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Komańcza to wielokulturowa miejscowość położona na  
styku Karpat Wschodnich i Zachodnich oddzielająca Bieszczady od Beskidu 
Niskiego. Jest zamieszkana od początku swojego powstania w 1512 r. przez 
różne grupy wyznaniowe. Zlokalizowana na szlaku kupieckim, którym od 
wieków wędrowali kupcy z południa na północ Europy, przekraczając łuk 
Karpat przez przełęcz nad Radoszycami. Komańcza znana jest miłośnikom 
turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz coraz bardziej popularnych, zi-
mowych wypraw na rakietach śnieżnych, nartach skiturowych czy ślado-
wych. Nie tylko Komańcza, ale cała gmina kładzie coraz większy nacisk na 
tworzenie jak najlepszej bazy turystycznej. Agroturystyka, ośrodki i miejsca 
wypoczynkowe, liczne szlaki turystyczne, ścieżki spacerowe i przyrodniczo 
– historyczne, a przede wszystkim położenie na „pograniczu” stwarzają 
możliwości czerpania pełną piersią z walorów tych terenów. 

Położona kilkadziesiąt kilometrów od gwarnych bieszczadzkich połonin 
gwarantuje zatopienie się w ciszy i spokoju.

Niniejsze opracowanie ma na celu zachęcenie do korzystania z zalet tych 
terenów przez cały rok. Poza uprawianiem turystyki rowerowej, proponuje 
trasy do pokonania na rakietach śnieżnych, nartach skiturowych czy ślado-
wych. Zaproponowano tutaj tylko kilka wybranych tras letnich i zimowych 
wiodących przez najciekawsze miejsca Gminy Komańcza. Jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby wziąć do ręki mapę i dowolnie wytyczć swoje ścieżki 
w zależności od kondycji i zainteresowań. Ilość tras ograniczona jest tylko 
pomysłowością cyklisty czy piechura.

Przemierzając je, być może spotkacie króla puszczy – żubra, mistrza po-
lowania zbiorowego – wilka, potężnego niedźwiedzia brunatnego czy dostoj-
nego jelenia karpackiego.

W imieniu Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik –  
Komańcza” życzę wszystkim niezapomnianych wrażeń przy ich pokonywa-
niu.
        Prezes
                 Marek Żak

Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia „Żbik-Komańcza”, którzy poświęcili swój 
cenny czas angażując się w powstanie niniejszego opracowania. 

Szczegółowe opracowania terenów znajdujących sie wzdłuż proponowanych przez 
nas tras znajdziecie w Informacji Turystycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Komańczy.

Ślady GPS tras do pobrania na stronie www.zbik-komancza.pl.
Trasy zostały oznaczone skalą trudności od 1 do 5. Piąty stopień trudności wymaga od 

cyklisty dobrej kondycji i wysokich umiejętności technicznych w jeździe terenowej.
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Trasa nr 1.

Trasa posiada dwa warianty: 
Wariant nr 1. 
- długość trasy około 35 km;
- czas przejazdu – 5 godzin;
- stopień trudności 1 – 4;
- drogi szutrowe i asfaltowe 50%, drogi polne i leśne 50%. 

Jazdę rozpoczynamy w Komańczy ze skwerku koło kościoła rzymskokatolickiego.  
Jedziemy drogą do Prełuk. W Prełukach po prawej stronie mijamy pozostałości po cerkwi  
a po lewej – stary cmentarz. W Turzańsku warto zwiedzić cerkiew prawosławną wpisaną 
na listę UNESCO. Z przełęczy nad Turzańskiem rozpoczynamy ostry podjazd lub podej-
ście na szczyt Suliła (759 m) szlakiem niebieskim aż do wieży przekaźnika. Następnie obok 
ogrodzenia skręcamy w lewo i rozpoczynamy zjazd leśną drogą nieoznakowaną. Wyjeżdża-
my lekko w lewo na łąki, skąd rozciąga się piękna panorama. Po zjeździe do Turzańska 
kierujemy się do Rzepedzi Wsi – kolejna zabytkowa cerkiew, tym razem greckokatolicka. 
Wracamy drogą w kierunku Komańczy. W Jaworniku skręcamy w prawo przez tory ko-
lejowe i jedziemy około 3 km drogą szutrową. Przy pasiece skręcamy w lewo przez potok. 
Stara droga wiedzie nas przez nieistniejącą już główną część Jawornika. Uwaga na stare nie-
zabezpieczone studnie znajdujące się tuż przy drodze. 
Po lewej stronie mijamy kaplicę postawioną w miejscu 
starej cerkwi. Przejeżdżamy przez potok i docieramy 
do bazy studenckiej. Teraz w prawo, w górę przez łąki  
do szczytu Wahalowski Wierch (666 m) Ponownie 
piękne panoramy 360°. Powrót do Komańczy szlakiem 
czerwonym. Po drodze obowiązkowo trzeba odwie-
dzić Klasztor Sióstr Nazaretanek. 

Wariant nr 1A.
- długość odcinka 1A około 25 km;
- czas przejazdu około 3 godzin;
- stopień trudności 1 – 4;
- drogi polne i leśne 50 %, drogi asfaltowe i szutrowe 50%.

Jedziemy od wieży przekaźnika na szczycie Suliła (759 m), szlakiem niebieskim, aż do 
drogi szutrowej prowadzącej do Szczawnego. Po drodze uwaga na żubry swobodnie biega-
jące po tych lasach. W Szczawnem skręcamy w stronę Sanoka. Przed cerkwią z czerwonej 
cegły zjeżdżamy drogą w lewo do wsi ze starą zabudową. Dojeżdżamy do drogi głównej  
i jedziemy w kierunku Komańczy. Dla ambitnych proponujemy wyjazd na szczyt góry Rze-
pedka, aby podziwiać panoramę 360°. Powrót ze szczytu do drogi głównej tą samą trasą.  
W Rzepedzi dojeżdżamy do trasy nr 1.
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Trasa nr 2.

- długość trasy około 40 km;
- czas przejazdu – 6 godzin;
- stopień trudności 1 – 2;
- drogi asfaltowe i szutrowe 60%, drogi polne i leśne 40 %.

Początek trasy w Komańczy przy skwerku 
koło kościoła rzymskokatolickiego. Jedziemy 
drogą do Czystogarbu. Po drodze mijamy w 
Komańczy dwie cerkwie: greckokatolicką i pra-
wosławną, odbudowaną po pożarze w 2006 r., 
oraz galerie i pracownie ikon. W Czystogarbie 
mijamy przystanek PKS, skręcamy w prawo  
w dół wzdłuż ogrodzenia. Jedziemy wzdłuż 
potoku, potem drogą polną i łąkami pod górę. 
Wyjeżdżamy na Wahalowski Wierch (666 m), 
skąd podziwiamy panoramę Bieszczadów i Be-
skidu Niskiego. Jedziemy łąkami do Wisłoka 
Wielkiego. Dojeżdżając do Wisłoka, mijamy po 
prawej stronie dawną cerkiew greckokatolicką, 
obecnie kościół rzymskokatolicki. Warto wejść do środka. Poniżej możemy zjeść i odpo-
cząć w „Przystanku pod św. Onufrym”. Dalej jedziemy drogą szutrową w kierunku pasma 
Bukowicy. Na szczycie drogi za tzw. „rondem” skręcamy w prawo (słabo widoczny dukt 
leśny). Około 50 m od drogi przebiega szlak czerwony, którym jedziemy w prawo na wido-
kowy szczyt Tokarni (778 m). Z Tokarni wracamy do szlaku żółtego i zjeżdżamy w kierunku  
Wisłoka Wielkiego. Powrót do Komańczy drogą główną. Po drodze w Wisłoku można kupić 
pyszne sery.

Cerkiew w Komańczy

Widok na Komańczę
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Trasa 3.

- długość trasy około 40 km;
- czas przejazdu około 6 godzin;
- stopień trudności 2 – 4;
- drogi asfaltowe i utwardzone – 70 %, drogi leśne i ścieżki – 30%.

Trasę zaczynamy w Wisłoku Wielkim, koło zabytkowej Cerkwi Łemkowskiej 
pw. św. Onufrego z 1850r. Samochód można zostawić w „Przystanku pod św. Onu-
frym”, poniżej cerkwi. Następnie jedziemy lasem bukowo – jodłowym, drogą leśną  
w kierunku Darowa. Na terenie dawnej wsi Darów znajdziemy pozostałości po 
cerkwi i dzwonnicy. Zmierzając dalej, dotrzemy do Moszczańca, gdzie na tere-
nie rekreacyjno-sportowym można odpocząć w cieniu altany osłoniętej drzewa-
mi. W Moszczańcu przejeżdżamy obok zakładu karnego i kierujemy się w stro-
nę Jasiela. Zatrzymujemy się przy pomniku, upamiętniającym kurierów beskidzkich  
i żołnierzy WOP walczących z UPA. Na polu biwakowym można odpocząć, roz-
palić ognisko i zjeść pieczoną kiełbaskę. Jadąc niebieskim szlakiem z Jasiela  
w kierunku Woli Wyżnej miniemy pozostałości dawnej wsi oraz żeremia bobrów. Następnie 
przez teren rezerwatu „Źródliska Jasiołki” (największy w polskich Karpatach), dojedziemy 
do granicy państwa. Skręcamy w lewo i trzymając się najpierw szlaku czerwonego później 
niebieskiego szlaku granicznego trafimy do węzła szlaków na Kanasiówce. Stąd żółtym szla-
kiem w otoczeniu pięknej buczyny Karpackiej zjedziemy do Wisłoka Wielkiego. Na końcu 
rowerowej wycieczki można zobaczyć odrestaurowaną chatę łemkowską, skosztować kozich 
serów oraz uzupełnić zapasy w miejscowym sklepie. 

Cerkiew w Wisłoku Wielkim
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Trasa 4.

- długość trasy około 40 km;
- czas przejazdu około 7 godzin;
- stopień trudności 2 – 5;
- drogi asfaltowe i szutrowe 70%, ścieżki leśne – 30%.

Trasę rozpoczynamy z Zagrody „Chryszczata” w Smolniku, gdzie można zostawić samo-
chód, przenocować i dobrze zjeść. W Smolniku dodatkową atrakcją jest możliwość kupienia 
chleba domowego oraz soków i syropów zioło-
wych. Warto zobaczyć dawną murowaną cerkiew 
greckokatolicką. Droga do Woli Michowej i dalej 
na przełęcz Żebrak wprowadzi nas w świat biesz-
czadzkiej przyrody. Jazda szlakiem czerwonym na 
Chryszczatą i dalej szlakiem niebieskim na prze-
łęcz nad Turzańskiem pozostawi niezapomnia-
ne wrażenia. W Turzańsku zwiedzamy cerkiew 
prawosławną wpisaną na listę UNESCO. Powrót 
do Smolnika wzdłuż doliny Osławy. Dla ochłody 
przejedziemy osiem razy przez rzekę po płytach 
ułożonych na dnie – tzw. brody.

Uwaga! Po obfitych deszczach wracamy z Rzepedzi przez Komańczę.
Trasa cieszy widokami nawet najbardziej wybredne oczy, można na niej spotkać żubry 

oraz inną zwierzynę. Jest wymagająca, ale pozostawia niezapomniane wrażenia.

Cerkiew w Smolniku

Kirkut w Woli Michowej
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Trasa 5.

- Orientacyjna długość około 40 km;
- Czas przejazdu około 6 godzin;
- Stopień trudności – 3;
- drogi asfaltowe i szutrowe – 60%, 40% drogi polne.

Początek trasy w Komańczy przy skwerku koło kościoła rzymskokatolickiego. Jedziemy 
drogą do Dołżycy. Po drodze mijamy galerię w wyremontowanej kuźni i dwie cerkwie.

Na początku Dołżycy (około 1 km za ostatnim budynkiem w Komańczy) skręcamy  
w lewo przez potok po płytach betonowych i jedziemy drogą szutrową, następnie z płyt 
betonowych, do dawnych szkółek leśnych. Bramę otwieramy i zamykamy za sobą. Przejeż-
dżamy przez szkółki i zjeżdżamy do Radoszyc, gdzie warto odwiedzić:

- „cudowne źródełko” (jadąc w kierunku granicy państwa);
- cerkiew greckokatolicką, a obecnie kościół rzymskokatolicki z 1868 r.
Z Radoszyc jedziemy drogą polną w kierunku Osławicy. Skręt w prawo około 300 m po-

niżej cerkwi, pomiędzy domami. Po drodze siedliska bobrów i ogromne rozlewiska. Jedzie-
my do Łupkowa. Tutaj warto zobaczyć:

- tunel kolejowy pod Przełęczą Łupkowską i dworzec kolejowy;
- pozostałości po dawnej cerkwi;
- cmentarz.
Z Łupkowa jedziemy do nieistniejącej wsi Zubeńsko wzdłuż szlaku niebieskiego, 

następnie na skrzyżowaniu skręcamy w lewo do drogi głównej i dalej do Nowego Łupkowa. 
Jedziemy na szczyt Krasna (656 m). Ostatni odcinek trasy wiedzie przez las. Wysiłek  
włożony w dotarcie na szczyt zostanie nagrodzony piękną panoramą.

W Osławicy wstępujemy na sery owcze, kozie i nie tylko. Wracamy do Komańczy 
najpierw starą drogą do Radoszyc, następnie drogą asfaltową.

Skwerek w Komańczy
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Trasa 6 „na rakietach śnieżnych”.

- długość trasy około 14 km;
- czas przejścia – 6 godzin;
- stopień trudności – łatwa.

Trasa widokowo – historyczna, częściowo wiedzie przez nieistniejącą część Jawornika.
Startujemy w Komańczy – parking pod wiaduktem przy drodze do klasztoru sióstr 

Nazaretanek, który warto odwiedzić. Dalej idziemy szlakiem czerwonym, aż do szczytu 
Wahalowski Wierch (666 m). Rozciąga się stąd piękna panorama na pasmo graniczne na 
południu oraz pasmo Bukowicy na północnym-zachodzie. Schodzimy za znakami szla-
ku czerwonego około 500 m w kierunku północnym. UWAGA! Szlak czerwony odbija  
w lewo, a my idziemy lekko w prawo grzbietem polany (około 800 m). Około 200 m przed 
ścianą lasu skręcamy znowu w prawo i lekko w dół środkiem polany, aby dojść do bazy 
turystycznej Orkiestry Świętego Mikołaja z Lublina, położonej na skraju dawnego sadu. 
Jesteśmy na terenie dawnej wsi Jawornik. Tutaj wchodzimy na ścieżkę historyczną ozna-
kowaną na żółto i dalej idziemy w lewo, przez chwilę wzdłuż potoku Jawornik. Po około 
300 m przechodzimy przez potok i wchodzimy na starą drogę. Mijamy miejsce po cerkwi  
z nową kaplicą i cmentarz. Dalej w dół, aż dojdziemy do drogi leśnej, prowadzącej do głów-
nej szosy Rzepedź – Komańcza. Do Komańczy wrócić możemy wzdłuż torów kolejowych.

Na trasie nie ma sklepów ani osiedli ludzkich. Zapas wody można uzupełnić w potoku 
Jawornckim.

TURYSTO! RAKIETY NA NOGI I W DROGĘ!

Rakiety śnieżne stanowią alternatywną formę uprawiania 
turystyki pieszej zimą.

Dają nam nieograniczone możliwości przemierzania pokrytych grubą 
warstwą białego puchu przestrzeni, których pokonanie „na bucie” byłoby 
niemożliwe. Ponadto gruba warstwa śniegu powoduje, że tereny niedo-
stępne latem ze względu na specyfikę tutejszych lasów, zimą stają przed 
nami otworem. Przedstawione tutaj trasy to tylko propozycja. 

Wykorzystujcie szlaki turystyczne, wytyczajcie własne tra-
sy, zdobywajcie zimowe szczyty.

Pamiętajcie jednak o podstawowej zasadzie, że z naturą i gó-
rami nie ma żartów. Zimą dzień jest o wiele krótszy, a przejście 
danego odcinka zajmuje o wiele więcej czasu niż latem. Pla-
nujcie z głową, dopasujcie trasę do swoich możliwość. Zawsze 
zabierajcie ze sobą mapę i kompas oraz termos z ciepłą herbatą 
i jedzenie na całą trasę.
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Trasa 7 „na rakietach śnieżnych”.

- długość około 10 km;
- czas przejścia około 4 godzin;
- stopień trudności – łatwa.

Start w Turzańsku z parkingu przy cerkwi prawosławnej, najstarszej na tym terenie, wpi-
sanej na listę UNESCO. Idziemy w górę wzdłuż ogrodzenia cmentarza i dochodzimy do 
drogi polnej. Choć w zimie będzie na niej dużo nawianego śniegu, pozostanie dobrze wi-
doczna w terenie. Od tej pory naszym zadaniem jest podziwianie widoków i delektowanie 
się otaczającą nas bielą. Koniecznie trzeba dojść na punkt widokowy na szczycie 525 oraz 
drugi pod szczytem Suliły.

Ambitnym piechurom proponujmy zdobycie zalesionego szczytu Suliły (759 m). Powrót 
trasą wyznaczoną na mapie lub szlakiem niebieskim w dół do przełęczy i następnie drogą  
w prawo, przez miejscowość Turzańsk (trasa oznaczona linią przerywaną). 

Przed wycieczką proponujemy zaopatrzyć się w opracowanie o Turzańsku. Do nabycia  
w Informacji Turystycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczy – Urząd Gminy 
Komańcza.
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Trasa 8 „na rakietach śnieżnych”.

- długość trasy około 14 km;
- czas przejścia – 5 godzin;
- stopień trudności – średni.

Start z parkingu przy ośrodku „Kimadło Wampira” w Nowym Łupkowie. Idziemy w pra-
wo, wzdłuż torów kolejowych do Łupkowa i dalej w kierunku tunelu pod Przełęczą Łup-
kowską. W Łupkowie warto obejrzeć zabytkowy dworzec kolejowy, na którym odpoczywał 
dobry wojak Szwejk i przez który przejeżdżał cesarz Franciszek Józef. Można zajrzeć do 
schroniska „Szwejkowo” – dawna strażnica WOP. Po dotarciu do tunelu kolejowego idziemy 
do granicy państwa, która przebiega dokładnie nad tunelem. Można dojść do niej na dwa 
sposoby:

- skręcamy w prawo przed tunelem nad mur oporowy i idziemy wzdłuż niego nad tunel, 
aż do szlaku pieszego czerwonego i skręcamy  w prawo lub

- ściągamy rakiety i przechodzimy przez tunel 416 m długości (UWAGA! Spytajmy za-
wiadowcy na stacji kolejowej w Łupkowie, czy nie przewiduje się przejazdu pociągu). Po 
stronie słowackiej skręcamy w prawo nad tunel i dochodzimy do granicy państwa i szlaku 
czerwonego. Idziemy szlakiem w lewo.

Teraz idziemy granicą państwa szlakiem czerwonym do szlaku niebieskiego, skręcamy  
w prawo. Trzymając się znaków niebieskich, dojdziemy do „Kimadła Wampira”, gdzie zosta-
wiliśmy samochód. Po drodze przechodzimy przez polany, skąd podziwiamy piękną pano-
ramę na połoniny bieszczadzkie: Smerek 1222 m i Połoninę Wetlińską 1255 m.

Zabieramy ze sobą termos z gorącą herbatą i jedzenie na całą trasę.
Widok na Komańczę zimą

Tunel w Łupkowie
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Stowarzyszenie składa podziękowanie wydawnictwu COMPASS za użyczenie map do  
niniejszego opracowania. Polecamy mapy turystyczne tego wydawnictwa: „Bieszczady” oraz 
„Beskid Niski” w skali 1:50 000, a także przewodniki rowerowe: „Bieszczady na rowerze”  
i „Beskid Niski na rowerze”. 
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