazuje dawne narzędzia, 
przedmioty codziennego użytku, sceny 
rodzajowe przedstawiające życie Bojków 
i wykonywane przez nich zawody, a tak-
że miniaturowe odwzorowania dawnych 
zabudowań. 

W izbie funkcjonuje galeria produktów 
regionalnych twórców, można tu rów-
nież zaczerpnąć wiedzy o historii wsi, 

najważniejszych wydarzeniach związa-
nych z okolicą, a także posłuchać cie-
kawych legend i opowiadań o dawnych 
mieszkańcach tych ziem. Pośród ekspo-
natów, pamiątek i lokalnych wyrobów 
rzemieślniczych wszyscy sympatycy 
Bieszczadów znajdą tu liczne książki  
i mapy o tematyce regionalnej. Pod go-
ścinnym dachem chaty organizowane 
są najróżniejsze koncerty i spotkania  
z artystami, dla których Bieszczady sta-
nowią wspólny mianownik twórczości. 
Latem Kiermasz Bojkowski przyciąga en-
tuzjastów muzyki inspirowanej duchem 
Karpat, a także rzemieślników i artystów 
prezentujących swoje bieszczadzkie 
wyroby i prawdziwe dzieła sztuki. Chata 

Bojkowska to także serce ekomuzeum  
W krainie Bojków, jak również miejsce wy-
padowe dla wycieczek prowadzących na 
Połoninę Wetlińską, na Dwernik-Kamień 
(1004 m n.p.m.), do doliny Sanu i nie-
istniejących miejscowości – Hulskiego, 
Krywego i Tworylnego.

Pawilon Edukacyjno-Wystawowy Cen-
trum Promocji Leśnictwa w Mucznem  

 [78]  F6 Muczne 2, tel. 516 824 694, 
www.lasybieszczadzkie.pl 
Ta oryginalna placówka edukacyjna i pro-
mocyjna powstała z inicjatywy Lasów Pań-
stwowych. Umieszczono ją w pawilonie 
dobudowanym do przejętego, dawnego 
hotelu robotniczego w Mucznem. Eks-
pozycja prezentuje fragmenty leśnego 
ekosystemu Bieszczadów z typową florą 
i fauną w kontekście czterech pór roku. 
Stanowi rodzaj bezkrwawego safari, na 
którym odwiedzający spotykają między 
innymi dość trudne do dostrzeżenia w 
naturze rzadkie gatunki bieszczadzkich 
zwierząt – rysia, wilka, bociana czarnego 
czy puszczyka uralskiego. Mogą też podzi-
wiać największego ssaka Europy – żubra. 
Szczególnie ciekawe są dioramy przedsta-
wiające „luksusową” niedźwiedzią gawrę, 

jelenie na tle połonin czy wilki wyjące do 
księżyca zimową nocą. Niewątpliwym 
atutem wystawy jest sposób prezentacji 
wykorzystujący dobrodziejstwa nowocze-
snych technologii – pełna oprawa dźwię-
kowa i wspaniała gra świateł pozwala 
„wczuć się w las”, odgłosy zwierząt, szum 
drzew, śpiew ptaków, wszystko to niemal 
pachnie naturalnym życiem. Nieopodal 
pawilonu utworzono ciekawe arboretum  
z przykładami wielu rodzimych gatunków 
roślin, głównie krzewów, drzew, paproci  
i roślin zielonych. Arboretum warto od-
wiedzić wczesną wiosną, gdy rosnące  
w nim rośliny, takie jak śnieżyca wiosenna,  
cebulica dwulistna i smakowicie pachną-
cy czosnek niedźwiedzi właśnie wyrastają 
spod ziemi. Świat krzewów reprezentują 
tu między innymi: kłokoczka południowa, 
bez czarny, jałowiec pospolity, dzika róża 
czy kalina koralowa. Pawilon wystawowy 
zwiedza się samodzielnie lub w towarzy-
stwie przewodnika.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knieja  

w Nowosiółkach, fot. Wyd. Compass
– Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, 

fot. Wyd. Compass

Bojkowska chyża
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Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knieja 
w Nowosiółkach [79]  C4 Nowosiół- 
ki 30, tel. 609 474 783
Muzeum powstało w 2002 roku i od tego 
czasu szybko wrosło w świadomość tu-
rystów kierujących się w stronę Cisnej. 
Warto w nim spędzić trochę czasu, szcze-
gólnie wtedy, gdy szaruga i słota niepo-
dzielnie obejmą w posiadanie bieszczadz-
kie szczyty. Prowadzone przez Henrykę  
i Jerzego Wałachowskich, prawdziwych 
pasjonatów dzikiej przyrody, słynie z nie-
zwykle bogatej kolekcji trofeów myśliw-
skich i przyrodniczych eksponatów. Do 
najciekawszych należą: kabanga, czyli 
piżmowiec syberyjski, niedźwiedź brunat-
ny rodem z Syberii oraz poroże renifera 
upolowanego w Laponii. W salach mu-
zeum urządzono wystawy poświęcone 
faunie i florze Bieszczadów oraz historii 
łowiectwa i leśnictwa. Wyróżnia się bogata 
kolekcja motyli, drobnej zwierzyny i ptac-
twa, występującego nie tylko na terenie 
Bieszczadów, ale także na innych obsza-
rach Polski, a nawet zagranicy. Ściany mu-
zeum niemal w całości zapełnia imponu-
jący zbiór poroży, który pozwala poznać 
kolejne stadia rozwoju wieńców, rosoch 
oraz „koron” zdobiących głowy rogaczy 
i jeleni. Odrębne ekspozycje poświęcone 
są historii i etnografii, w tym dziejom naj-
bliższej okolicy, szczególnie Nowosiółek 
uwiecznionych na starych fotografiach.  
Z kolei replika wiejskiej chaty wraz z towa-
rzyszącymi jej sprzętami wykorzystywa- 
nymi przez dawnych mieszkańców od-
krywa wycinek minionej bieszczadzkiej 
codzienności. Ciekawym uzupełnieniem 
muzeum jest leśna ścieżka przyrodnicza  
w formie pętli. Placówka czynna jest cały 
rok, wstęp płatny. Zwiedza się ją indywi-
dualnie lub w towarzystwie przewodnika.

Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych  

 [80]  E4 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7, 
tel. 13 461 1091, www.bdpn.pl
To jedno z najwspanialszych i najwięk-
szych w Polsce muzeów przyrodni-
czych. W jego salach można stanąć oko 
w oko z królem bieszczadzkich lasów 
– niedźwiedziem brunatnym. Podob-
no jednego z nich miał upolować Piotr 
Jaroszewicz, komunistyczny premier 
PRL. Możemy też bezpiecznie obser-
wować watahę wilków oraz zobaczyć 
największego krajowego drapieżnika  
z rodziny kotowatych – rysia, który jest 
symbolem Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego. 

Parter muzeum mieści wystawy czasowe, 
a ekspozycje stałe znajdują się na dwóch 
piętrach. Pierwsze piętro stanowi rodzaj 
wstępu do świata bieszczadzkiej przyrody  
i jej ochrony. Wystawy obejmują tu biologię 
i systematykę zwierząt, wybrane zagadnie-
nia z paleontologii – w tym ogromny gip-
sowy odlew nosorożca włochatego, geo-
logię, geomorfologię, hydrologię, klimat  
i gleby oraz wybrane elementy Planu Ochro-
ny Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
i jego otuliny. Drugie piętro to już właściwa 
przyroda Bieszczadów, wędrówka przez 
układ pięter roślinno-klimatycznych oraz 
bogactwo fauny. Szata roślinna omawiana 
jest na planszach ozdobionych barwnymi 
fotografiami, z opisami prezentowanych 
zbiorowisk. Część wystawy poświęco-
na bieszczadzkiej faunie eksponuje licz-
ne owady, płazy, gady, ptaki oraz ssaki na  
tle właściwych im środowisk.

Muzeum jest obiektem całorocznym, 
czynnym od wtorku do soboty, a w se-
zonie wakacyjnym również w niedziele. 
Wejście jest płatne. Na specjalne życzenie 
odwiedzających, głównie grup zorgani-
zowanych, placówka prezentuje ciekawą 
diaporamę przyrodniczą opowiadającą  
o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery 
„Karpaty Wschodnie” oraz film o Biesz-
czadzkim Parku Narodowym.

Ośrodek Edukacji Leśnej w Birczy [81] 

 D2 Stara Bircza 99, tel. 16 652 22 94, 
www.bircza.krosno.lasy.gov.pl
Ośrodek znajduje się przy siedzibie Nad-
leśnictwa Bircza i jest zarazem częścią 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy 
Birczańskie”. Zajmuje się promocją przy-
rodniczą Pogórza Przemyskiego, któ-
rego wspaniałe pierwotne lasy należą 
do najdzikszych w Polsce. W budynku 

ośrodka mieści się wystawa przyrodni-
cza prezentująca faunę karpackich lasów,  
w tym poroża rogaczy i jeleni. Na dio-
ramie wśród blisko 120 okazów zwie-
rzyny leśnej znajdują się między innymi  
potężny niedźwiedź brunatny, mały 
niedźwiadek, żubr, jeleń karpacki, wilk, je-
not oraz orzeł przedni. Na terenie ośrod- 
ka zainstalowano tablicę edukacyjną „Le-
śny Koncert”, która uczy odgłosów zwie-
rząt. Znajdują się tu również zielona klasa 
oraz duża wiata z miejscem na ognisko. 

Ośrodek organizuje darmowe warsztaty 
przyrodnicze dla grup zorganizowanych, 
a edukacja przeplata się tu z zabawą. 
Leśnicy uczą przez zmysły, pomysłowe 
gry terenowe oraz spacery po ścież- 
kach przyrodniczych. Tematyka zajęć 
dostosowana jest do potrzeb i wieku 
odwiedzających. Zajęcia odbywają się 
od poniedziałku do piątku po wcześniej-
szym zgłoszeniu telefonicznym.

Galeria Sztuki Synagoga w Lesku  [58]  
  D4 Lesko, ul. Berka Joselewicza 16, 
tel. 13 469 66 49, www.lesko.pl/bdk
To najbardziej znane, artystyczne cen-
trum Bieszczadów, znajduje się nieda-
leko rynku, przy ulicy Berka Joselewi-
cza. Swoją siedzibę ma w kamiennych, 
surowych murach synagogi. Lokalni 
twórcy, malarze, rzeźbiarze, przedsta-
wiciele świata sztuki co roku prezentują 
tu swoje najwspanialsze dzieła. 

Szczególną aurę galeria zawdzięcza 
swojej lokalizacji – obecnie pozbawio-
nym oryginalnego wyposażenia ścia-
nom synagogi, które przez wieki były 
religijnym i kulturowym ośrodkiem tu-
tejszej społeczności żydowskiej. Leska 
synagoga powstała w 1. poł. XVII wieku.  
W jej bryle można dostrzec wyraźne ce-
chy obronne – stanowiła bowiem dawniej 
fragment murów obronnych miasta. Jej 

styl nawiązuje do baroku. Linię szczytów 
budowli wieńczą kamienne wazony, któ-
re stanowią jedyny w całej Polsce przy-
kład zastosowania tego rodzaju deko-
racji w  przypadku synagogi – zazwyczaj 
zdobień tych używano w architekturze 
kościelnej i pałacowej. Również okrą-
gła wieża synagogi odbiega od utartych 
wzorów dotyczących budowy świątyń 
żydowskich. Synagoga została zdewasto-
wana podczas II wojny światowej przez 
Niemców, a po wojnie odbudowana  
w obecnej formie. 

W 1978 roku w synagodze utworzono 
Galerię Bieszczadzkiej Grupy Twórców 
Kultury. Swego czasu na ścianach leskiej 
synagogi eksponowane były dzieła nieży-
jącego już artysty i bieszczadnika Jędrka 
Wasilewskiego „Połoniny” (1949–1995). Do 
dziś można tu kupić ciekawe obrazy, iko-
ny, rzeźby, ceramikę oraz inne dzieła sztuki 
wykonane przez bieszczadzkich twórców. 
Wnętrze synagogi jest również miejscem 
spotkań kulturalnych, wystaw, koncertów,  
a nawet spektakli teatralnych. Będąc w le-
skiej synagodze, warto zobaczyć ikony, 
bieszczadzkie anioły, przepiękne pejza-
że oraz inne pamiątki, być może któreś  
z nich zasilą domową kolekcję sztuki,  
a w chwili tęsknoty przypomną o Bieszcza-
dach. Galeria jest czynna od maja do poło-
wy października, wstęp płatny.

Galeria – Pracownia Stare Kino w Lu- 
towiskach  [82]  F5 Lutowiska 7, 
tel. 501 069 283
Galeria znajduje się niemal w samym 
centrum Lutowisk, przy Wielkiej Ob-
wodnicy Bieszczadzkiej, w wyremonto-
wanym budynku mieszczącym niegdyś 
kino. To wspaniałe miejsce przepeł- 
nione duchem pracy twórczej, pełne 
małych arcydzieł. 

Stare Kino jest autorską galerią artystki 
ceramika Marty Zubel oraz jej męża Grze-
gorza, artysty malarza. Ściany pracowni 
gęsto zapełniają prace ceramiczne, olejne 
obrazy, ręcznie robiona biżuteria, ciekawe 
rzeźby – wszystkie inspirowane biesz-
czadzkim, karpackim sznytem. 

W galerii wystawiane są również dzieła 
innych artystów. Znaleźć tu można cie-
kawe wyroby kowalstwa artystycznego, 
szklane i z drewna, oryginalne meble, 
ceramiczne zawieszki, wisiorki, misy, 
magnesy, świeczniki, a nawet ręcznie 
robione zabawki. Wiele ceramicznych 

Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych,
fot. T. Trulka

Wystawa w Muzeum Przyrodnicze Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych
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dzieł zdobią motywy typowo biesz-
czadzkie, takie jak odciski zwierzęcych 
łap – wilków, rysi i niedźwiedzi, a także 
liści drzew. 

W galerii prowadzone są warsztaty arty-
styczne i szkoleniowe, obejmujące malar-
stwo na szkle, wyrób ceramiki, świątecz- 
nych ozdób, czerpanie papieru. Galeria 
czynna jest od poniedziałku do soboty,  
a okazjonalnie również w niedziele.

Galeria Barak w Czarnej  [83]  E5 

Czarna 88, tel. 605 055 454, 603 992 
119, www.barak.art.pl 
Galeria mieści się w centrum miejsco-
wości. Od 1994 roku prowadzą ją Róża 
i Krzysztof Franczakowie, którzy na po-
trzeby galerii sztuki zaadaptowali stary 
drewniany budynek. Małżeństwo dzieli 
artystyczną pasję. Od kilku lat twór-
czość malarki i rzeźbiarza połączyła  
ceramika, która stała się najważniej- 
szym wspólnym artystycznym środkiem 
wyrazu. Tutejsza ceramika to polet-
ko malarskich i rzeźbiarskich zmagań,  
każdy wyrób ma swój indywidualny  
charakter. Ręczne wykonanie, szkli-
wienie i zdobienie nadaje pracom 
niepowtarzalny styl będący wyrazem 

artystycznej ekspresji. W galerii rodzi 
się ceramika użytkowa i dekoracyjna, 
wspaniałe serwisy na długo przykuwają 
oczy i wyobraźnię odwiedzających. 

Przez ponad 25 lat swej działalności Ga-
leria Barak na stałe wpisała się do świa-
ta bieszczadzkiej sfery twórczej. Jest to 
właściwie „bieszczadzka marka”, klasa 
sama w sobie, poniekąd rodzaj domu 
kultury. To także miejsce artystycznych 
spotkań bieszczadzkich twórców, któ-
rych połączyło umiłowanie Bieszcza-
dów, ich historii, przyrody i ludzi. Każ-
dego roku drzwi galerii przekracza coraz 
więcej świadomych klientów, miłośni-
ków sztuki. Przybywają tu, by odnaleźć 
dzieła inspirowane Bieszczadami, dale-
kie od kiczu i tandetnej powtarzalności.  
Jak mawiają Róża i Krzysztof Francza-
kowie, „generalnie pozostają otwarci”,  
a sama galeria jest czynna od poniedział-
ku do niedzieli.

Muzeum i Galeria Zdzisława Pękal-
skiego w Hoczwi  [84]  C4 Hoczew 
130, tel. 13 469 42 87
Muzeum i galeria ulokowały się w Ho-
czwi, jednym z najbardziej strategicz-
nych miejsc w Bieszczadach, przy styku 

Dużej i Małej Obwodnicy Bieszczadz-
kiej. Zdzisław Pękalski, prawdziwy, nie-
banalny artysta urodził się w 1941 ro- 
ku we Lwowie, a dzieciństwo spędził  
w Przemyślu. Talent artystyczny rozwi-
jał najpierw w Studium Nauczycielskim 
w Rzeszowie, a następnie w lubelskim 
Instytucie Wychowania Artystycznego. 
W Bieszczady zawitał w 1963 roku, gdy 
w Hoczwi objął posadę nauczyciela. 
Zamiłowanie Pękalskiego do historii, 
sztuki i ciekawość Bieszczadów zaowo-
cowały inicjatywą utworzenia w daw-
nym budynku plebani w Hoczwi izby 
regionalnej. To w niej artysta zgroma-
dził wiele ciekawych eksponatów, które 
opowiadały o dawnych mieszkańcach 
tych ziem, ich historii i kulturze. 

Fascynacja sztuką i Bieszczadami do-
prowadziły do powstania Bieszczadzkiej 
Grupy Twórców Kultury. Prace artysty 
wystawiano na licznych wystawach. 
Parał się głównie rzeźbą, malarstwem 
i grafiką, nie stronił od pisania poezji, 
ilustrowania książek czy tworzenia wy-
stroju wnętrz okolicznych świątyń.  
Jego dzieła można podziwiać w drew-
nianym kościółku w Czystogarbie. 
„Sękata sztuka” Zdzisława Pękalskiego 

przepełniona jest Bieszczadami i od-
niesieniami do historii i kultury regionu 
– jego „demonologii”. 

Dzieła artysty łączą sacrum z profanum, 
doskonałość ze skazą, naturę z artystycz-
nym mistrzostwem. Tym, co najbardziej 
zwraca uwagę w jego sztuce jest dobór 
tworzywa. Tam gdzie inni widzieli jedy-
nie stare przedmioty gospodarcze, de-
ski, świńskie korytka, łopaty chlebowe, 
podkowy, artysta dostrzegał i wydobywał  
z nich świętych, bieszczadzkie Madonny, 
ikony i frasobliwą twarz Chrystusa. Potra-
fił wyeksponować, wydobyć z dzieł natury 
– korzeni, pni, gałęzi drzew i krzewów – 
prawdziwe arcydzieła, „niedoskonałości”.  
W rękach Pękalskiego szybko stawały 
się one kluczowymi elementami arty-
stycznych kompozycji, dawał nowe życie 
przedmiotom, którzy inni spisali na stra-
ty, tak jak nadpalonym deskom z dawnej 
cerkwi w Komańczy. W „piwnicznej” ga-
lerii Zdzisława Pękalskiego, jego świątki, 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Muzeum i Galeria Zdzisława Pękalskiego  

w Hoczwi, fot. R. Wojdowski
– Muzeum Kultury Materialnej i Duchowej 

Bojków w Myczkowie, fot. K. Ulanowski



154 155

Muzea, skanseny, galerie, izby regionalneZapraszamy w Bieszczady

Madonny, biesy i czady ożywają w świe-
tle świec. Pracownia artysty, niczym deski  
teatru, potrafi powiedzieć więcej o praw-
dziwej sztuce, atmosferze Bieszczadów  
niż niejedna książka. 

Dziś po galerii i muzeum oprowadza  
Maria Pękalska, żona artysty, która jak nikt 
inny, z wielką pasją i talentem opowiada  
o kulisach i znaczeniu dzieł swego męża.

Galeria Fantasmagoria w Przysłupiu  

 [85]  D5 Przysłup 27, tel. 501 
618 725, www.brzeziniak.pl
Tuż przy końcowej stacji kolejki wąsko-
torowej nieopodal przełęczy Przysłup  
(681 m n.p.m.) znajduje się Siedli-
sko Brzeziniak, gdzie obok karcz-
my mieści się Galeria Fantasmago-
ria. Swą historią sięga lat 90., kiedy to 
Agnieszka i Krzysztof Banaszek posta-
nowili wypromować twórczość Jar-
ka Trojanowskiego w Bieszczadach. 
Od tego czasu Fantasmagoria stała się  
jedną z najbardziej znanych galerii  
sztuki w całym regionie, w której swe 
prace wystawiają artyści tworzący w 

duchu Bieszczadów. Na ścianach moż-
na podziwiać wspaniałe bieszczadzkie  
pejzaże wykonane w różnorodnych 
technikach, widoki majestatycznych  
połonin, przydrożnych kapliczek i sta-
rych cerkwi. 

Są tu również ciekawe rzeźby powstałe  
z bieszczadzkiego drewna, prawdziwe 
ikony oraz nieco nowocześniejsze spoj-
rzenia na sztukę. Przez lata swego ist-
nienia Fantasmagoria stała się miejscem,  
w którym artyści spotykają się z turysta-
mi. W jej ścianach można zakosztować  
prawdziwej, oryginalnej sztuki na najwyż-
szym artystycznym poziomie.

Galeria Krywula w Cisnej  [86] 

 D5 Cisna 18, tel. 506 853  801,  
www.krywulacisna.pl
Galeria Krywula wcisnęła się pomiędzy 
legendarną Siekierezadę w Cisnej i Karcz-
mę Łemkowyna. Pod dachem Krywuli 
czekają najróżniejsze regionalne specjały, 
wyroby rękodzielnicze i prawdziwe dzie-
ła sztuki. Półki i regały uginają się tu od 
ziół pozyskiwanych na bieszczadzkich 

łąkach, wspaniałych lokalnych win oraz 
piw, a także domowego chleba na za-
kwasie własnego wypieku. Ważne miejsce 
zajmuje tu rękodzielnicza biżuteria wyko-
nywana przy zastosowaniu różnych tech-
nik takich jak ceramika, sutasz, beading  
i haft koralikowy. Ogromną popularnością 
cieszą się ceramiczne anioły spopulary-
zowane niegdyś przez piosenkę Starego 
Dobrego Małżeństwa, a także wspania-
ła ceramika ozdobiona najróżniejszymi  
bieszczadzkimi i karpackimi motywami.

Galeria Quo Vadis w Tyrawie Woło-
skiej  [87]  D3 Tyrawa Wołoska 
200, tel. 13 462 10 08
Galeria Quo Vadis znajduje się tuż przy 
brzegu potoku Tyrawka, u stóp Gór Słon-
nych. W otoczeniu zielonych wzgórz 
tworzy rzeźbiarz Bogusław Iwanowski.  
W jego pracowni można oglądać kilkume-
trowe, drewniane rzeźby wkomponowane 
w ogród, często kryjące się w cieniu drzew. 
Ponad sto innych rzeźb, cykli rzeźbiar-
skich oraz rozmaitych dzieł znajduje się  
w domu artysty, który chętnie udostępnia 
swoje zbiory. Swe rzeźby wykonuje głów-

nie w drewnie dębu, orzecha włoskiego, 
buka i gruszy. Niejednokrotnie w jego 
twórczości przewija się motyw cierpienia, 
rozpaczy, a także dumy z polskiej historii. 

W zbiorze wyróżnia się cykl 74 płaskorzeźb 
przedstawiających poczet polskich królów  
i książąt, a ponadto wyrzeźbioną historię  
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jako kreso- 
wiak i osoba doświadczona przez represje, 
wiele miejsca w swej twórczości poświęca  
narodowym tragediom, w tym zbrodni  
w Katyniu i ofiarom wywózek na Sybir.  
Szczególnie cenny sercu artysty jest cykl 
Droga Życia, dedykowany papieżowi Janowi  
Pawłowi II. Artysta jest laureatem licznych  
nagród, wystawiał swoje prace w wielu kra-
jach Europy i w Stanach Zjednoczonych,  
a niektóre z jego dzieł znajdują się w mu-
zeach etnograficznych i prywatnych ko- 
lekcjach sztuki.

Fotografie u góry (od lewej): 
– Karczma Brzeziniak i Galeria Fantasmagoria 

w Przysłupiu, fot. Wyd. Compass
– Wnętrze Galerii Fantasmagoria w Przysłu-

piu, fot. Wyd. Compass
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Widok na Lutowiska, fot. stock.adobe.com
– Plenerowe Muzeum Wypału Węgla  

Drzewnego na przełęczy pod Czerenną,  
fot. R. Trzmielewski

Kino Końkret w Zatwarnicy  [88]  

 E5 Zatwarnica, tel. 607  068  094, 
695 634 636
Kino Końkret to jedyne w swoim rodza-
ju miejsce na terenie całych Bieszcza- 
dów. Powstało w odrestaurowanym 
drewnianym budynku dawnej stajni 
– jednym z elementów byłego parku 
konnego w Zatwarnicy. Tutejsze sean-
se filmowe to niesamowite przeżycie. 
Miękkie fotele i drewniane ściany kina 
tworzą niezapomniany klimat, dosko-
nale wpisujący się w wyświetlane pro-
dukcje, w których główne role grają 
bieszczadzkie plenery. W kinie znaj- 
duje się również stała wystawa doty- 
cząca historii parku konnego, co- 
dziennej pracy wozaków, a także ścież-
ka dendrologiczna i pracownia arty-
styczna Na Dwie Ręce.

W stałym repertuarze są doskona-
łe bieszczadzkie filmy na podstawie 
scenariuszy napisanych przez Jerze-
go Janickiego – Wolna Sobota, Kino 
objazdowe i Hasło. W drewnianych  
zrębowych ścianach mieści się rów-
nież Cafe Końsekwencja. Filmo-
wy seans w Końkrecie to gwarancja  

świetnej wieczornej zabawy w nieco-
dziennych realiach dawnego parku 
końskiego.

POD GOŁYM NIEBEM

Plenerowe Muzeum Wypału Węgla 
Drzewnego na przełęczy pod Czeren-
ną  [89]  F6 Muczne, tel. 13 461 00 10,  
www.stuposiany.krosno.lasy.gov.pl 
Plenerowe muzeum usytuowano przy 
drodze ze Stuposian do Mucznego, tuż 
przy przełęczy pod Czerenną. Widok, 
a przede wszystkim charakterystyczny 
zapach dymu unoszącego się nad la-
sami Bieszczadów, był niegdyś jedną  
z dominant tutejszego krajobrazu. Dziś 
ten element powoli znika. Miejsca wypa-
łu węgla drzewnego coraz rzadziej lokują 
się na poboczach dróg, leśnych dolinach  
i obrzeżach wsi. Często za to spotkać 
można głuche, wystygłe metalowe retorty, 
serca powoli znikającej profesji smolarza.  
By uchwycić choć część tego obrazu, 
Nadleśnictwo Stuposiany stworzyło cie-
kawe muzeum. To plenerowa ekspozy-
cja zdradzająca techniczne sekrety wy-
pału w miejscu, w którym przez ponad 
30 lat dymiły metalowe retorty – potęż-
ne piece do wypału węgla drzewnego. 

Takie retorty ustawiono przy zakręcie 
drogi, obok olbrzymią kadź do wyrobu 
potażu, a także model mielerza, czyli 
stos drewna ułożony na kształt kopca, 
oblepiony ziemią. Mielerze były po-
przednikami retort stosowanymi w dość 
niebezpiecznym procesie suchej desty-
lacji drewna, prowadzącej do uzyska-
nia węgla drzewnego. Kulturowy obraz 
wypału uzupełnia prawdziwy drewnia-
ny barak wypalaczy węgla, wykupiony 
od byłych właścicieli. Swym wyglądem  
i spartańską prostotą opowiada o tru-
dach codziennej, ciężkiej pracy smo-
larza. Obiekty uzupełniają tablice edu-
kacyjne objaśniające proces wypału, 
a ustawione obok ławostoły zachę-
cają do odpoczynku. Nad muzeum  
i odwiedzającymi go turystami bacznie 
czuwa św. Tybald z Provins, patron wę-
glarzy i smolarzy. Jego wizerunek, wy-
konany przez znanego bieszczadzkiego 
artystę Zdzisława Pękalskiego, spogląda 
z jednej z tablic informacyjnych. Muzeum 
czynne jest bezpłatnie przez cały rok.

Ekomuzea
Idea ekomuzeów przeczy stereoty-
powi nudnych i dusznych obiektów 

muzealnych skrywających zakurzone 
eksponaty w szklanych gablotach. Za-
miast tego ekomuzea oferują doświad-
czanie historii, realiów życia i przyrody  
w miejscu im najbardziej właściwym,  
tj. in situ. Pozwalają dotknąć, poczuć, 
nawiązać bliższy kontakt z Bieszcza- 
dami, zrozumieć ich historię i specy- 
fikę, poznać ludzi żyjących tu dawniej  
i dziś. A wszystko to w otwartej prze- 
strzeni, w kontakcie z naturą. 

Jako pierwsze w Bieszczadach powsta-
ło Ekomuzeum Trzy Kultury  [90]  

 F5 – wokół Lutowisk. Obiekty i miej-
sca pamięci połączyła pętla szlaku 
okrążająca dawne miasteczko. Muzeum 
pod gołym niebem łączy pamiątki po 
dawnych mieszkańcach Lutowisk – 
Polakach, Ukraińcach i Żydach, a także 
powiązane z okolicą wydarzenia histo-
ryczne i ciekawostki przyrodnicze. Na 
szlaku muzealnym można zobaczyć 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Galicyjski Rynek w Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Sanoku, fot. J. Stankiewicz
– Muzeum Budownictwa Ludowego w Sano-

ku, fot. M. Kraczkowski

ruiny synagogi i kirkut, cerkwisko, sta-
rą chyżę bojkowską, liczne punkty wi-
dokowe oraz miejsca, które posłużyły 
za plenery do filmu Pan Wołodyjowski  
w reżyserii Jerzego Hoffmana. 

Ekomuzeum W Krainie Bojków  [91] 

 E5 ukazuje bogactwo przyrodnicze  
i kulturowe Zatwarnicy oraz jej najbliż-
szych okolic. Trasa ścieżki przyrodni-
czo-historycznej Hylaty pozwala zdo-
być szczyt Dwernika-Kamienia (1004 m 
n.p.m.) i odpocząć przy kojącym szumie 
wodospadu na potoku Hylatym. Daje 
także możliwość zwiedzenia rekon-
strukcji drewnianej bojkowskiej chyży 
w Zatwarnicy, w której mieści się Izba 
Historyczno-Regionalna oraz galeria 
produktów regionalnych wykonanych 
przez miejscowych twórców. Eko-
muzeum obejmuje także swym zasię-
giem nieistniejące miejscowości Krywe  
i Hulskie wraz z pozostałościami muro-
wanych cerkwi, starymi cmentarzami, 
resztkami dworu i innymi śladami życia 
dawnych mieszkańców tych ziem. 

Następne Muzeum bez murów nosi na-
zwę W Krainie Bobrów  [92]  D4  

– i obejmuje tereny wsi Uherce Mine-

ralne, Zwierzyń, Myczkowce oraz Ore-
lec. Pomiędzy wioskami i okolicznymi 
atrakcjami turystycznymi wyznakowa-
no gęstą sieć ścieżek dydaktycznych.  
W ekomuzeum można między inny-
mi zwiedzić dolinę wsi Orelec wraz  
z otaczającymi ją wzniesieniami pasma 
Żukowa, kotlinę uherczańską z licz- 
nymi obiektami zabytkowymi, Ośro-
dek Caritas z Centrum Kultury Ekume- 
nicznej w Myczkowcach oraz zabyt-
kową cerkiew, cudowne źródełko  
i piękne zakole Sanu w Zwierzyniu. 

Z kolei Ekomuzeum Hołe  [93] 

 E4 – rozciąga się wzdłuż 28-ki-
lometrowej trasy biegnącej dooko-
ła Wysokiego Działu (641 m n.p.m.), 
zwanego również Mostami. Prowa-
dzi przez tereny Dźwiniacza Dolne-
go, Łodyny, Maćkowej Woli, Lesz-
czowatego, Brelikowa, Wańkowej, 
Serednicy i Romanowej Woli. Warto 
tu odwiedzić między innymi cerkwie  
w Łodynie, Leszczowatem i Wańko- 
wej, miejsce po dawnej granicy 
państwowej pomiędzy PRL i ZSRR  
w Dźwiniaczu Dolnym, kopalnię ropy 
naftowej w Łodynie oraz inne atrakcje 
rozsiane w terenie.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sa- 
noku  [22]  C3 Sanok, ul. Rybickie-
go 3, tel. 13 493 01 77 lub 13 463 16 72,  
www.skansen.mblsanok.pl 
Muzeum mieści się po wschodniej 
stronie Sanu, w dzielnicy Biała Góra,  
u stóp Pasma Olchowieckiego. Sanocki 
skansen to największy tego typu obiekt 
w Polsce pod względem powierzch-
ni i ilości zgromadzonych obiektów. 
Prezentuje dorobek kulturowy, przede 
wszystkim wspaniałe przykłady budow-
nictwa dawnych mieszkańców Pogó-
rza, Beskidu Niskiego i Bieszczadów. 

Teren skansenu został podzielony na kilka 
sektorów, głównie odpowiadających bu-
downictwu typowemu dla różnych grup 
etnograficznych regionu – Bojków, Łem-
ków, Pogórzan Wschodnich i Zachodnich 
oraz Dolinian. Wędrówka pomiędzy stary-
mi zagrodami krytymi strzechą, budynka-
mi gospodarczymi, urokliwymi kapliczkami  
i drewnianymi świątyniami jest najlepszą  
lekcją historii, etnografii i architektury dla 
całej rodziny. Piękne cerkwie z Rosolina, 
Grąziowej i Ropek, a także kościół z Bączala 
Dolnego to zebrane w pigułce dziedzictwo 
sztuki sakralnej. Ostatnimi laty utworzo-
no nowe sektory, w tym naftowy i mało-

miasteczkowy. Pierwszy z nich prezentuje  
początki wydobycia ropy naftowej i prze- 
mysłu naftowego, drugi zaś stał się jedną 
z najciekawszych atrakcji całego regionu. 
Galicyjski Rynek to fenomen, próba reali-
zacji ideowego obrazu centrum małego 
miasteczka z początku XX wieku. Rynek  
ten nie odtwarza żadnego konkretnego 
miejsca, jest raczej zbiorem rekonstruk-
cji budynków, jakie kiedyś można było  
spotkać w wielu miasteczkach roz-
sianych na terenie Galicji. Można tu 
zwiedzić między innymi zakłady: fry-
zjerski, krawiecki i fotograficzny, a tak-
że piekarnię, sklep kolonialny, aptekę,  
karczmę, urząd pocztowy, remizę stra-
żacką, domy mieszkalne, synagogę, a na-
wet zagrać w drewnianej kręgielni. Wie-
le z obiektów oferuje prawdziwe usługi, 
np. w urzędzie pocztowym można wy-
słać pamiątkową pocztówkę. Niewąt-
pliwie dla młodszego pokolenia szcze-
gólnie ciekawy jest sektor pasterski,  
a także hodowane na terenie skansenu 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Park Miniatur w OWR Caritas  

w Myczkowcach, fot. Wyd. Compass
– Ogród Biblijny w OWR Caritas  

w Myczkowcach, fot. Wyd. Compass

zwierzęta gospodarskie. Innego rodza-
ju atrakcjami są sektory archeologiczny  
i dworski, ten drugi położony niezwykle 
malowniczo. 

Skansen można zwiedzać przez cały rok.  
O każdej porze roku wygląda on równie 
imponująco, czy to skryty pod grubą war-
stwą śnieżnego puchu czy też okraszony 
soczystą zielenią wiosny. Pośród zabyt-
kowych budynków regularnie rozgrywają 
się liczne imprezy kulturalne, festiwale 
muzyki, kiermasze rękodzieła i degusta-
cje regionalnego jadła. Najbardziej znane  
z nich to: Kermesz Karpackich Smaków, 
festiwal „Karpaty zaklęte w drewnie” oraz 
Jarmark Folklorystyczny. Bilety wstę-
pu można nabyć w kasie mieszącej się  
w dawnym drewnianym dworku. Zwie-
dzanie wnętrz obiektów możliwe jest je-
dynie w towarzystwie przewodnika.

Park Miniatur i Ogród Biblijny w Ośrod-
ku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym  
Caritas Myczkowce  [94]  D4 Mycz-
kowce 10A, tel. 13 461 83 70, 13 460 88 
00, www.myczkowce.org.pl
Niedaleko malowniczych Skałek Mycz-
kowieckich i doliny Sanu znajduje się 
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 

Caritas w Myczkowcach, gdzie ekspono-
wane są miniaturowe przedstawienia kar-
packich świątyń. To także miejsce, gdzie 
przez świat roślin można zgłębiać tajem-
nice Biblii. Park Miniatur, Ogród Biblijny 
oraz inne atrakcje ośrodka to ciekawa 
oferta dla całej rodziny – ogromne bo-
gactwo ekspozycji i tematyczna różno-
rodność zapewniają tu kilka godzin zwie-
dzania i obcowania ze światem przyrody.

Park Miniatur jak w soczewce odwzo-
rowuje kulturowe bogactwo regionu. 
W 2007 roku świat karpackich świątyń, 
głównie urokliwych cerkiewek, został 
przeniesiony i zmniejszony do formy 
niewielkich makiet. Na niemal hektaro-
wej działce ustawiono tu 140 miniatur 
cerkwi i kościołów rzymskokatolickich  
z terenu południowo-wschodniej Pol-
ski, a także ze Słowacji oraz Ukrainy. 

Wszystkie miniatury zostały odwzoro-
wane w skali 1:25, teren parku podzie-
lono na 10 niewielkich sektorów re-
prezentujących poszczególne regiony  
i podzielonych tematycznie według ar-
chitektury typowej dla różnych grup et-
nograficznych. Przy perełkach architek-
tury sakralnej posadzono miniaturową 

roślinność, która nawiązuje do tej, którą 
można spotkać przy poszczególnych 
świątyniach. Klimatu dodają płynące 
potoki z szumiącą wodą i dobiegające  
z wnętrza cerkiewek religijne śpiewy.

Przy ośrodku powstał też Ogród Biblijny. 
Jest to drugie tego typu założenie w Pol-
sce, a pierwsze na Podkarpaciu. Rosną 
tu przede wszystkim rośliny pochodzące  
z Bliskiego Wschodu, tworząc unikato-
wy zapis teologii biblijnej. Ogród Biblijny 
przez powstałe środowisko przyrodni-
cze, rośliny wymienione na kartach Biblii 
oraz inne elementy swojego założenia 
wprowadza zwiedzających w świat wy-
darzeń przedstawionych w Piśmie Świę-
tym. Ogród ma formę parku linearnego  
i zajmuje powierzchnię 80 arów. Rośnie 
tu ponad 110 gatunków roślin nasadzo-
nych w poszczególnych przystankach,  
a także niemal 40 gatunków pnączy pora-
stających lewą stronę promenady. Warto 
tu przybyć w sezonie kwitnienia kwiatów, 
gdy reprezentacyjny sektor Studni Jakuba 
zaczyna mienić się wielokolorowym ko-
biercem roślin cebulowych, tulipanów, hia-
cyntów i lilii. Do ogrodu wchodzi się przez 
kamienną Ciasną Bramę, a przybyłych 
wita pomnik otwartej Księgi Biblii. Tutejsze 

nasadzenia są pełne religijnej symboliki 
– w świat Starego Testamentu wprowa-
dza siedmioramienna menora stworzona  
z wiecznie zielonego bukszpanu.

W ośrodku Caritas znajduje się również 
Centrum Promocji Obszarów Natura 
2000 ze stałą ekspozycją ukazującą fau-
nę Bieszczadów, a także ścieżką edukacji 
ekologicznej „Karpacki entomo-zieleniec”.  
W Centrum prowadzone są wykłady i za-
jęcia warsztatowe poruszające tematy-
kę bieszczadzkiej przyrody, jej bogactwa 
oraz podejmowanych działań mających na  
celu jej ochronę. Najmłodszych zaintere-
suje tu zapewne minizoo, w którym można 
zobaczyć jelenie, daniele, kozy afrykańskie, 
kozy kameruńskie, lamy, kucyki, najróż-
niejsze ptaki przydomowe i papugi. Całość 
dopełnia wystawa plenerowa „Od ziarna  
do chleba”, która za pomocą rzeźb obja-
śnia cały cykl dawnego sposobu wyrobu 
chleba, począwszy od uprawy zboża, przez  
jego zbiórkę, a skończywszy na wypieku  
chleba w wiejskiej chałupie.
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Bieszczadzka Kolejka Leśna  [95]  C5 

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, 
Majdan 17, tel. 13 468 63 35, www.kolejka.
bieszczady.pl
Las, uważany niegdyś za jedyne bogactwo 
tego terenu, nie mógł być należycie wyko-
rzystany na skalę przemysłową. Brak do-
godnych dróg znacząco ograniczał trans-
port kołowy, bieszczadzkie rzeki i potoki 
nie nadawały się do spławiania potężnych 
kłód drzew, kolej nie sięgała w głąb gór,  
a początkowe zamysły rozbudowy torowi-
ska kolejowego nie mogły dojść do skutku 
z przyczyn politycznych. Dopiero pod ko-
niec XIX wieku w wyniku wypracowanego 
kompromisu zdecydowano się wybudować 
pierwszą linię kolejki wąskotorowej z No- 
wego Łupkowa do Majdanu koło Cisnej. 

Droga kolejowa wniosła nowe życie w Biesz-
czady, wzdłuż jej torowiska powstawały tar-
taki parowe, sklepiki i karczmy, a poza pier-
wotną funkcją przemysłową, wagoniki kolejki 
stawały się oknem na świat dla wielu miesz-
kańców bieszczadzkich wsi. Sukces linii za-
owocował dalszymi odgałęzieniami torowi-
ska, z początkiem XX wieku tory przedłużono 
do Kalnicy, a następnie do przysiółka Beskid 
należącego do wsi Smerek. Powstał wtedy 
również zupełnie nowy odcinek wąskoto-

rówki z Sokolików Górskich do Ustrzyk Gór-
nych. Zniszczenia spowodowane podczas  
I wojny światowej dość szybko naprawiono, 
ale niekorzystna sytuacja ekonomiczna lat 30. 
XX wieku odcisnęła swe piętno. Nieremonto-
wane i nierentowne linie wąskotorowe zamy-
kano, a tory wraz z kolejowym wyposażeniem 
sprzedawano na złom. Dalsze zniszczenia 
nastąpiły w wyniku działań II wojny światowej 
i walk z UPA, dopiero w latach 50. XX wieku 
rozpoczęto odbudowę torowisk. Rozbudo-
wana sieć kolejowa łączyła Nowy Łupków 
z doliną Moczarnego koło Wetliny, a także 
kombinat drzewny w Rzepedzi ze Smolni-
kiem nad Osławą. Z czasem kolejka przegrała 
z tańszym transportem kołowym. Stopniowo 
zamykana ostatecznie przestała kursować  
na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Po przerwie utworzono niewielki skansen. 
Później powstała Fundacja Bieszczadzkiej 
Kolejki Leśnej, dzięki której gwizd odjeżdża-
jącego pociągu wciąż roznosi się po oko-
licznych lasach i dolinach. Reaktywowana 
kolejka kursuje przez cały rok. Główne kursy 
odjeżdżają ze stacji w Majdanie, tam tury-
ści i entuzjaści kolei rozpoczynają swą nie-
śpieszną podróż na zachód do stacji w Bal-
nicy, oraz na wschód do Przysłupia. Kolejka 
kursuje regularnie od długiego weekendu 

majowego do końca października. Organi-
zowane są również kursy zimowe. Przejazdy 
dla grup zorganizowanych odbywają się – 
po wcześniejszym uzgodnieniu – przez cały 
rok. O szczegółach związanych z rozkładem 
jazdy kolejki dowiedzieć się można z prowa-
dzonej przez fundację strony internetowej.

Zabytki kolejnictwa w Bieszczadach to 
nie tylko dawna kolejka leśna. Wciąż od-
bywają się kursy z Zagórza do Łupkowa,  
a w sezonie wakacyjnym pociągiem moż-
na przejechać przez słynny tunel kolejowy  
w Łupkowie do słowackiego miasteczka 
Medzilaborce. W Nowym Łupkowie po-
wstało ostatnio Bieszczadzkie Muzeum 
Kolejnictwa, w którym eksponowane są 
między innymi zabytkowe salonki wożące 
dygnitarzy w czasach PRL, w tym I sekreta-
rza KC PZPR Edwarda Gierka.

Bieszczadzkie drezyny rowerowe w Uher- 
cach Mineralnych  [96]  D4 Uherce 
Mineralne 62a (dawna stacja PKP), tel. 
570 770 108, www.drezynyrowerowe.pl
Kolej przynosiła postęp cywilizacyjny, 
umożliwiała szybkie i dość komfortowe 
przemieszczanie się pomiędzy wybranymi 
stacjami, czasem dość odległymi desty-
nacjami. Podróżowano w różnych celach: 

biznesowych, towarzyskich, a z czasem 
krajoznawczo-turystycznych. Budowa ko-
lei w Bieszczadach stanowiła niezwykły  
impuls do rozwoju, pozwoliła na dotarcie 
do wielu miejsc będących wcześniej kom-
pletnie odciętych od świata. 

Współczesna linia kolejowa nr 108 ze 
Stróż do Krościenka jest jedynie częścią  
o wiele większego dawnego projektu  
infrastrukturalnego. Pierwsza Węgier-
sko-Galicyjska Kolej Żelazna połączyła  
Przemyśl z Budapesztem, w Zagórzu zaś 
znajdowała się stacja łącznikowa, z któ-
rej pociągi kierowały się dalej na zachód. 
Zmiany granic spowodowane I i II wojną 
światową przecięły ciągi komunikacyjne,  
a te niekompletne z czasem coraz bar- 
dziej traciły na swoim znaczeniu. Jesz-
cze w okresie PRL funkcjonowała linia 
kolejowa nr 102, którą można było do-
jechać z Przemyśla do Ustrzyk Dolnych. 
Podróż ta była o tyle ciekawa, że toro-
wisko prowadziło przez teren należący 
do ZSRR, a podróżni podczas jazdy byli 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Bieszczadzka Kolejka Leśna, fot. J. Leśniak
– Bieszczadzkie drezyny rowerowe,  

fot. Wyd. Compass

Pozostałe atrakcje
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eskortowani pod czujnym okiem so-
wieckich pograniczników. Linią nr 108 
setki turystów dojeżdżały w Bieszcza-
dy – z czasem było ich coraz mniej,  
a linia prowadząca dalej na Ukrainę traciła 
na popularności, aż w końcu podjęto de-
cyzję o zawieszeniu kursów. 

W 2015 roku linia 108 zyskała nowe ży-
cie, na odcinku od Zagórza do Krościenka 
utworzono bowiem specjalną trasę dla 
bieszczadzkich drezyn rowerowych, na-
pędzanych siłą własnych mięśni. Szybko 
zyskały niezwykłą popularność, a cała ini-
cjatywa została nagrodzona licznymi na-
grodami, w tym za najlepszy produkt tu-
rystyczny. Główna stacja drezyn znajduje 
się w Uhercach Mineralnych, stąd według 
rozkładu wyrusza się w kierunku Łukawicy, 
Jankowiec lub Olszanicy i Stefkowej. Po-
dróż drezyną przypomina jazdę rowerem, 
jest to interesująca propozycja dla miło-
śników kolei, całych rodzin oraz dla tych, 
którzy chcą doświadczyć czegoś zupełnie 
nowego. Szczególnie ciekawa stacja na 
trasie drezyn znajduje się jeszcze w samych 
Uhercach Mineralnych – przystanek przy 
browarze Ursa Maior to okazja do bliż-
szego zapoznania się z dobrodziejstwami 
pracy prawdziwych rzemieślników. Prze-

jazd zajmuje od 1 do 2,5 godziny, a na po-
kładzie jednej drezyny mogą jednoczenie 
podróżować cztery osoby. Trasa oglądana  
z pokładu drezyny rowerowej nabiera zu-
pełnie nowego wymiaru, daje możliwość 
spokojnego podziwiania okolicy z innej 
perspektywy, a co najważniejsze, wciąż daje 
życie niemal 140-letniej linii kolejowej.

Pokazowa Zagroda Żubrów  [97]  F6 

Nadleśnictwo Stuposiany, Stuposiany 4, 
38-713 Lutowiska, tel. 13 461 00 10
Bieszczady to miejsce inne niż wszystkie. 
Pozytywnie osobliwe, wtórnie zdzicza-
łe, pełne świadectw minionych czasów  
i królującej tu dzikiej zwierzyny. Ta w peł- 
ni objęła w swoje posiadanie przynależne 
jej dominium. Przepastne lasy pokrywa-
jące tutejsze góry i doliny stworzyły do-
godne warunki do bytowania gatunków 
puszczańskich, niedźwiedzi, wilków i rysi. 
Jednakże świat fauny to nie tylko drapież-
niki – dzięki staraniom leśników i naukow- 
ców w Bieszczady powróciły żubry. 

Zwierzęta te od zawsze stanowiły część 
przyrodniczego krajobrazu tych gór, do-
strzegli to także pierwsi osadnicy, czego 
pamiątką jest nazwa wsi Żubracze położo-
na niedaleko Cisnej. Do końca XVIII wieku  

z rąk myśliwych i kłusowników padły os- 
tatnie bieszczadzkie żubry, wkrótce potem 
wytępiono je w innych częściach Karpat, 
a ich ostatnia ostoja w Puszczy Białowie-
skiej również nie wytrzymała działalności 
człowieka. Po I wojnie światowej rozpo-
częto starania o przywrócenie żubrów  
w oparciu o osobniki wykupione z ogro-
dów zoologicznych. Natomiast II wojnę 
światową przetrwało niewielkie stado skry-
wające się w ośrodku w Białowieży. Żubry 
ponownie zawitały w Bieszczady dopiero 
pod koniec października 1963 roku, gdy 
do specjalnej zagrody niedaleko Bere-
żek koło Ustrzyk Górnych przywieziono  
5 osobników z Pszczyny i Niepołomic. 
Przez mroźną i śnieżną zimę żubry nabie-
rały siły, aklimatyzowały się, dostosowując 
do górskich warunków bytowych. W maju 
1964 roku otworzono zagrody i wypusz-
czono je na wolność. Pod koniec paździer-
nika odgoniony od stada żubr imieniem 
Pulpit rozpoczął samotną wędrówkę na 
północ. Odłowiono go dopiero w następ-
nym roku w okolicy nieistniejącej już wsi 
Sokole. Pulpit nie potrafił długo „zagrzać 
miejsca”. W sierpniu 1965 roku wyruszył 
w kolejną samotną wyprawę codziennie 
relacjonowaną przez prasę i radio. Media 
na bieżąco podawały komunikaty o trasie 

i spotkaniach z żubrem. Przez 28 dni swo-
jej wędrówki Pulpit pokonał blisko 400 km, 
ta ostatecznie zakończyła się koło Żabna  
na północ od Tarnowa. Żubrzego obie-
żyświata odłowiono, a resztę swych dni 
spędził w krakowskim zoo, gdzie cieszył 
się ogromną popularnością. Na szczęście 
reszta bieszczadzkiego stada rozwijała  
się, rosła w siłę i powiększała. 

Dziś w Bieszczadach żubry odnalazły 
swój dom, co roku przychodzą na świat 
nowe osobniki, a ich stan liczebny po-
zostaje niezagrożony. W 2012 roku, nie-
opodal Mucznego, otworzono specjalną 
zagrodę pokazową, w której z bezpiecz-
nej odległości, nie niepokojąc żubrów, 
można je podziwiać z poziomu platform 
widokowych. Zagroda jest podzielona na 
dwie strefy, pokazową i aklimatyzacyjną. 
Przebywają w niej żubry należące do li-
nii białowiesko-kaukaskiej, tzw. górskiej, 
rodem z Szwajcarii i Francji. Żubry moż-
na oglądać bezpłatnie, przez siedem dni  
w tygodniu od godziny 9:00 do 19:00. 
Miejsce to cieszy się rosnącą popular- 
nością. Od czasu swego powstania od- 
wiedziło je ponad pół miliona ludzi spra-
gnionych widoku prawdziwego „imperato-
ra puszczy”.

Fotografia u góry: Pokazowa Zagroda Żubrów w Mucznem, fot. Wyd. Compass
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Zabudowania stacji kolejowej  

w Łupkowie. fot. R. Trzmielewski
– Siekierezada w Cisnej, fot. A. Olender

Na pograniczu Karpat – Przełęcz  
Łupkowska  [98]  B5

Przełęcz Łupkowska (640 m n.p.m.) od 
wieków stanowiła jedno z najważniejszych 
miejsc na mapie regionu, pełniąc rolę bramy, 
a zarazem granicy. Na przełęczy spotykają 
się Karpaty Wschodnie i Zachodnie. To geo-
graficzna granica pomiędzy Bieszczadami  
i Beskidem Niskim, a także miejsce, w którym 
Pasmo Graniczne od wieków oddziela tere-
ny Polski od południowych sąsiadów, przez 
setki lat od Węgier, a obecnie od Słowacji. 
Jest to również jeden z najniższych punktów 
w głównym grzbiecie Karpat, przez co od 
dawna był wykorzystywany podczas podró-
ży z południa Europy na północ i odwrotnie. 
Znaleziska w okolicy przełęczy świadczą  
o istnieniu uczęszczanego traktu handlowe-
go, a najstarsza pisemna wzmianka z 1231 ro- 
ku określała ją mianem „wrót węgierskich”. 

Dziś trudno tu szukać śladów starej 
drogi. Wygodny trakt poprowadzono 
przez nieodległą Przełęcz Radoszycką  
(668 m n.p.m.), za to przez Przełęcz Łup-
kowską (640 m n.p.m.) puszczono Pierw-
szą Węgiersko-Galicyjską Kolej Żelazną. 
Kolej do Łupkowa dotarła w 1872 roku,  
a następne dwa lata trwała budowa tu-
nelu pod przełęczą – wraz z jej ukończe-

niem połączono Budapeszt z twierdzą  
w Przemyślu. Linia ta miała ogromne zna-
czenie gospodarcze i strategiczne, a także 
stanowiła przysłowiowe okno na świat dla 
wielu bieszczadzkich miejscowości. Do 
popularyzacji linii kolejowej przyczynił się 
sam cesarz Franciszek Józef I podczas swej 
drugiej wizyty w Galicji. W dniu 19 września 
1880 roku cesarz wjechał pociągiem na 
teren Bieszczadów od strony Krościenka. 
Podróżując przez Zagórz, dotarł do Łup-
kowa, gdzie po uroczystym pożegnaniu 
przejechał przez tunel i opuścił teren Ga-
licji. Scenę pożegnania Franciszka Józefa 
na dworcu w Łupkowie uwiecznił na ob-
razie Wojciech Kossak. Dalsze lata niestety 
nie oszczędzały tunelu. Ze względu na swe 
znaczenie strategicznie był on kilkakrot-
nie wysadzany podczas obu wojen świa-
towych, w 1914 roku uczynili to Austriacy, 
rok później Rosjanie, w 1939 roku Polacy, 
a ostatni raz Niemcy w 1944 roku. Tunel 
zawsze odbudowywano, zmieniła się tyl-
ko jego rola strategiczna oraz parametry  
– dziś mierzy on 416 m długości. 

Z lat świetności pozostały okazałe zabudo-
wania stacji kolejowej w Łupkowie, gdzie 
duża i dumna bryła zabytkowego dworca 
mocno kontrastuje z nieco pustą doliną wsi. 

Niegdyś niedostępny i strzeżony przez woj-
sko, dziś stoi otworem dla turystów. Każdy 
może swobodnie podejść do wylotu tune-
lu, by zobaczyć jedno z niegdyś najbardziej 
strategicznych miejsc w łańcuchu Karpat. 
W okresie wakacyjnym przez tunel kursują 
specjalne turystyczne składy kolejowe do-
cierające do słowackiego miasteczka Me-
dzilaborce. Przez przełęcz i Łupków podą- 
żał słynny Szwejk na kartach powieści Ja-
roslava Haška, co upamiętnia Szlak śladami 
dobrego wojaka Szwejka, przechodzący  
obok dworca kolejowego. W dodatku  
w ostatnich latach Przełęcz Łupkowska  
(640 m n.p.m.) znalazła nowe miejsce  
w kulturze masowej jako popularne pole bit- 
wy w słynnej grze komputerowej Battlefield, 
jednej z amerykańskich firm gamingowych. 

Siekierezada  [99]  D5 Cisna 92, 
tel. 13 468 64 66
Pośrodku Cisnej stoi już niemal legendarne 
miejsce zlotów bieszczadzkich zakapio-
rów, połączenie użytkowej galerii sztuki  
z restauracją serwującą porządne, sycące 
dania. Swą nazwą nawiązuje do powie-
ści Siekierezada albo Zima leśnych ludzi 
autorstwa Edwarda Stachury i bazujące-
go na nim filmu Witolda Leszczyńskiego 
Siekierezada. Niepowtarzalny, specyficzny 

artystyczny klimat, dobre jadło i bogaty 
wyszynk stały się znakami rozpoznawczy-
mi chyba najbardziej kultowej bieszczadz-
kiej knajpy. Samo menu zdradza więcej niż 
jakikolwiek, nawet najbardziej kwiecisty 
opis, ciężkie drewniane oprawy skrywa-
ją pożółkłe menu z listą dań oraz wypa-
dającymi kartkami opowiadań ze świata 
Siekierezady. Jak nic innego zajmą czas  
w oczekiwaniu na posiłek, a niekiedy ich lek-
tura wciąga na tyle, że człowiek zapomina  
o serwowanym jedzeniu. Na wszystko pa-
trzą ciekawym wzrokiem wszechobecne 
rzeźby biesów i czadów, oblizując się raz 
za razem na zapach podawanej strawy,  
a chyba jeszcze bardziej na widok serwo-
wanych trunków. Wino, ostre niczym sie-
kiery głęboko wbite w grube drewniane 
stoły, pękające literatki oświetlone migo-
czącym ogniem świec czy wreszcie piwo 
w szklanych kuflach to tutejszy chleb po-
wszedni. Jedno jest pewne, Siekierezada 
nikogo nie pozostawia obojętnym, to twar-
da bieszczadzka rzeczywistość, zakonser-
wowany świat drwali, smolarzy, dawnych 
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pracowników leśnych i parków konnych 
połączony z artystycznym półświatkiem 
Bieszczadów. Ręka w rękę, a może, co bar-
dziej prawdopodobne, szklanka w szklan-
kę, zasiadają tu prawdziwie bieszczadzkie 
zakapiory, artyści, rzeźbiarze, poeci i lu-
dzie żyjący z Bieszczadów, z tutejszego 
lasu. Latem dołączają do nich prawdziwe 
rzesze turystów, a ciśniańskie posiadówki 
ciągnące się do długich godzin nocnych, 
czasami przechodzących w poranek, 
obrosły już prawdziwą legendą. Koncerty, 
wieczorki artystyczne, wernisaże, czasem 
zwykłe spotkania urozmaicają barwną  
rzeczywistość bieszczadzkiego domu kul- 
tury spod znaku siekiery. 

Uroku dodają zgromadzone tu stare woj-
skowe samochody terenowe, niemi świad-
kowie tego miejsca. Nieopodal lokalu, nieco 
na uboczu stoi Kapliczka Pamięci z figurą 
Chrystusa Frasobliwego skrytego w starej 

drewnianej beczce po piwie. Umieszczone 
na jej postumencie tabliczki zdradzają obec-
ność wielu stałych bywalców Siekierezady, 
którzy odeszli już na „niebieskie połoniny”.

Pokazy astronomiczne w Parku Gwiezd-
nego Nieba www.gwiezdnebieszczady.pl
Gdy nad połoninami zniknie czerwona 
płonąca tarcza słoneczna, Bieszczady 
otula woalka nocy, doliny i górskie szczyty 
ogarnia tajemniczy mrok, a na nieboskło-
nie niczym mrowie świetlików zapalają się 
skrzące w oddali gwiazdy. Niebo od za-
wsze towarzyszy człowiekowi, na tyle, że 
dla wielu stało się ono jedynie kolejnym 
bezimiennym elementem codzienności. 
Nawet nie wiadomo, kiedy brak widocz-
nych gwiazd przestał być zauważany,  
a żółta łuna nocnego nieba stała się typo-
wym elementem rzeczywistości dla dużej 
liczby miast. Zanieczyszczenie sztucz-
nym światłem cywilizacji stało się ogól-

noświatowym problemem, wciąż jednak 
są miejsca, rezerwaty ciemności do któ-
rych nie dotarł świetlny smog. Jednym  
z nich są Bieszczady. W 2013 roku powoła-
no tu Park Gwiezdnego Nieba, obejmują-
cy swym zasięgiem jedne z ostatnich ostoi  
nocnej ciemności, Bieszczadzki Park Naro-
dowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. 
Jest to druga taka inicjatywa w Polsce, zara-
zem drugi pod względem powierzchni park 
ciemnego nieba w całej Europie. Razem  
z parkami na Słowacji i Ukrainie tworzą Trój-
park Gwiezdnego Nieba Karpaty Wschodnie 
– pierwszy na świecie obszar tego typu.

W skali Bortle’a, stosowanej do szacunko-
wej oceny jakości nocnego nieba, pod-
czas obserwacji astronomicznych, tereny 
Parku Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach 
otrzymały klasę 2 przyznawaną prawdzi-
wemu ciemnemu niebu. Oznacza to, że  

z Bieszczadów można wypatrywać ogromną 
paletę niemal 7,5 tysiąca gwiazd. Bardzo 
dobre miejsca do nocnych obserwacji 
nieba znajdują się na Przełęczy Wyżniej  
(872 m n.p.m.) oraz na punkcie wido-
kowym górującym nad Lutowiskami na 
szczycie Kaczmarewki (723 m n.p.m.).

Przy Chacie Socjologa w Paśmie Otrytu 
funkcjonuje niewielkie obserwatorium 
astronomiczne. W 2020 roku staraniem 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
utworzono w Tarnawie Niżnej specjalny 
obiekt do obserwacji gwiezdnego nieba, 
gdzie po odsunięciu ruchomego dachu 
odsłania się teleskop. I właśnie tam, po-
cząwszy od 2021 roku, będą odbywały 
się profesjonalne pokazy astronomiczne 
(pokazy.gwiezdnebieszczady.pl), pod-
czas których będzie można obserwować  
niebo przez największy teleskop na ob-
szarze Bieszczad.

Pozostałe atrakcjeZapraszamy w Bieszczady

Fotografia u góry: Widok nocnego nieba nad Lutowiskami, fot. Pavol Duris  
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Bieszczady i okoliczne tereny słyną  
z ogromu bogactwa kulturowego, cie-
kawostek przyrodniczych, turystycznych 
atrakcji i rozmaitych miejsc powiąza-
nych z lokalną historią. Wiele z nich łą-
czą specjalne szlaki tematyczne, których 
trasy prowadzą przez wybrane miejsca 
 i obiekty odzwierciedlające specyfikę re-
gionu. Każdy szlak ma swój temat prze-
wodni, dzięki czemu zwiedzanie można 
dopasować do indywidualnych potrzeb  
i zainteresowań. Tutejsze szlaki podejmu-
ją tematykę bliską wszystkim entuzjastom 
sztuki sakralnej i architektury drewnianej, 
militariów i przemysłu, produktów regio-
nalnych, dziedzictwa kulturowego, litera-
tury i sztuki, przyrody oraz innych dzie-
dzin kojarzonych z terenem pogranicza.

Pasjonaci sztuki, architektury, historii i dzie-
dzictwa kulturowego znajdą tu dziesiątki 
kilometrów szlaków pozwalających do-
trzeć do niektórych najciekawszych miejsc  
i zabytków reprezentujących minione 
dzieje Podkarpacia. Szlak Ikon oraz Szlak  
Architektury Drewnianej to prawdziwa 
podróż w świat architektury i sztuki sa-
kralnej, ich trasy pozwalają poznać dawną 
duchowość i wielokulturowy charakter po-
łudniowo-wschodniej części Podkarpacia. 

Świat wspaniałych trunków, domowego 
jadła, tradycyjnych receptur i lokalnych 
wyrobów stoi otworem za sprawą kilku 
ciekawych szlaków tematycznych po-
zwalających zasmakować w prawdziwym 
Podkarpaciu. Pasjonaci dobrych trunków 
docenią zapewne Szlak Historycznych 
Receptur, który prowadzi przez najcie-
kawsze miejsca produkcji rzemieślniczych 
piw, wspaniałych win, prawdziwej okowity 
i smakowitych zdrowotnych nalewek. Po-
dążając wzdłuż szlaku, odwiedza się Win-
nicę Dolina Sanu w Sanoku, Bieszczadzkie 
Smaki w Smolniku nad Osławą, browar 
Ursa Maior w Uhercach Mineralnych oraz 
Podkarpacką Destylarnię Okowity w Dłu-
gim koło Zarszyna. 

Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina 
ukazuje ogrom bogactwa miejscowych 
tradycji kulinarnych i winiarskich. Jego tra-
sa wiąże ze sobą restauracje, regionalne 
karczmy i gościńce, hotele, winnice oraz 
gospodarstwa agroturystyczne oferujące 
specjały miejscowej kuchni i doskona-
łe trunki skrzętnie skrywane w winnych 
piwniczkach. Ten niezwykle smakowity 
szlak odwiedza m.in. Cisną, Lutowiska, 
Polańczyk, Przysłup, Smolnik nad Sanem, 
Wetlinę, Ustrzyki Dolne i Górne. Równie 

smaczną podróż zapewnia Szlak Kulinar-
ny Podkarpackie Smaki, łączący obiek-
ty specjalizujące się w tradycyjnej kuchni  
i regionalnych potrawach inspirowanych 
dietą dawnych mieszkańców tych ziem.

Świat literatury i sztuki oraz wielkie jego 
postacie wielokrotnie zaglądały na teren 
południowo-wschodniej części Podkar-
pacia, a ich śladami podążają tu ciekawe 
szlaki tematyczne. Trasa międzynaro-
dowego szlaku turystycznego Śladami  
Aleksandra Fredry pozwala odwiedzić 
miejsca związane z postacią najsławniej-
szego polskiego komediopisarza – hra-
biego Aleksandra Fredry. W regionie szlak 
ten podąża za opisem podróży spisanej  
w pamiętniku autora „Trzy po trzy” i po-
zwala poznać Hoczew, Cisną i Lesko, jakie 
widział Fredro na początku XIX wieku. 

Szlak Dobrego Wojaka Szwejka po- 
dąża z kolei śladami kultowej postaci 
stworzonej na stronach słynnej powie-
ści Jaroslava Haška. 

Cichy memoriał zaś to unikatowy świat 
prac sanockiego artysty Arkadiusza An-
drejkowa. Jego dzieła stworzone na 
ścianach starych stodół i innych bu-
dynków gospodarczych upamiętnia-
ją minione życie codzienne, a przede 
wszystkim mieszkańców wiosek i mia-
steczek skrytych w dolinach rzek i po-
toków.

Wymienione szlaki to zaledwie część  
z licznych możliwości tematycznego 
poznawania Bieszczadów, Gór Sano- 
cko-Turczańskich oraz innych czę-
ści regionu. Podróż każdym z nich to 
okazja do przeżycia ciekawej przygody 
i poznania tych gór z nieco innej per-
spektywy. 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Bigos tradycyjny,  

fot. Wilcza Jama w Smolniku
– Cerkiew w Hoszowie,  

fot. Wyd. Compass

Na szlaku bieszczadzkich murali Cichy memo-
riał – deskal w Haczowie, fot. A. Andrejkow

Szlaki 
tematyczne
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Szlak Architektury Drewnia-
nej

W krajobrazie Podkarpacia zachwyca dawne 
budownictwo – kościoły, cerkwie, kaplicz-
ki i krzyże przydrożne, domy, stare budynki 
gospodarcze, młyny i kuźnie. Ostatnimi laty 
architektura drewniana stała się magnesem 
przyciągającym pasjonatów kultury, dzie-
dzictwa i historii, a także zwykłych turystów, 
dla których widok drewnianych perełek sta-
nowi swoiste novum. To właśnie dla nich 
na terenie województwa podkarpackiego 
wyznakowano liczący ponad 1200 km Szlak 
Architektury Drewnianej, który podzielono 
na dziewięć krótszych tras. 

Przez opisany teren przebiegają cztery tra-
sy szlaku, zaś najciekawsze i najpiękniejsze 
obiekty opisano w rozdziale poświęconym 
zabytkom architektury drewnianej, (str. 92).

Wspaniały barokowy kościół w Jaćmierzu 
jako jedyny obiekt z regionu znajduje się na 
trasie I (krośnieńsko-brzozowskiej). 

Trasa II (sanocko-dynowska) pozwala 
zwiedzić w regionie dawne XIX-wiecz-
ne cerkwie w Hołuczkowie, Jurowcach, 
Siemuszowej i Tyrawie Solnej, a także 

unikatowy, niemal w całości zachowa-
ny układ zabudowy małomiasteczko-
wej w Mrzygłodzie, cerkiew w Hłomczy  
z 1859 roku, dawną cerkiew w Łodzinie 
z XVII wieku. Znajduje się tu także inte-
resujący zespół w Dobrej, składający się 
z XVII-wiecznej cerkwi umieszczonej  
w dzwonnicy bramnej oraz cerkwi wy-
budowanej w 1879 roku. Piękną cerkwią  
z 1742 roku może poszczycić się Czer-
też. Sanok za sprawą Muzeum Budow-
nictwa Ludowego i zgromadzonych 
w nim obiektów to prawdziwa mekka 
wszystkich entuzjastów dawnego świata 
architektury drewnianej. Trasa II obej-
muje jeszcze świątynię położoną na 
Pogórzu Przemyskim – dawną cerkiew 
w Brzeżawie z 1843 roku, obok której  
na cmentarzu znajduje się niezwykły na-
grobek wykonany przez miejscowego 
artystę Mykołę Mazuryka. 

Trasa III (ustrzycko-leska) grupuje obiek-
ty sakralne położone we wschodniej części 
Gór Sanocko-Turczańskich i Bieszczadów, 
łącznie 19 świątyń, w tym jeden kościół  
w Średniej Wsi oraz 18 dawnych cerkwi.  
Na trasie można zwiedzić dawne cerkwie 
w Łodynie, Krościenku, Liskowatem, Wojt-
kowej, Roztoce, Kuźminie, Stefkowej, Ustja-

nowej, Równi, Hoszowie, Rabem, Żłobku, 
Czarnej Górnej, Bystrem, Michniowcu, 
Chmielu i Smolniku nad Sanem. 

Z kolei trasa IV (sanocko-dukielska) gru-
puje kilka świątyń na pograniczu Biesz-
czadów i Beskidu Niskiego należących 
do tzw. grupy osławskiej. Są to cerkwie 
w Szczawnem z 1889 roku, w Rzepedzi 
z 1824 roku, w Turzańsku – wzniesiona  

w latach 1801–1803, odbudowana po 
pożarze cerkiew w Komańczy oraz 
dawna cerkiew w Wisłoku Wielkim  
z 1853 roku. W Bieszczadach dwie per-
ły architektury drewnianej, cerkwie  
w Smolniku nad Sanem oraz w Turzań-
sku, zostały wpisane w 2013 roku na Li-
stę światowego dziedzictwa kulturowe- 
go i przyrodniczego UNESCO.
www.sad.podkarpackie.travel

Cerkiew św. Mikołaja w Rzepedzi, fot. stock.adobe.com

Fotografia u góry: Zespół cerkiewny św. Mikołaja w Dobrej Szlacheckiej, fot. J. Orłowski
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Szlak Ikon

Ikony, wizerunki świętych, spoglądają od 
wieków na wiernych pogrążonych w mo-
dlitwie przed ścianą ikonostasu. Termin iko-
na wywodzi się od słowa greckiego eicon, 
oznaczającego obraz, wizerunek. W swoim 
założeniu ikona nie jest wyobrażeniem re-
alistycznym, dziełem sztuki, wytworem arty-
stycznej ekspresji czy wizji artysty, to symbo- 
liczne przedstawienie pełne treści teologicz-
nych, w którym każdy element służy pozna- 
niu tajemnicy wiary. Gdy patrzy się na iko-
ny, uwagę przyciągają oczy świętych, które 
– wpatrzone wprost przed siebie – nawią-
zują niemy kontakt, pełną mistycyzmu więź,  
przekazują naukę, zachęcają do kontem- 
placji, oddania się modlitwie, zastanowienia 
się nad sobą i swoim miejscem w świecie. 

Dziś ikony stanowią chlubę wielu świątyń, 
świadczą o unikatowym historycznym i kul-
turowym dziedzictwie regionu. Spotkać je 
można w cerkwiach, często pełniących dziś 
funkcje kościołów rzymskokatolickich. Dzię-
ki wiernym i ich oddaniu spuścizna kościoła 
wschodniego wciąż stanowi jeden z naj- 
ważniejszych i najwspanialszych wyróżni-
ków całego regionu. W okolicy Bieszczadów 
utworzono dwie ciekawe trasy turystyczne 
łączące miejsca powiązane z ikonami. 

Pierwsza z nich, Szlak Ikon Doliny Sanu, 
prowadzi głównie przez malowniczy teren 
Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Dy-
nowskiego. Trasa, znakowana kolorem nie-
bieskim, tworzy dużą pętlę rozpoczynającą 
się i kończącą w Sanoku. W mieście tym 
można zobaczyć wspaniałą wystawę ikon 

w Muzeum Historycznym, prawosławną 
cerkiew pw. św. Trójcy oraz dwie drewniane 
cerkwie w Muzeum Budownictwa Ludowe-
go. Kolejne obiekty sakralne wschodniego 
obrządku na szlaku znajdują się w Między-
brodziu, Trepczy, Mrzygłodzie, Hłomczy  
i Łodzinie. Po przekroczeniu Sanu w Witry-
łowie szlak kieruje się do Ulucza, gdzie na 
niewysokim wzniesieniu stoi dumnie jed-
na z najcenniejszych drewnianych cerkwi  
w województwie podkarpackim. Kolejne 
miejscowości na trasie z pięknymi cerkwia-
mi to Dobra, Tyrawa Solna, Siemuszowa  
i Hołuczków. Następnie szlak wspina się na 
grzbiet Gór Słonnych, po czym opadając 
przez widokowe serpentyny, dociera do 
Wujskiego. Stamtąd, po minięciu Olchow-
ców, zamyka pętlę w Sanoku.

Druga trasa, Szlak Ikon Doliny Osławy, 
wiedzie pograniczem geograficznych 
Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Gór Sa-
nocko-Turczańskich i Pogórza Bukow-
skiego. Trasa adresowana jest przede 
wszystkim do osób zmotoryzowanych 
lub entuzjastów turystyki rowerowej. Szlak 
ma formę dużej pętli rozpoczynającej się  
w Lesku. Stamtąd trasa wyrusza do nieod-
ległego Zagórza, gdzie znajduje się mu-
rowana cerkiew z 1836 roku. Począwszy  
od tego miasta szlak łączy cerkwie znaj-
dujące się w miejscowościach położo-
nych nad Osławą i Osławicą, takich jak 
Morochów, Mokre, Szczawne, Rzepedź, 
Turzańsk, Komańcza, Radoszyce oraz 
Smolnik. Następnie wraca do Leska mię-
dzy innymi przez Cisną, Baligród, doliny 
Jabłonki i Hoczewki oraz Hoczew.
www.szlakiemikon.pl

Fotografia u góry: Ekspozycja ikon w Muzeum Historycznym w Sanoku, fot. D. Szuwalski

Szlak Ikon Doliny Sanu
 Sanok

1. Muzeum Historyczne z wystawą ikon
2. Prawosławna cerkiew katedralna  
pw. Trójcy Świętej
3. Muzeum Budownictwa Ludowego – 
cerkwie z Grąziowej, Ropek, Rosolina
 Międzybrodzie – Murowana cerkiew 

greckokatolicka  pw. Trójcy Świętej
 Trepcza – Dawna cerkiew greckoka-

tolicka pw. Zaśnięcia Najśw. Marii Panny 
z 1087 r. 
 Hłomcza – Drewniana cerkiew grecko-

katolicka pw. Soboru Najświętszej Marii 
Panny
 Łodzina – Cerkiew greckokatolicka Na-

rodzenia Najświętszej Marii Panny z 1743 r.
 Witryłów – Drewniana cerkiew grecko-

katolicka św. Michała Archanioła
 Ulucz – Dawna cerkiew pw. Wniebostą-

pienia Pańskiego
 Dobra – Dawna cerkiew greckokatolicka 

pw. św. Mikołaja

Szlak Ikon Doliny Osławy
 Zagórz

1. Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała
2. Cerkiew greckokatolicka pw. Michała 
Archistratega
3. Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki 
Przenajświętszej Bogurodzicy
 Czaszyn – Dawna cerkiew pw. św. Miko-

łaja Cudotwórcy
 Morochów – Drewniana cerkiew pra-

wosławna pw. Spotkania Pańskiego
 Mokre – Cerkiew greckokatolicka  

pw. Przemienienia Pańskiego
 Wysoczany – Cerkiew greckokatolicka 

pw. św. Paraskewy
 Szczawne – Drewniana cerkiew  

prawosławna pw. Zaśnięcia  
Przenajświętszej Bogurodzicy
 Rzepedź – Drewniana cerkiew 

 greckokatolicka pw. św. Mikołaja
 Turzańsk – Drewniana cerkiew 

prawosławna pw. Zaśnięcia  
Przenajświętszej Bogurodzicy
 Komańcza

1. Drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. Opieki Bugurodzicy
2. Cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki 
Bożej

 Tyrawa Solna – Drewniana cerkiew  
pw. Jana Chciciela
 Siemuszowa – dewniana cerkiew grec-

kokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
 Hołuczków – dawna cerkiew greckoka-

tolicka św. Paraskewy
 Wujskie – kościół pw. św. Kosmy i Da-

miana
 Olchowce – drewniana cerkiew Wnie-

bostąpienia Pańskiego

 Wisłok Wielki – Drewniana cerkiew grec-
kokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego
 Radoszyce – Cerkiew greckokatolicka 

pw. św. Wielkiego Męczennika Dymitra
 Smolnik nad Osławą – Cerkiew grecko-

katolicka pw. św. Mikołaja
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Szlak Dobrego Wojaka Szwej- 
ka

Postać Dobrego Wojaka Szwejka, swoiste 
połączenie dobrodusznego człowieka  
o niespotykanym humorze i zdroworoz-
sądkowej inteligencji, z powieści czeskie-
go pisarza Jaroslava Haška stała się mię-
dzynarodowym fenomenem, prawdziwą 
ikoną. Pierwszowojenny los ordynansa 
11 marszbatalionu 91 pułku piechoty  
z Czeskich Budziejowic rzucił go również 
w Bieszczady i Góry Sanocko-Turczań-
skie. Wraz ze swoim oddziałem przeje-
chał przez tunel w Łupkowie, a następnie 
pociągiem skierował się dalej, do Sanoka,  
w którym przeżył kilka ciekawych przy-
gód, również w miejscowych zamtuzach, 
gdzie poszukiwał porucznika Lukasza. 
Na dalszych kartach powieści zawitał 
jeszcze do Tyrawy Wołoskiej i Liskowate-
go. Ogromna popularność Szwejka dała 
asumpt do wyznakowania międzynaro-
dowej trasy turystycznej odzwierciadlają-
cej jego „szlak bojowy”. 

Szlak Dobrego Wojaka Szwejka na terenie 
Polski wyznakowano w dwóch wariantach 
– pieszym i rowerowym. Pokonanie któ-
regokolwiek z nich daje prawo każdemu 

prawdziwemu „szwejkologowi” do cere-
monialnego obwieszczenia: „Posłusznie 
melduję wykonanie zadania!”. Trasę wzbo-
gacono specjalnymi tablicami z cytatami re-
prezentującymi życiowe mądrości Szwejka, 
szczegóły jego pobytu w danym miejscu,  
a także informacje dotyczące historii i re-
aliów życia w Galicji za czasów Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego. Największa atrakcja 

szlaku znajduje się w Sanoku, na deptaku 
przy ul. 3 Maja, gdzie od 2003 roku moż-
na spocząć na ławeczce w towarzystwie 
samego Józefa Szwejka palącego nieod-
łączną fajkę. W sympatycznej posturze 
sanockiego Szwejka zwraca uwagę błysz-
czący w słońcu nos, jego potrzymanie 
ma ponoć przynosić wielkie szczęście.  
W pobliskiej restauracji „U Szwejka” war-
to posilić się smakołykami kuchni czeskiej, 
pysznymi knedliczkami, wyprażanym se-
rem, koniecznie w towarzystwie prawdzi-
wego czeskiego piwa. 

Szlak rowerowy R63, oznaczony kolo-
rem zielonym, przebiega domniemaną 
trasą przejazdu i przemarszu 11 kompanii  
marszbatalionu 91 pułku piechoty z cze-
skich Budziejowic. Ze Słowacji na teren 
Polski wkracza przez przełęcz Beskid 
nad Radoszycami (668 m n.p.m.), skąd 
główną drogą zjeżdża do Radoszyc, Ko-
mańczy i Rzepedzi. Dalsza trasa aż do 
Morochowa wiedzie wzdłuż Osławy,  
a następnie przez Poraż i Zagórz docie-
ra do Sanoka. Przez malownicze ser-
pentyny pokonuje zalesiony grzbiet Gór 
Słonnych i zjeżdża do Tyrawy Wołoskiej. 
Stamtąd przez Rozpucie, Zawadkę, Ro-
pieńkę, Wojtkówkę i Liskowate prowadzi 

do przejścia granicznego w Krościenku. 
Dalsza trasa wiedzie już na terytorium 
 sąsiedniej Ukrainy.

Trasa piesza, wyznakowana żółto-czar-
nymi znakami (barwy Habsburgów), prze-
biega wzdłuż trasy przemarszu Szwejka. Po 
stronie polskiej rozpoczyna się na przełęczy 
Beskid nad Radoszycami (668 m n.p.m.). 
Szlak ten prowadzi przez tereny górskie  
i miasta Sanok oraz Przemyśl. Przebieg 
trasy: przełęcz Beskid nad Radoszycami  
(668 m n.p.m.) – Łupków – dolina Osławy – 
Prełuki – Komańcza – Wahalowski Wierch 
(666 m n.p.m.) – Jasienina (667 m n.p.m.) 
– Kamień nad Rzepedzią (717 m n.p.m.) 
– Szczawne – Poraż – Sanok – przełęcz 
Przysłup (620 m n.p.m.) – Tyrawa Wołoska 
– Rakowa – Zawadka – Pasmo Chwaniowa 
– góra Brańcowa (677 m n.p.m.) – Liskowa-
te – Jureczkowa – Krościenko. 
www.podkarpackie.travel/pl/szlaki/
sladami-dzielnego-wojaka-szwejka

Fotografie u góry (od lewej): 
– Tunel w Łupkowie, przez który przejechał 

Szwejk ze swoim oddziałem,  
fot. stock.adobe.com

– Sanok, gdzie Szwejk przeżył kilka cieka-
wych przygód, fot. stock.adobe.com

Ławeczka Szwejka w Sanoku,  
fot. stock.adobe.com
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Arłamów
Rezydencja Restauracja Arłamów,   
Arłamów 1, tel. 13 443 10 57, 
www.arlamow.pl
Cisna
Karczma Karnasów, Cisna 48,  
tel. 13 468 63 71, www.ukarnasow.pl
Czarna
Zajazd Pod Czarnym Kogutem,  
Czarna Górna 56a, tel. 13 461 93 70, 
www.czarna.bieszczady.pl
Dołżyca
Restauracja Hotelu Solny, Dołżyca 32,  
tel. 603 894 159, 605 238 600,  
recepcja@solny.com.pl, www.solny.com.pl
Lesko
Hotel Restauracja Szelców, Lesko,  
ul. Piłsudskiego 37, tel. 665 488 688, 
www.szelc.eu
Kawiarnia-Cukiernia „Słodki Domek”, Lesko,  
ul. Piłsudskiego 37, tel. 13 469 60 80, 13 
469 61 70, www.szelc.eu/slodki-domek
Lutowiska
Restauracja Hotelu Stanicy Kresowej 
Chreptiów, Lutowiska 102, tel. 13 492 77 12,  
698 957 493, www.chreptiow.pl
Łodyna
Gościniec Dębowa Gazdówka – agrotu-
rystyka, Łodyna 43, tel. 13 461 30 81,  
691 631 634, www.debowagazdowka.pl 
Orelec
Gospodarstwo agroturystyczne Zagroda 
Magija, Orelec 6a, tel. 698 596 784,  
www.zagrodamagija.pl
Polańczyk
Oberża Zakapior, Polańczyk, ul. Zdrojowa 
37, tel. 661 075 340, www.zakapior.com
Restauracja Pod Żaglami Hotelu Skalny, 
Polańczyk, ul. Zdrojowa 11, tel. 13 469 20 27, 
13 469 20 29, 663 278 819,  
www.skalnyspa.pl
Sanok
Karczma Jadło Karpackie, Sanok,  
ul. Rynek 12, tel. 13 464 67 00,  
www.karczmasanok.pl

Szlaki tematyczneZapraszamy w Bieszczady

Szlak Kulinarny Podkarpackie 
Smaki

Poznawanie regionu warto zacząć od 
jego najsmaczniejszej strony – unikato-
wej kuchni stanowiącej nieodłączny ele-
ment tożsamości i kultury Podkarpacia. 
Regionalne podróże ze smakiem to jeden 
z przyjemniejszych rodzajów turystyki, 
bowiem odwiedzane karczmy, restau-
racje i oberże dostarczają niezapomnia- 
nych kulinarnych doznań. W 2013 roku 
powołano do życia Szlak Kulinarny  
Podkarpackie Smaki. Szybko stał się on 
jednym z najdłuższych i najlepiej roz- 
budowanych szlaków tematycznych  
tego typu w Polsce. Na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego utwo-
rzono trzy trasy, w tym bieszczadz-
ką, prowadzącą przez obiekty, które 
w swoim menu oferują przynajmniej 
trzy potrawy regionalne lub da-
nia nawiązujące do lokalnej tradycji.  
Każdy z obiektów gastronomicznych 
przechodzi proces certyfikacji uprawnia- 
jący do wywieszenia specjalnej ta- 
bliczki na zewnątrz lokalu. 

Trasa bieszczadzka proponuje kulinarną 
wędrówkę po kuchni dawnych mieszkań-
ców tych ziem, Łemków i Bojków, a także 
kuchni etnicznej, staropolskiej oraz fusion. 
Kuchnia łemkowsko-bojkowska to specjal-
ność Karczmy Jadło Karpackie w Sanoku, 
gdzie można zjeść m.in. stolniki z sosem  
z grzybów leśnych oraz hreczanyki z sosem 
koperkowym i buraczkami z chrzanem. Go-
spodarstwo agroturystyczne Wilcza Jama  
w Smolniku słynie ze wspaniałych dań  
kuchni staropolskiej, domowych paszte-
tów z dzika lub z pstrąga, rosołu z bażanta, 
aromatycznej zupy myśliwskiej z jelenia,  
a także dań wegetariańskich – rolady szpi-
nakowej, pasztetu z cieciorki oraz pesto  
z czosnku niedźwiedziego i pokrzywy. Kuch- 
nia fusion króluje w słynnej Chacie Wę-
drowca w Wetlinie. Prawdziwą legendą  
obrosły miejscowe naleśniki giganty poda- 
wane z lokalnymi jagodami – tylko najwy-
trwalsi zdołają zjeść te ogromne cudeńka 
w całości. Jedno jest pewne, Bieszczady  
z nawiązką sprostają nawet najbardziej  
wyrafinowanym podniebieniom i krytykom 
kulinarnym.
www.szlakpodkarpackiesmaki.pl

Naleśnik gigant, fot. Chata Wędrowca w Wetlinie

Fotografia u góry: Rydze z sosem grzybowym, fot. Wilcza Jama w Smolniku

Barszcz czerwony zabielany z jajkiem, 
fot. Wilcza Jama w Smolniku

Restauracja NoBo, Sanok, ul. Jana III 
Sobieskiego 21, tel. 13 464 24 00
Restauracja Proziakownia, Sanok,  
ul. Rynek 22, tel. 531 143 038
Smerek
Karczma Hotelu Carpatia Bieszczadzki 
Gościniec, Smerek 71, tel. 609 502 181, 
www.hotel-carpatia.pl
Smolnik
Karczma Wilcza Jama, Smolnik 23,  
tel. 530 561 047, 883 313 436,  
www.wilczajama.pl
Solina
Karczma Solina Jędrulowa Chata, Solina 
38A, tel. 605 266 280, 605 442 663,  
603 552 553,
www.karczmasolina.pl,
Ustrzyki Dolne
Karczma we Młynie, Ustrzyki Dolne,  
Fabryczna 12, tel. 13 461 13 12,  
www.muzeum.ustrzyki.pwi.pl
Ustrzyki Górne
Zajazd Pod Caryńską, Ustrzyki Górne 1a, 
tel. 13 461 06 30, www.carynska.pl
Wetlina
Karczma Chata Wędrowca, Wetlina 113, 
tel. 500 22 55 33, www.chatawedrowca.pl
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Szlakiem bieszczadzkich mu- 
rali Cichy memoriał 

Załadowana po brzegi bryczka zaprzę-
gnięta w dwa konie, grupa młodych, lek-
ko nieśmiałych łemkowskich dziewczyn 
w tradycyjnych strojach, sianokosy, świeżo 
poślubiona młoda para, pracujący w pocie 
czoła rzemieślnicy… Postacie i zdarzenia 
uchwycone dziesiątki lat temu powraca-
ją do przestrzeni podkarpackich wsi za 
sprawą sanockiego artysty Arkadiusza An-

drejkowa. Deskale tworzone na drewnia-
nych ścianach starych stodół i budynków 
gospodarczych niemo opowiadają pod-
karpackie mikrohistorie zwykłych ludzi. 
Wysuszone przez słońce deski, przez swą 
surowość, ostrą fakturę, stały się idealnym 
podkładem malarskim, nośnikiem plene-
rowej galerii sztuki, niezwykłych portretów 
zapisujących chwile z życia codziennego. 
Artysta zdołał osiągnąć niesamowity efekt, 
kadry z  deskali zdają się wychodzić na ze-
wnątrz, wciąż funkcjonować w przestrzeni 

wiejskiej, żyć dawnym życiem, przywracać 
pamięć. 

Zazwyczaj deskale powstają w ciągu jed-
nego dnia pracy. Ich podstawą są stare 
familijne zdjęcia skrywane w zakurzonych 
rodzinnych albumach, przekazywanych 
przez potomków ludzi uwiecznionych na 
pożółkłych starych fotografiach. Cichy 
memoriał to powrót do korzeni podkar-
packiej tożsamości. Po zobaczeniu jedne-

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cichy memoriał, Wojtkowa, fot. A. Andrejkow
– Cichy memoriał, Rozpucie, fot. A. Andrejkow

Arkadiusz Andrejkow i jego deskal, Jaćmierz,  
fot. A. Andrejkow

Cichy memoriał, Krościenko, fot. A. Andrejkow

go z deskali rodzi się wewnętrzna potrze-
ba poznania innych portretów rozsianych 
w terenie, odkrycia historii ludzi uwiecz-
nionych na zwykłych deskach, ścianach, 
miejscach dotychczas powszechnie nie-
kojarzonych ze sztuką. 

Gros prac A. Andrejkowa powstało w Biesz-
czadach i Górach Sanocko-Turczańskich. 
Rozsiane w terenie wioski i ich zabudowa od-
zyskały pamięć, stając się interesującym uzu-
pełnieniem licznych atrakcji turystycznych. 
Ich lokalizację zdradza strona internetowa 
artysty z interaktywną mapą i opisami orygi-
nalnych zdjęć, które posłużyły za wzór drew-
nianym muralom. Ciekawe deskale można 
zobaczyć w Kuźminie, Rozpuciu, Jaćmierzu, 
Trepczy, Wojtkowej i sąsiedniej Wojtków-
ce, Orelcu, Cisnej, Komańczy, Woli Sękowej  
i wielu innych miejscowościach regionu. Każ-
dy z nich to niesamowita podróż do świata 
i historii zwykłych ludzi żyjących pośród tu-
tejszych gór.
www.andrejkow.pl/street-art-cichy-
-memorial
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Turystyka piesza

Kwintesencja Bieszczadów to góry – pasma 
i wzniesienia ciągnące się dziesiątkami kilo-
metrów, puszczańskie lasy, majestatyczne 
połoniny, a także cała bogata paleta przy-
rodniczych osobliwości i resztek dziedzic-
twa kulturowego. Bieszczady, jak żadne inne 
góry, potrafią wciągnąć, sprawić, by nawet 
nowicjusz w pełni zatracił się w ich uroku, 
zapragnął przemierzyć setki kilometrów 
górskich bezdroży, rozpoczął nieśpiesz-
ną wędrówkę długimi grzbietami lesistych 
pasm i wyniosłych połonin. 

Pieszą podróż przez Bieszczady warto za-
cząć od strony zachodniej. Czeka tu Pasmo 
Wysokiego Działu, a więc Pasmo Wołosani 
(1071 m n.p.m.) i Chryszczatej (997 m n.p.m.) 
porośnięte wiekowym lasem bukowym 
skrywającym liczne ciekawostki geologiczne 
i historyczne, w tym Jeziorka Duszatyńskie, 
gołoborza oraz pamiątki z okresu walk to-
czonych tu podczas I i II wojny światowej. 

Na wschód od Pasma Wysokiego Działu 
ulokowało się Pasmo Durnej (979 m n.p.m.) 
i Łopiennika (1069 m n.p.m.), słynące 
ze swej strzelistej sylwetki górującej nad  
Cisną, nieco zarastającej polany szczy-
towej na Łopienniku, ruin schroniska  
turystycznego na szczycie Horodka  
(889 m n.p.m.), a także rezerwatów 
przyrody chroniących cisy (Woronikówka, 
Cisy na Górze Jawor). 

Najpopularniejszą częścią Bieszczadów 
jest Pasmo Połonin składające się z kil-
ku masywów: Połoniny Wetlińskiej, Po-
łoniny Caryńskiej, Grupy Tarnicy, Halicza  
i Bukowego Berda. Połonina Wetlińska to 
pierwsza rozległa połonina od strony za-
chodniej, górująca nad Smerekiem i  We-
tliną urzeka widokami ze szczytu Smere-
ka (1222 m n.p.m.), Przełęczy Orłowicza  
(1099 m n.p.m.), Osadzkiego Wierchu  
(1253 m n.p.m.) oraz okolic przyszłego 
schroniska Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego na Hasiakowej Skale. Sąsiadująca 

Połonina Caryńska wznosi się nad Brzega-
mi Górnymi i Ustrzykami Górnymi, jej ostra, 
wyrazista sylwetka oraz szczytowe hale za-
pewniają niezapomniane widoki na okolicz-
ne pasma i wzniesienia. 

Najbardziej na wschód ulokowała się naj-
wyższa Grupa Tarnicy (1346 m n.p.m.)  
i Halicza (1333 m n.p.m.), cel większości 
wycieczek, daje możliwość obcowania  
z prawdziwie bieszczadzkimi krajobrazami 
górskimi oraz oglądania pasm górskich po-
łożonych daleko poza granicami Polski. 

Na południowej granicy Bieszczadów 
znajduje się tzw. Pasmo Graniczne, roz-
poczynające się na Przełęczy Łupkow-
skiej (640 m n.p.m.) i ciągnące się aż 
do Przełęczy Użockiej (853 m n.p.m.). 
Część zachodnia pasma jest oazą 
spokoju, lekko wnoszące się kolejne  
szczyty ucieszą wędrowców poszukują-
cych samotności. W części wschodniej,  
bardziej widokowej dominują sylwetki  

Jasła (1153 m n.p.m.), Płaszy (1164 m n.p.m.),  
Rabiej Skały (1192 m n.p.m.) czy wreszcie trój-
styku granic na Kremenarosie (1221 m n.p.m.).  

Osobne miejsce w Paśmie Granicznym 
przynależy się urokliwej Małej Rawce 
(1272 m n.p.m.) oraz dominującej Wiel-
kiej Rawce (1307 m n.p.m.) – niewiel-
kiej połoninie, która jako jedyna poza 
Grupą Tarnicy (1346 m n.p.m.) i Halicza  
(1333 m n.p.m.) przekracza wysokość 
1300 m n.p.m. Na północy Bieszczadów 
na uwagę zasługuje również długie, ponad 
17-kilometrowe Pasmo Otrytu z najwyż-
szym szczytem Trohaniec (939 m n.p.m.)  
– porośnięte pięknym lasem bukowym jest 
znaną ostoją niedźwiedzia brunatnego. 

Poza geograficznymi Bieszczadami również 
okoliczne pasma i wzniesienia Beskidu Ni-
skiego, Gór Sanocko-Turczańskich, Pogórza 
Przemyskiego i Pogórza Bukowskiego to 
idealne miejsca, by pokonać kolejne kilome-
try niezapomnianych górskich przygód.

Turystyka 
aktywna

Fotografia u góry: Połonina Wetlińska, widok ze Smereka na wschód, fot. stock.adobe.com
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Wybrane szlaki piesze w Bieszczadach
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Od kropki do kropki
Kierunek wędrówki w Bieszczadach wyzna-
czają malowane na drzewach oznaczenia 
szlaków pieszych i ścieżek turystycznych. 
Ich rozbudowana sieć liczona w setkach ki-
lometrów przekuwa się w ogrom górskich 
wyzwań. Najważniejsze szlaki piesze wyzna-
kowało PTTK, są to fragmenty dwóch naj-
dłuższych i najbardziej kultowych szlaków 
górskich w Polsce, Głównego Szlaku Be-
skidzkiego oraz Szlaku Karpackiego. Pierw-
szy z nich oznaczony kolorem czerwonym 
to prawdziwa legenda. Rozpoczyna się aż  
w Ustroniu w Beskidzie Śląskim, przemierza-
jąc pozostałe partie Beskidów pokonuje nie-
spełna 500 km, by zakończyć swój przebieg 
w Wołosatem. Bezapelacyjnie jego najwspa-
nialsza i najbardziej widokowa część rozpo-
czyna się właśnie w Bieszczadach. 

Główny Szlak Beskidzki 
(odcinek od Puław Górnych do Wołosatego)

30 h / 40 h

121 km 

Szlak Karpacki  (odcinek od Arłamowa do okolic 
Kanasiówki – 831 m n.p.m.) 

59 h / 58 h

182 km 

Szlak karpacki
Wyznakowany kolorem niebieskim łączy Rze-
szów z Grybowem i przebiega przez Pogórze 
Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Góry Sa-
nocko-Turczańskie, Bieszczady i Beskid Niski. 
To blisko 450 km przyjemnej wędrówki niemal 
całkowicie w samotności, jedynie w okolicy 
Tarnicy (1346 m n.p.m.) i Wołosatego szlak 
nieco bardziej ożywa za sprawą turystów. 

Inne szlaki
Trasy długodystansowe uzupełniają krót-
sze szlaki dojściowe łączące kolejne pasma  
i miejscowości. Nie sposób wyliczyć wszyst-
kich z nich, jednak warto wspomnieć o kilku, 
między innymi o niebieskim szlaku łączą-
cym Sanok z Chryszczatą (997 m n.p.m.). 
W okolicy Cisnej dużą popularnością cie-
szy się szlak zielony łączący Wołosań  
(1071 m n.p.m.) z dziką Hyrlatą (1103 m n.p.m.)  
i Przełęczą nad Roztokami (801 m n.p.m.). 

Dla osób przyjeżdżających pociągiem wyznako-
wano szlak zielony z Zagórza, którym pokonując 

wzniesienia Gór Sanocko-Turczańskich, można 
dotrzeć niemal pod samą Połoninę Wetlińską.

Niebieski szlak Sanok – Chryszczata (997 m n.p.m.)

Zielony szlak Wołosań –Przełęcz nad Roztokami  
(801 m n.p.m.)

10:45 / 9:35 h

34 km 

5:15 / 5:30 h

15,8 km 

Zielony szlak Zagórz – Krysowa (840 m n.p.m.) 

19 h / 18 h

60 km 
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Cmentarz wojenny na stokach Chryszczatej,  
fot. Wyd. Compass

Oznaczenie GSB w Wołosatym, fot. P. Smółka

Bukowe Berdo, fot. J. Olender
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Szlak żółty z Zatwarnicy na Rabią Skałę 
(1192 m n.p.m.) łączy tereny położone nad 
doliną Sanu z Połoniną Wetlińską i Pasmem 
Granicznym, a szlak zielony z Jawornika  
(1021 m n.p.m.) udostępnia tereny Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego, w tym 
Pasmo Działu, Małą Rawkę (1272 m n.p.m.), 
Połoninę Caryńską oraz zbocza Magury 
Stuposiańskiej (1016 m n.p.m.). Krótki szlak 

dojściowy z Przełęczy Wyżnej pozwala 
szybko dojść na grzbiet Połoniny Wetliń-
skiej lub na Pasmo Działu, a szlak żółty  
z Mucznego, prowadząc przez wspania-
ły las bukowy, doprowadza na niezwykły 
grzbiet Bukowego Berda. W Górach Sanoc-
ko-Turczańskich i na Pogórzu Przemyskim 
wyróżnia się szlak czerwony z Sanoka do 
Przemyśla oraz zielony Szlak Arłamowski.

Żółty szlak Zatwarnica – Rabia Skała (1192 m n.p.m.) 

7:20 / 6 h

20 km 

Zielony szlak Jawornik (1021 m n.p.m.) – zbocza 
Magury Stuposiańskiej ( 1016 m n.p.m.)

Żółty szlak Muczne – Bukowe Berdo

Czerwony szlak Sanok – Przemyśl 
(odcinek Sanok – Bircza)

Zielony szlak Arłamowski 
(Leszczawa Dolna – Jamna)7:20 / 7:40 h

21 km 

1:40 / 0:55 h

3,2 km 

13:20 / 13:20 h

44 km 

6:55 / 6:35 h

23 km 

Panorama z Połoniny Wetlińskiej, fot. Wyd. Compass
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Inne szlaki piesze w Bieszczadach
Uzupełnienie szlaków stanowią ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znakowane 
przez Lasy Państwowe, Bieszczadzki Park Narodowy, lokalne stowarzyszenia i or-
ganizacje, a także przez jednostki administracyjne. Szczególnie gęstą sieć dróżek 
i szlaków wyznakowano w okolicy Jezior Myczkowieckiego i Solińskiego, a także 
Ustrzyk Dolnych. Ogromną popularnością cieszą się ścieżki prowadzące na wi-
dokową Korbanię (894 m n.p.m.), w dolinie górnego Sanu, okolicy Mucznego,  
w tym na Brenzberg i wieżę na Jeleniowatym (907 m n.p.m.) oraz te wychodzące na  
szczyt Dwernika-Kamienia (1004 m n.p.m.). Z roku na rok przybywa nowych  
szlaków i ścieżek przyrodniczych, a ich duże nagromadzenie sprzyja dotarciu  
w niemal wszystkie zakątki Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich.
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Korbania  

4 h

9,1 km 310 m

Bukowiec  Korbania (894 m n.p.m.) 
 Przełęcz Hyrcza (692 m n.p.m.  

Łopienka  Polanki

Trasa ścieżki prowadzi na jeden z bar-
dziej widokowych szczytów w pół-
nocnej części Bieszczadów. Z górnego 
podestu wieży widokowej można ob-
jąć wzrokiem niemal całe Bieszczady,  
Góry-Sanocko-Turczańskie, a nawet odle- 
głe wzniesienia Pogórza Dynowskiego. 
Wieża na Korbani to jednocześnie do-
skonały punkt na podziwianie spekta-
klu wschodu i zachodu słońca. Dalsza 
część trasy wiedzie do Łopienki, niegdyś 
znanego miejsca pielgrzymkowego. 
To ciekawa podróż dla całej rodziny, 
przede wszystkim dla tych, którzy chcą 
poznać resztki dawnego dziedzictwa 
kulturowego regionu.

Ścieżka przyrodnicza rozpoczyna się 
przy dużym parkingu i wiacie tury-
stycznej nad Bukowczańskim Poto-
kiem, ponad zabudowaniami Bukowca. 
Stąd trasa wiedzie w górę za biało-zie-
lonymi znakami. W miarę zbliżania się 
do szczytu Korbani (894 m n.p.m.) las 
ustępuje miejsca polanie, ponad któ-
rą wyrasta drewniana sylwetka wieży 
widokowej. Tuż obok niej znajdują się 
punkt triangulacyjny oraz drewniana, 
zamykana wiata turystyczna, a nieco 
poniżej kopuły szczytowej kilka ław  
i stołów przeznaczonych dla turystów. 

Z wieży rozpościera się wspaniała sze-
roka panorama na okoliczne wznie-

sienia i doliny, w tym na Bieszczady 
Wysokie z Tarnicą (1346 m n.p.m.),  
Bukowym Berdem (1312 m n.p.m.),  
Krzemieniem (1335 m n.p.m.) i Połoniną 
Caryńską (1297 m n.p.m.). Widać stąd 
również Dwernik-Kamień (1004 m n.p.m.)  
oraz długie Pasmo Otrytu wraz z ma-
lowniczą doliną Sanu. Szczególnie cie-
kawe widoki rozpościerają się na okolice  
Jeziora Solińskiego, Gór Sanocko-Tur-
czańskich, a także nieco bardziej odle-
głych wzniesień Pogórza Dynowskiego. 
Ze szczytu ścieżka prowadzi w stronę 
wiaty położonej nieopodal Przełęczy 
Hyrcza (692 m n.p.m.). 

W tym miejscu warto na chwilę opu-
ścić szlak i podejść na samą przełęcz  
mijając po drodze odbudowaną mu-
rowaną kaplicę, w której niegdyś od-
poczywali pielgrzymi zmierzający do 
Łopienki. Przełęcz Hyrcza to rów-
nież doskonałe miejsce widokowe na  
dolinę Tyskowej, a także na Pasmo 
Łopiennika i zbocza Markowskiej  
(748 m n.p.m.). 

Spod wiaty turystycznej trasa zmierza 
do doliny nieistniejącej wsi Łopien-
ki, która zasłynęła tym, że ukazała się  
w niej Matka Boska pod postacią  
ikony. Za sprawą tej legendy Łopienka  
stała się znanym centrum kultu ma-
ryjnego. Dziś znajduje się tu od- 
budowana murowana cerkiew. Os- 
tatni odcinek wiedzie drogą szutro-
wą na parking w Polankach. Kil-

kaset metrów za cerkwią znajdu-
je się duża wiata wzorowana na  
starej karczmie, w której można od- 
począć. 

Najciekawsze miejsca na trasie: 

Korbania (894 m n.p.m.)  A  – szczyt 
górujący ponad Bukowcem, z wie-
ży widokowej rozpościera się jedna  
z ładniejszych panoram na okolice  
Jeziora Solińskiego oraz odległe  
pasma Bieszczadów, Gór Sanocko- 
Turczańskich oraz Pogórza Dyno- 
wskiego. 

Łopienka B  – nieistniejąca wieś w do- 
linie potoku Łopienka. Niegdyś była  
to jednym  z najbardziej znanych ce- 
lów pielgrzymek w Bieszczadach, cen-
trum kultu maryjnego. (patrz: str. 132).
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Korbania – platforma widokowa zimą,  
fot. J. Orłowski

Propozycje pieszych wycieczek
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Do źródeł Sanu

6,5 h

22 km 630 m

Bukowiec  Beniowa  Sianki  
Studnik  Sianki  Bukowiec

Wycieczka w głąb bieszczadzkiego wor-
ka to podróż do innego świata, pełnego 
sentymentalnych resztek dawnych wsi, 
przyrodniczych ciekawostek i widoków 
na ukraińską stronę Bieszczadów. Tra-
sa daje nowe spojrzenie na Bieszczady, 
ukazuje je w zupełnie innej perspektywie. 
Wędrówka dolinami dawnych wsi, tuż 
obok płytkiego i jeszcze wąskiego Sanu, 
w pobliżu granicy państwowej pozwa-
la wczuć się w życie ludzi, którzy przez 
setki lat spokojnie pracowali tu na swych 
górskich poletkach. Dotarcie do Sianek  
to również historyczna podróż do po-
czątków turystyki w Bieszczadach.

Ścieżka przyrodniczo-historyczna „W do- 
linie Górnego Sanu” rozpoczyna się na 
parkingu w Bukowcu, gdzie znajduje się 
również kasa biletowa Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. Stąd trasa za zie-
lonymi znakami doprowadza do Beniowej. 
Uwagę zwracają tu urokliwe i puste tereny 
tej nieistniejącej wsi. Pośrodku dawnej wsi 
znajdują się cerkwisko z cmentarzem 
oraz samotna pomnikowa lipa, któ-
rą doskonale widać ze szczytu Halicza  
(1333 m n.p.m.). Miejsce po cerkwi wy-
znaczają kamienie podmurówki, kute 
żelazne krzyże niegdyś wieńczące jej 
kopuły, a także intrygująca kamienna 
podstawa chrzcielnicy z wyrytym sym-
bolem ryby. Ścieżka opuszcza cerkwisko 
kierując się przez trawiaste łąki w stronę 
lasu. Po chwili dociera do szosy i budyn-
ków Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
w Negrylowie. Stąd trasa wiedzie dalej 
wzdłuż drogi aż do wiaty pod Czystym 

Wierchem (831 m n.p.m.). Tam odbija 
w lewo i dalej ścieżką przez las dosię-
ga miejsca po dawnym dworze rodu 
Stroińskich, właścicieli Sianek. Następ-
nie przekracza potok Niedźwiedzi i idąc 
ponad doliną Sanu zmierza do cerkwiska  
w Siankach oraz słynnego grobu hrabiny 
skrywającego szczątki Klary i Francisz-
ka Stroińskich. Spod cerkwiska rozpo-
czyna się podejście na Chaszczowatą  
(862 m n.p.m.) oraz na Wierszek  
(871 m n.p.m.), z którego jak na dłoni 
widać ukraińską zabudowę Sianek wraz 
z dworcem kolejowym. Mijając szczyt 
trasa powoli obniża się aż dochodzi do 
granicy, przy której znajduje się Studnik 
– umowne źródło Sanu. Droga powrot-
na wiedzie tą samą trasą do Bukowca lub 
też szutrówką, którą napotyka się po minię-
ciu Czystego Wierchu (831 m n.p.m.).

Najciekawsze miejsca na trasie:
 
Bukowiec A  – dawna wieś rozciągająca 
się niegdyś w dolinie potoku Halicz, obec-
nie miejsce, z którego turyści wyruszają do 
źródeł Sanu. W pobliżu parkingu znajduje 
się potężna kadź służąca dawniej do wyro-
bu potażu. Podążając wzdłuż ścieżki przy-
rodniczej lub Błękitnej Alei można dojść do 
miejscowego cerkwiska oraz dwóch cmen-
tarzy, grzebalnego i wojennego skrywają-
cego szczątki żołnierzy poległych podczas 
I wojny światowej.

Beniowa B  – dawna wieś położona tuż 
przy granicy z Ukrainą. Współcześnie za-
chwyca pustym krajobrazem łąk i pojedyn-
czych drzew. Centralne miejsce zajmują tu 
cerkwisko wraz z cmentarzem oraz stojąca  
w odosobnieniu stara pomnikowa lipa.

Sianki C  – dawna miejscowość let-
niskowa przecięta granicą państwo-
wą z Ukrainą. Po polskiej stronie wieś 
nie została ponownie zaludniona po 
wysiedleniach w ramach Akcji Wisła. 
Do dziś zachowały się tu ciekawe pa-
miątki, miejsce po dworze Stroińskich,  
a także cerkwisko ze starymi nagrobkami  
i kaplicą grobową Klary i Franciszka 
Stroińskich. Przed wybuchem II wojny 
światowej Sianki stanowiły stolicę tu-

rystyki zimowej w Bieszczadach, rów-
nież w sezonie letnim była to najliczniej 
odwiedzana miejscowość letniskowa  
w okolicy. 

Studnik D  – umowne miejsce źró-
deł Sanu na granicy polsko-ukraińskiej, 
oznaczone w terenie specjalnym po-
mnikiem i krzyżem, do którego prowa-
dzi ścieżka przyrodniczo-historyczna 
„W dolinie Górnego Sanu”.

 str. 193
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Połonina Wetlińska

6 h

14 km 940 m

Kalnica  Smerek (1222 m n.p.m.) 
  Przełęcz im. Mieczysława Orło-
wicza (1095 m n.p.m.)  Szare Berdo 
(1108 m n.p.m.)  Osadzki Wierch 
(1253 m n.p.m.)  Hasiakowa Skała 
(1231 m n.p.m.)  Brzegi Górne

Trasa przez Połoninę Wetlińską to jeden  
z bieszczadzkich klasyków, niezależnie od 
pory roku jej pokonanie zapada na długo  
w pamięć. Wspaniałe widoki, niezapomnia-
ny klimat, a przede wszystkim przyrodnicze 
bogactwo i piękno krajobrazu to jej niewąt-
pliwe wyróżniki. Przez cały rok przycią-
ga rzesze turystów spragnionych bliskiego 
kontaktu z naturą i przygody, a zimą do-
datkowo zamienia się we wspaniałą trasę  
skitourową i rakietową. 

Przy wejściu na szlak w Kalnicy znajduje 
się kasa biletowa Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Z tego miejsca rozpoczy-
na się dwugodzinne podejście na Smerek 
(1222 m n.p.m.). W miarę podchodzenia 
do góry wspaniałe lasy bukowe z wolna 
ustępują trawiastym połoninom, szlak pnąc 
się wzwyż wyprowadza na szczyt Sme-
reka z widocznym z daleka metalowym 
krzyżem. Osiągając szczyt trasa prowadzi 
dalej wzdłuż głównego, niezwykle wi-
dokowego grzbietu, powoli obniżając się  
w stronę Przełęczy Mieczysława Orło-
wicza (1095 m n.p.m.). Następnie do po-
konania są szczytowe lasy Szarego Berda  
(1108 m n.p.m.) oraz najwyżej położony 
punkt na tym odcinku szlaku – Osadzki 
Wierch (1253 m n.p.m.), ozdobiony skalistą 
wychodnią piaskowca. Ze Srebrzystej Prze-
łęczy szlak wiedzie w stronę Hasiakowej 
Skały (1231 m n.p.m.), gdzie jeszcze do nie-

dawna stało słynne schronisko Chatka Pu-
chatka, dziś zastąpione nowocześniejszym 
budynkiem Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego. Spod schroniska szlak powoli obniża 
się w stronę Brzegów Górnych, gdzie znaj-
dują się parking oraz przystanek PKS.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Smerek (1222 m n.p.m.) A  – najdalej na 
zachód wysunięty szczyt całego Pasma Po-
łonin, a zarazem jeden z najlepszych punk-
tów widokowych w całych Bieszczadach. Na 
jednym z wierzchołków Smereka ustawio-
no wysoki metalowy krzyż upamiętniający  
turystę śmiertelnie rażonego tu piorunem.

Przełęcz Mieczysława Orłowicza  
(1095 m n.p.m.) B  – duże obniżenie  
w Paśmie Połoniny Wetlińskiej, a zara-
zem ważny węzeł szlaków turystycznych. 
Nazwa przełęczy upamiętnia nestora pol-
skiej turystyki górskiej, dr. Mieczysława Or-
łowicza, pomysłodawcy i twórcy dawnego 
Głównego Szlaku Wschodniokarpackie-
go wiodącego przez tereny Bieszczadów,  
a także autora pierwszego powojennego 
przewodnika po Bieszczadach.

Hasiakowa Skała (1231 m n.p.m.) C  – 
wschodnia kulminacja Połoniny Wetlińskiej, 
tuż pod skalistą grzędą przez ponad pół 
wieku znajdowała się słynna Chatka Puchat-
ka. Budynek dawnego schroniska powstał  
w wojskowym punkcie obserwacyjnym, 
przejętym następnie przez PTTK i Biesz-
czadzki Park Narodowy. Przez wiele lat 
gospodarzył w nim Lutek Pińczuk, jeden  
z pionierów turystyki w Bieszczadach.  
W 2020 roku oryginalne schronisko zostało 
rozebrane, a na jego miejscu Bieszczadzki 
Park Narodowy wybudował nowy obiekt.

 str. 195
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Połonina Caryńska

4 h

9 km 600 m

Brzegi Górne  Połonina Caryńska 
(1297 m n.p.m.)  Ustrzyki Górne

Połonina Caryńska to jedna z popular-
niejszych destynacji turystycznych w Bie- 
szczadach. Trasa oferuje ciekawostki hi-
storyczne, napotyka resztki bojkowskie-
go dziedzictwa kulturowego, a przede 
wszystkim przemierza majestatyczny 
grzbiet połoniny, odwzajemniając trud 
wędrówki niezapomnianymi widokami  
na Bieszczady. Połonina Caryńska, ze 
względu na swoje położenie niejako  
w centrum Pasma Połonin jest doskona-
łym miejscem widokowym.  

Trasa rozpoczyna się przy parkingu  
i kasie biletowej w Brzegach Górnych. 
Tam też warto zobaczyć cerkwisko oraz 
resztki dawnego cmentarza. Po wyjściu  
z lasu bukowego szlak wkracza na  
otwarty teren trawiastych połonin. Wy-
raźna ścieżka doprowadza na główny 
grzbiet, którym dalej dochodzi do naj-
wyższego punktu Połoniny Caryńskiej  
(1297 m n.p.m.). 

Ze szczytu niemal jak na dłoni wi-
dać wszystkie wyższe pasma polskich 
Bieszczadów, w tym między innymi 
Grupę Tarnicy (1346 m n.p.m.) i Halicza  
(1333 m n.p.m.), Wielką Rawkę  
(1307 m n.p.m.), Dział z Małą Rawką 
(1272 m n.p.m.), Pasmo Graniczne, Po-
łoninę Wetlińską, Magurę Stuposiań-
ską (1016 m n.p.m.), Dwernik-Kamień  
(1004 m n.p.m.), Pasmo Otrytu, Jasło 
(1153 m n.p.m.) i Wołosań (1071 m n.p.m.).  
Po przejściu grzbietu szlak powoli  
obniża się, wchodzi w las, gdzie po chwi-

li napotyka wiatę turystyczną oraz uro- 
kliwą kapliczkę mieszczącą rzeźbę Mat-
ki Boskiej. Stąd trasa wiedzie w dół, do 
Ustrzyk Górnych z bogatym zapleczem 
turystycznym – hotelami, restauracjami, 
parkingiem i przystankiem PKS.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Brzegi Górne A  (dawna nazwa miejsco-
wości: Berehy Górne) – nieistniejąca wieś 
usytuowana w dolinie Prowczy, pomiędzy 
Połoniną Wetlińską i Połoniną Caryńską. 
Z dawnej zabudowy zachowały się jedy-
nie nikłe ślady podmurówek starych bu-
dynków, w tym fundamenty zabudowań 
dworskich i cerkwi. Zachowały się także 
pozostałości cmentarza, na którym sto-
ją unikatowe nagrobki wykonane przez 
miejscowego kamieniarza – amatora Hry-
cia Buchwaka. Uwagę zwraca piaskow-
cowy nagrobek samego artysty, pełen 
archaicznych ornamentów i symboli,  
w tym pięknej karpackiej rozety i kielicha.

Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.) 
B  – jedno z najpiękniejszych pasm pol-
skich Bieszczadów, wyróżnia się do-
niosłą, strzelistą sylwetką – z łatwością 
rozpoznawalną ze wszystkich okolicz-
nych pasm i wzniesień. Nazwa połoniny 
pochodzi od nieistniejącej dziś miejsco- 
wości Caryńskie.

Ustrzyki Górne C  – miejscowość tu-
rystyczna dogodnie położona u stóp 
Połoniny Caryńskiej, Wielkiej Rawki  
i Szerokiego Wierchu. Dzięki rozwiniętej 
bazie noclegowej i gastronomicznej jest 
to dogodne miejsce rozpoczęcia wycie-
czek prowadzących w najwyższe pasma 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 str. 197
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Tarnica i Bukowe Berdo

6,5 h  str. 199

16,3 km 950 m

Wołosate  Przełęcz Siodło pod 
Tarnicą (1286 m n.p.m.)   Tarnica 
(1346 m n.p.m.)  Przełęcz Goprow-
ska (1160 m n.p.m.)  Krzemień 
(1335 m n.p.m.)  Bukowe Berdo 
(1312 m n.p.m.)  Widełki  
(1016 m n.p.m.)  Pszczeliny Widełki

Odcinek pomiędzy Wołosatem i Tar-
nicą (1346 m n.p.m.) to najpopularniejsza 
i zarazem najkrótsza trasa wiodąca na naj-
wyższy szczyt polskich Bieszczadów. Dalszy 
odcinek  prowadzący przez Bukowe Berdo  
uznawany jest za jeden z najpiękniejszych, 
szczególnie w październiku, gdy bukowe lasy 
zaczynają mienić się kolorami jesieni.

Trasa rozpoczyna się w Wołosatem przy ka-
sie biletowej Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego, nieopodal cerkwiska i starego boj-
kowskiego cmentarza. Wiedzie za znakami 
niebieskiego szlaku pieszego. Powyżej granicy 
lasu liczne odcinki schodów, które ułatwia-
ją dotarcie na przełęcz Siodło pod Tarnicą  
(1276 m n.p.m.). Stamtąd żółtym szlakiem 
pokonuje się ostatni, 400-metrowy odcinek 
na szczyt Tarnicy (1346 m n.p.m.). Powrót 
następuje tą samą drogą do szlaku niebie-
skiego. Dalej trasa obniża się na Przełęcz 
Goprowską (1160 m n.p.m.) mijając po dro-
dze wiatę turystyczną i źródło wody. Na roz-
widleniu szlak niebieski wiedzie na wprost 
na grzbiet Krzemienia (1335 m n.p.m.), a na-
stępnie niezwykle widokowego Bukowego 
Berda (1312 m n.p.m.). Za szczytem Szołtyni 
(1201 m n.p.m.) znajduje się łącznik ze szla-
kiem żółtym prowadzącym do Mucznego. 
Wybierając znaki niebieskie ścieżka wiedzie 
w kierunku Widełek (1016 m n.p.m.). W koń-
cowym fragmencie do pokonania jest szczyt 
Kiczery Bereżczańskiej (886 m n.p.m.), z któ-
rej szlak niebieski schodzi do doliny potoku  

i biegnącej wzdłuż niej drogi utwardzonej.  
Po około 1 km szlak przekracza most na 
Wołosatym i dociera do Dużej Obwodnicy  
Bieszczadzkiej w Pszczelinach Widełkach.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Wołosate A  – dawna wieś królewska, 
obecnie osada pracowników Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego, a zarazem popu-
larne miejsce wyjścia na szlaki prowadzące 
na szczyty Grupy Tarnicy (1346 m n.p.m.)  
i Halicza (1333 m n.p.m.). Po dawnych  
mieszkańcach pozostało niewiele – reszt-
ki starego cmentarza, cerkwisko i kilka  
kapliczek ustawionych wzdłuż drogi prowa-
dzącej do Ustrzyk Górnych.

Tarnica (1346 m n.p.m.) B  – najwyższy 
szczyt polskich Bieszczadów, wyróżniający 
się dużym metalowym krzyżem ustawionym 
na jej wierzchołku. Krzyż upamiętnia jubile-
usz 2000 roku oraz pontyfikat Jana Pawła II.  
Z wierzchołka rozpościera się szeroka, do-
okolna panorama widokowa, doskonale  
widać z niej góry Ukrainy: Połoninę Rów-
ną, Ostrą Horę, a także najwyższy szczyt  
Bieszczadów – Pikuj (1409 m n.p.m.).

Bukowe Berdo (1312 m n.p.m.) C  – jedno 
z piękniejszych pasm w polskich Bieszczadach, 
charakteryzuje się klimatycznymi wychodnia-
mi i skarłowaciałym lasem jarzębinowym.

Muczne D  – osada leśna położona po- 
między Pasmem Bukowego Berda i Pa-
smem Jeleniowatego. Doskonałe miejsce 
wypadowe w dolinę Górnego Sanu, a tak-
że na Jeleniowate (907 m n.p.m.) z nową  
wieżą widokową oraz do leśniczówki Bren-
zberg. W Mucznem znajduje się ciekawy 
Pawilon Edukacyjno-Wystawowy Centrum 
Promocji Leśnictwa w Mucznem.
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Halicz i Szeroki Wierch

7,5 h str. 201

22,5 km 1080 m

Wołosate  Przeł. Bukowska 
(1107 m n.p.m.)  Rozsypaniec 
(1280 m n.p.m.)  Halicz  
(1333 m n.p.m.)  Przeł. Goprow-
ska (1160 m n.p.m.)  Przeł. Siodło  
pod Tarnicą (1276 m n.p.m.)    
Tarniczka (1315 m n.p.m.)   
Szeroki Wierch   Ustrzyki Górne

Prawdziwa esencja Bieszczadów zamknię-
ta w kilkunastokilometrowej trasie, kla-
syk wśród wszystkich górskich szlaków  
w Polsce. Wędrówka przez połoniny Hali-
cza, wspinaczka na Tarnicę i długie zejście 
Szerokim Wierchem to jedna z najprzy-
jemniejszych chwil, jakie można spędzić  
w Bieszczadach. Trasa prowadząc szlakiem 
czerwonym w pełni zanurza się w świecie 
połonin, rozległych górskich łąk, oferując 
niezapomniane widoki sięgające dalekich 
pasm Bieszczadów Wschodnich.

Szlak czerwony rozpoczyna się w miejsco-
wości Wołosate, można tu zaparkować oraz 
nabyć bilety wstępu na teren Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego. Dalej trasa zmierza 
doliną potoku przez las w stronę Przełęczy 
Bukowskiej (1107 m n.p.m.). Znajdują się 
tu obszerna wiata i toaleta. Stąd trawia-
sta ścieżka prowadzi w stronę Rozsypańca  
(1280 m n.p.m.), mijając po drodze wychod-
nie i rumowiska skalne, a następnie wzdłuż 
grzbietu na Halicz (1333 m n.p.m.), którego 
szczyt oznaczony jest metalowym krzyżem. 
Dalej trasa wiedzie w stronę Przełęczy pod 
Kopą Bukowską (1320 m n.p.m.). Następne 
1,5 km to bardzo efektowny trawers Krze-
mienia (1335 m n.p.m.) powoli obniżający się 
na Przełęczy Goprowskiej (1160 m n.p.m.), 
za którą znajdują się przestronna wiata  

i źródło. Rozpoczyna się podejście na Prze-
łęcz Siodło pod Tarnicą (1286 m n.p.m.), 
a dalej na szczyt Tarnicy (1346 m n.p.m.)  
– najwyższy w polskich Bieszczadach. Dal-
szą trasę ponownie wyznacza szlak czerwo-
ny, który po chwili wyprowadza na szczyt 
Tarniczki (1315 m n.p.m.). Kolejny odcinek to 
bardzo przyjemny spacer wiodący wzdłuż 
niezwykle widokowego grzbietu Szerokie-
go Wierchu. Szlak powoli traci kolejne metry 
wysokości, wkraczajac w piękny las buko-
wy. Finalnie dociera do drogi utwardzonej, 
mija kasę biletową oraz parking, a następnie  
prowadzi do centrum Ustrzyk Górnych.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Halicz (1333 m n.p.m.) A  – jeden z naj-
wyższych i najpiękniejszych szczytów Biesz-
czadów Zachodnich, niezwykle widokowe 
miejsce. Według legendy za czasów Bolesła-
wa Chrobrego wyznaczał on miejsce zbiegu 
granic Polski, Węgier i Rusi Kijowskiej.

Przełęcz Goprowska (1160 m n.p.m.) 
B  – obniżenie pomiędzy szczytami Tar-
nicy (1346 m n.p.m.) oraz Krzemienia  
(1336 m n.p.m.), łącznik szlaków czerwone-
go i niebieskiego – Głównego Szlaku Be-
skidzkiego i Szlaku Karpackiego. Nieopodal 
przełęczy znajduje się źródło wody. Nazwa 
przełęczy upamiętnia Bieszczadzką Grupę 
GOPR, która przez wiele lat miała tu swoją 
letnią, namiotową dyżurkę. 

Szeroki Wierch C  – rozległy grzbiet 
rozciągający się na zachód od Tarnicy  
(1346 m n.p.m.). Jego najwyższym punk-
tem jest Tarniczka (1315 m n.p.m.).  
Z grzbietowej wierzchowiny rozpościera 
się fantastyczna panorama widokowa na 
zachodnią część Bieszczadów.
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Wielka i Mała Rawka

5,5 h

15 km 830 m

Przeł. Wyżna (872 m n.p.m.)   
Dział  Mała Rawka (1272 m n.p.m.)  
 Wielka Rawka (1307 m n.p.m.)  

Kremenaros (1221 m n.p.m.)   
Wielka Rawka (1307 m n.p.m.) 
 Mała Rawka (1272 m n.p.m.)  

Bacówka PTTK Pod Małą Rawką  
Przeł. Wyżniańska (855 m n.p.m.)

Ciekawa trasa prowadząca przez nie-
co bardziej kameralne górskie fragmen-
ty Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
grzbiet Działu oraz na widokową Wielką 
Rawkę (1307 m n.p.m.) – jedyny szczyt 
Bieszczadów Zachodnich spoza Pa-
sma Połonin, który przekracza wysokość  
1300 m n.p.m. Dodatkowym atutem tra-
sy jest trójstyk granic na szczycie Kre-
menarosa (1221 m n.p.m.), a także wizyta  
w kultowej Bacówce PTTK Pod Małą 
Rawką. Do początku i końca trasy można 
dotrzeć komunikacją zbiorową, zwłaszcza  
w sezonie letnim.

Trasa rozpoczyna się na parkingu przy 
Przełęczy Wyżniej (872 m n.p.m.), skąd  
niedawno wyznakowany szlak żółty po  
około 2,5 km wyprowadza na grzbiet  
Działu. Przy łączniku szlaku żółtego  
z zielonym, staraniem Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego postawiono 
obszerną drewnianą wiatę stanowiącą 
dobre schronienie w razie niepogody. 
Od wiaty trasa podąża dalej grzbie-
tem wzdłuż szlaku zielonego idącego  
w kierunku Małej Rawki (1272 m n.p.m.). 
Około 3-kilometrowy odcinek wiedzie 
przez urokliwe widokowe polany i do-
rodny las bukowy, po czym osiąga kul-
minację Małej Rawki (1272 m n.p.m.).  
Ze szczytu Małej Rawki warto jed-

nak podejść szlakiem żółtym na wyż-
szą i zdecydowanie bardziej oka-
załą Wielką Rawkę (1307 m n.p.m.),  
oznaczoną charakterystyczną sylwetką 
wysokiego betonowego punktu trian-
gulacyjnego. Dość stromy, ale krótki 
trawiasty grzbiet to doskonałe miejsce 
widokowe na całe Bieszczady, przede 
wszystkim na Pasmo Połonin. Przez 
południowo-wschodnią część Wielkiej 
Rawki przebiega szlak niebieski, którym 
można zejść do Ustrzyk Górnych lub też 
podejść niespełna 2 km wzdłuż granicy 
na szczyt Kremenarosa (1221 m n.p.m.), 
gdzie znajduje się trójstyk granic Polski, 
Słowacji i Ukrainy. Ze szczytu Kreme-
narosa można powrócić tą samą dro-
gą na Małą Rawkę (1272 m n.p.m.), po 
czym zejść do Bacówki PTTK Pod Małą 
Rawką. Spod bacówki szlak zielony pro-
wadzi widokowym zboczem Wierchu 
Wyżniańskiego (913 m n.p.m.), następ-
nie dociera do parkingu i przystanku 
autobusowego przy Przełęczy Wyż-
niańskiej (855 m n.p.m.).

Najciekawsze miejsca na trasie:

Przełęcz Wyżna (872 m n.p.m.) A   
– popularne miejsce wyjścia na Połoninę 
Wetlińską i Pasmo Działu. Znajdują się tu 
dwa pomniki, pierwszy upamiętnia poetę 
Jerzego Harasymowicza, a drugi ofiary 
gór i ratowników. Przez przełęcz pro-
wadzi Duża Obwodnica Bieszczadzka, 
znajdują się tu również parking, Zajazd  
„U Górala”, kasa biletowa Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego oraz przystanki PKS.

Mała Rawka (1272 m n.p.m.) B  – kulmi-
nacja grzbietu Działu, szczyt wyznacza nie-
wielka i zarastająca połoninka z łącznikiem 

zielonego i żółtego szlaku. Mała Rawka 
zachwyca widokiem na Połoninę Caryńską 
oraz zielone morze lasów porastających  
Pasmo Graniczne.

Wielka Rawka (1307 m n.p.m.)  C  – naj-
wyższy punkt Pasma Granicznego, a za- 
razem jego jedyny szczyt przekraczający 
wysokość 1300 m n.p.m. Szczytową kopu-
łę tworzy niewielka połonina. Z racji dość 
stromego ukształtowania terenu, Wielka 
Rawka to jedno z nielicznych miejsc w całej 
okolicy, z którego zimą mogą zejść lawiny.

Kremenaros (1221 m n.p.m.) D  – to daw-
na węgierska nazwa szczytu Krzemieniec, 
współczesnego trójstyku granic Polski, Sło-
wacji i Ukrainy. Na kopule szczytowej usta-
wiono symboliczny granitowy słup graniczny. 
Szczyt ma szczególne znaczenie dla Sło-

waków, jest najdalej na wschód wysuniętym 
punktem Słowacji oraz najwyższym wznie-
sieniem słowackich Beskidów Wschodnich.

Bacówka PTTK Pod Małą Rawką  
(930 m n.p.m.) E  – jedna z trzech bacó-
wek turystyki kwalifikowanej w Bieszcza-
dach. Bacówkę wybudowano w 1979 roku, 
oferuje blisko 30 miejsc noclegowych oraz 
bufet turystyczny. Znajduje się tu również 
całoroczny punkt ratunkowy prowadzony 
przez Bieszczadzką Grupę GOPR.

Przełęcz Wyżniańska (855 m n.p.m.) F   
– popularne miejsce rozpoczynania wy-
praw górskich wiodących na Połoninę 
Caryńską (1297 m n.p.m.) i Wielką Rawkę  
(1307 m n.p.m.). Na przełęczy znajdują się 
duży parking, kasa biletowa Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego oraz przystanek PKS.
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Turystyka rowerowa 

Przepastne bukowe lasy, szemrzące  
w dolinie potoki, urokliwe zielone łąki,  
a wszystko to w połączeniu z delikatny-
mi muśnięciami wiatru i pędem roweru. 
Bieszczady, jak żadne inne góry, łączą  
w sobie niezwykłą przygodę ze wspania-
łą przyrodą i niebanalną żywą historią.  
To idealne okolice do uprawiania tury-
styki rowerowej. Wystarczy jeden rzut 
oka na mapę Bieszczadów, by dostrzec 
ogrom możliwości dla dwóch kółek  
– liczne szlaki rowerowe, szlaki te-
matyczne, duże nagromadzenie dróg 
leśnych, stokówek, a także tras za-
mkniętych dla ruchu samochodowego. 
Oddalenie od nadmiernie ruchliwych  
ulic gwarantuje upragnioną ciszę, relaks 
oraz bezpieczeństwo. 

Rowerem można dotrzeć do niemal 
wszystkich atrakcji turystycznych położo-
nych w słonecznych bieszczadzkich doli-
nach. Jedyne ograniczenia dotyczą części 
obszarów chronionych takich jak rezer-
waty przyrody i Bieszczadzki Park Naro-
dowy, choć i na jego terenie wyznaczono 
specjalne trasy przeznaczone dla rowe-
rzystów. Gdy przyjdzie ochota na chwilę 

wytchnienia, odpoczynek zapewnią liczne 
punkty przeznaczone specjalnie dla tury-
stów – drewniane ławy, wiaty turystyczne 
z miejscami na ognisko i towarzyszące im 
stojaki rowerowe. 

Szlaki rowerowe w Bieszczadach
Trasy rowerowe w Bieszczadach są zróż-
nicowane. Znajdą się tu specjalne odcinki 
górskie dla tych, którzy chcą sprawdzić 
 się w walce z kolejnymi piętrzącymi 
się przewyższeniami, jak również nie-
co spokojniejsze i bardziej rekreacyjne 
drogi, wprost stworzone do nieśpiesz-
nego delektowania się krajobrazem  
i widokiem potarganych wiatrem gór. 
Jedną z trudniejszych tras jest leśny  
singletrack stworzony przez Nadleśnic-
two Cisna. Na blisko 14-kilometrowej 
wąskiej ścieżce zmierzyć się można  
z podjazdami na Hon (820 m n.p.m.), Osinę 
(963 m n.p.m.), Berest (942 m n.p.m.)  
i stoki Jasienika (964 m n.p.m.). Przez le-
śne dukty, ścieżki i polne drogi przebie-
gają szlaki rowerowe Extreme – Biesz-
czady, trasy Pogórze Leskie, Czarny Dział, 
Czulnia i Góra Makowska, które pozwolą 
stanąć twarzą w twarz z prawdziwy-
mi bezdrożami i w pełni zanurzyć się  
w bezkresie bieszczadzkich lasów. 

Cały region oferuje ponadto setki spokoj-
niejszych kilometrów jakie można pokonać 
podążając wzdłuż jednego z wielu szlaków 
współtworzących gęstą sieć tras rowero-
wych opasających Bieszczady i okolice. 
Śladami Przygód Dobrego Wojaka Szwej- 
ka oraz Greenway Karpaty Wschodnie 
to dwie słynne trasy międzynarodowe, 
oznakowane kolejno jako R-63 oraz R-61. 
Pierwsza z nich to wspaniała przygoda, 
podczas której za pan brat wraz z ordynan-
sem 11 marszbatalionu 91 pułku piechoty 
z Czeskich Budziejowic przemierza się 
pogranicze Bieszczadów i Beskidu Niskie-
go. Greenway Karpaty Wschodnie to szlak 
dziedzictwa, oś łącząca rozmaite atrakcje 
przyrodnicze i kulturowe bieszczadzkiego 
pogranicza,  w tym warsztaty twórców lu-
dowych, galerie sztuki oraz liczne inicjaty-
wy lokalne. Jego główną częścią jest nie-

mal 125-kilometrowy szlak Zielony Rower 
stanowiący łącznik towarzyszących mu 
pętli oraz innych szlaków tematycznych. 
Połączenie przyjemnej bryzy Jeziora So-
lińskiego z rześkim górskim wiatrem deli-
katnie smagającym twarz na Paśmie Gra-
nicznym to domena szlaku wiodącego na 
Portę Rusicę – Bramę Ruską, czyli Przełęcz 
nad Roztokami (801 m n.p.m.), kluczowy 
punkt prastarego traktu handlowego. 

Nieco spokojniejszą trasę pełną pamiątek 
II wojny światowej proponuje Szlak Ślada-
mi Nadsańskich Umocnień, a entuzjaści 
sztuki cerkiewnej z pewnością docenią 
rowerową część Szlaku Ikon. 

Trwają prace związane z wyznakowaniem 
bieszczadzkiego odcinka Karpackiego Szla-
ku Rowerowego, który prowadząc od za-
chodu przez Beskid Niski będzie wiódł przez 
Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie, po 
czym ma się kierować na teren Ukrainy po-
przez przejście graniczne w Krościenku. 

Jednym słowem, Bieszczady i okoliczne 
tereny to prawdziwe królestwo dwóch 
kółek, pełne ciekawych tras, interesują-
cych szlaków i coraz to nowych rowero-
wych wyzwań.

Rowerem po Bieszczadach, rezerwat Sine Wiry,  
fot. www.rodzinniedookolaswiata.pl

Fotografia u góry: Rowerem nad Jezioro Solińskie, fot. arch. Wyd. Compass
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W cieniu Korbani

1,5 h

9,7 km 705 m

Wiata turystyczna nad Bukow-
czańskim Potokiem  Bukowiec  
 dolina Solinki  stoki Wierchu  

(585 m n.p.m.) i Figury  
(625 m n.p.m.)  Przełęcz pomię-
dzy Kamieniem (622 m n.p.m.)  
i Czerewnią (825 m n.p.m.)   
wiata turystyczna nad Bukow-
czańskim Potokiem

Wycieczka ta to ciekawa i niewymagająca 
trasa rowerowa wiodąca wokół miejsco-
wości Bukowiec. Trakt podąża za zna-
kami niebieskimi, w większości wzdłuż 
spokojnych, pozbawionych ruchu dróg 
leśnych, jedynie na odcinku wsi prowa-
dzi drogą asfaltową. Szlak adresowany 
jest głównie do osób rozpoczynających  
rowerową przygodę w Bieszczadach.

Trasa zaczyna się przy dużym parkingu 
obok okazałej drewnianej wiaty turystycz-
nej. Stąd prowadzi w dół, doliną Bukow-
czańskiego Potoku, przez wieś Bukowiec. 

Po obu stronach drogi znajdują się liczne 
gospodarstwa agroturystyczne i domki  
letniskowe. Po około 1,5 km od początku 
trasy, odbić można w prawo, w boczną 
drogę prowadzącą do miejsca po cerkwi 
wraz z zachowaną ruiną murowanej pa-
rawanowej dzwonnicy oraz starym cmen-
tarzem cerkiewnym. Jadąc dalej główną 
szosą szlak dociera pod współczesny 
kościół pw. Błogosławionej Karoliny Kóz-
kówny, za którym skręca w lewo. Dalszy 
odcinek trasy wiedzie drogą utwardzo-
ną, początkowo wzdłuż lewego brzegu 
Solinki, a wraz z nabieraniem wysokości 
odbija w kierunku północno-zachod-
nim. Rozpoczyna się trawers zalesionych 
zboczy Wierchu (585 m n.p.m.) i Figury  
(625 m n.p.m.). Mijając kolejne zakola  
drogi trasa przecina pieszy szlak zielo-
ny, po czym wraz z niebieską ścieżką  
spacerową zdobywa Przełęcz pomiędzy 
Kamieniem (622 m n.p.m.) i Czerewnią 
(825 m n.p.m.). Na przełęczy przecina  
pętlę ścieżki wiodącej na Korbanię  
(894 m n.p.m.), po czym obniża się 
i dociera do punktu startu przy parkingu. 

Solinka w Bukowcu, fot. J. Orłowski

Najciekawsze miejsca na trasie:

Bukowiec A  – miejscowość letniskowa 
położona przy Małej Obwodnicy Bieszczadz-
kiej, stanowi doskonały punkt wypadowy na 
popularną wieżę widokową usytuowaną na 
szczycie Korbani (894 m n.p.m.). Z dawnej 
zabudowy wsi zachowało się kilka starych do-
mów oraz cerkwisko wraz z ruiną parawano-
wej dzwonnicy i resztkami starego cmentarza. 

Wiata turystyczna nad Bukowczańskim 
Potokiem B  – dzięki dużemu i darmowe-
mu parkingowi stanowi doskonałe miejsce 
startowe dla wypraw turystycznych podą-
żających w stronę Korbani (894 m n.p.m.). 
Na potrzeby turystów we wnętrzu wiaty  
wymurowano specjalny piec, na którym 
można upiec kiełbaski czy proziaki. Obok 
wiaty zorganizowano miejsce ogniskowe.

Początek ścieżki na Korbanię  
(894 m n.p.m.) C  – za sprawą wybudowanej 
wieży widokowej szczyt stał się jednym z naj-
lepszych miejsc widokowych w całej okolicy. 
Szeroka panorama z wieży obejmuje wznie-
sienia Bieszczadów, polskich i ukraińskich  
Gór Sanocko-Turczańskich, Pogórza Dynow-
skiego, a przede wszystkim na okolice Jeziora 
Solińskiego i dolinę Sanu pod Otrytem.

Kościół w Bukowcu, fot. Wyd. Compass

 str. 207
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Z nurtem Sanu

4,5 h

36 km 1500 m

Rajskie  rozjazd przy Starym 
Placu   stokówka pod Pasmem 
Otrytu  Sękowiec  Zatwarnica 
 Hulskie  Obłazy  rozjazd przy 

Starym Placu   Rajskie

Opisywana trasa to prawdziwa kwinte-
sencja Bieszczadów. Warto zarezerwo-
wać na nią cały dzień, by bez pośpiechu 
delektować się wspaniałymi widokami 
wyłaniającymi się zza niemal każdego 
zakrętu drogi. Na szlaku spotkać można 
wiele osobliwości przyrodniczych oraz 
pozostałości historii rozsianych na te-
renie kilku nieistniejących wsi. Trasa ma 
formę pętli, niemal w całości wiedzie 
drogami utwardzonymi, a jej pokonanie 

wymaga zmierzenia się z kilkoma wznie-
sieniami.   

Pętlę najlepiej rozpocząć z parkingu we 
wsi Rajskie. Podążając wzdłuż spokoj-
nych wód Sanu, trasa doprowadza do 
Starego Placu, części dawnej wsi Stu-
denne, gdzie skręca w lewo i przekracza 
most na rzece. Po drugiej stronie Sanu 
kierunek podróży wyznacza niebieski 
szlak rowerowy. Wiedzie on stokówką, 
wspinając się podnóżami Pasma Otrytu 
do wiaty i tarasu widokowego, z które-
go rozpościera się fenomenalna pano-
rama na meandrującą w dolinie rzekę 
oraz tereny nieistniejącej wsi Tworylne.  
Po chwili odpoczynku należy konty-
nuować przejazd wzdłuż granicy re- 
zerwatu Krywe. 

Panorama z platformy widokowej pod Otrytem, fot. S. Orłowski

 str. 209
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Drogę cały czas wyznacza stoków-
ka wkomponowana w zbocza Otrytu. 
Szlak mija kamieniołom, rezerwat Hul-
skie im. Stefana Myczkowskiego, po 
czym dociera do Sękowca. Miejscowy 
sezonowy bar to dobry przystanek re-
generacyjny. Do Zatwarnicy prowadzi 
droga asfaltowa. Stamtąd należy kiero-
wać się za znakami niebieskiego szlaku 
rowerowego. Droga ponownie zmie-
nia nawierzchnię na szutrową. Przed 
nami wymagający podjazd, a następ-
nie zjazd do doliny dawnej wsi Hul-
skie. Po przekroczeniu potoku trasa po 
raz kolejny pnie się w górę. Za znaka-
mi ścieżki spacerowej można zboczyć  
z pętli, by odwiedzić dawną wieś Krywe.  
W tym celu trzeba przejechać przez  
widokowy grzbiet Ryli (622 m n.p.m.). 

Wzniesienie z ruinami cerkwi w Krywem  
to jedno z tych miejsc w Bieszcza-
dach, które na długo zapada w pa-
mięć. Powrót do trasy wiedzie tą samą 
drogą i  niestety może wymagać zej-
ścia z roweru. Kolejny etap to prze-
jazd leśną stokówką ponad nieistnie-
jącą wsią Tworylne. Poniżej Przełęczy 
Szczycisko (629 m n.p.m.) szlak skręca  
w prawo i kieruje się z powrotem do 
rozjazdu przy Starym Placu. Z tego 
punktu można powrócić tą samą dro-
gą do Rajskiego lub nieco wydłużyć 
trasę, jadąc na wprost. Zielona ścież-
ka przyrodniczo-dydaktyczna Raj-
skie – Studenne doprowadzi do Małej 
Obwodnicy Bieszczadzkiej, a stamtąd 
przekraczając most na Sanie można 
wrócić do Rajskiego.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Rajskie A  – miejscowość letniskowa 
urokliwie położona nad Sanem i wodami 
Zatoki Rajskiej. Dawniej słynęła z wydoby-
cia ropy naftowej i niewielkiego klasztoru 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Win-
centego à Paulo. Po wojnie w Rajskiem 
zamieszkał generał Zygmunt Berling, 
jeden z organizatorów LWP w ZSRS, do-
wódca w bitwie pod Lenino, a także ka-
waler Virtuti Militari odznaczony za udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Studenne B  – nieistniejąca wioska ulo- 
kowana ponad doliną Sanu. Przy drodze  
do Rajskiego widoczne miejsce po starej  
kaplicy, spod którego wpływała woda uzna-
wana przez dawnych mieszkańców za  
cudowną. Na terenie wsi zachowały się  
pozostałości dawnej zabudowy, cerkwi- 
sko wraz z cmentarzem, domniemane  
ślady ziemnego kręgu kultowego, a także  
okazałe ruiny niemieckiej strażnicy gra- 
nicznej z okresu II wojny światowej.

Rezerwat Krywe C  – (patrz: str. 39)

Rezerwat Hulskie im. Stefana Mycz-
kowskiego D  – (patrz: str. 38)

Zatwarnica E  – urokliwa miejscowość 
położona u stóp Połoniny Wetlińskiej. 
Dogodne miejsce rozpoczęcia wycieczek 
wiodących w Pasmo Otrytu, na Dwernik-
-Kamień (1004 m n.p.m.), do wodospadu 

na Hylatym, w dolinę Sanu czy na Poło-
ninę Wetlińską. W miejscowości działa 
kawiarnia i kino Końkret, a także niewiel-
ka galeria sztuki powstała w zrekonstru- 
owanej chyży bojkowskiej.

Hulskie F  – nieistniejąca wieś w dolinie 
Sanu. Na niezwykle urokliwych terenach 
dawnej osady zachowało się wiele śla-
dów po jej dawnych mieszkańcach, w tym  
ruiny murowanej cerkwi oraz młyna.  
W górnej części wsi zachwyca urokliwy  
wodospad na potoku Hulskim. Latem  
słynie z żółtych łanów rudbekii. 

Krywe G  – nieistniejąca wieś w dolinie 
Sanu. Jedno z najbardziej malowniczych 
miejsc w  Bieszczadach. Ponad doliną sa-
motnie górują tu ruiny cerkwi, a z dawnej 
zabudowy zachowały się pozostałości 
dworu i starych domostw. Widok ze wzgó-
rza Ryli (622 m n.p.m.) to gotowy materiał  
na wspaniałą pocztówkę z Bieszczadów.

Tworylne H  – nieistniejąca wieś w doli-
nie Sanu, pełna historycznych pamiątek po 
dawnej zabudowie. Pośród łąk i zarośli wy-
rastają tu kamienne mury ruin dzwonnicy  
i kaplicy cerkiewnej, stare cmentarze, po-
zostałości zabudowań dworskich, a także 
nieco młodsze ruiny niemieckiej strażnicy 
granicznej. W ostatnich latach tereny wsi 
upodobały sobie bobry, które wybudowały 
tu okazałe żeremia. Powojenny, pusty kra-
jobraz wsi Tworylne służył za plener do pol-
skiego westernu Rancho Texas z 1958 roku.

Widok na jezioro spod kapliczki w Rajskiem, fot. J. OrłowskiKonie huculskie w Krywem, fot. T. Trulka
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Do worka bieszczadzkiego

1,5 h

13,3 km 550 m

Bukowiec  Beniowa  Negrylów, 
wiata turystyczna pod Czystym 
Wierchem (831 m n.p.m.)  Negry-
lów  Bukowiec

Wymarzona propozycja dla miłośników 
wypraw w odludne miejsca. Trasa prowa-
dzi przez dawne duże wsie, po których za-
chowały się jedynie pozostałości. Wiedzie 
drogami szutrowymi przez obszar Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego oraz w po-
bliżu granicy polsko-ukraińskiej. Wycieczka 
w  górę Sanu to doskonała lekcja historii, 
a zarazem okazja do zanurzenia się w przy-
rodniczą krainę bieszczadzkich dolin. 

Szlak rowerowy BdPN Górny San rozpo-
czyna się przy parkingu w Bukowcu. Tutaj 
znajdują się również wiata, toaleta tury-
styczna i kasa biletowa Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. Na pierwszym rozwi-
dleniu dróg, przy ogromnej kadzi służącej 
dawniej do produkcji potażu, trasa skręca 
w lewo i podąża do góry, starą asfaltową 
drogą. Po wyjechaniu z lasu rozpościera 
się ładny widok na dolinę dawnej wsi Be-
niowa położonej tuż przy granicy z Ukra-

iną. Następnie szlak kieruje się w dół, mija 
stare zabezpieczone studnie i bobrowe 
żeremia. W kępie starych drzew ukryte jest 
cerkwisko wraz z cmentarzem. Nieopodal 
nich uwagę zwraca stara pomnikowa lipa. 
Szlak przecina dawne tereny wsi i dociera 
do drogi szutrowej pod Kiczerą Beniow-
ską (861  m n.p.m.). Dalsza część trasy 
wiedzie na południe, mijając po drodze 
miejsce odpoczynkowe przy budynkach 
parku narodowego nad potokiem Ne-
grylów. Przed nami podjazd pod Czysty 
Wierch (831 m n.p.m.), na zboczu którego 
usytuowane jest kolejne miejsce odpo-
czynkowe – wiata i stojaki rowerowe. 

Od tego miejsca obowiązuje zakaz poru-
szania się na rowerze. Dalszą wycieczkę do 
Sianek, grobu Hrabiny i źródeł Sanu można 
odbyć pieszo. Spod wiaty trasa powrot-
na wiedzie cały czas szeroką szutrówką  
prowadzącą do parkingu w Bukowcu.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Bukowiec A  – (patrz: str. 275)

Beniowa B  – (patrz: str. 275)

Torfowisko Tarnawa, fot. Wyd. CompassBukowiec – parking, fot. Wyd. Compass

 str. 213
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Przez ostępy Pogórza Przemyskiego

4,5 h

31,5 km 720 m

Hotel Arłamów  Jamna Górna  Jam- 
na Dolna  Trójca  Grąziowa  Przełęcz 
Wecowska (532 m n.p.m.)   Przełęcz 
pod Jamną (524 m n.p.m.)  Wierch 
(590 m n.p.m.)  Hotel Arłamów

Trasa wiedzie przez urokliwe doliny Pogó-
rza Przemyskiego i Parku Krajobrazowego 
Gór Słonnych położone w bezpośredniej 
okolicy Hotelu Arłamów. Przejazd rowerem 
przez tereny dawnych wsi to ciekawa i po-
uczająca lekcja historii, a przy tym możliwość 
obcowania z dziką przyrodą. Proponowana 
wycieczka ma postać pętli, którą przeciętny 
rowerzysta pokona w kilka godzin. Prowadzi 
ona drogami asfaltowymi i leśnymi duktami, 
częściowo wzdłuż jednej z najpiękniejszych 
rzek całego Podkarpacia – Wiaru.

Trasa rozpoczyna się przy Hotelu Arłamów. 
Tutaj na parkingu można bezpiecznie zosta-
wić samochód, a w hotelu wypożyczyć rower. 
Spod kompleksu droga wiedzie Jamnej Górnej,  
a następnie za znakami niebieskiego szlaku 
rowerowego w kierunku miejscowości Trój-
ca. Przez kilka kilometrów trasa wiedzie doliną 
potoku Jamninka, mijając po drodze tereny 
dawnych wsi, malownicze łąki, stare pomni-
kowe drzewa i zdziczałe sady. Po dotarciu do 
doliny Wiaru szlak skręca w lewo i podąża da-
lej w górę rzeki. Po trzech kilometrach napo-
tyka zielony szlak pieszy, z którym kieruje się  
w stronę Grąziowej. Na rozdrożu należy skręcić 
w lewo i jechać dalej wzdłuż drogi prowadzą-
cej doliną Mszańca. Łąki i stare sady ustępują  
z czasem miejsca przepastnym lasom, w tym 
starodrzewom porastającym rezerwat Na Opa-
lonym. Droga wspina się na Przełęcz Wecow-
ską (532 m n.p.m.), gdzie napotyka niebieski 
Szlak Karpacki. Wraz z nim kieruje się na północ. 
Przemierzając Pasmo Jamnej, trasa zmierza na 
widokowe wzniesienie Wierchu (590 m n.p.m.). 

W tym miejscu należy opuścić szlak niebieski, 
początkowo zjeżdżając w dół, a po chwili wspi-
nając się do hotelu w Arłamowie.

Najciekawsze miejsca na trasie:

Arłamów A  – niegdyś duża wieś, która 
na skutek wysiedleń przestała istnieć. W la-
tach 70. powstał tu Ośrodek Wypoczynkowy 
Urzędu Rady Ministrów. Dość szybko stał się 
on słynnym centrum polowań dla prominen-
tów ówczesnych czasów. Dziś słynie przede 
wszystkim z luksusowego kompleksu hotelo-
wego (patrz: str.  222, 264).

Jamna Górna B  – nieistniejąca wieś w dolinie 
potoku Jamninka, ulokowana poniżej szczytu 
Turnicy (596 m n.p.m.) oraz Hotelu Arłamów.

Jamna Dolna C  – dawna wieś położona 
w dolinie potoku Jamninka, pomiędzy Pa-
smami Działu i Jamnej. Pamiątką po daw-
nych mieszkańcach wsi jest teren cerkwi-
ska wraz cmentarzem cerkiewnym.

Trójca D  – dawna wieś, obecnie niewielka 
osada stanowiąca część kompleksu hotelowego  
w Arłamowie. Świadectwem dawnych miesz-
kańców tych ziem są okazała murowana ka-
pliczka słupowa oraz ruiny dawnego dworu 
obronnego z XVI–XVII wieku. Do dziś zachowały 
się potężne piwnice dworskie, wspaniały starod-
rzew oraz wyraźny majdan z zarysami półokrą-
głych bastei usytuowanych w jego narożach.

Grąziowa E  – dawniej duża wieś, dziś nie-
wielka osada malowniczo położona w doli-
nie Wiaru. Po wojnie tymczasowo zasiedlona 
emigrantami z Grecji, a następnie ponownie 
wysiedlona. Archaiczna drewniana cerkiew  
z Grąziowej została przeniesiona do Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Rezerwat Na Opalonym F  – (patrz: str. 39).

 str. 215



216 217

Zapraszamy w Bieszczady Turystyka aktywna

Turystyka konna 

W siodle przez Bieszczady
Turystyka konna na dobre wrosła  
w lokalny koloryt, a widok jeźdźców na 
objuczonych koniach coraz częściej 
przyciąga zazdrosne spojrzenia mija-
nych turystów. W Bieszczadzkim Parku 
Narodowym na potrzeby turystyki kon-
nej wytyczono wiele kilometrów szla-
ków konnych, z których po uzyskaniu 
odpowiedniego zezwolenia mogą ko-
rzystać również jeźdźcy na własnych 
wierzchowcach. Zwiedzanie parku 
umożliwiają także konne zaprzęgi, które  
w sezonie turystycznym cieszą się dużą 
popularnością. 

Jednym z ciekawszych szlaków kon-
nych na terenie parku narodowego 
można wyruszyć z Tarnawy Niżnej  
i dotrzeć nim do przygranicznych do-
lin nieistniejących już wsi, Sokolików 
Górskich, Bukowca i Beniowej, poło-
żonych w głębi bieszczadzkiego worka. 
Inne szlaki konne prowadzą m.in. pod-
nóżami Tarnicy, Połoniny Wetlińskiej  
i Caryńskiej, a nawet pozwalają wspiąć 
się na Przełęcz Mieczysława Orłowicza  
(1099 m n.p.m.). Bez wątpienia najbar-
dziej znanym jest Bieszczadzki Szlak 
Konny PTTK. Jego początkowy odcinek 
wiedzie z Woli Michowej przez Żubra-
cze do Strzebowisk, stąd podąża dalej 
przez Jaworzec, Hulskie i Zatwarnicę  

do Nasicznego. Kolejny etap łączy Na-
siczne z Procisnem, gdzie szlak po-
konuje San, przechodzi obok drew-
nianej cerkwi w Smolniku, po czym, 
mijając Lutowiska, dociera do miejsco-
wości Lipie. Z Lipia trasa wspina się na 
Pasmo Ostrego, mija Skorodne i Polanę  
i zameldowuje się w Seredniem Małym. 
Opuszczając Serednie, szlak wspina 
się na Pasmo Otrytu, dociera do Chaty 
Socjologa i obniża się w stronę Chmie-
la, z którego powraca do Nasiczne-
go. Ostatni etap prowadzi przez dolinę  
Caryńskiego, Bereżki i Ustrzyki Górne, 
po czym szlak kończy swój przebieg  
przy stadninie w Wołosatem. Przez 
Bieszczady przebiega również ostatni 

etap niemal 400-kilometrowego Trans-
beskidzkiego Szlaku Konnego PTTK. 
Szlak rozpoczyna się w Dołżycy koło 
Komańczy, skąd prowadzi na wschód 
przez Radoszyce, Nowy Łupków, Wolę 
Michową, Żubracze, Nasiczne, Caryńskie, 
Ustrzyki Górne, a w końcu dociera do 
swojego finalnego punktu w Wołosatem. 
W północnej części regionu wyznako-
wano również Bieszczadzki Trakt, czyli 
niemal 150-kilometrową trasę konną 
łączącą Olszanicę z Ustrzykami Dolnymi  
Czarną. Bieszczady i okoliczne tereny 
oferują niemal nieskrępowane możli-
wości konnej wędrówki, łączącej kolej-
ne stadniny i ośrodki jeździeckie, które 
opisujemy na kolejnych stronach.

Konno na połoniny, fot. Stajnia Kulbaka w StrzebowiskachNa szlaku konnym, fot. Stajnia Kulbaka w Strzebowiskach

Fotografia u góry: Zatoka Victoriniego, Jezioro Solińskie, fot. Wyd. Compass
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Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździec-
kiej U Prezesa w Chmielu  [100]  E5 

Chmiel 28, tel. 500 400  914, www.ko-
niewbieszczadach.pl
Tuż pod Pasmem Otrytu, niedaleko Sanu 
i malowniczych Chmielowych Kaskad 
ulokował się jeden z najbardziej znanych 
ośrodków jeździeckich na całym Podkarpa-
ciu. Światem koni zawiaduje tu gospodarz 
ośrodka, legendarny zaklinacz koni Rysiek 
„Prezes” Krzeszewski. W ośrodku znajdują 
się konie rasy małopolskiej, spokojne i przy-
stosowane do pokonywania bieszczadzkich 
tras. Duży nacisk kładzie się tu na jazdę te-
renową z wykorzystaniem jazdy westerno- 
wej, a więc z kowbojskimi kulbakami, dłu-
gimi strzemionami i luźnymi wodzami. Do 
dyspozycji jeźdźców są również siodła 
sportowe, a także klasyczne wojskowe. 
Ośrodek posiada afiliację Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,  
a podczas obozów istnieje możliwość  
zdobycia Jeździeckiej Odznaki Turystyki 
Górskiej oraz Odznaki Westowej. 
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Noclegi: 20 miejsc noclegowych, pokoje  
1-, 2-, 3-, 4-osobowe
Oferta rozszerzona: traperskie rajdy konne, 
ogniska, wakacyjne obozy jeździeckie.

Ośrodek Jeździecki Tarpan w Wy-
soczanach  [101]  B4 Wysoczany 
26, tel. 693  180  074, 134  676  053,  
www.tarpan.bieszczady.pl
Do dyspozycji amatorów jeździectwa czeka 
tu 20 koni, głównie rasy szlachetnej półkrwi 
oraz małopolskie, a także ślązaki i dwa ko-
nie zimnokrwiste. Dla młodszych jeźdźców 
przeznaczono koniki huculskie oraz kuce 
szetlandzkie. W ośrodku znajdują się dwie 

stajnie otoczone rozległymi pastwiskami 
i wybiegami. Jedna z nich służy za stajnię 
hodowlaną, w drugiej zlokalizowano ła-
zienkę, siodlarnię, myjkę dla koni, a także 
specjalny pokój dla jeźdźców, w którym 
podczas przerwy można wypocząć przy 
aromacie świeżo zaparzonej kawy. Przy 
ośrodku funkcjonuje pensjonat dla koni, 
prowadzone są tu zajęcia z hipoterapii. 
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, za-
awansowani
Noclegi: 6–8 osób w domku z kuchnią  
i łazienką
Oferta rozszerzona: hipoterapia, rajdy 
konne, hotel dla koni.

Ośrodek Jeździecki Dolina Koni w Łuko-
wem  [102]  C4 Łukowe 105, tel. 535 
966 601, www.dolinakoni.pl
Pod czujnym okiem doświadczonych in-
struktorów od lat szlifują tu swoje umie-
jętności wszyscy amatorzy jeździectwa. 
Ośrodek oferuje krytą ujeżdżalnię, która 
zapewnia możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności niezależnie od pogody, hala 
jest dodatkowo wyposażona w lustra, a tak-
że dobre oświetlenie i nagłośnienie. Bardziej 
doświadczeni jeźdźcy docenią treningi na 
menażu zewnętrznym, idealnym do pro-
fesjonalnego ćwiczenia skoków i ujeżdża-
nia. Zakwaterowanie zapewnia elegancki 
i klimatyzowany piętrowy Domek Kozacki  
oraz Dom Jeźdźca. Ośrodek afiliuje Polski 
Związek Jeździecki, a także Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Noclegi: Domek Kozacki: 8 miejsc nocle-
gowych w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych; 

Dom Jeźdźca: 26 miejsc noclegowych  
w pokojach 2-, 3-, 4-, 5-osobowych
Oferta rozszerzona: rajdy konne, sesje zdję-
ciowe, wakacyjne obozy jeździeckie.

Stadnina koni huculskich w Seredniem 
Małym  [103]  E5 Polana, Serednie 
Małe 1, tel. 505 092  774, 665 466  129, 
www.serednie.eu
Obecnie stadnina to jedyne zabudowa-
nia dawnej wsi Serednie Małe, dzięki temu  
w malowniczym, niemal dziewiczym te-
renie obejmującym 50 ha nieskrępowanie 
hasają konie huculskie. Można tu pobyć  
blisko natury, delektować się jabłkami ze 
starych odmian miejscowych jabłoni, wsłu-
chać się w dźwięki natury, śpiew ptaków  
i rykowisko jeleni czy wreszcie spędzić  
wieczór przy ognisku pod osłoną roz-
gwieżdżonego nieba. Plenery stadniny do-
cenili filmowcy, kręcono tu sceny znane- 
go serialu Wataha, a wykupując nocleg  
w domu gospodarzy, można zanocować  
w serialowym domu matki Gauzy. 
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Noclegi: 15 miejsc noclegowych
Oferta rozszerzona: rajdy konne, nauka jaz-
dy na oklep, warsztaty tworzenia biżuterii 
z końskiego włosia, wycieczki z przewod-
nikiem, konie huculskie, wakacyjne obozy 
jeździeckie.

Stadnina koni huculskich Tabun w Po-
lanie  [104]  E5 Polana 74a, tel. 501 
696 325, 501 597 228, www.tabun.pl
Od ponad 30 lat opieką otacza się tu konie 
huculskie, tutejsze stado należy do hodowli 
zachowawczej konia huculskiego pozo-
stającej pod nadzorem Polskiego Związku 
Hodowców Koni. W stadninie znajduje się 

także ośrodek jeździecki afiliowany przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze. Pod opieką wykwalifikowanych 
trenerów można tu spróbować jazdy na 
oklep w terenie na grzbiecie przyjaznych 
koników huculskich. Każdy, kto w sercu 
czuje powołanie kowboja, może wziąć 
udział w przepędach koni, bowiem wiosną  
i jesienią przepędza się tu kilka stad mło-
dych i dorosłych koni na okoliczne pastwi-
ska. Na gości czekają tu przytulne noclegi  
w drewnianych pokojach z widokami na  
okoliczne pastwiska i lasy.
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Noclegi: pokoje 5-, 6-, 10-osobowe
Oferta rozszerzona: jazda na oklep, konie 
huculskie, przepędy koni, wycieczki i rajdy 
konne.

Stadnina koni Forta w Dźwiniaczu Dol-
nym  [105]  E4 Dźwiniacz Dolny 5, 
tel. 570 615 673, www.skforta.pl
Stadnina położona jest nieopodal Kamien-
nej Laworty (768 m n.p.m.), nieopodal słyn-
nego Szlaku Karpackiego i sieci szlaków 
konnych prowadzących m.in. na Ostry 
Dział (721 m n.p.m.). Oferta jeździecka 
obejmuje naukę oraz jazdy konne na uło-
żonych, spokojnych koniach rasy małopol-
skiej, a wszystko to w zielonych plenerach 
Gór Sanocko-Turczańskich. Kadra instruk-
torska zapewnia naukę jazdy na wszystkich 
poziomach zaawansowania. W ośrodku 
prowadzone są zajęcia z hipoterapii, szkół-
ka jeździecka oraz obozy konno-języko-
wo-artystyczne. Forta to nie tylko stadnina. 
Znajduje się tu również komfortowy kom-
pleks noclegowo-rekreacyjny. 
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli

Jazda w terenie, fot. Bieszczadzka Stajnia Rajdowa Carpatica w KrzywemRajd zimowy, fot. Bieszczadzka Stajnia Rajdowa Carpatica w Krzywem
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Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Noclegi: 15 miejsc w stadninie Forta w po-
kojach 2-, 3-, 4- i 5-osobowych; 12 miejsc 
w domku w pobliskiej Łodynie
Oferta rozszerzona: rajdy konne, hipote-
rapia, obozy konno-językowo-artystyczne, 
szkółka jeździecka..

Stadnina koni huculskich Trohaniec  
w Lutowiskach  [106  F5 Lutowi-
ska 43a, tel. 667 662 203, 609 674 721,  
www.konie-bieszczady.pl
Stadnina znajduje się na uboczu Lutowisk, 
nieopodal Dużej Obwodnicy Bieszczadz-
kiej, a z jej okien widać najwyższy szczyt 
Pasma Otrytu – rzeczony Trohaniec  
(939 m n.p.m.). Swój dom w stadninie  
znalazły hucuły, konie małopolskie i araby.  
W zależności od własnych preferencji  
i doświadczenia jazdę można tu prakty- 
kować w siodle angielskim, amerykańskim, 
czyli westernowym, lub na oklep, bez sio-
dła. Jazdy dostosowane są do wieku i po-
ziomu umiejętności i odbywają się zarów-
no w terenie, jak i na ujeżdżalni. Również 
początkujący jeźdźcy mogą stąd wyru- 
szyć na podbój Bieszczadów. W takim 
przypadku niezbędną asystę zapew-
ni przewodnik, który poprowadzi konia,  
a w międzyczasie zdradzi największe se-
krety swojego warsztatu. Zakwaterowanie 
zapewniają tu przytulne pokoje ze wspa-
niałymi widokami na Bieszczady. Stadnina 
Trohaniec jako górski ośrodek turystyki 
jeździeckiej jest afiliowana przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Noclegi: w domu 8 miejsc noclegowych 
w pokojach 2- i 3-osobowych, pokoje nad 

stajnią 4- i 6-osobowe
Oferta rozszerzona: rajdy konne, obozy wa-
kacyjne.

Rusinowa Polana w Dwerniczku  [107]  

 E5 Dwerniczek 9, tel. 603 61 95 91, 
668 841 306, www.rusinowa.pl
Jedną z jej największych atrakcji są konie 
– na użytek gości 10 z nich pomaga w na- 
uce jazdy konnej. W większości są to od-
dane i spokojne wierzchowce z własnej 
hodowli, będące mieszanką hucułów  
z końmi małopolskimi. Ułożone pod do-
brą ręką właścicieli są idealnymi towa- 
rzyszami nauki jazdy konnej, dzięki  
czemu dla początkujących i mniej wpraw-
nych jeźdźców miejscowa ujeżdżalnia  
jest jednym z najlepszych miejsc do roz-
poczęcia jeździeckiej kariery. Ogrom 
przyjemności dostarczają również krótkie 
wycieczki. Odpoczynek zapewniają tu: 
dom dla gości, drewniana gawra, spo-
kojne wody stawów, a przede wszystkim  
bliski kontakt z bieszczadzką naturą.
NAUKA JAZDY KONNEJ
Dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący, zaawan-
sowani
Noclegi: 26 miejsc w pokojach 3- i 4-oso-
bowych
Oferta rozszerzona: wycieczki konne.

Stajnia Batiara w Strzebowiskach  [108]   

 D5 Strzebowiska 14, tel. 504 249 784, 
www.stajniabatiara.pl
Stajnia położona jest na widokowym 
wzniesieniu ponad zabudową Strzebo- 
wisk. Gospodarstwo prowadzą Dorota  
i Krzysiek Szymala, przodownicy górskiej 
turystyki jeździeckiej PTTK, właściciele 
siedmiu spokojnych koni. Na ich grzbie-
tach można nauczyć się jeździć konno, 
 a także wyruszyć na jazdy terenowe. 

NAUKA JAZDY KONNEJ
dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący; zaawan-
sowani
Noclegi: 8 miejsc w pokojach 2-osobo-
wych
Oferta rozszerzona: jazdy terenowe.

Stajnia Kulbaka w Strzebowiskach  

 [109]  D5 Strzebowiska 1, tel. 502  
38 38 82, www.kulbaka.eu
W stajni swój dom znalazło 12 spokojnych, 
dobrze wychowanych koni, wspaniałych 
towarzyszy bieszczadzkich wypraw. Na ich 
grzbiecie można nie tylko doskonalić umie-
jętności jeździeckie, jak również przeżyć 
prawdziwą przygodę. Opiekę zapewniają 
wykwalifikowani instruktorzy jazdy konnej, 
którzy chętnie dzielą się swym doświadcze-
niem ze wszystkimi koniarzami. Noclegi za-
pewniają tu urokliwy pensjonat Villejka oraz 
kameralne chaty.
NAUKA JAZDY KONNEJ
dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący; zaawan-
sowani
Noclegi: łącznie około 30 miejsc noclego-
wych
Oferta rozszerzona: jazdy terenowe.

Hotel i Ośrodek Górskiej Turystyki Jeź-
dzieckiej Karino w Berezce  [110]  D4 

Hotel Karino Spa, Berezka 30b, 38-610 
Polańczyk, tel. +48 13 469 21 38, 666 
560 010, www.karinospa.pl
Mieści się tu Ośrodek Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej afiliowany przez Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Kadrę 
instruktorską stanowią przodownicy gór-
skiej turystyki jeździeckiej, którzy wszystkim 
adeptom jazdy konnej pomogą w nauce, 
doskonaleniu nabytych umiejętności, a tak-
że przygotują do wypraw terenowych.
NAUKA JAZDY KONNEJ
dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący; zaawan-
sowani
Noclegi: w Hotelu SPA Karino
Oferta rozszerzona: jazdy terenowe, restau-
racja, SPA, basen.

Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej 
Połoniny w Żubraczem  [111]  C5  

Żubracze 15, tel. 502 507  802,  
www.kwiatkonie.com
Tutejszą specjalnością jest jazda bez ogło-
wia i nauka nawiązywania specjalnych więzi 
z wierzchowcami. Gospodarze uczą jazdy 
konnej od podstaw, odpowiednio dobiera-
jąc konie do kursantów. Nieco bardziej do-

świadczeni jeźdźcy mogą szkolić tu swoje 
umiejętności skokowe, trenować podstawy 
ujeżdżana, spróbować swych sił w dyscypli-
nie TREC PTTK, a także odbyć szkolenia Trail 
oraz Extreme Trail. 
NAUKA JAZDY KONNEJ
dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący; zaawan-
sowani
Noclegi: w ośrodku, pokoje 1-, 2-, 3-  
i 4-osobowe, łącznie 14 miejsc noclego-
wych
Oferta rozszerzona: jazdy terenowe, im-
prezy okolicznościowe, sylwester w siodle, 
rajdy traperskie, skiring.

Stadnina koni przy Hotelu Arłamów  

 [112]  E3 Hotel Arłamów, Arłamów 1,  
tel. 13 443 10 85, www.arlamow.pl/hotel-
-ze-stadnina-koni
Początki stadniny w Arłamowie sięgają lat 
90., obecnie w stajni mieszka 16 koni oraz  
2 kuce. W ośrodku działa szkoła jazdy kon-
nej, a w krytej ujeżdżalni prowadzona jest 
nauka na wszystkich poziomach zaawanso-
wania. Ogromną popularność zyskały wie-
logodzinne wyjazdy w teren. Pozwalają one 
nie tylko doskonalić swe umiejętności jeź-
dzieckie, ale także poznawać piękno Gór Sa-
nocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskie-
go. W ośrodku mieści się pensjonat dla koni  
o najwyższym standardzie, z pełną infra-
strukturą jeździecką, rozległymi pastwiska-
mi oraz czystymi i przestronnymi boksami. 
NAUKA JAZDY KONNEJ
dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący; zaawan-
sowani
Noclegi: w Hotelu Arłamów
Oferta rozszerzona: jazdy terenowe, impre-
zy okolicznościowe, pensjonat dla koni.

Bieszczadzka Stajnia Rajdowa Carpatica 
w Krzywem  [113]  D5 Krzywe 14,  
tel. 603 109 128, www.carpatica.pl
Stadnina funkcjonuje przy Domu Gościn-
nym Sosnowy Dwór, w którym działa tzw. 
kuchnia artystyczna o oryginalnej nazwie 
Qurnik. Na miejscu prowadzone są lekcje 
jazdy konnej klasycznej oraz w stylu we-
stern. Zimą właściciele stajni organizują ku-
ligi oraz zimowe jazdy w teren. Największą 
atrakcją stadniny są jednak kilkudniowe rajdy 
konne po Bieszczadach i Beskidzie Niskim.
NAUKA JAZDY KONNEJ
dla kogo: dzieci i dorośli
Stopień trudności: początkujący; zaawan-
sowani
Noclegi: w Sosnowym Dworze
Oferta rozszerzona: rajdy konne.

Jazda w terenie, fot. Bieszczadzka Stajnia Rajdowa Carpatica w Krzywem
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Pływanie i rekreacja wodna 

Nad Jeziorem Solińskim
Wypoczynek nad „bieszczadzkimi morza-
mi” urozmaicają strzeżone kąpieliska, bez-
pieczne miejsca, gdzie pod czujnym okiem 
ratowników Bieszczadzkiego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
można delektować się kąpielą i pływa-
niem w przyjemnie czystej górskiej wodzie 
w otoczeniu niezapomnianych widoków, 
słynnych z piosenki „zielonych wzgórz nad 
Soliną”. Relaksu można tu zażywać w czte-
rech wyznaczonych kąpieliskach, w Solinie 
przy przystani Białej Floty, dwóch w Polań-
czyku – na Cyplu i przy tzw. Patelni oraz na 
Zielonej Plaży w Wołkowyi. Każde z nich ma 
około 100 m długości, a nieustanna kontro-
la czystości daje gwarancję, że jakość wody 
w nich spełnia najwyższe wymogi. Dużą 
popularnością cieszy się kąpielisko przy 
przystani Białej Floty w Solinie. Położone 
niemal przy samym centrum Soliny zapew-
nia dogodny dostęp do licznych restauracji 
i barów. Nieopodal kąpieliska znajduje się 
również wypożyczalnia sprzętu pływające-
go, sanitariaty, pole namiotowe, campingi, 
liczne hotele i domki letniskowe. Zielona 
Plaża w Wołkowyi zapewnia dogodne zej-
ście do wody oraz piaszczysto-kamienistą 
plażę, na której po zażyciu kąpieli warto 

choć na kilka chwil odpocząć w objęciach 
promieni słonecznych.

Okoliczne zielone tereny, bliskość obiektów 
noclegowych i gastronomicznych z roku 
na rok przyciągają tu coraz więcej entu-
zjastów bieszczadzkich kąpieli. Na samym 
końcu Cypla w Polańczyku, tuż obok bazy 
WOPR, znajduje się jedno z najlepszych 
miejsc do pluskania na całym Podkarpaciu. 
Trawiasta plaża, dogodne wejście do wody 
i wspaniałe widoki na koronę zapory w So-
linie – to jedynie część zalet miejscowego 
kąpieliska. Dojście do plaży przy tzw. Patelni 
w Polańczyku prowadzi wzdłuż ul. Rów-
nej, tutejsze kąpielisko oferuje wspaniałe 
widoki na białe sylwetki łodzi, nieśpiesznie 
sunących po wodach Jeziora Solińskie-
go oraz dominującą w krajobrazie górę  
Jawor (741 m n.p.m.). Przy kąpielisku  
znajduje się wypożyczalnia sprzętu wod-
nego, a także niewielki las, gdzie w cieniu 
drzew odpoczynek zapewnią rześkie po-
dmuchy bieszczadzkiej bryzy.

Hotel Arłamów  [112]  E3 Arłamów 1, 
tel. 13 443 10 72, www.arlamow.pl
Wodny relaks w Hotelu Arłamów zapew-
nia przepiękny basen rekreacyjny z dwoma 
wydzielonymi torami pływackimi i strefą 
atrakcji – ławką powietrzną, masażerami 

karku, gejzerami i fontanną. Ustawione w tej 
prestiżowej oprawie wokół basenu siedziska  
i leżanki zapraszają na chwilę odpoczynku. 
Ukojenie po całodziennych wrażeniach 
przynoszą cztery jacuzzi, w których woda 
daje zasłużony relaks po trudach sporto-
wych aktywności. Dla najmłodszych pły-
waków przygotowano bezpieczny brodzik, 
gdzie pod okiem doświadczonych ratow-
ników można rozpocząć naukę pływania. 
Strefa basenowa to także miejsce na nie-
skrępowany relaks przy tężni solankowej  
i tradycyjnej suchej fińskiej saunie. Ogrom-
nym atutem hotelu jest wspaniała fińska 
sauna w wersji soft dostosowana dla dzie-
ci, a także osób, które mają przeciwwska-
zania do przebywania w wysokich tem-
peraturach. Hotel Arłamów łączy ze sobą 
rekreację wodną i możliwość podziwiania 
widoku na zielone pasma Bieszczadów  
i Gór Sanocko-Turczańskich, a wszyst-
ko to za sprawą czynnego przez cały rok 
podgrzewanego basenu zewnętrznego. 
Woda o stałej temperaturze 35°C nawet 
w najmroźniejsze zimowe dni pozwala na 
nieskrępowane kąpiele i relaks z panoramą  
gór otulonych białym puchem krysta- 
licznego śniegu w tle. Poza basenem na  
zewnątrz hotelu ukojenie przynosi rów- 
nież jacuzzi, które oddali wszelkie troski  
i bolączki dnia codziennego.

Basen Aquarius w Lesku  [114]  C4  
Lesko, ul. Bieszczadzka 7, tel. 13 30 70 
490, www.basen.lesko.pl
Basen stanowi część dużego kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w Lesku, znajdu-
jącego się przy promenadzie prowadzącej 
od stadionu piłkarskiego w stronę Sanu.  
W bryle nowoczesnego budynku skrywa 
się jeden z najlepszych basenów w regionie 
– basen pływacki o wymiarach 25 x 16 m.  
To doskonałe miejsce zarówno dla do-
świadczonych pływaków, jak i dla tych, 
którzy chcą beztrosko zanurzyć się w re-
laksującej wodzie. Pomaga w tym zmien-
ne nachylenie podłoża basenu sięgające 
1,40–1,90 m głębokości. Basen podzielono 
na sześć torów pływackich i wyposażono 
w profesjonalny słupek do skoków. Drugi  
z krytych basenów, rekreacyjny, jest prze-
znaczony głównie dla osób szukających 
chwil wytchnienia, okraszonych relak-
sującymi hydromasażami. Wypoczynek 
urozmaicają podwodne gejzery, płaszcze 
wodne do masażu karku, szkockie bicze, 
stanowiska do masaży lędźwiowych i ma-
sażu perełkowego, a także rwąca rzeka 
– kanał z silnym prądem wodnym. W ba-
senie znajduje swoje ujście 19-metrowej 
długości zjeżdżalnia rodzinna Lesanka, 
natomiast druga i zdecydowanie większa 
– 58-metrowa zjeżdżalnia rurowa Plum-
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-Plusk posiada własny basen wylotowy. Dla 
najmłodszych pływaków przeznaczono 
brodzik Złota Rybka, w którym 60-cen-
tymetrowa głębokość basenu zapewnia 
bezpieczeństwo i ogrom przyjemności. To 
także dobre miejsce do zabaw za sprawą 
niewielkiej fontanny i zjeżdżalni w kształcie 
słonika. Odpoczynek w obiekcie zapewnia-
ją również sucha fińska sauna oraz sauna 
parowa, a zmagania pływaków można po-
dziwiać z poziomu dwóch dużych widow-
ni. Poza murami kompleksu ulokowało się 
zewnętrzne kąpielisko z basenem rekre-
acyjnym o powierzchni 300 m², dziecięcym 
brodzikiem, słonecznymi miejscami do pla-
żowania, natryskami i siłownią zewnętrzną.

Zespół basenów Delfin w Ustrzykach 
Dolnych  [115]  E4 Ustrzyki Dolne, 
ul. Gombrowicza 49, tel. 13 461 31 86, 
www.delfin.ustrzyki-dolne.pl
Zespół stanowi część Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Ustrzykach Dolnych. W ogrom-
nym kompleksie mieści się basen sportowy 
o wymiarach 25 × 12,5 m ze zmiennym 
nachyleniem podłoża sięgającym 1,2–1,8 m  
głębokości. Nieco mniejszy basen rekre-
acyjny o powierzchni 43 m² urozmaica 
kąpiel biczami wodnymi, strzelistym gejze-
rem i wodnymi masażami ściennymi. Naj-

Baseny Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sano-
ku, fot. CRiS

Fotografia u góry: Basen Aquarius w Lesku, fot. Aquarius

większą atrakcją jest długa, 65-metrowa 
zjeżdżalnia. Pod dachem krytej pływalni 
znajdują się również suche sauny pomaga-
jące w łagodzeniu skutków przemęczenia, 
łaźnia parowa zapewniająca relaks i odprę-
żenie, sauna infrared wspomagająca od-
chudzanie oraz uzyskanie pięknej i zdrowej 
cery, a także kapsuła SPA przynosząca ulgę 
dzięki działaniu hydromasaży. W obiekcie 
znajdują się też pokoje noclegowe oraz 
sklepik z akcesoriami do pływania. W to-
warzyszącym kompleksie nowoczesnych 
basenów zewnętrznych uwagę przykuwają 
basen sportowy i rekreacyjny. Ten pierwszy 
o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości od  
1,2 m do 1,8 m daje ogrom możliwości 
wszystkim doświadczonym pływakom, 
natomiast basen rekreacyjny o wymiarach  
10 x 15 m i głębokości 0,7–1,2 m za sprawą 
masaży ściennych, biczy wodnych i gejze-
rów jest idealnym miejscem do odpoczyn-
ku dla całej rodziny. Na najmłodszych czeka 
niewielki brodzik z grzybkiem wodnym.

Baseny Centrum Rehabilitacji i Sportu  
w Sanoku  [116]  C3 Sanok,  
ul. Królowej Bony 4, tel. 13 46 59  140,  
www.cris-sanok.eu
Sanok może poszczycić się bardzo no-
woczesnym kompleksem basenowym 

zlokalizowanym w Centrum Rehabi-
litacji i Sportu, położonym u podnóża 
zamku królewskiego. 

Największą atrakcją jest tu duży ośmio-
torowy basen sportowy o długości 
25 m, szerokości 16,5 m i maksymal-
nej głębokości dochodzącej do 1,8 m.  
Lokalną ciekawostką techniczną ba- 
senu jest podnoszone dno, dzięki któ-
remu można regulować głębokość,  

dostosowując ją do wymogów po-
szczególnych grup użytkowników,  
w tym do nauki pływania najmłod- 
szych. Obok basenu sportowego znaj-
dują się baseny – rehabilitacyjny i re-
kreacyjny o głębokości 1,05 m, oba  
wyposażone w specjalistyczne urzą-
dzenia wykorzystywane w hydroterapii. 

Dla dzieci przygotowano bezpieczny 
brodzik, a dla nieco starszych użyt-
kowników specjalne wanny do hy-
dromasażu. Ogrom radości i zabawy 
zapewnia niemal 53-metrowa zjeż-
dżalnia z własną wanną hamowną.  
W sezonie letnim można tu pływać 
w dużym zewnętrznym basenie re-
kreacyjnym z wydzielonym basenem 
sportowym oraz korzystać z brodzików 
ze zjeżdżalniami, w tym 65-metrową 
zjeżdżalnią rynnową oraz wielotoro-
wą zjeżdżalnią rodzinną. Wodny plac 
zabaw dla dzieci to doskonałe roz-
wiązanie dla całej rodziny. Podzielono 
go na trzy specjalne grupy tematycz-
ne: dla najmłodszych, dla nastolatków 
oraz wydzieloną strefę rodzinną. Ca-
łość dopełniają piaszczyste boiska do 
piłki plażowej i siłownia na świeżym  
powietrzu.
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Kajakarstwo 

Szum górskiej wody i ciepły blask promie-
ni słonecznych to nieodłączne elementy  
każdej wyprawy wiodącej nurtem biesz-
czadzkich rzek i dużych zbiorników wod-
nych – jezior: Solińskiego i Myczkowiec-
kiego. Rzeka San to wodny kręgosłup 
całego regionu. Wypływa jako zaledwie 
mała struga w okolicy Sianek, by w mia-
rę pokonywania kolejnych kilometrów 
przeobrażać się w dostojną górską rzekę 
stwarzającą idealne warunki do organiza-
cji spływów kajakowych i pontonowych. 
Wraz z każdym kolejnym zakrętem rzeki 
krajobraz zmienia się tu jak w kalejdo-
skopie. Przepastne lasy, wyniosłe góry  
i urokliwe doliny naprzemiennie zaskakują 
swoją niepowtarzalną urodą i zachwycają 
wciąż dziką przyrodą. Woda oferuje nie-
mal bezpośredni kontakt z naturą. Towa-
rzyszące spływom kajakowym dorodne 
pstrągi, wydry i przesiadujące nad rzeką 
czaple siwe i bociany czarne to często je-
dyni napotkani partnerzy wypraw. Wciąż 
nie ma tu tłumów, a rzeki pozwalają na 
prawdziwie intymny kontakt z Bieszczada-
mi i Górami Sanocko-Turczańskimi. Nurt 

Trasa Sanok–Ulucz, fot. kajaki-sanok.pl 

Sanu pokrywa się z głównym szlakiem 
wodnym całego Podkarpacia – Błękitnym 
Sanem. Wzdłuż jego przebiegu stwo-
rzono niezbędną infrastrukturę – przy-
stanie kajakowe czy chociażby rozmaite  
miejsca noclegowe ulokowane niemal 
przy samych brzegach rzeki. Szczegól-
nym uznaniem cieszą się spokojniejsze  
odcinki Sanu powyżej Zwierzynia. Re-
gularnie odbywają się tu spływy kajako-
we, można tu również wypożyczyć cały 
niezbędny sprzęt, a także samemu, pod 
okiem doświadczonych instruktorów, 
przepłynąć pierwsze wodne mile.

Pontony i kajaki to również ciekawa al-
ternatywa dla zwiedzania Bieszczadów. 
Widok ruin zamku Sobień z poziomu 
zakola Sanu czy dopłynięcie do Mię-
dzybrodzia przełomowym odcinkiem 
rzeki nadaje podróży specyficzny, bar-
dziej indywidualny charakter, a przy 
tym nową perspektywę na całą oko-
licę. Fragmenty rzeki położone wyżej  
w górach wymagają nieco większych 
umiejętności i doświadczenia w poko-
nywaniu płytszych, a zarazem bardziej 
wartkich i kamienistych koryt. Niektóre 

z nich są nawet obowiązkowymi odcin-
kami do przepłynięcia dla osób ubiega-
jących się o zdobycie Górskiej Odznaki 
Kajakowej PTTK. Bardziej ambitne szlaki 
rzeczne prowadza Osławą ze Smolnika 
do Czaszyna, Solinką z Cisnej do Bukow-
ca, Wołosatym z Ustrzyk Górnych do 
Procisnego, Wetlinką z Wetliny do Po-
lanek, a także Sanem z Procisnego do 
Rajskiego. Kajakarze preferujący większe 
akweny świetnie odnajdą się w wodach 

„bieszczadzkich mórz”. Potężna tafla Je-
ziora Solińskiego pozwala na nieskrępo-
waną eksplorację kolejnych zakamarków 
zielonych zatok, a także na dopłynięcie 
do odciętej od świata Zajęczej Wyspy. 
Jezioro Myczkowieckie to z kolei praw-
dziwa ostoja ciszy i spokoju. Przyjemny 
cień Berda (577 m n.p.m.) prowadzi do 
serca Bieszczadów, a jak nigdzie indziej 
kameralna i klimatyczna zieleń grzbietów 
odbijających się w tafli wody skłania tu  
do relaksu i daje wyciszenie.

Biuro Podróży Pawuk Zagórz, ul. Biesz-
czadzka 5, tel. 721 215 453, www.wy-
cieczki-bieszczady.pl

Wypożyczalnia kajaków Sanok, parking 
przy ul. Białogórskiej, tel. 503 007 362, 
www.kajaki-sanok.pl

Port Solina Solina, góra Jawor, przy-
stań przy zaporze, tel. 530 159  311,  
693 373 866, www.port-solina.pl

Biuro Podróży Bieszczader Mokre 54, 
tel. 13 43 83  383, 667 707  999, www.
bieszczader.pl

Fotografia u góry: Trasa Sanok–Ulucz, fot. kajaki-sanok.pl  
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Żeglarstwo i rejsy statkiem 

Jeziora Solińskie i Myczkowieckie od 
dekad stanowią ważny element kra-
jobrazu regionu i zarazem jedną z naj-
większych atrakcji całego Podkarpacia. 
Nieustannie falujące wody napędza-
ne życiodajnymi siłami bieszczadzkich 
rzek i potoków, głównie Sanu i Solinki, 
wtapiają się w kolejne pasma okolicz-
nych gór i wzniesień, a przy tym har-
monijnie kontrastują ogromem niebie-
sko-zielonej tafli głęboko wcinającej się  
w pobliskie doliny i tamtejsze zatoki. 
Wspaniałe widoki i olbrzymie możliwo-
ści uprawiania sportów wodnych stały 
się magnesem przyciągającym coraz 
więcej wodniaków, zarówno właścicie-
li jachtów i żaglówek, jak i wszystkich 
entuzjastów wycieczkowych rejsów. 
„Bieszczadzkie morza” jednocześnie 
łączą i dzielą przeciwległe brzegi. Ich 
pokonanie na pokładzie żaglówki to je-
den z najlepszych i najprzyjemniejszych 
sposobów na odwiedzenie kolejnych 
miejscowości położonych przy blisko 
150-kilometrowej linii brzegowej. Bia-
łe sylwetki żaglówek napędzanych siłą 
bieszczadzkiej bryzy mkną tu na tle 
zielonych wzgórz, z ciekawością za-
glądają do licznych tajemniczych zatok  
i cumują przy długiej linii brzegu  
w oczekiwaniu na dalszą przygodę.

Większość bieszczadzkich miejscowości 
położonych nad linią brzegową Jeziora Soliń-
skiego posiada specjalne miejsca przystoso-
wane do przybijania, cumowania i postoju ża-
glówek. Najnowocześniejsze z nich znajduje 
się w Polańczyku – tamtejsza Eko Marina to 
prawdziwa przystań łącząca w sobie funkcje 
pływającego portu, basenu, wypożyczalni 
sprzętu wodnego, a zarazem szkółki żeglar-
skiej. W miejscowej Szkole Żeglarstwa Solina 
swoje pierwsze żeglarskie szlify można zdo-
być na jachtach Optymist, Omega i Maxus,  
a także uzyskać patent sternika motoro- 
wodnego, a nawet stopień żeglarza jachto-
wego. W portach i przystaniach wodnych  
cumują statki wycieczkowe zabierające na 
swoje pokłady grupy chętnych chcących 
wyruszyć w spokojną podróż przez środek 
„bieszczadzkiego morza”. 

Płynąc wodami Jeziora Solińskiego, można 
dość szybko poznać całą linię brzegową i jej 
okolicę, zajrzeć do licznych zatok, opłynąć 
wyspę i spojrzeć na koronę zapory z nieco 
innej perspektywy – wszystko to na długo 
zapada w pamięć, w szczególności gdy wa-
kacyjny upał ochładza delikatny wiatr wieją-
cy od strony połonin. Kapitanowie zabierają 
podróżnych na prawdziwą wodną wypra-
wę okraszoną często ich komentarzem  
i licznymi ciekawostkami, jakie skrywają 
się w pobliskich zatokach, a nawet pod lu-
strem wody. Rejs statkiem jest przyjemno-

ścią samą w sobie, dostępną dla każdego, 
niezależnie od kondycji fizycznej i stanu  
zdrowia. W sezonie turystycznym to  
najlepsza okazja do zanurzenia się w świe-
cie „zielonych wzgórz nad Soliną”. 

Bogatą paletę możliwości uzupełniają 
liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego, 
dzięki nim poznawanie bieszczadzkich 
wód zyskuje całkiem nowe perspektywy.  
Spokojna przejażdżka rowerkiem wodnym, 
wielodniowy rejs jachtem czy nieco szyb-
sza wycieczka motorówką to doskonałe  
uzupełnienie każdej wyprawy w Bieszczady.

Port Solina Solina, góra Jawor, przy-
stań przy zaporze, tel. 530 159 311, 693 
373 866, www.port-solina.pl

Statek „Tramp” Polańczyk, przystań 
Atrium Tramp, tel. 603 860  234, 604 
484 715, www.tramp.bieszczady.net.pl

Ośrodek Usług Wodnych Biała Flota 
Solina, Jawor, tel. 13 469 18 21, 600 
496 689, www.bialaflota-solina.pl

Statek Pasażerski Bryza Polańczyk, 
ul. Zdrojowa 58, tel. 721 08 08 08,  
www.bryza.bieszczady.pl

Przystań wodna Komandor Solina-Za-
toka Jawor, tel. 607 829  214, www.
rejsysolina.pl

Eko Marina Polańczyk, Cypel, ul. Zdrojo-
wa, tel. 785 522 011, www.polanczyk.pl

Eko Marina w Polańczyku. fot. Eko Marina

Fotografia u góry: Żaglówki na Jeziorze Solińskim, fot. Wyd. Compass
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Bieszczadzkie morza

Jezioro Myczkowieckie  [117]  D4 
Cały wiek temu, w 1921 roku, francusko-
-belgijskie Towarzystwo Akcyjne Elek-
trosan rozpoczęło prace nad budową 
elektrowni wodnej w Myczkowcach. 
Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. 
San za Myczkowcami i Zwierzyniem za-
tacza ogromny pięciokilometrowy łuk, 
opływając z obu stron górę Grodzisko 
(556 m n.p.m.). Różnica poziomu wyso-
kości pomiędzy oddalonymi o zaledwie 
300 m odcinkami rzeki po obu stronach 
góry wynosi tu aż 7 m. Warunki te stwa-
rzają ogromne możliwości wykorzystania 
spadku rzeki do produkcji energii elek-
trycznej. Dodatkowym bodźcem była 
chęć przeciwdziałania niszczącym po- 
wodziom, jakie przynosiły topniejące  
wiosną śniegi i obfite opady deszczu. 

Pierwsze prace według projektu prof. 
Karola Pomianowskiego zakończono 
dość szybko, w 1923 roku. Upadek finan-
sowy towarzystwa na wiele lat pogrzebał 
realizację inwestycji, wykonano wówczas 
jedynie część zapory, w tym sztolnię pod 

ramieniem Grodziska. Do idei budowy 
zapory powrócono w latach 1937–1939  
w ramach rządowego programu po-
rządkującego karpackie dopływy Wisły.  
Niestety wybuch II wojny światowej po-
nownie przekreślił realizację inwestycji. 

W duchu założenia „do trzech razy sztu-
ka” w roku 1955 powołano do życia Zespół 
Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, 
który w latach 1956–1960 przeprowadził 
właściwe prace budowlane z wykorzysta-
niem wcześniejszych obiektów. Powstała 
zapora ziemna wzmocniona betonem 
o długości 460 m i wysokości 17,5 m,  
a spiętrzone wody Sanu stworzyły sztucz-
ne jezioro o pojemności 10,9 mln m3  
i powierzchni 200 ha. Elektrownia znajdu-
je się po drugiej stronie Grodziska, gdzie 
sztolnia o średnicy 4,5 m napędza wodą 
dwie turbiny o łącznej mocy 8,3 MW.  
Jest to elektrownia wyrównawcza, któ-
ra przez 24 godziny na dobę reguluje 
przepływ Sanu poniżej zapory i podnosi  
przepływy minimalne. Korona zapory ofe-
ruje ciekawe widoki na taflę jeziora oraz 
na odcinek „martwego Sanu”, którym dziś 
płynie jedynie nikła struga wody.

Jezioro Solińskie  [118]  D4 
Ogromna tafla Jeziora Solińskiego to 
największa ingerencja człowieka w kra-
jobraz regionu, jednocześnie jest to 
zaledwie niewielka część niezrealizo-
wanego kompleksowego planu utwo-
rzenia kilkunastu stopni wodnych na 
Sanie. Potężna kaskada nie powstała, za 
to jej największy obiekt – zaporę i elek-
trownię w Solinie wybudowano w la-
tach 1961–1968. Inwestycję realizowa-
ło Karpackie Przedsiębiorstwo Budowy 
Zapór Wodnych Hydrobudowa 10 we-
dług projektu biura Energoprojekt pod 
przewodnictwem inż. Feliksa Niczkego.  
W ciągu siedmiu lat budowy wzniesio-
no zaporę betonową typu ciężkiego  
o długości 664 m i wysokości 82 m, 
która przegrodziła wody Sanu i So-
linki. Powstałe jezioro o powierzchni  
22 km² mieści 474 mln m3 wody – pod 
względem pojemności jest to największy 
sztuczny zbiornik w Polsce. Przy zapo-
rze powstała elektrownia szczytowo-
-pompowa z czterema turbozespołami  
o mocy 200 MW i produkcji rocznej  
112 GWh. Dwie turbiny pracują tu na za-
sadzie rewersu – w godzinach szczytu 
produkują energię elektryczną, a nocą 
ponownie pompują wodę z Jeziora 
Myczkowieckiego do zbiornika w Soli-
nie. Wykorzystują w ten sposób nadwyżki 
tańszej energii do zwiększania pozio-
mu wody w zbiorniku, która ponownie  
w godzinach szczytu napędza turbi-
ny produkujące prąd. Poza produkcją 
energii elektrycznej zapora w Solinie  
odgrywa również ważną rolę w systemie 
przeciwdziałającym powodziom.

Budowa zapory i powstanie ogromnego 
Jeziora Solińskiego odcisnęło swe pięt-
no na panującym klimacie – tutejsze zimy  
nieco złagodniały, za to wzrosła siła wie-
jących wiatrów. Konsekwencje miały 
również wymiar czysto ludzki, bowiem  
trzeba było wysiedlić i zburzyć kilka wsi  
i wiele przysiółków, łącznie blisko  
3 tys. osób musiało znaleźć swój nowy 
dom poza terenem zalewowym. 

Zapora miała też pozytywny wpływ na  
świat nauki i kultury. W cieniu budowy 
powstało wiele słynnych esejów histo-
rycznych Pawła Jasienicy, którego córka 
pracowała w Solinie jako inspektor nad-
zoru. Betonowa konstrukcja zapory była  
również doskonałym plenerem, realizo-
wano tu m.in. film obyczajowy Chudy  
i inni z 1967 roku w reżyserii Henryka Kluby, 
z gwiazdorską obsadą Wiesława Gołasa, 
Mariana Kociniaka, Franciszka Pieczki czy 
Leona Niemczyka. Na uwagę zasługuje 
również fenomenalny film dokumentalny 
Energia z 1967 roku w reżyserii Władysła- 
wa Ślesickiego. Podczas rejsu wyciecz-
kowym statkiem po wodach Jeziora So-
lińskiego na pewno prędzej czy później  
w tle krajobrazu pojawi się piosenka Zie-
lone wzgórza nad Soliną w wykonaniu 
Wojciecha Gąssowskiego i zespołu Taj-
funy. Dziś spacer koroną zapory to jedna 
z największych atrakcji regionu, a dzięki 
pracownikom elektrowni można również 
zajrzeć do jej chłodnego wnętrza.

Zwiedzanie zapory w Solinie Zespół 
Elektrowni Wodnych Solina-Mycz-
kowce, tel. 605 442 511, www.solina.pl

Jezioro Myczkowieckie, fot. P. Brzozowski

Fotografia u góry: Jezioro Solińskie, fot. P. Brzozowski
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Wędkowanie 

Krystalicznie czysta górska woda, 
piękne krajobrazy, bogactwo natury – 
wszystko to sprawia, że Bieszczady są  
idealnymi terenami do uprawiania węd-
karstwa. 

Specjalne miejsce zajmuje tu rze-
ka San, jej walory doceniono pod-
czas licznych zawodów wędkarskich,  
w tym Mistrzostw Świata w Wędkar-
stwie Muchowym. Nieopodal Zwierzy-
nia rozpoczyna się fragment łowiska 
specjalnego San Zwierzyń – Hoczew-
ka, w którym chroni się tarlaki – ryby 
gotowe do rozrodu, przede wszyst-
kim dorodnego pstrąga potokowe-
go, cennego lipienia i potężną głowa- 
cicę. Wędkowanie jest tu możliwe  
jedynie od czerwca do września dla  
wędkarzy, którzy posiadają kartę węd-
karską i wykupione specjalne zezwo- 
lenie. 

O właściwą kondycję ryb żyjących  
w bieszczadzkich wodach dba Ośro-
dek Zarybieniowy Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Wołkowyi. Od wie-

lu lat Bieszczadzki Puchar Głowatki 
rozpoczyna się tradycyjną akcją za-
rybiania Sanu młodymi głowacicami.  
W Bieszczadach można łowić zarówno  
z brzegów rzek, jak i z łodzi, chociażby 
na obu „bieszczadzkich morzach” – je-
ziorach: Solińskim i Myczkowieckim. 

Wody Jeziora Solińskiego mogą po-
chwalić się I klasą czystości, co ozna-
cza, że stanowią dogodne i zdro-
we siedlisko dla wielu gatunków ryb.  
Okolice Werlasu to dobre miejsce na 
spinning, w szczególności gdy poziom 
wód nieco opada, a linia brzegowa  
pozostawia więcej miejsca dla wędka-
rzy. Ujście Solinki koło Wołkowyi sły-
nie z dość płytkich wód i dużej obfito-
ści ryb. Nieco spokojniejsze i rzadziej  
odwiedzane łowiska znajdują się nad 
Zatoką Potoku Czarnego koło Chrewtu. 
Równie ciekawe tereny wędkarskie oferu-
je Zatoka Rajskiego, a Zawóz to dobre 
miejsce polowania na tutejsze okazy. 

Przed rozpoczęciem wędkowania trze-
ba jedynie wykupić odpowiednie ze-
zwolenie i skompletować niezbędny 
sprzęt. Można to zrobić m.in. w Mycz-

kowie, Polańczyku, Sanoku, Solinie  
i Wołkowyi. Jednym z największych 
okazów pochodzących z Jeziora So-
lińskiego był szczupak o wadze prawie 
20 kg! Złowiona w maju 2018 roku ryba 
miała 120 cm długości. Warto również 
wspomnieć o olbrzymiej troci jezior-
nej, która w 2006 roku dała się złapać 
na przynętę zastawioną przez pew-
nego wędkarza z Polańczyka. Ryba ta  
o wadze 7,3 kg i długości 83,5 cm wciąż 
uznawana jest przez Polski Związek 
Wędkarski za największego przedsta-
wiciela swojego gatunku, złowionego 
przez członków tej organizacji.

Poza wodami rzek, potoków oraz obu 
bieszczadzkich jezior wędkowanie 
umożliwiają liczne stawy ulokowane 
przy gospodarstwach agroturystycz-
nych. Ich właściciele wypożyczają 
niezbędny sprzęt, a także dzielą się 
swoim doświadczeniem, pomagając 
mniej obeznanym wędkarzom podczas 
pierwszych połowów. 

Przygodę z wędkowaniem w stawach 
rybnych można rozpocząć m.in. w Be-
rezce, Bezmiechowej, Hoszowie, Jało-

wem, Łobozewie Górnym, Przysłupiu, 
Strzebowiskach, Ustrzykach Dolnych  
i Uhercach Mineralnych. Możliwość 
wędkowania w swoich stawach za-
pewnia również Hotel Arłamów. Jeden 
ze zbiorników znajduje się w Jamnej  
Górnej, a kolejne trzy w Trójcy. Węd-
kowanie jest natomiast zabronione  
na terenach Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i w rezerwatach przyro-
dy, w tym na odcinku Sanu w rezer-
wacie „Krywe” pomiędzy Studennem  
a ujściem potoku Hulski.

Sklep wędkarski Gruba Ryba Mycz-
ków 102, tel. 530 075 063, www.gru-
barybasolina.pl

Przewodnictwo wędkarskie Manix, 
Polańczyk, ul. Dworska 26, tel. 697 
495 231

Gościniec Pięciu Stawów, Ustrzyki 
Dolne, ul. Jasień 59, tel. 501 322 574, 
tel. 48 13 461 46 10, www.ustrzyki-
-gosciniec.pl

Hotel Arłamów, tel. 13 443 10 00, 
www.arlamow.pl

Fotografia u góry: Zalew Solina, fot. P. Kosmider
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Grzybobranie 

Niezmierzone bogactwo bieszczadz-
kiego lasu kryje się wprost pod stopa-
mi. Każdej jesieni runo pokrywa się tu 
gęstym kobiercem dorodnych okazów 
najwspanialszych leśnych skarbów.
Grzybobranie, jeden z polskich sportów 
narodowych, w Bieszczadach ma swo-
je prawdziwe igrzyska. Jedyną kwalifi-
kacją zawodniczą jest tu dobry wzrok  
i znajomość podstawowych gatunków 
grzybów jadalnych – tych jest tu praw-
dziwy wysyp. Grzyby od wieków stano-
wiły ważny element lokalnej kuchni re-
gionalnej. Dawni mieszkańcy tych ziem, 
Łemkowie i Bojkowie, wykorzystywali je 
niemal na co dzień, również i dziś przy-
rządzone pod najróżniejszymi postacia-
mi zachwycają podniebienia wszystkich 
smakoszy. Suszone, marynowane, ki-
szone, dodawane do wszelakich potraw, 
sosów i zup, smażone prosto na patelni 
– grzyby znajdują rozmaite zastosowa-
nie w każdej kuchni, a różne ich gatunki 
sprawdzają się jako niezwykły dodatek 
przypominający o „smaku Bieszczadów”.

Prawdziwym skarbem jesieni są rydze, 
których zatrzęsienie pojawia się we wrze-

Prawdziwki ze stoków Chryszczatej, fot. M.Kusiak

śniu i październiku w cienistych, wilgot-
nych lasach iglastych. Naukowa nazwa 
rydza – mleczaj rydz – zdradza jeden  
z najważniejszych wyróżników tego ga-
tunku grzyba – przekrojenie jego kape-
lusza lub trzonu powoduje wydzielanie 
intensywnie pomarańczowego „rydzo-
wego mleczka”. Rydze idealnie smakują 
podsmażone na maśle, są ciekawym do-
datkiem do jajecznicy, a zamarynowane  
w słoiczkach to doskonały prezent dla 
każdego bieszczadnika. 

Na skrajach sośnin często rosną apetycz-
ne maślaki zwyczajne, znakomite jako 
podstawowy składnik sosów, warto je-
dynie wcześniej pamiętać o ściągnięciu 
skórki z ich kapeluszy, co uwydatnia ich 
smak i zapobiega późniejszemu uczuciu 
„ciężkości”. 

W bieszczadzkich lasach występują ga-
tunki prawdziwie szlachetne – borowiki 
i prawdziwki. Często można tu spotkać 
borowiki ceglastopore, czyli grzyby 
wilcze, które wbrew swojej ludowej na-
zwie nie są człowiekowi „wilkiem”, przed 
spożyciem należy je jedynie poddać ob-
róbce termicznej. Borowiki ceglastopore 
dość łatwo rozpoznać, bowiem po prze-

krojeniu szybko nabierają ciemnoniebie-
skiego lub sinego koloru.

Podczas wędrówki lasem warto zwra-
cać uwagę na stare pnie, pniaki, konary  
i powalone przez wiatr drzewa, bowiem 
mogą tam rosnąć całe „rodziny” opień-
ki miodowej – doskonałej podstawy do 
smakowitych sosów. Na trawiastych łą-
kach bielą się w słońcu dorodne okazy 
czubajki kani, przedstawiciela rodziny 
pieczarkowatych – najlepiej smakują  
podsmażone w panierce. Podczas ich  
zbierania trzeba uważać, by nie pomylić  
kani z muchomorem sromotnikowym,  

w szczególności gdy na horyzoncie 
pojawią się młode osobniki. Jednym  
z wyróżników jadalnych kani jest rucho-
my pierścień, który swobodnie można 
przesunąć po trzonku grzyba. 

Bieszczadzkie lasy mogą też zaskoczyć 
dość niezwykłymi okazami. Prawie przez 
cały rok rośnie tu kuzyn słynnych chiń-
skich grzybów mun – uszak bzowy. Po-
rasta przeważnie osłabione lub martwe 
drzewa, głównie bez, występuje także 
na innych drzewach liściastych, a jedynie 
z rzadka na drzewach iglastych. Jest to 
grzyb jadalny, którego jednak nie zbiera 
się dla jego walorów smakowych, to wła-
ściwości lecznicze nadają mu wyjątkowy 
charakter, działa bowiem przeciwzapal-
nie, przeciwzakrzepowo, przeciwnowo-
tworowo, przeciwbakteryjnie i przeciwwi-
rusowo. 

Wybierając się na grzybobranie, trzeba 
pamiętać, by zbierać tylko znane gatunki,  
a wszelkie wątpliwości rozstrzygać  
z bardziej doświadczonymi grzybia-
rzami. Grzyby można tu zbierać niemal 
wszędzie, poza rezerwatami przyrody 
oraz terenami Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego.

Fotografia u góry: Bieszczadzkie rydze, fot. K. Kłysewicz
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Wspinaczka 

Okolice Bieszczadów to atrakcyjne te-
reny dla wszystkich, którzy chcą stanąć 
twarzą w twarz z kamienną ścianą. Re-
jony wspinaczkowe koncentrują się tu 
głównie w Górach Sanocko-Turczań-
skich, jest to przede wszystkim Orli Ka-
mień w Paśmie Olchowieckim. 

Orli Kamień  [119]  C3 – wznoszący się 
ponad Sanokiem, jest rewelacyjnym miej-
scem do ćwiczenia boulderingu. Jedna  
z jego ścian oferuje ciekawe przewiesze-
nie, które dodaje mu odrobinę wspinacz-
kowego pazura, a wszystko to w harmonii, 
ciszy i spokoju otaczającego go lasu buko-
wego. Znajdują się tu dwie bryły zbudo-
wane z piaskowców krośnieńskich, przede 
wszystkim dominuje 5-metrowej wysoko-
ści grzyb skalny, dość łatwy do zdobycia, 
wystarczy jedynie wejść na grzędę i wspiąć 
się na basztę, której szerokość dochodzi 
do 2 m. Na szczycie Orlego Kamienia znaj-
duje się kociołek wietrzeniowy, niewielkie 
wgłębienie powstałe wskutek działania 
wody, mrozu i wiatru.

Gdy aura pokrzyżuje plany nawet naj-
wytrwalszych wspinaczy, region oferuje 

Wspinaczka na Orli Kamień,  
fot. Centrum Sportów Ekstremalnych w Sanoku

bezpieczne rozwiązanie, nowoczesne  
i dobrze wyposażone ścianki wspinacz-
kowe w Sanoku i Arłamowie. Ścianka 
wspinaczkowa w Hotelu Arłamów po-
zwala pokonać nawet 19 m w pionie.  

Na powierzchni 350 m² najeżonej 
uchwytami i przyrządami do automa-
tycznej asekuracji swoje miejsce znajdą 
wszyscy entuzjaści wspinaczki, od osób 
początkujących po doświadczonych 

wspinaczy. Na miejscu można również 
wypożyczyć niezbędny sprzęt wspi-
naczkowy, a wykwalifikowani instrukto-
rzy objaśnią tajniki pokonywania nawet 
najtrudniejszych dróg. Centrum Spor-
tów Ekstremalnych w Sanoku oferuje 
ponad 100 m² ścianki wspinaczkowej  
o wysokości dochodzącej do 11 m. 
Jest to doskonałe miejsce do rozpo-
częcia swojej przygody ze wspinaczką. 
Wprawne oko i ogromne doświadcze-
nie tutejszych instruktorów zapewniają 
doskonałą zabawę i mnóstwo satys-
fakcji z pokonywania wspinaczkowych 
wyzwań.

Hotel Arłamów  [112]  E3 Centrum 
Sportowe, tel. 13 443 10 85, www.ar-
lamow.pl

Centrum Sportów Ekstremalnych  

 [120]   C3 Sanok, ul. Poprzeczna 2, 
tel. 695 415 069, www.cse.sanok.pl

Ściana wspinaczkowa, fot. Centrum Sportów 
Ekstremalnych w Sanoku

Fotografie u góry (od lewej): 
– Ściana wspinaczkowa w Centrum Sportów 

Ekstremanych w Sanoku, fot. CSE w Sanoku
–  Ściana wspinaczkowa w Hotelu Arłamów, 

fot. arch. Hotelu Arłamów
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Narciarstwo 

Gdy zimowe okowy mrozu wezmą w po-
siadanie Bieszczady i Góry Sanocko-Tur-
czańskie, te zamieniają się w najlepsze 
na całym Podkarpaciu tereny narciar-
skie. Biały puch przez długie tygodnie 
utrzymuje się na zboczach, dając wiele 
możliwości do tego, by cieszyć się wol-
nością, przestrzenią i pięknymi widoka-
mi ośnieżonych szczytów. Przyjemne 
stoki o zróżnicowanym poziomie trud-
ności i długości idealnie sprawdzają się 
na wszystkich poziomach narciarskiego 
zaawansowania. W zależności od wła-
snych preferencji i doświadczenia można 
tu znaleźć długie i szerokie stoki świetnie 
nadające się do nauki jazdy na nartach  
i snowboardzie, a także nieco bardziej 
wymagające trasy dające wiele możliwo-
ści sprawdzenia swoich umiejętności.

Narciarstwo biegowe od dawna stało się 
elementem zimowego kalendarza Biesz-
czadów, świetnie przygotowane trasy  
w Mucznem i Ustjanowej co roku cieszą 
się dużą popularnością. Można tu spotkać 
zarówno zaawansowanych zawodni-

ków, jak i osoby po raz pierwszy zakła-
dające narty biegowe. W ostatnich latach 
Bieszczady stały się jednym z najlepszych 
terenów w Polsce do uprawiania nar-
ciarstwa skiturowego, a całodzienne wę-
drówki przez przepastne białe połoniny 
w pełnym słońcu i długie zjazdy przez 
bukowe lasy obrosły już niemałą legen-
dą. Pokonywanie kolejnych kilometrów 
pasma granicznego na skiturach to jeden 
z najlepszych wstępów do zimowej przy-
gody, bez reszty pochłaniającej umysły  
i wyobraźnię.

Narciarstwo zjazdowe

Stacja narciarska Laworta Ski  [121]  

 E4 Brzegi Dolne 122, tel. 13 307 52 20, 
www.lawortaski.pl
Stacja położona jest na północnym zbo-
czu wschodniego wierzchołka Kamiennej 
Laworty (751 m n.p.m.), niedaleko zimowej 
stolicy regionu – Ustrzyk Dolnych. Na stoku 
do dyspozycji narciarzy są dwie główne trasy  
o długości 1150 m i 1250 m, dla mniej do-
świadczonych przeznaczono trzy trasy  
o długości 100 m, 180 m i 300 m, a uzu-
pełnieniem atrakcji jest 100-metrowa trasa 
do snowtubingu czyli zjeżdżania po śnie-

gu na pontonie. Stacja posiada największy  
w całej okolicy wyciąg krzesełkowy o prze-
pustowości 1200 osób na godzinę oraz trzy 
orczyki o długości 180 m, 200 m i 300 m, 
a także 80-metrowy przenośnik taśmowy. 
Trasa główna posiada homologacje FIS na 
slalom oraz slalom gigant, stoki są oświe-
tlane, naśnieżane i ratrakowane, a nad bez-
pieczeństwem narciarzy czuwają ratowni-
cy GOPR. Przy stacji narciarskiej znajduje 
się bogate zaplecze, w tym wypożyczalnia 
sprzętu i serwis, z oślą łączką, przy której 
działa licencjonowana szkoła i przedszkole 
narciarskie. Po kilku zjazdach warto zajrzeć 
do restauracji Wataha, gdzie w przyjemnie 
ciepłym wnętrzu ogrzewanym kominkiem 
można skosztować regionalnej kuchni,  
a także zanocować w gustownie urządzo-
nych apartamentach.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wyciąg krzesełkowy: tak
wyciąg orczykowy: tak
wyciąg talerzykowy: nie
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: krzesełkowy/orczykowy
długość: 1300 m
przepustowość: 1200 osób/h
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 1250 m, 1150 m, 300 m,  
180 m, 100 m
różnica wzniesień: 256 m
stopień trudności: łatwa, umiarkowana, 
trudna
oświetlona: tak

Stacja narciarska Gromadzyń  [122]  E4  

Stacja narciarska Gromadzyń, Ustrzy-
ki Dolne, ul. Naftowa, tel. 13 307 52 00,  
513 141 137, www.ustrzyki-narty.pl
Stacja usytuowana w północno-za-
chodniej części niewielkiego Pasma 
Równi bezpośrednio góruje nad Ustrzy-
kami Dolnymi. Znajdują się tu trzy trasy, 
750-metrowa z homologacją FIS na sla-
lom, a także 800-metrowa i 900-me-
trowa, różnica wzniesień pomiędzy po-
czątkiem i końcem stacji sięga 164 m.  
Narciarzy obsługuje tu nowoczesna ko-
lej linowa o długości 720 m, a 85 czte- 
roosobowych krzesełek zapewnia prze-
pustowość 2000 osób na godzinę. 
Obok kolei linowej działają tu 700-me-
trowy wyciąg orczykowy oraz dwa wy-
ciągi talerzykowe, o długości 300 m  

i 200 m. Wszystkie trasy są oświetlone, 
naśnieżane i ratrakowane, a stoki są za-
bezpieczane przez ratowników narciar-
skich. Przy stacji znajdują się również: 
duży parking, wypożyczalnia sprzętu 
i serwis narciarski, a także popularna 
szkółka narciarsko-snowboardowa. Od- 
poczynek zapewnia komfortowa baza 
noclegowa, grill bar, karczma i pizzeria.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wyciąg krzesełkowy: tak
wyciąg orczykowy: tak
wyciąg talerzykowy: tak
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: krzesełkowy / orczykowy / ta-
lerzykowy
długość: kolej linowa 720 m, wyciąg orczyko-
wy 700 m, wyciągi talerzykowe 300 m i 200 m
przepustowość: 2000 osób/h
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 900 m, 800 m, 750 m
różnica wzniesień: 164 m
stopień trudności: łatwa, umiarkowana, trudna
oświetlona: tak

Stacja narciarska Lesko Ski w Weremie-
niu  [123]  C4 Kompleks Rekrea- 
cyjno-Wypoczynkowy Lesko Summer  
& Ski, Weremień 36, tel. 13 469 93 45,  
www.leskoski.pl
W malowniczej dolinie Sanu, na stokach 
Gruszki (583 m n.p.m.) usytuowany jest stok 
narciarski w Weremieniu. Na terenie kom-
pleksu znajduje się talerzykowy wyciąg nar-
ciarski składający się z dwóch równolegle 
biegnących nitek o łącznej długości 1430 m  
– pierwsza trasa liczy 680 m długości, na-
tomiast druga 750 m. Jest to idealny stok 
do jazdy rodzinnej, bezpieczny, szeroki  
i dość łagodny, szczególnie doceniany przez 
osoby uczące się jeździć na nartach i snow- 
boardzie. Komfort i bezpieczeństwo jazdy 
zapewniają dobre oświetlenie, sztuczne na-
śnieżanie i ratrakowanie. Dla entuzjastów 
snowboardu przygotowano tu profesjonal-
ny snowpark z ciekawymi przeszkodami. 
Pod okiem instruktorów można bezpiecznie  
rozpocząć przygodę z nartami i snowbo-
ardem lub doszlifować już nabyte umiejęt- 
ności. Na stacji funkcjonują serwis i wy- 
pożyczalnia sprzętu narciarskiego. Nocleg 
zapewniają klimatyczne domki z własnym 
kominkiem, a także pensjonat, w którym  
dodatkowo mieści się restauracja.

Fotografia u góry: Stacja narciarska Laworta Ski, fot. Laworta Ski
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Stacja narciarska Bystre Ski, fot. Bystre SkiStacja narciarska Lesko Ski w Weremieniu, fot. Lesko Ski

INFORMACJE PRAKTYCZNE
wyciąg krzesełkowy: nie
wyciąg orczykowy: nie
wyciąg talerzykowy: tak
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: talerzykowy
długość: 750 m, 680 m
przepustowość: 750 osób/h
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 750 m, 680 m
różnica wzniesień: 130 m
stopień trudności: łatwa, umiarkowana
oświetlona: tak

Stacja narciarska Bystre Ski  [124]  
C5 Centrum Wypoczynku Bystre, By-
stre 1, tel. 13 468 40 33, 13 463 10 79,  
www.owbystre.pl
Tuż za Baligrodem wyrasta stroma sylwetka 
góry Dzidowa (713 m n.p.m.), której widocz-
na z daleka przecinka wyznacza trasę stoku 
narciarskiego w Bystrem. Ze szczytu roz-
tacza się wspaniała panorama widokowa,  
w tym na Góry Słonne z szybowiskiem  
w Bezmiechowej. Narciarze mogą tu sko-
rzystać z dwóch tras – czerwonej o długo-
ści 920 m, posiadającej homologację FIS,  
a także nieco łagodniejszej niebieskiej  
o długości 420 m. Przez stopień nachy-
lenia trasa dłuższa jest bardziej wymaga-
jąca, miejscami wyczynowa, natomiast 
trasa niebieska jest idealna do nauki jaz-
dy na nartach i snowboardzie. Wyciąg 
orczykowy długości 800 m pokonuje 
tu różnice wysokości sięgającą 200 m,  
a przy tym zapewnia przepustowość  

500 osób na godzinę. Trasy zjazdowe są 
ratrakowane, naśnieżane, oświetlone i na-
głośnione, a nad bezpieczeństwem czuwają 
tu ratownicy GOPR. Po kilku zjazdach warto 
odpocząć w klimatycznym barze z komin-
kiem i skusić się na smakowitą przekąskę  
i jeden z serwowanych ciepłych napojów,  
w tym aromatyczne grzane wino. Nocleg 
oraz parking zapewnia Centrum Wypo-
czynku Bystre, można tu również skorzystać  
z wypożyczalni i serwisu sprzętu narciar-
skiego, a także usług szkółki narciarskiej.
INFORMACJE PRAKTYCZNE 
wyciąg krzesełkowy: nie
wyciąg orczykowy: tak
wyciąg talerzykowy: nie
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: talerzykowy
długość: 1000 m
przepustowość: 500 osób/h
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 920 m, 420 m
różnica wzniesień: 200 m
stopień trudności: umiarkowana, trudna
oświetlona: tak

Wyciąg narciarski Kalnica  [125]  D5 

Kalnica 6, tel. 501 170 434, www.kalni-
ca.eu
Głęboko w Bieszczadach, na stoku Jawo-
rysza (711 m n.p.m.) ulokował się wyciąg 
narciarski w Kalnicy. Dla narciarzy i snow-
boardzistów przygotowano tu kilka tras  
i wyciągów. Pierwsze skrzypce odgrywa tu 
duży, blisko 620-metrowy wyciąg z dwo-
ma trasami o różnym poziomie trudności. 

Nieco trudniejsza trasa czerwona pozwala 
na 800-metrowy zjazd, a łatwiejsza trasa 
niebieska, 850-metrowa, prowadzi w dół 
stoku. Krótki wyciąg bezpodporowy służy 
głównie początkującym adeptom narciar-
stwa, którzy na łagodnej, 80-metrowej oślej 
łączce stawiają swoje pierwsze kroki na nar-
tach. To również idealne miejsce dla dzieci, 
które bezpiecznie rozpoczną tu naukę jazdy 
od podstaw. Ostatni z wyciągów służy en-
tuzjastom snowtubingu, zarówno dorosłym, 
jak i dzieciom, dla których przygotowano 
specjalną 120-metrową trasę. Przy wyciągu 
znajduje się parking i kawiarenka, w której 
można szybko rozgrzać się przy łyku gorącej 
herbaty, a także zjeść ciepły posiłek. Wyciąg 
narciarski w Kalnicy to dobre miejsce, by roz-
począć swoją zimową przygodę.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wyciąg krzesełkowy: nie
wyciąg orczykowy: nie
wyciąg talerzykowy: tak
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: talerzykowy/bezpodporowy
długość: 620 m, 80 m
przepustowość: brak danych
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 850 m, 800 m, 80 m
różnica wzniesień: 100 m
stopień trudności: łatwy, umiarkowany
oświetlona: nie

Stok narciarski w Arłamowie  [112]  

 E3 Hotel Arłamów, Arłamów 1,  
tel. 13 443 14 06, www.arlamow.pl
Stok narciarski przy Hotelu Arłamów oferuje 

trzy oświetlone wyciągi, w tym bezpieczny 
wyciąg taśmowy dla najmłodszych narcia-
rzy. Wyciąg orczykowy o przepustowości 
1200 osób na godzinę obsługuje zieloną 
trasę narciarską o długości 400 m i różnicy 
poziomów 58 m. Drugi z orczyków prowa-
dzi wzdłuż 500-metrowej trasy czerwonej 
z 90-metrowym przewyższeniem. Trzecia, 
najkrótsza i najprostsza trasa, o długości  
100 m i różnicy poziomów 20 m, prze-
znaczona jest głównie dla początkujących 
narciarzy oraz tych osób, które dopiero 
rozpoczynają swoją narciarską przygodę.  
Kompleks narciarski przy hotelu oferuje wy-
pożyczalnię i serwis sprzętu narciarskiego 
i snowboardowego, a także profesjonalną 
licencjonowaną szkołę narciarską Stowa-
rzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciar-
stwa Polskiego Związku Narciarskiego, która 
zapewnia indywidualną opiekę i szkolenie 
narciarskie na wszystkich poziomach za-
awansowania.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wyciąg krzesełkowy: nie
wyciąg orczykowy: tak
wyciąg talerzykowy: nie
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
szkoła narciarska: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak
atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA WYCIĄGU
typ wyciągu: orczykowy, taśmowy
długość: 500 m, 400 m, 100 m
przepustowość: 1200 osób/h, 1200 osób/h, 
1000 osób/h
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość trasy: 500 m, 400 m, 100 m
różnica wzniesień: 90 m, 58 m, 20 m
stopień trudności: łatwy, umiarkowany
oświetlona: tak
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Bieg Narciarski Tropem Żubra w Mucznem, fot. Centrum Promocji Leśnictwa w MucznemBieg Narciarski Tropem Żubra w Mucznem, fot. Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem

Narciarstwo biegowe

Trasy narciarstwa biegowego w Mucz-
nem  [126]  F6 

Staraniem Stowarzyszenia Bieszczadz-
kich Tras Narciarskich oraz Centrum 
Promocji Leśnictwa w Mucznem utwo-
rzono kilka tras narciarstwa biegowego 
przeznaczonych dla wszystkich entuzja-
stów zimowych aktywności sportowych, 
zarówno osób początkujących, jak  
i bardziej doświadczonych biegaczy. 
Blisko 20 km tras biegowych zlokalizo-
wanych w okolicy Mucznego stanowi 
doskonałe pole do ćwiczeń i zmagań  
terenowych. Wybrane trasy są odpo-
wiednio przygotowywane, naśnieża-
ne i ratrakowane, przez co doskonale 
sprawdzają się w codziennym zimowym 
użytkowaniu. Co roku tutejsze trasy nar-
ciarstwa goszczą Bieszczadzki Bieg Nar-
ciarski „Tropem Żubra”, słynne otwar-
te zawody przyciągające amatorów  
i zawodników narciarstwa biegowego  
z całej Polski. W budynku Centrum  
Promocji Leśnictwa można bezpłat-
nie wypożyczyć cały sprzęt narciarski,  
dzięki któremu każdy może przeżyć cie-
kawą zimową przygodę w sercu Biesz-
czadów.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: tak
gastronomia: tak
noclegi: tak

atrakcje dla dzieci: tak
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość tras: 20 km
stopień trudności: łatwy, umiarkowany
oświetlona: nie
wstęp: bezpłatny

Stowarzyszenie Bieszczadzkie Trasy Nar-
ciarskie Muczne 2, tel. 664 727  964, 
www.muczne-biegowki.pl

Centrum Promocji Leśnictwa Mucz-
ne 2, tel. 516 824  694, www.lasybiesz-
czadzkie.pl

Trasy narciarstwa biegowego w Ustjano-
wej Górnej  [127]  E4 

U stóp Pasma Żukowa w Ustjanowej Gór-
nej, zaledwie kilka kilometrów od centrum 
Ustrzyk Dolnych, znajdują się profesjonalne 
trasy narciarstwa biegowego. Dzięki rzeźbie 
terenu i malowniczemu położeniu należą do 
najlepszych w całej Polsce. Trasy podzielone 
są według stopnia trudności – wyczynowa 
oznaczona kolorem czerwonym oraz rekre-
acyjna wyznakowana na niebiesko. Ratrako-
wane trasy można również dopasować do 
indywidualnych możliwości biegacza, m.in. 
poprzez dobranie długości pętli: 2,5 km, 5 km 
i 10 km. Dzięki przyznanej homologacji FIS 
rozgrywane są tu imprezy sportowe o randze 
krajowej i międzynarodowej, w tym mistrzo-
stwa Polski. W Ustjanowej odbywają się także 

zmagania sportowe słynnego Bieszczadz-
kiego Biegu Lotników. Na miejscu znajduje 
się ogólnodostępny parking, a korzystanie  
z tras biegowych jest bezpłatne.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: nie
gastronomia: nie
noclegi: okoliczne pensjonaty, schroniska  
i inne obiekty noclegowe
atrakcje dla dzieci: nie
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość tras: 17,5 km
stopień trudności: łatwy, umiarkowany
oświetlona: nie
wstęp: bezpłatny

Trasy narciarstwa biegowego w okolicy 
Wetliny  [128]  D6 Stowarzyszenie 
Rozwoju Wetliny i Okolic, Wetlina 71, 
tel. 500 047 743, www.wetlina.org
W okolicy Wetliny, staraniem Stowarzysze-
nia Rozwoju Wetliny i Okolic, wytyczono  
i wyznakowano około 20 km tras narciar-
stwa biegowego. W wielu miejscach tutej-
sze trasy mają charakter bardziej wędrowny 
niż ściśle biegowy, dlatego na niektórych 
bardziej stromych odcinkach narty bez 
łuski mogą okazać się niewystarczające. 
Trasa żółta rozpoczyna się na począt-
ku Wetliny, od strony zachodniej, tuż przy 
sklepie i restauracji, skąd przez kolejne 
2200 m prowadzi w stronę Smereka. Tra-
sa czerwona rozpoczyna się w tym samym 

miejscu co trasa żółta, po czym kieruje się  
w stronę pieszego szlaku żółtego, a na-
stępnie skręca na wschód, prowadząc 
podnóżami Połoniny Wetlińskiej, po czym 
powraca do Wetliny. Trasa pomarańczowa 
pozwala odbić od trasy czerwonej i dotrzeć 
do wschodniego krańca Wetliny. Trasa zie-
lona pokrywa się z przebiegiem torowiska 
kolejki wąskotorowej, jest to dość łatwa  
i przyjemna trasa biegowa, która rozpoczy-
na się przy kościele w Wetlinie, skąd dociera 
do wsi Smerek. Trasa niebieska rozpoczyna 
się w tym samym miejscu co trasa żółta  
i czerwona, skąd po minięciu torów pod-
chodzi na stoki Kiczerki (755 m n.p.m.),  
a następnie kieruje się w stronę wsi Smerek 
i dociera do Dużej Obwodnicy Bieszczadz-
kiej i trasy zielonej. Z Wetliny można jeszcze 
wygodnie wyruszyć trasą kolejki wąskoto-
rowej w stronę stacji kolejki wąskotorowej 
w Przysłupiu.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego: nie
gastronomia: nie
noclegi: okoliczne pensjonaty, schroniska  
i inne obiekty noclegowe
atrakcje dla dzieci: nie
parking: tak
CHARAKTERYSTYKA TRAS
długość tras: około 20 km
stopień trudności: łatwy, umiarkowany, 
trudny
oświetlona: nie
wstęp: bezpłatny
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Szybownictwo, loty widokowe

Bieszczady od lat 30. XX wieku słyną 
jako kraina szybowisk. Widok białych 
sylwetek beztrosko przecinających bez-
kresy horyzontu, unoszących się ponad 
zieloną mozaiką dolin i gór, od daw-
na stanowi jedną z domen tutejszego 
krajobrazu. Mknące szybowce rzucają 
cień na leśne gęstwiny porastające pa-
sma górskie, których specyficzny układ 
ciągnący się z północnego-zachodu 
na południowy-wschód sprzyja po-
wstawaniu korzystnych wiatrów wie-
jących prostopadle do zboczy. Lotni-
cze tradycje Bieszczadów związane są  
z szybowiskami powstałymi nad Bez-
miechową i Ustjanową, gdzie dostrze-
żono szczególnie dogodne warunki 
powietrzne i termiczne sprzyjające szyb-
kiemu unoszeniu się i długim lotom.  
W obu ośrodkach stworzono niezbęd-
ną bazę szkoleniową dla pilotów. Już  
w 1933 roku w Ustjanowej na Paśmie 
Żukowa zorganizowano wojskowy obóz 
i szkołę szybowcową, jedną z najwięk-
szych i najlepszych w całej Polsce. Wie-
lu polskich pilotów II wojny światowej  
swoje pierwsze loty odbywało właśnie  

Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej Górnej, fot. Archiwum Ośrodka Szybowcowego

tu, na bieszczadzkim niebie szkoliły się 
m.in. Orlęta z Dęblina.

Oba szybowiska gościły liczne imprezy 
sportowe, w tym bardzo prestiżowe kra-
jowe zawody szybowcowe gromadzące 
prawdziwych asów przestworzy. Usta-
nowiono tu wiele lotniczych rekordów,  
a najbardziej znany z nich należy do Tade-
usza Góry, który z Bezmiechowej doleciał 
szybowcem do podwileńskich Solecznik 
Małych oddalonych o 577,8 km. Za swój 
wyczyn w 1939 roku otrzymał jako pierw-
szy człowiek na świecie medal Lilienthala. 

Równie imponujący lot odbył Bolesław 
Baranowski, który w 1936 roku po starcie  
z Ustjanowej doleciał do oddalonych  
o 322 km terenów ówczesnej Rumunii. 
Tutejsze osiągnięcia nie ograniczały się je-
dynie do długości lotów. W 1936 roku Ka-
zimierz Antoniak na szybowcu SG-3 usta-
nowił krajowy rekord wysokości, osiągając 
pułap 3435 m, a rok później Bieszczady 
były świadkiem rekordu Marii Modlibow-
skiej, która szybując w powietrzu przez 
24 godziny i 24 minuty „wygrała podium”  
w konkurencji długotrwałości lotu z po-
wrotem do miejsca startu.

Przed wybuchem II wojny światowej 
samo szybowisko w Ustjanowej dys-
ponowało 774 maszynami, 54 stano-
wiskami startowymi, a jego „siły prze-
robowe” potrafiły wyszkolić od 300 do 
1000 pilotów w ciągu jednego miesiąca. 
Kres świetności szybowisk nastał z wy-
buchem II wojny światowej. Powojenne 
uwarunkowania polityczne i bliskość 
granicy z ZSRR przeszkodziły w reak-
tywowaniu szybowiska, tak więc do-
piero w latach 90. szybowce powróciły 
na Bezmiechową. Wieloletnie starania  
o wskrzeszenie Krainy Szybowisk zma-
terializowały się dzięki nowoczesnemu 
Akademickiemu Ośrodkowi Szybowco-
wemu na Bezmiechowej. Dziś, tak jak 
niemal wiek temu, piloci szybowców 
wyruszają stąd na podbój bieszczadzkie-
go nieba. Bezmiechowa to także jedno  
z najlepszych miejsc widokowych w ca- 
łej okolicy. Z szybowiska roztacza się nie-
samowita panorama, a jej podziwianie 
umilają startujące szybowce i wspaniała 
szarlotka z miejscowej restauracji.

Poza słynną Bezmiechową tradycje lot-
nicze żyją pełnią życia na lądowisku  

w Weremieniu, gdzie można skorzystać  
z oferty turystycznych lotów szybow-
cem lub samolotem nad Bieszczadami.  
W Weremieniu prowadzone są również 
szkolenia z paralotniarstwa i szybow-
nictwa górskiego. To najlepsze miejsce, 
by spojrzeć na Bieszczady z lotu ptaka.  
Lądowisko w Żernicy Wyżnej usytuowane 
jest na północnych słonecznych zbo-
czach Markowskiej (748 m n.p.m.), dys-
ponuje trawiastym, zadbanym i oznako-
wanym pasem startowym o długości 600 m.  
Kolejne lądowisko znajduje się tuż 
obok schroniska nad Smolnikiem, gdzie 
500-metrowy trawiasty pas przyjmuje 
samoloty i szybowce, a przede wszyst-
kim lotników, którzy chcą zakotwiczyć 
na noc w jednym z najwyżej położonych  
w Polsce „domów lotnika”. Jako jedyny 
tego typu obiekt w całym regionie Hotel 
Arłamów posiada swoje własne lotnisko  
i lądowisko dla helikopterów. Oddalony  
o 14 km od Arłamowa asfaltowy pas  
startowy o długości 1200 m w Krajnej 
przyjmuje małe awionetki, a także samo-
loty czarterowe mogące zabrać na po-
kład nawet stu pasażerów.

Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bez- 
miechowej Górnej  [129]  D3 Bez-
miechowa Górna 111, tel. 17 743 26 40,  
www.aos-bezmiechowa.pl

Lotnicza Bobulandia  [130]  C4 Lesko, 
Rynek 2, tel. 601 792  641, www.bobu-
landia.pl

Schronisko nad Smolnikiem Smolnik 49, 
tel. 509 463 990, www.smolnik.info.pl

Hotel Arłamów  [112]  E3 Arła-
mów 1, tel. 13 443 10 00, 668 599 442,  
www.arlamow.pl

Bezmiechowa Górna, fot. Wyd. Compass

Fotografia u góry: Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej Górnej, fot. M. Bosek
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Rozrywka i rekreacja

Bieszczadzki park linowy Kamikaze  
w Dołżycy  [131]  C5 Ośrodek wy-
poczynkowy Nad Solinką, Dołżyca 34,  
tel. 507 701  092, 512 722  444, 667 344   
211, www.nadsolinka.pl
Tuż obok Cisnej, przy ośrodku wypoczyn-
kowym Nad Solinką w Dołżycy w 2009 roku  
powstał jeden z ciekawszych parków li-
nowych w Bieszczadach. W dorodnym 
lesie, tuż nad brzegiem wartkiej Solinki 
zainstalowano rozbudowany system składa-
jący się z 22 platform i przeszkód linowych  
o zróżnicowanym poziomie trudności. Trasa 
wiodąca wśród koron drzew pozwala po-
konywać wysokości wahające się od 1 m do  
15 m wzwyż i bez względu na stopień spraw-
ności fizycznej i doświadczenie zapewnia 
ogrom niezapomnianych wrażeń dla każ-
dego „lasołaza”. Na odważnych czekają tu 
stacje z mostków, belek, kładek, pętli, roz-
maitych siatek i drabinek, a także 180-me-
trowa podniebna tyrolka poprowadzona 
ponad terenem ośrodka. W zależności od 
kondycji i sprawności fizycznej jej pokona-
nie zajmuje około godziny. To doskonały,  
a zarazem bezpieczny sprawdzian opanowa-
nia, koncentracji i umiejętności utrzymania 
równowagi, a także okazja do oswojenia się  
z wysokością i przełamania własnych barier. 

W zabawie mogą brać udział zarówno do- 
rośli, jak i dzieci – pod okiem instruktorów, 
wyposażeni w niezbędną asekurację.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: wiosna–jesień
Dolna granica wieku: dzieci o minimalnym 
wzroście 140 cm z rękami uniesionymi do góry 
i za pisemną zgodą rodziców
Inne udogodnienia: ośrodek wypoczynkowy 
Nad Solinką.

Paintball nad Soliną  [132]  D4 Soli-
na, tel. 791 670 411, www.paintball-
bieszczady.com
Jeden z najlepszych paintballowych poligo-
nów w Bieszczadach znajduje się przy dro-
dze głównej z Soliny do Polańczyka. Obszar 
pola bitwy obejmuje plac o wymiarach 120 
× 60 m łączący w sobie teren leśny z po-
laną najeżoną masą przeszkód i umocnień 
terenowych, w tym drewnianymi schrona-
mi, pojazdami i okopami. W skład obiektu 
wchodzi również duży parking oraz oddzie-
lone miejsce na ognisko, przy którym każdy 
weteran paintballowych zmagań odpocznie 
po bitewnych wyzwaniach. Do dyspozycji 
uczestników przeznaczono 20 sztuk marke-
rów BT4 Combat wraz z pełnym umunduro-
waniem składającym się z niezbędnego stro-
ju ochronnego, maski, rękawiczek i ochrony 
szyi. W zależności od potrzeb uczestników 

każdą sztukę broni można tu ustawić pod 
względem mocy. Zabawa przeznaczona 
jest zarówno dla dorosłych, jak i dzieci od  
8. roku życia. Dzięki bogatemu doświadcze- 
niu organizatorów każdy z bitewnych scena-
riuszy potrafi wciągnąć realizmem, dać po-
tężny zastrzyk adrenaliny i endorfin, a jedno- 
cześnie zapewnić ogrom satysfakcji.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: cały rok
Dolna granica wieku: od 8. roku życia.

Bieszczadzki off-road
Biuro Podróży Dzikie Bieszczady, No-
wosiółki 30, dzikie-bieszczady.com 
Wypożyczalnia quadów Grizzly, Ba-
ligród, ul. Balów 13, tel. 791 977 007,  
724 110 013, www.bieszczadyquady.pl
Do wielu miejsc w Bieszczadach nie da się 
dojechać zwykłym samochodem osobo-
wym, jedynie odpowiednio przygotowane 
pojazdy są w stanie dotrzeć do odciętych 
od świata dawnych miejscowości, wielu cie-
kawych plenerów czy miejsc widokowych,  
z których można podziwiać niezapomnia-
ne bieszczadzkie zachody słońca. Wyjazd 
samochodem terenowym lub quadem wy-
maga jednak pewnej wiedzy o Bieszcza-
dach, znajomości dróg, przejazdów, leśnych 
stokówek i co najważniejsze, poszanowania 
dzikiej przyrody. W zależności od preferen-
cji bieszczadzkie off-roady można odbywać  
w otwartych samochodach i na quadach  
lub w razie niepogody – pod dachem 
terenówki. Niezależnie od scenariusza 
prawdziwe błoto i kurz dostarczają wielu  
emocji i pozostawiają niezapomniane prze-
życia, długo pamięta się kilkugodzinną po-
dróż przez bieszczadzkie bezdroża, z dala 
od asfaltowych dróg, zabudowań i widoku 
człowieka. Wszystko to,  połączeniu z pięk-
nem dziewiczego krajobrazu, kuszącym  
zapachem ogniska i szumem lasu.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: cały rok
Dolna granica wieku: quady od 16. roku życia
Inne udogodnienia: szkolenie, opieka prze-
wodnika jadącego na osobnym quadzie.

Skutery śnieżne w krainie wilka 
Agencja Turystyczna Bieszczady Adven-
ture, Polańczyk, ul. Zdrojowa 11, tel. 13 
469 72 70, 603 278  845, www.kraina- 
wilka.pl
W zimowe miesiące bieszczadzkie lasy 
pokrywają grube warstwy nieprzebrane-
go śniegu, który potrafi niemal zupełnie 
odciąć od świata skryte głęboko w głu-
szy zapomniane doliny i wyniosłe grzbiety 
górskie. Z pomocą przychodzą wówczas 

skutery śnieżne, które w rękach odpo-
wiednio doświadczonych kierowców do-
cierają do najbardziej zagubionych miejsc 
na mapie Bieszczadów. Tajniki przemie-
rzania tutejszych bezdroży na śnieżnych 
skuterach zdradzają doświadczeni in-
struktorzy. Pod ich czujnym okiem można 
opanować technikę jazdy, nabyć odpo-
wiednie umiejętności i wyruszyć na wie-
logodzinne śnieżne safari wiodące ośnie-
żonymi lasami i dolinami. Zaopatrzeni  
w termos z ciepłą herbatą i wełnianą 
czapkę turyści poznają prawdziwy smak 
nieszablonowej przygody, smagające-
go zimowego wiatru, a przede wszystkim 
doświadczają niezapomnianego uczucia  
wolności i bezkresu śnieżnego krajobrazu.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: zima
Dolna granica wieku: ukończony 16. rok życia
Inne udogodnienia: szkolenie, opieka prze-
wodnika jadącego na osobnym skuterze śnież-
nym.

Psie zaprzęgi 
Biuro Podróży Pawuk, Zagórz,  
ul. Bieszczadzka 5, tel. 721 215  453, 
www.wycieczki-bieszczady.pl
Zimą Bieszczady zamieniają się w polską 
Alaskę, sprzyjają temu bezkresne przestrze-
nie, niskie zaludnienie, surowe górskie realia 
czy wreszcie widok sań ciągniętych przez 
psie zaprzęgi pokonujących nawet najwięk-
sze zaspy. Nie ma silniejszej więzi pomiędzy 
człowiekiem i zwierzęciem niż ta dzielona  
z wiernym i sprawdzonym psim towarzy-
szem. Wielowiekowa tradycja wspólnych 
wypraw przez śnieżne bezdroża zadomo-
wiła się przez ostatnie lata również na Pod-
karpaciu. W Bieszczadach można się wcielić  
w prawdziwego trapera, który wraz ze swoim 
psim zaprzęgiem wyrusza na podbój oko-
licznych gór. Pionierzy w specjalnych saniach 
suną tu przez potężne śniegi w towarzystwie 
wiernych i wesołych psów rasy husky i ala-
skan malamute. Przed wyruszeniem w nie-
znane maszerzy, właściciele psów, zdradzają 
tajniki tresury, obcowania z psami, omawiają 
całe niezbędne wyposażenie, a także poka-
zują wszelkie sekrety powożenia psim za-
przęgiem. Kilkukilometrowa podróż w tak 
niecodziennym wydaniu na długo pozostaje 
w pamięci, tak jak i historie przekazywane 
przez prawdziwych maszerów przy dłu-
gich ogniskach oświetlających mroki biesz- 
czadzkiej nocy.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: zima
Dolna granica wieku: brak danych
Inne udogodnienia: ognisko.

Fotografia u góry: Bieszczadzki off-road, fot. Wypożyczalnia quadów Grizzly
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Fotografia u góry: Mecz hokejowy na lodowisku Areny Sanok. fot. Arena Sanok 

Arena Sanok  [133]  C3 

Na sanockich błoniach, pomiędzy Sanem  
i wzgórzem zamkowym znajduje się no-
woczesna hala Arena Sanok, obiekt wido-
wiskowo-sportowy, który zimą służy jako 
miejsce potyczek hokejowych, rozgrywania 
zawodów łyżwiarstwa szybkiego na krótkim 
torze, jazdy figurowej czy wreszcie trenin-
gów zawodników różnych klubów sporto-
wych. Sanocka arena to również wspaniałe 
rewie na lodzie oraz ślizgawki przynoszące 
masę radości dzieciom i dorosłym. Wraz 
z nastaniem cieplejszych letnich miesięcy 
płytę główną pokrywa specjalny parkiet, na 
którym odbywają się najróżniejsze koncer-
ty, widowiska i imprezy kulturalne. Zimą tuż 
obok areny funkcjonuje tor lodowy Błonie, 
jeden z czterech czynnych sztucznych torów 
łyżwiarskich w Polsce, który w okresie letnim 
zamienia się w tor wrotkarski. Zimą ogromną 
popularnością cieszą się ślizgawki, czynna 
jest wypożyczalnia łyżew, kasków, a także 
specjalnych chodzików do nauki jazdy. Latem 
na arenie organizowane są imprezy, koncerty  
i festiwale.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: cały rok
Dolna granica wieku: brak ograniczeń wieko-
wych.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
Sanok, ul. Królowej Bony 4, tel. 13 46 
59 111, www.mosir-sanok.pl

Ruska Bania w Orelcu  [134]  D4 

Jednym z ciekawszych sposobów łączenia 
zimy z dbałością o własne zdrowie jest Ruska 
Bania przy Zagrodzie Magija w Orelcu. Korzy-
stanie z bani pozwala poprawić odporność 
organizmu, ujędrnia skórę, pozytywnie wpły-
wa na ciało i umysł, a także daje możliwość 
„szybkiego morsowania”. Jest to rodzaj sauny, 
w której można wypocić wszelkie troski dnia 
codziennego, oczyścić głowę, zrelaksować 
napięte mięśnie, a następnie szybko schło-
dzić rozgrzane ciało w lodowatych wodach  
pobliskiej przerębli. Po kąpieli na śmiałków  
czeka pyszna gorąca herbata.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: zima
Dolna granica wieku: dorośli
Inne udogodnienia: wyżywienie, warsztaty 
rękodzieła, slajdowiska, degustacja nalewek, 
ognisko.
Zagroda Magija, Orelec 6a, tel. 698  
596 784, www.zagrodamagija.pl

Snowtubing
Zimą na bieszczadzkich stokach narciarskich 
otwierają się specjalne trasy przeznaczo-
ne do snowtubingu. To fantastyczna zaba-
wa dla całej rodziny, niezależnie od wieku 
oferuje masę emocji i radości z szybkich  
i bezpiecznych zjazdów na pokładzie spe-
cjalnych dmuchanych gumowych dętek. 
Zjazd na śnieżnym torze przypomina nie-
co saneczkowanie, ale oponka nie posiada 
mechanizmów sterujących, porusza się krę-
cąc i podskakując na wybojach, dając przy 
tym moc okazji do śmiechu i rewelacyjnej 
zabawy. Pomoc w transporcie pontonu na 
miejsce startowe zapewniają specjalne wy-
ciągi, a bezpieczeństwo podczas zjazdu  
pomagają zachować uchwyty stabilizują-
ce. Uroki snowtubingu można poznać na  
wyciągu narciarskim w Kalnicy i stacji narciar-
skiej Laworta Ski koło Ustrzyk Dolnych.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: zima
Dolna granica wieku: dla całej rodziny
Inne udogodnienia: stok narciarski, szkółka 
narciarska, wypożyczalnia sprzętu narciar-
skiego, bar.
Wyciąg narciarski Kalnica, Kalnica 6,
tel. 501 170 434, www.kalnica.eu

Stacja narciarska Laworta Ski, Brzegi 
Dolne 122, tel. 13 307 52 20, www. la- 
wortaski.pl

Kuligi
Bieszczadzkie konne kuligi od lat wrosły  
w tutejszy krajobraz i zimową tradycję. 
Potężne sanie ciągnięte przez spokoj-
ne i ułożone konie pokonują nawet naj-
większe śniegi, docierając do miejsc,  
w których czeka płonące ognisko. Kuli-
gi to niezapomniana okazja do wspólnej 
zabawy, poznawania Bieszczadów, a przy 
tym zacieśniania więzów. Przejazdom to-
warzyszy dużo śmiechu, śpiewów i opo-
wiadań o najróżniejszych bieszczadzkich 
ciekawostkach. Podczas chłodnych nocy 
rozgrzewają sute poczęstunki przy ogni-
sku, pyszne kiełbaski, domowy chleb, 
proziaki, a to wszystko w połączeniu  
z łykiem ciepłej herbaty z imbirem i mio-
dem, domową nalewką lub aromatycznym 
grzanym winem. Zimowy kulig to prawdzi-
wa karpacka przygoda, która na długo po-
zostaje w pamięci.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czynne w okresie: zima
Dolna granica wieku: dla całej rodziny
Inne udogodnienia: ognisko.
Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździec- 
kiej U Szeryfa, Dwernik 40, tel. 13 46 10 
830, 604 172 238, 668 355 949

Dębowa Gazdówka, Łodyna 43, tel. 13 
461 30 81, 691 631 634, www.debowa-
gazdowka.pl

Psie zaprzęgi, fot. Biuro Podróży Pawuk w ZagórzuRuska bania w Orelcu, fot. Ruska Bania
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Fotografia u góry: Lutowiska – plener filmowy w „Panu Wołodyjowskim” z 1969 roku, fot. Wyd. Compass

Szlakiem postaci z książek  
i filmów

Bieszczadzkie krajobrazy wielokrotnie 
skłaniały literatów i filmowców do tego, 
by osadzali swoją twórczość w realiach 
tych przygranicznych gór. Najbardziej 
znane powieści o Bieszczadach wyszły 
spod pióra Zygmunta Kaczkowskie-
go. Ów Bard Ziemi Sanockiej na kar-
tach cyklu Ostatni z Nieczujów literac-
ko uwiecznił m.in. odpust w Łopience  
i klasztor w Zagórzu. Ten ostatni obiekt 
stał się również miejscem akcji książ-
ki Jakuba Czarnika Pan Samochodzik 
i klasztor w Zagórzu. Prawdziwe bo-
gactwo bieszczadzkich wątków prze-
wija się w licznych filmach kręconych 
tu już od lat 50. XX wieku. Rancho Texas  
z 1958 roku w reżyserii Wadima Bere-
stowskiego reklamowano jako pierw-
szy polski western, jego akcję osadzo-
no m.in. w Krywem, Tworylnem, Lesku  
i dolinie Wisłoka na południe od Beska. 
Film ten mocno przysłużył się turystom, 
gdyż opuszczony przez filmowców ba-
rak jeszcze przez kilka lat służył jako 
stanica PTTK Szept, którą prowadził 
znany bieszczadnik Henryk Victorini.  
W podobnym westernowym stylu na-
kręcono słynne Wilcze Echa Aleksandra 
Ścibora-Rylskiego. W zaprezentowanym  
w 1968 roku filmie opowiadającym  

o powojennych Bieszczadach za ple-
nery posłużyły głównie okolice Ustrzyk 
Dolnych, doliny Strwiąża, cerkiew  
w Hoszowie, a także bieszczadzkie po-
łoniny. 

W mającym swoją premierę w 1966 roku 
filmie Chudy i inni Henryka Kluby reży-
ser zdołał zebrać na planie prawdziwy 
panteon polskich gwiazd: Franciszka 
Pieczkę, Wiesława Gołasa, Mariana Ko-
ciniaka, Ryszarda Pietruskiego i wielu 
innych znanych aktorów. Tłem niemal 
balladowej akcji jest tu budowa mostu 
przy zaporze w Solinie. Zapora pojawia 
się również w serialu Znaki społeczne 
z 1976 roku w reżyserii Romana Za-
łuskiego. Jednym z najgłośniejszych 
filmów osadzonych w Bieszczadach 
jest Ogniomistrz Kaleń z 1961 roku  
w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich. 
To kinowa adaptacja popularnej wów-
czas książki, a zarazem lektury szkolnej, 
Łuny w Bieszczadach autorstwa Jana 
Gerharda. Akcja filmu koncentrowała  
się na okresie walk z UPA. Wspaniała  
rola główna Wiesława Gołasa,  
w powiązaniu z bieszczadzkimi krajo-
brazami Smolnika nad Osławą i Kieł-
czawy, broni się również dziś. War-
tością dodaną filmu są unikatowe 
sceny z Baligrodu, w których uchwy-
cono ostatnie chwile miejscowej sy-

nagogi oraz macewy wykorzystane  
do wybrukowania baligrodzkiego rynku. 
Są takie filmy, które oglądał niemal każ-
dy widz, a jednym z nich jest bez wąt-
pienia Pan Wołodyjowski z 1969 roku  
w reżyserii Jerzego Hoffmana. Część 
scen tego klasyka powstała w biesz-
czadzkich plenerach – w okolicy Luto-
wisk stanął filmowy Chreptiów, a koło 
cerkwi w Chmielu kręcono pożar Rasz-
kowa. 

Bieszczady i okoliczne tereny grały  
w filmach różne role, często jedynie 
epizodyczne. Wiele scen, które tu krę-
cono, odtwarzało zupełnie inne plenery. 
Wśród najgłośniejszych produkcji nale-
ży wymienić Bandytę Macieja Dejczera 

Zapora w Solinie – plener filmowy w „Chudy i inny” z 1966 oraz „Znaki społeczne” z 1976 roku,  
fot. Wyd. Compass

z 1997 roku oraz Wołyń z 2016 roku.  
W filmie w reżyserii Wojciecha Sma-
rzowskiego część scen nakręcono  
w Muzeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku, m.in. we wnętrzu cerkwi  
z Grąziowej. Przez ostatnie lata wielu 
filmowców na nowo skierowało swo-
ją uwagę na Bieszczady. Tutejsze ple-
nery stały się podstawą nagradzanego  
i docenianego przez publiczność seria-
lu Wataha zdradzającego realia pracy 
funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Od-
działu Straży Granicznej. Moda na filmo-
we Bieszczady znalazła swoje odbicie  
w doskonałym thrillerze Na granicy 
Wojciecha Kasperskiego z 2016 roku, 
który to film powstał m.in. w Tarnawie 
Niżnej i Tyskowej.
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Fotografia u góry: Polańczyk i Jezioro Solińskie, fot. Wyd. Compass

Turystyka 
pobytowa

Uzdrowisko Polańczyk-Zdrój

Historia i położenie
Polańczyk to miejscowość uzdrowiskowa 
malowniczo rozpostarta na lewym brzegu 
Jeziora Solińskiego, w tym na głęboko wci-
skającym się w taflę wody cyplu, który przed 
zalaniem terenu stanowił długi grzbiet gór-
ski. Początki miejscowości sięgają XVI wie-
ku, gdy na kartach historii pojawia się wieś 
Polieszczańskie należąca do możnego rodu 
Kmitów. Swoją nazwę zawdzięczała wów-
czas potokowi Leszczyńskiemu. Dopiero 
w XVII wieku, gdy miejscowość stanowiła 
własność Polańskich, zaczęto posługiwać 
się współczesną nazwą wsi. Polańczyk 
przed II wojną światową był niewielką osa-
dą, jakich wiele w okolicy – w wyniku wy-
siedleń miejscowość prawie opustoszała. 
Późniejsze losy Polańczyka związane są  
z budową Jeziora Solińskiego. Szybka roz-
budowa miejscowości nastąpiła wraz z do-
strzeżeniem w niej potencjału turystyczne-
go, a następnie uzdrowiskowego. Od tego 
czasu Polańczyk stanowi jedno z najważ-
niejszych miejsc na mapie całego regionu.

Uzdrowisko
Już w 1971 roku powstał tu pierwszy obiekt 
sanatoryjny – Solinka. Lata 70. XX wieku to 

czas szczególny w historii miejscowości. 
W 1974 roku Polańczyk uznano za miej-
scowość spełniającą warunki do leczenia 
uzdrowiskowego, w tym okresie powstała 
również większość obiektów sanatoryj-
nych. Oficjalny status uzdrowiska przyzna-
no tej miejscowości w 1999 roku. Kura-
cjusze leczą tu przede wszystkim choroby 
górnych i dolnych dróg oddechowych, 
ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, 
kardiologiczne i nadciśnienie, endokry-
nologiczne i cukrzycę. Leczeniu sprzyja 
miejscowy mikroklimat, a także wodoro-
węglanowo-sodowe, jodkowe i borowe 
wody mineralne. W uzdrowisku stosuje się 
kinezyterapię, peloidoterapię, hydrotera-
pię, fizykoterapię, fototerapię, krioterapię, 
inhalacje, zabiegi balneologiczne i hyper-
termalne, masaże lecznicze i krenoterapię. 

SANATORIA W POLAŃCZYKU

Sanatorium Amer-Pol Polańczyk,  
ul. Zdrojowa 27, tel. 13 469 20 10,  
www.amer-pol.com.pl
Sanatorium Amer-Pol położone jest nie-
opodal parku zdrojowego, słynie z pro-
fesjonalnej obsługi, wysokiego standardu 
oraz dobrego wyżywienia oferowanego 
w dwóch restauracjach. Wewnątrz mieści 

się 8 sal zabiegowych, a na stałe rezyduje 
w nim 10 lekarzy specjalistów. W sanato-
rium oferowana jest cała paleta zabiegów 
z zakresu balneoterapii, fizykoterapii oraz 
kinezyterapii. 

Sanatorium Dedal Polańczyk, ul. Zdro-
jowa 23, tel. 13 469 20 08, www.sana- 
toriumdedal.pl
Sanatorium Dedal ulokowało się niedale-
ko brzegu Jeziora Solińskiego, niespełna 
150 m od amfiteatru. Budynek jest w pełni 

dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i osób poruszających się na 
wózkach. W ofercie sanatorium znajdu-
je się ponad 50 zabiegów leczniczych, 
w tym z zakresu balneoterapii, fizykotera-
pii i hydroterapii oraz kriokomora.

Sanatorium Plon Polańczyk, ul. Zdro- 
jowa 32, tel. 13 470 30 43, www.sana- 
torium-plon.com
Sanatorium Plon położone jest nie-
daleko brzegu Jeziora Solińskiego, 

Polańczyk, Statek „Tramp”, fot. Wyd. Compass
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naprzeciw słynnej Oberży Zakapior. 
Obiekt oferuje blisko 200 miejsc noc-
legowych. Na terenie sanatorium dzia-
ła własna baza zabiegowa oraz pijalnia 
wody leczniczej. W Plonie wykonuje się 
blisko 40 zabiegów leczniczych, wszy- 
stkie z nich prowadzone są na terenie  
ośrodka, co znacząco wpływa na po- 
zytywne efekty rehabilitacji. 

Sanatorium Solinka Polańczyk, ul. Zdro-
-jowa 16, tel. + 48 13  470 30 10, 603 
860 167, www.solinka.net2000.pl
Sanatorium Solinka znajduje się bli-
sko wód Jeziora Solińskiego, niemal 
przy głównej trasie wiodącej na cy-
pel Polańczyka. Obiekt oferuje blisko  
200 miejsc, w tym 30 w pokojach  
w pełni dostosowanych dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo i porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. 
W sanatorium mieści się nowoczesny 
zakład przyrodoleczniczy oraz pijalnia 
wody mineralnej. Pod okiem specja-
listów można tu skorzystać w wielu  
zabiegów, w tym z zakresu kinezyte-
rapii, fizykoterapii, krenoterapii, krio- 
terapii, peloidoterapii, hydroterpaii, 
masaży oraz inhalacji. 

WARTO ZOBACZYĆ
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miło-
ści w Polańczyku – znajduje się w budyn-
ku dawnej cerkwi pw. św. Męczennicy Pa-
raskewii, od 1948 roku użytkowanej jako  
kościół rzymskokatolicki. Obiektem kultu  
jest cudowna ikona Matki Bożej przenie- 
sionej z cerkwi w Łopiance w 1949 roku.

Góra Sawin (517 m n.p.m.) – punkt wi-
dokowy na okolice Jeziora Solińskiego 
oraz na odległe szczyty bieszczadzkich 
połonin.
Cypel Polańczyk – wysunięty w głąb 
Jeziora Solińskiego półwysep, na któ-
rym wzdłuż głównej ulicy ulokowały  
się obiekty sanatoryjne, restauracje, 
obiekty noclegowe oraz inne atrakcje.

Centrum Informacji Uzdrowiskowo-
-Turystycznej Polańczyk, ul. Zdro-
jowa (przy rondzie), tel. 13 469 24 
95, 790 893 015, www.goksolina.pl/
centrum-informacji-uzdrowisko-
wo-turystycznej-polanczyk/

U ŹRÓDEŁ RABEGO
Jako ciekawostkę warto wspomnieć  
o innej miejscowości bieszczadzkiej. 
Jest nią dawna wieś Rabe koło Bali-
grodu. To zupełnie unikatowe miejsce 
w skali Polski, gdzie wybijają niezwykle 
rzadkie wody litowo-arsenowe, do-
tychczas nieeksploatowane na szer- 
szą skalę. Arsen pobudza erytropo-
ezę, a więc stymuluje aktywność 
krwiotwórczą szpiku oraz wpływa  
hamująco na ogólną przemianę ma- 
terii, natomiast lit pomaga w zacho- 
waniu równowagi psychicznej i de- 
cyduje o stanie emocjonalnym – szcze-
gólnie zaleca się jego stosowanie  
w przypadkach bezsenności, osła- 
bienia psychicznego, zapobiega cho-
robom serca, w tym nadciśnieniu  
tętniczemu, a także wykazuje działanie 
kosmetyczno-pielęgnacyjne.

Ulica Zdrojowa w Polańczyku zimą, fot. stock.adobe.com
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Weekend w Sanoku

Sanok to historyczne miasto położone  
u stóp Gór Słonnych, w malowniczej, śród-
górskiej dolinie Sanu. Ośrodek stanowi 
ważne centrum kulturalne, przemysłowe 
oraz edukacyjne południowo-wschod-
niego Podkarpacia. O jego wyjątkowym 
bogactwie historycznym świadczą liczne 
zabytki, ukryte pośród urokliwych uliczek 
miasta. Długa, sięgająca średniowiecza 
historia Sanoka widoczna jest zwłaszcza 
w starannie odrestaurowanej starówce, 
pełnej zabytkowych kościołów oraz prze-
pięknych kamienic. Sanok przez stulecia 
był domem wielu pokoleń Żydów, którzy 
pozostawili po sobie cenne dziedzictwo 
widoczne do dziś w krajobrazie i życiu kul-
turalnym miasta. Miasteczko żyje kulturą, 
a festiwale i wydarzenia o charakterze ar-
tystycznym wypełniają jego kalendarz od 
pierwszych dni stycznia aż po noc sylwe-
strową. 

Sanok to również kolebka polskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego. To tutaj po-
wstają słynne autobusy Autosan, które od 
lat pokonują drogi naszego kraju. Dzięki 
dogodnym połączeniom autobusowym 

i  kolejowym miasto jest ważnym węzłem 
komunikacyjnym, dlatego wiele biesz-
czadzkich przygód zaczyna się właśnie 
tutaj, u wrót Bieszczadów. 

Dzieje miasta
Już na początku XII wieku Sanok był naj-
starszym i najważniejszym ośrodkiem miej-
skim w regionie. Prawa miejskie zostały 
mu nadane w 1339 roku, a w 1417 roku  
w miejscowości odbyły się zaślubiny króla 
Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską  
z Pilczy. Wieki XV i XVI to okres najwięk-
szego rozkwitu Sanoka, który bogacił się 
przede wszystkim na handlu z Węgrami. 
Kolejne stulecie przyniosło sanoczanom 
serię nieszczęść i kataklizmów – pożary, 
epidemie oraz najazdy wroga spustoszyły 
miasto i na długie lata położyły kres jego 
dalszemu rozwojowi. Odbudowa dawnej 
świetności ośrodka rozpoczęła się, gdy 
Podkarpacie znalazło się pod zaborem au-
striackim. W miasteczku powstały pierwsze 
zakłady przemysłowe, a w okolicy zaczął 
rozwijać się przemysł naftowy. Ogromnym 
katalizatorem rozwoju Sanoka była budo-
wa linii kolejowej, w tym transkarpackiej 
kolei łączącej Przemyśl z Budapesztem. 
Wybuch II wojny światowej odcisnął trwa-

łe piętno na wielokulturowym kolorycie 
miasta. W czasie okupacji niemieckiej życie 
straciło 10 tysięcy sanockich Żydów, stano-
wiących niemal całą lokalną społeczność 
żydowską. Okres powojenny to czas dal-
szej rozbudowy i intensywnej industrializa-
cji miejscowości, trwający do dziś. 

ZWIEDZANIE MIASTA

Dzień 1.
Zwiedzanie miasta rozpoczynamy na 
południowym krańcu głównego dep-
taka miejskiego – ul. 3 Maja. Kierując się 
promenadą na północ, docieramy do 
pierwszego, widocznego po prawej stro-
nie okazałego budynku z podcieniami 
– to słynna Ramerówka, XIX-wieczny 
dom żydowskiej rodziny Ramerów. Spa-
cer wiedzie dalej wzdłuż eleganckich 
kamienic pełnych najróżniejszych skle-
pów i restauracji. Po drodze warto zwró-
cić uwagę na ławeczkę Dobrego Wojaka 
Szwejka oraz popularną czeską restaurację  
U Szwejka. Promenada po kilkuset me-
trach przechodzi w elegancki, zadbany ry-
nek. Tutaj znajduje się kościół i klasztor 
oo. Franciszkanów, XVIII-wieczny ra-
tusz, pomnik Zdzisława Beksińskiego 
oraz skrywający się za nim kameralny plac 
św. Jana. Z rynku ulicą Jana Grodka moż-

na przejść do placu św. Michała z fun-
damentami dawnego kościoła św. Michała 
Archanioła, kamiennym, długim budyn-
kiem Domu Mansjonarzy i dominującą 
sylwetką neoromańskiej fary, czyli kościo-
ła pw. Przemienienia Pańskiego. Stamtąd 
już niedaleka droga do niewielkiego pla-
cu Harcerskiego i schodów prowadzą-
cych do Parku Miejskiego im. Adama 
Mickiewicza. Romantyczne ścieżki Góry 
Parkowej wiodą na szczyt kopca Adama 
Mickiewicza oraz taras widokowy, z któ-
rego rozpościera się panorama okolicy. 
Pierwszy dzień zwiedzania zdecydowa-
nie powinno się zwieńczyć wizytą w ser-
wującej regionalne przysmaki Karczmie  
Jadło Karpackie przy sanockim rynku.

Dzień 2.
Drugi dzień pobytu w Sanoku rozpoczyna 
się od niedługiego spaceru z rynku do sa-
nockiego zamku, w którym mieści się Mu-
zeum Historyczne, wspaniała ekspozycja 
sztuki cerkiewnej oraz słynna galeria prac 
Zdzisława Beksińskiego. Nieopodal zam-
ku znajduje się godny uwagi XVIII-wiecz-
ny sobór prawosławny pw. św. Trójcy, 
któremu również warto poświęcić kilka 
chwil. Z cerkwi droga prowadzi w dół rzeki, 
do charakterystycznego pomnika-czołgu 
T-34/85. Stąd mostem Białogórskim można 
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przeprawić się na drugą stronę Sanu, gdzie 
znajduje się Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku. Przed rozpoczęciem 
kilkugodzinnego zwiedzania skansenu za-
lecany jest krótki odpoczynek w pobliskiej 
Gospodzie Pod Białą Górą oferującej sze-
roki wachlarz regionalnych smakowitości. 
Zwiedzanie muzeum to przygoda sama 
w sobie, najlepiej odbyć ją z miejscowym 
przewodnikiem, który zaprowadzi odwie-

dzających do wnętrza eksponowanych 
budynków oraz wyjaśni wszelkie aspekty 
życia Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian. 
Powracając w okolice mostu nad Sanem, 
warto odszukać czerwony szlak, którym  
w niespełna 1,5 godziny można dotrzeć do 
Orlego Kamienia w Paśmie Olchowieckim. 
Kościół i klasztor oo. Franciszkanów, 
wzniesiony w latach 1632–1640, zachwy-
ca XVII-wiecznym krucyfiksem oraz bogatą 

polichromią ścienną. We wnętrzu świątyni 
znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem.
Dom Mansjonarzy to XVIII-wieczne 
kolegium mansjonarzy (od łacińskiego 
mansjo, czyli pełniących posługę), które 
zrzeszało duchowieństwo oraz możne 
osoby świeckie z całej ziemi sanockiej. 
Obecnie w zadbanym budynku mieści się 
młodzieżowy dom kultury.
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża  
Świętego – front tej XIX-wiecznej świą-
tyni zdobią dwie charakterystyczne wieże,  
a jej wnętrze – bogata polichromia,  
późnobarokowy ołtarz Matki Bożej, a także 
renesansowe epitafium Stanisława Lubo-
mirskiego z 1558 roku.
Sobór św. Trójcy to XVII-wieczna, klasy-
cystyczna świątynia grekokatolicka z pięk-
nym ikonostasem z XIX wieku, barokowym 
ołtarzem bocznym oraz XVII-wieczną 
świętą ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem.  
Obecnie jest to świątynia prawosławna
Park Miejski im. Adama Mickiewicza 
został założony w 1896 roku na stokach 
Góry Parkowej (364 m n.p.m.), na której 
szczycie w 1898 roku sanocka młodzież 
usypała kopiec Adama Mickiewicza. Przez 
teren parku wiodą malownicze ścieżki 
spacerowe, a sam szczyt to popularny 
punkt widokowy.

Kultura, sztuka, rozrywka 
Festiwal im. Adama Didura – od 1989 ro- 
ku przyciąga prawdziwych melomanów  
i znawców muzyki poważnej i operowej. 
Karpaty Góry Kultury – to święto kul-
tury Karpat, któremu towarzyszą występy 
muzyczne oraz targi rzemiosła regional-
nego. Co roku goszczą tu zespoły z Wę-
gier, Ukrainy, Słowacji i Polski. 

Jarmark Ikon – jedno z najważniej-
szych wydarzeń w kalendarzu Pod- 
karpacia, które co roku ściąga do  
Sanoka ikonopisarzy, artystów i rze-
mieślników tworzących w kręgu sztuki 
cerkiewnej. 
Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku (patrz: str. 119) – na terenie 
skansenu zgromadzono budynki repre-
zentujące kulturę dawnych mieszkań-
ców Bieszczadów, Beskidu Niskiego 
i okolicy. 
Muzeum Historyczne (patrz: str. 146)  
– zlokalizowane w sanockim zamku, 
znajduje się w nim również unikatowa 
wystawa sztuki cerkiewnej oraz słynna 
galeria prac Zdzisława Beksińskiego.
Baseny przy Centrum Rehabilitacji  
i Sportu w Sanoku (patrz: str. 224)  
– duży kompleks basenów rekreacyj-
nych i sportowych z bogatą ofertą saun. 
Kino Sanockiego Domu Kultury  
– oferuje klimatyczną, dużą i nowocze-
sną salę widowiskową, w której wyświe-
tlane są filmy światowego formatu. 
Ścianka wspinaczkowa Centrum Spor-
tów Ekstremalnych (patrz: str. 237)  
– ścianka o powierzchni 100 m²  
i  wysokości 11 m, stanowi świetne  
miejsce na rozpoczęcie przygody ze 
wspinaczką.

Wybrana baza gastronomiczna
Karczma Jadło Karpackie, ul. Rynek 12, 
tel. +48 13 464 67 00
Proziakownia, ul. Rynek 22, tel. +48 531 
143 038
Stary Kredens, plac św. Michała 4,  
tel. +48 797 317 279
Gospoda Pod Białą Górą, ul. Rybickie- 
go 3, tel. +48 602 257 719

Galeria Zdzisława Beksińskiego, fot. D. Szuwalski Wnętrze kościoła oo. Franciszkanów w Sanoku, fot. T. Trulka
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Wybrana baza noclegowa
Hotel Bona, ul. Białogórska 47, tel. +48 13 
46 46 505, www.bonasanok.pl
Hotel Sanvit, ul. Łazienna 1, tel. +48 13 465 
50 88, www.sanok.sanvit.pl
Hotel Jagielloński, ul. Jagiellońska 49, tel. 
+48 13 463 12 08, www.hoteljagiellonski.pl
Hotel Pod Trzema Różami, ul. Jagielloń-
ska 13, tel. +48 13 463 09 22, www.pod-
trzemarozami.pl

Dom Sportowca Błonie, ul. Królowej 
Bony 4, tel. +48 13 465 91 11, 
www.mosir-sanok.pl
Dom Turysty PTTK, ul. Mickiewicza 29, 
tel. +48 13 463 14 39, www.domturysty.
net.pl
Dworek Sanocki, ul. 2 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 30, tel. +48 13 424 11 44, 
www.dworeksanocki.pl

Poruszanie się po mieście
Wygodny transport po ulicach Sanoka za-
pewnia lokalna komunikacja miejska. Na 
kilkunastu liniach kursują nowoczesne, ni-
skopodłogowe autobusy sanockiej marki 
Autosan.
Taxi:
Tele Taxi Sanok, tel. +48 13 46 30 333
Super Taxi, tel. +48 733 630 630
Radio Taxi, tel. +48 577 196 660
Wypożyczalnia samochodów:
Car-Rental, ul. Krakowska 2, tel. +48 733 
100 737, www.car-rental.pl
Wypożyczalnia rowerów:
Turizmusan, ul. Rybickiego 1, tel. +48 509  
539 947, www.turizmusan.pl

Na zakupy
W Sanoku znajdują się dwie galerie handlo-
we oferujące dostęp do najrozmaitszych 
sklepów i punktów usługowych: Galeria 
Sanok (ul. Jagiellońskiej 30) oraz Galeria 
Posada (ul. Zdzisława Beksińskiego 4).
Antyki i Sztuka – ciekawy sklep przy  
ul. Lipińskiego 51a, w którym można zna-
leźć przedmioty z duszą, stare meble oraz 
rozmaite dzieła sztuki.
Cepelia – zlokalizowana przy sanockim 
rynku jest doskonałym miejscem, w któ-
rym można się zaopatrzyć w regionalne 
pamiątki.

Informator teleadresowy
Centrum Informacji Turystycznej w Sa-
noku, ul. Rynek 14, tel. +48 13 463 60 60
PTTK Odział Ziemia Sanocka, 
ul. 3 Maja 2, tel. +48 13 463 21 71
Stowarzyszenie Przewodników Tury-
stycznych Karpaty, Rynek 1, 
tel. +48 668 352 271

 Wnętrze kościoła oo. Franciszkanów w Sanoku, fot. T. TrulkaZamek królewski w Sanoku, fot. D. Szuwalski

Propozycje wycieczek 
Sanok to doskonałe miejsce wypadowe  
w okoliczne tereny. Dzięki położeniu na 
styku głównych tras oferuje możliwość 
sprawnego dotarcia do wielu atrakcji ukry-
tych w pobliskich miejscowościach, doli-
nach i pasmach górskich. Z miejscowego 
dworca autobusowego można szybko 
dojechać do Leska, jednego z najpiękniej-
szych miast całego Podkarpacia. Na zwie-
dzających czeka tam prawdziwa mozaika 
historycznych i krajobrazowych atrakcji,  
w tym murowany zamek, synagoga miesz-
cząca galerię sztuki, zabytkowy kościół, 
unikatowy kirkut, urokliwe źródełka mine-
ralne, relaksujący park nad Sanem, widoko-
we wzgórze Baszta, umocnienia z okresu 
II wojny światowej oraz wiele innych cie-
kawostek. Warte odwiedzenia jest również 
pobliskie Zagórze, gdzie znajdują się ruiny 
dawnego klasztoru obronnego Karmelitów 
Bosych z wieżą widokową. Z Sanoka moż-
na również udać się na pieszą wędrówkę  
na Orli Kamień w Paśmie Olchowieckim. 

Pomnik Synom Ziemi Sanockiej Poległym
i Pomordowanym za Polskę, fot. T. Trulka



262 263
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Fotografia u góry: Wiejskie klimaty, fot. Gospodarstwo agroturystyczne U Flika w Dźwiniaczu Dolnym

Wczasy na wsi 

Tereny południowo-wschodniego Podkar-
pacia to wymarzone miejsce do rodzinnych, 
wakacyjnych wypadów na wieś, gdzie jak za 
dawnych lat wciąż można nawiązać praw-
dziwy kontakt z naturą. Bieszczady i okolicz-
ne tereny słyną z ciekawych i klimatycznych 
gospodarstw agroturystycznych, w których 
gospodarze przyjmują turystów z prawdziwą  
polską gościnnością. Wielu z nich bezpo-
średnio nawiązuje do dawnych tradycji regio-
nu, para się ciekawymi gałęziami rolnictwa 
i wskrzesza dawne rzemiosła, a także uczy 
swoich gości najróżniejszych praktycznych 
umiejętności. Goszcząc pod wiejskim dachem, 
można wziąć udział w ciekawych warsztatach 
– garncarstwa, wyrobu koziego sera, piecze-
nia tradycyjnego chleba czy bibułkarstwa.  
Wizyta w gospodarstwach agroturystycznych 
to także dobra nauka dla najmłodszych – wi-
dok i dotyk hodowanych zwierząt z pozoru 
prozaiczny, w dzisiejszym świecie stanowi  
coraz większy luksus poznawczy.

Gospodarstwo ekologiczne Przedbiesz-
czady w Wisłoku Wielkim Wisłok Wiel-
ki 40, tel. 13 431 88 38, 507  570 208, 
508 776 193, www.przedbieszczady.pl
Sercem gospodarstwa jest piękny stary 

dom z kaflowym piecem, w którym żywy 
ogień dostarcza ciepła do wypieku pach-
nącego chleba. Tutejszy chleb wyrabia-
ny jest na bazie własnego koziego mleka,  
a także mąki i innych dodatków pocho-
dzących z lokalnych upraw ekologicznych. 
Największą atrakcją gospodarstwa są bez 
wątpienia kozy rasy alpejskiej z charaktery-
stycznym brązowym ubarwieniem i czarną 
pręgą biegnącą wzdłuż linii grzbietu. Dzięki 
nim otrzymywane jest kozie mleko, które 
właściciele zamieniają we wspaniałe sery, 
w tym bundz, ser wołoski, ser wędzony, 
bryndzę, ser biały, a także sery z ciekawy-
mi dodatkami, np. z mieszanką ziół leczni-
czych, papryką czy z aromatycznym czo-
snkiem niedźwiedzim.  Przedbieszczady to 
prawdziwie wielofunkcyjne gospodarstwo 
agroturystyczne. Jedną z nadrzędnych idei 
gospodarzy jest chęć upowszechniania 
wiedzy na temat żywności, rolnictwa i kul-
turowego dziedzictwa wsi. Ponadto reali-
zuje się tu warsztaty edukacyjne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych związane z hodowlą 
zwierząt oraz produkcją serów koziego  
i wołoskiego. Pod dachem drewnianego 
domu mieści się również całodobowy cer-
tyfikowany punkt informacji turystycznej.
Liczba miejsc noclegowych: 6
Wyżywienie na miejscu: tak.

Gospodarstwo agroturystyczne U Flika 
w Dźwiniaczu Dolnym Dźwiniacz Dolny 
13, Tel. 608 626 775, www.uflika.com.pl
Kuszący zapach świeżych wypieków jest jed-
nym z wyróżników gospodarstwa Romana 
Glapiaka, który codziennie ze swojego pieca 
wyjmuje najróżniejsze pyszności – świeży 
chleb, wspaniałe proziaki, podpłomyki i sy-
cące bułki. Od 1996 roku, daty rozpoczęcia 
swojej działalności, gospodarzom udało się 
zdobyć wiele prestiżowych nagród, w tym 
w 2001 roku pierwsze miejsce w kategorii 
„Przednie jadło” oraz drugie miejsce w ka-
tegorii „Wygodny kwaterunek” w konkursie 
wojewódzkim. Rok później drugie miejsce  
w konkursie telewizyjnym „Wyprawa za jeden 
uśmiech”, a w 2003 roku Podkarpacka Re-
gionalna Organizacja Turystyczna przyznała 
gospodarstwu Podkarpacki Znak Jakości. 
Podczas specjalnych warsztatów można tu 
przyswoić wiedzę i umiejętności z zakresu 
wypieku chleba, poznać tajniki wyplatania 
koszyków z wikliny, nauczyć się czerpania 
papieru, a także posiąść wiedzę o filcowaniu 
wełny. Odpoczynek i spokój zapewnia cień 
niemal dwustuletniej lipy oraz widok zwie-
rząt gospodarskich nieśpiesznie przemiesz-
czających się po zielonym pastwisku.
Liczba miejsc noclegowych: 19
Wyżywienie na miejscu: tak.

Gospodarstwo agroturystyczne Bazyl 
w Bóbrce Bóbrka 60a, tel. 13 469 19 30, 
606 904 914, 600 323 140, www.bobr-
ka.com
Zaledwie kilkaset metrów od wód Jeziora 
Myczkowieckiego i rezerwatu przyrody Ko-
ziniec na przybyłych czeka wygodne spa-
nie, przepyszna domowa kuchnia oparta 
na regionalnych, sprawdzonych przepisach,  
a przede wszystkim ciepła, życzliwa at-
mosfera prawdziwego domu. Znajduje się 
tu również pasieka dostarczająca świeży 
złocisty miód. Gospodarstwo przynależy 
do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyj-
nych, prowadzone są tu ciekawe zajęcia  
i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  
a także grup zorganizowanych. Dużą po- 
pularnością cieszą się warsztaty bibułkar-
stwa artystycznego. Równie duże zaintere-
sowanie wzbudzają warsztaty garncarskie 
organizowane w przydomowej, przytulnej 
pracowni garncarskiej.
Liczba miejsc noclegowych: 24
Wyżywienie na miejscu: tak.

Gospodarstwo ekoagroturystyczne Oha-
nadal w Osławicy Osławica 5, tel. 503 
559 506, www.ohanadal.pl
Ohanadal to idealne miejsce dla wszyst-

kich poszukujących chwil wytchnienia  
z widokami nieodległych zielonych 
pasm górskich i przepastnych łąk mie-
niących się wszystkimi kolorami ziół. 
Dzięki pracy gospodarzy i hodowanym 
zwierzętom – kozom i krowom Osławi-
ca słynie w całej okolicy ze wspaniałych, 
ekologicznych produktów mlecznych, 
przede wszystkim z wyjątkowego cer-
tyfikowanego produktu tradycyjnego 
– sera koziego dojrzewającego biesz-
czadzkiego, a także krowich serów mo-
czonych w wódce i owijanych w liściach 
chrzanu, świeżego masła i doskonałego 
zsiadłego mleka. Tutejsze tradycyjne 
produkty to również dorodne boch-
ny chleba na liściu kapusty pieczone  
w piecu chlebowym, domowe konfitury  
i złocisty miód. Na przybyłych gości 
czeka klimatyczny drewniany dom z bali, 
z przestronną werandą, na której smak 
porannej kawy harmonijnie współgra  
z rześkim, zdrowym powietrzem. Dla 
grup zorganizowanych gospodyni pro-
wadzi ciekawe warsztaty uczące daw-
nego rzemiosła – samodzielnego wy-
pieku chleba i wyrobu koziego sera.
Liczba miejsc noclegowych: 8
Wyżywienie na miejscu: nie.

Gospodarstwo ekologiczne Magiczny 
Zakątek w Chmielu Chmiel 27, tel. 604 
792 636, www.magicznyzakatek-biesz-
czady.pl
Na słonecznym, południowym stoku 
Otrytu, tuż obok spokojnych wód Sanu 
rozpościera się 40-hektarowe gospodar-
stwo ekologiczne – wymarzone miejsce 
na rodzinne wakacje spędzone w sercu 
Bieszczadów. Gospodarze ogromną tro-
ską otaczają swoje zwierzęta gospodarskie 
i domowe uprawy. Dzięki ich wieloletnie-
mu doświadczeniu można tu poznać od 
podszewki wszelakie aspekty hodowli oraz 
pozyskiwania i wyrobu tradycyjnych pro-
duktów ekologicznych. Pod gościnnym 
dachem na przybyłych czeka wspaniała 
uczta, najprawdziwszy wiejski rosół z kury, 
dorodne młode ziemniaczki okraszone 
masłem lub skwarkami, świeżo wyciskany 
sok z własnych warzyw i owoców oraz 
inne lokalne specjalności, a wszystko to 
powstaje na tradycyjnej kuchni opalanej 
drewnem. Gospodarze chętnie dzielą się 
swoją wiedzą, ucząc wyrobu serów, do-
mowych soków i smakowitych przetwo-
rów, przy okazji opowiadając o codziennej 
pracy w gospodarstwie.
Liczba miejsc noclegowych: 20
Wyżywienie na miejscu: tak.
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Fotografia u góry: Idealna przestrzeń na spotkania i konferencje w górach, fot. Hotel Arłamów

Turystyka biznesowa 

Piękno bieszczadzkiego krajobrazu stwarza 
niezapomniane tło dla wszelkich konfe-
rencji, imprez i wydarzeń firmowych. Tu-
tejsze hotele zapewniają swoim klientom 
najlepsze warunki do organizacji tego typu 
spotkań. Przestronne sale konferencyjne, 
odpowiednie nowoczesne wyposażenie 
i doskonałe nagłośnienie w połączeniu  
z bogatym zapleczem i miłą obsługą speł-
niają najwyższe wymagania. Bieszczady 
to dobre miejsce dla każdego większego 
spotkania, niezależnie od jego tematyki  
i rozmachu. Czas spędzony w kameralnych, 
klimatycznych hotelach sprzyja twórczym 
dyskusjom i integracyjnym szkoleniom. Tuż 
po opuszczeniu przez uczestników spo-
tkań sal konferencyjnych czekają na nich 
wyśmienite restauracje serwujące lokalne 
potrawy, kompleksy rekreacyjne pozwa-
lające odpocząć po długich obradach czy 
wreszcie same Bieszczady z bogatą paletą 
krajobrazowych atrakcji i przyrodniczego 
dostojeństwa. 

Hotel Arłamów  [112]  E3 Arłamów 1, 
Tel. 13 443 10 19, www.arlamow.pl
Hotel Arłamów dzięki swojej górskiej opra-

wie, wspaniałym widokom i bogatej infra-
strukturze jest jednym z najlepszych miejsc 
do organizacji spotkań i konferencji. Często 
goszczą tu najróżniejsze kongresy, szkole-
nia, targi, wystawy, pokazy, bankiety, gale, 
koncerty i uroczystości okolicznościowe. 
Dzięki blisko 3500 m2 powierzchni organi-
zacyjnej w hotelu można planować nawet 
największe wydarzenia. Do dyspozycji gości 
jest czternaście klimatyzowanych, w pełni 
wyposażonych sal konferencyjnych z naj-
nowocześniejszym sprzętem, imponujący 
dziedziniec z unikatowym przeszklonym 
dachem, świetne restauracje oraz prze-
stronne sale bankietowe. Cztery sale kon-
ferencyjne znajdują się w jednym skrzydle 
budynku, dzięki czemu dostęp do pozosta-
łych przestrzeni jest prostszy i bardziej czy-
telny dla uczestników wielkich wydarzeń. 
Dwie sale posiadają ruchome ściany dzia-
łowe, co umożliwia ich wygodny podział  
i dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
każdego spotkania. W hotelu mieszczą się 
także dwie hale wystawienniczo-targowe  
o łącznej powierzchni 2800 m2, a wspania-
łe przeszklone patio to idealna oprawa dla 
wszystkich większych imprez – widok roz-
gwieżdżonego nieba na długo pozostaje  
w pamięci każdego gościa. 

Hotel Perła Bieszczadów – Centrum Kon-
ferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej Czarna 
61, tel. 13 461 61 61, www.geovita.pl/
hotel-perla-bieszczadow
Na obrzeżach Czarnej, pośród lasów Pasma 
Ostrego znajduje się jedno z najlepszych 
centrów konferencyjnych w całym regionie. 
Hotel Perła Bieszczadów od lat utożsamiany 
jest z komfortem, profesjonalizmem i inspi-
racją do pracy twórczej. Do dyspozycji gości, 
oprócz głównego budynku hotelu, są drew-
niane całoroczne domki oraz dom wczaso-
wy oferujące jedno- i dwuosobowe pokoje  
i stylowe apartamenty. W hotelowym cen-
trum konferencyjno-rekreacyjnym od wielu lat  
z dużym powodzeniem organizowane są licz-
ne konferencje, seminaria oraz inne imprezy 
okolicznościowe. Hotel oferuje trzy w pełni 
wyposażone sale konferencyjne, w tym salę 
główną o powierzchni 115 m2 przeznaczoną 
dla dużych grup. Maksymalnie może ona po-
mieścić nawet 120 gości. Szara sala przezna-
czona jest dla nieco mniejszych grup, około 
30-osobowych, natomiast sala czerwona to 
kameralne pomieszczenie konferencyjne dla 
15 osób. Gdy zaistnieje taka potrzeba, do ce-
lów szkoleniowych przystosować można ko-
lejnych pięć sal. Wszystkie pomieszczenia są 
klimatyzowane, dobre zaciemnienie sprzyja 
twórczej pracy i multimedialnym wykładom 
prezentowanym za pomocą nowoczesnego 
sprzętu, w tym dobrego nagłośnienia, wydaj-
nych komputerów i licznych rzutników. Poza 
konferencjami w hotelu często goszczą firmo-
we imprezy integracyjne oraz inne wydarzenia.

Centrum Promocji Leśnictwa w Muczne 
Muczne 2, tel. 516 824 694, www.lasy-
bieszczadzkie.pl
W samym centrum bieszczadzkiego worka 
ulokowało się Centrum Promocji Leśnic-
twa w Mucznem. Budynek posiada barwną 
i długą historię, przez wiele lat pełnił on rolę 

ośrodka myśliwskiego Rady Ministrów PRL  
i był zamknięty dla ogółu społeczeństwa.  
W tym czasie w jego pokojach gościli ówcze-
śni prominenci, stąd wyruszali na polowania 
do doliny górnego Sanu. W ostatnich latach, 
po przejęciu obiektu przez Lasy Państwowe, 
hotel przeszedł gruntowną metamorfozę zry-
wającą z dawną przeszłością. Dziś jest to jeden 
z największych i najnowocześniejszych hoteli 
położonych w głębi Bieszczadów. W bryle 
budynku mieści się duża sala konferencyjna 
dla 100 osób, a także nieco mniejsza sala edu-
kacyjna przeznaczona dla grup liczących do 
25 osób. Nowoczesne i dobrze wyposażone 
sale są idealnym miejscem do zorganizowa-
nia konferencji, wszelkich wydarzeń, szkoleń 
firmowych i imprez integracyjnych. Ogromną 
zaletą hotelu jest jego unikatowe położenie  
i bogactwo oferowanego zaplecza. Hotelowy 
kompleks relaksacyjny z saunami i jacuzzi uzu-
pełniają restauracja, zewnętrzne wiaty ogni-
skowe, ciekawe muzeum przyrodnicze, a zimą 
– wypożyczalnia sprzętu narciarstwa biego-
wego. Przy budynku hotelu rozpoczynają się 
słynne trasy narciarstwa biegowego. Centrum 
w Mucznem to także doskonałe miejsce wy-
padowe dla wycieczek prowadzących w stro-
nę Bukowego Berda (1312 m n.p.m.), do poka-
zowej zagrody żubrów, na wieżę widokową na 
Jeleniowatym (907 m n.p.m.) czy wreszcie do 
krainy nieistniejących wsi w dolinie Sanu.

Hotel Solina w Myczkowcach Myczkowce, 
tel. 13 461 80 31, www.hotelsolina.eu
Ponad niebiesko-zieloną spokojną taflą Je-
ziora Myczkowieckiego, tuż obok korony za-
pory, w otoczeniu lesistych wzgórz wznosi 
się budynek hotelu Solina. Jego unikatowe 
położenie stanowi doskonałą oprawę każde-
go wydarzenia, imprezy firmowej, szkolenia 
czy konferencji.  W hotelu znajdują się trzy 
mniejsze sale konferencyjne oraz duże stu-
dio audytoryjne o powierzchni 252 m2. Studio 
może pomieścić nawet 120 osób w układzie 
teatralnym lub 100 w układzie bankietowym, 
a mniejsze sale łącznie, odpowiednio, około 
110 lub 80 osób. Wszystkie wyposażone są  
w profesjonalne rzutniki, projektory multi-
medialne, tablice, duże telewizory, a także 
dobre nagłośnienie zapewniające doskonałą 
akustykę. Spotkaniom i konferencjom sprzyja 
malownicze położenie. W przerwie między 
obradami okolica oferuje wiele możliwości 
odpoczynku. W pobliżu hotelu mienią się  
w słońcu spokojne fale Jeziora Myczkowiec-
kiego, a zielone lasy pobliskich wzgórz zapra-
szają na wycieczki licznymi ścieżkami space-
rowymi. Ciekawostki przyrodnicze oferują trzy 
pobliskie rezerwaty przyrody, starorzecze Sanu 
oraz malownicza Skałka Myczkowiecka.

Sala konferencyjna, fot. Hotel Arłamów
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Smak dawnych Bieszczadów
Kuchnia dawnych mieszkańców Bieszcza-
dów była dość uboga i bazowała na tym, 
co zrodziło niewielkie kamieniste poletko, 
oraz na tym, co dostarczył miejscowy las. Do 
posiłków siadano wspólnie, często jedzono  
z jednej dużej misy, a mięso na stole gościło 
niezwykle rzadko. W okresie przednówka, po 
wyczerpaniu zimowych zapasów, a jeszcze 
przed zebraniem nowych plonów, w oczy 
często zaglądał głód, łagodzony tym, co 
udało się znaleźć, jak chociażby dziką roślin-
nością, wiosennymi grzybami czy nasionami 
buka. Łemkowska kuchnia, dość prosta, opie-
rała się na produktach rolnych i nabiale, np.  
w przedwojennym Maniowie jadano ziem-
niaki, bób, kapustę, buraki, czosnek i grzyby, 
głównie prawdziwki, kozaki, opieńki i maślaki, 
z mąki owsianej pieczono podpłomyki – pa-
lanycie. Posiłki spożywano zazwyczaj trzy 
razy dziennie, rano jadano obiad, popołu-
dniem połudenok, a wieczorem spożywano 
wieczerzę. Typowe dania obejmowały czyr, 
czyli rzadką zacierkę na bazie mąki, zamiesz-
kę – gęsty czyr, kisełycię – żur z mąki owsia-
nej, kwasówkę – zacierkę z soku z kiszonej 
kapusty, pamułę – gęstą kaszę pszenną  
z owocami. Praktycznie nie jadano mięsa, 
które na stołach pojawiało się jedynie przy 
okazji większych świąt. 

Równie ubogie było bojkowskie menu, ja-
dano głównie nabiał i skromne płody rolne, 
ziemniaki i kiszoną kapustę, niezwykle rzad-
ko na stole gościło mięso. Posiłki spożywano 
dwa razy dziennie z jednej glinianej miski, 
używając drewnianych łyżek. Najczęściej 
jadano barszcz z mąki żytniej, zupę z ziem-
niaków, czyli żupku, oraz ziemniaki okraszo-
ne mlekiem lub kapustą. Bieszczadzkie lasy 
dostarczały na stół jagody, orzechy i grzyby. 
Do dawnych tradycji kulinarnych nawią-
zują dziś liczne karczmy i restauracje ser-
wujące jadło, którego inspiracją są posiłki 
spożywane pod dachami łemkowskich  
i bojkowskich chyż.

Słodki Domek w Lesku Lesko, ul. Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego 37, tel. 13 
469 87 11, www.slodkidomek.szelc.eu
Nowy dzień dobrze jest rozpocząć od aro-
matycznej kawy, najlepiej w towarzystwie 
słodkiej przystawki. W Lesku taki wstęp do 
lepszego poranka zapewnia Słodki Domek, 
cukiernia należąca do rodziny Szelców. 
Tutejsza kawa w połączeniu z serwowa-
nymi słodkościami jak nic innego potrafi 
dobrze nastroić do pokonywania kolej-
nych kilometrów bieszczadzkich tras. Na 
cukierniczej ladzie uginającej się od wspa-
niałych serników, apetycznych szarlotek  

i ciast uwagę przykuwają jagodowe de- 
sery, wystarczy tylko jedna łyżeczka tych 
precjozów, by myślami przenieść się na 
bieszczadzkie borówczyska.

Karczma Siedlisko Carpathia w Mucz- 
nem Muczne 3a, tel. 13 461 01 22, 
608617476, 602194225, www.muczne.
com.pl
W karczmie w Mucznem na każdego podróż-
nika czeka deska pełna lokalnych przysma-
ków – domowych ogórków kiszonych, pysz-
nego smalczyku, marynowanych grzybków  
z pobliskiego lasu oraz wybór serów i wędlin. 
To idealna przystawka w oczekiwaniu na rybę 
– pstrąga z miejscowego stawu podanego 
w opiekanych ziemniaczkach, a wszystko to 
w towarzystwie bogatego zestawu surówek. 
Można tu również skosztować prawdziwe-
go gulaszu z dzika serwowanego z fuczkami 
oraz hreczanyków z sosem grzybowym.

Karczma Brzeziniak w Przysłupiu Przy-
słup 27, tel. 501 618 725, www.brzezi-
niak.pl
Podróżując Bieszczadzką Kolejką Leśną, ko-
niecznie trzeba przystanąć przy Siedlisku 
Brzeziniak przy końcowej stacji wąskotorów-
ki. Tutejsza karczma słynie z bojkowskiej zupy 
borowikowej, wspaniałych pstrągów oraz ol-

brzymków huculskich – opiekanych na chru-
piąco pierogów nadziewanych ziemniakami, 
serem i boczkiem, okraszonych masłem 
czosnkowym i sosem śmietanowo-czosn-
kowym. Tutejsza owcza zakuska, deska serów 
podana z sosem żurawinowym, to jedyna 
w swoim rodzaju szybka przekąska, która 
sprawdza się w oczekiwaniu na kolejne dania 
lub odjazd kolejki. Schodząc szlakiem żółtym 
z widokowego Jasła (1153 m n.p.m.), warto 
sięgnąć po zapiekankę pasterską – pyszne 
kawałki baraniego mięsa podane z opiekany-
mi ziemniakami, oscypkiem, brokułami i oli-
wą miętową. Karczma Brzeziniak to również 
dobre miejsce, by rozsmakować się w kuchni 
rodem z kresów wschodnich, przede wszyst-
kim w knyszach z bryndzą i sosem boro- 
wikowym oraz pielmieni z octem i śmietaną.

Karczma Łemkowyna w Cisnej Cis- 
na 116, tel. 696 062 589, www.karcz-
ma-lemkowyna.pl
Będąc w Cisnej, koniecznie trzeba zawi-
tać do karczmy Łemkowyna. Regionalne 

Fotografie u góry (od lewej): 
– Olbrzymy Huculskie, fot. Karczma Brzezi-

niak w Przysłupiu
–  Kotleciki jagnięce, fot. Karczma Brzeziniak 

w Przysłupiu

Kulinaria
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Sala główna, fot. Karczma Brzeziniak  

w Przysłupiu
– Chata Wędrowca w Wetlinie, fot. M. Gospodarek
– Chate Wędrowca w Wetlinie, fot. M. Gospodarek

receptury wskrzeszają tu dawne smaki 
kuchni łemkowskiej i bojkowskiej. W bo-
gatym menu gości m.in. warianka, czyli 
zupa na zakwasie kapusty z beczki poda-
wana z ziemniakami, krupnyje warenyky 
– pierogi z kaszą gryczaną, pęczakiem, 
boczkiem i kapustą, pierogi kiełsyczie  
z kapustą i grzybami w cieście z mąki 
razowej, pierogi z czosnkiem niedź-
wiedzim, żur łemkowski z wędzonką  
i kiełbaską serwowany w chlebie, a także 
hreczanyki – kotleciki z kaszą gryczaną, 
wieprzowiną i czosnkiem niedźwiedzim. 

Paweł Nie Całkiem Święty w Smereku 
Smerek 67, tel. 531 000  126, www.pa-
welniecalkiemswiety.pl
Schodząc z Połoniny Wetlińskiej, warto 
zajrzeć do Smereka. Tamtejszy lokal Pa-
weł Nie Całkiem Święty podratuje każdego 
wędrowca doskonałym białym barszczem 
ze szczawiem i plackami bieszczadzkimi  
z gulaszem i żółtym serem. Najsmaczniej-
szą rybą Bieszczadów jest bez wątpienia 
pstrąg – również i tu można go zasma-
kować, serwowany jest w maśle czosn-
kowym wraz z kiszoną kapustą i frytkami. 
Entuzjaści prawdziwego chłopskiego jadła 
też znajdą tu coś dla siebie – wiejski bigos, 
smażoną kaszankę podaną z kapustą za-

smażaną czy wreszcie podkarpacką klasy-
kę – kultowy kotlet schabowy z ziemnia-
kami i słynną zasmażaną kapustą.

Gościniec w Starym Siole w Wetlinie 
Wetlina 71, tel. 517 598  500, 733 070 
434, www.staresiolo.com
Gościniec w Starym Siole zaskoczy kameral-
nością oraz sezonowymi daniami, przez cały 
rok natomiast można się tu delektować pie-
rogami z bobem, żeberkami zawijanymi ka-
pustą w sosie z zielonego pieprzu, gęsią pier-
sią z wiśniami, policzkami wołowymi w sosie 
winnym czy też zwykłą kaszą gryczaną z ke-
firem. Stara drewniana chata mieści również 

niesamowite bogactwo win, a gospodarze 
pomogą dobrać właściwy gatunek spośród 
niemal 300 skrzętnie przechowywanych 
w miejscowej piwniczce. Gościniec to także 
dobre miejsce na zjedzenie czegoś słodkie-
go. Słynne domowe ciasta, wspaniała aro-
matyczna kawa, ogromny wybór sypanych 
herbat i gorąca czekolada to idealny przepis 
na kilka chwil błogiego zapomnienia.

Chata Wędrowca w Wetlinie Wetlina 
113, tel. 500 22 55 33, www.chatawe-
drowca.pl
Słynna Chata Wędrowca od lat raczy po- 
dróżnych naleśnikami gigantami – certyfi-

kowanym bieszczadzkim produktem lokal- 
nym, doskonałymi pierogami, pstrągiem  
z pieca, zupą z baraniny i sycącym kapu- 
śniakiem. Jako jedna z pięciu na Podkar-
paciu, a jedyna w Bieszczadach Wysokich, 
może pochwalić się przyznaniem presti-
żowych żółtych czapek kucharskich Gault 
& Millau. Od lat miejsce to jest oblegane 
dzięki wspaniałej atmosferze, miłemu dla 
oka wystrojowi, a przede wszystkim dosko-
nałej kuchni. Tutejsze naleśniki zyskały już 
status prawdziwej legendy, klasyczne ciasto 
naleśnikowe formuje się tu w gruby placek 
przypominający racucha. Jako dodatki słu-
żą do niego miejscowe jagody zebrane na 
bieszczadzkich borówczyskach, smażone 
na maśle jabłka, pyszne truskawki, jogurt  
z miodem czy kruszony twaróg. Wybrany 
składnik pięknie okrasza kwaśna śmietana,  
a całość wieńczy pudrowa mgiełka cukru.

Oberża Zakapior w Polańczyku Polań-
czyk, ul. Zdrojowa 37, tel. 661 075 340, 
www.zakapior.com
Wypoczywając nad wodami Jeziora Soliń-

Kaszanka z kapustą zasmażaną,  
fot. Paweł Nie Całkiem Święty w Smereku

Żurek z jajkiem, 
fot. Paweł Nie Całkiem Święty w Smereku
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Bieszczadzkie sery, fot. Gospodarstwo 

Ekologiczne Przedbieszczady w Wisłoku 
WIelkim (2 fotografie)

– Rzemieślnicze piwa, fot. Browar Ursa Maior 
w Uhercach Mineralnych   

skiego warto zajrzeć do Oberży Zakapior  
w Polańczyku, gdzie czeka prawdziwa 
uczta złożona z dań tradycyjnych i kuchni 
inspirowanej tradycją łemkowsko-bojkow-
ską. Słynna zupa z borowikami i suszonymi 
śliwkami, świeże i pachnące proziaki, łem-
kowski klusz, fuczki ze śmietaną, hryczanyki  
z sosem z leśnych grzybów czy hradlak  
barani to jedynie część tutejszego świata  
kulinarnych fantazji. Jako przekąskę poleca 
się tu deskę bieszczadzkich serów, w tym 
wspaniałych kozich specjałów wyrabia- 
nych w lokalnych, ekologicznych gospo- 
darstwach. 

Restauracja Kamionka przy Szybowi-
sku Bezmiechowa Akademicki Ośro-
dek Szybowcowy, Bezmiechowa Górna, 
tel. 697 186 135
Posiłek z najlepszym widokiem na Biesz-
czady serwuje za to restauracja Kamionka 
przy Akademickim Ośrodku Szybowcowym 
nad Bezmiechową. Tutejsze szare kluski 
z  zasmażaną kapustą, kotlet schabowy 
większy od samego talerza czy wreszcie 
słynne placki po bieszczadzku zaspoko-
ją nawet największych pochłaniaczy du-
żych porcji. Po obiedzie warto zamówić 
przepyszną szarlotkę z kawą lub herbatą  
i delektować się widokami zachodzącego 
słońca powoli skrywającego się za mo- 
rzem zielonych grzbietów.

Bieszczadzkie sery
Prawdziwym fenomenem ostatnich lat sta-
ły się ekologiczne bieszczadzkie sery kozie 
produkowane w lokalnych gospodarstwach. 
Niezwykle zdrowe, smaczne i aromatyczne 
stanowią doskonały dodatek do każdego po-
siłku, a podane na desce są idealną przeką-
ską, która przypomina o smaku Bieszczadów. 
Jedne z najlepszych serów w okolicy produ-
kuje bieszczadzki Grek Nikos Manolopulos  
w Wańkowej. Jego wytwory łączą w sobie 
mleko kozie, krowie i owcze. Tutejsze sery 
huculskie, „oscipki”, feta, bundz, sery so-
lankowe to najprawdziwsza klasyka sama 
w sobie. Wielu bieszczadzkich serowarów roz-
poczynało naukę pod skrzydłami Nikosa, a jego 
Czar PGR-u w Wańkowej to dobre miejsce 
do tego, by spróbować najlepszych serów 
i poznać arkana ich wyrobu. Zmierzając  
w Bieszczady od strony Beskidu Niskie-
go, warto zajrzeć do gospodarstwa eko-
logicznego Przedbieszczady w Wisłoku 
Wielkim, gdzie uczniowie Nikosa z kozie-
go mleka produkują bundz, ser wołoski, 
ser wędzony, bryndzę, ser biały oraz inne 
ciekawe sery z lokalnymi dodatkami, taki-
mi jak czosnek niedźwiedzi czy zioła ze-
brane na okolicznych łąkach. Znajdujące 
się w nieodległej Osławicy gospodarstwo 
ekoagroturystyczne Ohanadal słynie z cer-
tyfikowanego produktu tradycyjnego – sera 
koziego dojrzewającego bieszczadzkie-

go, a także pysznych krowich wyrobów,  
w tym sera moczonego w wódce i zawija- 
nego w liściach chrzanu. Gospodarstwo 
Bieszczadzka Koza w Smolniku nad Sanem 
przycupnęło tuż obok dawnej drewnia-
nej cerkwi wpisanej na Listę światowego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze-
go UNESCO. Można tu zakosztować naj-
prawdziwszych kozich serów i uzupełnić 
swoje zapasy; koniecznie trzeba zabrać 
ze sobą fenomenalny ser podpuszczkowy  
z miętą. Jadąc wzdłuż Dużej Obwodni-
cy Bieszczadzkiej pod szczytami połonin, 
warto zatrzymać się przy jednej z bacó-
wek, gdzie wyrabia się fantastyczne sery  
owcze, przede wszystkim znakomite aro-
matyczne wędzone oscypki.
Czar PGR-u Wańkowa 3, Tel. 661 461 306
Gospodarstwo ekologiczne Przed- 
bieszczady Wisłok Wielki 40, tel. 13 431 88  
38, 507 570 208, 508 776 193, www.przed-
bieszczady.pl
Gospodarstwo ekoagroturystyczne  
Ohanadal Osławica 5, tel. 503  559  506, 
www.ohanadal.pl
Bieszczadzka Koza Smolnik 25, tel. 509  
507 357

Niedźwiedzie piwo warzą
Aleksander Fredro w swoim pamiętniku Trzy 
po trzy, opisując podróż do Cisnej, wspo- 
minał o gwałtownie nadciągającej burzy. 

Niemal czarno-granatowe niebo i odbija- 
jące się od górskich zboczy pomruki 
grzmotów w miejscowej tradycji tłuma-
czono jako oznakę warzenia piwa przez 
bieszczadzkie niedźwiedzie, gdzie kolejne 
grzmoty miały być echem przetaczanych 
z rozmachem ogromnych beczek z piwem. 
Piwo od wieków towarzyszyło człowieko-
wi, niegdyś małe browary stanowiły częsty 
widok w wielu miejscowościach. Dzięki nim 
zaopatrywano karczmy i szynki, w których 
stołowali się podróżni i lokalni mieszkań-
cy. Jeden z browarów funkcjonował od  
XVII wieku w Posadzie Zarszyńskiej, nie- 
stety dziś pozostały po nim jedynie  
XIX-wieczne budynki. Żywa jest też pa- 
mięć o dobrym, goryczkowym piwie wa-
rzonym na miejscu aż do lat 80. XX wieku. 

Browar Ursa Maior w Uhercach Mineralnych   

 [135]  D4 Uherce Mineralne 122a, 
tel. 791 146 277, www.ursamaior.pl
Zaledwie kilka lat temu piwna rewolucja 
z impetem uderzyła w polski rynek piwa. 
Nie ominęła i tego regionu, w wyniku cze-
go powstały tu dwa browary – Ursa Maior 
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Fotografie u góry (od lewej): 
– Zabudowania winnicy,  

fot. Winnica Szlachecka w Dobrej 
– Unikatowy Bierbrand, fot. Browar Ursa 

Maior w Uhercach Mineralnych

w Uhercach Mineralnych oraz Browarnia 
w Mucznem. Kierując się w Bieszczady, 
warto wstąpić do „Wielkiej Niedźwiedzicy”  
w Uhercach, gdzie piwowarka Aga nad 
kotłem warzelnym potrafi wyczarować 
najwspanialsze piwne eliksiry. Ursa Maior 
to unikatowe połączenie rzemieślniczego 
browaru, galerii sztuki, miejsca spotkań  
i punktu informacji turystycznej. W miej-
scowym sklepiku można zaopatrzyć się 
w bieszczadzką literaturę, dzieła sztuki,  
a przede wszystkim w pyszne piwo. So-
wicie nachmielony Megaloman, zaskaku-
jąco wędzony Deszcz w Cisnej czy przy-
jemny Śnieg na Beniowej to jedynie mały 
fragment tutejszego piwnego świata. Na 
osobną uwagę zasługują etykiety napo-
jów – to istne dzieła sztuki. W browarze 
wytwarza się również inne perełki, jak Cydr  
z Bieszczad, powstały z owoców zbiera- 
nych z wiekowych bieszczadzkich jabło-
ni, pierwszy w Polsce ocet piwny czy też  
unikatowy Bierbrand. 

Browarnia Muczne  [136]  F6  

Siedlisko Carpathia, Muczne 3a, tel. 13 
461 01 22, 608  617  476, 602  194  225, 
www.muczne.com.pl
Po zejściu z malowniczego Bukowego Ber-
da warto skierować się do nietuzinkowej, 

klimatycznej karczmy przy Siedlisku Car-
pathia w Mucznem, gdzie znajduje się mi-
krobrowar rzemieślniczy Browarnia Mucz-
ne. Tutejsze piwa – Zakapior Bieszczadzki, 
Jeleniowate Dzikie czy Cerkiewne Ciemne 
– to najlepsza nagroda, jaka może spotkać 
strudzonego wędrowca po całodziennej 
górskiej wędrówce. Piwa cieszą wspaniałą 
barwą i przyjemnym chmielowym aroma-
tem. Słodowa podbudowa, odpowiednie 
nasycenie oraz zdobiąca kufel koron-
ka piany potrafią oczarować wszystkich  
prawdziwych znawców tego dobrego  
rzemieślniczego trunku. 

Winnym szlakiem
Winiarskie tradycje Podkarpacia wraca-
ją do łask. Coraz częściej w krajobrazie 
regionu pojawiają się zadbane linie win-
nych latorośli zdobiących nasłonecz-
nione zbocza łagodnych wzniesień.  
W dolinie Sanu, na terenie Pogórza 
Przemyskiego pomiędzy Dobrą a Ulu-
czem ulokowała się urokliwa Winnica 
Szlachecka. W jej przepastnej piwniczce 
można spróbować sześciu gatunków 
win, trzech białych – Solaris, Joche-
niter i Sibera oraz trzech czerwonych 
– Regent, Dulfander i Marechal Foch.  
Będąc w Sanoku, warto wstąpić do win-

nicy Dolina Sanu, gdzie podniebienie 
uraczą cztery gatunki wina, a także do 
winnicy Jarosz oferującej degustację 
kilku tutejszych gatunków. 
Winnica Szlachecka Dobra, tel. 667 519   
863, www.winnica.sanok.pl
Winnica Dolina Sanu Sanok, ul. Kmicica 5, 
tel. 13 46 370 89, 691 406 532, www.winnica-
-dolinasanu.pl
Winnica Jarosz Sanok, ul. Konarskiego 90, 
tel. 601 162 723, www.winajarosz.pl

Bieszczadzkie Smaki w Smolniku nad 
Osławą Smolnik 9, tel. 504 756  366, 
www.bieszczadzkiesmaki.pl
Entuzjaści mocniejszych trunków znajdą 
w Bieszczadach coś dla siebie. Szczegól-
nie warto zajrzeć do Smolnika nad Osła-
wą, gdzie w 130-letniej łemkowskiej chyży 
Bieszczadzkich Smaków rodzą się prawdzi-
we cuda – regionalne nalewki i destylaty. 
Smaki Bieszczadów szczelnie zamknięte są  
w szklanych butelkach – tarninówka, 
bzianka, pokrzywówka, sosnówka, no-
strzykówka powstają z należytą pieczo-
łowitością z tego, co zrodziła tutejsza 
ziemia, co pozwala odkrywać na nowo 
zdrowotne właściwości nieco zapo-
mnianych gatunków roślin i owoców.  
W ich towarzystwie cieszą oko i duszę tak-

że bardziej odważne i wyszukane receptury 
– absynt Bieszczadzka Wróżka, kawówka 
Bieszczadzki Smolarz, sosnówka Szyszka 
Mocna czy wreszcie mocne i aromatyczne 
owocowe destylaty z jabłek, gruszek, tarni-
ny, śliwek, czarnej porzeczki i moreli. 

Podkarpacka Destylarnia Okowity w Dłu-
giem koło Zarszyna  [137]  B3 Długie, 
ul. Sanocka 123, tel. 609 505 253
Podróżując Szlakiem Historycznych Re- 
ceptur, po prostu trzeba wstąpić do  
Podkarpackiej Destylarni Okowity w Dłu-
giem koło Zarszyna. Jej tradycje sięgają 
lat 80. XIX wieku. Wykorzystując tra-
dycyjną technologię parową, tutejsza 
gorzelnia produkuje prawdziwą rze-
mieślniczą okowitę z ziemniaków, psze-
nicy, kukurydzy, jabłek, śliwek i gruszek.  
Każda sprzedawana butelka jest nu- 
merowana, a poza okowitą można tu 
również nabyć wspaniałe nalewki, ole-
je roślinne tłoczone na zimno oraz na- 
turalne octy owocowe.
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I zostały tylko kamienie
Głęboko, w cieniach dolin skrytych pod 
grzbietami połonin, magur i kiczer po-
zostały ślady wielowiekowej egzysten-
cji – są to dawne wsie i ich przysiółki, 
których tereny na nowo wzięła w posia-
danie przyroda. Trudna historia XX wieku 
całkowicie zmieniła krajobraz kulturo-
wy południowo-wschodniego skrawka 
Podkarpacia. Niegdyś ludne wsie po-
chłonęła nagła, niespodziewana, zgo-
towana przez człowieka zagłada. Kon-
flikty zbrojne i przymusowe wysiedlenia 
pozostawiły po sobie dojmująco ciche  
i puste górskie doliny. Bieszczady wraz  
z okolicznymi terenami były dawniej 
jednymi z najgęściej zaludnionych gór  
w Polsce, kolejne wsie niemal stykały się 
tu ze sobą, tworzyły zwarte łańcuchy 
zabudowy meandrującej wraz z dolina-
mi rzek i potoków. 

Echem dawnego życia pozostały skryte  
w gąszczach kamienie, podmurówki 
domów, ziemne kolebkowe piwnice, 
stare studnie, cerkwiska i cmentarze 
stojące w cieniu drzew kapliczki oraz 
krzyże przydrożne, a także wijące się 
donikąd ślady holwegów, czyli głę-
bocznic – starych i zapomnianych dróg 

wydrążonych przez koła wozów kon-
nych. Poszukiwania zapomnianych 
Bieszczadów warto zacząć wczesną 
wiosną, tuż po zejściu śniegu lub póź-
ną jesienią, gdy bujna roślinność powoli 
poddaje się panującym warunkom at-
mosferycznym. W tych miesiącach ślady 
dawnej zabudowy są najbardziej czytel-
ne w terenie, a odkrywanie przeszłości 
jest nieco bezpieczniejsze, gdyż krzaki  
i wysokie trawy nie zasłaniają potencjal-
nie niebezpiecznych otworów starych 
studni. Dobrą wskazówką dla wszystkich 
poszukiwaczy są tu stare drzewa, lipy  
i jesiony oraz zapomniane sady drzew 
owocowych prowadzące do miejsc,  
w których niegdyś kwitło życie codzien-
ne. Wskazane jest, aby na wyprawę 
zabrać ze sobą reprinty starych map, 
wydanych jeszcze w okresie między-
wojennym, pozwolą one lepiej umiej-
scowić w terenie położenie kluczowych 
obiektów i dróg. Odkrywanie przeszło-
ści to jeden z najlepszych sposobów na 
zrozumienie Bieszczadów. Swą przy-
godę można tu rozpocząć w każdej  
z dziesiątek dawnych wsi, jednak kilka 
z nich osobliwie zdradza mikrohistorie 
zwykłych ludzi przez zaskakująco do-
brze zachowane resztki starej zabudowy. 

Bieszczady zaginione

Fotografie u góry (od lewej): 
– Sianki – kaplica dworska z początku XX w., 

w głębi dwór Stroińskich (1905 r.),  
fot. W. Demetrykiewicz

– Beniowa i Sianki na przedwojennej mapie

Dolina Górnego Sanu
Wycieczka do doliny Górnego Sanu to 
doskonała okazja, by zwiedzić kilka nie-
istniejących wsi. Spacer z Bukowca przez 
Beniową do Sianek to nieco nostalgiczna 
podróż pełna historycznych kontrastów 
zarysowanych przez pobliską granicę. 
W czasie nieśpiesznej wędrówki można 
tu napotkać parę ciekawych kapliczek 
przydrożnych, obejrzeć trzy cerkwiska 
wraz z zachowanymi resztkami dawnych 
cmentarzy, a nawet odkryć miejsce po 
dawnym dworze. Nieco wcześniej, przed 
Bukowcem ulokowały się tereny przygra-
nicznego Dźwiniacza Górnego. Wyprawa  
z Tarnawy Niżnej ujawni dwa stare cmen-
tarze, kilka krzyży przydrożnych, a także 
pozwoli uchylić rąbka tajemnicy skrywa-
nej przez meandrujący w pobliżu San,  
w tym zwracające uwagę torfowiska. Po 
wszystkim warto udać się do pobliskiego 
Mucznego i wejść na wieżę widokową na 
Jeleniowatym (907 m n.p.m.) – spojrze-
nie z lotu ptaka na okoliczne doliny daw-
nych wsi pozwoli poukładać wszystko  
w jedną spójną całość. 

Pod połoniną
Staraniem Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego w dolinie Caryńskiego można 

wędrować ścieżką historyczno-przy-
rodniczą. Słoneczna dolina zdradza 
miejsca dawnych pól, biednych pole-
tek górskich wyrywanych przyrodzie 
przez setki lat gospodarowania, dziś 
ponownie odbieranych przez naturę.  
Z Caryńskiego pozostało niewiele: kilka 
kapliczek, stary cmentarz oraz cerkwi-
sko z ruinami kaplicy odpustowej św. 
Jana Chrzciciela. Jedynie okresowa 
bacówka oraz turyści zmierzający do 
schroniska Koliba na Przełęczy Przysłup 
Caryński (785 m n.p.m.) nieco ożywiają 
dolinę w okresie od wiosny do jesieni. 

Z nurtem Sanu pod Otrytem
Jedna z najpiękniejszych tras pozwalają-
cych dotknąć przeszłości wiedzie doliną 
Sanu u stóp Otrytu – tereny Studennego, 
Tworylnego, Krywego i Hulskiego to 
gotowa przygoda dla wszystkich odkryw-
ców czasu minionego. Ruiny cerkwi, sta-
re cmentarze, miejsca po młynach, po-
zostałości dworów i folwarków, a nawet 

Bieszczady 
zaginione
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Zapraszamy w Bieszczady Bieszczady zaginione

Fotografie u góry (od lewej): 
– Cmentarz w Beniowej, kamień  

z wizerunkiem ryby, fot. Wyd. Compass
– Tablica z informacjami o dawnej wsi  

Choceń, fot. Wyd. Compass

ślady niemieckich strażnic granicznych  
z okresu II wojny światowej dość dobrze 
zarysowują układ przestrzenny dawnych 
wsi. Widok roztaczający się spod ruin  
cerkwi w Krywem na wiele lat zastyga  
w pamięci, a wyobraźnia wciąż skłania 
do jak najszybszego powrotu do pustych 
murów górującej nad całą okolicą świą-
tyni. 

Wzdłuż Wetlinki
Spacer wzdłuż szumiących wód We-
tlinki bezwolnie wiedzie ku przeszłości 
dawnych wsi – Jaworzec, Łuh i Zawój 
to nie tylko nazwy na mapie, to miejsca 
w których niegdyś tętniło życie setek ro-
dzin. Pozostały po nich cerkwiska wraz  
z cmentarzami, stare sady owocowe, za-
rastające tarasy pól, zagłębienia w terenie 
wskazujące miejsca po gospodarstwach, 
a przede wszystkim wspaniałe widoki na 
okoliczne góry, które można współdzie-
lić z ich dawnymi mieszkańcami. 

Tam gdzie sięga cień Chryszczatej
W zachodniej stronie Bieszczadów uwa-
gę przykuwa Choceń, w wąskiej doli-
nie skrytej pod Gabrów Wierchem (743  m 
n.p.m.) przetrwały do dziś relikty dawnej 
wsi, które staraniem Lasów Państwowych 

udało się zabezpieczyć i wyeksponować. 
Wiele nieistniejących miejscowości moż-
na znaleźć u stóp Chryszczatej (997 m 
n.p.m.), Kamionki, Sukowate, Huczwice 
i Rabe to prawdziwie intrygujące miejsca, 
w których przeszłość pozostawiła po so-
bie liczne ślady. Do ciekawszych pamiątek 
należą dwie kapliczki powiązane ze źródła-
mi uznawanymi niegdyś za cudowne. Jed-
na z nich znajduje się ponad Sukowatym, 
druga zaś, kapliczka Synarewo ukrywa się  
w lesie niedaleko chatki w Huczwicach.

Na Pogórzu Bukowskim
Stoki Pasma Kutów (664 m n.p.m.) przez 
wieki dawały schronienie mieszkańcom 
Kamiennego, Bełchówki, Ratnawicy  
i Zawadki Morochowskiej, w większości 
to jedynie łąki porastające dawne pola, 
a także cmentarze i cerkwiska - dają 
tu świadectwo bezpowrotnie minionej 
przeszłości. W Bełchówce zachowały 
się fundamenty starej szkoły, a po Rat-
nawicy pozostała murowana kapliczka, 
krzyże wieńczące cerkiew oraz kilka 
nagrobków na miejscowym cmentarzu. 
Mieszkańców Kamiennego wspominają 
stare metalowe krzyże przy cerkwisku, 
niewiele więcej po ludnej wsi prze-
trwało w Zawadce Morochowskiej. Na 

zboczach pasma ponad Bukowskiem 
zachował się jeszcze niewielki kirkut  
z kilkunastoma kamiennymi macewami.

Na skraju Beskidu Niskiego
Nieopodal Komańczy, już na terenach 
Beskidu Niskiego, dolina Jawornika 
zachwyca swym urokliwym położe-
niem i pozostałościami dawnej zabu-
dowy, świadectwami wiary, miejscem 
po cerkwi, zarastającymi polami i sta-
rymi owocowymi drzewami. Co bar-
dziej bojaźliwi wraz ze zbliżającym się 
zachodem powinni jednak jak najszyb-
ciej opuszczać teren dawnej wsi. Jak 
podawał w XIX wieku Oskar Kolberg  
„[…] nie ma jednego człowieka pocho-
wanego na cmentarzu, który by nie miał 
wbitego w głowę ćwieka lub uciętej  
i u nóg położonej głowy”. Dość osobliwe 
pochówki miały zapobiec pośmiertnemu 
powrotowi zmarłych jako upiorów.

W Paśmie Wysokiego
Miejscem szczególnym na mapie Pod-
karpacia są Wola Krecowska i Lachawa 
położone na pograniczu Gór Sanocko-
-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego, 
jak nigdzie indziej tutejsze lasy wciąż 
skrywają prawdziwy ogrom pamiątek 

przeszłości. Uważny spacer wzdłuż sta-
rych dróg pozwala tu odkryć na nowo 
dziesiątki starych piwnic i miejsc po do-
mach, a także dawne, częściowo opusz-
czone kapliczki. Lachawa, położona 
dość nietypowo na grzbiecie Pasma 
Wysokiego, zachwyci starą kamienną 
studnią – jedną z najlepiej zachowanych 
w całym regionie. 

Duchy Arłamowa
Wycieczka rowerowa przez Jamnę Gór-
ną i Jamnę Dolną na Pogórzu Przemy-
skim to z kolei prawdziwie sielankowa 
podróż do świata dawnych wsi rozło-
żonych wzdłuż doliny potoku Jamnin-
ka. Stare pojedyncze drzewa rosnące  
w pustej dolinie wskazują rozmieszczenie 
dawnej zabudowy. W okolicy warto zaj-
rzeć do nieistniejącej wsi Krajna położo-
nej w okolicy Lądowiska Arłamów, gdzie 
mury kamiennej kaplicy, stara droga, 
cerkwisko i cmentarz niemo opowiedzą  
o czasie wysiedleń. 
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Lista obiektów noclegowych i gastronomicznych

OBIEKTY NOCLEGOWE

Hotele

Arłamów
Hotel Arłamów
Arłamów 1
Tel. 13 443 10 19
www.arlamow.pl

Berezka
Hotel Karino SPA
Berezka 30 B
Tel. 13 469 21 38
www.karinospa.pl

Besko
Hotel Kandefer
Besko, ul. Bieszczadzka 35
Tel. 13 467 30 64
www.kandefer.com.pl

Bircza
Hotel Forest
Bircza, ul. Bieszczadzka 41
Tel. 16 672 51 00, 602 493 217
www.hotel-forest.pl

Czarna
Hotel Perła Bieszczadów
Czarna 61
Tel. 13 461 61 61
www.geovita.pl/hotel-perla-biesz-
czadow

Hoczew
Hotel Salamandra
Hoczew 155
Tel. 13 469 43 78, 13 469 45 18
www.salamandra-hotel.pl

Lesko
Hotel Szelców
Lesko, ul. Piłsudskiego 3
Tel. 13 469 60 80, 13 469 70 57
www.szelc.eu

Lutowiska
Hotel Stanica Kresowa Chreptiów
Lutowiska 102
Tel. 698 957 493
www.chreptiow.pl

Łukowe
Hotel Chutor Kozacki
Łukowe 105
Tel. 13 145 92 67, 13 492 72 49
www.chutorkozacki.pl

Myczkowce
Hotel Solina
Myczkowce
Tel. 13 461 80 31
www.hotelsolina.eu

Myczków
Hotel EwKa
Myczków 102
Tel. 13 470 31 00, 13 470 31 00
www.hotelewka.bieszczady.pl

Muczne
Centrum Promocji Leśnictwa  
w Mucznem
Muczne 2
Tel. 516 824 694
www.lasybieszczadzkie.pl

Sanok
Hotel Bona
Sanok, ul. Białogórska 47
Tel. 13 46 46 505, 13 46 47 505
www.bonasanok.pl

Hotel Sanvit
Sanok, ul. Łazienna 1
Tel. 13 465 50 88, 13 465 50 85
www.sanok.sanvit.pl

Hotel Jagielloński
Sanok, ul. Jagiellońska 49
Tel. 13 463 12 08, 13 463 12 08
www.hoteljagiellonski.pl

Hotel Pod Trzema Różami
Sanok, ul. Jagiellońska 13
Tel. 13 463 09 22, 13 463 09 22
www.podtrzemarozami.pl

Smerek
Hotel Carpatia Bieszczadzki 
Gościniec
Smerek 71
Tel. 13 460 1380, 609 502 181
www.hotel-carpatia.pl

Ustrzyki Górne
Hotel Górski
Ustrzyki Górne
Tel. 13 461 06 04, 13 461 06 20
www.hotel-pttk.pl

Pensjonaty, zajazdy

Berezka
Pensjonat Leśniczówka
Berezka 4
Tel. 693 705 571
www.pensjonatlesniczowka.pl

Nowy Łupków
Pensjonat Kimadło Wampira
Nowy Łupków 18
Tel. 13 467 72 18
www.kimadlo.pl

Polańczyk
Pensjonat Alkmena
Polańczyk, ul. Spokojna 36
Tel. 531 055 056
www.alkmena.pl

Pensjonat Beskidnik
Polańczyk, Myczków 71
Tel. 607 737 935
www.beskidnikbieszczady.pl

Sanok
Zajazd Sanocki
Sanok, ul. 2 Pułku Strzelców  
Podhalańskich 24
Tel. 13 46 300 43
www.zajazdsanocki.pl

Gospodarstwa agrotury-
styczne

Bóbrka
Gospodarstwo Agroturystyczne 
Bazyl
Bóbrka 60a
Tel. 13 469 19 30, 606 904 914, 
600 323 140
www.bobrka.com

Chmiel
Gospodarstwo ekologiczne  
Magiczny Zakątek w Chmielu
Chmiel 27
Tel. 604 792 636
www.magicznyzakatek-biesz-
czady.pl

Dźwiniacz Dolny
Agroturystyka U Flika
Dźwiniacz Dolny 13
Tel. 608 626 775
www.uflika.com.pl

Osławica
Gospodarstwo ekoagroturystycz-
ne Ohanadal w Osławicy
Osławica 5
Tel. 503 559 506
www.ohanadal.pl

Wisłok Wielki
Gospodarstwo ekologiczne  
Przedbieszczady
Wisłok Wielki 40
Tel. 13 431-88-38, 507 570 208, 
508 776 193
www.przedbieszczady.pl

Szkolne Schronisko młodzie-
żowe

Sanok
Schronisko Młodzieżowe PTSM
Sanok, ul. Konarskiego 10
Tel. 13 463 09 25
www.ptsm.org.pl/schroniska/baza-
-schronisk/podkarpackie

Schroniska górskie, schroniska 
studencke

Brzegi Górne
Bacówka PTTK Pod Małą Rawką
Brzegi Górne 2
Tel. 504 170 127
www.rawki.pl

Caryńskie
Schronisko Koliba
Caryńskie 1
Tel. 13 461 18 48
www.koliba.pw.edu.pl

Cisna
Bacówka PTTK Pod Honem
Cisna 82
Tel. 660 116 025
www.bacowkapodhonem.pl

Jaworzec
Bacówka PTTK Jaworzec
Jaworzec 1
Tel. 733 119 625, 534 643 873
www.jaworzec.com

Tarnawa Niżna
Schronisko Baza nad Roztokami
Tarnawa Niżna
Tel. 537 770 887, 502 194 734
www.bazanadroztokami.pl

Wetlina
Schronisko Pod Wysoką Połoniną
Wetlina, Stare Sioło 4
Tel. 13 468 46 54, 783 269 104
www.podwysoka.pl

Kempingi

Solina
Kemping Jawor
Solina 248
Tel. 13 469 18 47, 790 303 366
www.campingsolina.pl

Polańczyk
Kemping Zjawa
Polańczyk, ul. Równa 42
Tel. 793 024 136
www.zjawa-polanczyk.pl

Tyrawa Solna
Kemping Diabla Góra
Tyrawa Solna 121
Tel. 13 462 72 04, 502 207 623
www.diablagora.pl

Ustrzyki Górne
Kemping Ustrzyki Górne
Ustrzyki Górne 
Tel. 661 466 380, 13 461 06 04
www.hotel-pttk.pl

Wetlina
Kemping Górna Wetlinka
Wetlina
Tel. 13 468 47 76, 606 151 507,  
604 172 238
www.bieszczadywetlinka.pl

Pozostałe obiekty noclegowe

Muczne
Siedlisko Carpathia
Muczne 3a
Tel. 13 461 01 22, 608617476,  
602 194 225
www.muczne.com.pl

Roztoki Górne
Noclegi Cicha Dolina
Roztoki Górne
Tel. 13 468 42 50
www.cichadolina.info

Sanok
Dworek Sanocki
Sanok, ul. 2 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 30
Tel. 13 424 11 44, 694 466 041
www.dworeksanocki.pl

Dom Sportowca Błonie
Sanok, ul. Królowej Bony 4
Tel. 13 465 91 11
www.mosir-sanok.pl

Dom Turysty PTTK
Sanok, ul. Mickiewicza 29
Tel. 13 463 14 39, 732 713 489
www.domturysty.net.pl

Na Górze
Sanok, ul. Biała Góra 10
Tel. 501 730 909

OBIEKTY GASTRONOMICZNE

Bezmiechowa Górna
Restauracja Kamionka
Bezmiechowa Górna
Tel. 697 186 135

Bircza
Karczma Bagatela
Bircza 24
Tel. 730 010 853

Czarna Górna
Pod Czarnym Kogutem
Czarna Górna 56a
Tel. 13 461 93 70
www.czarna.bieszczady.pl

Cisna
Karczma Karnasów
Cisna 48A
Tel. 667 910 010
www.ukarnasow.pl

Karczma Łemkowyna
Cisna 116
Tel. 696 062 589
www.karczma-lemkowyna.pl

Oberża Pod Kudłatym Aniołem
Cisna 130
Tel. 664 390 898
www.kudlatyaniol.com

Siekierezada
Cisna 92
Tel. 13 468 64 66
www.siekierezada.pl

Dołżyca
Karczma Skup Runa Leśnego
Dołżyca 25
Tel. 535 376 232, 508 166 411
www.skuprunalesnego.pl

Lesko
Słodki Domek
Lesko, ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 37
Tel. 13 469 87 11
slodkidomek.szelc.eu

Łodyna
Dębowa Gazdówka
Łodyna 43
Tel. 13 461 30 81, 691 631 634
www.debowagazdowka.pl/karcz-
ma-kuchnia-regionalna

Muczne
Karczma przy Siedlisku Carpathia
Muczne 3a
Tel. 13 461 01 22, 608 617 476,  
602 194 225
www.muczne.com.pl

Polańczyk
Restauracja Pod Żaglami Hotelu 
Skalny
Polańczyk, ul. Zdrojowa 11
Tel. 13 469 20 27, 13 469 20 29,  
663 278 819
www.skalnyspa.pl/gastronomia/
nasze-lokale/restauracja-pod-
-zaglami

Oberża Zakapior
Polańczyk, ul. Zdrojowa 37
Tel. 661 075 340
www.zakapior.com

Zajazd U Górala
Przełęcz Wyżna 38
Tel. 721 791 066

Przysłup
Oberża Biesisko
Przysłup 1
Tel. 500 031 466, 534 598 629
www.biesisko.com

Karczma Brzeziniak
Przysłup 27
Tel. 501 618 725
www.brzeziniak.pl

Smolnik
Wilcza Jama
Smolnik 23
Tel. 575 100 574
www.wilczajama.pl

Sanok
Gospoda Pod Białą Górą
Sanok, ul. Rybickiego 3
Tel. 602 257 719
www.gospodasanok.pl

Karczma Jadło Karpackie
Sanok, ul. Rynek 12
Tel. 13 464 67 00
www.karczmasanok.pl

Proziakownia
Sanok, ul. Rynek 22
Tel. 531 143 038

Stary Kredens
Sanok, Plac Św. Michała 4
Tel. 797 317 279
www.starykredens.com

Smerek
Paweł Nie Całkiem Święty
Smerek 67
Tel. 531 000 126
www.pawelniecalkiemswiety.pl

Solina
Karczma Jędrulowa Chata
Solina 38A
Tel. 880 443 248, 603 552 553
www.karczmasolina.pl

Terka
Smażalnia Pstrąga Córka
Terka 70
Tel. 696 044 013

Ustrzyki Dolne
Karczma we Młynie
Ustrzyki Dolne, ul. Fabryczna 12
Tel. 13 461 13 12, 607 477 110
www.mlynbieszczady.pl/karczma

Restauracja Niedźwiadek
Ustrzyki Dolne, ul. Dworcowa 5
Tel. 696 732 423

Ustrzyki Górne
Zajazd Pod Caryńską
Ustrzyki Górne 1A
Tel. 511 311 552
www.carynska.pl

Wetlina
Gościniec w Starym Siole
Wetlina 71
Tel. 517 598 500, 733 070 434
www.staresiolo.com

Chata Wędrowca
Wetlina 113
Tel. 500 225 533
www.chatawedrowca.pl

Wołosate
Pizzeria W Górach
Wołosate 6b
Tel. 788 666 505

Zahutyń
Chata Starych Znajomych
Zahutyń 281
Tel. 13 493 03 70,  609 088 665
www.chatastarychznajomych.pl/
pl/restauracja
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BieszczadyIndeks miejscowości

Arłamów w.  E3, 80, 179, 214, 221-223, 
233, 236, 237, 241, 245, 264, 277, 278  

Bachlawa w.  D4, 72
Baligród w.  C4, 6, 45, 53, 65, 82, 

120, 127, 128, 132, 135, 138, 141, 247
Balnica w.  C5, 162
Bandrów Narodowy w.  F4, 65, 67
Bełchówka d.w.  B4, 276
Beniowa d.w.  G6, 106, 192, 212, 

216, 272 
Berehy Górne d.w.  E6, 59, 196
Berezka w.  D4, 221, 233, 278
Bereżki w.  F6, 217
Besko w.  A3, 278
Bezmiechowa w.  D4, 4, 38, 143, 

233, 240, 244, 245, 270
Bircza w.  D2, 5, 33, 125, 137, 139,  141, 

150, 189
Bóbrka w.  D4, 67, 142, 143, 263, 278
Brelików w.  E3, 158
Brzegi Dolne w.  E4, 147, 238, 249
Brzegi Górne d.w.  E6, 72, 194, 

196, 278
Brzeżawa w.  D2, 112
Bukowsko w.  B4, 5, 19, 50, 125, 

137, 139
Bukowiec d.w.  G6, 192
Bukowiec w.  D5, 190, 198, 206, 

207, 212

Bykowce w.  C3, 143
Bystre w.  C5, 77, 83, 106, 141, 

173, 240
Caryńskie d.w.  E6, 275
Chmiel w.  E5, 109, 218, 263, 278
Choceń d.w.  C4, 276
Cisna w.  C5, 154, 167, 179, 204, 

267, 278, 279
Czarna w.  F5, 152, 265,  278, 279
Czarna Górna w.  F5, 144, 179, 279
Czaszyn w.  C4, 175, 227
Czerteż w.  B3, 111, 172
Czystogarb w.  B4, 153
Długie w.  B3, 81, 273
Dobra w.  C3, 143, 174, 175, 273
Dobra Szlachecka w.  C3, 107
Dołżyca w.  D5, 179, 246, 279
Duszatyn w.  B5, 41
Dwerniczek w.  E5, 41, 220
Dwernik w.  E5, 43, 249
Dziurdziów w.  C4, 124
Dźwiniacz Dolny w.  E4, 219, 

263, 278
Dźwiniacz Górny d.w.  F6, 28
Glinne w.  D4, 143
Górzanka w.  D5, 104
Grabówka w.  B3, 132
Grąziowa d.w.  E3, 96, 175, 

214, 251

Hłomcza w.  C3, 172, 175
Hoczew w.  C4, 43, 44, 73, 76, 120, 

121, 152, 153, 278
Hołuczków w.  D3, 118, 172, 174, 175
Hoszowczyk w.  E4, 98, 106
Hoszów w.  E4, 71, 98, 106, 173, 

233, 250
Huczwice d.w.  C5, 276
Hulskie d.w.  E5, 32, 38, 149, 158, 

208, 211, 216, 275 
Huzele w.  C4, 142, 143
Jabłonki w.  C5, 42, 141
Jaćmierz w.  B3, 115, 172, 181
Jałowe w.  F4, 233
Jamna Dolna d.w.  E3, 214
Jamna Górna d.w.  E3, 214
Jankowce w.  D4, 123
Jasień dz.  E4, 129, 233 
Jaworzec d.w.  D5, 216, 276, 

278
Jureczkowa w.  E3, 177
Jurowce w.  B3, 126, 172
Kalnica w.  D5, 40, 127, 240, 249
Kamienne d.w.  B4, 276
Kamionki d.w.  C4, 276
Karlików w.  B4, 83
Komańcza w.  B5, 12, 50, 63, 103, 

128, 131, 140, 153, 173, 174, 175, 
177, 181

Kotów w.  D2, 106
Krajna d.w.  E3, 277
Krościenko w.  F4, 17, 177
Krywe d.w.  D5, 3, 32, 149, 158, 210, 

211, 250, 275, 276
Kuźmina w.  D3, 172, 181
Lachawa d.w.  D3, 5, 33, 277
Lalin w.  B3, 111
Lesko m.  CD4, 6, 13, 44, 45, 65, 74, 

83, 91,  122, 129, 136, 137, 140, 143, 
151, 171, 179, 223, 245, 266, 278, 279

Leszczawa Dolna w.  D3, 189
Leszczowate w.  E3, 158
Lipa w.  D2, 106
Lipie w.  F5, 112, 217
Liskowate w.  E4, 5, 96, 108, 109, 

172, 176, 177
Lutowiska w.  F5, 6, 31, 51, 64, 65, 

70, 74, 75, 78, 81, 83, 106, 128, 136, 
141, 151, 170, 179, 220, 278

Łobozew Górny w.  D4, 233
Łodyna w.  E4, 147, 158, 172, 179, 

220, 249, 279
Łodzina w.  C3, 172, 174, 175
Łokieć d.w.  F5, 28
Łopienka d.w.  D5, 6, 43, 64, 66, 

131-133, 190, 191, 250
Łuh d.w.  D5, 40, 276
Łukawica w.  D3-4, 164
Łukowe w.  C4, 218, 278
Łupków d.w.  B5, 49, 54, 140, 163, 

166, 167, 176, 177
Maćkowa Wola d.w.  E4, 158
Majdan w.  C5, 162
Malawa w.  D2, 79
Manasterzec w.  D3, 38
Michniowiec w.  F5, 72, 106, 108, 

109, 111, 173
Międzybrodzie w.  C3, 132, 133, 174, 

175, 226
Mików w.  B5, 77
Mokre w.  B4, 40, 174, 175, 227
Morochów w.  C4, 61, 174-175
Mrzygłód w.  C3, 65, 115, 116, 128, 

172, 174
Muczne w.  F6, 7, 53, 75, 80, 83, 89, 

149, 156, 188, 189, 198, 238, 242, 
243, 265, 267, 272, 275, 278, 279

Myczkowce w.  D4, 55, 90, 134, 143, 
158, 160, 161, 230, 265, 278

Myczków w.  D4, 57, 67, 91, 134, 
144, 145, 147, 153, 232, 233, 278

Mymoń w.  A3, 19, 120
Nasiczne w.  E5, 43, 217
Niebieszczany w.  C3, 120
Nowosiółki w.  C4, 3, 43, 149, 

150, 247
Nowotaniec w.  B3, 65, 120, 129, 

137, 139
Nowy Łupków w.  B5, 162, 163, 

217, 278
Obersdorf d.w.  F4, 48, 65
Odrzechowa w.  A3, 19, 37
Olchowa w.  C4, 132
Olchowce d.w.  C3, 143, 175
Olszanica w.  D4, 5, 124, 125, 133, 

134, 164
Orelec w.  D4, 158, 179, 181, 

248
Osławica w.  B5, 67, 263, 270, 

271, 278
Paszowa w.  D3, 60
Płonna w.  B4, 103
Polana w.  E5, 81, 219
Polańczyk w.  D4, 12, 80, 82, 89, 

131, 133, 170, 179, 222, 228, 229, 
232, 233, 247, 252-254, 269, 270, 
278, 279

Poraż w.  C4, 125, 177
Postołów w.  C3, 143
Prełuki w.  B4, 177, 205
Procisne w.  F5, 217, 227
Przysłup w.  D5, 154, 155, 170, 233, 

243, 267, 269, 279
Pszczeliny w.  F6, 42, 198
Rabe d.w.  C5, 72, 77, 140, 254, 276
Rabe w.  F4, 173
Radoszyce w.  B5, 45, 110, 111, 119, 

140, 174, 175, 177, 217
Rajskie w.  D5, 32, 39, 64, 208, 

211, 227
Rakowa w.  D3, 5, 177
Ratnawica d.w.  B4, 276
Romanowa Wola w. 158
Ropienka w.  DE3, 5, 33
Rosolin d.w.  E5, 159, 175
Rozpucie w.  D3, 177, 181
Roztoka w.  D3, 113, 172
Roztoki Górne d.w.  C6, 278
Równia w.  E4, 96, 102, 105
Rzepedź w.  B4, 39, 55, 98, 103, 113, 

114, 173-175, 177
Sanok m.  C3, 3, 7, 12, 13, 44-45, 50, 

57-59, 61, 63, 65-67, 70, 73, 75- 79, 
83, 88, 100, 116, 117, 119,  120, 123, 
131, 139, 143, 146,   147, 159, 170, 
174-179, 187,  189, 224, 227, 232, 
236, 237, 248, 258 

Serednica w.  DE4, 158
Serednie Małe w.  E5, 219
Sękowiec w.  E5, 208
Sianki d.w.  G6, 3, 49, 192, 193, 275
Siemuszowa w.  C3, 5, 99, 172, 175
Skorodne w.  E5, 217
Smerek w.  D5, 162, 179, 243, 268, 

269, 278, 279
Smolnik nad Osławą w.  B5, 81, 

132, 135, 162, 170, 175, 227, 245, 
250, 273

Smolnik nad Sanem w.  F5, 5, 
59, 90, 96, 101, 173, 178, 179, 217, 
271, 279 

Sokole d.w.  E4, 165
Sokoliki Górskie d.w.  G6, 28
Solina w.  D4, 4, 13, 55, 70, 82, 87, 

105, 133, 179, 222, 227, 231, 232, 
246, 250, 254, 278, 279

Stefkowa w.  D4, 44, 73, 128, 
164, 172

Steinfels d.w.  F4, 48, 65
Stężnica w.  C5, 43
Strzebowiska w.  D5, 216, 217, 220, 

221, 233
Studenne d.w.  D5, 142, 208, 210, 

211, 233, 275
Stuposiany w.  E5, 21, 156, 164
Sukowate d.w.  C4, 276
Szczawne w.  B4, 79, 98, 103, 140, 

173-175, 177
Średnia Wieś w.  D4, 38, 79, 114, 

115, 172
Tarnawa w.  C4, 46
Tarnawa Niżna w.  F6, 18, 28, 31, 72, 

169, 216, 251, 275, 278 
Tarnawa Wyżna d.w.  G6, 28, 45
Terka w.  D5, 279
Trepcza w.  C3, 120, 126, 174, 

175, 181
Trójca d.w.  E3, 214, 233
Turzańsk w.  B4, 90, 98, 102, 103, 

140, 173, 174
Tworylne d.w.  D5, 32, 142, 149, 

208, 210, 211, 250, 275 
Tyrawa Solna w.  C3, 105, 107, 172, 

174, 175, 278
Tyrawa Wołoska w.  D3, 47, 53, 65, 

128, 139, 155, 177
Tyskowa d.w.  D5, 72, 97, 251
Uherce Mineralne w.  D4, 43, 81, 

130, 163, 164, 170, 271, 272 
Ulucz w.  C2, 174, 175, 272
Ustjanowa Dolna w.  E4, 55, 75, 173
Ustjanowa Górna w.  E4, 83, 238, 

242
Ustrzyki Dolne m.  E4, 12, 13, 31, 65, 

66, 75, 81, 133, 138, 145, 150, 170, 
179, 224, 233, 239, 279

Ustrzyki Górne w.  E6, 12, 31, 179, 
196, 200, 217, 278, 279 

Wańkowa w.  D3, 5, 158, 270, 271
Weremień w.  C4, 83, 143, 239, 245
Wetlina w.  D6, 81, 170, 178, 179, 

182, 227, 243, 268, 269, 278, 279
Werlas d.w.  D4, 232
Wisłok Wielki w.  A4, 67, 98, 173, 

175, 262, 270, 271, 278
Witryłów w.  C3, 174, 175
Wojtkowa w.  E3, 172, 181
Wojtkówka w.  E3, 181
Wola Krecowska d.w.  CD3, 277
Wola Michowa w.  C5, 65, 138-

140, 216
Wola Sękowa w.  A3, 181
Wołkowyja w.  D4, 105, 128, 222, 

232
Wołosate w.  F6, 31, 82, 186, 198, 

200, 217, 279
Wujskie w.  C3, 174, 175
Wysoczany w.  B4, 40, 140, 175, 218
Zabrodzie cz.w.  D4, 133
Zagórz m.  C3, 6, 13, 47-49, 64, 70, 

130, 134, 137, 141, 163, 175, 177, 187, 
227, 247, 250   

Zahoczewie w.  C4, 67, 73
Zahutyń w.  C3, 279
Załuż w.  C3, 121, 141-143
Zarszyn w.  B3, 5, 170, 273
Zasław dz.  C3, 51, 64, 137, 141
Zatwarnica w.  E5, 4, 148, 156, 158, 

188, 208, 210, 211, 216
Zawadka w.  D3, 177
Zawadka Morochowska d.w.  

B4, 276
Zawój d.w.  D5, 40, 276
Zawóz w.  D4, 232
Zboiska w.  B3, 120
Zubeńsko d.w.  B5, 140
Zwierzyń w.  D4, 135, 143 , 158, 226, 

230, 232
Żernica Wyżna w.  CD4, 132, 245
Żłobek w.  F4, 173
Żubracze w.  C5, 164, 216, 217, 221
Żurawin d.w.  F5, 41

INDEKS 
MIEJSCOWOŚCI

Fotografia u góry: Chałupa w Prełukach, fot. T. Trulka

cz.w. – część wsi; d.w. – dawna wieś; dz. – dzielnica miasta; m. – miasto; os. – osiedle; w. – wieś

W indeksie podano odniesienia do numerów stron przewodnika, na których użyto danej nazwy. Współrzędne 
(np. A1) dotyczą mapy dołączonej do przewodnika.
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Indeks atrakcji turystycznych

Arena Sanok c.r.  C3, 248 
Arłamów jeźdz. nocl.  [112]  E3, 5, 

80, 179, 214, 221-223, 233, 236, 237, 241, 
245, 264, 277, 278

Basen Aquarius w Lesku sport.  [114] 

 C4, 223, 224
Bazyl w Bóbrce agro.  D4, 67, 263
Bieg Rzeźnika fest. 7
Bieszczadzka Kolejka Leśna c.r.  [95]  

 C5, 70, 83, 88, 162, 163
Bieszczadzka Koza w Smolniku gastr. 

 F5, 271
Bieszczadzka Stajnia Rajdowa Carpati-

ca w Krzywem jeźdz.  [113]  

 D5, 218-221
Bieszczadzki Bieg Lotników sport. 75
Bieszczadzkie Anioły fest. 69, 74
Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe kolej. 

 [96]  D4, 163, 164
Bieszczadzkie Smaki w Smolniku gastr. 

 F5, 170, 273
Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką 

„Rozsypaniec” fest. 7, 83
Bieszczadzkie Spotkania z Filmem Gór-

skim i Ludźmi Gór fest. 75
Bieszczadzki Park Narodowy rez.przyr. 

 EF6, 3, 24, 26, 28-32, 36, 55, 80, 
150, 169, 182, 188, 189, 192, 194, 
196, 198, 200, 202-204, 212, 216, 
233, 275,

Bieszczadzki Szlak Konny PTTK szl.k. 
216

Bieszczadzki Trakt szl.k.

Browarnia Muczne gastr.  [136]  

 F6, 272
Browar Ursa Maior w Uhercach  

Mineralnych gastr.  [135] D4, 
170, 271

Centrum Promocji Leśnictwa w Mucz-
nem muz.  [78]  F6, 149, 198, 
242, 265, 278

Centrum Sportów Ekstremalnych  
w Sanoku sport.  [120]   C3, 237

Centrum Rehabilitacji i Sportu  
w Sanoku, baseny sport .  [116]  

 C3, 222, 224, 225
Cerkiew drewn. w Brzeżawie zab.  

 [16]  D2, 112, 172
Cerkiew drewn. w Bystrem zab.  [7] 

 F5, 98, 106, 107
Cerkiew drewn. w Chmielu zab.  [12]  

 E5, 71, 109
Cerkiew drewn. w Czerteżu zab.  [14] 

 B3, 111
Cerkiew drewn. w Dobrej Szlacheckiej 

zab.  [9]  C3, 107
Cerkiew drewn. w Górzance zab.  [5] 

 D4, 104
Cerkiew drewn. w Kotowie zab.  [8]  

 D2, 106
Cerkiew drewn. w Lalinie zab.  [15]  

 B3, 111
Cerkiew drewn. w Liskowatem zab.  

 [11]  E3, 108
Cerkiew drewn. w Michniowcu zab.  

 [10]  F5, 108

Cerkiew drewn. w Radoszycach zab. 
 [13]  B5, 110

Cerkiew drewn. w Roztoce zab.  [17]  

 D3, 113
Cerkiew drewn. w Równi zab.  [2]  

 E4, 102
Cerkiew drewn. w Rzepedzi zab.  [18]  

 B4, 113, 173
Cerkiew drewn. w Smolniku nad 

Sanem zab.  [1]  F5, 5, 59, 96, 
101, 173

Cerkiew drewn. w Szczawnem zab.  
 [4]  B4, 98, 103, 173

Cerkiew drewn. w Turzańsku zab.  [3]  

 B4, 98, 102, 173
Cerkiew drewn. w Tyrawie Solnej zab. 

 [6]  C3, 105
Cerkiew w Baligrodzie zab.  [56]  

C4, 132, 135
Cerkiew w Łopience zab.  [47]  D5, 

6, 131, 132
Cerkiew w Międzybrodziu zab.  [48]  

 C3, 133, 174
Cerkiew w Myczkowcach zab.  [52]  

 D4, 134
Cerkiew w Myczkowie zab.  [54]  

 D4, 134
Cerkiew w Olszanicy zab.  [50]  

 D4, 133
Cerkiew w Smolniku nad Osławą zab. 

 [5]  B5, 132, 135
Cerkiew w Ustrzykach Dolnych zab.  

 [51]  E4, 133

Cerkiew w Zabrodziu zab.  [49]  

 D4, 133
Cerkiew w Zagórzu zab.  [53]  

 C3, 134
Cerkiew w Zwierzyniu zab.  [55]  

 D4, 135
Chata Bojkowska w Zatwarnicy muz. 

 [77]  E5, 148, 158
Chata Wędrowca w Wetlinie gastr.  

 D6, 81, 178, 269, 279
Cichy memoriał szl.tem. 79, 171, 180, 181
Cisy na Górze Jawor rez.przyr.  C5, 38
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 

przyr.  BCD5, 32, 36, 169
Country w Bieszczadach fest. 74, 83
Czar PGR-u w Wańkowej gastr.  D3 

270, 271
Dolina Koni w Łukowem jeźdz.  [102] 

 C4, 218
Dom Mansjonarzy w Sanoku  zab. 259
Do worka bieszczadzkiego szl.r. 212
Do źródeł Sanu szl.p. 192
Dwernik-Kamień (1004 m n.p.m.) pom.

przyr.  E5, 43, 149, 190, 196, 211
Dworek w Dziurdziowie zab.  [29] 

 C4, 124
Dworek w Trepczy zab.  [32]  

 C3, 126
Dwór w Jurowcach zab.  [33]  

 B3, 126
Dwór ze Święcan w MBL w Sanoku 

zab.  [22]  C3, 116, 119
Dyrbek rez.przyr.  D3, 38
Eko Marina w Polańczyku sport. 228, 229
Ekomuzeum Hołe przyr.  [93]  

 E4, 158
Ekomuzeum Trzy Kultury przyr.  [90] 

 F5, 157
Ekomuzeum W Krainie Bobrów przyr. 

 [92]  D4, 158
Ekomuzeum W Krainie Bojków przyr. 

 [91]  E5, 149, 158
Fajka zab.  [23]  C3, 19, 120
Festiwal im. Adama Didura fest. 75, 259
Forta w Dźwiniaczu Dolnym jeźdz.  

 [105]  E4, 219

Galeria Barak w Czarnej inst.kult.  
 [83]  E5, 152

Galeria Fantasmagoria w Przysłupiu 
inst.kult.  [85]  D5, 154

Galeria Krywula w Cisnej inst.kult.  
 [86]  D5, 154

Galeria Quo Vadis w Tyrawie Wołoskiej 
inst.kult.  [87]  D3, 155

Galeria Sztuki Synagoga w Lesku inst.
kult.  [58]  CD4, 136, 151

Główny Szlak Beskidzki sz.p. 6, 39, 41, 
78, 82, 186  

Gołoborze rez.przyr.  C5, 33, 38
Gościniec w Starym Siole w Wetlinie 

gastr.  D5-6, 268
Góra Sobień rez.przyr.  CD3, 38, 122
Grąd w Średniej Wsi rez.przyr.  D4, 38
Halicz i Szeroki Wierch szl.p. 200
Horodysko zab.  [23]  C3, 19, 

45, 120
Hulskie im. Stefana Myczkowskiego 

rez.przyr.  E5 32, 38, 210, 211, 275
Jarmark Ikon fest. 67, 74, 83, 259
Jaśliski Park Krajobrazowy przyr.  

 A4-5, B5, 34
Jezioro Myczkowieckie sport.  [117] 

 D4, 4, 39, 40, 82, 133, 189, 226, 
227, 228, 230, 231, 263, 265

Jezioro Solińskie sport.  [118]  D4, 
4, 82, 87, 128, 189-191, 205, 207, 222, 
226-228, 230-232, 252-254

Kamień Leski pom.przyr.  D4, 26, 42
Kamień nad Rzepedzią rez.przyr.  

 B4, 39, 177
Kamień Orelecki pom.przyr.  D4, 43
Kamionka przy Szybowisku Bezmie-

chowa gastr.  [4]  D3, 270
Karczma Brzeziniak w Przysłupiu gastr. 

267, 269, 279
Karczma Łemkowyna w Cisnej gastr.  

 D5, 154, 267, 279
Karczma Siedlisko Carpathia w Mucz-

nem gastr.  [136]  F6, 267
Karino w Berezce jeźdz., nocl.  [110] 

 D4, 221
Karpaty Góry Kultury fest. 75, 259

Kino Końkret w Zatwarnicy inst.kult.  
 [88]  E5, 156, 211

Kino Sanockiego Domu Kultury inst.
kult. 259

Kirkut w Baligrodzie zab.  [63]  C4, 
138, 139

Kirkut w Birczy zab.  [67]  D2, 139
Kirkut w Bukowsku zab.  [68]  

 B4, 139
Kirkut w Cisnej zab.  [62]  C5, 138
Kirkut w Lutowiskach zab.  [59]  

 F5, 136, 137
Kirkut w Nowotańcu zab.  [69]  

 B3, 139
Kirkut w Sanoku zab.  [65]  C3, 139
Kirkut w Tyrawie Wołoskiej zab.  [66]  

 D3, 139
Kirkut w Ustrzykach Dolnych zab.  

 [61]  E4, 138
Kirkut w Woli Michowej zab.  [64]  

 C5, 138
Klasztor oo. Franciszkanów w Sanoku 

zab. 257, 258
Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komań-

czy zab.  [44]  B4, 131
Korbania wid. 190
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Sanoku zab. 259
Kościół w Bukowsku zab.  [39]  

 B4, 129
Kościół w Jaćmierzu zab.  [20]  

 A3, 115, 172
Kościół w Lesku zab.  [40]  D4, 

129
Kościół w Mrzygłodzie zab.  [36]  

 C3, 128
Kościół w Nowotańcu zab.  [38]  

 B3, 129
Kościół w Średniej Wsi zab.  [19]  

 D4, 79, 114, 172
Kościół w Tyrawie Wołoskiej zab.  

 [37]  D3, 128
Kościół w Uhercach Mineralnych zab. 

 [43]  D4, 130
Krywe rez.przyr.  D5, 39, 208, 233
Lasumiła pom.przyr.  C5, 42

INDEKS ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH

Fotografia u góry: Spływ kajakowy Sanem, fot. kajaki-sanok.pl

agro.  – gospodarstwo agroturystyczne; astr. – obserwacje astronomiczne; c.r.  – centrum rozrywki; fest.  – festiwal, 
impreza; gastr. – lokal gastronomiczny; inst.kult. – instytucja kultury; jeźdz. – ośrodek jeździecki; kolej. – atrakcje ko-
lejnictwa; łow. – łowiska; muz. – muzeum; nocl. – obiekt noclegowy; pom. – pomnik; przyr. – obiekty przyrodnicze;  
rez.przyr. – rezerwat przyrody; sankt. – sanktuarium; schr.boj. – schrony bojowe; sport. – obiekt sportowy, klub sportowy; 
szl.kajak – szlak kajakowy; szl.k. – szlak konny; szl.p. – szlak pieszy; szl.r. – szlak rowerowy; szl.tem. – szlak tematyczny; 
wid. – wieża widokowa; win. – winnica; wyst. – centrum biznesowe i wystawiennicze zab. – zabytek; zdr. – uzdrowiska 
i obiekty prozdrowotne.

W indeksie podano odniesienia do numerów stron przewodnika, na których użyto danej nazwy. Współrzędne 
(np. A1) dotyczą mapy dołączonej do przewodnika. Lokalizacja nie dotyczy wydarzeń, szlaków turystycznych 
oraz obiektów, których nie zaznaczono na mapie. W nawiasach kwadratowych podano numery szczególnie 
polecanych atrakcji.
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Leśny Kompleks Promocyjny Lasy 
Birczańskie przyr. 35

Linia Mołotowa schr.boj., szl.r., szl.tem. 
 [71]  C3, 51, 83, 142, 143

Magiczny Zakątek w Chmielu agro.  

 E5, 263, 278
Międzynarodowy Zlot Motocyklowy 

fest. 74
Mrzygłód, drewniana zabudowa zab.  

 [21]  C3, 115, 116, 172
Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku muz.  [22]  C3, 7, 59, 
61, 63, 116, 117, 119, 159, 172, 174, 
175, 214, 251, 258, 259 

Muzeum Historii Bieszczad w Czarnej 
Górnej muz.  [72]  F5, 144

Muzeum Historyczne w Sanoku muz. 
 [75]  C3, 7, 76, 146, 175, 257, 259

Muzeum i Galeria Zdzisława Pękal-
skiego w Hoczwi muz.  [84]  
C4, 152-154

Muzeum Kultury Materialnej i Ducho-
wej Bojków w Myczkowie muz.  
[73]  D4, 67, 144

Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzy-
kach Dolnych  [74]  E4, 145

Muzeum BdPN w Ustrzykach Dolnych 
muz.  [80]  E4, 150

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knie-
ja w Nowosiółkach muz.  [79]  

 C4, 3, 150
Muzeum Rozmaitości Bieszczadzkich 

– Mini Muzeum w Brzegach Dolnych 
muz.  [76]  E4, 147

Nad Jeziorem Myczkowieckim rez.
przyr.  D4, 39

Na Opalonym rez.przyr.  E3, 39, 214
Oberża Zakapior w Polańczyku gastr.  

 D4, 179, 269, 270, 279

Ohanadal w Osławicy agro.  B5, 67, 
263, 270, 271, 278

Olszyna Łęgowa w Kalnicy rez.przyr. 

 D5, 40
Orli Kamień przyr.  [119]  C3, 

236, 261
Ośrodek Edukacji Leśnej w Birczy inst.

kult.  [81]  D2, 150
Paintball nad Soliną sport.  [132]  

 D4, 246
Pałac w Birczy zab.  [31]  DE2, 125
Pałac w Olszanicy zab.  [28]  

 D4, 124
Park Gwiezdnego Nieba astr. 169
Park Krajobrazowy Doliny Sanu  

przyr.  DEF5, F6, 32, 36, 169
Park Krajobrazowy Gór Słonnych  

przyr.  CDE3, 4, 33
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskie-

go przyr.  C-F2, EF3, 4, 33
Park linowy Kamikaze w Dołżycy sport. 

 [131]  C5, 246
Park Miejski im. Adama Mickiewicza  

w Sanoku przyr. 257
Park Miniatur i Ogród Biblijny 

Myczkowce c.r.  [94]  D4, 
160, 161

Paweł Nie Całkiem Święty w Smereku 
gastr.  D5, 268, 279

Perła Bieszczadów – Centrum Kon-
ferencyjno-Rekreacyjne w Czarnej 
nocl., wyst.  E5, 265, 278

Plenerowe Muzeum Wypału Węgla 
Drzewnego muz.  [89]  F6, 156

Podkarpacka Destylarnia Okowity 
gastr.  [137]  B3, 273

Pokazowa Zagroda Żubrów przyr.  
 [97]  F6, 164

Polanki rez.przyr.  C3, 40

Połonina Caryńska przyr., szl.p.  E6, 
2, 17, 28, 29, 86, 182, 183, 188, 190, 
196, 203, 216

Połonina Wetlińska przyr., szl.p.  D5-
E6, 2, 17, 28, 43, 69, 80, 86, 149, 182, 
188, 194, 202, 211, 216, 268

Połoniny w Żubraczem jeźdz.  [111] 

 C5, 221
Port Solina sport. 227, 229
Przedbieszczady w Wisłoku Wielkim 

agro.  A4, 262, 270
Przełęcz Łupkowska przyr.  [98]  

B5, 16, 17, 32, 34, 47, 49, 50, 63, 166, 
167, 183

Przełom Osławy pod Mokrem rez.
przyr.  BC4, 40

Przez ostępy Pogórza Przemyskiego 
szl.r. 214

Przystań wodna Komandor w Solinie 
sport. 229

Ramerówka, Sanok zab. 257
Ratusz w Sanoku zab. 257
Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych  

w Zagórzu zab.  C4, 130, 261
Rusinowa Polana w Dwerniczku agro., 

jeźdz.  [107]  E5, 220
Ruska Bania w Orelcu sport.  [134] 

 D4, 248
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej 

Miłości w Polańczyku sankt.  [45] 

 D4, 131, 254
Sanktuarium Matki Bożej Pocie-

szenia w Sanoku sankt.  [46] 

 C3, 131
Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej 

Królowej Bieszczadzkiej w Jasieniu 
sankt.  [41]  E4, 129

Sanktuarium Matki Nowego Życia  
w Zagórzu sankt.  [42]  C4, 130

Siekierezada gastr.  [99]  D5, 
167, 279

Sine Wiry rez.przyr.  D5, 33, 40, 
70, 72

Singletrack sport . 82, 204
Skałki Myczkowieckie pom.przyr. 43
Słodki Domek w Lesku gastr. 266
Sobór św. Trójcy w Sanoku zab. 

257, 259
Solina w Myczkowcach nocl. 265
Stacja narciarska Bystre Ski sport.  

[124]  C5, 240
Stacja narciarska Gromadzyń sport.  

[122]  E4, 239 
Stacja narciarska Laworta Ski sport.  

[121]  E4, 238, 249
Stacja narciarska Lesko Ski w Weremie-

niu sport.  [123]  C4, 239, 245
Stadnina koni w Seredniem Małym 

jeźdz.  [103]  E5, 219
Stajnia Batiara w Strzebowiskach jeźdz. 

 [108]  D5, 220
Stajnia Kulbaka w Strzebowiskach 

jeźdz. [109]  D5, 221
Stare Kino w Lutowiskach inst.kult.  

 [82]  F5, 151
Stok narciarski w Arłamowie sport.  

[112]  E3, 2
Synagoga w Lutowiskach zab.  [60]  

 F5, 136, 137
Synagoga w Lesku zab.  [58]  D4, 

136, 151
Synagoga w Ustrzykach Dolnych zab. 

 [61]  E4, 138
Szlak Architektury Drewnianej szl.tem. 

82, 101, 172
Szlak Ikon Doliny Osławy szl.tem. 174
Szlak Ikon Doliny Sanu szl.tem. 174,  

175

Szlak Dobrego Wojaka Szwejka szl.tem., 
szl.row., szl.p. 6, 39, 82, 171, 176

Szlak Karpacki sz.p. 6, 34, 39, 82, 186, 214
Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki  

szl.tem. 171, 178
Szumny dwór w Kalnicy zab.  [35] 

 C4, 127
Szybowisko w Bezmiechowej sport.  

 [129]  D3, 4, 240, 245
Szybowisko w Weremieniu sport.  

 [130]  C4, 239, 245
Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku  

rez.przyr.  EF5, 41, 220
Tabun w Polanie jeźdz.  [104]  

 E5, 219
Targi Końskie fest. 65, 74, 83
Tarnica i Bukowe Berdo szl.p. 198
Tarpan w Wysoczanach jeźdz.  [101] 

 B4, 218
Transbeskidzki Szlak Konny PTTK 

szl.k. 217
Trasy narciarstwa biegowego w Mucz-

nem sport.  [126]  F6, 7, 242
Trasy narciarstwa biegowego w okolicy 

Wetliny sport.  [128]  D6, 243
Trasy narciarstwa biegowego w 

Ustjanowej Górnej sport.  [127]  
E4, 242

Trohaniec w Lutowiskach jeźdz.  [106] 

 F5, 220
Tropem Żubra sport. 75, 242
Turnica rez.przyr.  E3, 4, 41
U Filka w Dźwiniaczu Dolnym agro.  

 E4, 263, 278 
Ultramaraton Bieszczadzki sport. 7, 75
U Prezesa w Chmielu jeźdz.  [100] 

 E5, 218
Uzdrowisko Polańczyk zdr.  D4, 80, 

89, 252-254

W cieniu Korbani szl.r. 206
Wieczór Maszera fest. 75
Wielka i Mała Rawka szl.p. 202
Willa Kuźmakówka w Baligrodzie nocl.  

 [34]  C4, 127
Winnica Jarosz win. 273
Winnica Dolina Sanu win. 273
Winnica Szlachecka win. 272, 273
Wodospad na potoku Czartów Młyn 

pom.przyr.  D5, 43
Wodospad Szum na potoku Hylaty 

pom.przyr.  E5, 43
Wodospad w Uhercach Mineralnych 

pom.przyr. 43
Wyciąg narciarski Kalnica sport.  [125] 

 D5, 240, 249
Wyścigi Psich Zaprzęgów sport. 75
Zakole rez.przyr.  F5, 41
Zamek w Porażu zab.  [30]  C4, 125
Zamek królewski w Sanoku zab.  [27]  

 C3, 123
Zamek Sobień zab.  [25]  D3, 38, 

121, 226
Zamek w Hoczwi zab.  [24]  C4, 

6, 121
Zamek w Lesku zab.  [26]  C4, 

91, 122
Zespół basenów Delfin w Ustrzykach 

Dolnych sport.  [115]  E4, 224
Zimowy Maraton Bieszczadzki sport. 75
Z nurtem Sanu szl.r. 208
Zwangsarbeitslager Zaslaw (Obóz 

Pracy Przymusowej w Zasławiu) zab. 
 [70]  C3, 141

Zwiezło rez.przyr.  C5, 33, 41
Źródliska Jasiołki rez.przyr.  A4, 

34, 41

Fotografia u góry: Wnętrze Chaty Wędrowca w Wetlinie, fot. Chata Wędrowca
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