
Harcerskie trasy

przez beskidzkie lasy

Sylwia Fiejdasz



Harcerskie trasy
przez beskidzkie lasy

Sylwia Fiejdasz

Poradnik turystyczny
dla harcerzy starszych

i wędrowników

Rzeszów, 2012



Skład komputerowy i opracowanie graficzne:
phm. Sylwia Fiejdasz, Piotr Fiejdasz

Opracowanie tekstowe: phm. Sylwia Fiejdasz

Korekta: hm. Halina Szymańska

Konsultacja przewodnicka:
Piotr Fiejdasz, przewodnik beskidzki klasy III

Prawa autorskie zastrzeżone.



Czuwaj harcerska przygodo !

Przygodo, przygodo,
przygodo harcerska,

ty lubisz to samo co ja:
biwaki nad wodą

i gwiazdy nad głową
i starą gitarę

ci pięknie wciąż gra,
iskry z ogniska
i trawy połonin

i wiatr co po szczytach
za chmurami goni.

Przygodo harcerska,
harcerska przygodo

tak dobrze się znamy od lat,
choć lata mijają

ty wciąż jesteś młodą
i z tobą bym chciała
iść dalej przez świat.

Dodawaj mi siły,
nie żałuj mi słońca,
bądź życia urodą,

trwaj ze mną do końca.

Hm. Zofia Nowakowska





Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy 5

SPIS TREŚCI
Wstęp .............................................................................................7

CZĘŚĆ I

1. Przepisy prawne a turystyka ......................................................9

2. Troszkę o wycieczkach ...............................................................13

3. Zasady organizacji wycieczek ...................................................15

4. W terenie ...................................................................................19

CZĘŚĆ II

A. Propozycje wędrówek dla harcerzy starszych ..........................27

1. Głównym Szlakiem Beskidzkim .................................................29

2. Wieś Krywe ................................................................................33

3. Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej ....................................37

4. Przez Cergową ..........................................................................41

5. Szlakiem Granicznym ................................................................49

6. Grzywacka Góra .......................................................................53

7. Na Diabli Kamień .....................................................................57

8. Rezerwat „Wilcze” ....................................................................61

9. Prządki i Zamek Kamieniec ......................................................65

10. Przez bunkry ............................................................................71

B. Propozycje wycieczek dla wędrowników ..................................75

1. Bieszczady znane i nieznane .....................................................77

2. Beskid Dukielski ........................................................................85

3. Beskid Niski na wskroś ..............................................................91

Słownik wyrazów trudniejszych ....................................................98

Bibliografia ...................................................................................101





Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Wstęp
Jednym z kluczowych działań harcerskich jest wędrowanie,

odkrywanie nowych miejsc, obcowanie z przyrodą, poznawanie pięknych

zakątków Polski – to daje harcerzom radość, pobudza ich wyobraźnię,

prowadzi na kolejne ścieżki i szlaki przyrody. Wszystko, co dzieje się

w harcerstwie, ma także swój nadrzędny cel. Wędrówki, zdobywanie

odznak, znaków służb, zwiedzanie regionów i małych ojczyzn jest

wzbogacone o wymiar wychowawczy. Harcerscy instruktorzy starają się,

aby przy okazji wprowadzania swych podopiecznych w bogactwo

dziedzictwa narodowego i piękna przyrody rozbudzać w nich potrzebę

dalszego poznawania. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest

wychowanie człowieka poprzez stawianie wyzwań. Turystyka

i krajoznawstwo jest więc znakomitą formą wychowania. To nie tylko

poznawanie historii, przyrody, kultury, ale także własnych możliwości

fizycznych, emocjonalnych i społecznych. Uczestnictwo, a z czasem

samodzielna organizacja rajdów i wycieczek staje się realnym

sprawdzianem umiejętności współpracy, planowania i organizacji.

Wycieczka, zwiad, różnorodne formy dyskusyjne, zbiórki tematyczne czy

też zajęcia specjalnościowe stwarzają harcerzom starszym możliwość

poszukiwania, które jest główną formą ich aktywności. Wędrówka jest

nieodłącznym elementem pracy najstarszego pionu metodycznego –

wędrowników. Dla nich wędrowanie „to sztuka wchłaniania życia, które nas

otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody

i człowieka”. Wędrówki – zimą, latem, na wsi, w mieście – prowadzą do

odszukania „ciszy wśród ciszy lasu i skupienia wobec wschodów i zachodów

słońca”. Uprawianie turystyki i krajoznawstwa łączy się również ze

zdobywaniem stopni, sprawności harcerskich oraz z Prawem Harcerskim.

Każdy harcerz, podczas spotkania z przyrodą, powinien szczególnie

przestrzegać jego 3, 6, 7 i 8 punktu, zaś przygotowanie, realizacja

i podsumowanie zadania, jakim jest wycieczka, powinny do niego

nawiązywać.
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Niniejsza praca została napisana (w ramach próby harcmistrzowskiej) dla

harcerzy starszych i wędrowników, ale mogą z niej również korzystać

drużynowi i wychowawcy harcerscy. Znajdziecie tutaj konkretne

wiadomości dotyczące organizacji pieszych wycieczek górskich. Dowiecie

się, od czego najlepiej rozpocząć przygodę z turystyką, jak się przygotować

do wyjazdu, co należy ze sobą zabrać na wędrówkę, jak wygląda dzień na

trasie, jak się orientować w terenie, czego należy się obawiać i co należy

zrobić, gdy nastąpi zmiana pogody oraz w jaki sposób odczytywać znaki

w terenie. Te wszystkie informacje zawiera pierwsza część poradnika.

W drugiej części zostały podane propozycje wycieczek jednodniowych

i wędrówek wielodniowych. Opis tras ma być pomocą w przygotowaniu się

do wyjazdu i jest zgodny ze stanem faktycznym.

Życzę wielu niezapomnianych przygód, wrażeń i radości z wędrowania po

naszych pięknych Beskidach.

Autorka
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CZĘŚĆ I

1. Przepisy prawne a turystyka

Najpopularniejszą i stosunkowo najtańszą formą turystyki jest

turystyka piesza, którą możemy podzielić na turystykę górską i turystykę

nizinną. Turystyka górska należy do najbardziej atrakcyjnych, ale i do

najtrudniejszych w organizowaniu i prowadzeniu form turystyki. Trudności

te wiążą się przede wszystkim ze specyfiką poruszania się po terenach

o bardzo urozmaiconej rzeźbie w zmiennych, trudno przewidywalnych

warunkach pogodowych. Pierwsze wycieczki lepiej odbywać na terenach

nizinnych, a ich długość ograniczać do 2-3 godzin. Z czasem dzienne trasy

powinny być coraz dłuższe. W momencie, kiedy poznamy swoje możliwości

fizyczne, nauczymy się korzystać z map, kompasu, szlaków turystycznych,

kiedy będziemy wiedzieli jak pakować plecak, aby znalazło się w nim

wszystko, co potrzebne, a jednocześnie by jego ciężar nie przygniatał nas do

ziemi – możemy zdecydować się na pierwsze wycieczki górskie. Warto

zacząć od gór niskich i wraz ze zdobywanym doświadczeniem stawiać przed

sobą coraz trudniejsze cele.nawiązywać.

Każda wycieczka, aby mogła przynieść zadowalający efekt, musi się

odznaczać dobrą organizacją. Przygotowując się do jej planowania należy

koniecznie zaznajomić się z podstawowymi przepisami prawnymi. Bez nich

nie uda nam się dobrze przygotować, przeprowadzić i zakończyć imprezy

turystycznej. Wszystkich, bez względu na przynależność organizacyjną

(w tym harcerzy), obowiązuje znajomość następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie

określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,

pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

2001r.

- Zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki, w marszu i na

biwaku

- Regulaminy parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody

- Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 98/2007 z dnia 11.06.2007 r.

- Instrukcja organizacyjna HarcerskiejAkcji Letniej i Zimowej

- Instrukcja finansowa obozu.

Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o usługach turystycznych Ustawę z dnia 29 kwietnia

2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy –

Kodeks wykroczeń.

w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania

i nadzorowania

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

w sprawie zasad organizacji wycieczek górskich

regulaminów:

oraz dokumentów ZHP:

Korzystając z usług przodownika lub przewodnika turystycznego

(górskiego, terenowego, miejskiego) trzeba pamiętać, że wykonuje on pracę

określoną przepisami ustawowymi. Nie pełni on natomiast roli opiekuna

grupy. W tym przypadku należy postarać o odpowiednią ilość opiekunów,

przypadającą odpowiednio:

a) przy turystyce kwalifikowanej (np. górskiej) – 1 opiekun na 10

uczestników,

b) przy innych formach – 1 opiekun na 15 uczestników.

Warto w tym miejscu sięgnąć po

, w tym również po
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Możemy również korzystać z usług przewodników po parkach

narodowych, posiadających licencję tylko na obszar danego parku.

Czas trwania wędrówki powinien być dostosowany do wieku

i możliwości fizycznych dzieci/młodzieży. Przy wędrówce trwającej dłużej

niż 3 godziny trzeba zaplanować dłuższą przerwę na solidny posiłek.

W czasie przy podchodzeniu pod górę należy zrobić

przerwę na regulację oddechu (2-3 min), a co godzinę powinna nastąpić

dłuższa przerwa na posiłek i odpoczynek. Dla wycieczek górskich

planujemy trasy krótsze, niż dla wycieczek nizinnych. Po dłuższej przerwie

pamiętamy o sprawdzeniu stanu grupy.

Planując wyjazd należy uzyskać pisemną zgodę rodziców (lub prawnych

opiekunów) dzieci wyjeżdżających.

Najważniejsza jest polisa ubezpieczeniowa NNW uczestników i kadry.

Plan wycieczki przed jej realizacją należy zatwierdzić u komendanta,

właściwego dla danej jednostki.

Przewodnik turystyczny i opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za

sprzęt prywatny dziecka (telefon komórkowy, MP3, MP4, pieniądze itp.).

- bez wiedzy wychowawcy (lub komendanta/kierownika) nie wolno oddalać

się od grupy pod żadnym pozorem, nawet w celu załatwienia potrzeb

osobistych,

- w miejscach odpoczynków należy przestrzegać zasad kulturalnego

zachowania się oraz nie zaśmiecać tych miejsc,

- należy zwracać uwagę na innych i w razie potrzeby pomagać im,

- zabrania się posiadania zapałek, zapalniczek oraz niebezpiecznych

narzędzi,

- nie wolno hałasować, bo można spowodować fałszywy alarm,

- trzeba się uśmiechać do ludzi napotkanych na szlaku – to zawsze warto,

wycieczki górskiej

Zasady obowiązujące uczestników wycieczek:

- ,,Zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki, w marszu i na

biwaku”
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- należy podporządkować się poleceniom wychowawcy – opiekuna.

- nigdy nie wysyła się z poleceniem załatwienia jakiejś sprawy jednego

uczestnika, ani też nie zostawia się go samego na szlaku,

- nie wolno dopuszczać do tworzenia się większych przerw w maszerującej

grupie,

- cała grupa powinna być w zasięgu wzroku kierownika/opiekuna grupy,

- zmykający kolumnę nie dopuszcza, aby ktokolwiek został za nim,

- w przypadku „rozciągnięcia się” grupy trzeba się zatrzymać i poczekać aż

wszyscy dojdą,

- wędruje się w możliwie równym tempie; jednakowo męczy zbyt szybki

chód, jak i zbyt wolny,

- tempo marszu należy dostosować do wieku i kondycji uczestników

wycieczki, jak i jej warunków,

- pamiętamy o przerwach w czasie marszu,

- pierwszy kilometr na każdym etapie wędrówki należy przejść wolno,

- należy wędrować po turystycznych szlakach znakowanych,

- w dni upalne i przy silnym nasłonecznieniu należy pamiętać o nakryciu

głowy czapką lub chustką,

- nie można wędrować w czasie burzy,

- nie wolno wędrować po torach kolejowych,

- zimą wędruje się zawsze przetartymi ścieżkami i tylko wtedy, gdy dzień jest

pogodny, bez silnego wiatru, a temperatura nie niższa jak minus 6 C,

- praktycznie wycieczka nie powinna przekraczać 12 km, dłuższa nuży

uczestników i przestaje budzić zainteresowania krajoznawcze

i przyrodnicze,

- przed wyruszeniem na trasę i w drogę powrotną koniecznie trzeba

sprawdzić stan ilościowy grupy.

Zasady obowiązujące opiekunów/drużynowych przy organizacji

wycieczek:

O
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2. Troszkę o wycieczkach

Wędrówki oraz różnego rodzaju podróże, które wykraczają poza

obszar stałego pobytu człowieka odbywane były od niepamiętnych czasów

ludzkości. Duża część z nich swym charakterem zbliżona była do zjawiska,

które nazwane jest turystyką. Przez długi okres w mowie potocznej jak

i w literaturze, brakowało odrębnego określenia dla migracji, które

odbywano dla poznania i przyjemności. Osoby podejmujące takie wyjazdy

nazywano wędrowcami. Określenia takie jak: turystyka i turysta,

upowszechniły się w XV wieku.

Odnosząc się do szkoły pierwszą definicję wycieczki podał w 1869

roku Stanisław Sobieski. Określił on wycieczkę jako: „przechadzkę

uczniów, lecz nie wszystkich klas wspólnie, nie na cały dzień, lecz jak to

bywa – po południu, w przeciwieństwie do majówek będących uroczystością

szkolnych, wyprawiona raz do roku na wiosnę wspólnie przez wszystkie

klasy razem, a zajmującą cały dzień”. W Zarządzeniu Ministerstwa Oświaty

i wychowania z dnia 12 maja 1983 r.” możemy przeczytać, że „(…)

wycieczka jest podstawową formą działalności krajoznawczo –

turystycznej. Stanowi ona integralną część procesu dydaktyczno –

wychowawczego i powinna być organizowana przez wszystkie szkoły

w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych”. Według Stefana Szumskiego:

„wycieczka to każdorazowe wyjście poza budynek szkolny, niezależnie od

czasu trwania, w pewnym określonym celu, z góry ustalonym,

a zaplanowanym”. W obowiązującej dziś „Ustawie o usługach

turystycznych” możemy przeczytać następujące definicje wycieczki, turysty

i odwiedzającego:

- ,,wycieczka to rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje

zmianę miejsca pobytu jej uczestników”,

Co to jest wycieczka ?
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- ,,turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim

stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której

celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości

która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc”,

- ,,odwiedzający to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza

swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie

stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu”.

- poszerza wiedzę zdobywaną w czasie zajęć lekcyjnych, zbiórek

harcerskich, rozwija aktywność poznawczą oraz zainteresowania różnymi

dziedzinami życia praktycznego,

- pomaga poznać kraj ojczysty i pogłębić z nim więzi , kształtuje szacunek

dla pracy ludzkiej w różnych dziedzinach oraz rozbudza zainteresowania

tradycją narodową, współczesnością i przyszłością,

- kształtuje zasady świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia

w zespole, życzliwość, uprzejmość i inne wartościowe cechy charakteru,

- upowszechnia formy wypoczynku aktywnego, kształtuje kulturę turystyki,

wyrabia sprawność fizyczną oraz wzmacnia zdrowie,

- wyrabia nawyk pożytecznego spędzania wolnego czasu, zapewnia

aktywny wypoczynek, zbliża człowieka do świata przyrody.

Profesor Kazimierz Denek podkreśla, że turystyka i krajoznawstwo

należą do tych sfer, które wzmacniają i rozwijają wśród młodzieży takie

cechy charakteru jak: ciekawość, żądza wiedzy, otwartość, chęć

eksperymentowania, humor, radość z przygody i zabawy, wola uczenia się

oraz potrzeba i gotowość szacunku dla innych. Ponieważ turystyka

i krajoznawstwo w bardzo istotny sposób oddziałują na młodych ludzi,

dlatego też główna rola przypada tutaj harcerstwu. Działalność harcerska

niesie jego członkom korzyści zdrowotne, poznawcze i wychowawcze.

Co nam daje wycieczka ?
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Wycieczki harcerskie, biwaki, zimowiska, obozy cieszą się wielką

popularnością. Harcerstwo wpaja nawyki, uczy zasad działalności

turystyczno-krajoznawczej już od najmłodszych lat (zuchy), przygotowując

do organizacji różnego rodzaju wypoczynku. Zimowisko, obóz harcerski to

szkoła życia, która inspiruje do dalszej działalności podczas dorosłego życia.

Harcerstwo to najczęstsza forma wychowania do turystyki.

Aby spełnić oczekiwania uczestników i organizatorów wycieczka powinna

się charakteryzować:

- doborem trasy dostosowanym do możliwości umysłowych i fizycznych

uczestników,

- jasno nakreś lonymi celami kszta łcącymi, poznawczymi

i wychowawczymi,

- wzorową organizacją.

a) pomysł na wycieczkę – jest najważniejszy, od niego wszystko się zaczyna,

b) szczegółowy plan wyjazdu – dobrze ułożony jest podstawą sukcesu,

powinien być realny, możliwy do zrealizowania,

c) cel i trasa – zdobycie informacji o terenie (mapa, przewodniki, internet,

przewodnicy turystyczni), należy przewidzieć możliwość ewentualnego

odwrotu,

d) środki finansowe i kosztorys – wyjazd dostosowany do możliwości

materialnych, należy uwzględnić koszty (wyposażenia, apteczki, zakupu

map i przewodników, przejazdu, noclegów, wyżywienia, zwiedzania,

ubezpieczenia, kieszonkowe, rezerwa),

e) rezerwacja noclegów i biletów – jeśli zachodzi potrzeba, należy sprawdzić

telefonicznie lub w internecie,

3. Zasady organizacji wycieczek

Etapy przygotowania do wyjazdu:
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f) plan czasowy - „odliczanie wstecz” - od czasu zapadnięcia zmierzchu

odliczamy czas wędrówki, czas przeznaczony na odpoczynek, postój, na

zjedzenie śniadania i doliczamy rezerwę czasową, otrzymana godzina jest

godziną pobudki, (czynności pakowania plecaka można dokonać dzień

wcześniej),

g) dobór ekwipunku i żywności – sporządzenie listy wyposażenia,

dostosowanie ekwipunku i żywności do potrzeb indywidualnych

uczestników.

a) ubranie – dostosowane do pory roku i spodziewanej pogody, lekkie,

przewiewne i trwałe, zapewniające swobodę ruchów, chroniące przed

zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi (zapewniające komfort

cieplny i zapobiegające przemoknięciu); czapka i rękawiczki (jeśli

wybieramy się w chłodniejsze dni);

b) buty – w przypadku turystyki pieszej górskiej buty muszą sięgać ponad

kostkę, by chronić ją przed skręceniem; najlepsze z podeszwą Vibram; do

krótkich wędrówek po nizinnym terenie powinny być znacznie lżejsze; nie

zabieramy nowo zakupionych butów;

c) plecak – dostosowany do czasu trwania wędrówki; najlepszy z pasem

biodrowym; powinien być wygodny, pakowny i możliwie uniwersalny; jego

wielkość (podawana w litrach) powinna odpowiadać naszym potrzebom

i możliwościom fizycznym; po spakowaniu nie powinien być szerszy, ani

wyższy od nas; żaden nie jest nieprzemakalny dlatego wszystkie rzeczy

szczelnie pakujemy w torebki foliowe (poza ochroną przed deszczem

pozwalają również zachować porządek w plecaku w czasie dłuższych

wypraw);

d) śpiwór, karimata – jeśli zachodzi konieczność zabrania ze sobą, karimata

nie zaszkodzi – może posłużyć podczas odpoczynku na trasie;

e) apteczka – mała, uzupełniona, leki nie przeterminowane;

Co ze sobą zabrać, czyli ekwipunek wycieczkowy (osobisty i grupowy):
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f) kubek, sztućce, latarka – jak najlżejsze, nie zabieramy szklanych rzeczy,

latarka tzw. „czołówka” z zapasowymi bateriami;

g) namiot – jeśli zachodzi konieczność zabrania ze sobą, namioty typu

„Igloo”, jeden namiot dla kilku osób;

h) kuchenka, menażki, kociołek – jeśli planujemy robić jedzenie

samodzielnie; wystarczy kuchenka gazowa na kartusze;

i) zestaw naprawczy – coś do szycia, agrafki, scyzoryk, ok. 3 m linki

turystycznej;

j) busola lub kompas – to podstawa;

k) jedzenie – lekkie, nie psujące się, łatwe do przygotowania;

l) kije teleskopowe (tekkingowe) – decyzja indywidualna uczestnika;

ł) opaski odblaskowe.

a) rozkład dnia – należy sprawdzić rozkład jazdy środków lokomocji i do

nich dostosować swoją trasę; zdecydowanie należy wyruszać na trasę

wcześnie rano; długość trasy powinna być dostosowana do możliwości

kondycyjnych i fizycznych uczestników oraz ich wieku;

b) odpoczynek, posiłki na trasie – wybieramy miejsca osłonięte od wiatru,

z możliwością rozłożenia jedzenia;

c) bezpieczny powrót i odwrót – nie należy wstydzić się odwrotu; najlepiej

wracać za znakami szlaku; w terenie nieznanym nie należy schodzić ze

szlaku i wracać do schroniska na skróty;

d) miejsce biwaku, bazy namiotowe, schroniska – biwakowanie dozwolone

jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (rzadko odpłatnie);

w lesie jest niedozwolone nocowanie; w okresie wakacyjnym czynne są

Zawsze należy zabierać ze sobą: okrycie od deszczu, cieplejszą odzież,

latarkę z zapasową baterią, telefon komórkowy (z naładowaną baterią),

apteczkę, zapałki, dokumenty (np. legitymacja szkolna), coś do picia

i jedzenia, mapę, zapasowe suche skarpety.

Jak wygląda dzień na trasie:
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Studenckie Bazy Namiotowe (nocleg za niewielką opłatą).

- inwersja temperatur,

- zjawisko „morza chmur” (zaleganie w dolinach warstwowych chmur),

- wiatr halny.

a) obiektywne: wiatr, temperatura (wysoka, niska), mgła, ciemność, burze,

załamanie pogody, śnieg, lawiny śnieżne i kamienne, dzikie zwierzęta,

ukąszenia (żmija, owady), psy;

b) subiektywne: brak doświadczenia i umiejętności, zmęczenie, problemy

zdrowotne (katar, zaparcia i biegunki), kondycja fizyczna, nadmierna

ambicja.

Każda osoba ma prawny obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej

pomocy. Oto niektóre drobne dolegliwości jakie najczęściej mogą nękać

turystę, i z którymi każdy harcerz może poradzić sobie samodzielnie:

skaleczenia, pęcherze, odparzenia, stłuczenia, razy, krwotoki, skręcenia,

zwichnięcia, złamania, ukąszenia i użądlenia, ciała obce w uchu, nosie

i gardle, oparzenia, odmrożenia, ból brzucha, niestrawność, biegunka.

Trasa zawsze powinna być dostosowana do możliwości kondycyjnych

najsłabszego uczestnika wycieczki. Na początku grupy idzie

przewodnik (w przypadku jego braku kierownik wycieczki lub

opiekun), za nim najsłabsi uczestnicy, najsilniejsi i najstarsi i na końcu

osoba zamykająca – opiekun. Zatrzymując się na chwilę, czeka się, aż

dojdą najsłabsi członkowie grupy i nie rusza ponownie od razu po ich

dojściu, tylko czeka, aż wszyscy odpoczną i wyrównają oddech.

Zjawiska charakterystyczne dla gór:

Jakie są niebezpieczeństwa w górach:

Nasza pierwsza pomoc:
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W górach wezwanie o pomoc można sygnalizować przez sześć okrzyków

(lub sygnałów świetlnych nocą) na minutę. Odpowiedzią na nie jest trzy

okrzyki lub sygnały świetlne na minutę.Aby wezwać przelatujący helikopter

ustawiamy się w pozycji Y (yes), jeśli pomoc nie jest potrzebna ustawiamy

się w pozycji N (no).

W cięższych przypadkach powinniśmy wezwać specjalistów, czyli GOPR,

TOPR i WOPR. W górach funkcjonuje numer ratunkowy

4. W terenie

Zaplanowana wycieczka ma zazwyczaj jakiś cel. Rzadko się zdarza,

że wybieramy się w góry lub do lasu powłóczyć się – ot tak bez celu, chociaż

to też bywa przyjemne. Na ogół planujemy sobie, dokąd chcemy dotrzeć lub

jaką trasę pokonać. W jaki sposób więc należy wędrować, aby trafić do

założonego celu?

a) mapa – najlepsza w skali 1:50 000, posiadająca legendę; nie ufamy jej do

końca;

b) kompas – musi być sprawny, najlepiej na sznurku;

c) GPS – globalny system pozycjonowania umożliwiający precyzyjne

określenie położenia punktu.

Jak się orientować:

W sytuacji zagubienia szlaku, zwłaszcza we mgle, lub w nocy, jest jedna

prosta, ale skuteczna rada. Należy wrócić do ostatniego widzianego

znaku i szukać dalszego ciągu szlaku aż do skutku.

601 100 300.
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Jak się poruszać w terenie, czyli szlaki turystyczne:

Kolor szlaku zależy od tego, czy jest to szlak główny, czy łącznikowy.

Szlaki główne znakowane są na ogół kolorem czerwonym, tak

wyznakowane są m.in. Główny Szlak Beskidzki i Główny Szlak Sudecki

oraz jurajski Szlak Orlich Gniazd.

To trasy, których przebieg został oznaczony w terenie zgodnie z „Instrukcją

znakowania szlaków turystycznych PTTK” we wszystkich regionach kraju

mają taki sam wygląd. umożliwiać dotarcie do najciekawszych ów

widokowych, obiek tów kra joznawczych , przyrodniczych ,

architektonicznych i archeologicznych.

Stosowane oznaczenia wykonywane są zazwyczaj w formie malowanej na

drzewach lub słupach. Poza oznakowaniem szlaków stosowanym przez

PTTK można spotkać inne rodzaje znaków turystycznych, wprowadzonych

przez samorządy i organizacje turystyczne.

Poza znakami podstawowymi funkcjonują również kierunkowskazy, na

których znajdują się informacje o odległościach lub czasach przejścia do

obiektów czy miejscowości. Ustawione są one zazwyczaj w miejscach

krzyżowania się szlaków. Tam również mogą znajdować się tablice

informacyjne z mapami.

Dzielą się na szlaki:

a) piesze (górskie i nizinne),

b) narciarskie,

c) rowerowe,

d) konne,

e) wodne.

Ponadto wyróżnia się:

- piesze szlaki tematyczne,

- dojściowe,

- spacerowe,

- ścieżki dydaktyczne (naukowe).
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Drugie co do „ważności” szlaki znakowane są zazwyczaj na niebiesko.

Szlaki zielony i żółty to szlaki dojściowe, a szlak czarny bywa najczęściej

krótkim szlakiem łącznikowym pomiędzy innymi szlakami. Cały system

znakowania podporządkowany jest naczelnej zasadzie: z jednego

punktu nie mogą wychodzić więcej niż dwa szlaki w jednym kolorze.

Kolor szlaku nie oznacza stopnia trudności.

Oznaczenia szlaków:

a) szlaki turystyczne piesze:

b) ścieżki i szlaki dojściowe
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Smerek (1222) 0h 30'

Smerek (PKS) 3h 30'
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Początek lub koniec szlaku

Znak podstawowy

Zmiana kierunku szlaku (skręcaj za znakiem)

Zmiana kierunku szlaku (skręcaj przed znakiem)

Uwaga! Trudny odcinek szlaku

Drogowskaz (czas w godzinach)

Znak podstawowy

Zmiana kierunku ścieżki

Dojście do źródła

Dojście na szczyt / punkt widokowy

Dojście do zabytku
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c) szlaki rowerowe

d) inne

W PTTK każda dyscyplina turystyki ma system odznak przyznawanych za

doskonalenie wiedzy i umiejętności w jej zakresie. Odznaki można

zdobywać „w górach i na nizinach, wędrując pieszo i na nartach, jadąc

rowerem i płynąc kajakiem, poruszając się konno, biegając z busolą, a nawet

jadąc samochodem”. Doskonaleniu wiedzy i umiejętności krajoznawczych

służy zdobywanie regionalnych odznak krajoznawczych oraz odznaki

krajoznawczej PTTK.

OTP– Odznaka Turystyki Pieszej PTTK

GOT – Górska Odznaka Turystyczna PTTK

KOT – Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK

TOK – Turystyczna Odznaka Kajakowa PTTK

OInO – Odznaka Imprez na Orientację PTTK

NOM – Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK

Zdobywanie odznak turystycznych:
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(jeden lub dwa pasy białe lub niebieskie)
Granice oddziałów leśnych (nie jest to szlak!)
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OK – Odznaka Krajoznawcza PTTK

Odznaka PTTK „Turysta Przyrodnik”

OFK – Odznaka Fotografii Krajoznawczej PTTK

Odznaka PTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”

Korona Gór Polski

Znaczek turystyczny

W ZHP od 2009 roku można zdobywać Harcerską Odznakę

Turystyczno – Krajoznawczą (HOTK). Jej regulamin został uchwalony

przez Główną Kwaterę ZHP w dniu 17 września 2009 r. i jest dostępny na

stronie internetowej.

a) mamy dobry humor,

b) jesteśmy na szlaku gośćmi,

c) jesteśmy dla wszystkich uprzejmi i pomocni,

d) udzielamy pomocy potrzebującym,

e) odpoczywamy tak, aby nie przeszkadzać innym,

f) utrzymujemy czystość ciała, bielizny i odzieży w czasie wędrówki,

g) nie schodzimy z wyznakowanego szlaku,

h) chronimy przyrodę,

i) śmieci zabieramy ze sobą.

1. Zanim wyruszysz w góry zastanów się, czy posiadasz dostateczne

doświadczenie. Przed wyjściem poddaj ocenie stan zdrowia i siły swoje

i współtowarzyszy, a w szczególności dzieci.

2. Przygodę z turystyką warto zacząć od wycieczek krótkich, na początek

kilkugodzinnych. Później nieco dłuższa wycieczka weekendowa, a potem

kilkudniowy wyjazd.

3. Pamiętaj, że każda wędrówka czy wycieczka, niezależnie od dyscypliny

turystyki kwalifikowanej, powinna być poprzedzona odpowiednią zaprawą

Jak należy się zachować, czyli kultura i ekologia na szlaku:

Na zakończenie cenne wskazówki:
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fizyczną. Taka zaprawa ma jednocześnie charakter szkoleniowy, bowiem

uczestnicy będą mogli nabywać wiadomości i umiejętności potrzebne

turyście na szlaku. Pozwoli również uniknąć kontuzji, które mogą zniechęcić

do kolejnych wycieczek.

4. Przygotuj wcześniej dokładny plan wycieczki. Poczytaj przewodniki,

mapy, skorzystaj z usług informacji turystycznej, wskazówek

przewodników górskich, gospodarzy schronisk, tubylców. Jeśli nie jesteś

pewny ułożonego planu wyjazdu i masz wątpliwości, to poproś o pomoc

osobę doświadczoną.

5. Planując długość trasy pamiętaj, że wycieczka to nie wyścig. Liczą się nie

tylko pokonane kilometry, ale to co oglądasz po drodze. Czas potrzebny na

posiłek, zrobienie zdjęć, odpoczynek wydłuża się proporcjonalnie do

wielkości grupy.

6. Na początku warto jest planować wycieczki z przewodnikiem lub bardziej

doświadczoną osobą. Wycieczka z przewodnikiem jest najbezpieczniejszą

formą turystyki. Dodatkowym jej atutem jest duży ładunek wiedzy o danym

terenie, jakim dysponuje przewodnik turystyczny.

7. Wygodnie jest odbywać wycieczki z rana dojeżdżając (np. autobusem) do

początkowego punktu trasy.

8. Do górskiej wyprawy trzeba być bardzo dobrze przygotowanym i niczego

nie wolno zaniedbać, bo lekceważenie gór bywa naprawdę niebezpieczne.

9. Czytaj komunikaty GOPR i TOPR dotyczące warunków pogodowych

i turystycznych w górach. Zapamiętaj numery ratunkowe obowiązujące

w górach.

10. W górach szybko i często zmieniają się warunki atmosferyczne,

niezbędna jest odzież chroniąca przed złą pogodą i zimnem oraz mocne,

wysokie buty na profilowanej podeszwie.

11. Wychodząc na wycieczkę pozostaw w domu, schronisku czy

u znajomych wiadomość o celu i trasie wycieczki oraz godzinie powrotu.

Zgłoś wycieczkę do Grupy Ratowniczej GOPR. W ten sposób zabezpieczysz

sobie szybką pomoc w razie wypadku.
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12. Szybkość poruszania się dostosuj do możliwości najmniej sprawnego

uczestnika wycieczki. „Pożeranie kilometrów” prowadzi niechybnie do

wyczerpania, a poza tym ogranicza możliwości podziwiania uroków

górskiego krajobrazu.

13. Uważaj na każdy krok – upadki zdarzają się także w łatwym terenie.

Szczególnej ostrożności wymagają trudniejsze partie trasy, strome, mokre

i zaśnieżone stoki, płaty starego śniegu. Nie zbaczaj ze znakowanego szlaku

– jest on zwykle poprowadzony optymalnie zarówno pod względem

bezpieczeństwa, jak i wysiłku koniecznego do pokonanie trasy.

14. Nie strącaj kamieni, gdyż narażasz innych turystów na poważne

niebezpieczeństwo. Miejsca zagrożone przez spadające kamienie przechodź

szybko i uważnie.

15. Decyzja zawrócenia z drogi to nie hańba, lecz głos rozsądku. Nie wstydź

się zawrócić, gdy załamie się pogoda, nadejdzie mgła lub gdy trasa okaże się

zbyt trudna.

16. Szanuj przyrodę. Nie hałasuj. Dbaj o czystość i porządek w górach;

usuwając śmieci robisz miejsce dla kultury.

17. Jeżeli mimo ostrożności zdarzy się wypadek – przede wszystkim

zachowaj spokój. Poszkodowanego ułóż w bezpiecznej pozycji,

w widocznym miejscu i pod opieką. Przyjętymi w górach sygnałami wezwij

pomoc GOPR.

18. Chodząc po górach możesz zdobywać odznaki turystyczne PTTK

i harcerską odznakę HOTK.

19. Najważniejszą rzeczą jaką musisz wykonać przed wyjazdem jest

ubezpieczenie uczestników i kadry wycieczki.

20. Każdą wycieczkę, przed jej rozpoczęciem, należy zatwierdzić

w macierzystej jednostce, a po jej zakończeniu rozliczyć się finansowo.
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DEKALOG TURYSTY

1. Nie będziesz ciszy górskiej krzykiem i muzyką głośną zakłócał.

2. Śmieci a odpadki wszelakie brał ze sobą będziesz.

3. Pamiętaj ze szlaków wyznaczonych nie zbaczać.

4. Czcij szlak oznaczony skrótów nie robiąc.

5. Zwierza dzikiego krzykiem a swawolami nie płosz.

6. Nie nocleguj.

7. Ognisk nie rozniecaj.

8. Nie wprowadzaj zwierza swego domowego bez kagańca a wódź

go na smyczy.

9. Nie pożądaj jagód, grzybów i innych darów natury.

10. Kwiecia, korzeni, minerałów, ani żadnej rzeczy, która górską

jest.
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CZĘŚĆ II

PROPOZYCJE WĘDRÓWEK

DLA HARCERZY STARSZYCH
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Legenda

MIEJSCOWOŚĆ POCZĄTKOWA / KOŃCOWA

CARYŃSKIE

WETLINA

BARTNE MIEJSCOWOŚĆ NA TRASIE / INNA

MIEJSCOWOŚĆ NA TRASIE NIEISTNIEJĄCA

ROTUNDA NAZWA SZCZYTU

SZCZYT

PUNKT WIDOKOWY

CIEKAWE MIEJSCE

REZERWAT PRZYRODY

POCZĄTEK / KONIEC TRASY

MIEJSCE NOCLEGU

SZLAK TURYSTYCZNY NA TRASIE

SZLAK TURYSTYCZNY POZA TRASĄ
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA TRASIE

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA POZA TRASĄ

DROGI KRAJOWE / WOJEWÓDZKIE
POZOSTAŁE / GRUNTOWE

KOLEJ / KOLEJ WĄSKOTOROWA
STACJA
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Głównym Szlakiem Beskidzkim
Cisna - Jasło - Okrąglik - Fereczata - Smerek

Czas przejścia: 8h
Suma przewyższeń: 600 m

Najwyższy punkt: g. Jasło (1053 m n.p.m.)
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Wędrówkę rozpoczynamy od miejscowości Cisna, gdzie można dojechać

autobusem PKS z Sanoka przez Lesko i Baligród lub Komańczę. Przez całą

trasę będą nas prowadziły znaki czerwonego szlaku turystycznego.

Obieramy kierunek w stronę Wetliny, 100 m od głównego skrzyżowania. Po

lewej stronie drogi, wśród zabudowań, szukamy wejścia na szlak. Trzeba

przejść przez most kolejki wąskotorowej i tuż za nim ścieżką w prawo.

Przekraczamy potok Zwir i rozpoczynamy podejście. Po ok. 30 min. marszu

dojdziemy do miejsca pamięci – po lewej stronie ścieżki. Nieco dalej

dochodzimy do poprzecznej drogi. Jest to

dawny szlak kolejki leśnej. Ciąg dalszy

ścieżki prowadzi 20 m gruntową drogą leśną

w lewo, a dalej pod górę przez las bukowo-

jodłowy, fragmentami stromo.

10.01.1991 r. rozbił się tutaj

śmigłowiec. Podczas realizacji

programu telewizyjnego „997”

zginęło 7 pasażerów policjantów

i trzyosobowa załoga

Cisna to duża osada nad rzeką Solinką, powstała przy starym trakcie handlowym

wiodącym od Sanoka przez przełęcz nad Roztokami w stronę Humennego. Nazwę swą

wzięła nie od cisów, lecz od tzw. Ciasnego Miejsca, czyli wąwozu pomiędzy Rożkami

a Honem – ważnego punktu obronnego,w którym łatwo było zatrzymać wrogi najazd.

W połowie XVIII w. posiadała folwark, cerkiew, karczmę, młyn i tartak. Wpierwszych latach

XIX w., wykorzystując miejscowe złoża rudy, wydobywanej na stokach Hyrlatej nad

Majdanem i w Lisznej, zbudował tu hutę Jacek Fredro (ojciec Aleksandra). Przy hucie

działały: tzw. fryszarka - poprawiająca jakość żelaza, odlewnia i kuźnia, której młoty były

napędzane wodami Solinki doprowadzonymi specjalnym kanałem. Huta działała do

połowy XIX w. i produkowała wyroby użytkowe: krzyże nagrobne, ogrodzenia, piece

żelazne, moździerze aptekarskie, narzędzia. W ostatnich latach XIX w. doprowadzono

kolejkę wąskotorową z Nowego Łupkowa do miejsca położonego o 2 km na zachód od

centrum Cisnej. Powstała tam wielka przeładownia drewna, od której poszła nazwa

Majdan. W 1945 r. Cisna była świadkiem zaciętych walk z ukraińską partyzantką

(Ukraińska Powstańcza Armia, w skrócie UPA). Przy drodze do Baligrodu stoi niewielki

murowany kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa (1914 r.), zaś w centrum wsi

strzelisty pomnik ku czci żołnierzy i milicjantów poległych w walce z UPA, wzniesiony

w 1984 r. Wokół odtworzono drewniano-ziemne umocnienia, w których bronili się

milicjanci zimą 1945-46.
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Po godzinie marszu osiągamy grzbiet, na wysokości 855 m, którym

będziemy szli aż do Okrąglika. Za wierzchołkiem Rożki (943 m) zaczynają

się widokowe polany, na przemian z bukowymi zagajnikami. Dobrym

miejscem widokowym jest Małe Jasło (1097 m; widoczny trójnóg – punkt

geodezyjny). Z połoniny po szczytem rozciągają się krajobrazy na północ

(zobaczyć można pasmo Łopiennika i Durnej) i na zachód (masyw Hyrlatej

i Rosochy oraz Wysokiego

Działu). Dobrym miejscem na

postój i odpoczynek jest ostatnia

przełączka przed widocznym

j u ż s z c z y t e m J a s ł a .

W najniższym jej miejscu po

prawej stronie znajdują się

wycieki wody. Po ponad 3

godzinach dochodzimy do szczytu Jasło (również punkt geodezyjny). Jest to

najwyższy punkt trasy (1153 m) i zarazem jeden z najlepszych miejsc

widokowych Bieszczadów. Widać z niego wszystkie główne pasma polskiej

ich części. Wokół szczytu zauważamy rozległą połoninę. Z wierzchołka

Jasła trzeba zejść kilkanaście metrów tą samą drogą i dalej na południowy

wschód. Za znakami czerwonymi dochodzimy do szczytu o nazwie Okrąglik

(1101 m), przez który przebiega granica państwa. Znajduje się on

w grzbiecie wododziałowym Karpat. Z małej polany rozciągają się widoki

na Pasmo Graniczne na wschodzie, słowackie Bukovske Vrhy na południu

oraz w oddali na południowym zachodzie charakterystyczny grzbiet

wulkaniczny Vihorlatu. Tutaj dołączają znaki niebieskie oraz czerwone

szlaku słowackiego. Nasz czerwony szlak biegnie od Okrąglika krótkim

odcinkiem wzdłuż granicy, potem skręca w lewo, na boczny grzbiet

Fereczatej. Uważ Ł ł ę Przyjemna wędrówka grzbietowa,

z końcowym stromym podejściem, doprowadzi nas na sam szczyt Fereczatej

(1102 m), z którego zaobserwujemy góry Pasma Granicznego – Płaszą,

Dziurkowiec i Rabią Skałę oraz podwójny wierzchołek Paportnej.

aj! atwo o pomy k !

Prasłowiański (a może jeszcze starszy) rdzeń

nazwy oznaczał czystą, białą wodę.

Połonina Jasła jestwznacznej części, jeśli nie

w całości, sztuczna. Powstała na skutek wypasów,

o czym świadczą tradycyjne nazwy jej

fragmentów: Zaruba, Czerenina, Pohar, Pasika –

wszystkie związane z wyrębem lub wypalaniem

"Jasło"
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Szerszy widok jest już ograniczony przez

las zarastający polanę szczytową. Możemy

za to zobaczyć ślady okopów. Schodzimy

z Fereczatej równomiernie opadającą

dróżką, ze stromym fragmentem przy

końcu. Na trasie napotykamy powtórnie na

drogę stokową, tą samą, z którą rozstaliśmy

się tuż nad Cisną. Kierujemy się teraz

w lewo, a następnie w prawo za znakami

szlaku. Niebawem naszym oczom ukażą się

malownicze łąki nad wsią Smerek. Stąd już tylko 30 min. do końca

wędrówki. Grzbietem oddzielającym doliny potoków Smereka

i Niedźwiedziego kierujemy się do drogi głównej. Skręcamy w prawo,

przekraczamy potok Niedźwiedzi i dochodzimy do szosy uliczką pomiędzy

budynkami. (Nieopodal skrętu w prawo można odszukać w zaroślach

pozostałości po cerkwi i dawnym cmentarzu we wsi bojkowskiej Smerek.)

Przystanek PKS znajduje się 100 m na lewo od wyjścia szlaku.

Nazwa pochodzi od

rumuńskiego słowa "ferece"

oznaczającego „paproć”

Fereczatej

.

Droga prowadzi na południe po

torowiskach dawnej kolejki

leśnej, do dawnego przysiółka

Beskid, gdzie przed wojną istniał

tartak i plac załadunku drewna.

Smerek

Połonina Wetlińska Połonina Caryńska

Gniazdo Tarnicy
Przeł. Orłowicza

Roh
Hnatowe Berdo

Hasiakowa skała
(schronisko)

Osadzki

Widok z Jasła w kierunku Połonin (fot. S.Fiejdasz)
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Wieś Krywe
Zatwarnica - Hulskie - Krywe - Zatwarnica

Czas przejścia: 7h
Suma przewyższeń: 450 m

Najwyższy punkt: g. Ryli (622 m n.p.m.)
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Wy r u s z a m y z m i e j s c o w o ś c i

Zatwarnica, położonej na południowy-

wschód od Zalewu Solińskiego.

Dojechać tutaj można autobusem PKS

z Ustrzyk Dolnych. Za przystankiem

droga poprowadzi w górę obok

miejscowego kościoła. Stąd będziemy

wędrować ścieżką historyczno - przyrodniczą, znakowaną na czerwono.

Cały czas asfaltową, nieco zniszczoną drogą znaki wiodą nas aż do dawnej

miejscowości Hulskie. Początkowo trzeba iść pod górę. (Niestety nie ma

innej możliwości, aby przejść z grupą zorganizowaną do wsi Krywe –

możliwa wędrówka tylko asfaltem.) Po 1,5 godzinie marszu zaczynamy

schodzić do potoku. Przed mostem na potoku

Hulskim, po prawej stronie, znajdują się ruiny

cerkwi i cmentarz – niestety bardzo zarośnięte,

ale oznaczone tablicami informacyjnymi.

Podążając dalej utwardzoną drogą, która

zakręca w prawo do góry, dojdziemy do zejścia

ścieżki. Tutaj trzeba uważać, gdyż znaki

znikają na wzniesieniu drogi. Na końcu

wzniesienia kierujemy się w prawo wyraźną, szeroką drogą przez las, aż na

wzgórze Szczołb, z jego kulminacją – Rylim (622 m). Ze wzgórza rozciąga

się widok na północ – gdzie widać lesisty wał Otrytu, na południe – główny

grzbiet Połoniny Wetlińskiej, na południowy-wschód – szczyt Dwernika-

Kamienia i Jawornika oraz Magury Stuposiańskiej. Z powodu obłych

kształtów wzgórza nie widzimy

najbliższego otoczenia. My schodzimy

w kierunku północnym, dalej za

znakami czerwonej ścieżki, która

zaprowadzi nas do Krywego.
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W dawnej wsi w dolinie Sanu

mieszka obecnie jedna rodzina

p r o w a d z ą c a g o s p o d a r s t w o

agroturystyczne. Znajduje się tu także

ośrodek badawczy Akademii Medycznej

w Lublinie.

Krywe

W górnej części miejscowości

stała drewniana cerkiew

parafialna. Po II wojnie światowej wieś

całkowicie wysiedlono. Opuszczone

zabudowania spaliła kompania UPA.

Niedaleko za cerkwiskiem stoi pomnik

poległych milicjantów.

Zatwarnica

Na miejscu dawnej dużej wsi

Hulskie, która posiadała

murowaną cerkiew, jest dziś

tylko jedno zabudowanie.

Nazwa odnosi się do

jednego z zakol i Sanu

i oznacza miejsce zalewane

przez wodę.

"Ryli"
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Jako wieś w dobrach Kmitów

posiadała murowaną cerkiew

p.w. św. Paraskewy, której ruiny

możemy zobaczyć, jeśli od

dworu pójdziemy na południe za

niebieskimi znakami ścieżki.

Znajdują się one na grzbieciku

ciągnącym się równolegle do

d a w n e j z a b u d o w y w s i ,

w otoczeniu drzew. Po północnej

stronie cerkwi jest cmentarz z grobowcem Julii i Mikołaja Pisarczyków –

właścicieli majątku. Początkowo przez łąki, za niebieskimi znakami,

wspinamy się na grzbiet Szczołbu i dochodzimy ponownie do znaków

czerwonej ścieżki. Stąd kierujemy się w drogę powrotną do Zatwarnicy. Jeśli

będziemy dysponować dodatkowym czasem to można podejść do

wodospadu na Hulskim. Na skrzyżowaniu w dole drogi trzeba skręcić

w prawo (na południe) i podejść szutrową drogą w górę potoku. Nieco

powyżej wodospadu stoi deszczochron. Na koniec wędrówki można

podreptać w górę Zatwarnicy i odszukać pozostałości po spalonej cerkwi

oraz pomnik milicjantów. Powrót w tym samym kierunku, z którego

przyjechaliśmy.
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Ruiny cerkwi w Krywem (fot. D. Sokołowski)

Wodospad na Hulskim (fot. S. Fiejdasz)





Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Szlakiem Bieszczadzkiej
Kolejki Leśnej

Maniów - Balnica - Majdan

Czas przejścia: 6h
Suma przewyższeń: 100 m

Najwyższy punkt: Przystanek Balnica (700 m n.p.m.)
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Maniów to mała osada leśna, nad górną

Osławą, na wschód od Woli Michowej.

Kursują tą drogą autobusy linii Sanok –

Komańcza – Wola Michowa (w okresie

letnim do Cisnej). Z Maniowa wybiega

na południe droga, wiodąca na

malownicze tereny nieistniejącej wsi

Balnica. Podążać tam będziemy żółtym

szlakiem turystycznym. Idąc w górę

wsi, ok. 1 km, zobaczymy po prawej

stronie tabliczkę informacyjną. Warto

zejść schodkami w dół potoku, aby

zobaczyć zachowaną murowaną

kapliczkę nad cudownym źródełkiem.

Idąc dalej drogą przez wieś zobaczymy

przydrożne krzyże oraz pozostałości

przycerkiewnego cmentarza (na

porośniętym drzewami pagórku, na

lewo od drogi, za pierwszym krzyżykiem). Malownicza dolina, stopniowo

zalesiana, zaprowadzi nas do górnego krańca polan balnickich, gdzie

znajduje się przystanek kolejki bieszczadzkiej i schronisko turystyczne.

Dalszą wycieczkę odbędziemy torowiskiem bieszczadzkiej kolejki leśnej,

w kierunku wschodnim. Przejazd kolejką będzie trwał 45 min. Trasa wiedzie

najpierw wzdłuż granicy państwowej, następnie doliną potoku Solinka.

Będziemy przedzierać się przez karpackie lasy, jak niegdyś robotnicy.

Poczujemy się jak na końcu świata, gdyż jedynym przejawem cywilizacji są

tory. Pierwsze zabudowania zobaczymy dopiero po przecięciu drogi głównej

biegnącej z Komańczy do Cisnej. Jeszcze tylko kilka kilometrów

i dojedziemy do głównej stacji kolejki, mieszczącej się w Majdanie. Na

koniec wyprawy warto zwiedzić kolekcję starego taboru, m.in. parową

lokomotywę, pługi śnieżne i wagony różnych typów.
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W dawnym mieszkańcy wsi

czerpali dochody głównie z pracy

w lesie. Nad Osławą działał młyn

wodny, a na wzgórku w widłach

p o t o k ó w s t a ł a c e r k i e w. P o

wysiedleniach wieś przestała istnieć.

Zachowała się tylko murowana kaplica,

przy moście nad Osławą.

Maniowie

Balnica to jedno z najbardziej

odludnych miejsc w Bieszczadach,

gdzie latem ożywiają je turyści

dojeżdżający kolejką. Przy stacji

w Balnicy działa turystyczne przejście

graniczne. Można stąd w 2 godziny

żółtym szlakiem dojść do słowackiej

miejscowości Osadne, gdzie przy

cerkwi znajduje się krypta czaszek,

pozbieranych przez miejscowego

proboszcza z pól bitewnych I wojny

światowej.
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W dawnym budynku stacyjnym

znajduje się niewielka ekspozycja

poświęcona kolejce.
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Majdan to mała osada leśna w dolinie

Solinki. Dawny przysiółek Cisnej.

Początkowo był tu plac przeładunkowy

drewna (stąd nazwa), potem powstała

mała osada i tartak parowy, po którym

pozostały fundamenty.

„Jedzie bieszczadzka ciuchcia ...” - w skrócie o leśnej kolejce

Główna stacja bieszczadzkiej kolei wąskotorowej znajduje się w miejscowości Majdan.

Budowa kolei rozpoczęła się w 1890 r. pod kierunkiem Albina Zuzuli – inżyniera

z Jarosławia. Wraz z budową linii w Majdanie wybudowano budynek stacyjny, magazyn

towarowy, rampę załadunkową, parowozownią oraz budynki mieszkalne dla

pracowników. Na trasie kolejki wybudowano przystanki (Balnica, Żubracze, Wola

Michowa). Za pomocą kolei ściągano z górnych partii karpackich lasów niewyczerpane

ilości drewna. W czasie I wojny światowej została zniszczona większość mostów,

przepustów i innych budowli. W okresie międzywojennym odbudowano torowiska ze

zniszczeń i wymieniono część taboru. Po działaniach II wojny światowej i walkach UPA

kolejka była w fatalnym stanie. Walczące wojska zużywały podkłady na umocnienia

i opał, po torowiskach jeździły czołgi. Prace przy odbudowie ze zniszczeń wojennych

trwały od 1948 r. do 1964 r. Ówczesna podróż kolejką trwała 4,5 godziny i była dla

turysty jednym z większych bieszczadzkich przeżyć.Wlistopadzie 1994 r. bieszczadzką

wąskotorówkę wyłączono z eksploatacji. Odżyła kilka lat później – już tylko jako

atrakcja turystyczna. Dziś, dzięki Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, udało się

reaktywować jej działalność. Wiele osób kupujących bilety zaskoczy klimatyczny,

zabytkowy już budynek stacji kolejowej, małe, sympatyczne wagoniki. Wąskotorowa

kolejka turystyczna przejeżdża przez lasy, po zboczach gór i przez stare mosty, przez

miejsca wyglądające jakby znajdowały się na końcu świata, gdzie jedynym znakiem

bliskości cywilizacji są tory, po których porusza się kolejka. Dodatkową atrakcją są

otwarte wagoniki, z których wszystko lepiej widać.

Więcej informacji, wraz z możliwością przejazdu, znaleźć można na stronie internetowej

bieszczadzkiej kolejki leśnej (www.kolejka.bieszczady.pl).

Na stacji w Majdanie (fot. S. Fiejdasz)
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Inny wariant zakończenia wycieczki:

Zamiast wracać w wagonie kolejki ze stacji Balnica, można wybrać się

w dalszą drogę podążając pieszo torowiskiem kolejki. Po około 15 minutach

dochodzimy do słowackiego rezerwatu „Udava”. Na tym fragmencie trasy

możemy obserwować zjawisko kaptażu – miejsca, w którym potoki

spływające na południową stronę silnie erodują na podłoże tak, że za pewien

czas przejmą wody potoku Solinka płynące po drugiej stronie wododziału.

Dalej wędrujemy wzdłuż granicy i torowiska, aż dojdziemy do drogi

prowadzącej w prawo (na zakręcie torów). Po przejściu przez mostek na

rzece Solince wyjdziemy na wprost stawów w miejscowości Solinka. Tutaj

należy skręcić w lewo (na północ) i pomaszerować utwardzoną drogą do

miejscowości Żubracze. Jeśli chcemy wracać PKS-em, to trzeba dojść do

przystanku, w kierunku Cisnej (1 km asfaltem).
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Na stacji w Balnicy (fot. S. Fiejdasz)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Przez Cergową
Dukla - Cergowa - Lubatowa - Przymiarki - Iwonicz Zdrój

Czas przejścia: 10h
Suma przewyższeń: 700 m

Najwyższy punkt: Cergowa (716 m n.p.m.)
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Wycieczkę, przez górującą nad Wzgórzami Rymanowskimi Cergową,

rozpoczniemy od Dukli. Kursują tutaj liczne busy i autobusy z Krosna.

Idziemy z rynku, obok ruin synagogi, ul. Cergowską. Za mostem na rzece

Jasiołce skręcamy w prawo. Z tego miejsca będą nas prowadziły znaki szlaku

w kolorze żółtym.
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Pierwotnie nazwa " " oznaczała po prostu przełęcz. W 1380 r. otrzymała prawa

miejskie, a pomyślny rozwój miasta zapewniło położenie przy jednym z głównych szlaków

handlowych przecinających Karpaty. W XVIII w. właścicielami Dukli byli Mniszchowie,

których pałac stał się jednym z ważniejszych w ówczesnej Polsce ośrodków kulturalnych.

Mieli własny teatr dworski i dużą kapelę, a także nadworne oddziały zbrojne. Był to

kolejny okres świetności miasta. Wtedy właśnie powstały lub przybrały ostateczny kształt

główne zabytki Dukli. Po I rozbiorze Polski, prześladowane pożarami i innymi klęskami

miasteczko podupadło. Pewne ożywienie przyniósł dopiero rozwój przemysłu naftowego.

Pod koniec ubiegłego stulecia w Dukli działała rafineria przetwarzająca surowiec

wydobywany w Wilszni, Ropiance i Smerecznem. Większość mieszkańców stanowili

w tym okresie Żydzi (stąd ruiny synagogi i 2 cmentarze żydowskie w tej miejscowości).

W 1939 r. Niemcy wygnali część ludności żydowskiej za San, a pozostałych wymordowali

w 1942 r. w lesie Błudna koło Barwinka. We wrześniu 1944 r. miasteczko znalazło się

w centrum wielkiej bitwy o Przełęcz Dukielską i uległo znacznym zniszczeniom. Na

wzgórzu Franków, górującym nad Duklą, toczyły się zacięte walki. Wyzwolenie przyszło

dopiero po dwunastu dniach ciężkiej walki. Dziś Dukla obfituje w wiele pamiątek

historycznych. Jedną z nich jest ratusz z XVIII w., a wokół niego XIX-wieczne

kamieniczki. Najcenniejszym zabytkiem jest barokowy kościół parafialny p.w. św. Marii

Magdaleny, zbudowany przez Józefa Wandalina Mniszcha. W południowej jego kaplicy

znajduje się sławny nagrobek Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej, z marmurową

postacią kobiety na rzeźbionym sarkofagu. (Zwiedzanie kościoła jest płatne.) Obok

kościoła XVIII-wieczna dzwonnica. Po przeciwnej stronie szosy stoi późnobarokowy

zespół pałacu Mniszchów. Mieści się tam Muzeum Historyczne. Na tyłach pałacu ciągnie

się park w stylu francuskim. Zachowały się w nim fragmenty małej architektury parkowej,

m.in. kamienny mostek, studnia, XIX-wieczna kaplica. Przy głównej szosie wznosi się

barokowy kościół i klasztor Bernardynów, który jest obecnie głównym ośrodkiem kultu

św. Jana z Dukli i miejscem przechowywania jego relikwii (przeniesionych ze Lwowa). Za

ogrodzeniem klasztoru usytuowany jest cmentarz wojskowy, na którym spoczywają

polegli w czasie walk o Przełęcz Dukielską.

Dukla
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Przechodzimy obok dawnego zespołu dworskiego i dalej ok. 2 km drogą

asfaltową w górę aż do niewielkiego parkingu. Dalej trasa biegnie przez

ścieżką przez jar i pod górę bukowym lasem. Po ok. 20 min. ścieżka skręca

w prawo. W otoczeniu przyrody zobaczymy źródliska potoków, bagienka

i sztuczny stawek, za którym kilka metrów dalej stoi Złota Studnia –

źródełko, przy którym mieszkał ponoć św. Jan z Dukli. Nad ocembrowanym

źródłem stoi kaplica z figurą świętego. W tym miejscu, w zacisznej kotlince,

można chwilkę odpocząć na ławeczkach. Od kaplicy szlak podchodzi bardzo

stromo i uciążliwie na grzbiet, a dalej grzbietem na wschód już łagodniej. Po

trudach wspinaczki zdobywamy szczyt Cergowej. Wierzchołek jest pokryty

lasem, ale kiedy drzewa zrzucą swe liście, można z niego dojrzeć okoliczne

krajobrazy. Cergowa (716 m), zwana też Cergowską Górą lub Wielką Górą,

kształtem przypomina leżącego konia. Charakteryzuje się wysokością

i niezwykłą spadzistością stoków. Kryje się na niej wiele ciekawych miejsc

dla wnikliwego turysty.
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Św. Jan z Dukli urodził się na przedmieściu Dukli prawdopodobnie w 1414 r. Podobno

w młodości opuścił dom rodzinny, by przez trzy lata prowadzić życie pustelnicze

w pobliskich lasach. Około 1435 r. wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych

w Krośnie. Później przeniósł się do Lwowa. W 1463 r. uzyskał zgodę na przejście do

mających surowszą regułę bernardynów. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja

i spowiednik. Zmarł w 1484 r. we Lwowie w opinii świętości, niemal od chwili śmierci

otoczony kultem. Jego wstawiennictwu przypisywano liczne cuda. Oficjalnie

beatyfikowano go w1733 r., a w 1997 r. został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II.

Obecnie głównym ośrodkiem kultu św. Jana jest Dukla. Relikwie błogosławionego od

1974 r. znajdują się w tutejszym kościele bernardynów.Wiadomości o pustelniczym życiu

świętego nie znajdują potwierdzenia w starszych źródłach pisanych, są natomiast mocno

osadzone w tradycji. Podczas procesu beatyfikacyjnego jako miejsce pustelni

wskazywano Zaśpit na stoku Cergowej oraz Puszczę nad Trzcianą. Według legendy ok..

1768 r. św. Jan objawił się we śnie Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej, właścicielce

Dukli, polecając jej wybudować na miejscu swej pustelni kaplicę. Blisko półtora roku

trwało ustalanie lokalizacji zanim przystąpiono do budowy. Drewnianą kaplicę

postawiono na Puszczy nad Trzcianą. Obecna murowana stoi na miejscu poprzedniej,

która spłonęła. Przy kaplicy znajduje się źródełko.
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Ze szczytu będzie nas prowadził

szlak czerwony, który schodzi

w kierunku wschodnim. Ścieżka

początkowo biegnie po szczytowej

grani Cergowej, gdzie co jakiś czas

można podziwiać widoki na Doły

Jasielsko – Sanockie i Pogórze

Dynowskie. Następnie szlak odbija

na południe i zboczem dociera do

starej drogi leśnej. Nieopodal

skrzyżowania z drogą, w kierunku wschodnim, można odszukać jaskinię

„Gdzie spadł samolot”. Czeka nas teraz dłuższe, łagodne zejście w dolinę

potoku Jasionka. Po kilku minutach wchodzimy na utwardzoną drogę

Jasionka – Lubatowa. Z odkrytego niewysokiego grzbietu zobaczyć

możemy wyniosłą górę, z której zeszliśmy. Po dalszych 20 min. dochodzimy

do centrum wsi, mijamy szkołę, przystanek autobusowy i kościół,

a czerwone znaki będą wiodły nas dalej na kolejny grzbiet wąską drogą

asfaltową w kierunku Iwonicza Zdroju.

Możemy się na chwilę zatrzymać, aby

zobaczyć neogotycki kościół w Lubatowej,

wybudowany według projektu J. Sasa-

Zubrzyckiego.
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Cergowa (fot. S. Fiejdasz)

Największą osobliwością jest

spore skupisko jaskiń (ok. 10). Przy jednej

z nich rozbił się niemiecki samolot

transportowy, w czasie II wojny światowej.

Drugą osobliwością tej góry jest Morskie

Oko – jeziorko, nazwane tak przez miejscową

ludność – obecnie już zarośnięte trawami.

Inną ciekawostką przyrodniczą są cisy,

chronione w rezerwatach „Tysiąclecia na

Górze Cergowej” i „Cisy w Nowej Wsi”.

Cergowej

Obok kościoła stoi pomnik

mieszkańców wsi rozstrzelanych

przez hitlerowców w1944 r.
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Po wejściu na wspomnianą asfaltową drogę dochodzimy do miejsca,

w którym kończy się wzniesienie. Można stąd obserwować imponującą

panoramę na górę Cergową. W tym miejscu droga zatacza łuk w lewo

i biegnie dalej zboczem góry w stronę Iwonicza Zdroju. Bezpośrednio przy

miejscu gdzie kończy się łuk, w prawo w dół odchodzi kamienista droga,

którą będziemy dalej wędrować. Początkowo schodzimy lekko w dół, do

potoka, pokonujemy mostek i dalej jednostajnie zaczynamy się wspinać pod

górę. Po ok. 20 min. przy drodze mijamy pasiekę oraz źródełko, a po

kolejnych 30 min. dochodzimy do granicy lasu. W tym miejscu trzeba pójść

w lewo ścieżką wzdłuż ściany lasu i po ok. 100 m dojść do wyraźnej drogi

polnej biegnącej z lasu w stronę łąk na grzbiecie góry. Na drzewach powinny

pojawić się znaki zielonego szlaku. Od tego punktu warto podjeść drogą

wzdłuż grzbietu, łąkami pod górę. Jesteśmy na Przymiarkach. Po chwili

odsłania się nam rozległa panorama na Beskid Niski z górami: Kamień,

Piotruś, dominującą w krajobrazie

Cergową, a w oddali Chyrową

i Baranim. Przy dobrej widoczności

z tego miejsca widać nawet Tatry. Po

przejściu na drugą stronę grzbietu

rozciąga się równie ciekawy widok.

B l i s k o w d o l e w i d a ć

z a b u d o w a n i a I w o n i c z a

Zdroju, w oddali na północny

zachód dostrzec można

Krosno, a w tle Suchą Górę

z nadajnikiem oraz pasmo

Pogórza Dynowskiego. Na

wschodz ie przy dobre j

widoczności można wypatrzeć

zabudowania Sanoka.
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Złota studzienka (fot. S. Fiejdasz)

Po II Wojnie Światowej całość ludności

wysiedlono na Ukrainę. Ślady

d z i a ł a l n o ś c i c z ł o w i e k a m o ż n a

zaobserwować po rosnących przy ścieżce

zdziczałych drzewach owocowych.

Wólki



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Po krótkim odpoczynku i podziwianiu panoramy wracamy do miejsca,

gdzie napotkaliśmy zielony szlak i dalej już za znakami wędrujemy do

Iwonicza Zdroju. Po krótkim fragmencie przez las wychodzimy na szerokie

łąki, należące niegdyś do nieistniejącej już miejscowości Wólka. Wciągu 30

minut dochodzimy do końca łąk, gdzie ścieżka skręca w lewo i początkowo

stromym zboczem schodzi do drogi z Iwonicza do Lubatowej, a przed nami

widać amfiteatr oraz skocznię narciarską. W tym miejscu skręcamy w prawo

i podążając drogą kierujemy się w stronę centrum Iwonicza Zdroju. Z tej

miejscowości możemy powrócić środkami komunikacji do Krosna

Z Lubatowej można powrócić

autobusem PKS do Krosna.

Inny wariant zakończenia wycieczki:
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Stary Pałac (fot. S. Fiejdasz)
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Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych karpackich uzdrowisk, położone w dolinie

potoku Iwonka. O walorach jego wód pisał już w 1578 r. Wojciech Oczko, nadworny

lekarz króla Stefana Batorego. W XVIII w. Iwonicz podupadł. Świetność przywróciła

uzdrowisku rodzina Załuskich, która nabyła miejscowość w 1799 r. W 1835 r. czynne były

trzy zdroje, a w 1838 r. zakład kąpielowy wyposażony w 12 łazienek. W 1836 r. dr Teodor

Torosiewicz przeprowadził pierwszą analizę chemiczną tutejszych wód. Lekarzem

uzdrowiskowym był wówczas dr Józef Pol, brat sławnego poety Wincentego.

W XIX w wykonano nową obudowę zdrojów i nadano im imiona „Karol”, „Amelia”

i „Józef", na cześć wskrzesicieli uzdrowiska: Karola i Amelii Załuskich oraz Józef

Załuskiego – brata Karola. Pod koniec stulecia wybudowano murowane łazienki

mineralne (czynne do dziś) i wprowadzono kąpiele borowinowe. Po wojnie zbudowano

wiele nowych sanatoriów. W 1973 r. Iwonicz Zdrój otrzymał prawa miejskie. Obecnie

profil leczniczy uzdrowiska to choroby reumatologiczne, narządów ruchu, układu

trawienia, dróg oddechowych,układu nerwowego, choroby kobiece, choroby skóry,

otyłość, osteoporoza. Do picia i kąpieli leczniczych wykorzystuje się słoną szczawę

bromowo-jodową oraz solanki jodowo-bromowe. Kuracjusze mogą też korzystać

z kąpieli borowinowych. Centrum uzdrowiska stanowi efektowna grupa budynków z XIX

i XX w. Otwierają ją Dom Zdrojowy i willa „Bazar” z charakterystyczną wieżą

zegarową.Wyróżniają się również secesyjne Łazienki Mineralne i późnoklasycystyczny

Stary Pałac (obecnie siedziba uzdrowiska). Za łazienkami, przy Placu Karola i Józefa,

pawilon nad źródłami „Amelia” i „Karol”, w kształcie ośmiobocznej altany na

kolumnach. Na wschód od „Bazaru”, za potokiem, znajduje się kaplica zdrojowa z 1845

r. Na zachód od „Bazaru” leśna Aleja Wincentego Pola, wraz z zielonymi znakami

ścieżki, wiedzie do sławnego źródła „Bełkotka”. Nazwa pochodzi od wydobywającego

się z niego z bulgotem metanu, który można było zapalić. Obecnie wydzielanie gazu

niemal ustało. Nad źródłem stoi pomnik Wincentego Pola, który uwiecznił to miejsce.
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Lubatowa.
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Szlakiem Granicznym
Barwinek - Baranie - Olchowiec - Tylawa

Czas przejścia: 7h
Suma przewyższeń: 500 m

Najwyższy punkt: Baranie (754 m n.p.m.)
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Wędrówkę rozpoczynamy od

p r z e j ś c i a g r a n i c z n e g o z e

Słowacją, w Barwinku. Dojechać

tutaj można autobusami z Krosna.

Jesteśmy na przełęczy Dukielskiej

najniższego punktu w całym

grzbiecie Karpat (500 m n.p.m.).

Od przystanku PKS wracamy się

wzdłuż drogi ok. 1,5 km

i skręcamy w lewo, gdzie

niebieski szlak wiedzie aleją

dworską. Po przejściu ok. 1 km od

szosy, zobaczymy nową kapliczkę z figurką Matki Bożej poniżej której

opisana jest ciekawa historia jej powstania. Idziemy w górę potoku. Po 30

min. szlak opuszcza utwardzoną drogę i kieruje się na granicę. Na północ

widać grzbiet Studenego Wierchu (Zimnego Wierchu). Wędrując pasmem

granicznym możemy napotkać występujące w tej okolicy wilki lub

wygrzewające się na słońcu żmije. Trzeba patrzeć pod nogi! Po 1,5 h od

zejścia z asfaltu dochodzimy na grzbiet

Baraniego, najwyższego punktu grzbietu

granicznego pomiędzy Konieczną na zachodzie

a Przełęczą Dukielską na wschodzie. Ten

wydłużony główny grzbiet masywu, zwanego

przez ludność łemkowską „Spalenysko”,

rozciąga się prostopadle do granicy. Na

granicznej kulminacji stoi wieża widokowa

z otwartymi platformami. Jest bardzo dobrym

punktem widokowym w Beskidzie Niskim. Przy

dobrej widoczności można z niej zobaczyć

Jaworzynę Konieczniańską (na zachodzie). Na

południe rozciągają się krajobrazy gór Słowacji.
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We wsi działał parowy tartak,

wytwórnia zapałek i mebli giętych. W lesie

za ło żono zwie r zyn i ec . W okres i e

międzywojennym majątek był w rękach

żydowskich. We wrześniu i październiku 1944

r. wieś uległa niemal całkowitemu

zniszczeniu, podczas ciężkich walk o Przełęcz

Dukielską, toczących się na tym terenie.

Jeszcze dziś znaleźć można w okolicznych

lasach resztki broni i wyposażenia. W lesie

Błudna hitlerowcy rozstrzelali około 500

Żydów z Dukli, Rymanowa i Jaślisk. Miejsce

kaźni upamiętnia skromny pomnik.

Barwinek

Wieża na Baranim
(fot. S. Fiejdasz)
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Z B a r a n i e g o s c h o d z i m y

w kierunku północnym za żółtymi

znakami, w dolinę potoku

O l c h o w c z y k . P o 5 k m

dochodzimy do Olchowca. Na sam

początek naszą uwagę zwraca

drewniana skromna cerkiew p.w.

Przenies ienia Rel ikwi św.

Mikołaja, do której prowadzi unikatowy na Łemkowszczyźnie kamienny

mostek (uznany za zabytek architektury). Na skrzyżowaniu znaki żółtego

szlaku prowadzą nas dalej na wschód. Malowniczą ścieżką wędrujemy przez

dawną wieś Wilsznia, gdzie

o jej historii pamiętają już

tylko zdziczałe drzewa

owocowe i przydrożne

krzyżyki. Nieco wyżej wsi, po

prawej stronie, gdzie szlak

przecina potok, zobaczyć

m o ż e m y p o z o s t a ł o ś c i

kamiennego mostu. Tuz obok

o p u s z c z o n y c m e n t a r z

i cerkwisko. Tutaj przy

potoczku można się chwilę zatrzymać i odpocząć. Przez zarastające łąki

idziemy dalej pod górę. Dochodzimy do płaskiej, bezleśnej przełęczy

między Wilsznią, a Smerecznem.

Na wschodzie widać Dział

Tylawski (z wieżą przekaźnikową

na szczyc ie ) , w k ie runku

północno-wschodnim Dziurcz

i Czerteż, a na południu smukłą

kopkę Kamiennika.
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Olchowiec to mała wioska, nad potokiem

Wilsznia. Nazwa pochodzi od rosnących tu

olch. Przed II wojną światową mieszkali tu

Cyganie. Okres okupacji niemieckiej, bitwa

dukielska i akcja „Wisła” pozostawiły trwały

ślad po sobie. Przetrwało do dziś kilka

tradycyjnych chałup łemkowskich.

Podczas okupacji Niemcy wybudowali

w strażnicę graniczną. Do

regulacji płynącego obok potoku użyli płyt

nagrobnych z cmentarza żydowskiego

w Dukli.

Smerecznem

Cerkiew w Olchowcu (fot. S. Fiejdasz)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Szeroką drogą schodzimy w dół przez tereny dawnej wsi Smereczne. Po

drodze mijamy nową dzwonnicę postawioną w miejscu po cerkwi, przez

ludność łemkowską przybywającą w te strony na coroczne święta „Od Rusal

do Jana” w Zyndranowej oraz Kermesz (odpust) w Olchowcu. Urokliwa

dolinka doprowadzi nas do Tylawy i szosy dukielskiej. Stąd PKS-em

możemy wrócić do Krosna. Najbliższy przystanek znajduje się przy

pobliskim skrzyżowaniu na Zyndranową.
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Tylawa to duża wieś przy międzynarodowej szosie na Przełęcz Dukielską. Założył ją

ród właścicieli Dukli – Kobylańscy. Ubocznym zajęciem mieszkańców był wyrób gontów.

Zajmowano się też różnymi rzemiosłami, byli m.in. szewcy, krawcy, kołodzieje, cieśle.

Była pierwszą na Łemkowszczyźnie wsią, której mieszkańcy zbiorowo przeszli na

prawosławie. Z wysiedlonej po wojnie ludności łemkowskiej, powróciła garstka.

W pobliżu odgałęzienia szosy do Mszany stoi cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia

Bogurodzicy (obecnie współużytkowana przez wiernych obu obrządków)
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Grzywacka Góra
Nowy Żmigród - Grzywacka Góra - Chyrowa

wariant 1 - Pustelnia św. Jana
wariant 2 - Dukla

Czas przejścia: 6h (Chyrowa) - 8h (Dukla/Pustelnia)
Suma przewyższeń: 500 m(700  m - Dukla/800 m - Pustelnia)

Najwyższy punkt: Polana (651 m n.p.m.)
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Z centrum Nowego Żmigrodu, na południe od pomnika, ulicą

Mickiewicza podążamy za znakami zielonego szlaku turystycznego, drogą

w kierunku Krempnej. Przy ostatnich zabudowaniach idziemy w lewo,

wąską asfaltową drogą przez pola. Przy jej końcu pojawia się ładny widok na

miejscowość i jej okolice. Dalej polnymi i leśnymi dróżkami idziemy cały

czas pod górę. Dochodzimy do Drogi Krzyżowej, która prowadzi z Kątów na

sam szczyt Grzywackiej. Dalej drogą

stacyjną wchodzimy na Grzywacką Górę

(567 m), wybitny punkt widokowy. Stoi na

niej wysoki, stalowy krzyż wyposażony

w platformę widokową. Z tego miejsca

ujrzymy rozległą panoramę terenu Beskidu

Niskiego oraz pogórzy.
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Żmigród jest jedną z najstarszych osad regionu. Data jego założenia nie jest znana.

Według językoznawców nazwa brzmiała początkowo "Zwnigrod" – czyli gród, w którym

dzwoniono na alarm w razie niebezpieczeństwa. Ludowa etymologia zaś, mówi

o gnieżdżącej się pod miastem żmii prześladującej ludzi. Trakt żmigrodzki, leżący na

międzynarodowym szlaku, stał się jedną z głównych dróg handlowych na Węgry. Z tego

powodu miasta nie omijały zawieruchy dziejowe. Prócz wojsk napadających i łupiących

miasto, tutejszą ludność nękali beskidnicy, czyli zbójnicy beskidzcy. Ale i tak największe

zniszczenia przyniosła bitwa o Przełęcz Dukielską. Śladem miejskiej przeszłości

Żmigrodu są zachowane elementy układu urbanistycznego, zwłaszcza prostokątny rynek

i jego najbliższe otoczenie.Wsąsiedztwie rynku znajduje się kościół parafialny św. Piotra

i Pawła z XVI w., przebudowany w XIX w. Przy odgałęzieniu do Gorlic pozostałości parku

znaczą miejsce, gdzie jeszcze po wojnie stał pałac ostatnich właścicieli dóbr

żmigrodzkich – hrabiów Potulickich. W granicach cmentarza chrześcijańskiego (przy

szosie do Jasła) znajduje się kwatera żołnierska z I wojny światowej, projektu Duszana

Jurkowicza. 500 m dalej w stronę Jasła, na prawo od szosy jest cmentarz żydowski.

Oczyszczony z gęstych zarośli jest dziś łatwiejszy w dostępie. Wielkość cmentarza i ilość

zachowanych nagrobków świadczy o działającej w Żmigrodzie, już w I poł. XVI w.,

gminie żydowskiej. Połowę wszystkich mieszkańców stanowili Żydzi, którzy mieli swoje

dwie synagogi: jedną drewnianą, a drugą murowaną, których śladów można szukać

jedynie na starych widokówkach.

Nieistniejące synagogi
w Żmigrodzie na starych kartach

pocztowych (arch. GOK Żmigród).



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Na wschodzie widać stożek Cergowej, następnie na południu Suchanię

oraz wyniosły szczyt Kamienia nad Kątami, zakończony przełęczą

Hałbowską. Dalej w patrząc w kierunku południowo-zachodnim widać

zalesione pasmo MaguryWątkowskiej ze szczytami: Kolanin, Świerzowa,

Wątkowa. Na zachodzie zwraca uwagę pojedynczy szczyt Cieklinki oraz na

dalszym planie grzbiet Maślanej Góry i pasmo pogórza Ciężkowickiego

w tle. Na północ widzimy Nowy Żmigród, a w oddali Jasło. Nad wszystkim

na ostatnim planie góruje szczyt Liwocza z wysokim krzyżem, a dalej na

północny-wschód grzbiet pogórza Dynowskiego. W oddali na wschodzie

ujrzymy Krosno oraz wierzchołek

Suchej Góry z przekaźnikiem TV.

Dostrzeżemy też na pewno wiatraki

w Łękach Dukielskich. Poniżej krzyża

znajduje się kapliczka. W tym miejscu

możemy usiąść i odpocząć. Dalej szlak

dochodzi do polnej drogi. Z tego miejsca

pójdziemy za znakami czerwonymi, aż

do końca trasy. Idziemy w lewo, wzdłuż

pokrytego polami grzbietu. Dalej przez

las i kilka polanek, mijając rezerwat

przyrody „Łysa Góra”. Dochodzimy do

kolejnego, nieco wyższego wzniesienia,

Łysej Góry (641 m). Z tego miejsca

możemy czynić obserwacje w kierunku północnym, wschodnim

i południowym, ze szczególnie malowniczą doliną Wisłoki, gdzie w słońcu

skrzą się wody rzeki wijącej się między górami. Następny odcinek

poprowadzi nas malowniczym grzbietem z widokowymi polanami. Szlak

omija zarośnięty szczyt Polany. Jego właściwa nazwa to Dania Hora albo

Daniowe Łazy. Przez lasy i zarośla, północnymi stokami ukrytej w gęstwinie

lasu Dani (695 m), schodzimy do Chyrowej. Na ostatnim odcinku idziemy

prosto w dół stoku, do szosy.
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Krzyż na Grzwywackiej
(fot. S. Fiejdasz)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Podążając dalej za znakami czerwonymi

schodzimy w wąską asfaltową dróżkę

biegnącą wzdłuż potoku Iwielka

i dochodzimy do miejsca, gdzie stoi

zabytkowa drewniana łemkowska

cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki

Matki Bożej – Pokrow z 1771 r.

Z miejscowości można wyjechać kursowym

autobusem do Krosna.

Jeśli nogi nas jeszcze nie rozbolały to

można pójść dalej czerwonym szlakiem, obok cerkwi, drogą wiejską, po

czym pod górę na wschód łąkami. Po wejściu na grzbiet musimy się uważnie

rozglądać w poszukiwaniu właściwego wejścia do lasu oznaczonego

znakami szlaku turystycznego. Po chwili

marszu lasem dojdziemy do miejsca, gdzie

łączy się szlak czerwony z żółtym. I tutaj są

dwie możliwości zejścia. Pierwsza za

znakami żółtymi, na północny wschód, do

Dukli. Druga – czerwonym szlakiem przez

Pustelnię św. Jana na Puszczy, do szosy

głównej w miejscowości Nowa Wieś, obok

przystanku PKS.

Inne warianty zakończenia wycieczki:
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Mieszkańcy znani byli z wyrobu pięknych pisanek. Po krwawych walkach

jesienią 1944 r. ocalała tylko jedna chałupa i cerkiew. Najstarszą jej częścią jest

murowane prezbiterium, prawdopodobnie dawna kaplica. Legenda głosi, że w miejscu

gdzie stoi cerkiew, znaleziono cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który bez

ludzkiej pomocy przywędrował z Węgier. Właściciele próbowali zabrać go z powrotem,

ale konie nie chciały ciągnąć wozu. Dopiero woły pociągnęły, ale po jakimś czasie obraz

znów wrócił do Chyrowej. Umieszczono go w głównym ołtarzu specjalnie wybudowanej

cerkwi. Jeszcze w okresie międzywojennym ściągały tu liczne pielgrzymki, także ze

Słowacji.

Chyrowej

Cerkiew w Chyrowej
(fot.www.polskiekrajobrazy.pl)

Pustelnia św. Jana
(fot. S.Fiejdasz)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Na Diabli Kamień

Folusz - Diabli Kamień - Kormuty - Folusz

Czas przejścia: 6h
Suma przewyższeń: 450 m

Najwyższy punkt: Wątkowa (846 m n.p.m.)
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Autobusem z Jasła przyjeżdżamy do Folusza. Ta duża osada posiada sporą

kopalnię ropy naftowej, a także wylęgarnię pstrągów. Jest doskonałym

punktem wyjścia w Pasmo Magury Wątkowskiej i popularnym miejscem

wypadowym dla mieszkańców powiatu jasielskiego. Znakowanym na

czarno szlakiem, który prowadzi początkowo razem z zielonym i żółtym,

wyruszamy w kierunku południowo-zachodnim. Idąc za drogą asfaltową

mijamy stawy rybne, po lewej stronie drogi. Kilka metrów dalej czarny szlak

skręca w lewo i prowadzi przez las. Na początku trzeba uważać na podmokły

teren. Po ok. 15 min. dojdziemy do widocznych po lewej stronie

drewnianych barierek. Widoczny nieco wyżej na drzewie znak oznajmia

nam o osobliwości przyrodniczej Pasma Magurskiego, jaką jest Diabli

Kamień, mamy tylko 10 min.

Idziemy wzdłuż wytyczonej

p r z e z p r a c o w n i k ó w

Magurskiego Parku ścieżki.

Kiedy dotrzemy na miejsce

zatrzymamy się na chwilę

i zapoznamy z legendą. Ścieżką

schodzimy do czarnego szlaku.

Nieco dalej , na polance

spotykają się znów 3 kolory szlaków (żółty,

zielony i czarny), by poprowadzić w innych

kierunkach. My pójdziemy dalej szlakiem

żółtym. Wspinając się stromo pod górę

będziemy mieli do pokonania 2,5 km i ok. 350 m

przewyższenia. Po tym czasie dojdziemy do

grzbietu Pasma Magury Wątkowskiej, którym

biegnie granica Magurskiego Parku

Narodowego.W tym miejscu szlak żółty

przecina zielony.
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Ta potężna skała piaskowca magurskiego, jest

największawBeskidzie Niskim. Legenda mówi,

że kiedy budowano kościół w Cieklinie, diabli

nieśli te bloki skalne by zniszczyć świątynię. Gdy

byli nad Foluszem zapiał kur i musieli wracać do

piekła, porzucając ładunek. Kamienie miały tę

właściwość, że rosły. Skończyło się to dopiero

wtedy, gdy Matka Boża, chodząc po świecie,

Diabli Kamień
(fot. R. Cieślik, Magurski PN)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Skręcamy w prawo, obieramy kierunek północno-zachodni, podążając za

znakami zielonego szlaku. Wędrując płaskim grzbietem dochodzimy do

wzniesienia Kornuty (830 m) i rezerwatu krajobrazowego o tej samej

nazwie. Po lewej stronie odgałęzia się ścieżka. Idąc za drogowskazem

dojdziemy do głównej grupy skał, tzw. „Piekiełka”. Od rezerwatu wracamy

za znakami zielonego szlaku, w kierunku południowo - wschodnim. Mijamy

miejsce spotkania się szlaku żółtego i zielonego i podążamy dalej zielonym.

B e z z b ę d n e g o w y s i ł k u

d o c h o d z i m y g r a n i ą d o

W ą t k o w e j ( 8 4 6 m )

najwyższego szczytu tego

pasma. Leśna ścieżka wśród

buków i modrzewi zaprowadzi

nas do czerwonego szlaku. Tutaj

stoi kapliczka i pomnik

poświęcony papieżowi Janowi

Pawłowi II. Jeśli rozglądniemy

się dookoła to zobaczymy wiatę

– deszczochron, gdzie możemy

zatrzymać się i odpocząć.

W dalszą drogę wyruszymy za

znakami zielonego szlaku,

k t ó r y m s c h o d z i l i ś m y

z Kornutów. Ten odcinek trasy

będzie prowadził przez Obszar

Ochrony Ścis łej Magura

Wątkowska, a zarazem przez

teren Magurskiego Parku

Narodowego. Idziemy więc

ty lko ( ! ) wyznaczonym

szlakiem.
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Nazwa rezerwatu pochodzi od włoskiego słowa

"kornuta", które oznaczało w gwarze

pasterskiej rogatą owcę. Ochronie podlegają

tutaj wychodnie skalne p łaszczowiny

magurskiej, głównie piaskowce magurskie.

W wyniku długotrwałych procesów erozyjnych

zostały one ukształtowane w ciekawe formy.

Ochronie podlegają również naturalne zespoły

buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny górskiej.

W skałach Kornutów kryje się jedna

z największych jaskiń Beskidu Niskiego –

Jaskinia Mroczna. Ponoć w tych jaskiniach

ukrywał swe skarby Sypko, legendarny zbójnik

z MęcinyWielkiej.

Kornuty (fot. www.beskid-niski.pl)
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Naszą uwagę na pewno zwrócą dorodne buczyny, w które obfituje ten

obszar. Po przecięciu zarastającej już leśnej stokówki schodzimy wzdłuż

potoku Kłopotnica, który przekroczymy trzy razy. Uważajmy na kamienie

pod stopami, gdyż łatwo się potknąć (zwłaszcza jesienią kiedy liście

przykryją kamienie). Po prawej stronie możemy oglądać piękny jar,

z płynącą w jego dolinie Kłopotnicą. Po niedługim czasie zacznie się

wyraźna droga leśna, z mostami nad potokiem. Przyjemną dróżką dojdziemy

do miejsca krzyżowania się szlaków. Po przejściu przez Kłopotnicę

podążamy przed siebie asfaltową drogą do centrum wsi. Zamiast asfaltem

można iść czarnym szlakiem przez las i wyjść w znanym nam już miejscu.

Z Folusza czarnym, na Diabli Kamień, potem

zielonym na Magurę, Wątkową, Kornuty i zejście żółtym do Folusza.

Inny wariant wycieczki:
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Dawna ludność nie mogła utrzymać się z rolnictwa. Niemal wszyscy

mężczyźni zajmowali się więc dodatkowo kamieniarstwem. Surowiec wydobywano

w kamieniołomie na południowym stoku wzgórza Kobyła, na wschód od miejscowości.

Piaskowiec nie był tam najlepszej jakości, słabo nadawał się do wyrobu rzeźb

kamiennych i krzyży, łatwo natomiast łupał się na cienkie tafle. Wyrabiano z niego płyty

posadzkowe i chodnikowe, blaty stołowe. „Specjalnością” Folusza były osełki, tzw.

durby. Na targach w okolicznych miastach stałymi gośćmi byli foluscy kamieniarze,

ciągnący na dwukołowych ręcznych wózkach swój towar. Zatrudniali się także

w sąsiednich wsiach do układania podmurówek, przybywając na budowę z własnym

materiałem.

Folusza
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Rezerwat Wilcze

Kąkolówka - Wilcze - Babica

Czas przejścia: 6h
Suma przewyższeń: 250 m

Najwyższy punkt: Wilcze (506 m n.p.m.)
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Autobusem z Rzeszowa przyjeżdżamy do miejscowości Kąkolówka

(przez Błażową). Wysiadamy na przystanku przy szkole. Tutaj powinniśmy

dostrzec kolor zielony szlaku turystycznego. Kierujemy się w dół, wzdłuż

ogrodzenia szkoły, przechodzimy przez mostek na rzeczce Ryjak i drogą

asfaltową, wśród zabudowań, idziemy pod górę.Wraz z ostatnimi domami

kończy się droga utwardzona, a zaczyna kamienista. Dochodzimy nią znów

do drogi asfaltowej. Stoi przy niej mała kapliczka. Z tego miejsca możemy

oglądać krajobraz okolicznych miejscowości i malownicze pola. Kilka

metrów od drogi stoi duży stary wiatrak (może ktoś zauważy?). Za zielonym

szlakiem idziemy dalej w górę 2 km asfaltem. Po tym najmniej przyjemnym

fragmencie trasy wchodzimy na leśną drogę. Tutaj możemy zatrzymać się na

odpoczynek w sympatycznej wiacie. Przy niej została postawiona tablica,

informująca o utworzonym na tym obszarze w 1997 r. Rezerwacie Przyrody

„Wilcze”, po którym będziemy się poruszali. Pamiętajmy, aby iść tylko

wyznaczonym szlakiem. Ten zielony szlak turystyczny, biegnący z Hyżnego

nazwany jest im. gen. Władysława Sikorskiego. Jodły i buki, które są

w rezerwacie pod ochroną, zaprowadzą nas aż na wzniesienie. Jeśli

wytężymy słuch i wzrok, to być może uda nam się spotkać borsuka, kunę,

salamandrę, puchacza lub przynajmniej sarnę. Przyjemną dróżką leśną

dochodzimy do wzgórza Wilcze (506 m), zwanego również Patrią,

z krzyżem i wieżą przekaźnikową na szczycie. Jest to najwyższe wzniesienie

w pasie ciągnącym się wzdłuż doliny potoku Gwoźnica. Przedmiotem

ochrony są tutaj zbiorowiska leśne, tworzone przez drzewostany jodłowe

z dużym udziałem buka. Możemy stąd oglądać piękną

panoramę Pogórza Dynowskiego. Patrząc na zachód

zobaczymy Pasmo Brzeżanki, Pasmo Jazowej, na

południowym-zachodzie Czarny Dział, Pasmo Suchej

Góry (z wieżą przekaźnikową) i Królewskiej Góry,

a na zachód od Strzyżowa - Pasmo Klonowej Góry.
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Czosnek Niedźwiedzi
(fot. www.biebrza.org)
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Z tego miejsca będziemy schodzić żółtym szlakiem, wyraźną drogą leśną.

Przy nieznacznym skrzyżowaniu w lesie zobaczymy małą kapliczkę, po

prawej stronie szlaku. Dalej lekko pod górę i za znakami. Dochodząc do

miejscowości Podlas, będziemy mijać miejsce wypoczynku, po prawej

stronie drogi. Dalej już asfaltową drogą zejdziemy do miejscowości

Pogorzała. Kilka metrów za Leśniczówką szlak skręca w drogę leśną. Za

niedługo zobaczymy czarny szlak, przecinający żółty. Z tego miejsca

idziemy na północ, szlakiem czarnym. Zejdziemy nim do Babicy.

Przechodzimy przez most na rzece Wisłok i dochodzimy do drogi krajowej.

Po prawej stronie jest stacja PKP Babica, a w pobliżu przystanek PKS. Stąd

już łatwo dostaniemy się do domu.

Z miejsca, w którym spotyka się szlak żółty

z czarnym,możemy pójść dalej żółtym (na

zachód) i wyjść w Wyżnem, albo pójść

czarnym (na południowy zachód) i zejść do

Połomii.

Inny wariant zakończenia wycieczki:
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Warto zobaczyć w XVI-

wieczny kościół p.w. św. Mikołaja.

Połomii

Kościół w Połomii
(fot. www.babica.czudec.pl)





Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Prządki i zamek Kamieniec
Węglówka - Prządki - Kamieniec -Węglówka

Czas przejścia: 6,5h
Suma przewyższeń: 450 m

Najwyższy punkt: Sucha Góra (585 m n.p.m.)
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atwym w transporcie do W glówki jest bus Marcel , który kursuje

regularnie na linii Krosno Rzeszów. Wysiadamy na przystanku blisko

skrzy owania na Wysok Strzy owsk . Po przeciwnej stronie drogi

zobaczymy znaki czarnego szlaku turystycznego, którym wyruszymy na

Such Gór . Z drogi g ównej szlak skr ca w lewo, w las. Czeka nas troszk

wspinaczki, ale damy rad . Widoczn cie k docieramy na szczyt. Sucha

Góra (585 m), z przeka nikiem RTV o wysoko ci blisko 100 m, jest

charakterystycznym wzniesieniem

na tym terenie. Nale y do Pasma o tej

samej nazwie i jest jego najwy szym

punktem. Schodzimy krótki odcinek

drog utwardzon , prowadz na

szczyt, a dalej lasem. Podczas

w drówki mo emy podziwia stare

sztolnie i jaskinie, w których yj nietoperze. Przy trasie znajduje si tak e

pomnik przyrody róde ko Mieczys aw . Od róde ka cie ka prowadzi

nas obok sztolni do drogi asfaltowej, biegn cej przez malownicz wiosk

Czarnorzeki. e wzgl du na swe walory przyrodnicze,

krajobrazowe i historyczne ciesz si wielk popularno ci w ród turystów

z okolicznych miejscowo ci. W sezonie zimowym dzia a tutaj wyci g

narciarski. Idziemy dalej szlakiem czarnym przez parking przy ko ciele.

cie k zaczynamy

wspina si do najwi kszych

a t r a k c j i C z a r n o r z e c k o -

S t r z y o w s k i e g o P a r k u

Krajobrazowego, jak jest

Rezerwat Skalny Prz dki .

W druj c w ród form skalnych

b dziemy mogli podziwia ich

wielko , budow , wyobra aj c

sobie symbole i osoby zakl te w nazwach
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Prządki (fot. S. Fiejdasz)

W przeszłości zamieszkiwali

wraz z Polakami – Rusini, zwani

Zamieszańcami, wysiedleni po II wojnie na

wschód. Miejscowa ludność od wieków

wykorzystywała naturalny surowiec –

kamień do wyrobu żaren, brusów i osełek.

Czrnorzeki
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Pamiętajmy, że poruszamy się po terenie rezerwatu przyrody

nieożywionej, gdzie chronione są skały i nie wolno (!) się po nich wspinać

ani też ich niszczyć. Kiedy nacieszymy oko wspaniałym skalnym

krajobrazem, będziemy schodzić do drogi głównej. Tutaj należy szczególnie

uważać podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni, gdyż jest to droga

najczęściej uczęszczana przez kierowców i może dojść do wypadku. Po

przejściu na parking skierujemy się na czarny szlak. Poprowadzi nas w dół,

leśną dróżką, aż do zamku „Kamieniec”. Kolejna osobliwość tego terenu

zachwyci nas na pewno swoim położeniem. Na szczycie skalistego wzgórza

wznoszą się ruiny średniowiecznego zamku ,,Kamieniec” – jednej

z najstarszych warowni podkarpackich. Jeśli już znajdziemy się w tym

urokliwym miejscu warto przejść się ścieżką wokół zamku (ale to może

podczas następnej wędrówki).
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Rezerwat Prządki istnieje od roku 1957. Charakterystyczną jego ozdobą jest ciąg

przedziwnie uformowanych skalnych wychodni z piaskowca ciężkowickiego w czasach

zamierzchłej przeszłości ekologicznej. Pośród olbrzymich bloków skalnych i zwalisk

kamieni, wyróżniają się cztery grypy skał, określanych według miejscowej tradycji jako:

Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt i Madej. Tworzą one jeden z najpiękniejszych

rezerwatów geologicznych. Dwóm pierwszym skałom przyroda nadała kształty kobiet –

olbrzymów, do których wyobraźnia ludu dorobiła liczne legendy.

”

Jedna z nich głosi, że na

pobliskim zamku ,,Kamieniec mieszkały trzy urodziwe córki właściciela. Pewnego razu

przyjechał młody rycerz, aby prosić jedną z nich o rękę. Wszystkie były piękne, więc

wybór był trudny. Niedoszły pan młody postawił więc warunek: ta zostanie jego żoną,

która prędzej własnymi rękami uprzędzie suknię. Aby im nikt w tej pracy nie

przeszkadzał, poszły prząść do lasu. Tymczasem nadeszły święta wielkanocne. One

jednak nie zważając na to, przędły dalej. Kiedy dzwony pobliskiego kościoła wybiły

w niedzielę wielkanocną, wszystkie trzy panny zamieniły się w głazy. Zostały ukarane za

nie uświęcenie Dnia Pańskiego. Według innej opowieści, prządki z Odrzykonia wybrały

się z zamkowym czarownikiem do lasu. Tam zostały napadnięte przez rozbójników. Dla

ocalenia przed zniewoleniem zostały zaklęte w kamienie. Być może kiedyś klątwa się

odwróci i skały ożyją ...
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Po drugiej stronie zobaczymy, że rzeczywiście osadzony jest on na skałach.

Widok ten jest naprawdę niezwykły. W dalszą wędrówkę udamy się

zielonym szlakiem. Poprowadzi nas on wzdłuż drogi asfaltowej, w kierunku

północnym. Miniemy skałę „Echo Lourdes” i zejdziemy drogą w dół. Kilka

metrów za kapliczką po prawej stronie drogi, szlak skręca w lewo i prowadzi

pomiędzy domostwami w Pasmo Królewskiej Góry. Wspinać się będziemy

na jego najwyższy wierzchołek Królewską Górę (554 m). Poruszając się cały

czas lasem zaczniemy schodzić dość ostro w dół. Po przekroczeniu granicy

lasu dojdziemy do miejscowości Węglówka. Idąc szlakiem zaobserwujemy

l i c z n e s z y b y n a f t o w e

i urządzenia kopalniane. Są to

pozostałości po powstałej

tutaj w 1888 r. kopalni ropy

naftowej. Zielony szlak

przecina drogę poboczną

w miejscowości i dochodzi do

drogi głównej. Skręcamy

w lewo i drogą idziemy do

cerkwi.
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Zamek ,,Kamieniec (fot. S. Fiejdasz)”

Zamek położony jest na terenie wsi Odrzykoń, której nazwa prawdopodobnie związana

jest z wyprawianiem przez jej mieszkańców skór końskich. Odkryte ślady osadnictwa

z okresu kultury łużyckiej oraz średniowiecza potwierdzają, że już w XII wieku istniał tu

gród. Pierwszy w tym miejscu zamek-warownię zbudował król Kazimierz Wielki,

z przeznaczeniem do obrony przed napadami ze strony Rusi i Węgier. Burzliwe dzieje nie

oszczędziły warowni. Jednymi z właścicieli zamku były zwaśnione rody Firlejów

i Skotnickich. Nieustanne kłótnie sąsiadów były pierwowzorem sprzeczek Cześnika

i Rejenta, których zabawne losy w komedii "Zemsta" opisał późniejszy właściciel

Kamieńca - Aleksander Fredro. Wiążące się z tym zabytkiem opowieści ludowe mówią

o podziemnym tunelu łączącym Kamieniec z Krosnem, o łańcuchu zatopionym w studni,

o zaczarowanej piwnicy, o zakopanych skarbach.
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Murowana greckokatolicka cerkiew p..w. Narodzenia NMP z 1896 r. dziś

pełni funkcję kościoła parafialnego rzymskokatolickiego. Przy niej rośnie

staruszek dąb szypułkowy, zwany „Poganinem”, który został wpisany na

listę pomników przyrody. Podobno liczy tysiąc lat, a jego obwód wynosi 8,5

m. Z pewnością jest to najstarsze drzewo na Pogórzu Dynowskim. Może

spróbujemy go zmierzyć ilością osób? Przed cerkwią znajduje się mogiła

admirała Nelsona Keitha, angielskiego poszukiwacza ropy naftowej, który

zmarł w Węglówce w 1898 r. i tutaj został pochowany. W tym miejscu

kończymy naszą wędrówkę. Teraz musimy skierować swe kroki do drogi

głównej Krosno – Lutcza, aby powrócić do domu.
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Wieś położona jest w malowniczej dolinie Czarnego Potoku. Niegdyś

wypalano tu węgiel drzewny. Od początku XVI w. czerpano ropę naftową, z której

wyrabiano smar do wozów. Na szerszą skalę eksploatowano po roku 1888 ropę naftową.

Pierwsze wiercenia podjęte pod kierunkiem Anglika admirała Nelsona Keitha (1834 -

1898) doprowadziły do odkrycia bogatych złóż roponośnych.Wszybkim tempie na polach

Węglówki wyrosły dziesiątki szybów. Przez dłuższy czas pracowała tutaj i mieszkała

grupa angielskich poszukiwaczy ropy naftowej. Wśród nich wspomniany już adm. Nelson

Keith. Jego nagrobek zachował się do naszych czasów. Kopalnia w Węglówce czynna jest

do dziś.

Węglówka
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Przez bunkry
Frysztak - rez. Herby - Stępina - g. Chełm - Wiśniowa

Czas przejścia: 6h
Suma przewyższeń: 300 m

Najwyższy punkt: g. Chełm (528 m n.p.m.)
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Dojeżdżając autobusem z Rzeszowa lub z Jasła, wysiadamy

w miejscowości Frysztak-Pułanki, przy urokliwym przełomie Wisłoka

zwanym „Bramą Frysztacką”. Przy nieczynnym kamieniołomie wchodzimy

w wąską asfaltową drogę pomiędzy domami. Po kilku metrach powinny się

pojawić znaki czerwonej ścieżki przyrodniczej. Od tego miejsca będziemy

się poruszać po Rezerwacie Przyrody „Herby”, tworzącym najwyższe

Pasmo Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego. W lasach ukryte są liczne

wychodnie skalne. Znajdziemy tu także stare nieczynne kamieniołomy.

Pasmo porośnięte jest lasami grądowymi i buczyną, dość licznie występuje

także jodła. Ochronie gatunkowej podlegają tu m.in. storczyki: kruszczyk

szerokolistny, podkolan biały i buławnik mieczolistny oraz kilka gatunków

widłaków. W rezerwacie i na jego obrzeżach często możemy zobaczyć ptaki

drapieżne – jastrzębie, myszołowy i puchacze. Występuje tu także kilka

gatunków dzięciołów. Opuszczając rezerwat szlak zaczyna schodzić lekkimi

serpentynami w dół. Po wyjściu z lasu krótki odcinek przejdziemy polami,

schodząc do miejscowości Stępina. Naszą uwagę powinien zwrócić

największy w Polsce nadziemny

schron tunelowy. Można pokusić się

o jego zwiedzenie. W sąsiedztwie

schronu zostało urządzone miejsce

wypoczynku, wraz z tablicami

informacyjnymi o terenie.
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Schron tunelowy w Stępinie (fot. S. Fiejdasz)

Należy on do zespołu schronów kolejowych i fortyfikacji w Stępinie - Cieszynie, które

wiążą się z działaniami II wojny światowej. Fortyfikacja zbudowana przez hitlerowców

w latach 1940-41 zajmuje obszar 0,5 km i składa się z 7 obiektów o konstrukcji

żelbetowej. Ten nadziemny schron tunelowy przeznaczony był dla pociągu sztabowego.

Jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem architektury obronnej. Liczy 480 m

długości, 8,3 m szerokości i 12 m wysokości, o grubości ścian 2 m. Kształtem przypomina

lekko wygiętego węża i przylega do zbocza. Dokumentacja historyczna potwierdza, że

tutaj miało miejsce spotkanie Hitlera z Mussolinim (1941 r.), w związku z agresją na

ZSRR.

2
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Po drugiej stronie drogi znajduje się maszynownia, a dalej schrony

bojowe. My pójdziemy dalej, w stronę kościoła parafialnego, tym samym

Szlakiem Edukacji Ekologicznej. Skręcimy w prawo, drogą asfaltową

w górę, przechodząc obok kościoła i szkoły. Wraz z ostatnimi budynkami

wejdziemy w obszar Rezerwatu Góry Chełm. Zobaczymy tu

charakterystyczną dla regla dolnego buczynę karpacką. Spotkamy wiele

gatunków roślin chronionych i górskich (m.in. lilię złotogłów) oraz bogaty

świat zwierząt. Na granicy rezerwatu spotykają się dwa kolory szlaku. Od

tego momentu pójdziemy niebieskim szlakiem turystycznym w lewo.

Początkowo schodzi on dół, a później wspina się w górę. Dotrzemy nim do

zabytkowej XVIII-wiecznej kapliczki. Znajdują się tu również wyrobiska po

dawnym kamieniołomie. W tym miejscu znów wejdziemy na czerwoną

ścieżkę. Poprowadzi nas ona drogą utwardzoną, a następnie wzdłuż granicy

rezerwatu do spotkanego wcześniej niebieskiego szlaku. (Trasa ta omija

wierzchołek góry. Jeśli chcemy na niego wejść,

to trzeba w miejscu spotkania żółtego szlaku

pójść za jego kolorami w lewo.) Od tego

miejsca, aż do końca pójdziemy niebieskim

szlakiem. Przecinając drogę asfaltową idziemy

polną dróżką, aż wyjdziemy na otwartą

p r z e s t r z e ń p o n a d z a b u d o w a n i a m i

miejscowości. Możemy się zatrzymać i pooglądać panoramę terenu: na

północnym-zachodzie górę Chełm i całe Pasmo Klonowej Góry, na

południowym-wschodzie Pasmo Jazowej oraz Bramę Frysztacką. Podążając

szlakiem pomiędzy miejscowościami Stępina-Cieszyna i Pstrągówka,

malowniczym otwartym terenem, dojdziemy do Wiśniowej. Jeśli się uda

i czas pozwoli, można podejść wzdłuż drogi, w kierunku Strzyżowa

i zobaczyć klasycystyczny dwór Mycielskich (XVIII w.) oraz kapliczkę

z 1901 r., nieco wyżej pałacu. W otoczeniu parku znajdują się również

zabudowania podworskie (w tym stajnie) z XVIII w. Na tej trasie często

przejeżdżają autobusy PKS oraz busy.
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Kapliczka na górze Chełm
(fot. www.nasza-okolica.ovh.org)





Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

PROPOZYCJE WYCIECZEK

DLA WĘDROWNIKÓW
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Bieszczady znane i nieznane
1 dzień - Wetlina - Dział - Kremenaros - Rawki - przeł. Wyżniańska

2 dzień - przeł. Wyżniańska - Połonina Caryńska - Caryńskie - Nasiczne
3 dzień - Nasiczne - Dwernik Kamień - Zatwarnica

Czas przejścia: 10h + 7h + 6h
Suma przewyższeń: 800 m + 450 m + 400 m

Najwyższe punkty:
1. Wielka Rawka (1307 m n.p.m.)

2. Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.)
3. Dwernik Kamień (1004 m n.p.m.)
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Trzydniową wędrówkę po pięknych Bieszczadach rozpoczniemy od

miejscowości Wetlina. Dojechać tutaj możemy autobusem PKS z Sanoka

przez Lesko i Baligród lub Komańczę. Wysiadamy na ostatnim przystanku,

przy Hotelu Górskim PTTK. Za przystankiem zobaczymy znaki zielonego

szlaku turystycznego. Przed wejściem na teren Bieszczadzkiego Parku

Narodowego należy zakupić bilety wstępu w znajdującej się przy szlaku

budce (jeśli ktoś w niej będzie sprzedawał bilety). Niestety Park nie

sprzedaje biletów wielodniowych. Z tym dokumentem wyruszamy

zielonym szlakiem. Opuszcza on szosę i podchodzi na południowy-wschód,

początkowo łagodnie przez zarastające dawne pola, potem stromym,

lesistym stokiem. We wspinaczce pomogą nam drewniane barierki i schodki.

Pokonany wysiłek opłaci się wspaniałymi widokami, które będziemy mogli

podz iwiać wędru jąc łagodn ie

wznoszącym się grzbietem Działu, aż

na Krzemieniec. Otwierające się co

pewien czas widokowe polany stworzą

nam okazję do podziwiania pięknych

k r a j o b r a z ó w b i e s z c z a d z k i c h ,

z górującymi na północy połoninami -

Wetlińską i Caryńską. Wędrujemy lekką, łatwą i przyjemną dróżką, wśród

borowiny. Po ok. 3,5 godzinach marszu osiągamy kulminację grzbietu Małej

Rawki (1272 m). Z tego miejsca pójdziemy łącznikowym szlakiem żółtym

na Wielką Rawkę. Po 20 min. będziemy na jej szczycie (1307 m).
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Nazwa wywodzi się z dawnych

wieków. Biegła tędy granica między

prywatnymi dobrami Kmitów, do

których należały Berehy Górne (po

stronie północnej), a należącym do

królewszczyzn Moczarnem.

„Dział”

Dzień 1

Bukowe Berdo

Widok z Wielkej Rawki w kierunku Gniazda Tarnicy (fot. S. Fiejdasz)

Szeroki Wierch
Tarnica

Halicz
Rozsypaniec

Menczył

Przeł. Beskid

Wołosate

Krzemień
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Z tej rozległej połoniny rozciąga się jedna z najpiękniejszych bieszczadzkich

panoram, z widokiem we wszystkich kierunkach. Warto, będąc na Wielkiej

Rawce, podejść 40 min. na Krzemieniec – granicę Polski,

Słowacji i Ukrainy. Poprowadzi nas niebieski szlak. Tą

samą ścieżką wrócimy się na Wielką Rawkę, potem żółtym

na Małą Rawkę i dalej zielonym na północny-wschód.

Znaki zielone poprowadzą nas stromo w dół gęstym lasem.

Po ok. godzinie dojdziemy do Bacówki PTTK „Pod Małą

Rawką”. Tutaj odpoczniemy i przenocujemy (warto

wcześniej zadzwonić i zarezerwować miejsca noclegowe).
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Wielka Rawka jest siódmym co do wysokości szczytem Bieszczadów i jedynym, poza

grupą Tarnicy i Halicza, przekraczającym 1300 m. Jest też, ze względu na odosobnione

położenie, znakomitym punktem widokowym. Wśród bieszczadzkich połonin niewielka

połonina na Rawce uchodzi za zachowaną w najbardziej naturalnym stanie. Nie

prowadzono tu bowiem wypasów, sztucznie obniżających granicę lasu, a jedynie

koszono trawę na siano. Tutejsze łąki obfitują w rzadkie gatunki roślin. Jest to jedno

z niewielu miejsc w Bieszczadach, gdzie zimą zdarzają się tu lawiny, ze względu na jej

stromy północno-wschodni stok. Słup betonowy na wierzchołku to wspomnienie czasów,

gdy Wielka Rawka odgrywała ważną rolę geodezyjną, stanowiąc głównym punkt

triangulacyjny w polskich Bieszczadach. Dawniej nad tym słupem wznosiła się,

podobnie jak na wielu innych bieszczadzkich szczytach, potężna wieża triangulacyjna

z drewnianych belek. Dziś pomiarów kraju dokonuje się za pomocą zdjęć lotniczych

oraz sygnału GPS i wieże straciły rację bytu.

Krzemieniec, zwany też z węgierska Kremenarosem, to szczyt w Bieszczadach (1221 m),

na którym jest słupek graniczny dla granic trzech państw: Polski, Ukrainy i Słowacji.

Zaznaczony niedawno solidnym granitowym słupem, tzw. trójstykiem, na którym

umieszczono godła i nazwy tych państw. Jeszcze w latach 90. XX w. graniczyły tu ze sobą

inne państwa. Oprócz Polski swoją granicę miał tu Związek Radziecki i Czechosłowacja.

Dopiero po politycznych przemianach, na mapie wokół szczytu pojawiły się napisy:

„Ukraina” i „Słowacja”. Wbrew nazwie wierzchołek Krzemieńca nie jest kamienisty.

Odnosi się ona głównie do wschodniego stoku. Dziś oprócz trzech państw stykają się tu

także trzy obszary chronione. Władze nie zgodziły się jeszcze na urządzenie tutaj

turystycznego przejścia granicznego.

Krzemieniec
(fot. S. Fiejdasz)
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Drugiego dnia schodzimy od Bacówki zielonym szlakiem na Przełęcz

Wyżniańską (15 min.). Przecinamy Dużą Obwodnicę i przechodzimy na

drugą stronę drogi. Jest to miejsce bardzo uczęszczane przez turystów,

dlatego w punkcie Bieszczadzkiego

Parku Narodowego musimy zakupić

kolejne bilety wstępu. Teraz

możemy ruszać dalej zielonym

szlakiem na Połoninę, przez teren

prawie w całości odsłonięty.

Sz lakowskaz informuje nas

o 1 godzinie wędrówki, ale trzeba

liczyć ok. 1,5, gdyż podejście od połowy jest bardziej strome. Kiedy już

wdrapiemy się na grzbiet Caryńskiej, musimy skręcić w prawo za znakami.

Na północnym-zachodzie zobaczymy Połoninę Wetlińską, na

południowym-zachodzie Dział i Pasmo Graniczne, na południowym-

wschodzie Gniazdo Tarnicy, na wschodzie Bukowe Berdo, na północy

Magurę Stuposiańską, Dwernik Kamień i lesisty, długi wał Otrytu. Kiedy

dojdziemy do miejsca, gdzie zielony szlak skręca w lewo, zatrzymajmy się

na krótki odpoczynek. Schodząc kilka metrów w dół osłonimy się od wiatru.

Z tego miejsca będziemy mogli podziwiać piękną Dolinę Caryńskiego, gdzie

skierujemy nasze kroki w dalszej części trasy. Bardzo przyjemnym zejściem,

raz przez las, a raz otwartymi łąkami, dotrzemy do schroniska studenckiego

„Koliba” na przełęczy Przysłup Caryński. Szlak wychodzi troszkę przed

schroniskiem, ale warto podejść i zobaczyć budynek, gdyż w ostatnim czasie

został on wyremontowany i powiększony. Możemy się tutaj zatrzymać, zjeść

coś dobrego (oczywiście niesionego w plecaku, bo ceny w schronisku są

wysokie) i wypić ciepłą herbatkę. Kiedy już napełnimy brzuchy możemy

ruszyć dalej, ścieżką historyczno-przyrodniczą (znakowaną na czerwono)

wzdłuż potoku Caryńskiego.
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Przed wojną na

znajdowało się skupisko kilkudziesięciu

szałasów pasterskich. Nocowały tu owce z

okolicznych wsi, wypasające się na stokach

Działu i Połoniny Caryńskiej. Tutaj

zobaczymy tablicę pamiątkową w miejscu,

gdzie spotkały się ekipy budujące z dwóch

stron Dużą Obwodnicę bieszczadzką.

Przełęczy Wyżniańskiej

Dzień 2



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Ta rzadko uczęszczana przez turystów

malownicza dolina, kryje w sobie

historię przeszłości wsi, która istniała

tutaj do roku 1946. Po dawnej wsi

można zaobserwować liczne ślady:

nienaturalne skupiska starych drzew

pochodzących z przydomowych

nasadzeń (jawory, jesiony), zdziczałe

sady i pojedyncze drzewa owocowe, a także rysujące się tarasy rolne

z miedzami oraz ślady przedwojennych dróg. Najlepiej zachowane są ruiny

murowanej kaplicy odpustowej, piaskowcowy krzyż z 1911 roku oraz

cmentarz z kilkoma nagrobkami. Widoczne są też resztki podmurówki

dawnej cerkwi. Poza tym można spotkać fundamenty budynków, stare

pozarastane studnie i piwnice oraz trudne do zlokalizowania resztki młyna.

Spróbujmy poszukać tych śladów w pobliżu tablicy informacyjnej (po lewej

stronie drogi, nad potokiem). Poszukiwania ułatwią nam znaki żółtej ścieżki

widoczne już z drogi. Dziś jedynymi mieszkańcami dawnej wsi są

niedźwiedzie, wilki, jelenie i inni przedstawiciele bieszczadzkiej fauny.

J e s i e n i ą m o ż n a

p o s ł u c h a ć t u t a j

pięknego rykowiska

jeleni, które niesie

się przez całą dolinę,

w y w o ł u j ą c

n i e s a m o w i t e

wrażenia i emocje.

Nasza czerwona

ścieżka poprowadzi

nas w lewo, przez

łąki na Przełęcz

Nasiczniańską.
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Nazwa wsi pochodzi od rumuńskiego

słowa ,,carina", oznaczającego pole

uprawne. Centralny punkt wioski

stanowiła bojkowska cerkiew parafialna

p.w. św. Dymitra, z 1777 r. Przy cerkwi

stała drewniana kaplica. Na odpust św.

Jana Chrzciciela przybywali tutaj

mieszkańcy okolicznych wsi.

Dolina Caryńskiego widziana z Przeł. Nasiczniańskiej
(fot. S. Fiejdasz)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Z tego miejsca jeszcze raz, na zakończenie dnia, możemy nacieszyć oczy

piękną doliną. Na zachodzie widoczne są stoki Połoniny Wetlińskiej,

w kierunku północnym Jawornik i Dwernik Kamień. Schodzimy krótki

odcinek przez olchowe zarośla i docieramy do stanicy ZHP Gdańsk. Za

niewielką opłatą możemy rozstawić własny namiot (który trzeba zabrać ze

sobą). Dla harcerzy i instruktorów, z opłaconymi składkami w danym roku,

są zniżki. Można zapytać u komendanta bazy czy istnieje możliwość

wykupienia śniadania (koszt jest niewielki).
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Zabudowania bazy ZHP w Nasicznym (fot. S. Fiejdasz)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Trzeciego dnia wyruszymy z Nasicznego do Zatwarnicy. Przechodzimy do

drogi przez most na potoku Nasiczniańskim. Skręcamy w prawo, na północ.

Podchodzimy 15 min. asfaltem do parkingu (po lewej stronie drogi) z tablicą

informacyjną o wyznaczonej na Dwernik-Kamień ścieżce przyrodniczo-

dydaktycznej. (Znajdujemy się poza granicami Parku Narodowego i nie

musimy nabywać biletów wstępu.) Równocześnie na szczyt prowadzą dwa

kolory ścieżek: czerwony i zielony. Idziemy pod górę szeroką drogą leśną,

początkowo łagodnie, a później bardziej stromo. W odpoczynku pomogą

nam umieszczone przy ścieżce ławeczki. Po drodze mijamy przystanki

ścieżki przyrodniczej, wyposażone w informacje o środowisku

przyrodniczym i gospodarce leśnej. Mamy okazję dowiedzieć się czegoś

o tym terenie – poczytajmy. Kiedy po trudach wspinaczki osiągniemy szczyt

Dwernika-Kamienia (1004 m), musimy koniecznie się zatrzymać. Jest to

jeden z ciekawszych szczytów

w B i e s z c z a d a c h . J e g o

południowy stromy stok jest

c a ł k o w i c i e o d k r y t y .

Z w i e r z c h o ł k a m o ż e m y

podziwiać piękne widoki na

pasmo połonin i grupę Tarnicy

oraz pobliski Jawornik. Może

ktoś zauważy kibelek należący

do „Chatki Puchatka” (na

Połoninie Wetlińskiej)?
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Wierzchołek tworzą trzy

równoległe grzędy o urwistych stokach

południowych. U podnóża najwyższej grzędy,

na łąkowym siodle (dziś porasta go las

świerkowy), istniały niegdyś, według podania,

stajnie. W tych stajniach zbójnicy trzymali

zrabowane konie i bydło przed odprawieniem

ich na sprzedaż na Węgry. Nazwa Dwernik-

Kamień jest sztuczna. Zawdzięczamy ją

austro-węgierskim kartografom. Dawna

ludność nazywała szczyt Holicą, a sam jego

skalisty wierzchołek Kamieniem.

Dwernika-Kamienia

Dzień 3

SmerekRoh
Połonina Wetlińska

Hasiakowa
Skała

Wielka
Rawka

Połonina
Caryńska

Gniazdo Tarnicy

Caryńskie

Widok z Dwernika Kamienia na Połoniny (fot. S. Fiejdasz)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Ze szczytu schodzimy w kierunku północnym oznaczeniem „W krainie

Bojków”. Na szczycie Magurki (887 m) znak pokaże nam kierunek zejścia

do wodospadu (50 min.). Pójdziemy ścieżką historyczno-przyrodniczą

„Hylaty”. Przez ładny bukowy las zaprowadzą nas zielone znaki do

wodospadu na potoku Hylatym. Właściwie jest to kaskada, o wysokości ok.

3 m. Dawniej był on wyższy i efektowniejszy, zwano go Szepit. Podczas

powojennej budowy drogi próg skalny został częściowo zniwelowany za

pomocą ładunków wybuchowych. Często można zauważyć nad potokiem

ptaszki o nazwie pluszcze. Dalej utwardzoną drogą, wzdłuż potoku,

a następnie asfaltem kierujemy się do Zatwarnicy (20 min.). Po prawej

stronie mijamy niewielkie wzniesienie (693 m) Dziążkowca. Przechodzimy

przez most na Głębokim i dochodzimy do przystanku PKS. Stąd wrócimy

autobusem do Ustrzyk Dolnych i dalej do Sanoka. Jeśli dysponujemy

rezerwą czasową, to polecam odwiedzić mały klimatyczny sklepik

z werandą (5 min drogą, w kierunku północno-wschodnim). Zobaczymy, że

g d z i e ś g ł ę b o k o

w Bieszczadach istnieją

jeszcze takie miejsca, które

w większych miejscowościach

i miastach zostały wyparte

przez hipermarkety i galerie.

Czas się tutaj zatrzymał ...

Jeśli chcemy trzydniową trasę podzielić na trzy

niezależne wycieczki, to proponuję następujące rozwiązania:

– Wetlina – Dział – Mała i Wielka Rawka – Krzemieniec – Ustrzyki

Górne (zejście niebieskim szlakiem z Wielkiej Rawki). Z Ustrzyk Górnych

odjeżdżają autobusy do Ustrzyk Dolnych i Sanoka.

– Przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska – Przełęcz Przysłup

Caryński – Bereżki (zejście od schroniska żółtym szlakiem do Dużej

Obwodnicy). Na przystanku w Bereżkach zatrzymują się autobusy.

- bez zmian.

Inne warianty trasy:

1 dzień

2 dzień

3 dzień
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Nazwa potoku nie odnosi się do całej jego

długości. Pierwotnie ludzie w każdej wsi nazywali

potok po swojemu. Stąd ten ciek wodny nosi

początkowo nazwę Berdo, następnie w okolicach

wsi Suche Rzeki – Rzeka, a w Zatwarnicy – Głęboki.

Podobną zmianę nazw po toku mo żna

zaobserwować w okolicy Nasicznego.

Głęboki



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Beskid Dukielski
1 dzień - Dukla - Cergowa - Przymiarki - Rymanów Zdrój - Wisłoczek

2 dzień - Wisłoczek - Puławy - Pastwiska - Mymoń - Besko

Czas przejścia: 10h + 8h
Suma przewyższeń: 900 m + 300m

Najwyższe punkty:
1. Cergowa (716 m n.p.m.)

2. Harklowa (567 m n.p.m.)
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Dwudniową wyprawę rozpoczniemy od miejscowości Dukla. Dojedziemy

tutaj autobusem lub busem z Krosna. Odcinek z Dukli na Przymiarki opisany

został w trasie dla harcerzy starszych pt. .

Z Przymiarek zieloną ścieżką schodzimy przez Kopę (540 m) do Rymanowa

Zdroju. Kiedy dotrzemy do drogi głównej prowadzącej przez miejscowość,

skręcamy w lewo i idziemy w stronę Parku Zdrojowego. Odnowiony park na

pewno skusi nas na odpoczynek, na jednej z wielu ławeczek. Jeśli ktoś

miałby ochotę skosztować wody zdrojowej, to trzeba się udać na drugą

stronę, przechodząc przez most na rzece Tabor. Za zakładem leczniczym są

trzy źródła. Po drodze można zaglądnąć do pijalni i spróbować wody

z najsławniejszych, rymanowskich źródeł – Celestyny, Klaudyny i Tytusa.

Po zregenerowaniu sił możemy wyruszyć w dalszą drogę. Od zatoczki

autobusowej pójdziemy w górę, w kierunku południowo-wschodnim,

czerwonym szlakiem turystycznym. Prowadzi on obok domów

wczasowych, w górę potoku Czarnego. Po drodze mijamy pomnik

Stanisława Wyspiańskiego, który

leczył się w tym uzdrowisku. Drogą

asfaltową, a później przez las

dojdziemy do nieistniejącej już wsi

Wołtuszowa. Rozpoznamy to miejsce

po stojących tam na ławeczkach,

dużych rozmiarów, drewnianych

rzeźbach . Przeds tawia ją one

ludowych grajków, zajęcia ludności

i zwierzęta. W otoczeniu lip (łatwo zauważyć okrąg z nich utworzony) stała

niegdyś drewniana cerkiew. Dziś zobaczyć można jeszcze pozostałości

chrzcielnicy i krzyż w miejscu cmentarza, z kilkoma kamiennymi

nagrobkami. My pójdziemy dalej czerwonym szlakiem, wzdłuż ciągnącej

się dawniej zabudowy wsi.

„Przez Cergową”
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Rzeźby w Wołtuszowej (fot. J. Jezierski)

Dzień 1



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Jej rozmieszczenie ilustruje

nam zdjęcie na tablicy przy

drewnianych rzeźbach.

Gdzieniegdzie widać jeszcze

studnie i podmurówki

domów, które z roku na rok

coraz bardziej zarastają.

Lepiej nie schodźmy ze

szlaku, żeby nikt nie wpadł

do takiej odkrytej studni.

Dalej drogą przez las za

znakami. Kiedy zaczniemy schodzić w dół, to będzie znak, że dochodzimy

już do bazy namiotowej SKPB Rzeszów w Wisłoczku. Czynna jest w sezonie

letnim, od lipca do sierpnia. Dysponuje namiotami wieloosobowymi typu

NS. Koszt noclegu to kilka złotych. Można oczywiście rozbić swój własny

namiot. Brak zasięgu telefonicznego uniemożliwia nam rezerwację miejsc

noclegowych (można próbować dzwonić kilka dni wcześniej).

(www.skpb.rzeszow.prz.edu.pl) W tym uroczym miejscu stoi duża wiata

i buda bazowego. Kąpieli zażyć można w tutejszym wodospadzie, a ogrzać

się przy ognisku pod wiatą. Bazowy dba o turystów, więc na pewno miło

i sympatycznie spędzimy tutaj czas.
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Baza w Wisłoczku (fot. K.Latusek)

Wodospad w Wisłoczku (fot. P. Główka)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Drugiego dnia musimy wstać dosyć wcześnie. Przejdziemy przez most na

Wisłoczku i wyjdziemy do drogi. Teraz w prawo, w górę wsi do przystanku

PKS. W godzinach porannych odjeżdża autobus do Puław Górnych (godzinę

odjazdu trzeba sprawdzić wcześniej). Mało ciekawy odcinek trasy

przejedziemy publicznym środkiem lokomocji. Przy ostatnim przystanku

jest wyciąg narciarski, czynny w okresie zimowym. Podchodzimy drogą na

wschód i spotykamy znaki zielonego szlaku turystycznego. Idziemy za jego

oznaczeniami w kierunku północnym, na Spalony Horbek (546 m).

Będziemy mieli do przejścia 6 km przez las. Ale lepiej wędrować lasem niż

asfaltem. Kiedy pojawią się łąki zaczniemy schodzić do miejscowości

Pastwiska. Tutaj musimy się zdecydować na jeden z wariantów: albo

idziemy dalej drogą asfaltową do Mymonia (ok. 4 km), albo podjeżdżamy

autobusem 2 przystanki. Z autobusu należy wysiąść w Sieniawie, na

przystanku przed zaporą na Jeziorze Sieniawskim, przy drodze do Mymonia.

Zielonym szlakiem, który prowadzi za drogą, idziemy na północ do centrum

wsi. Po lewej stronie mijamy kapliczkę i kościół parafialny. Na rozwidleniu

dróg, koło sklepu kierujemy się prosto w wąską drogę między domami

Nieopodal, po prawej stronie drogi, na skraju lasu znajduje się mogiła

żołnierzy z II wojny światowej. Między domami szlak schodzi w dół,

w dolinę rzeki Wisłok. Po lewej stronie, za głęboką dolinką bocznego

potoku, na wysokim cyplu znajduje się grodzisko, tzw. Zamczysko.

88

Pierwotnie skręcał od Sieniawy ku zachodowi, a następnie od Rymanowa płynął

na północ, wzdłuż doliny obecnej rzeki Tabor. Zmiana biegu nastąpiła wskutek

przeciągnięcia (tzw. kaptażu) Wisłoka przez potok wgryzający się w grzbiet od strony

Beska. Przełom powstał ok. 80 tys. lat temu i jako jedyny w Polsce pochodzi z plejstocenu.

W wyniku kaptażu wody Wisłoka ruszyły ze znaczną prędkością w nową dolinę wywołując

intensywną erozję dna i tworząc głęboki wąwóz. Ślady kaptażu, można obserwować

w Sieniawie, ale również powyżej jeziora – w Rudawce – ściana skalna „Olzy”, czy

chociażby wodospad w Wisłoczku.

Wisłok

Dzień 2



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Odkryto na nim ślady ludzkiej działalności z trzech różnych okresów. Idąc

dalej wejdziemy w jeden z piękniejszych przełomów rzecznych w polskich

Karpatach – Jar Wisłoka. Rzeka płynie wąskim korytem, otoczonym

urwistymi, wysokimi do 60 m zboczami, utworzonymi z piaskowców

krośnieńskich. Na zboczach jaru występuje bogaty świat roślinny z runem

charakterystycznym dla lasów bukowych (bluszcz, konwalijka dwulistna,

przylaszczka pospolita, szałwia lepka), wśród traw zwraca uwagę chroniona

goryczka krzyżowa. Szlak wiedzie prawym brzegiem Wisłoka. Po kilkuset

metrach pokonujemy mostek, a po prawej stronie pojawia się rów z wodą.

Jest to grobla, którą kiedyś dostarczano wodę do napędzania stojącego

nieopodal młyna. Dzisiaj napęd wodny został zastąpiony przez silnik

elektryczny, natomiast sam budynek młyna jest niezwykle ciekawy

i zabytkowy (pochodzi z 1846 r). Szlak mija młyn od strony rzeki

i wychodząc z głębokiego wąwozu rzecznego wchodzi na drogę. W miejscu,

gdzie szlak obiega młyn trzeba rozważyć przejście przez podwórko

powyżej, jeśli wezbrane wody Wisłoka nie pozwolą na pokonanie szlaku po

kamieniach. Przy moście drogowym znajduje się przystanek autobusowy,

z którego możemy powrócić do Krosna.
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Jar Wisłoka (fot. S. Fiejdasz)





Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Beskid Niski na wskroś
1 dzień - Folusz - Kornuty - Bartne

2 dzień - Bartne - Wołowiec - Krzywa - Rotunda - Regetów
3 dzień - Regetów - Obycz - Blechnarka - Wysowa

Czas przejścia: 6h + 8h + 6h
Suma przewyższeń: 450 m + 550 m+ 400  m

Najwyższe punkty: 1. Wątkowa (846 m n.p.m.)
2. Rotunda (771 m n.p.m.)
3. Obycz (788 m n.p.m.)
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Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Trzydniowa wyprawa po Beskidzie Niskim będzie obfitowała w szereg

ciekawych miejsc, obiektów, historii, spotkań. Tę trasę szczególnie polecam.

Na pewno trzeba włożyć trochę wysiłku i pokonać niejedno wzniesienie, ale

trud wędrówki się opłaci.

Odcinek od Folusza do Rezerwatu „Kornuty” został opisany w trasie dla

harcerzy starszych pt. .

Od rezerwatu wracamy za znakami zielonego szlaku, w kierunku

południowo-wschodnim. Dochodzimy do miejsca gdzie żółty szlak przecina

zielony. Dalej za znakami żółtymi na południe schodzimy do miejscowości

Bartne. Początkowo trochę stromo, ale później już łagodnie. Na koniec

przejdziemy polami. Kiedy zejdziemy do drogi głównej skręcamy w lewo,

na południowy-wschód. Ten ostatni odcinek marszu w dzisiejszym dniu

przejdziemy drogą przez wieś. Zobaczymy wiele ciekawych obiektów,

zabytków i miejsc. Naszą uwagę zwrócą na pewno łemkowskie chyże, czyli

długie chałupy kryte jednym dachem. Godne uwagi obiekty skupiają się

w środkowej części wsi. Po prawej stronie wsi, za rzeką Bartnianką, znajduje

się cmentarz choleryczny. Po lewej, kilka metrów dalej, przy drodze,

zobaczymy najcenniejszy zabytek Bartnego – typową zachodniołemkowską

drewnianą cerkiew greckokatolicką wzniesioną w 1842 r. Obecnie jest to

obiekt muzealny, filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, lecz

sporadycznie odbywają się tu nabożeństwa greckokatolickie. Odnowiono ją

starannie, a ogrodzenie zrekonstruowano.

,,Na Diabli Kamień"
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Bartne, jak i jego okolice, obfituje w kamienne rzeźby przydrożne i cmentarne. Pochodzą

one z miejscowych warsztatów kamieniarskich. Z pokładów twardego i gruboziarnistego

piaskowca, który wydobywano na stoku Magurycza Wielkiego, wyrabiano żarna

i kamienie młyńskie. Z surowca drobnoziarnistego, pozyskiwanego na Kornutach,

wykonywano rzeźby, które trafiały nawet do polskich wiosek na północ od gór.

Dzień 1



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Na stoku powyżej cerkwi, znajduje się cmentarz żołnierski z okresu

I wojny światowej, projektu Hansa Mayra. Nieopodal, na skarpie, zobaczyć

można cmentarz wiejski, a na nim liczne krzyże roboty miejscowych

kamieniarzy. Jest wśród nich 4-metrowy krzyż, tzw. gromadzki,

upamiętniający założenie cmentarza w 1877 r. Idąc dalej z biegiem potoku,

po lewej stronie drogi stoi pamiątkowy kamienny krzyż z 1933 r.,

poświęcony ofiarom Thalerhofu (austriackiego obozu internowania z lat

I wojny światowej). Za końcowym przystankiem PKS, po prawej stronie

drogi, stoi parafialna cerkiew prawosławna p.w. św. Kosmy i Damiana,

ukończona w 1930 r. W środku cerkwi znajduje się wiele starszych ikon.

Warto wybrać się na niedzielne nabożeństwo ze względu na podtrzymywaną

do dzisiaj tradycję chóralnych śpiewów. Na terenie przycerkiewnym krzyż

upamiętniający przejście Bartnego na prawosławie. W sąsiedztwie

przystanku autobusowego możemy zaopatrzyć się w artykuły spożywcze

potrzebne na kolejny dzień wyprawy. Dalej już powędrujemy w górę potoku,

cały czas za drogą, do bacówki PTTK na nocleg.
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Drugi dzień będzie również bardzo atrakcyjny. Przez całą trasę będzie nas

prowadził czerwony szlak turystyczny, zwany Głównym Szlakiem

Beskidzkim (zaczyna się w Ustroniu, a kończy w Wołosatem). Wychodząc

z bacówki pójdziemy ścieżką pod lasem, a następnie skręcimy na południe

ścieżką przez las. Przetniemy drogę prowadzącą wzdłuż stoku, tzw.

„stokówkę” i dalej dojdziemy do potoku Mareszka. Poprowadzi nas on do

centrum wsi Wołowiec. Ta niewielka wieś w większości zamieszkała jest

przez Łemków. Świadczą o tym liczne, bardzo ciekawe, przydrożne krzyże

i drewniana cerkiew z XVIII w., p.w. Opieki Matki Bożej. Trzeba podejść

kilka metrów drogą. Po wschodniej stronie świątyni zainteresuje nas pewnie

stary cmentarz z kilkunastoma kamiennymi nagrobkami, które wyszły

zapewne spod dłuta ludowych twórców z Bartnego. Po zwiedzaniu musimy

wrócić się do szlaku i pójść na południowy-zachód, w górę potoku Zawoja.

Początkowo trasa biegnie utwardzoną drogą, gdzie po 15 min., za zakrętem

w lewo odchodzi od szlaku. Tutaj trzeba się rozglądać za czerwonymi

znakami. Leśną ścieżką wędrujemy dalej w górę Zawoi, aby po 40 min. dojść

do miejscowości Krzywe (dawniej Krywe). Przechodzimy na drugą stronę

drogi. Tutaj napotykamy kapliczkę z 1900 r. Krzywa posiada również własną

cerkiew p.w. św. Kosmy i Damiana, zbudowaną w 1924 r. Może uda się

zobaczyć w oddali kopuły drewnianej świątyni. Od Krzywej będziemy się

wspinać na Popowe Wierchy. Na

przejście tego odcinka trzeba

liczyć 2 godziny. Po ostrym

zejściu w dół wejdziemy na drogę

asfaltową. Musimy nią podejść

kilka metrów na południowy-

wschód i przed przystankiem

PKS przejść na drugą stronę

drogi.
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Dzień 2

Cerkiew w Wołowcu
(fot. www.polskiekrajobrazy.pl)



Harcerskie trasy przez beskidzkie lasy

Znaki koloru czerwonego poprowadzą nas krótki odcinek drogą,

a następnie skręcą na południowy-zachód pod górę, przez łąki, w stronę

widocznego masywu Rotundy (771 m). Idziemy leśną drogą zrywkową, pod

koniec wąską ścieżką pod górę. Z cmentarza szlak znakowany sprowadza na

południowy-zachód, do Regetowa. Przed potokiem Regetówka, u podnóża

Rotundy, bazę namiotową prowadzi SKPB Warszawa, czynną w sezonie

letnim od 1 lipca do 31 sierpnia. Jeśli będziemy z większą grupą to warto się

zapowiedzieć wcześniej i zarezerwować miejsca. Nie trzeba nieść namiotu,

bo na bazie możemy przenocować w namiocie bazowym (czyli zbiorowym).

Koszt noclegu to kilka złotych. (www.skpb.waw.pl).
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Rotunda to wierzchołek w całości pokryty lasem. Jej nazwa – za pośrednictwem mowy

wołoskich pasterzy – przeniesiona została z łaciny (rotundus – okrągły) i oddaje jej

kształty. Na szczycie znajdują się ruiny jednego z najpiękniejszych cmentarzy

wojskowych projektu Duszana Jurkowicza. Spoczywają na nim żołnierze wszystkich

walczących armii: austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. W centrum cmentarza,

założonego na planie koła, wznosiło się pierwotnie pięć strzelistych, drewnianych wież,

szalowanych gontami i zwieńczonych krzyżami. Ponieważ w 1916 r. Rotunda nie była

zalesiona, wieże widoczne były z dużej odległości. Obecnie pozostały z nich tylko

szkielety. W 1980 r. obiekt wpisano na listę zabytków, ale nie wpłynęło to na jego stan.

Długo pozostawał w zapomnieniu, trudny do odnalezienia w gąszczu młodego lasu.

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych oczyszczono go z drzew, zarośli i oznakowano

dojście. Jesienią 2001 r. z inicjatywy członków Studenckiego Koła Przewodników

Beskidzkich z Warszawy, powstał Społeczny Komitet Odbudowy Cmentarza na

Rotundzie. W 2002 r. podjęto siłami społecznymi prace na cmentarzu. Dotychczas

uporządkowano pola grobowe, ustawiono nowe krzyże nagrobne. Udało się również

zrekonstruować dwie drewniane wieże. Pozostałe czekają na fundusze, gdyż

rekonstrukcja architektonicznych elementów jest bardzo kosztowna.
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Ostatni dzień włóczęgi będzie krótki, bo przecież trzeba jeszcze dojechać do

domu. Z bazy wychodzimy na drogę i kierujemy się na południowy-wschód,

za znakami żółtego szlaku. Idąc w górę potoku Regetówka, po prawej stronie

za mostem można pokusić się o znalezienie cerkwiska, czyli miejsca po

cerkwi. Po ok. 30 min. dojdziemy do miejsca (oznaczonego tablicą) po

ostatniej z regetowskich cerkwi (zbudowanej w 1865 r., a rozebranej

w 1955 r.) i pozostałości wiejskiego cmentarza (po prawej stronie drogi, na

skarpie). Po dalszych 10 min. droga wychodzi na niewielki grzbiecik. Stoi tu

nowa drewniana kaplica otoczona również nowym kamiennym

ogrodzeniem. 500 m za kaplicą widoczne są pozostałości samotnego

zabudowania. Dawniej korzystali z niego latem bacowie z Podhala,

wypasający w bezludnej dolinie swe owce. Wkrótce droga wchodzi

w zarośla i po dalszych kilkuset metrach doprowadza do granicy. Tutaj żółty

szlak skręca na południowy-zachód i prowadzi wzdłuż granicy państwowej

ze Słowacją. Po przejściu ok. 5 km, na Przełęczy Wysowskiej, przy słupku

z oznaczeniem I/230 skręcamy w prawo, na północny-zachód. Wąską dróżką

dojdziemy do Blechnarki. Przy ostatnich zabudowaniach, na północny-

wschód odchodzi znakowany na czarno szlak cmentarny. Prowadzi on do

cmentarza wojskowego pod szczytem Wysoty (784 m). (Tam i z powrotem

ok. 1 godz.). Ze skraju lasu rozciąga się piękny widok na najwyższe szczyty

Beskidu Niskiego: Biała Skała, Ostry Wierch, Lackowa, Jawor oraz Cigelka

i Busov na Słowacji.
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Dzień 3

Blechnarka to niewielka osada usytuowana jest w najwyższej części doliny rzeki Ropy.

Nazwa wioski pochodzi zapewne od słowa blechnar, oznaczającego rzemieślnika

zajmującego się bieleniem surowego płótna. Wiosną 1770 r. nieco powyżej wioski,

obozowali konfederaci barscy. W okresie międzywojennym Blechnarka słynęła z wyrobu

pięknych pisanek. W centrum wioski stoi murowana cerkiew p.w. św. Kosmy i Damiana

z 1801 r., obecnie filia parafii prawosławnej z Hańczowej. W latach 1947-58

zdewastowana przez pasterzy, którzy trzymali w niej bydło. Została odnowiona w latach

1958-60, po powrocie Łemków. Obok świątyni pozostałości łemkowskiego cmentarza.
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Aby dotrzeć do Wysowej Zdroju mamy do przejścia ok. 2,5 km drogą

asfaltową. Jeśli do odjazdu autobusu lub busa zostało nam jeszcze trochę

czasu to możemy zwiedzić park zdrojowy

i odpocząć na ławeczkach oraz spróbować

wód zdrojowych Franciszek, Józef.

Przystanek autobusowy znajduje się po

przeciwnej stronie cerkwi, przy plebanii.

Powrócić można stąd busem lub autobusem

do Gorlic, a następnie do Jasła
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Wysowa to uzdrowisko nad górną Ropą i jeden z głównych ośrodków ruchu

turystycznego w Beskidzie Niskim. Od bardzo dawna doliną Ropy przebiegał szlak

handlowy przecinający Karpaty. Miejscowa tradycja mówi o wielkich piwnicach

winnych prowadzonych w Wysowej przez Greków i Ormian. W czasie I wojny światowej

miejscowość została bardzo zniszczona. W czasie okupacji w roku 1939, w uzdrowisku

stacjonowały poważne siły niemieckie, m.in. kompania straży granicznej. Większość

łemkowskich rodzin wyjechała stąd w roku 1945, a po akcji „Wisła” w 1947 r. we wsi

pozostały jedynie rodziny polskie lub mieszane. Centralną część miejscowości, pomiędzy

Ropą a grupą sanatoriów na zboczu Gródka, zajmuje park zdrojowy. Znajduje się w nim

budynek pijalni wód, Stary Dom Zdrojowy oraz kilka publicznych ujęć wód mineralnych.

W Wysowej leczy się głównie choroby układu oddechowego, trawienia oraz układu

moczowego. Można m.in. skorzystać z kąpieli, masaży, inhalacji (z użyciem miejscowych

wód mineralnych), kąpieli borowinowych oraz elektroterapii. Większość istniejących

dziś sanatoriów i urządzeń zdrojowych powstała w latach sześćdziesiątych

i siedemdziesiątych. Zabytkiem Wysowej jest drewniana cerkiew p.w. św. Michała

Archanioła, prawdopodobnie z 1779 r. Obecnie jest użytkowana przez parafię

prawosławną z Hańczowej. W sąsiedztwie cerkwi stoi kilka drewnianych budynków

z okresu międzywojennego: pierwszy dom na północ od cerkwi to dawna poczta, po

przeciwnej stronie ulicy plebania (do 1995 r. siedziba WOP – Wojsk Ochrony

Pogranicza), na południe od niej budynek dawnej łemkowskiej spółdzielni „Jednist”

(obecnie sklep) oraz stara szkoła. Obok cerkwi nowy zbór zielonoświątkowców. Na

północnym skraju miejscowości, przy drodze w kierunku Gorlic, znajduje się drewniany

kościół p.w. Najświętszej Marii Panny z lat 1936-38, o nietypowej konstrukcji zrębowo-

ramowej. Ostatnim obiektem sakralnym Wysowej jest kaplica zdrojowa, zbudowana

w latach osiemdziesiątych obok domu wczasowego „Glimar”.

Pijalnia w Wysowej (fot. S. Fiejdasz)
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Słownik wyrazów trudniejszych

Babiniec (przednawie, prytwor)

Bania

Bojkowie

Bojkowszczyzna

Cerkiew -

Cerkwisko

Cmentarz przycerkiewny

– pomieszczenie cerkwi tradycyjnie

przeznaczone dla kobiet. Zazwyczaj jest węższy od nawy, czasem o tej samej

szerokości i wówczas niewyodrębniony zewnętrznie. Babiniec może być

również ukryty pod konstrukcją wieży.

– forma zwieńczenia cerkwi, potoczne określenie baniastego hełmu

lub niewielkiej kopuły

– grupa etniczna górali ruskich, zamieszkiwała obszar od krańców

zachodnich Bieszczadów aż po odległą dolinę rzeki Bystrzycy Sołotwińskiej

na zachodnich krańcach Gorganów. Bojkowie to najpewniej potomkowie

osadników rusko-wołoskich, osiadłych na tych terenach głównie w XVI w.

Głównym ich zajęciem było pasterstwo i hodowla. Jako zwarta grupa

etniczna na terenach Polski przestali istnieć w wyniku masowych wysiedleń

w latach 1944 – 1947. Resztki tej ludności wysiedlono w czasie tzw. regulacji

granic w 1951 r. (rejon Ustrzyk Dolnych, Czarnej, Lutowisk). Dziś Bojkowie

żyją głównie w Bieszczadach Wschodnich i Beskidach Skolskich na

Ukrainie.

– w większości tereny górskie zamieszkiwane przez

Bojków - w Polsce – Bieszczady.

pochodzi od greckiego słowa kyriakon - „pański (dom)”. To stare

określenie jest – można powiedzieć – bardziej religijne niż polskie słowo

„kościół”, które wywodzi się z łacińskiego castellum – zameczek. Jeszcze w

XV w. mianem cerkwi zwano po polsku każdą świątynię chrześcijańską,

dopiero później jego znaczenie zostało ograniczone do świątyń obrządku

wschodniego.

– miejsce po cerkwi. Rozpoznać możemy po zachowanych

gdzieniegdzie śladach kamiennego muru przycerkiewnego, pozostałościach

fundamentów lub krzyżach i nagrobkach.

– teren wokół cerkwi, zazwyczaj ogrodzony, na

którym dawniej chowano zmarłych; zwyczaju tego zakazały dopiero
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w XIX w. władze austriackie ze względów sanitarnych.

– drewniany materiał do wykonywania pokryć dachowych. Deseczka

z drzewa modrzewiowego, sosnowego, świerkowego lub jodłowego

w postaci klina z wpustem wzdłuż szerszej dłuższej krawędzi, łączona

poprzez wsunięcie jednej deseczki w drugą.

– obraz kultowy powstały w kręgu chrześcijaństwa wschodniego.

Ikona najczęściej malowana jest na desce, ale może być także wykonana na

płótnie, skórze lub w postaci mozaiki czy haftu.

– ściana z ikonami, która w w cerkwi oddziela miejsce ołtarzowe

(prezbiterium) od nawy (przeznaczonej dla wiernych).

– świątynia rzymskokatolicka, niekiedy także protestancka.

Pierwotnie termin ten – pochodzący od łacińskiego castellum (zameczek) –

odnosił się niemal wyłącznie do świątyń murowanych, niezależnie od

wyznania. Dopiero od XV w. zyskał dzisiejsze znaczenie, wskazujące na

przynależność świątyni do Kościoła zachodniego.

- – zwani też Rusnakami, to dawna ludność Beskidu Niskiego

oraz jego wschodnich i zachodnich obrzeży. Tworzyli oni grupę

etnograficzną o wyrazistej, odrębnej kulturze i dialekcie, stanowiąc wraz

z Rusinami Spisza najdalej na zachód wysunięty odłam Słowian

Wschodnich. Ich kultura należała do kręgu ruskiego, a ściślej –

południoworuskiego, zwanego obecnie ukraińskim. Trudnili się rolnictwem,

a uprawiali głównie żyto, owies, ziemniaki oraz len. Przezwisko „Łemko”

wzięło swój początek od Bojków – sąsiadów znad Osławy. Nadużywali oni

słowa „łem”, co znaczyło tylko.

w dialekcie łemkowskim „Łemkowyna”, teren

zamieszkiwany przez Łemków: od Wierchomli Wielkiej na zachodzie, do

Gont

Ikona

Ikonostas

Kościół

Łemkowie

Łemkowszczyzna -
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Solinki na wschodzie.

– najświętsze miejsce cerkwi, najczęściej

oddzielone od nawy ścianą ikonostasu, przeznaczone dla duchowieństwa.

– konstrukcja

ścian utworzona z belek pionowych (słupów), poziomych (rygli) i ukośnych

(zastrzałów), razem tworzących szkielet, który zazwyczaj obija się deskami.

W architekturze cerkiewnej taką budowę mają dobudówki (przedsionki,

zachaty itp.) oraz wieże, których konstrukcja musi wytrzymać siły

powstające podczas kołysania się dzwonów.

– pomocnicze pomieszczenie kościelne, w którym ksiądz

przygotowuje się do nabożeństwa i w którym przechowywane są sprzęty

i szaty liturgiczne, umieszczone najczęściej przy północnej ścianie

prezbiterium (niekiedy przy ścianie wschodniej). Niektóre cerkwie, np. na

wschodzie Słowacji, w ogóle zakrystii nie posiadają. W architekturze

cerkiewnej zakrystie pojawiły się pod wpływem kościoła łacińskiego

– drewniana konstrukcja ścian utworzona

z poziomych bali ułożonych jeden na drugim i połączonych ze sobą na

narożach (węgłach) za pomocą odpowiednich nacięć; jest bardzo mocna

i wytrzymała. Taką konstrukcję mają drewniane cerkwie. Jedynie wieże

mają konstrukcję słupową.

Prezbiterium (sanktuarium)

Słupowa konstrukcja (szkieletowa, słupowo-ramowa)

Zakrystia

Zrębowa konstrukcja (zrąb)
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