Trasy turystyczne w Bieszczady

Bieszczady - propozycje 1-dniowych wycieczek autokarowych
z Myczkowiec trasami komunikacyjnymi:

1. Dużą obwodnicą bieszczadzką

Trasa:

Myczkowce - Uherce - Glinne (parking, pomnik przyrody „Kamień Leski” z panoramą na
bieszczadzkie szybowiska w Bezmiechowej i w Weremieniu oraz na Park Krajobrazowy Gór
Słonnych)
- Lesko
(zamek Kmitów, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w.
z galerią prac bieszczadzkich artystów
, kirkut, rynek starego miasta, bunkry Linii Mołotowa, źródełka, cmentarz komunalny) Huzele
(wyciągi narciarskie) Weremień
(szybowisko, wyciąg narciarski) Łączki
(urocza dolina Sanu) Hoczew
(kościół mur., prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego, pracownia ikon Eli Borkowskiej
(Wiśniowieckiej) pomnik przyrody „
Progi skalne na Hoczewce
”
Nowosiółki
(„
Knieja
”Muzeum Łowiectwa
p. Henryki i Jurka Wałachowskich) - Zachoczewie - Mchawa Baligród
(cmentarz wojenny, kościół mur. , rynek, obelisk ofiar mordu z 1944 r., czołg - pomnik, cerkiew
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gr. kat. w ruinie) przełom rzeki Jabłonki i wjazd na teren Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty
Wschodnie
Bystre
(obelisk A. Fredry, wyciąg narciarski), wyciąg narciarski, basen, Rezerwat skalny „Gołoborze”
- wody mineralne - Łubne Kołonice
(
Rez. „Cisy na Górze Jawor”
)Jabłonki
(pomnik gen. K. Świerczewskiego, parking,
Rez. cisów „Woronikówka”
,) - widokowy przejazd przez Jabłońską Górę Cisna
(dwie prywatne
galerie
bieszczadzkich artystów, herbaciarnia „Biesy i Czady”,
Izba przyrodnicza „Dziupla”
, Sala wystaw czasowych bieszczadzkich twórców w Centrum Informacji Turystycznej, m-ce
martyrologii „Betlejemka”, pracownia ikon Jadwigi Denisiuk, Pracownia Malarska Agnieszki
Kwiatkowskiej, GOPR, w pobliżu 2 km stacja
Majdan
izba muzealna bieszczadzkiej ciuchci
) - Dołżyca (masyw Łopiennika) - Krywe Przełęcz Przysłup
651 m z panoramą na połoniny BdPN,
galeria
„Fantasmagoria”, smażalnia pstrąga, docelowa stacja bieszczadzkiej ciuchci) Strzebowiska
(Ośrodek jeździecki p. Szymalów - u „Zbója”) Kalnica
(
R
ez. „Olszyna łęgowa w Kalnicy”,
wyciągi narciarskie, dolina Wetlinki) Smerek
(basen, miejsce widokowe na Połoninę Wetlińską i jej otoczenie) Stare Sioło
(
wodospad na rzece Wetlince
)Wetlina
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(zimowe narciarskie trasy spacerowe, restauracja „W Starym Siole” polecana dla turystów
indywidualnych, pomnikowy jesion) Górna Wetlinka
(
bacówka Nikosa Monopolusa - sery trackie i wołoskie
- produkt regionalny nagrodzony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego) Przełęcz Wyżna 872 m
(m-ce widokowe na połoniny BdPN, obelisk poświęcony pamięci Jerzego Harasymowicza (1933
- 1999), przydrożna
Galeria prac bieszczadzkich artystów,
ewentualny spacer do „Chatki Puchatka” czyli Schronu PTTK na Połoninie Wetlińskiej (1228 m
)Brzegi Górne
(cmentarz z kamiennymi nagrobkami, cerkwisko, ślady dworu, polecamy wiosenne przejście
ścieżką edukacyjną BdPN) Przełęcz pod Wyżniańskim Wierchem 855 m
(parking, punkt pamiątkarski,
wskazany spacer 20 min. „trasą widokową” do Bacówki PTTK Pod Mała Rawką 930 m
lub dłuższy na Połoninę Caryńską 1297 m Ustrzyki Górne
(całoroczna stacja ratunkowa GOPR, parking, toalety, punkty małej gastronomii, Hotel Górski
PTTK z własnym wyciągiem narciarskim, latem konie huculskie w stanicy Terebowiec, dyrekcja
BdPN, strażnica Straży Granicznej) Wołosate
(cerkwisko z cmentarzem i pomnikowymi jaworami,
Zachowawcza Stadnina Konia Huculskiego
możliwość jazdy konnej i przejażdżki bryczkami
, parking, m-ce wycieczek pieszych na najwyższe Połoniny BdPN m.in. na Tarnicę lub
Rozsypaniec) - malownicza dolina Wołosatego Bereżki
(parking, możliwość wejścia szlakiem żółtym do widokowej Przełęczy 777 m) malowniczy przełom Wołosatego
- Pszczeliny Stuposiany
(parking, latem
m-ce do kąpieli przy ujściu Wołosatego do Sanu
) - Procisne Smolnik
(dawna
cerkiew bojkowska
z dachami piramidalnymi z
1791
r. o ładnej sylwetce) Lutowiska
(CIT, parking, kościół, prywatna
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stadnina koników huculskich,
galeria prac artystów bieszczadzkich,
„
Ekomuzeum
”, kirkut,
Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny BdPN z salą dydaktyczną, wystawami czasowymi i
wydawnictwami regionalnym
i) - Pasmo Ostrego (m-ce widokowe) Czarna
(,
Galeria „Barak”
z pracami artystów bieszczadzkich
,
d. cerkiew drew. z 1834 r. z cofniętym ikonostasem, pracownia rzeźbiarska „Łysego”, konie,
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PGNiG z basenem letnim i wyciągiem narciarskim) Żłobek
(d. cerkiew z 1830 r.) Przełęcz wododziałowa w paśmie Żukowa
(635 m) oddzielająca zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, m-ce na ogniska na polu
biwakowym Rabe
(d.
cerkiew z 1852 r. z ikonostasem
)Hoszów
(d. cerkiew z 1938 r.) Jasień
(kościół mur. z 1664 r.
sanktuarium Matki Bożej z ikoną z Rudek k. Lwowa
prowadzone przez OO. Michalitów) Ustrzyki Dolne
(
Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze
z kioskiem pamiątkarskim i wydawnictwami BdPN,
CIT
z galerią prac bieszczadzkich artystów i wydawnictwami regionalnym
i, mur.
cerkiew
praw. z ikonostasem z 1874 r., odnowiony
kirkut
z macewami, 2 stacje narciarskie „Laworta” i „Gromadzyń”, kryta pływalnia „Delfin” z kawiarnią)
Ustjanowa
(d. cerkiew drew. z 1792 r. z mur. kaplicą dworską obok, dawne szybowisko z lat 1930 -39) Stefkowa
(d. cerkiew drew. 1836-40 z nagrobkami właścicieli) -
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Olszanica
(pałac 1890 - 1910) Uherce Mineralne
(barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym z nagrobkami szlachty z okolicy,
wodospad na rzece Olszance, izba regionalna Ekomuzeum w „Krainie bobrów”) Myczkowce
(Szczegółowy opis trasy w nowym przewodniku Na bieszczadzkich obwodnicach. Cz. I Duża
obwodnica, PIKM Rzeszów 2008, zamówienia:
redakcja@instytutksiazki.rzeszow.pl
)

2. Na małej obwodnicy czyli „Szlakiem zabytków po Pogórzu Bieszczadów”

Trasa:

Myczkowce - Uherce Mineralne (barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym z
nagrobkami szlachty z okolicy, wodospad na rzece Olszance, cmentarz z I wojny światowej,
izba regionalna, Ekomuzeum w „Krainie bobrów”, rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach”) Orelec (Pracownia „Miodosytnia” w szkole (biżuteria
karpacka - krywulki
wykonywane przez Ewelinę i Piotra Wyderków, kościółek z ok. 1740 r., leśne gospodarstwo
szkółkarskie udostępnione do zwiedzania,
pomnik przyrody „Kamień w Orelcu”
zwany „Kamiennym sercem macochy”, najniższe w Polsce i najdalej na płn. wysunięte
stanowisko
olszy zielonej
, najgęstsza w Bieszczadach sieć szlaków spacerowych wokół miejscowości nadająca się do
rekreacyjnych spacerów po widokowej okolicy w sieci „Ekomuzeum w „Krainie bobrów”, kilka
żeremi bobrów na potokach Bóbrka
(
rezerwat przyrody „Koziniec”
- m-ce widokowe nad kamieniołomem, bunkry linii obronnej Mołotowa, Galeria Rzeźb
Przydrożnych, Galeria malarska „LeGraż”,
Pracownia bibułkarska A. Kusza,
Pracownia rzeźbiarska Henryka Gągorowskiego
)Łobozew Dolny
(dawne chaty) Solina
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Jawor (panorama na Jezioro Solińskie i Połoninę Wetlińską) Łobozew Górny
(d. dwór Leszczyńskich, dziś szkoła) Przełęcz pod Holicą w paśmie Żukowa
(550 m)
dojście do platformy widokowej na Holicy (762 m)
z rozległą panoramą na Bieszczady Ustjanowa
(d. cerkiew drewniana z 1792 r., dawne szybowisko z lat 1930 - 39) Równia
(
najstarsza w Boeszczadach d. drewniana trójdzielna gr. kat. z pocz. XVIII w o oryginalnej
sylwetce) - Hoszowczyk
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1930 r.) Hoszów
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1938 r.) Rabe
(d. drew.
cerkiew
gr. kat.
z 1852 r. z zachowanym ikonostasem
)Przełęcz wododziałowa pod pasmem Żukowa
(635 m) oddzielająca zlewiska Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego, pole biwakowe z
miejscem na ogniska z panoramą na Połoninę Wetlińską i Połoninę Caryńską Żłobek
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1830 r. ) Czarna
(CIT,
Galeria „Barak
” z pracami artystów bieszczadzkich, d. drew. cerkiew gr. kat. z 1834 r. z zachowanym i
cofniętym ikonostasem, konie) Bystre
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1902 r., pracownia malarska Krzysztofa Wiśniewskiego) Michniowiec
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1863 r.z rozwieszonymi na ścianach ikonami po rozmontowanym
ikonostasie) Czarna Górna
(
pracownia rzeźbiarska
Adama Glinczewskiego „rzeźby Łysego”, Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PGNiG z
basenem letnim i własnym wyciągiem narciarskim, źródła mineralne, czynna kopalnia ropy
naftowej z XIX w.) pasmo Ostrego
(
parking w miejscu widokowym przy przełęczy
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(710 m) z miejscem na ogniska, panorama na połoniny, pasmo Otrytu i dolinę pot. Głuchego) odkrywka fliszu karpackiego
przy zjeździe z wiatą - serpentyny Polana
(
stadnina koni huculskich „Tabun” Stanisława Myslińskiego
z możliwością nauki jazdy i jazdy w terenie, trzy
pracownie i galerie artystów bieszczadzkich,
d. drew. cerkiew gr. kat. z 1790 r., zimą wyciąg, w pobliżu „
Jaskinia w Rosolinie
”) Serednie Małe
(stadnina koni huculskich „Serednie” Witolda Smoleńskiego) Wydrne
Chrewt
(
panorama
na Jezioro Solińskie i dolinę wsi Paniszczów,
letnie kąpielisko strzeżone
)Olchowiec
(
galeria przydrożna
z pracami artystów bieszczadzkich) Przełęcz pod Otrytem
(510 m) - (wypał węgla drzewnego, miód) Rajskie
(wypał węgla drzewnego, odnoga Sanu Zalewu Solińskiego, wejście do ostoi zwierzyny w
dolinie Sanu, Dom Rekolekcyjny „Caritas”, ruiny cerkwi i kapliczki nad uroczym zakolem Sanu)
Bukowiec
(przełom rzeki Solinki, najkrótsze wejście na widokową Korbanię (905 m) z panoramą na
Bieszczady i otoczenie Jeziora Solińskiego, odnoga Zalewu Solińskiego) Wołkowyja
(widokowe m-ce nad Jeziorem Solińskim, ośrodek zarybieniowy) Górzanka
(d. cerkiew z 1713 r. z jedynym w Polsce unikatowym rzeźbionym ikonostasem
) - Wołkowyja Przełęcz 550 m
Plisz
(
m-ce widokowe na otoczenie Jeziora Solińskiego i połoniny
przy przełęczy 550 m ) Polańczyk
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(d. cerkiew mur z 1908 r., dziś
sanktuarium Matki Bożej z ołtarzem głównym i ocaloną cudowną ikoną Madonny z
Łopienki zwana Matką Bożą Bieszczadzką
,
m-ce widokowe w centrum wsi przy wieży ciśnień,
statek spacerowy Tramp, pustelnik Jano, wypożyczalnie sprzętu wodnego, cypel urocze miejsce z panoramą za zaporę wodną w Solinie, WOPR
)Myczków
(mur. kościół i cerkiew gr. kat. z 1900 r. obok siebie, izba regionalna w budynku gimnazjum,
Galeria „Czad” w Hotelu „EwKa”) Berezka
(stadnina koni „
Karino
”, cerkiew mur. w ruinie, sieć szlaków spacerowych) - Wola Matiaszowa Bereźnica Wyżna
(d. gr. kat. cerkiew dr. z 1867 r. z wystrojem wnętrza i zabytkowymi nagrobkami szlachty na
cmentarzu obok,
piękna panorama na połoniny na przełęczy „Pod Markowską” w końcu wsi (650 m)
zwłaszcza po południu Bereska
(ruiny mur. cerkwi gr. kat., pozostałości parku podworskiego) Średnia Wieś
(najstarszy w Bieszczadach
kościół drewniany z 1608
r. z ciekawą polichromią wnętrza, zwłaszcza instrumentów muzycznych na ścianie chóru,
rzeźbami Jędka Połoniny
(stacje drogi krzyżowej i ostatnia wieczerza),
park podworski z cenną dąbrową
)Bachlawa
(podjazd z
panoramą
na dolinę Sanu i
Rezerwat „Grąd w Średniej Wsi”)
Hoczew
(
Galeria, pracownia rzeźbiarska i malarska Zdzisława Pękalskiego
, kościół mur. z 1844 r., dawne grodzisko obronne nad Sanem) Łączki
(malowniczy odcinek Sanu pod masywem Czulni) Weremień
(
szybowisko, lądowisko, loty widokowe nad Bieszczadami
, zimą wyciąg narciarski) -
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Huzele
(zimą wyciąg narciarski o 3 trasach zjazdowych) Lesko
(
zamek Kmitów, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w.
z galerią prac bieszczadzkich artystów
, kirkut, rynek starego miasta, bunkry Linii Mołotowa, źródełka, cmentarz komunalny) Glinne
(parking,
pomnik przyrody „Kamień Leski”
z panoramą na bieszczadzkie szybowiska i Park Krajobrazowy Gór Słonnych) - Uherce Myczkowce
.
(Szczegółowy opis trasy w nowym przewodniku Na bieszczadzkich obwodnicach. Cz. II Mała
obwodnica, PIKM Rzeszów 2009, zamówienia:
redakcja@instytutksiazki.rzeszow.pl
)

3. „Dolinami trzech największych rzek Bieszczadów” czyli na nowej 3 obwodnicy
bieszczadzkiej

Trasa:

Myczkowce (zapora wodna na Sanie, d. cerkiew mur., pozostałości parku podworskiego, kryty
basen w Ośrodku Bieszczady, Hotel Energetyk***, czynna kuźnia,
dwa krajobrazowe rezerwaty przyrody
: „Przełom Sanu pod Zwierzyniem” z masywem Grodziska (556 m) i „Nad Jeziorem
Myczkowieckim” w masywie Berda (577 m) przy trasie po przeciwległej stronie jeziora pomnik przyrody
„
Skałki Myczkowieckie
” z licznymi gatunkami ptaków mających tutaj siedliska lęgowe - „
Caritas” Myczkowce
(
Międzynarodowe Centrum Kultury Ekumenicznej z miniaturami 130 drewnianych świątyń
karpackich
wykonanych w skali 1 : 25 z obszarów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy,
stadnina koni
Eden
, kryta ujeżdżalnia,
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mini zoo
z ptakami egzotycznymi i zwierzyna płową,
przyrodnicza sala dydaktyczna
z eksponatami muzealnymi BdPN,
kryte wiaty na ogniska
dla grup wycieczkowych i turystów, korty tenisowe, możliwość
przejażdżki bryczką
lub kuligów zimą, nowoczesne centrum rehabilitacyjne) Zwierzyń
(d. cerkiew mur. z 1799 r., otoczona starym murem kamiennym , dom doliniański z wnęką,
cudowne źródełko w przełomie Sanu w Zwierzyniu
z prowadzącymi do niego stacjami drogi krzyżowej
,
elektrownia wodna
w przełomie Sanu pod Grodziskiem) Podkamionka
(
rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach”
)Uherce Mineralne
(barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym z nagrobkami szlachty z okolicy,
wodospad na rzece Olszance, cmentarz z I wojny światowej, izba regionalna, Ekomuzeum w
„Krainie bobrów”) Glinne
(parking, pomnik przyrody - ostaniec z piaskowca
„Kamień Leski”
, panorama na Park Krajobrazowy Gór Słonnych oraz bieszczadzkie szybowiska w
Bezmiechowej i Weremieniu) Lesko
(zamek Kmitów, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w.
z galerią prac bieszczadzkich artystów
, kirkut) Postołów
(dolina Sanu z panoramą na Park Krajobrazowy Gór Słonnych, malownicza panorama na
Lesko i okolicę od zajazdu „U Kmity”, las Malinki ze skupiskiem sosny wejmutki) Zagórz
(
Galeria prac artystów bieszczadzkich z cennymi intarsjami Jana Ligaja
, mur. cerkiew praw., kościół mur z 1697 r. s
anktuarium Matki Bożej z XV w. ikoną Zwiastowania,
ruiny klasztoru Karmelitów Bosych
, zimą skocznie narciarskie na Zakuciu) Poraż
(zameczek Gubrynowiczów, kościół mur. z plebanią z XIX w.) Morochów
(czynna par.
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cerkiew prawosławna z 1836 r. z odnowionym ikonostasem
)Mokre
(nowa mur. cerkiew gr. kat. z ikonostasem z 1900 r.) Rezerwat „Przełom Osławy pod Mokrem
”Wysoczany
(konie, widokowe okolice nad Osławą) Szczawne
(czynna fil.
cerkiew praw. z 1888 r. z ikonostasem i ciekawą polichromią wnętrza, obok nagrobki
szlachty m.in. Maksymiliana Groblewskiego,
autora utwory scenicznego „Gajek z gór”) Rzepedź
wieś (czynna fil.
cerkiew gr. kat. z 1824 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza
, obok cenne kamienne nagrobki, w pobliżu pasieki pszczele) Turzańsk
(czynna fil.
cerkiew
praw. z
1803 r
.z
ikonostasem i polichromią wnętrza
)Rzepedź
(b. kombinat drzewny i osiedle, obelisk Wincentego Pola) Jawornik
(unikatowy czynny cmentarz w nieistniejącej wsi) Komańcza-Letnisko
(
Klasztor Sióstr Nazaretanek m-ce internowania Prymasa Polski Kard. S. Wyszyńskiego
1955 - 1956
)Komańcza
wieś (CIT, cerkiew gr. kat., z izbą muzealną pamiątek łemkowskich w jej podpiwniczeniu,
odbudowana w stylu wschodniołemkowskim drewniana cerkiew prawosławna,
prywatna kolekcja strojów łemkowskich p. Darii i Stefana Boiwków,
galeria „Latarnia Wagabundy”) Radoszyce
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1868 r., w pobliżu przejście graniczne na Słowację i Węgry) Osławica
(tu zaczyna się bieszczadzka „kraina prerii o wyjątkowo malowniczych krajobrazach,
zimą - możliwość jazdy zaprzęgami psów „Husky w Bieszczadach”
)Nowy Łupków
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(zakład karny, panorama na Przełęcz Łupkowską (640 m) oddzielającą Karpaty Zachodnie od
Karpat Wschodnich i pasmo graniczne oraz pasmo Wołosania i Chryszczatej) Smolnik
(w głębi wsi mur. cerkiew gr. kat. z 1803 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza, od 1956 r.
kościół rz. kat.) Wola Michowa
(
Ośrodek Jeździecki „Latarnia Wagabundy” - przejazdy wozami taborowymi
, pomnik żubra) Maniów
(kaplica) Szczerbanówka
(kozie sery) Przełęcz Przysłup
(749 m) z parkingiem i panoramą na Smerek z Połoniną Wetlińską Żubracze
(konie, m-ce pobytu poety i etnografa Kazimierza Józefa Turowskiego w l. 1837-1854, m.in.
autora Dumy o zbójcach z pogranicza Polski i Węgier,) Majdan
(stacja bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej i izba muzealna) Cisna
(trzy prywatne
galerie bieszczadzkich artystów, herbaciarnia „Biesy i Czady”, Izba przyrodnicza
„Dziupla”
, Sala wystaw czasowych bieszczadzkich twórców w Centrum Informacji Turystycznej, m-ce
martyrologii „Betlejemka”, pracownia ikon Jadwigi Denisiuk, Pracownia Malarska Agnieszki
Kwiatkowskiej, GOPR) Dołżyca
(masyw Łopiennika (1069 m) m-ce wyprawy W. Pola na wschód słońca w 1833 r.,
wjazd na 12 km przełomowy i malowniczy odcinek rzeki Solinki
)Buk
(malownicze przełomowe odcinki rzeki Solinki, zimą świetne m-ce na kuligi) Polanki
(parking) przy zbiegu Solinki i Wetlinki - spacer 1 godz. do
rezerwatu przyrody „Sine Wiry”
lub 45 min do cerkwi w Łopience Łopienka
(murowana cerkiew z 1757 r. dawne gr. kat. sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej) Polanki
(kapliczka - spacer nad skałą i przełomem rz. Solinki z zejściem do cerkwiska) Terka
(spacer na widokowe siodło Pod Tołstą, smażalnia pstrąga) Bukowiec
(przełom rzeki Solinki, najkrótsze wejście na widokową Korbanię (905 m) z panoramą na
Bieszczady i otoczenie Jeziora Solińskiego, odnoga Zalewu Solińskiego) -

12 / 22

Trasy turystyczne w Bieszczady

Wołkowyja
(widokowe m-ce nad Jeziorem Solińskim, nowy kościół z XVIII obrazem Św. Rodziny, ośrodek
zarybieniowy) Górzanka
(d. cerkiew z 1713 r. z jedynym w Polsce unikatowym rzeźbionym ikonostasem
) - Wołkowyja Przełęcz 550 m
Plisz
(
m-ce widokowe na otoczenie Jeziora Solińskiego i połoniny
przy przełęczy 550 m ) Polańczyk
(d. cerkiew mur z 1908 r., dziś
sanktuarium Matki Bożej z ołtarzem głównym i ocaloną cudowną ikoną Madonny z
Łopienki zwana Matką Bożą Bieszczadzką
,
m-ce widokowe w centrum wsi przy wieży ciśnień,
statek spacerowy Tramp, pustelnik Jano, wypożyczalnie sprzętu wodnego, cypel urocze miejsce z panoramą za zaporę wodną w Solinie, WOPR
)Myczków
(mur. kościół i cerkiew gr. kat. z 1900 r. obok siebie, izba regionalna w budynku gimnazjum,
Galeria „Czad” w Hotelu „EwKa”) Solina
(zapora wodna na Sanie z możliwością zwiedzania wnętrza elektrowni, statki spacerowe „Białej
Floty”) Bóbrka
(m-ce widokowe z nad nieczynnego kamieniołomu 524 m,
rezerwat „Koziniec”,
bunkry sowieckich umocnień nadsańskich zwanych „linią Mołotowa”,
Galeria malarska „LeGraż
”,
Pracownia bibułkarska Andrzeja Kusza, Pracownia rzeźbiarska Henryka Gągorowskiego
, Galeria Rzeźb Przydrożnych przy parkingu nad jeziorem) - przejazd wzdłuż Jeziora
Myczkowieckiego Myczkowce
.
(Szczegółowy opis trasy w przygotowywanym nowym przewodniku Na bieszczadzkich
obwodnicach. Cz. III Dolinami Sanu, Solinki i Osławy, PIKM Rzeszów 2011, zamówienia:
redakcja@instytutksiazki.rzeszow.pl
)

4. Wokół bieszczadzkich jezior
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Trasa:

Myczkowce (zapora wodna na Sanie, park podworski, pozostałości zabytkowego spichlerza z
XVI w.) - przejazd wzdłuż
Jeziora Myczkowieckiego (otoczone dwoma
rezerwatami przyrody: „
Nad
Jeziorem Myczkowieckim
”i„
Koziniec
” z siecią szlaków spacerowych) Bóbrka
(dwie galerie, pracownia bibułkarstwa, miejsce widokowe na bieszczadzkie jeziora na szczycie
Kozińca nad Kamieniołomem 500 m) Solina
(zapora wodna na Sanie) Myczków
(galeria „Czad” w restauracji Hotelu EwKa”) Polańczyk
(miejsce widokowe na Jezioro Solińskie, atrakcja: rejs widokowy statkiem Tramp po Jeziorze
Solińskim w odludne okolice doliny Sanu) - przejazd wzdłuż doliny rzeki Solinki do
Wołkowyji
(Plisz - widokowy szczyt z rozległą panoramą na Jezioro Solińskie i Bieszczady) Górzanka
(cerkiew z 1713 r. z jedynym w Polsce unikatowym rzeźbionym ikonostasem) - spacer szlakiem
zielonym od Plisza przez Wierchy do Polańczyka lub Myczkowa (wyjątkowo widokowy odcinek
z rozległymi panoramami na okolice bieszczadzkich jezior) Bereska
(stadnina koni „Karino”, zimą kuligi, sieć szlaków spacerowych) Średnia Wieś
(najstarszy w Bieszczadach drewniany kościół z 1608 r.) Hoczew
(galeria artysty Zdzisława Pękalskiego i pracownia artystki Eli Wiśniowieckiej-Borkowskiej) Łączki
(malownicza dolina Sanu z miejscami do wędkowania Weremień
(szybowisko górskie i zimą wyciąg narciarski) Huzele
Lesko
Glinne
(pomnik przyrody nieożywionej „
Kamień Leski
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” z panorama na szybowiska w Bezmiechowej w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych) i w
Weremieniu k. Leska) Uherce Mineralne
(barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym z nagrobkami szlachty z okolicy,
wodospad na rzece Olszance, cmentarz z I wojny św. na wzniesieniu Lachawa, Ekomuzeum w
„Krainie bobrów” z najgęstszą w Bieszczadach siecią znakowanych szlaków spacerowych i
ścieżek przyrodniczych, patrz:
www.orelec.pl
oraz rezerwatem faunistycznym „Bobry w Uhercach”) Zwierzyń
(najpiękniejszy w Bieszczadach przełom Sanu z rezerwatem krajobrazowym „
Przełom Sanu pod Zwierzyniem
” i cudownym źródełkiem, ongiś miejscem kultu religijnego i słynnych odpustów w święto
Podwyższenia Krzyża Świętego oraz cerkwią mur. z lat 1755 - 1799) Myczkowce
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Caritas” Myczkowce (mini zoo, stadnina koni
„Eden”,
Centrum Kultury Ekumenicznej
ze 130 miniaturami drewnianych świątyń karpackich z przygranicznych obszarów Polski,
Słowacji i Ukrainy, nowoczesna sala wykładowa (80 m-c) z eksponatami zwierząt i ptaków oraz
obok Ośrodka Caritas - pomnik przyrody nieożywionej „
Skałki Myczkowieckie
”Myczkowce
.

5. Obwodnicą Wokół Parku Krajobrazowego Gór Słonnych

Trasa:

Myczkowce - Uherce Mineralne (mur. barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym
z nagrobkami szlachty z okolicy, pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance”, cmentarz z
I wojny św. na wzgórzu Lachawa) Olszanica (d. cerkiew
mur. z 1923 r., pałac z lat 1890 - 1910)Stefkowa
(d. cerkiew drew. z 1840 r. z nagrobkami właścicieli wsi) Ustjanowa
(d. cerkiew drew. z 1792 r. z mur. kaplicą dworską obok, szybowisko z lat 1930 - 1939 r.,
pomnik lotników,) Ustrzyki Dolne
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(
Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze
, mur. cerkiew praw. z 1874 r. z ikonostasem, odnowiony kirkut z macewami, kiosk
pamiątkarski z wydawnictwami regionalnymi, CIT z pamiątkami i wydawnictwami regionalnymi,
2 stacje narciarskie „Laworta” i „Gromadzyń”, kryta pływalnia „Delfin” z kawiarnią) Brzegi Dolne
( d. cerkiew drew. z 1844 r., pamiątkowy obelisk Św. O.
Michała Zubrzyckiego
(1856 - 1919) - ojca etnografii ukraińskiej) - Przełom Strwiąża Krościenko
(d. cerkiew drew. z 1794 r., drogowe i kolejowe przejście graniczne na Ukrainę) Obersdorf
(Górna Wieś) (ślady d. wsi ewangelickiej z czasów kolonizacji józefińskiej) Liskowate
(d. cerkiew drew. z 1832 r. z pomnikową sosną wejmutką obok) Jureczkowa
(d. cerkiew z Nowosielec Kozickich z 1914 r. przeniesiona tutaj nocą z 21/22 VII 1978 r. bez
zgody władz, dziś kościół, ścieżka dendrologiczno-edukacyjna „Drzewa parku podworskiego w
Jureczkowej”, Rezerwat Przyrody „Chwaniów” Wojtkówka
(Rezerwat „Na Opalonym”) Wojtkowa
(d. drew. cerkiew z 1910 r., park podworski w łuku Wiaru) Nowosielce Kozickie
(kościół drewniany z 1743 r.) Grąziowa
(d. drew. cerkiew gr. kat z 1731 r. z dachami piramidalnymi i ikonostasem - znajduje się dziś w
MBL w Sanoku) Trzcianiec
(Rezerwat leśny „Nad Trzciańcem”) Roztoka
(d. cerkiew drew. z 1936 r.) Kuźmina
(d. cerkiew drew. z 1814 r., mur kaplica dworska obok z 1880 r., proj. rez. „Las jodłowy w
Kuźminie”, najgłębsze w Polsce odwierty ropy naftowej do 6500 m głębokości) Rozpucie
(drew. kościół z
1900
r. z ciekawym wystrojem wnętrza, malowidłami i zabytkowymi rzeźbami) Tyrawa Wołoska
(pracownia ikon p. Gutowskich, Galeria rzeźbiarska Quo Vadis Bogdana Iwanowskiego, mur.
kościół par. z XVIII w. , przy nim zabytkowe nagrobki szlachty okolicznej) Góry Słonne
(podjazd 6 serpentynami na
Przełęcz 683 m
(niżej parking, m-ce widokowe z panoramą na Lesko i Bieszczady, 9 serpentyn przy zjeździe do
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Wujskiego) Wujskie
(kościół z 1804 r., pozostałości parku dworskiego, wyciąg narciarski) Załuż
(bunkry linii Mołotowa) Sobień
(parking, Rezerwat „Góra Sobień”, ruiny zamku Kmitów z XIV w., bunkry „Linii Mołotowa”) Manasterzec
(d. cerkiew drew. z 1820 r.) Łukawica
(malownicza dolina Sanu) Lesko
(zamek Kmitów 1505 - 1539, rz. kat. kościół par. 1539 - 1555, synagoga z XVII w. z galerią
prac bieszczadzkich artystów, kirkut, bunkry umocnień nadsańskich „Linia Mołotowa”) Glinne
(pomnik przyrody „Kamień Leski”, panorama na Park Krajobrazowy Gór Słonnych z
szybowiskiem w Bezmiechowej i w Weremieniu) - Kostryń (mur. kapliczka z XVII w. na
kurhanie) - Uherce Mineralne
- Myczkowce
.

6. Przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych cz. Wschodnia (trasa na bus lub samochód
osobowy)

Trasa:

Myczkowce - Lesko (zamek Kmitów 1505 - 1539, rz. kat. kościół par. 1539 - 1555, synagoga
z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów, kirkut, bunkry umocnień nadsańskich „Linia
Mołotowa”) Bezmiechowa (d. cerkiew gr. kat. z 1825 r.) - szybowisko
na szczycie Gór Słonnych 654 m z najładniejszą panoramą na Bieszczady - Rezerwat „Dyrbek”
Olszanica
- Rezerwat „Buczyna w Wańkowej” Wańkowa
(d. gr. kat. cerkiew drew. z 1726 r. z Ropienki przeniesiona tutaj w 1985 r., wjazd na obszar
Ekomuzeum „Hołe”) Serednica
(stadnina koni „Serednica”, obszar Ekomuzeum „Hołe”) Wola Romanowa
(Rezerwat „Cisy w Serednicy”, Ekomuzeum „Hołe”) -
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Dźwiniacz
(Ekomuzeum „Hołe”, wypiek chleba „U Flika”, d. granica z ZSRR, konie w stadninie „Forta”) Łodyna
(d. cerkiew drew. z 1862 r., Ekomuzeum „Hołe”) Wola Maćkowa
(czynne kopalnie ropy naftowej w Ekomuzeum „Hołe”) Leszczowate
(d. cerkiew gr. kat. 1922 r. z ciekawą polichromią z 1937 r., nagrobki właścicieli wsi w
Ekomuzeum „Hołe”) Ropienka
(drew. grobowa kaplica Wierzbickich z 1893 r.) Zawadka
(malownicza dolina górska z cerkwiskiem i kamiennymi nagrobkami na cmentarzu) Rozpucie
(drew. kościół rz. kat. z
1900
r. z ciekawym wystrojem wnętrza, malowidłami i zabytkowymi rzeźbami) Tyrawa Wołoska
(pracownia ikon p. Gutowskich, Galeria Quo Vadis, kościół mur. z poł. XVIII w, zabytkowe
nagrobki szlachty z okolicy) Rakowa
(d. gr. kat. cerkiew drew. z 1850 r.) Paszowa
(d. gr. kat. cerkiew drew. z końca XVIII w. z ikonostasem z 1902 r.) Wańkowa
(Rezerwat „Buczyna w Wańkowej”) Olszanica
(d. cerkiew mur. z 1923 r., pałac z lat 1890 - 1910, kapliczki przydrożne) Uherce Mineralne
(barokowy kościół z 1757 r. otoczony murem obronnym z nagrobkami szlachty z okolicy,
wodospad na rzece Olszance, cmentarz z I wojny św. na wzniesieniu Lachawa) Myczkowce.

7. Szlakiem ikon w dolinę Sanu (czyli przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych cz.
Zachodnia)

Trasa:

Myczkowce - Lesko (zamek Kmitów 1505 - 1539, rz. kat. kościół par. 1539 - 1555, synagoga
z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów, kirkut, bunkry umocnień nadsańskich „Linia
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Mołotowa”) malownicza dolina Sanu) -

Łukawica (wzgórze Horodysko, kapliczki doliniarskie,
Manasterzec (d. drew.

cerkiew z 1820 r.) Rezerwat „Góra Sobień”
z ruinami średniowiecznego zamku Kmitów w XIV w. Załuż
(bunkry umocnień nadsańskich „Linii Mołotowa”) Bykowce
(pomnik por. M. Zaremby, Rez. „Polanki”) Olchowce
(d. cerkiew drew. z 1844 r.) Liszna
( pomnik przyrody
„Orli Kamień”)
Sanok
(Muzeum Historyczne - 270 ikon na ekspozycji; Muzeum Budownictwa Ludowego - 120
obiektów drew., na pow. 38 ha, murowana prawosławna cerkiew katedralna z 1784 r., kościół
franciszkanów z 1640 r. - sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, zabytkowa zabudowa rynku z
pomnikiem dobrego wojaka Szwejka i grająca fontanną) Trepcza
(d. mur. cerkiew gr. kat. z 1807 r.) Grodzisko na Fajce
(dawny Sanok) Międzybrodzie
(d. mur. cerkiew gr. kat. z 1900 r. z polichromią wnętrza, piramida Kulczyckich) Mrzygłód
(zabytkowe miasteczko galicyjskie) Łodzina
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1743 r.) Hłomcza
(drew. cerkiew gr. kat. z 1859 r.) Dobra Szlachecka
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1879 r. z ikonostasem i cenną trójkondygnacyjną wieżą - bramą
obronną z XVII w.) Ulucz
(d. cerkiew gr. kat. na wzgórzu „Dębnik” z 1659 r. filia MBL) Tyrawa Solna
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1837 r. z ikonostasem) Siemuszowa
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1837 r. z ikonostasem) Hołuczków
(d. drew. cerkiew gr. kat. z 1858 r. z ikonostasem z 1908 r.) Tyrawa Wołoska
(kościół mur. z poł. XVIII w., zabytkowe nagrobki szlachty, Galeria rzeźbiarska Bogdana
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Iwanowskiego „Quo Vadis”) - Góry Słonne z 15 serpentynami, (przy zjeździe parking widokowy
z rozległą panorama na Lesko i Bieszczady) Wujskie
(kościół mur. z 1804 r., wyciąg) Załuż
(d. pałac z XIX w, bunkry umocnień nadsańskich Linia Mołotowa, submisja drewna) Rezerwat „Góra Sobień”
(parking, ruiny zamku Kmitów, bunkry „Linii Mołotowa”) Manasterzec
(d. cerkiew z 1820 r.) Łukawica
(malownicza dolina Sanu, wzgórze Horodysko) - Lesko - Glinne - Uherce
- Myczkowce
.

8. Przez Pogórze Bukowskie

Trasa:

Myczkowce - Lesko - Gruszka (m-ce widokowe na Pogórze Bukowskie i dol. Kalniczki) - Tarn
awa Górna
(rz. kat. kościół par. z 1924 r., mur. cerkiew z 1817 r. (w ruinie), kąpielisko na Osławie,
pomnikowy dąb i jesion po parku dworskim) doliną rzeki Osławy
przez Czaszyn
(d. mur. cerkiew gr. kat. z 1835 r., pozostałości po dworze, rozległa panorama na okolicę z
serpentyn) Brzozowiec
(podjazd widokowy i kolejna panorama na Pogórze Bukowskie i Góry Słonne) Kulaszne
(panorama na Pogórze Bukowskie z Tokarnią 778 m, nowa murowana cerkiew gr. kat. z 2006
r. i grób Jędrka Połoniny obok na cmentarzu) - Szczawne Wysoczany
(trasa krajobrazowa przez „krainę prerii”, stadnina koni) Płonna
(pozostałości dawnego zamku i dworu obronnego oraz dworskiego parku krajobrazowego w
wieloma drzewami pomnikowymi) Karlików
(zimą wyciąg narciarski, latem proponujemy spacer na Tokarnię 778 m z zejściem do Woli
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Piotrowej) Bukowsko
(mur. rz. kat. kościół par. z 1886 r. z ciekawymi nagrobkami kamiennymi na cmentarzu, zespół
„Bukowianie”) - Nagórzany Nowotaniec
(mur. rz. kat. kościół par. z pocz. XVIII w., z ciekawym wnętrzem, rzeźbami i nagrobkami
sławnych mieszkańców tej ziemi) Wola Sękowa
(Uniwersytet Ludowy,
krajobrazowy park dworski z końca XVIII
w
. z prywatną wyremontowaną oficyną i stadniną koni) Odrzechowa
(stadnina koni huculskich) Pastwiska
(
Przełom Wisłoka)
Zapora wodna na Wisłoku w Sieniawi
e (tama z lat 1971 - 76 o długości 174 m, wys. 38 m szer. 9 do 27 m składająca się z 14 sekcji
i tworząca jezioro o dł. 4 km., poj. 14 mln m3 wody) - spacer
jarem Wisłoka
do Beska
( jedna z najlepszych odkrywek budowy geologicznej Karpat w głębokim jarze z odsłoniętymi
ławicami łupków i piaskowców) Besko
(kościół drewniany z 1755 r., podworski park krajobrazowy) Zarszyn
(osobliwości przyrody: grążel żółty, okaz niespotykany nigdzie w Beskidzie Niskim, dwa dęby
olbrzymy (530 cm i 480 cm) w parku podworskim, mur. kościół par. z XVIII w.) Nowosielce
(dwór Gniewoszów z XIX w. mieszczący szkołę ogrodniczą) Pisarowce
(dwór z poł. XIX w. z parkiem krajobrazowym, dziś szkoła,) Markowce
(pałacyk z XIX w z wieżą i loggią oraz parkiem krajobrazowym) Pobiedno
(park krajobrazowy z XVII w. z licznymi drzewami pomnikowymi) Zboiska
(Ośrodek Rekolekcyjny na terenie dawnego zespołu dworskiego (dwór z kamienia z XIX w) z
zabytkowym parkiem krajobrazowym ) Prusiek
Niebieszczany
(mur neogotycki kościół z 1925 r. z ciekawym XVIII w. wyposażeniem wnętrza, pozostałości po
zamku, dworze i parku krajobrazowym) -
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Poraż
(mur. kościół barokowy z 1784 r., z mur. plebania z pocz. XIX w., pałacyk Adama Gubrynowicza
z 1925 r.) Zagórz
(kościół barokowy z 1697 r. z cudowną ikoną Zwiastowania Matki Bożej z XV wieku, cennymi
obrazami, ruiny klasztoru Karmelitów Bosych 1700 - 1710, zimą skocznie narciarskie na
Zakuciu) Zasław
(obóz zagłady dla Żydów z lat 1940 - 43 na terenie byłej fabryki celulozy, dziś fabryki przyczep)
Postołów
(panorama Leska i okolic na tle Bieszczadów Wysokich od Zajazdu „U Kmity”) Wola Postołowa
(mur. dwór z XIX w., bunkry z „Lini Mołotowa”, pomnik przyrody „
Skała Wolańska
” w zakolu Sanu) Posada Leska
(krajobrazowy park podworski z XVIII w z aleją dębowo - grabową) - Lesko - Uherce Mineralne Myczkowce.
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