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Niedźwiedź brunatny / Brown bear, fot. G. Łukacijewski
Wilk / Wolf, fot. S. Mazur

the cisna commune

Widok z Połoniny Caryńskiej na Połoninę Wetlińską / The view from Połonina Caryńska on Połonina Wetlińska, fot. arch. CIT Cisna

Gmina Cisna to jeden z najczystszych i najmniej ludnych zakątków Polski, leżący w paśmie malowniczych Bieszczadów,
z charakterystycznymi trawiastymi połoninami. Żyje tu ogromna ilość chronionych zwierząt, m.in: rysie, wilki, bobry,
borsuki, niedźwiedzie, żbiki, orły przednie czy puchacze, a także zwierzyna łowna: jelenie karpackie, sarny, dziki, lisy czy
zające. Flora Bieszczadów liczy niespełna tysiąc gatunków.

30

The Cisna commune is one of the cleanest and the least populated places in Poland; it lies along the range of the picturesque Bieszczady and is characterized by grassy połoniny meadows. It is home to many protected animals, such as
lynxes, wolves, beavers, badgers, bears, wildcats, golden eagles, or eagle-owls; there are also game species such as Carpathian red deer, roe deer, boars, foxes or hares. Moreover, there are almost a thousand plant species in the Bieszczady.
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Barwinek pospolity / Vinca minor, fot. arch. CIT Cisna

Wodospad / Waterfall, fot. arch. CIT Cisna

Prawie 90% terenu Gminy Cisna zajmują lasy. Część obszaru wchodzi w okręg Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
a reszta znajduje się w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Poczuć tu można smak bieszczadzkiej przygody, odetchnąć pełną piersią – czystym i świeżym powietrzem, pełnym zapachu żywicy i kwiecia. W tym rejonie Polski przyroda odkrywa swe niepowtarzalne uroki o każdej porze roku. Na pieszych i rowerowych szlakach można
spotkać unikalną roślinność czy chronione zwierzę, posłuchać śpiewu słowika czy świerszcza, wypić łyk krystalicznej
wody z górskiego potoku.
Cisna, dawniej Czyasna, datuje swoje założenie w XVI w. Położona na starym trakcie solnym, wiodącym na Słowację
przez przełęcz nad Roztokami, lokowana na prawie wołoskim, stanowiła własność Balów z Hoczwi.
W wieku XIX trafiła w ręce rodziny Fredrów, stąd też jej sentymentalny związek z Aleksandrem Fredro. Do czasu akcji
„Wisła” zamieszkiwali ją głównie Bojkowie, Łemkowie, Żydzi i garstka Polaków. Ówczesna ludność trudniła się rolnictwem i pracą w lasach, powoli wzrastało zainteresowanie tym terenem jako miejscem odpoczynku. Tuż przed II wojną
światową powstał tu pierwszy pensjonat „Beskid”. Po akcji „Wisła” Cisna opustoszała, pozostała tu tylko garstka Polaków
związanych z Kolejką Leśną i leśnictwem. Od połowy lat 50. do Cisnej zaczęła napływać ludność z innych regionów
Polski w poszukiwaniu miejsc do osiedlenia i pracy w lasach.

Forests cover almost 90% of the Cisna commune. Part of the commune is within the Bieszczady National Park; the remaining part is within the borders of Ciśniański-Wetliński Landscape Park. It is the land of mountain adventure and clean
air, which smells of resin and flowers. Local wildlife is exceptionally wonderful at any time of year. Along the walking
and cycling routes you can find unusual plants or protected animals, listen to nightingales or crickets, or have a sip of
crystal clear water from a mountain brook.
Cisna, formerly known as Czyasna, dates back to the 16th century. It lies along the former salt route going to Slovakia
through the pass over Roztoki. It was located on the Wallachian law and owned by the Bal family from Hoczew.
In the 19th century the village was taken over by the Fredro family, that is why it is affectionately related to Aleksander
Fredro. Before the Vistula Operation it was inhabited by the Boykos, Lemkos, Jews and a couple of Poles. The people
of those times worked on fields and in the forests. The area was also starting to be regarded as a leisure place; shortly
before WWII the first guesthouse “Beskid” was established there. After the Vistula Operation, Cisna became deserted
with only a few Poles who worked for the Forest Rail and in the forestry. Since the 1950s, Cisna has been populated by
people from different regions of Poland, who have come there to find a place to live and a job in the forestry.
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Salamandra plamista / European fire salamander, fot. arch. CIT Cisna
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Na szlaku / On the trail, fot. arch. CIT Cisna
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W latach 60. gmina ożyła turystycznie, zbudowano pierwsze schroniska i ośrodki wczasowe. Już końcem lat 70. Bieszczady znane były ze swych walorów klimatycznych, ciszy i spokoju, a wędrowne grupy turystów przemierzały pasma
połonin.
Od połowy lat 90. Gmina Cisna wstąpiła w fazę dynamicznego rozwoju turystyki, a dziś to miejsce znają już prawie
wszyscy Polacy. Liczba 400. miejsc noclegowych z 1992 r. dziś wzrosła do niemal 4500. Oferowana jest cała gama usług
turystycznych: rozwinięta baza gastronomiczna i handlowa, noclegi w każdym standardzie, galerie twórczości lokalnej,
rozbudowana sieć tras i szlaków turystycznych, a także lokalne produkty regionalne oraz masa ciekawych imprez kulturalnych, sportowych i artystycznych.
In the 1960s, the commune was revived as a tourist destination, the first mountain hostels and holiday centres were
built. It was since the end of the 1970s that the Bieszczady has been well-known for its great climate, peace and quiet
and thus visited by tourists wandering through the połoniny.
Since the mid-1990s the Cisna commune entered a phase of dynamic development of tourism, and today it is a place
which almost all Poles know. In 1992 it was able to bed 400 people – today it can bed almost 4,500. We have a full range
of travel, catering and trade services, accommodation of any standard, galleries of local art, a network of tourist paths
and trails, our own regional products and a whole lot of cultural, sports and artistic events.

Schronisko Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej / Winnie the Pooh Cottage mountain hostel, fot. A. Śmigiel
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Widok na Smerek / The view of Smerek, fot. M. Kilarecka
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Aktywny wypoczynek na terenie gminy Cisna / Active recreation in the Cisna commune, fot. arch. CIT Cisna

Rezerwat „Sine Wiry” / Sine Wiry reserve, fot. arch. CIT Cisna

W Gminie Cisna panują wspaniałe warunki uprawiania turystyki aktywnej przez cały rok. Zimą dominuje tu narciarstwo
biegowe i zjazdowe, jazda skuterami śnieżnymi czy kuligi. W pozostałym okresie zainteresowaniem cieszą się wycieczki
górskie, nordic walking, jazda konna oraz sporty ekstremalne – w parku linowym czy jazda quadem.
Obowiązkowym niemal punktem wizyty na terenie gminy jest odwiedzenie rezerwatu „Sine Wiry”. Jego osobliwością
jest pozostałość osuwiska skalnego i jeziorka zaporowego – Jezioro Szmaragdowe. Powstało ono po gwałtownych i długotrwałych opadach deszczu, piętrząc wody Wetliny.
W Lisznej koło Cisnej znajduje się innego rodzaju atrakcja – Leśny Zwierzyniec. Można tu zobaczyć m.in. jelenie, daniele,
muflony, dziki, szopy, jenoty, nutrie, fretki, susły, króliki, świnki morskie, a także gęsi gęgawy, gęsi bernikle, kaczki krzyżówki, kaczki szmaragdowe, kaczki czubate, bażanty, przepiórki. Zwierząt systematycznie przybywa. Na miejscu można
kupić pamiątki czy karmę dla zwierząt.
The commune of Cisna and the whole Bieszczady have excellent conditions for active hiking throughout the year. In
winter, you can go cross-country skiing and downhill skiing, snowmobiling or sleigh riding. At other times, you can go
mountaineering, Nordic walking, horse riding, quad riding or try some extreme sports in the adventure park.
The place which is a must-see when in the Cisna commune is the Sine Wiry reserve. Its main attraction is the Emerald
Lake (Jezioro Szmaragdowe). It was created after heavy rainfalls as a result of a landslide, which blocked the riverbed
of the Wetlina.
In Liszna near Cisna there is one more attraction. It is the Forest Zoo, where you can see such animals as red deer, fallow
deer, mouflons, wild boars, raccoons, raccoon dogs, coypus, ferrets, gophers, graylag geese, brant geese, wild ducks,
emerald ducks, crested ducks, pheasants and partridges. The number of animals is constantly growing. Souvenirs and
animal food are also available for purchase.
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Dawna cerkiew greckokatolicka w Łopience / Former Greek Catholic Church in Łopienka, fot. M. Kilarecka
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Atrakcje kulturowe to bardziej kultura żywa niż zabytki, bowiem skutkiem dramatycznych losów tej ziemi po II wojnie
światowej materialnych pamiątek przeszłości nie pozostało wiele. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na dawną cerkiew
greckokatolicką pw. św. Paraskewii z 1757 r. w Łopience, zrujnowaną po II wojnie światowej, lecz odnowioną staraniem
pasjonatów skupionych wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Chrystus Bieszczadzki z Łopienki / The Bieszczady Christ from Łopienka, fot. M. Kilarecka

Local culture is mostly of living nature, because as a result of tragic events after WWII there are not many monuments
left. That is why tourists should not miss the old Orthodox church of Saint Paraskeva in Łopienka from 1757, which was
ruined after WWII but it was later rebuilt thanks to the members of the Society for the Preservation of Historical Monuments.
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Bieszczadzka Kolejka Leśna / the Bieszczady Forest Railway, fot. arch. CIT Cisna
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Cisna słynie jednak za sprawą innego rodzaju dziedzictwa przeszłości – Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która bez wątpienia jest jedną z największych atrakcji całego regionu. Jej historia sięga końca XIX w., wybudowana została z inicjatywy
kilku posiadaczy bieszczadzkich tartaków z Budapesztu i Wiednia. Główny szlak poprowadzono wzdłuż doliny rzeki
Solinki, uruchamiając uroczyście kolejkę w 1895 r. W kolejnych latach, przed I wojną światową linię przedłużono do
Beskidu i Kalnicy. Niegdyś stanowiła niemal jedyny środek transportu, dziś – reaktywowana w latach 90. XX w. – jest
nie tylko zabytkiem muzealnym, ale przede wszystkim wspaniałą atrakcją turystyczną. Przyciąga corocznie kilkadziesiąt
tysięcy turystów, którzy mogą podziwiać wspaniałe bieszczadzkie panoramy i zabytkową infrastrukturę kolejową – stację i parowozownię w Cisnej oraz przystanki w Dołżycy, Kalnicy, Przysłupiu, Wetlinie i Żubraczem. Wszystkie powstały
jeszcze w XIX stuleciu i zachowały unikatowy klimat.

Cisna is famous for yet another part of local heritage, namely the Bieszczady Forest Railway, which is undoubtedly one
of the biggest attractions of the region. Its history dates back to the late 19th century and was built on the initiative
of several owners of sawmills in the Bieszczady from Budapest and Vienna. The main trail led along the valley of the
Solinka river; the launch ceremony took place in 1895. Before the World War I, the railway line was extended to Beskid
and Kalnica. It used to be almost the only one means of transport. Today the railway, after being revived in the 1990s,
is a monument and a great tourist attraction. It attracts tens of thousands of tourists every year, who can admire the
magnificent panorama of the Bieszczady mountains and the historic railway infrastructure: the station and the roundhouse in Cisna and the stops in Dołżyca, Kalnica, Przysłupie, Wetlina and Żubracze. All of them were created in the 19th
century, and still have its unique atmosphere.
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Rękodzieło z Galerii Czarny Kot / Handicraft from the Czarny Kot gallery, fot. M. Kilarecka

Ikony z pracowni Jadwigi Denisiuk / Icons from the workshop of Jadwiga Denisiuk, fot. arch. CIT Cisna

Specyficzna atmosfera stała się receptą na sukces także najbardziej rozpoznawalnej bieszczadzkiej oberży – „Siekierezady”, cechującej się wyjątkowym klimatem i „diabolicznym” wystrojem pełnym rzeźb. Każdy, kto kiedykolwiek zawita
do Cisnej, powinien ją odwiedzić. Dodatkową jej atrakcją jest także Galeria „Nad Siekierezadą” – wspaniały dowód na to,
że Gmina Cisna jest przystanią dla artystów. Każdy, kto był tu choć raz wie, że Bieszczady to kraina łagodności, poezji
śpiewanej i lokalnych twórców. Tu wenę znajdują malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy czy pisarze którzy, zachwyceni
przyrodą i atmosferą, z chęcią osiedlają się tu na stałe. Piękno Bieszczadów porusza bowiem nawet ukryte zmysły artystyczne, ujawniając talenty twórcze w różnych dziedzinach sztuki.
Świadczą o tym liczne galerie sztuki, jak np. pracownia ikon Jadwigi Denisiuk, Galeria „Smolarnia” w Wetlinie, wspomniana Galeria „Nad Siekierezadą” malarki Agnieszki Słowik-Kwiatkowskiej, punkty rękodzieła czy liczne koncerty.
The unique atmosphere is also the key to the success of Siekierezada, the best-known pub in the Bieszczady. The place,
full of ‘diabolic’ sculptures, is a must-see in Cisna.
Another reason to visit it is the Gallery above Siekierezada (Galeria nad Siekierezadą), which proves the fact that Cisna
is a haven for artists. Anyone who has been there knows that the Bieszczady is the land of gentleness, sung poetry, and
local artists. It is where painters, sculptors and writers find inspiration. Enchanted by the wildlife and the atmosphere,
they decide to stay and work there. The beauty of the Bieszczady reveals even the hidden talents in various branches of
art, which is shown by numerous art galleries, such as the icon workshop of Jadwiga Denisiuk, the Smolarnia Gallery in
Wetlina, the abovementioned Gallery above Siekierezada of the painter Agnieszka Słowik-Kwiatkowska, the handcraft
venues, or frequent concerts.
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Rękodzieło z Galerii Fantasmagoria / Handicraft from the Fantasmagoria gallery, fot. arch. CIT Cisna
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Wszechstronny konkurs konia bieszczadzkiego / Bieszczady eventing, fot. arch. CIT Cisna

Tropem wilka / Following the wolf, fot. arch. CIT Cisna

Ekonomika Gminy Cisna to gospodarka leśna, drobny handel i rzemiosło, przede wszystkim jednak turystyka. Władze
i mieszkańcy nie ograniczają się do dumy z walorów krajobrazu i przyrody oraz tworzenia coraz bogatszej bazy noclegowej i gastronomicznej, potrafiącej już zaspokoić najbardziej wysublimowane potrzeby w każdym niemal standardzie.
Cisna przoduje bowiem pod względem oferty różnorodnych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, których –
tak jak ich zagorzałych fanów – stale przybywa.
Do szczególnie znanych należą:
Tropem wilka – bieg narciarski, organizowany na przełomie stycznia i lutego, na trasie 3 km (juniorzy) i 10 km (seniorzy);
Wszechstronny konkurs konia bieszczadzkiego – zawody konne, bieszczadzki odpowiednik wszechstronnego konkursu konia wyścigowego, zazwyczaj odbywają się w maju lub czerwcu, z mnóstwem zabaw i konkursów dla wszystkich uczestników imprezy;
Festiwal kwiatów – inauguracja sezonu, trzy dni doskonałej zabawy podczas weekendu majowego, m.in.: kiermasz
sadzonek i rzemiosła rękodzielniczego, tematyczne wystawy artystyczne, koncerty;
Bieg rzeźnika – bieg na odcinku 80 km głównym czerwonym szlakiem turystycznym, dziś jeden z najpopularniejszych
ultramaratonów w Polsce;

The economy of the Cisna commune consists of forestry, retail trade and handcraft, but above all tourism. Local authorities and residents proudly offer tourists the unique landscape and nature, they also keep developing accommodation
and catering services for even the most sophisticated guests. Moreover, Cisna is the main organizer of various cultural
and sporting events, which keep growing in number together with the number of their fans.
The most well-known events are:
Following the wolf (Tropem wilka) – cross-country ski race held between January and February, along the 3 km route
(for juniors) and 10 km (for seniors).
Bieszczady eventing (Wszechstronny konkurs konia bieszczadzkiego) – racing competitions which are the Bieszczady equivalent of equestrian eventing, usually held in May or June, with lots of games and competitions for all participants of the event;
Flower festival (Festiwal kwiatów) – the beginning of the season; three days of great fun during the May weekend
(at the beginning of May) with such attractions as seedlings and handcraft fair, theme art exhibitions and concerts;
Butcher’s race (Bieg rzeźnika) – 80 km running race along the main red tourist route; it is one of the most popular
ultramarathons in Poland;
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Bieg rzeźnika / Butcher’s race, fot. K. Kiwior
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Rozsypaniec – Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką / Rozsypaniec – Bieszczady Art Meetings, fot. arch. CIT Cisna

Dni Gminy Cisna – święto naszej gminy, corocznie, w trzeci weekend lipca odbywają się koncerty, przedstawienia, wystawy prac lokalnych twórców, którym towarzyszy smaczne regionalne jadło i mnóstwo dobrej zabawy przez dwa dni;
Bies Czad Blues – cykliczna impreza bluesowa przypadająca na początek sierpnia, pełna koncertów bluesowych, zabaw, wystaw artystycznych;
Natchnieni Bieszczadem – sierpniowy festiwal muzyczny, dwa dni wypełnione koncertami, wystawi artystycznymi
czy konkursami poetyckimi;
Rozsypaniec – Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką, organizowane w połowie sierpnia, wspaniałe koncerty poezji
śpiewanej, bluesa i piosenki turystycznej, wystawy artystyczne, konkursy poetyckie, bieszczadzki klimat i fantastyczna
atmosfera trudna do podrobienia;
Koncerty jazzowe w kawiarni Stare Sioło – począwszy od maja aż do października rozbrzmiewa w Starym Siole muzyka jazzowa, panuje specyficzny klimat i wspaniała atmosfera;
Maraton bieszczadzki – jesienny bieg górski na trasie ponad 50 km, mający swój początek i koniec w Cisnej lub Wetlinie;
Galeria Przy Pętli (w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej), tu odbywają się comiesięczne wystawy
prac artystów związanych z regionem, wernisaże połączone z koncertami i pokazami filmów – wspaniała atmosfera
przyciągająca tak mieszkańców, jak i turystów.

Cisna Commune Days (Dni Gminy Cisna ) – held yearly during the third weekend of July, it is a holiday of our commune, two days of great fun with concerts, performances, exhibitions of local artists, delicious food;
Bies Czad Blues – a cyclical blues event held at the beginning of August, with blues concerts, games and art exhibitions;
Inspired by the Bieszczady (Natchnieni Bieszczadem) – a music festival in August (concerts, art exhibitions, poetry
contests) – two days of good fun
Rozsypaniec – Bieszczady Art Meetings, held in mid-August, an event with a unique atmosphere, with wonderful
concerts of sung poetry, blues and tourist song, art exhibitions, poetry contests;
Jazz concerts in Stare sioło cafe (Koncerty jazzowe w kawiarni Stare Sioło – from May till October Stare Sioło cafe
is full of jazz music and fantastic atmosphere;
Bieszczady marathon (Maraton bieszczadzki) – an autumn mountain running race along the 50 km route, which
starts and finishes in Cisna or Wetlina;
Galeria Przy Pętli – the gallery located in the premises of the Communal Centre of Culture and Ecology (Gminne Centrum Kultury i Ekologii) in Cisna organizes monthly exhibitions of local artists and vernissages combined with concerts
and film shows; the great atmosphere attracts both locals and tourists.
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Dni Gminy Cisna / Cisna Commune Days, fot. arch. CIT Cisna
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Rozsypaniec – Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką / Rozsypaniec – Bieszczady Art Meetings, fot. arch. CIT Cisna
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