
 
 

ВІДКРИТТЯ ТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ  

«ГОРАМИ НАШОЇ СЛАВИ» 
 

З нагоди 70-ліття створення 

УПА в рамках Всесвітнього 

фестивалю українських кредитних 

спілок, заходи якого впродовж двох 

тижнів пошановували 20-ту річницю 

відродження кооперації в Україні, а 

також були приурочені до 20-ліття 

кредитної спілки «Вигода», в період 

14-19 липня відбувся похід групи 

активістів за новим, спеціально 

розробленим, маршрутом 

карпатським краєм. Шестиденний 

похід групи ентузіастів став 

формальним відкриттям цього нового 

маршруту під назвою «Горами нашої 

слави» та проходив під гаслом «І 

стали нам ті наші гори твердинею у 

лютий час». Розпочався захід о 6-й 

годині ранку від пам’ятника Степану 

Бандері в м.Стрию зі спільної 

молитви та благословення декана 

стрийського УГКЦ, митрофорного 

протоієрея о.Івана Барабаша. Згодом 

учасники долучилися до хресної ходи 

на горі Яворина, де цього року на 

кожній стації (а їх на відрізку 14 км у 

горах є 14) у молитовній злуці 

згадували жінок УПА, їхнє віддане 

служіння Україні та їхній чин. 

Протягом шестиденної 

мандрівки загальна кількість 

учасників змінювалася від 12 до 15 

осіб. Повністю маршрут подолали  

Роман Мартинів  з Жовківського р-

ну, Олеся Климець з смт.Дашава 

Стрийського р-ну, Вікторія Коцур та 

Андрій Стронціцький з м.Стрия і 

Богдан Сидорак з м.Моршина. На 

різних ділянках долучалися любителі 

гір з Моршина, Стрия, Сум, Львова, 

сіл Довге та Корчин. В середньому за 

день  проходили близько 15 

кілометрів. Здійснено сходження на 

гірські вершини, урочища та хребти, 

зокрема: Скелі Довбуша, Ясна Гора, 

урочище «Підцапове», вершини 

Яворина, Чорна Сигла, Магура, 

перевал Щавна, вершини 



«Сколівських Бескидів» Маківка, 

Кудрявець, Лопата, Хом, Ключ, 

Парашка, Кичера. Окрасою маршруту 

стала г.Кудрявець, з якої практично 

видно майже всі навколишні 

вершини, що розташовані на 

маршруті «Горами нашої слави», а в 

нічний час в далині добре видно вогні 

Сколього, Стрия, Трускавця, 

Дрогобича та інших населених 

пункти Сколівського, Стрийського, 

Дрогобицького районів Львіщини.  

 На початку маршруту в Гошеві та в 

кінці маршруту в  Корчині 

встановлено і освячено оригінальні 

таблиці про маршрут «Горами нашої 

слави» з текстами українською та 

англійською мовами. Символічним 

ідеологічним початком маршруту на 

Долинщині є криївка «Роберта»  

(Ярослав Мельник) на горі Яворині, а 

завершенням маршруту на 

Сколівщині – криївка Головного 

осередку пропаганди (ГОСП) ОУН і 

УПА, де провідником тривалий час 

був «Полтава» (Петро Федун), на горі 

Кичера поблизу Корчина. Після 

освячення таблиці в Корчині 

відбулося символічне закриття 

походу, де до дійства долучилися 

учасники художньо-мистецького 

пленера «Стрийська палітра» ім.Івана 

Хандона. Знаного художника і 

патріота Івана Хандона, який 

народився і помер у Корчині, 

учасники заключного дійства 

вшанували спільною молитвою на 

його могилі та відвідуванням 

помешкання, до якого гостинно 

запросила всіх його онука Тетяна.   

  На загал маршрут є 

середньої складності і його, на думку 

учасників мандрівки, необхідно 

скоригувати щодо тривалості, 

збільшивши до 8-денного. 

Мандрівники, долаючи протягом 

кожного дня певний відтинок пішого 

маршруту, надвечір ставали 

наметовим табором на нічліг. 

На місці розташування табору завжди 

відбувалася церемонія відкриття та 

закриття табору з молитвою і 

підняттям  державного прапора. 

Вечірні ватри супроводжувалися 

цікавими гутірками про визвольну 



боротьбу та виконанням 

патріотичних пісень. Учасники 

походу також склали свою пісню про 

всі заходи в рамках Всесвітнього 

фестивалю українських кредитних 

спілок, яку виконали у селі Розгірче 

спільно з громадою етнофестивалю  

«Стрийські потоки» в часі церемонії 

нагородження переможців конкурсу. 

Після опрацювання всіх 

відповідних матеріалів,     пов’язаних 

з історією території, якою пролягає 

маршрут, та аналізу самого першого  

походу, заплановано випуск 

туристичного путівника за цим 

маршрутом, а також проведення 

ознакування самого маршруту на 

місцевості. В подальшому зацікавлені 

групи мандрівників зможуть 

проходити повністю чи якусь частину 

маршруту «Горами нашої слави», 

насолоджуючись красою 

карпатського краю та збагачуючись 

безпосередньою інформацією про 

героїчну боротьбу українських 

патріотів за відновлення української 

держави, за її незалежність, за наше з 

вами майбутнє та майбутнє наших 

дітей. Цей маршрут є однією з 

чисельних сторінок української слави 

та звитяги, яка повинна мати не лише 

відображення на мандрівних мапах, 

але й навічно закарбуватися в серцях 

патріотів нинішнього і майбутніх 

поколінь. 

Богдан Сидорак,  
ініціатор відкриття 

туристичного маршруту,  

ідейний провідник 

  





  





  



  



 

  



 


