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BIESZCZADY 2019 
 

PROGRAM RAMOWY DLA TRAMPÓW -  10 dni,  Termin: 30.0 8 – 08.09.2019 r. 
 

Toruń – Kielce – Uherce Mineralne  –  Smerek - Wetlina  – Cisna  –  Sanok  –  Zalipie  –  
Kielce  – Toruń 

 
Koszt - 1750,00 zł. (przy 20 uczestnikach) 

Do przejechania około 1700 km. 
 

Dzień 1 -  30 sierpień/ piątek  Toruń – Kielce …327 km. 
Wyjazd o godz. 07:00 z parkingu przy kościele ul. BaŜyńskich. 
Jedziemy do Kielc. 
Zwiedzamy Geopark (dojazd 321km. -4 godz.) - centrum geo - edukacji /zwiedzanie trwa 1 godz./ 
Zwiedzamy dawny Pałac Biskupów Krakowskich z Muzeum Narodowym   
Adres: plac Zamkowy 1/ Kielce 
Godz.15:00 - obiad....restauracja "Ale Szama", ul.Warszawska 3, 25-512 Kielce 
Zakwaterowanie: Hotel Arkadia  ul. Urzędnicza 13, Kielce                
Nocleg: Kielce 
 

Dzień 2 -  31 sierpień / sobota  Kielce - Uherce Mineralne - Wetlina....307 km. 
Godz. 08:00 - Śniadanie, wymeldowanie się. 
Opcjonalnie - przejaŜdŜka drezynami rowerowymi  
Jedziemy do miejscowości Uherce Mineralne (dojazd 249 km.- 4 godz.) skąd moŜemy jechać 
drezynami rowerowymi. na trasie: 
Godz. 14.00 Uherce Mineralne - Jankowce - Uherce Mineralne 12 km, 1,5 godz. koszt  
Jedziemy do naszej bazy (dojazd 54 km.) 
"Pokoje Gościnne u Laskowskich" Smerek 65 
Obiadokolacja  
Nocleg: Smerek 
 

Dzień 3 -  01 wrzesień / niedziela Smerek -  Nasiczne - BereŜki - Smerek.....62 km. 
Godz. 08:00 Śniadanie  
Godz.09:00 jedziemy do Nasicznego (18km.) skąd wyruszamy aby powoli zdobywać wysokość w 
trakcie spokojnego i niezbyt forsownego marszu, a następnie cieszyć się przyjemnym zejściem do 
BereŜek.  
Idziemy Ŝółtym szlakiem - 12,2 km. 
Czas - 2 godz. 39 min. 
PrzewyŜszenie: 234 m. 
Na trasie - Caryńskie -  nieistniejąca dziś wieś, która niegdyś usadowiona była wygodnie na 
potokiem płynącym wzdłuŜ północnych zboczy Połoniny Caryńskiej. Do dziś zachowało się 
niewiele jej śladów. NajwaŜniejsze z nich to cerkwisko z ruinami kaplicy, cmentarz, przydroŜne 
kapliczki oraz liczne podmurówki chat oraz studnie. UwaŜne oko dostrzeŜe teŜ nadal wyraźnie 
zauwaŜalne tarasy niegdysiejszych pól uprawnych oraz dzielących ich miedzy. Tereny wsi to 
rozległa dolina prezentująca się wspaniale o kaŜdej porze roku. 
Jeśli ruszymy z Nasicznego wówczas pod koniec naszej wycieczki dotrzemy do zamykającej dolinę 
przełęczy o nazwie Przysłup Caryński. Znajduje się tu słynne schronisko studenckie Koliba. 
Roztacza się stąd takŜe wspaniały widok na Gniazdo Tarnicy. Dalej w dół do BereŜek poprowadzi 
nas niedługi i wygodny szlak. Całe przejście nie powinno nastręczać nam większych trudności. 
Spacer będzie miłym połączeniem podziwiania pięknej, obszernej doliny z dominującą tu przyrodą, 
wglądu w stoki Połoniny Caryńskiej oraz świetnego widoku na Tarnicę. 
Powrót do bazy, obiad. 
Godz. 18:00 - ognisko z kiełbaskami. 
Nocleg: Smerek 
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Dzień 4 -  02 wrzesień / poniedziałek Smerek  -  Smolnik – Mików – Duszatyn - Cisna - 
Smerek.....68 km. 

Traperska przygoda 
Godz. 08:00 Śniadanie. 
Godz.09:00 - przyjeŜdŜa do nas przewodnik i zaczynamy Traperską przygodę. 
 W miejscowości Smolnik przesiadamy się na wozy traperskie, którymi podąŜamy wzdłuŜ rzeki 
Osława przejeŜdŜając przez nią kilkanaście razy (nie ma nigdzie mostów) i docierając prawie po 
10 kilometrach do Duszatyna. Z pokładu wozów turyści podziwiają nadal zamieszkane chyŜe - 
typowe domy łemkowskie, cerkiew z 1806 r., liczne kapliczki przydroŜne i słuchając o tym 
wszystkim oraz o oryginalnych mieszkańcach opowieści... 
Z Duszatyna kaŜdy kto ma odrobinę siły razem z przewodnikiem udaje się do miejsca powstałego w 
1907 roku w wyniku największego osuwiska ziemi w Karpatach, czyli magicznych, legendarnych 
Jeziorek Duszatyńskich (dolne połoŜone na 683 m.n.p.m., a górne na 701m n.p.m.)  
Po wędrówce naleŜy się odpoczynek - zapraszamy na ognisko z kiełbaskami na leśnej polanie. Dla 
grup wynajmujemy teŜ muzykanta, który nie tylko przybliŜa muzykę i pieśni Karpat, ale teŜ 
opowiada o Bieszczadach i naśladuje odgłosy zwierząt. 
Powrót tym samym szlakiem, czas przejścia w obie strony: około 2 godz., róŜnica poziomów: 
219 m.  
Zamiast spaceru do jeziorek moŜemy odwiedzić Izbę Pamięci poświęconą kulturze łemkowskiej, 
którą załoŜyli państwo Daria i Stefan Boiwka w swoim gospodarstwie. Pan Stefan był miejscowym 
Łemko. To prywatne Muzeum jest rodzinną kolekcją, w której zbiorach znajdują się m.in.: 
pamiątki rodzinne państwa Boiwka. Od śmierci męŜa w 2008 roku Pani Daria prowadzi Izbę oraz 
gospodarstwo agroturystyczne sama. Bardzo ciekawie opowiada a nawet śpiewa po łemkowsku. 
Po przerwie turyści wsiadają na pokład wozów i ponownie pokonują dolinę rzeki Osława juŜ sami 
ze śpiewem na ustach, gdyŜ atmosfera się rozluźnia po "niedźwiedzim przysmaku". 
Zwiedzanie kamiennej CERKWI w Smolniku z 1806r. pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja  
BACÓWKA góralska z owczymi serami na największym w Polsce wypasie i „ognistą 
niespodzianką” (moŜliwość zakupów) 
Powrót do bazy, obiadokolacja. 
Nocleg: Smerek 
         

Dzień 5 -  03 wrzesień / wtorek Smerek  - Cisna -  Dwernik - Smerek....79 km. 
Godz. 08:00 Śniadanie. 
Jedziemy do Cisnej gdzie moŜemy zwiedzić galerię ikon Jadwigi Denisiuk  / Cisna 4 
Nieopodal Siekierezady galeria Czarny Kot (Cisna 92) - Świadomy lub trafiający tu przypadkiem 
gość moŜe obejrzeć i nabyć róŜnorodne prace wielu bieszczadzkich artystów wykonanych w 
najróŜniejszych technikach. W Galerii reprezentowana jest rzeźba, malarstwo, ceramika, glina, 
akwarela, dzwonki czy bibułkarstwo. Wśród unikatowych ręcznie wykonywanych prac i pamiątek 
wyróŜniają się słynne Bieszczadzkie Anioły. Są one wykonywane róŜnymi technikami z drewna, z 
kory, materiału, plecione ze słomy, malowane na kamieniach, czy robione z gliny. 
Następnie wstąpimy na piwo do słynnej "Siekierezady" /Cisna 92 - obiekt "kultowy", który oprócz 
swoistego klimatu oferuje bywalcom duŜy wybór piwa oraz pyszne wina. Jej właścicielka wspiera 
bieszczadzkich artystów, gdyŜ na piętrze znajduje się galeria. Miejsce jest bardzo klimatyczne, 
utrzymane w drewnie, z licznymi pamiątkami do nabycia 
Powrót do bazy,  obiad  
Czas wolny. 
Godz. 21:00 wyjazd (24 km. / 0,5 godz.)  do miejscowości Dwernik 11A gdzie będziemy  
uczestniczyć w 2-godzinnej obserwacji gwiezdnego nieba. 
W gospodarstwie "Dolistowie", w niewielkiej miejscowości Dwernik w Dolinie Sanu, kładziemy 
się na leŜakach. Przykrywamy kocami i z herbatą imbirową w dłoniach słuchamy opowieści Pawła 
Durisa o gwiazdozbiorach. 
Dla kaŜdego uczestnika jest przygotowany leŜak oraz ciepły koc (w cenie pokazu). Ze względu na 
późną porę pokazów oraz ich plenerowy charakter naleŜy pamiętać o zabraniu ciepłej odzieŜy! 
Pokazy prowadzone są przez astronoma, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do obserwacji 
nocnego nieba. 
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KaŜdy pokaz składa się z części multimedialnej (ok.30min.) oraz praktycznej. To minimum 
godzina czasu na oglądanie nieba pod fachową opieką astronoma. Będziemy uczyć się orientacji na 
niebie i rozpoznawania głównych gwiazdozbiorów. Posiadamy wskaźnik laserowy, który pozwala 
na precyzyjne i łatwe pokazywanie gwiazdozbiorów. Zaobserwujemy najciekawsze skarby na 
gwieździstym niebie(mgławice, galaktyki i gromady gwiazd) za pomocą duŜych teleskopów lub 
moŜemy zaobserwować gołym okiem sztuczne satelity latające wokół Ziemi oraz "gwiazdy 
spadające". 
http://www.gwiezdnebieszczady.pl/o-inicjatywe 
731 244 177 (odbiera Paweł) 
poczta@gwiezdnebieszczady.pl 
Nocleg: Smerek 
 

Dzień 6 -  04 wrzesień/ środa .....kierowca ma wolne Smerek 
Godz. 09:00 - śniadanie. 
Trekking: 
wchodzimy czerwonym szlakiem na Smerek (1222 m.n.p.m.) - podejście 600 m.,  dalej idziemy na 
przełęcz M.Orłowicza (1095m.n.p.m.) 
schodzimy Ŝółtym szlakiem do Wetliny i wracamy do naszej bazy. 
Cała trasa ma 14,5 km. / przejście około 4 godz. i robimy pętelkę. 
podejście: 589 m /14,5 km. 
Powrót, obiad. 
Wieczorem ognisko z kiełbaskami. 
Nocleg: Smerek 
 

Dzień 7 -  05 wrzesień/ czwartek  Smerek - Smolnik - Lutowiska - Smerek.....72 km. 
Godz. 08:00 Śniadanie 
Godz. 09:00 jedziemy do Smolnika (31km./ 40 min.) zobaczyć CERKIEW BOJKOWSKĄ z 
1791r. Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. 
Wniebowzięcia NMP) - (opiekun cerkwi Adam Bartnik tel. 606 716 253), dla wielu jest 
najbardziej urokliwą cerkwią w Bieszczadach. Trudno się z tym nie zgodzić. Drewniana świątynia, 
usytuowana na wzgórzu wśród starych drzew ma szczególny klimat i bogatą historię. Powstała w 
1791 roku cerkiew, cudem ocalała podczas wojennych zawieruch. Przed zburzeniem ocaliło ją 
m.in. to, Ŝe przez długi czas słuŜyła jako magazyn… siana i nawozów. Ostało się teŜ nawet kilka 
nagrobków na przy cerkiewnym cmentarzu. Ostatecznie, stan świątyni uratowało wpisanie w 1969 
roku do rejestru zabytków i późniejsze przekształcenie na kościół.  
Warto podkreślić, Ŝe „perełkę” ze Smolnika doceniają nie tylko turyści. W 2013 roku cerkiew ta 
dołączyła do zabytków widniejących na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, co jest, nie byle 
jakim, wyróŜnieniem. 
Następnie jedziemy 6km. do Lutowisk zwiedzić Kirkut czyli cmentarz Ŝydowski w Lutowiskach 
(ponad 1000 macew) - jest jedną z dwóch zachowanych tu pamiątek po społeczności Ŝydowskiej, 
która przed II wojną światową stanowiła większość mieszkańców wsi. 
Latem 2014 prace porządkowe oraz inwentaryzacyjne prowadziła grupa studentów z USA oraz 
młodzieŜ z miejscowego zespołu szkół. Wykonana została równieŜ nowa brama wejściowa oraz 
schody. 
Obecnie przed cmentarzem znajduje się tablica informacyjna z podstawowymi wiadomościami o 
kirkucie i Ŝydowskiej tradycji. NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe teren cmentarza jest dobrym punktem 
widokowym na Lutowiska oraz najbliŜszą okolicę w tej części miejscowości. 
Wracamy do bazy 
Obiad. 
Robimy trekking: 
Czerwonym szlakiem na Fereczatą (1102 m.n.p.m.) i Okrąglik (1101m.n.p.m.) 
Cała trasa ma 16,2 km. i przejście jest liczone na trochę powyŜej 4 godz. ale poniewaŜ jest to trasa 
w górę i w dół moŜna zawrócić kiedy się chce. 
Nocleg: Smerek 
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Dzień 8 -  06 wrzesień/ piątek  Smerek - Muczne - Smerek... 86 km. 
Jedziemy do Mucznego (18km.) gdzie zaczyna się szlak: 
Bukowe Berdo z Mucznego     
Szlak Ŝółty i niebieski oraz ścieŜka przyrodnicza "Bukowe Berdo". Szlak (w Mucznem zaczyna się 
on naprzeciw hotelu "Muczne") biegnący grzbietem Bukowego Berda (zwanego Połoniną 
Dźwiniacką) uwaŜany jest za jeden z najpiękniejszych w Bieszczadach Zachodnich. Sporo 
wychodni skalnych oraz doskonałe widoki. Czas w dwie strony - 4h. 
Podejście 2,5 godz./5,5 km. 
Suma podejść 621m. 
Zejście 1,5 godz./5,5 km. 
 Bukowe Berdo, widok na grzbiet od strony wierzchołka w kierunku zachodnim 
Powrót do bazy przez BereŜki (42,6 km. -50min.) 
 Obiad. 
Czas wolny. 
Nocleg: Smerek 
 

Dzień 9 -  07 wrzesień/ sobota Smerek - Sanok - Zalipie - Kielce...332 km. 
Śniadanie godz.07:00, wykwaterowanie. 
Godz. 08:00 wyjazd do Sanoka (dojazd 69 km.-1,5 godz.) 
Zwiedzamy Muzeum Historyczne załoŜone w 1934 r.(czynne w sobotę od 09:17:00).  Posiada 
najcenniejszą w kraju kolekcję ikon oraz największy zbiór prac wybitnego polskiego artysty 
Zdzisława Beksińskiego. Muzeum posiada równieŜ cenne zbiory: sztuki sakralnej kościoła 
rzymsko-katolickiego, ceramiki pokuckiej, sztuki współczesnej, militariów, sarmackiej sztuki 
portretowej, zbiory archeologiczne i inne. 
Adres: ul. Zamkowa 2, 38-500 Sanok 
Jedziemy do Zalipia (dojazd 160km.- 2,5 godz.)  
Malowana wieś.   
Ta nieduŜa osada w północnej Małopolsce słynie z malowanych domów. W Zalipiu niemal 
wszystkie gospodarstwa - od naczyń kuchennych, pieców i ścian aŜ po studnie i płoty - zdobią 
motywy kwiatowe. Zwyczaj malowania domów w Zalipiu we wzory kwiatowe narodził się pod 
koniec XIX w., gdy zaczęto budować chaty z kominami. Wcześniej dym, który powinien 
wydostawać się przez otwór w powale, snuł się po niskich izbach, osmalając ściany, dlatego trzeba 
było często bielić je wapnem. Kiedy pojawiły się kominy, bielone połacie pozostawały przez długi 
czas jasne, więc gospodynie przyozdabiały je, malując na nich kwiaty. Początkowo upiększały tylko 
wnętrza domów, np. piece i skrzynie, ale z czasem równieŜ zewnętrzne ściany gospodarstw pokryły 
kwiaty.  
Następnie jedziemy do Kielc.  (dojazd 102 km.- 1godz. 40 min.) na obiad 
w  restauracji "Ale Szama" ul.Warszawska 3, 25-512 Kielce 
Zakwaterowanie: Hotel Arkadia ul. Urzędnicza 13, Kielce 
Nocleg: Kielce 
 

Dzień 10 -  08 wrzesień/ niedziela Kielce – Toruń...318km. 
Śniadanie godz.08:00, wykwaterowanie. 
Godz. 09:00 wyruszamy. 
Kontynuujemy drogę powrotną do Torunia . 
Na trasie obiad w Gospoda u Młynarza, Stefana Okrzei 77, 87-800 Gmina Włocławek  
 
 
 
Cena zawiera: 
• przejazd 30-osobowym autobusem 
• noclegi 
• wyŜywienie (śniadania i obiadokolacje) 
• bilety wstępów oraz opłatę dodatkowych atrakcji 
• opłaty za autostrady, parkingi 


