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SANOK SIEMUSZOWA 

[38 km] 

 

UWAGA: 

A. Symbole skrzyżowań rysowane są tak, jakbyśmy dochodzili do nich od dołu kartki. Na przykład na 

takim skrzyżowaniu: ╦ dochodzimy do drogi poprzecznej i możemy skręcić w lewo lub w prawo. Na 

takim skrzyżowaniu: ╣od naszej drogi odchodzi przecznica w lewo, a tutaj ╠ przecznica w prawo. 

Określenie „idziemy prosto” bez dodatkowego objaśnienia oznacza kontynuowanie marszu po 

dotychczasowej drodze, nawet wtedy, kiedy ta droga jest kręta. 

B. W drodze pojawią się także oznaczenia szlaków turystycznych:                             , oraz Szlak Ikon:  

C. Szlaki turystyczne oznaczone są miejscami lepiej lub gorzej, ale nigdy nie znikają na dłużej jak ok. 200 

metrów. Dlatego w przypadku gdy przez dłuższy czas nie widać oznakowania szlaku należy wrócić do 

ostatniego oznaczenia i szukać innej ścieżki. 

 

1. Wychodzimy z Kaplicy na prawo, przechodzimy przez kładkę nad potokiem i dochodzimy do ul. 

Daszyńskiego ╦ i skręcamy w prawo. Droga zakręca w lewo i dochodzimy do ul. Jagiellońskiej. 

Przechodzimy na drugą stronę i kierujemy się prosto w ul. Podgórze. Po kilku metrach skręcamy w lewo 

w Schody Balowskie. Schody pną się w górę. Na szczycie dochodzimy do drogi głównej ╦ i idziemy w 

prawo. Droga skręca w lewo w ul. Kościuszki, ale my idziemy prosto w deptak brukowany – ul. 3 Maja. 

Skręcamy w pierwszą ulicę w lewo (ul. Piłsudskiego) i dochodzimy do kościoła farnego. 

2. Stacja I [1,1 km] – FARA 

Kierujemy się dalej prosto do końca ul. Piłsudskiego. Dochodzimy do ul. Mickiewicza i przechodzimy na 

drugą stronę na Plac Harcerski, przecinając go prawa stroną. Wchodzimy do parku trzymając się alejek 

po prawej stronie, mijamy wzgórze parkowe i idziemy alejką do końca parku dochodząc do ul. 2 Pułku 

Strzelców Podhalańskich ╦. Skręcamy w prawo (ul. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich) i dochodzimy do ul. 

Dmowskiego. Przechodzimy na drugą stronę wchodząc w ul. Jana Pawła. Idziemy cały czas prosto i 

dochodzimy do kościoła Chrystusa Króla. 

3. Stacja II [3,1 km] – Chrystus Król 

Idziemy dalej prosto, dochodzimy do skrzyżowania ╦ i skręcamy w prawo w ul. Traugutta. Idziemy cały 

czas prosto. Przy CZOŁGU skręcamy w lewo na metalowy most na Sanie Idziemy cały czas prosto ul. Biała 

Góra, która skręca w prawo i w lewo. Za przystankiem autobusowym „Biała Góra” ╣skręcamy w drogę 

szutrową w lewo i dochodzimy nią do brzegu lasu. 

4. Stacja III [4,7 km] – Studnia Królewska 

Wchodzimy do lasu i odtąd trzymamy się czerwonego szlaku turystycznego         . Idziemy ścieżką przez 

las. Po ponad 2 km dochodzimy do szczytu Orli Kamień [518 m n.p.m.] 
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5. Stacja IV [7,1 km] – Orli Kamień 

Schodzimy ze szczytu kierując się nadal szlakiem czerwonym         , (który na szczycie skręca w lewo) w 

kierunku Słonnego Wierchu. Wychodząc z lasu dochodzimy do szutrowej drogi ╦, skręcamy w prawo 

mijając pierwsze zabudowania. Po prawej stronie towarzyszy nam las. Dochodzimy do drogi asfaltowej ╦ 

(ul. Chrobrego) i przechodzimy na drugą stronę. Idziemy nadal prosto trzymając się od teraz niebieskiego 

szlaku      . Po kilkuset metrach szlak zakręca w prawo do lasu. Pilnujemy szlaku niebieskiego      ! 

Po wyjściu z lasu dochodzimy do skrzyżowania leśnych dróg. Idziemy prosto cały czas za szlakiem 

niebieskim. Tą drogą dochodzimy do wioski. Przy pierwszych zabudowaniach skręcamy w lewo razem z 

niebieskim szlakiem       i idziemy prosto aż dojdziemy do drewnianego domku z zielonym dachem, 

numer 23 – mijamy go i skręcamy w lewo. Kierujemy się do kościoła św. Piotra i Pawła.  

6. Stacja V [12,9 km] – kościół Tyrawa Solna 

Idziemy dalej prosto i dochodzimy do drogi głównej ╦, gdzie skręcamy w prawo. Idziemy przez wioskę 

ponad kilometr, mijamy znak końca terenu zabudowanego, a po lewej stronie mamy dwie kapliczki obok 

siebie: murowaną i kamienną. 

7. Stacja VI [14,7 km] – Dwie kapliczki 

Idziemy dalej prostu i wchodzimy do miejscowości Siemuszowa. Po kilkudziesięciu metrach widzimy 

drogowskaz Szlaku Architektury Drewnianej do cerkwi Siemuszowa╠ . Podążamy za znakiem i skręcamy 

w prawo. Po ok. 500 metrach dochodzimy do skrzyżowania ╠ - asfaltowa droga w prawo (ok.200 

metrów) prowadzi do samej cerkwi, która znajduje się po prawej stronie na wzniesieniu. 

8. Stacja VII [16,9 km] – cerkiew Siemuszowa 

Od cerkwi wracamy w dół do drogi ╦ i skręcamy w prawo i zaraz potem w lewo, po kilku metrach 

trzymamy się lewej strony wchodząc w drogę polną. Pnie się ona w górę, a następnie opada. 

Dochodzimy do polnego skrzyżowania, po prawej stronie w oddali widać słup elektryczny z oznaczonym 

szlakiem niebieskim       - skręcamy w lewo. Idziemy prosto, dochodzimy do drogi głównej ╦ i skręcamy w 

prawo. Idziemy dalej prosto, aż dochodzimy do miejscowości Hołuczków. Przy znaku wskazującym w 

prawo Hołuczków (Hołuczków cerkiew 1,2 km) skręcamy w prawo i idziemy zgodnie ze znakiem do 

cerkwi. 

9. Stacja VIII [21,1 km] – cerkiew Hołuczków – UWAGA! Tutaj dobrze jest nie być samemu i posiadać ślad 

trasy w telefonie. 

Z dróżki przy samej cerkwi wracamy kilkanaście metrów do drogi ╦ i skręcamy w prawo. Po 

kilkudziesięciu metrach prosto, dochodzimy do skraju lasu, szlak      wyraźnie skręca w prawo i zaraz w 

lewo jakby brzegiem lasu. Jest to najtrudniejszy odcinek całej trasy! Najbliższe 500 metrów prowadzi w 

zaroślach, stromo do góry. Trudno dopatrzeć się wyraźnej ścieżki - droga w zaroślach pnie się w górę, a 

jedynym wskaźnikiem będzie pojawiający się na drzewach szlak niebieski. Trzeba bardzo uważać i 

trzymać się niebieskiego szlaku. Po ok. 500 metrach zarośla znikają i pojawia się wyraźna szeroka ścieżka 

z niebieskim szlakiem. Po pewnym czasie do niebieskiego szlaku dołącza się szlak czerwony          . Ok. 

500 metrów dalej dochodzimy do tabliczki na drzewie informującej o szczycie: SŁONNA 639 m n.p.m. 
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10. Stacja IX [23,2 km] - SŁONNA 

Idziemy dalej trzymając się szlaku niebieskiego      i czerwonego         . Na rozwidleniu szlaków kierujemy 

się w lewo szlakiem niebieskim       w kierunku miejscowości Wujskie (Olchowiec). Po wyjściu z lasu 

mijamy po lewej stronie ambonę leśników. 

11. Stacja X [26,2 km] - Ambona 

Idziemy dalej, mijając po lewej dom o numerze 103 i znowu wchodzimy do lasu. Cały czas trzymamy się 

szlaku niebieskiego      , do którego dołącza zielony szlak turystyczny          i to on będzie nas teraz 

prowadził. Dochodzimy do skałek na szczycie Granicka, gdzie rozchodzą się szlaki niebieski i zielony.  

12. Stacja XI [27,8 km] - Granicka 

Niebieski szlak wyraźnie skręca w prawo, a my trzymamy się zielonego szlaku          , który odbija lekko w 

lewo. Szlak wije się przez las. Z czasem bardzo wyraźnie i stromo opadając w dół. Po ponad kilometrze od 

szczytu Granicka dochodzimy do polany, trzymając się prawej strony po kilkunastu metrach w zaroślach 

widać zielony szlak          i niepozorną ścieżkę. W dole po prawej stronie słychać szumiący potok. Szukamy 

oznaczeń zielonego szlaku. Ścieżka opada w dół i dochodzi do potoku który przeskakujemy i dochodzimy 

do utwardzonej drogi ╦, skręcamy w lewo, mijamy studnię i idziemy prosto do głównej drogi ╦. 

Skręcamy w prawo idąc główną drogą – UWAŻAMY NA SAMOCHODY! Dochodzimy do kościoła po prawej 

stronie. 

13. Stacja XII [33,2 km] – kościół Olchowce 

Idziemy dalej szlakiem niebieskim      , który prowadzi nas teraz główną drogą nr 28 w kierunku miasta 

(ul. Przemyska). Dochodzimy do Mostu Olchowieckiego na Sanie, za którym skręcamy w lewo w ul. 

Lwowską ╣. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w prawo w ul. Kolejową ╦, przechodzimy na drugą 

stronę ulicy i na rozwidleniu skręcamy w lewo, przechodząc przez tory kolejowe, i wchodząc na ul. 

Lipińskiego. Po kilkunastu metrach skręcamy w prawo╠, w ul. Kołłątaja, która zakręca w prawo. 

Trzymamy się ul. Kołłątaja i niedługo później skręcamy w lewo ╣, w ul. Szklaną. Idziemy do końca ul. 

Szklanej – droga pnie się stromo w górę. Na szczycie na rozwidleniu skręcamy w prawo w ul. Jasińskiego 

– droga opada w dół. Dochodzimy do skrzyżowania ╦ i skręcamy w prawo, w ul. Konarskiego. Po lewej 

stronie znajduje się kapliczka. 

14. Stacja XIII [37,6 km] – Kapliczka na zakręcie 

Idziemy dalej główną drogą, ul. Konarskiego. Ulica doprowadzi nas do przejazdu kolejowego, za którym 

skręcamy w lewo ╣ w ul. Cichą. Mijamy po prawej stronie Halę Sportową I LO, za którą skręcamy w 

prawo i dochodzimy do Kapicy św. Maksymiliana. 

15. Stacja XIV [38,2 km] – Kaplica Maksymiliana 

 

 

 

Ostatnia weryfikacja trasy, 22 marca 2022 r. 


