
Mówią, że góry to szkoła życia. A gdyby tak potraktować to dosłownie? 
Podwiń rękawy i spróbuj nauczyć się czegoś nowego. W Bieszczadz-
kiej Szkole Rzemiosła w Uhercach Mineralnych możesz poćwiczyć ka-
ligrafię pod okiem pana Kleksa lub ulepić garnek z gliny. W tym samym 
miej scu, a także w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych 
u pie czesz chleb lub proziaki. A na zajęciach w pracowni bibułkarskiej 
w gospodarstwie „Bazyl” w Bóbrce nauczysz się robić tradycyjne de-
koracje z bibuły. Pamiętaj jednak, aby się wcześniej zapisać. Pracując 
rękami, daj odpocząć głowie!

Drewniane cerkwie w Bieszczadach są niesamowite! Wymyślne kształty 
i cebulaste kopuły tych świątyń, ich drewniana konstrukcja i położe-
nie wśród zieleni przyciągają swoją tajemniczą atmosferą. Dziś wiele 
z  nich przejął Kościół katolicki — możesz je zwiedzić w środku, znając 
rozkład mszy. Odwiedź cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku 
lub cerkiew Opieki Matki Bożej w Równi i zrób im zdjęcia albo spróbuj 
je na szkicować. Więcej cerkwi znajdziesz na Szlaku Architektury 
Drewnianej Podkarpacia.

Czy wiesz, że w Polsce też są złoża ropy i gazu? Jeśli chcesz zobaczyć, jak 
się je wydobywa, odwiedź dawną kopalnię ropy Polana-Ostre lub czyn-
ną kopalnię w Czarnej, gdzie pozyskuje się gaz ziemny. Bieszczady mają 
też bogatą tradycję wypału drewna (węgiel drzewny wykorzystuje się 
m.in. do grilla). Do wypału służą mielerze i retorty. Możesz je zobaczyć 
w Ple nerowym Muzeum Wypału Węgla Drzewnego, stworzonym przez 
leśników,  gdzie dowiesz się wszystkiego o ginącym zawodzie wypalacza 
i poznasz proces produkcji węgla z drewna. 

Całodzienna trasa dla wytrwałych wędrowców to ścieżka „W dolinie gór-
nego Sanu” – ma aż 22 km, ale można przejść tylko wybrany fragment, 
np. szukając bobrzych tam lub śladów historii, których jest wiele na tej 
trasie. W okolicy Beniowej poszukaj konstrukcji zbudowanej z dwóch 
głazów – na górnym widać wykutą rybę. Jest to dawna chrzcielnica. 
Pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości, bo trasa wyciecz ki 
prowadzi przez strefę nadgraniczną z Ukrainą. Zachowaj czujność! Żół-
to-niebieskie słupy oznaczają granicę ukraińską – nie przekraczaj jej! 

W Bieszczadach żyją żubry należące do linii białowiesko-kaukaskiej. 
W  Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Mucznem w Nadleśnictwie Stu-
posiany można obejrzeć je z platform widokowych w ich naturalnym 
środo wisku. Wszystkie żubrzyki (małe żubry), które się tu rodzą, otrzy-
mują imio na zaczynające się od  liter „Pu”. Każdy może wziąć udział 
w wymyślaniu imion. Wystarczy śledzić stronę facebookową Nadleśnic-
twa Stuposiany. Odwiedź też po bliskie Centrum Promocji Leśnic-
twa w Mucznem, gdzie na wystawie w muzeum przyrodniczym poznasz 
bieszczadzkie zwie rzęta, a  w urokliwym arboretum – rodzime gatunki 
drzew i krzewów.

Jadąc małym wagonikiem w niespiesznym rytmie ciuchci, poznasz 
lasy i góry z zupełnie nowej perspektywy. W budynku zabytkowej stacji 
w Majdanie możesz obejrzeć eksponaty związane z dawną koleją i kupić 
bilet na przejażdżkę bieszczadzką ciuchcią. Pierwsze przewozy na tej tra-
sie wprowadziło Nadleśnictwo Cisna już ponad 20 lat temu. Jeśli rozpiera 
Cię energia, wy bierz drezynę rowerową. Te śmieszne, pięcioosobowe po-
jazdy poruszają się po torach napędzane siłą mięśni podróżników – trzeba 
porządnie pedałować! Możesz wybrać dłuższą lub krótszą wycieczkę – start 
z Uherców Mineralnych, a latem także z Ustrzyk Dolnych.

Od dawna w Bieszczadach żyli obok siebie Bojkowie, Łemkowie, Doli-
nianie i Pogórzanie. Pierwsze dwie grupy są bliższe kulturze ukraińskiej, 
a dwie kolejne – polskiej. Mural przedstawiający muzykujących Bojków 
autorstwa Arkadiusza Andrejkowa znajdziesz na ścianie Twórczej 
Sto doły w Bjorkowie (Polańczyk). Więcej o zwyczajach dawnych 
mieszkańców Bieszczadów dowiesz się w Muzeum Kultury Bojków 
w Mycz kowie. Aby poznać bliżej tradycje Łemków, odwiedź cerkiew 
pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Komańczy, która ma wręcz baj-
kowe kopuły.

Jazda po bieszczadzkich drogach to wspaniała przygoda. Trasę do począt-
ku ścieżki „Sine Wiry”, zbudowanej przez leśników, w rezerwacie o tej 
samej nazwie, na pewno spędzisz z nosem przy szybie, podziwiając dzi-
kie krajobrazy wzdłuż krętej leśnej drogi. Od parkingu w Buku warto 
wyruszyć na  półtoragodzinną wędrówkę. Po spokojnym spacerze cze-
ka Cię moc wrażeń: niesamowita przyroda, szum wody i zabawa wśród 
wystających z rzeki głazów w malowniczym przełomie rzeki Wetliny. 
Nad jej brze giem poszukaj ogromnej starej lipy, która wyglądem przypo-
mina łosia. Legenda głosi, że jeśli łoś z Zawoju pije wodę z Wetlinki, to na 
nizinach na pewno będzie powódź.

Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) to jedyny górski park, w którym moż-
na jeździć konno! Niezależnie od tego, czy jesteś wprawnym jeźdźcem, 
czy  nie, warto poznać hucuły. Te górskie konie to niezwykłe stworzenia 
znane z siły i łagodności. W Polsce występują głównie w Bieszczadach. Wiele 
informa cji o nich uzyskasz w Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego 
BdPN w Wołosatem, jazdy na oklep nauczysz się w Stadninie Koni Hucul-
skich we wsi Serednie Małe, a inne rasy koni, oprócz hucułów, poznasz 
w stadninie Trohaniec w Lutowiskach. 

Czy wiesz, że jeszcze 75 lat temu w niektórych tutejszych miejscowo ściach 
żyło więcej Żydów niż Polaków? Po ich dawnej obecności w Bieszcza dach 
pozostało sporo śladów. Sprawdź, jak się poczujesz w roli poszukiwa-
cza. Zacznij od synagogi w Lesku. Obok niej jest kirkut (cmentarz), 
na  którym przetrwały bardzo stare macewy, czyli ustawione pio nowo 
płyty nagrobne. Wśród nich dostrzeżesz wiele płaskorzeźb przedsta-
wiających rośliny i zwierzęta. Jeszcze bardziej tajemniczą atmosferę 
poczujesz, gdy odnajdziesz zatopiony w zieleni kirkut w Lutowiskach. 
Poszukaj macewy z rysunkiem dwóch jeleni i kosza z jabłkiem i gruszką.

Dawni mieszkańcy Bieszczadów wypasali na górskich łąkach owce, kozy 
i krowy. Z ich mleka produkowali pyszne sery. Pola obsiewali zbożami, 
a  z  pozyskanej z nich mąki piekli chleby i proziaki – smaczne lokalne 
placki. Jeśli ciekawi Cię, jak dawniej żyło się w górach, zajrzyj do Skan-
senu Budownictwa Ludowego w Sanoku. Tam dowiesz się o tradycjach 
bieszczadzkiej wsi i jej wielokulturowych korzeniach. Spróbuj wyobrazić 
sobie dzień spędzony w jednej ze stojących tam drewnianych chat ogro-
dzonych płotami, przy których kwitną czerwone malwy, różowe floksy 
i  żółte rudbekie. Jeśli chcesz samodzielnie nakarmić wiej skie zwierzęta 
albo wydoić krowę, odwiedź Wiejskie Zoo w Berezce.
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Prawdziwy bieszczadzki piechur, wędrując z plecakiem, podziwia nie-
jeden widok z połonin. Połoniny Wetlińska i Caryńska to porośnięte 
trawami grzbiety górskie, z których przy dobrej widoczności można zo-
baczyć pa noramy zapierające dech w piersiach. Wycieczka na Połoninę 
Wetlińską nie jest trudna, a w schronisku Chatka Puchatka dostaniesz 
pieczątkę potwierdzającą zdobycie szczytu. Zasłużony odpoczynek przy 
schronisku lub na grani jest okazją do poznania innych wędrowców, bo to 
miejsce popularne wśród turystów.

Góra Sobień jest nazywana bramą Bieszczadów. Wdrap się na nią 
na rozgrzewkę. Najpierw zobaczysz bujną zieleń porastającą tajemnicze 
ruiny zamku, a następnie, gdy staniesz na platformie widokowej, odno-
wionej przez leśników, roztoczy się przed Tobą niesamowity widok na góry 
i dolinę Sanu. Przy odro binie szczęścia i dobrej pogodzie zobaczysz 
wysokie partie Bieszczadów. Uważaj jednak po zmroku! Wśród okolicz-
nych mieszkańców krąży legenda o  duchach – Czarnej i Białej Damie, 
które odwiedzają ruiny, ale o różnych porach, aby się ze sobą nie spotkać. 

Po słowacku Bieszczady nazywają się Bukovské Vrchy, co oznacza Bu-
kowe Góry. Nazwę zawdzięczają bukom, których liście jesienią przybie-
rają rdzawe barwy: od złotej, przez pomarańczową, po ciepłe brązy. Zimą 
w Ustrzykach Dolnych i okolicy warto skorzystać z popularnych wyciągów 
narciarskich i wypróbować trasy biegowe. Można również wziąć udział 
w jednym z biegów narciarskich organizowanych przez miejscowe nad-
leśnictwa: Bieg Tropem Żubra startuje w Mucznem, a Bieg Tropem 
Wilka — w miejscowości Smerek. Bieszczady w każdej porze roku wyglądają 
inaczej i dają wiele możliwości spędzania czasu – na pewno nieraz tu wrócisz!

San, Osława, Solinka czy Wetlina to rzeki, których źródła biją w Bieszcza-
dach. Dzielnie przecinają one górskie krajobrazy swoimi krętymi kory-
tami, a po drodze pokonują malownicze przełomy i progi skalne, tworząc 
kaskady. Na rodzinny dzień nad wodą polecamy plażę strzeżoną w Woł-
kowyi u ujścia potoku Wołkowyjka lub bardziej kame ralną – przy ścieżce 
przyrodniczej „Otaczarnia” przygotwanej przez Nadleśnictwo Baligród.

Jezioro Solińskie wraz ze słynną tamą to świetne miejsce dla wodniaków. 
Dzika przyroda na urozmaiconych i trudno dostępnych brzegach jeziora 
robi duże wrażenie. Aby się zrelaksować, warto popłynąć statkiem space-
rowym z Polańczyka lub Soliny i odwiedzić Wyspę Skalistą znajdującą się 
w odnodze Sanu. Rowery wodne, żaglówki, łódki i kajaki można wypoży-
czyć w wielu miejscowościach nad jeziorem, także tych mniej znanych, jak 
Zawóz, Werlas i Teleśnica Oszwarowa. 

Bieszczady z lotu ptaka? To dopiero musi być widok! Odwiedź z rodziną 
Szybowisko w Bezmiechowej Górnej na górze Kamionce. To świetny 
punkt do podziwiania pełnej panoramy okolicy. Stań na środku i obróć się 
dookoła swojej osi, wtedy z każdej strony zobaczysz pasma górskie. 
Na szybowisku obejrzysz też szybowce z bliska lub w locie. Zapytaj pilotów, 
co czują, kiedy są w powietrzu. A Ty? Jak sobie wyobrażasz taki lot?

Link do lokalizacji na Google Mapach znajdziesz 

na www.niemapa.pl/bieszczady.
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