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Bieszczady i Beskid Niski to fragment prawdziwie dzikiej przyrody. W dolinach czekają
rozrzucone wsie i ośrodki turystyczne. Wędrując natkniemy się na zabytkowe cerkiewki.
Warto zwiedzić Biecz i Krosno, a w Bóbrce odwiedzić skansen – starą kopalnię ropy
naftowej.
Biecz
Miejscowość uroczo położona nad brzegami rzeki Ropy, znana od XI w., cała jest właściwie
zabytkiem. Rozwinęła się jako ośrodek handlu i rzemiosła na dawnym szlaku, tzw. Węgierskim.
Warto zatrzymać się tu i pospacerować malowniczymi uliczkami, które do dziś wpisują się w
średniowieczny układ urbanistyczny. Nad niską zabudową panuje smukła wieża ratusza. Cennym
obiektem jest halowy, późnogotycki kościół farny otoczony kaplicami. Wewnątrz ołtarze, stalle i
nagrobki z XVII stulecia. Ponadto barokowy kościół i klasztor Reformatów oraz znaczne fragmenty
miejskich murów obronnych z basztami z XIV i XVI w. W renesansowej kamienicy umieszczono
zbiory Muzeum Regionalnego.

Zobacz koniecznie – Zabytkowy zespół Starego Miasta
Bieszczadzki Park Narodowy
Wędrówki po Polsce zaprowadziły nas do południowo-wschodniego skrawka kraju, w którym
znajdziemy jedno z najbardziej dzikich i najmniej zaludnionych pasm górskich. To Bieszczadzki Park
Narodowy o powierzchni 27 084 ha, chroniący najciekawsze przyrodniczo fragmenty tych gór.
Spotkamy tu rozległe fragmenty starej Puszczy Karpackiej z sędziwymi bukami, świerkami,
jaworami i olszynami porastającymi doliny potoków. Szczyty gór pokrywają trawiaste hale zwane tu
połoninami. Najpiękniejsze z nich to Połonina Caryńska i Połonina Wetlińska (ze schroniskiem na
szczycie). Bogata jest przyroda regionu – występuje tu ponad 700 gatunków roślin, a wśród zwierząt
trafiają się niedźwiedzie, rysie, żbiki, orły i sowy. Dla turystów przygotowano schroniska, bacówki i
bazy kempingowe. Charakterystyczne dla bieszczadzkiej wsi są piękne drewniane cerkiewki, które
zrosły się z tutejszym krajobrazem. Ośrodki wypoczynkowe koncentrują się przy sztucznych
zbiorniakch wodnych na rzece San (Solina, Polańczyk), a tradycyjnymi punktami wypadowymi na
górskie szlaki turystyczne są m.in. Baligród, Wetlina, Ustrzyki Górne i Lutowiska. Najpiękniejszymi
ośrodkami turystycznymi na przedpolu Bieszczad są miasta Lesko i Ustrzyki Dolne – znany ośrodek
narciarski. Góry te można poznać podróżując kamperem.
Haczów
Skarbem tej podkarpackiej wsi jest kościół drewniany z II połowy XV w., w którym zachowały się
fragmenty gotyckiej polichromii oraz liczne drewniane chałupy. Historycy sztuki oceniają, że
łaszczowska świątynia należy do najlepiej zachowanych w kraju.
Zobacz koniecznie – Wiejski kościół drewniany
Iwonicz Zdrój
Znane karpackie uzdrowisko słynie ze swojego źródła „Bełkotka”, z którego – poza wodą – wydobywa
się palny gaz. Przy odrobinie szczęścia po przyłożeniu ognia do źródła zobaczymy wydobywający się
zeń niewielki, pełzający płomień. Uroku tej miejscowości dodaje wyjątkowo malownicze położenie
wśród niewielkich wzgórz Beskidu Niskiego. Mieszczą się tu liczne sanatoria, niektóre zabytkowe,
pensjonaty, a także warzelnia soli leczniczej „Iwonka”. Tradycyjnie trasy spacerowe wiodą ku
pobliskim, zalesionym górom oraz do sąsiedniego uzdrowiska Rymanów Zdrój.
Rymanów
Obok Iwonicza jest to drugie pod względem wielkości uzdrowisko na terenie Beskidu Niskiego.
Otaczają je łagodne, zalesione wzgórza, a odkryte w 1876 r. wody mineralne służą leczeniu dróg
oddechowych i chorób gardła. Rymanów to ładne uzdrowisko zabudowane w części starymi
pensjonatami pamiętającymi jeszcze ubiegłe stulecie. W centrum miasta warto zobaczyć kościół
parafialny z II połowy XVIII w. Trasy spacerów i dalszych wycieczek pieszych prowadzą po
malowniczych wzgórzach Beskidu Niskiego.
Komańcza
Egzotyczna nazwa tej miejscowości jest przypuszczalnie pochodzenia włoskiego i wiąże się z
osadnictwem w minionych wiekach pasterskich plemion znad Dunaju. Wieś ta położona jest
atrakcyjnie na pograniczu Bieszczad i Beskidu Niskiego, w dolinie rzeki Osławica. Mino zniszczeń
spowodowanych II wojną światową, a zwłaszcza walkami z oddziałami UPA, tuż po jej zakończeniu
zachowały się tu liczne przykłady budownictwa drewnianego miejscowej ludności zwanej Łemkami.
Warto zobaczyć drewnianą cerkiew prawosławną z początków XIX w. oraz chaty z tego samego

okresu. W Komańczy w latach pięćdziesiątych był internowany przez władze komunistyczne prymas
Polski kardynał Stefan Wyszyński. Skromną izbę pamiątek z tego okresu możemy zobaczyć w
tutejszym klasztorze Nazaretanek. Miejscowość jest dogodnym punktem wypadowym do wycieczek
pieszych po Bieszczadach i Beskidzie Niskim – najdzikszych partiach górskich w Polsce. Stąd też
można udać się na wędrówkę do Jeziorek Duszatyńskich w rezerwacie przyrody Zwezło.
Sanok
Nie można ominąć tego starego, zabytkowego miasta. Z dawnych czasów ocalał zamek z Xvi w.,
kilkukrotnie przebudowywany, m.in. w XVIII i XIX stuleciu. Cenna jest zgromadzona w Muzeum
Historycznym kolekcja ikon. Przede wszystkim należy obejrzeć największy w Polsce skansen –
Muzeum Budownictwa Ludowego.
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