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Wypał węgla i dymiące retorty to 
jeden z bieszczadzkich symboli, 
odchodzący już powoli w prze-
szłość. Obecny był  
w regionie niemal od początku 
jego dziejów, bowiem już od póź-
nego średniowiecza, kiedy węgiel 
drzewny oraz powiązane z nim 
dziegieć, smoła, potaż i maź były 
nieodzowne dla pełni życia. 
Bieszczady były szczególnie 
znane z produkcji potażu, stoso-
wanego m.in. do wytwarzania 
mydła,  szkła, ceramiki, bielenia 
tkanin oraz jako żyzny nawóz. 
Węgiel drzewny w dużych 
ilościach  był też niezbędny do 
produkcji żelaza w dymarkach 
i fryszerkach, jego produkcja 
zatem wzrosła na pocz. XIX w., 
kiedy to w Cisnej działała huta 
należąca do znanej rodziny 
Fredrów, a konkretnie do Jacka, 
ojca synnego komediopisarza. 
Fredrowska fryszerka produko-
wała głównie narzędzia rolnicze. 

Wybierając się na wędrówke do Łopienki,  
z dużym prawdopodobieństwem natknie- 
niemy się na infrastrukturę służącą wy-
pałowi węgla drzewnego. Odbywa się on 
w dużych metalowych beczkach, nazy-
wanych retortami. To dość prymitywna 
metoda produkcji tego surowca i powoli 
odchodzi już do przeszłości. Idealnym su-
rowcem do wyrobu węgla drzewnego jest 
drewno bukowe, którego jest pod dostat-
kiem w bieszczadzkim lasach. Wytwarza 
się go w temperaturze około 450 stopni, 
w szczelnie zamkniętych piecach, przy 
braku dostępu powietrza. Współcześnie 
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najbardziej popularnym i powszechnym 
sposobem wykorzystania węgla drzew-
nego jest „grillowanie”. 
Po obu stronach drogi leśnej, bardzo licz-
nie i łanowo rosną rudbekie, których ja-
skrawożółte kwiatostany są umieszczone 
na 2-3-metrowej wysokości łodygach. Ro-
ślina ta pochodzi z Ameryki Północnej, ale 
była bardzo często uprawiana w celach 
ozdobnych przez dawnych mieszkańców 
Bieszczadów. Współcześnie, zdziczała  
już roślina, wskazuje na rozmieszczenie 
przedwojennych osad ludzkich. 
Mieszkańców Łopienki wysiedlono w okre-
sie po II wojnie światowej i obecnie nikt 
tu już nie mieszka. Dawniej był tu dwór  
i młyn wodny, zaś obecnie pozostała jedy-
nie - gruntownie odnowiona w ostatnich 
latach - murowana cerkiew pw. świętej 
Męczennicy Paraskewii. 

Rudbekia (Rudbeckia) jest 
przykładem rośliny inwazyjnej - 

tak przyrodnicy nazywają rośliny 
stanowiące element napływowy 

(alochtoniczny), pochodzący  
z innego obszaru geograficz-

nego. Rudbekia, podobnie jak 
inne rośliny inwazyjne - stanowi 

zagrożenie dla gatunków flory 
rodzimej, wypierając je z trady-

cyjnych stanowisk. Szczególnie 
intensywnie proces ten można 

obserwować wzdłuż bieszczadz-
kich rzek, np. w rejonie Wołosa-
tego. Dlatego też rudbekia naga 

(Rudbeckia laciniata) znalazła 
się na liście najgroźniejszych 

gatunków inwazyjnych, razem ze 
słynnym barszczem Sosnowskie-

go. Z kolei rudbekia owłosiona 
(Rudbeckia hirta), która jest mniej 

“agresywna” została już uznana 
za gatunek zadomowiony. 
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Zdania co do daty budowy tej świątyni są 
podzielone, być może miało to miejsce  
w XVIII w., a może dopiero na początku 
XIX stulecia. 
Przez wieki cerkiew, a dokładnie znajdu-
jąca się wewnątrz XVIII-wieczna cudowna 
ikona Matki Boskiej, były przedmiotem 
kultu i licznych pielgrzymek oraz odpu-
stów, które gromadziły wyjątkowe tłumy 
wiernych. Obecnie oryginalny obraz znaj-
duje się w kościele w Polańczyku, zaś  
w łopieńskiej świątyni jego wierna kopia. 
Obok świątyni zachowała się potężnych 
rozmiarów lipa, w której wypalonym pniu 
może się pomieścić kilka osób. 

Wokół Łopienki wyznaczono dwie pętle 
spacerowe. Czas przejścia pętlą połu-
dniową wynosi ok. 2,5 godz., zaś północ-
ną ok. 1 godz. Podczas tych spacerów 
można natrafić na ślady po dawnej osa-
dzie – terasy pól, miedze, zdziczałe drze-
wa owocowe. 
Z doliny Łopienki warto wyruszyć dalej 
ścieżką przyrodniczą oznakowaną kolo-
rem zielonym na szczyt Korbania (894 m 
n.p.m.). Na trasie wędrówki wzdłuż daw-
nego szlaku pielgrzymkowego, na prze-
łęczy Hyrcza (697 m n.p.m.), znajduje się 
odnowiona murowana kapliczka z począt-
ku XIX wieku. 
Na szczycie Korbanii znajduje się 6-me-
trowej wysokości drewniana wieża wido-
kowa. Rozciągają się z niej przepiękne pa-
noramy, które sięgają po Zalew Soliński, 
pasmo Otrytu oraz najwyższe bieszczadz-
kie szczyty – pasmo Smereka i połoniny 
Wetlińskiej oraz Bukowe Berdo, Krzemień 
oraz Tarnicę. 

Łopienka powstała w XVI 
w. w dobrach rodziny Balów, 

pozostając typową, niewielką 
górską osadą, przed wojną 

liczyła ok. 400 mieszkańców. Od 
Akcji Wisła pozostaje nieza-
siedlona. Pięknym i cennym 

zabytkiem jest dawna cerkiew 
pw. św. Paraskewii, wzniesiona 
prawdopodobnie w poł. XVIII w. 
Ze względu na otoczony kultem 
obraz Matki Boskiej Łopieńskiej, 
była celem licznych pielgrzymek 

i największym sanktuarium 
maryjnym w Bieszczadach. Po 

wysiedleniu mieszkańców  
i przewiezieniu cudownej ikony 

do Polańczyka, cerkiew nie była 
użytkowana, czy ściślej, nie była 
użytkowana zgodnie z przezna-
czeniem (np. jako owczarnia…),  

jednak przetrwała i staraniem 
miłośników regionu została przy-

wrócona do życia. Dziś jednym  
z najbardziej kultowych miejsc  

w Bieszczadach, bez względu na 
to, jak rozumiemy to słowo. Wnę-
trze zdobi kopia cudownej ikony 
oraz rzeźba Chrystusa, zwanego 
Bieszczadzkim. Jej autorem jest 

Kamil Patora. 
fot. Gosia Kilarecka

Przez przełęcz Hyrcza wiodła 
droga z Łopienki do Tyskowej 
- kolejnej nieistniejącej już biesz-
czadzkiej wioski, która przed woj-
ną liczyła ok. 280 mieszkańców. 
Kapliczka - znajdująca się ok. 20 
minut spaceru od Łopienki, była 
ostatnim miejscem nabożnego 
spoczynku w drodze do łopień-
skiego sanktuarium. Przy drodze 
do Tyskowej znajdowało się lecz-
nicze źródło, z którego woda nie 
tylko pomagała na choroby oczu, 
jak ta ze źródełka w Łopience, ale 
leczyła także oparzenia. 
fot. Gosia Kilarecka
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