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Charakter szkoleniowy, ale też kronikarski 
i towarzyski miał ukazujący się od stycznia 1979 r. 
„Siwerniak”, wewnętrzny biuletyn SKPB Lublin. 
Z początku (pod redakcją Ewy Stobnickiej i Marka 
Florka) kwartalnik, później robiony dość 
nieregularnie (do wiosny 1985 – 17 numerów) 
spełniał jednak swą funkcję – trochę poplotkować, 
trochę nauczyć. „Siwerniaka” reaktywowała Marta 
Miedzwiecka, od kwietnia 1992 do grudnia 1999 
ukazało się 20 numerów pisma. 
(„Siwerniak” numer specjalny 29 – 30 września 
2001) 
 
 
 
 
 
Dziewięć lat temu wyszedł ostatni numer naszego 
kołowego biuletynu. To, co Szanowni Czytelnicy 
mają przed swymi oczyma stanowi próbę drugiej 
reaktywacji, czy raczej reanimacji „Siwerniaka”. 
Zachęcamy wszystkich do krytyki (konstruktywnej) 
i współtworzenia naszego biuletynu. Parafrazując 
słowa jednego smutnego pana: Czytelnicy do 
piór!!! 
Trzydzieści lat tradycji to szlachetny, ale jednak 
balast. Spodziewamy się wielu komentarzy 
niekoniecznie przychylnych, ale mamy nadzieję, że 
uda nam się wspólnie stworzyć coś wartościowego. 
 
Numer jest niejako wersją demonstracyjną 
i pewnego rodzaju propozycją tego, co zamierzamy 
robić. 
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TUtaj i tam 
 
 
Karolina Koziura 
 

Opowieści z wnętrza karpackiej 
wioski... Słów kilka o regionie 
etnograficznym Bojkowszczyzny 
 

Czasami warto zejść z głównego szlaku 
karpackiego wiodącego wzdłuż połonin Borżawy 
i Równej zajrzeć do wiosek leżących u ich stop. 
Mogą nas zadziwić bogactwem swojej kultury  
i odmiennością życia ich mieszkańców. Taką 
wioską jest m.in. Libuchora – uważana za 
centralną wioskę regionu etnograficznego 
Bojkowszczyzny.  
 

Czym jest Bojkowszczyzna, a kim 
Bojkowie? Z pewnością dzisiaj odpowiedź na to 
pytanie nie jest prosta. W niniejszym artykule 
postaram się scharakteryzować ten region – jego 
granice i główne wyróżniki odnosząc się głównie 
do literatury etnograficznej końca XIX i początku 
XX wieku. Wynika to z faktu, iż obecnie niewiele 
pisze się na temat współczesnego życia i kultury 
mieszkańców wsi karpackich. Za cel stawiam sobie 
tym samym wykazanie, czym był region 
etnograficzny Bojkowszczyzny i jak następował 
proces jego formułowania w polskiej myśli 
naukowej.  
 
W Libuchorze 
 

Nasze oczy przykuje tu przede wszystkim 
drewniane budownictwo. Ogromna ilość dobrze 
zachowanych, krytych strzechą chat sprawiła, iż 
miejscowość zyskała sobie miano “żywego 
skansenu” (Osadnik 2005). Jednotraktowe chaty – 
mieszczące pod jednym dachem część gospodarczą 
oraz mieszkalną – niegdyś stanowiły typowy obraz 
dla tego regionu. Dziś mimo, że stawiane są nowe, 
wygodniejsze domy, drewniane, choć już dużo 
większe – stare chaty pozostawione czasowi służą 
mieszkańcom za stodoły bądź stajnie. Jeżeli 
wejdziemy do najbliższego sklepu – a w samej wsi 
jest ich ponad 15 (na około 2500 mieszkańców i 15 
km długości wsi) i rozpoczniemy rozmowę 
z miejscowymi od razu spostrzeżemy (przy choćby 
minimalnej znajomości ukraińskiego), że 
rozmawiają oni nieco odmiennie. Posługują się 
miejscową gwarą.  

To właśnie budownictwo i język obok takich 
elementów jak strój, charakter pracy czy 
obrzędowość, stanowiły niegdyś, dla pierwszych 
etnografów punkt wyjścia w opisaniu kultury 
„ludu” i na ich podstawie tworzyli jego klasyfikacje 
oraz dalsze uogólnienia. Przyjrzyjmy się, jak 
wyglądał ten proces na terenie dzisiejszych obłasti 
lwowskiej i iwano – frankowskiej. 
 
Obiektywne oko badacza 
 

Jednym z pierwszych badaczy, który 
zainteresował się obszarem Karpat – 
a w szczególności grupą Górali ruskich był Izydor 
Kopernicki, autor trzech znanych mi prac 
zamieszczonych w czasopismach: „Wisła” oraz 
w “Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej” 
Komisji antropologicznej Akademii Umiejętności w 
Krakowie z 1889 r. Podstawą pracy tegoż badacza 
jest wycieczka antropologiczna (Kopernicki 
1889b:3) jaką odbył w 1888 r. dla naocznego 
poznania Górali ruskich w ich własnych siedzibach 
i dla zebrania możliwej ilości ściślejszych 
spostrzeżeń etnograficznych i antropometrycznych. 
W ciągu 4 – 5 tygodni badacz postanowił zwiedzić 
od Popradu do Czeremosza główne siedziby Górali 
ruskich po kolei tj. Łemków, Bojków, Tucholców 
i Hucułów zatrzymując się od jednego do trzech dni 
w najważniejszych miejscowościach (Kopernicki 
1889a: 2). Największą uwagę skupiał na 
właściwości w bycie, ubiorze i mowie mieszkańców 
każdej okolicy badanej (ibidem).  
 

Kolejnymi badaczami, którzy osobiście 
odwiedzili region etnograficzny byli Jan Falkowski 
– zajmujący się kulturą materialną i Bazyli 
Pasznycki – językoznawca oraz badacz kultury 
duchowej i społecznej. Są oni autorami zbiorczej 
pracy: „Na pograniczu łemkowsko – 
bojkowskim”(1935). 

Pierwsze z badań przeprowadzili w 1934 r. 
Na poznanie specyfiki pogranicza poświęcili 
badacze miesiąc badań terenowych i jak sami 
podkreślają: „podstawa naszych badań w bardzo 
małym stopniu były wiadomości z literatury, 
głównie zaś oparliśmy się na spostrzeżeniach 
i informacjach zebranych w terenie” (Falkowski, 
Pasznycki 1935:2). 
 

Do bodaj najsłynniejszych badaczy regionu 
należy Roman Reinfuss – najczęściej cytowany 
współcześnie znawca regionów etnograficznych 
Łemkowszczyzny i Bojkowszczyzny. Temu 
ostatniemu poświęcił obszerny artykuł: „Ze studiów 
nad kulturą materialną Bojków” (1939). 
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Wspomnianych badaczy łączy fakt, iż 

podstawą zebranego materiału były osobiście 
dostrzeżone w terenie cechy kultury. Nie wchodzili 
przy tym w głębsze kontakty z miejscowa 
ludnością, ograniczając się jedynie do lokalnych elit 
– głównie duchownych. Za podstawę służył im opis 
tzw. kultury materialnej (budownictwa, stroju, 
narzędzi gospodarstwa domowego etc.). Na tym 
etapie rozwoju polskiej myśli etnologicznej nikogo 
nie interesował fakt, kim czują się mieszkańcy wsi 
karpackich – czy sami siebie postrzegają się 
odmiennie od swoich sąsiadów? To badacz i jego 
obiektywne oko decydowało o tym, za kogo uznać 
mieszkańców poszczególnych wiosek. Jak jednak 
dalej postaram się wykazać – każdy z nich zgoła 
inaczej postrzegał Bojkowszczyznę – inne cechy 
obiektywne uznawał za ważne, a w konsekwencji 
inaczej wyznaczał granice całego regionu.  
 
Wyróżniki Bojkowszczyzny 
 

Jak podają badacze, na terenie 
Bojkowszczyzny występuje ogromne 
zróżnicowanie w typie tradycyjnego budownictwa. 
Obce wpływy możemy zauważyć głównie na 
pograniczu – łemkowskim na zachodzie 
i huculskim na wschodzie. Zgadzają się jednak, co 
do tego, iż typowa zagroda jest, jak już 
wspomniałam, jednotraktową chatą mieszczącą 
część gospodarczą oraz mieszkalną pod jednym, 
krytym strzechą dachem. Jak podaje I. Kopernicki 
(1889a: 4) izba mieszkalna nie jest na głównym 
końcu całego budynku, lecz we środku, między 
sienią, a boiskiem lub komorą, albo między 
boiskiem a stajnią. Budownictwo charakteryzowane 
jest jako bardzo proste. Rzadko występują tu 
zdobienia. Jedynie w środkowej części regionu 
(zdaniem R. Reinfussa) możemy spotkać oddzielne 
stawianie budynków mieszkalnych i gospo-
darczych, co świadczy o zamożności jego 
mieszkańców.  

Jeszcze większe zróżnicowanie w regionie 
dotyczy stroju. Nie sposób wymienić w tym 
punkcie wszystkich różnic, jakie podają badacze. 
Zwracają bowiem uwagę na szereg detali w 
ubiorze, zarówno męskim, jak i kobiecym 
(występowanie gorsetów i lejbyków u kobiet oraz 
siraków u mężczyzn w różnych odmianach). Zgodni 
są jedynie co do faktu prostoty stroju. Region 
Bojkowszczyzny postrzegany był w tym czasie jako 
jeden z najbiedniejszych obszarów górskich – stąd 
jego mieszkańcy szyli sobie proste ubrania z płótna 
i sukna samodziałowego. Całkowity brak tu 

zdobnictwa – w tym haftów charakterystycznych 
dla sąsiednich Hucułów. 

Dla niektórych badaczy – jak J. Falkowskie-
go i B. Pasznyckiego (1935) tym, co wyróżnia 
Bojków jest charakter ich zajęć – mianowicie 
wypas wołów (stąd jedna z teorii genezy nazwy 
Bojko doszukuje się określenia handlarza wołami). 
W odróżnieniu od trudniących się hodowlą owiec 
i koni – Łemków oraz Hucułów. Dalej jest to 
tradycyjne rolnictwo – przy użyciu prostych, 
drewnianych narzędzi oraz uprawa głównie zbóż, 
ziemniaków oraz kapusty.  

Oprócz wyżej opisanych cech obiektywnych 
ogromną rolę przy wytyczaniu i opisie grupy 
etnograficznej mają określone cechy charakteru jej 
członków. Jest to wyróżnik dominujący 
w najwcześniejszych opisach grupy, gdzie 
podkreślano konserwatyzm i surowość 
mieszkańców regionu. Tego typu cechy charakteru 
wymuszone były przez ciężkie warunki 
przyrodnicze, w jakich przyszło im żyć. Nie bez 
znaczenia pozostaje ubóstwo mieszkańców, 
przejawiające się w prostocie stroju i skromnym 
pożywieniu. Są to cechy określane terminem 
góralskości mieszkańców Karpat.  

I. Kopernicki określa charakter Bojków 
jako: „żywy i ogniście namiętny” (1889a:7). 
Uchodzą oni również za lekkomyślnych i mających 
słabość do alkoholu. R. Reinfuss definiuje ich jako 
prymitywnych – zwłaszcza w porównaniu 
z sąsiednimi Łemkami.  
 
Granica regionu 

W oparciu o klasyfikacje powyższych 
elementów, badacze wyprowadzają określone 
granice regionu, w każdym przypadku nieco 
odmiennie.  

Według I.Kopernickiego „przeprawiwszy 
się na prawy brzeg Sanu z ogólnego obrazu kraju 
i widoku wsi nie doznaje się jeszcze wrażenia, iż się 
już jest w odmiennej krainie etnicznej” (Kopernicki 
1889a:15). Podobnie zachodnią granicę 
Bojkowszczyzny wyznacza J. Falkowski, dla 
którego teren między rzekami Osławą, a Sanem 
określa jako przejściowy: bojkowsko – łemkowski. 
Najdalej na zachód granice Bojkowszczyzny 
przesuwa R. Reinfuss: „osady ich ciągną się na 
wschód od lesistego grzbietu Wielkiego Działu, 
oddzielającego dolinę Osławy od zlewiska rzeczki 
Tarnawy i Jabłonki, aż po dolinę Bystrzycy 
Sołotwińskiej. (Reinfuss 1939: 15). Dużo bardziej 
problematyczne jest zdaniem badacza wytyczenie 
północnej granicy regionu, która stanowi jedynie 
wąski pas podgórski (ibidem). Badacz dokonuje 
również wewnętrznego podziału Bojkowszczyzny 
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w oparciu o bariery geograficzne. Wyróżnił: 
Bojkowszczyznę zachodnią – terytorium od 
Łemkowszczyzny na wschód po potok Wołosaty 
i San, Bojkowszczyznę środkową – źródliska Sanu, 
dorzecze górnego Stryja i Oporu oraz wschodnia – 
doliny rzek i potoków od Bukiela i Mizunki aż po 
Bystrzycę Sołotwińską. Wskazuje tu przede 
wszystkim na odrębność środkowej części regionu. 
Obszar ten został nazwany przez I. Kopernickiego 
mianem Tucholszczyzny. Chaty są tu podmurowane 
i bogato zdobione m.in. okap frontowy oraz 
odrzwia u drzwi środkowych. Wewnątrz chaty są 
schludniejsze i czystsze niż u Bojków. 
A charakterystyczny u mieszkańców popęd 
estetyczny (Kopernicki 1889b:7) przyrównuje ich 
do sąsiednich Hucułów.  
 
Problemy definicyjne 

Region etnograficzny bywa definiowany 
(np. w Słowniku etnologicznym) jako określony 
obszar, który można wyróżnić pod względem 
występujących na jego obszarze elementów kultury. 
Osobiście skłaniam się raczej do stwierdzenia, iż 
region etnograficzny jest czymś skonstruowanym. 
Powstaje na początku w głowie badacza, który 
pragnie scharakteryzować i zaklasyfikować dany 
obszar. Tym samym sam w sobie nie istnieje. 
Bowiem w terenie dostrzegamy jedynie pewne 
zróżnicowanie – a sposób, w jaki to opiszemy 
pozostaje naszym zadaniem. Wyraźnie widać to w 
opisach pierwszych badaczy, którzy rościli sobie 
prawo do obiektywnych opisów tworząc 
jednocześnie te jak najbardziej subiektywne.  

Nie znalazł odpowiedzi w artykule ten, kto 
poszukiwał dokładnej odpowiedzi na pytanie – 
czym jest Bojkowszczyzna a kim Bojkowie? Jakie 
elementy ma uważać za typowe? Takie zresztą nie 
było moje założenie. Sytuacja bowiem skomplikuje 
nam się dużo bardziej, jeśli poruszymy kwestie, 
zbyt rozległe aby tu je poruszać, mianowicie 
samoidentyfikacji mieszkańców regionu. 
W przeszłych opisach brak wskazówki, na ile 
mieszkańcy poszczególnych wiosek sami siebie 
nazywali a tym samym wyróżniali od sąsiadów. 
A jak wygląda to dzisiaj? 
 
Powrót do Libuchory 

Przez cały okres mojego pobytu 
w Libuchorze – a odwiedziłam ta wioskę 
dwukrotnie w 2006 i 2008 r., nie spotkałam się, aby 
ktokolwiek sam nazwał siebie Bojkiem. Co więcej 
nazwa ta bardzo często pozostaje dla mieszkańców 
regionu zupełnie obca – znana jest jedynie 
wykształconym miejscowym elitom (a i to nie 
zawsze). Ludzie identyfikują się raczej jako 

mieszkańcy poszczególnych wiosek i czują się 
związani ze społecznością lokalną, jaką tworzą 
(czego wyraz możemy znaleźć choćby w weselach, 
które są okazją do biesiady dla całej wsi). Warto 
jednak wiedzieć, jaka przeszłość łączy 
„Pikujowych” (tak określił się jeden z moich 
rozmówców) – w jaki sposób niegdyś byli 
postrzegani. Dziś, choć z pewnością należy znać 
bogate opisy etnograficzne i mieć świadomość, na 
jakim obszarze przebywamy, warto na 
mieszkańców każdej wioski spojrzeć z dzisiejszej 
perspektywy – tego co ich łączy, a co dzieli. Oprócz 
barwnych fotografii drewnianych chat zobaczyć, 
w jaki sposób budują nowe, gdzie pracują, a jak 
świętują. Może to właśnie nas dotyczy odkrywanie 
nowego obrazu karpackiej rzeczywistości.O ile 
bardziej może to wzbogacić nasze górskie 
wędrówki? 
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Anna Śliwa 
 

Aktywność organizacyjna Łemków po 
1989 roku 
 
 Pod względem politycznym, 
organizacyjnym i światopoglądowym Łemkowie 
nie tworzą jednolitej grupy. Zaszłości historyczne, 
mające swe źródła w początkach XX wieku 
wpłynęły na fakt wytworzenia się dwóch 
przeciwstawnych sobie obozów: pro ukraińskiego 
oraz dającego się określić jako „autonomiczny”. 
Pierwszy z nich widzi Łemków jako część narodu 
ukraińskiego, zamieszkującą ziemie polskie. 
Natomiast przedstawiciele drugiego uważają się za 
naród odrębny zarówno od Ukraińców jak i od 
Polaków, uznając jednocześnie związek z Rusinami 
zza wododziału karpackiego. Mówią oni za Paulem 
Robertem Magocsi o istnieniu narodowości 
Karpato- Rusinów- Łemków. Te dwa odłamy ruchu 
łemkowskiego często są wobec siebie nieufne a 
nawet wrogie, oskarżając się wzajemnie o zdradę 
interesów. 
 Po 1989 roku nastąpił w Polsce żywiołowy 
rozwój różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji. 
Ruch ten nie ominął także Łemków. Istniejące już 
w czasach PRL-u oddolne inicjatywy społeczności 
łemkowskiej nabrały bardziej zinstytucjonali-
zowanego charakteru. Proces ten miał miejsce 
zarówno na Ziemiach Zachodnich, które od czasów 
wysiedleń stały się dla Łemków nowym domem jak 
i na Łemkowszczyźnie, gdzie powoli zaczynało być 
widoczne tak zwane „odrodzenie łemkowskie”. 
Wzrost poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 
i kulturowej zaowocował powstaniem między 
innymi: Zjednoczenia Łemków, Stowarzyszenia 
Łemków, Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w 
Gorlicach, Towarzystwa na Rzecz Rozwoju 
Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, 
Łemkowskiej Fundacji Oświatowej im. Jana 
Krynickiego, Fundacji Wspierania Mniejszości 
Łemkowskiej „Rutenika”, Rusińskiego 
Demokratycznego Kręgu Łemków w Polsce 
„Hospodar” w Bielance. W niniejszym artykule 
omówione zostaną cztery największe i najprężniej 
działające organizacje łemkowskie działające 
w Polsce. 
 
Stowarzyszenie Łemków 
 
 Chronologicznie pierwszą organizacją 
łemkowską, która pojawiła się po upadku 
komunizmu w Polsce było Stowarzyszenie 
Łemków. Zostało ono zarejestrowane w Legnicy w 

kwietniu 1989 r. i początkowo działało przede 
wszystkim w środowisku przesiedleńców 
z Łemkowszczyzny na Dolnym Śląsku. 
Stowarzyszenie wywodzi się z istniejącego od lat 
sześćdziesiątych XX wieku ruchu podkreślającego 
odrębność Łemków od narodu ukraińskiego. Pogląd 
ten opiera się z kolei na sięgającej jeszcze czasów 
przed pierwszą wojną światową koncepcji 
rusofilskiej, która potem ewoluowała do 
autonomizmu.  
 Przed rokiem 1989 nurt ten był wyrazem 
sprzeciwu wobec działań prowadzonych przez 
Ukraińskie Towarzystwo Społeczno- Kulturowe 
(UTSK) zmierzających do unifikacji ruchu 
łemkowskiego i ukraińskiego. Jednak jeszcze do 
połowy lat osiemdziesiątych autonomiści 
podejmowali wspólnie z UTSK działania mające na 
celu promocję kultury łemkowskiej- w tym 
organizację Watr, będących jedną z niewielu 
możliwości prezentacji dorobku kulturalnego 
Łemków. Drogi obydwu nurtów ostatecznie 
rozeszły się w 1990 r., kiedy Watra została 
opanowana przez zwolenników opcji 
proukraińskiej. 
 Powstałe w 1989 r. Stowarzyszenie 
postawiło sobie przede wszystkim cele związane 
z integracją środowiska łemkowskiego niezależnie 
od poglądów politycznych i przekonań religijnych 
oraz podtrzymywaniem kultury narodowej, 
nauczaniem języka łemkowskiego, popularyzacją 
wiedzy o Łemkowszczyźnie i jej historii oraz 
propagowaniem przyjaźni polsko- łemkowskiej. 
Cele te miały być spełnione przez różne formy 
działalności kulturalno oświatowej od koncertów po 
odczyty naukowe, wydawanie broszur, 
informatorów i podręczników w języku 
łemkowskim, prowadzenie świetlic, bibliotek 
i czytelni z książkami i czasopismami 
łemkowskimi, organizowanie rajdów, wycieczek po 
Łemkowszczyźnie, włączanie się w prace związane 
z konserwacją zabytków materialnej kultury 
łemkowskiej oraz udział w krajowych 
i międzynarodowych przeglądach artystycznych 
i kulturalnych. Aby zrealizować założone cele 
Stowarzyszenie zadeklarowało daleko posuniętą 
współpracę zarówno z administracją państwową 
i samorządową jak również z innymi organizacjami 
mniejszości narodowych oraz wszelkimi 
instytucjami kulturalnymi i oświatowymi 
zajmującymi się tą tematyką. 
 Utworzenie Stowarzyszenia Łemków jako 
pierwszej od czasów wojny organizacji 
podkreślającej odrębność narodową tej grupy 
etnicznej miało doniosłe znaczenie dla całego 
środowiska. Zakończyło trwającą przez blisko 
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pięćdziesiąt lat względną współpracę autonomistów 
ze zwolennikami opcji proukraińskiej. Pogłębiło 
jednocześnie istniejące w tym środowisku podziały  
i doprowadziło do konsolidacji zwolenników 
poglądu o przynależności Łemków do narodu 
ukraińskiego, o czym szerzej w dalszej części 
artykułu. 
 Stowarzyszenie Łemków tworzą koła 
terenowe, które grupują się w oddziały okręgowe. 
Władzami naczelnymi są Krajowy Kongres 
zwoływany co cztery lata oraz wybierany przezeń 
Zarząd Główny. Obecnie w skład zarządu wchodzi 
13 osób, na czele z prezesem Andrzejem Kopczą 
oraz jego zastępcami Heleną Duć- Fajfer, 
Sławomirem Chomiakiem i Damianem 
Trochanowskim. Kontrolę nad pracami Zarządu 
sprawuje Komisja Rewizyjna. 
 Najwyższą władzą Stowarzyszenia Łemków 
jest Krajowy Kongres, w którym biorą udział 
delegaci kół (z głosem decydującym) oraz 
członkowie ustępującego Zarządu, o ile nie zostali 
wybrani na delegatów, członkowie honorowi oraz 
goście z głosem doradczym. Kongres ustala 
program działania Stowarzyszenia, rozpatruje 
i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium 
Zarządowi, wybiera prezesa oraz członków Zarządu 
Głównego oraz członków Komisji Rewizyjnej, 
rozpatruje wnioski i na ich podstawie podejmuje 
uchwały.  
 Wybrany Zarząd sprawuje swoje funkcje 
miedzy obradami Kongresu. Kieruje on codzienną 
działalnością Stowarzyszenia na podstawie Statutu 
oraz uchwał Kongresu. Reprezentuje on 
Stowarzyszenie Łemków w kontaktach 
zewnętrznych, zarządza jego majątkiem, wykonuje 
uchwały Kongresu oraz przyjęte plany pracy, 
powołuje sekcje i centralne zespoły artystyczne.  
 Zarząd sprawuje także nadzór nad kołami 
terenowymi. Ma prawo ich powoływania 
i rozwiązywania, a także uchylania uchwał 
zarządów okręgowych, w przypadku ich 
niezgodności z prawem, Statutem lub uchwałami 
Kongresu, jak również zawieszania w czynnościach 
ich członków, gdy ci łamią prawo lub zapisy 
Statutu. 
 W początkowej fazie Stowarzyszenie 
funkcjonowało tylko na ziemiach zachodnich. Tam 
też powstały pierwsze koła. Obecnie jest ich 13, 
z czego 3 działają na Łemkowszczyźnie. Są to koła 
w Krynicy, Uściu Gorlickim i Zdyni.  
 Stowarzyszenie Łemków jest członkiem 
Światowej Rady Rusinów, która powstała w marcu 
1993 r. podczas I Światowego Kongresu Rusinów  

w Medzilaborcach na Słowacji. Rada grupuje 
organizacje odwołujące się do istnienia odrębnego 
narodu Rusińskiego ze Słowacji, Rumunii, 
Jugosławii, Kanady, Stanów Zjednoczonych 
i Polski. Stowarzyszenie stało się dość szybko 
jednym z jej najważniejszych członków. Wyrazem 
tego stało się powierzenie mu organizacji 
II Kongresu Rusinów. Odbył się on w Krynicy 
w dniach 22 – 23 maja 1993 r. i był wyrazem 
prężnego działania organizacji. Stał się też 
doskonałą okazją do pokazania dorobku 
kulturalnego Łemków mieszkających w Polsce. 
Obradom towarzyszyły koncerty, wystawy 
i odczyty dotyczące historii, kultury i świadomości 
narodowej Rusinów. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia wchodzą też regularnie do 
naczelnych władz Rady. W latach 2003- 2005 
Andrzej Kopcza był nawet jej przewodniczącym. 
Świadczy to o dużym autorytecie, jaką organizacja 
ta cieszy się w ruchu światowym. 
 Najważniejszą obecnie gałęzią działalności 
Stowarzyszenia jest organizacja nauczania języka 
łemkowskiego, wydawanie podręczników oraz 
pomocy naukowych. Dzięki jego zabiegom po 1991 
roku na Łemkowszczyźnie oraz w miejscowościach 
zamieszkałych przez przesiedleńców wprowadzono 
język łemkowski jako przedmiot nadobowiązkowy 
w szkołach gdzie zostało zgłoszonych przynajmniej 
6 uczniów. Jako pierwsza takie zajęcia zaczęła 
organizować już w roku szkolnym 1991/1992 
szkoła podstawowa w Uściu Gorlickim.  Kolejne 
punkty powstały w Rozdzielu k. Gorlic, 
Gładyszowie, Bielance, Krynicy i Kunkowej. 
Obecnie funkcjonuje 25 placówek, od szczebla 
podstawowego do licealnego gdzie dzieci imłodzież 
mogą uczyć się języka łemkowskiego. Część z nich 
znajduje się na ziemiach zachodnich, gdzie istnieją 
zwarte grupy przesiedleńców z Łemkowszczyzny. 
Członkowie Stowarzyszenia byli też autorami 
pierwszych podręczników do nauki języka 
łemkowskiego. Główną autorką większości z nich 
jest zamieszkała w Uściu Gorlickim Mirosława 
Chomiak. Staraniem jednej z liderek ruchu Heleny 
Duć- Fajfer, zajmującej się badaniami nad literaturą 
łemkowską i językiem łemkowskim w 2001 r. 
Uniwersytet Jagielloński utworzył kierunek 
filologia rosyjska z językiem rusińsko- 
łemkowskim. 
 Najważniejszą imprezą kulturalną 
organizowaną przez Stowarzyszenie jest 
Łemkowska Watra na Obczyźnie. Odbywa się ona 
w Michałowie na Dolnym Śląsku w opozycji do 
zdominowanej przez zwolenników ruchu 
proukraińskiego Watry w Zdyni.  



 7 

 Organem prasowym Stowarzyszenia jest 
czasopismo „Besida”, wydawane w Krynicy 
i Legnicy.  
 
Zjednoczenie Łemków 
 
 W odpowiedzi na utworzenie przez 
zwolenników odrębności narodowej Łemków 
Stowarzyszenia Łemków nastąpiła mobilizacja 
w ruchu proukraińskim. Zaowocowała ona 
powołaniem do życia w Gorlicach 30 grudnia 1989 
r. Zjednoczenia Łemków. Organizacja została 
zarejestrowana cztery miesiące później w Urzędzie 
Wojewódzkim w Nowym Sączu. 
 Członkowie Zjednoczenia wywodzili się 
przede wszystkim z kręgu dawnych działaczy 
Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno- 
Kulturalnego, przekształconego w 1990 r. 
w Związek Ukraińców w Polsce. Zjednoczenie stało 
się jedną z jego organizacji wspierających.  
 Poglądy członków Zjednoczenia na kwestię 
przynależności narodowej zostały określone w 
statucie. Łemkowie są tutaj nazwani ukraińską 
grupą etnograficzną i jako tacy przynależą 
nierozerwalnie do narodu ukraińskiego. Jest to 
stanowisko wywodzące się z przełomu XIX i XX 
wieku, a doprecyzowane w istniejącym przed i po I 
wojnie światowej ruchu ukrainofilskim. 
 Przed 1989 rokiem działacze proukraińscy 
współpracowali z autonomistami przy organizacji 
imprez kulturalnych. Wyrazem tego były 
odbywające się od początku lat osiemdziesiątych, 
początkowo w Bartnem, a następnie w Zdyni Watry 
Łemkowskie. Z czasem stawały się one coraz 
mocniej zdominowane przez zwolenników opcji 
proukraińskiej, co doprowadziło do wycofania się z 
nich późniejszych członków Stowarzyszenia 
Łemków. Późniejsi działacze Zjednoczenia 
Łemków znajdowali się także w sferach zbliżonych 
do powstałego jeszcze w 1969 r. Zespołu Pieśni i 
Tańca „Łemkowyna”. 
 Zjednoczenie Łemków postawiło sobie 
szerokie cele. Obejmowały one ochronę zabytków i 
folkloru łemkowskiego, tworzenie muzeów kultury 
łemkowskiej, inspirowanie badań łemkoznawczych 
oraz popularyzację amatorskiego ruchu 
artystycznego. Osobnym celem stała się organizacja 
Watry Łemkowskiej. Zjednoczenie Łemków 
podkreśliło także chęć reprezentowania interesów 
Łemków jako ukraińskiej grupy etnograficznej.  
 Założone cele miały być realizowane przez 
organizowanie koncertów, przedstawień, spotkań 
towarzyskich, kursów i konferencji naukowych a 
także tworzenie bibliotek, świetlic, zespołów 
artystycznych i kół zainteresowań. Zjednoczenie 

miało też zamiar inspirować organizację nauczania 
języka ukraińskiego w szkołach, do których 
uczęszczają dzieci z rodzin łemkowskich. Nie 
zaniedbywano także działalności wydawniczej. 
Miała się ona przejawiać w publikacji periodyków, 
broszur, opracowań popularno- naukowych czy 
wydawnictw literackich. 
 Podstawową jednostką organizacyjną 
Zjednoczenia Łemków jest koło. Musi ono liczyć 
co najmniej 5 członków. Koła wybierają Delegatów 
na odbywający się co trzy lata Zjazd Delegatów, 
który wybiera Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną 
i Sąd Koleżeński. Obecny Zarząd Główny liczy 
osiemnastu członków. Na jego czele stoi Stefan 
Hładyk wraz z zastępcami: Wacławem Szlantą, 
Stefanem Kłapykiem i Janem Trochanowskim. 
 Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą 
Zjednoczenia Łemków. Uchwala on dokumenty 
zjazdowe, w tym ordynację wyborczą zjazdu 
i zmiany w Statucie, ocenia na podstawie 
sprawozdań działalność Zarządu Głównego oraz 
udziela mu absolutorium, wybiera Zarząd Główny 
oraz Główną Komisję Rewizyjną a także dysponuje 
majątkiem Zjednoczenia. Zjazd jest też władny 
rozwiązać Zjednoczenie. 
 Zarząd Główny wybiera ze swojego grona 
7- 9 osobowe prezydium oraz ocenia jego pracę. 
Realizuje on w codziennej pracy uchwały Zjazdu 
oraz zarządza majątkiem Zjednoczenia. Należy do 
niego uchwalanie rocznego planu, budżetu oraz 
wysokości składek członkowskich. Zarząd ma także 
prawo zwołać Zjazd nadzwyczajny. Powołuje także 
redaktora naczelnego „Watry”, będącej oficjalnym 
organem prasowym Zjednoczenia Łemków.    
 Zjednoczenie Łemków o wiele mocniej niż 
Stowarzyszenie Łemków angażuje się w życie 
polityczne. Jednym z głównych zadań jakie 
postawili sobie jego członkowie jest zwrot mienia 
zabranego Łemkom w czasie Akcji „Wisła”. 
Jednym z prekursorów walki stał się Stefan Hładyk, 
który w latach 2000- 2001 wygrał sprawę przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym o zwrot 7 ha 
lasów. Działacze Zjednoczenia udzielają porad 
w jaki sposób składać wnioski o zwrot mienia, 
a w skrajnych przypadkach skargi do Trybunału 
w Strassburgu.  
 Szczególne miejsce w działalności 
Zjednoczenia zajmuje budowanie świadomości 
narodowej dzieci i młodzieży. W tym celu 
zorganizowane zostały punkty nauki języka 
ukraińskiego z dialektem łemkowskim między 
innymi w Kunkowej, Nowicy, Gładyszowie 
i Hańczowej. Podczas zajęć dzieci poznają nie tylko 
język, ale także kulturę łemkowską, tradycje, 
piosenki, historię oraz religię. Ważne miejsce 
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zajmuje tu dom spotkań młodzieżowych 
grekokatolickiej organizacji „Sarepta” w Nowicy, 
gdzie odbywają się spotkania formacyjne, 
rekolekcje i obozy artystyczne.  
 Zjednoczenie wspiera także amatorską 
działalność artystyczną dzieci i młodzieży 
prowadząc grupę teatralną „Łemkiwskij perstenyk” 
(Łemkowski pierścień) w Gładyszowie oraz zespół 
folklorystyczny „Ruczaj” przy Szkole Podstawowej 
w Sękowej.  
  Zjednoczenie Łemków realizuje także wiele 
projektów cyklicznych. Najważniejszym z nich jest 
Festiwal Kultury Łemkowskiej - Łemkowska 
Watra, dla organizacji którego Zjednoczenie 
wykupiło i zagospodarowało teren we wsi Zdynia. 
Spotkanie to odbyło się w bieżącym roku już po raz 
dwudziesty siódmy. Co roku jest ono okazją do 
spotkań Łemków zarówno z Beskidu Niskiego jak 
i z ziem zachodnich oraz z zagranicy. Watra 
w Zdyni jest w chwili obecnej największym tego 
typu festiwalem na świecie. W czasie trwania 
Watry w Galerii „Dworu Karwacjanów” 
w Gorlicach odbywają się wystawy związane 
z Łemkowszczyzną i życiem Łemków. Osobnym 
wydarzeniem jest „Kermesz” w Olchowcu 
odbywający się w maju. Jest to święto religijne 
połączone z zabawą ludową, tańcami i występami 
zespołów folklorystycznych. W ostatnich latach 
Zjednoczenie wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Pogranicza” z Ropy realizuje także program 
związany z przypomnieniem maziarskich tradycji 
miejscowości Łosie. Organizowane są przejazdy 
wozami maziarskimi z Szymbarku, połączone 
madziarskich warsztatami, wykładami na temat 
tego zapomnianego już zawodu oraz degustacja 
regionalnych potraw. 
 Zjednoczenie Łemków prowadzi też 
działalność wydawniczą. Podstawowym 
periodykiem i jednocześnie organem Zjednoczenia 
jest czasopismo „Watra”. Publikowane są także 
wspomnienia Łemków, zbiory pieśni ludowych 
oraz broszury informacyjne. 
 
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”  
 
 Organizacją łemkowską, która może 
poszczycić się najdłuższą historią istnienia pod tą 
samą nazwą jest Stowarzyszenie „Ruska Bursa”. 
Jego odnowienie nastąpiło 1 czerwca 1991 r., ale 
organizacja ta istniał już na początku wieku XX. Jej 
powstanie wiąże się z założeniem w 1906 r. 
gimnazjum w Gorlicach, co umożliwiło młodzieży 
z okolicznych wiosek zdobywanie wykształcenia 
ponadpodstawowego. Podobnie jak w innych 
miastach regionu- Nowym Sączu czy Krośnie 

odsetek młodzieży wiejskiej był jednak niewielki ze 
względu na trudności z dojazdem do szkoły. Wśród 
społeczników tamtych czasów zaczął się więc 
rodzić pomysł tworzenia burs dla młodzieży 
wiejskiej, głównie pochodzenia łemkowskiego. 
Organizacja taka istniała od 1898 r. w Nowym 
Sączu. W 1901 r. założono tu także bursę ukraińską. 
W Gorlicach po otwarciu gimnazjum rozpoczęto 
starania o utworzenie bursy. Zabiegi te przyniosły 
efekt w 1908 r., kiedy to utworzono Stowarzyszenie 
„Ruska Bursa”. Wśród jego założycieli byli księża 
Wasyl Kuryłło, Mychajło Jurczakewycz, 
Maksymilijan Durkot, Wołodymyr Kałużniackij. 
W kolejnym roku udało się wybudować na potrzeby 
bursy budynek w Gorlicach przy ulicy 
Sienkiewicza. Powstanie „Ruskiej Bursy” 
pozwoliło zwiększyć odsetek łemkowskiej 
młodzieży uczęszczającej do gorlickiego 
gimnazjum do około 15% wszystkich uczniów.  
 Stowarzyszenie funkcjonowało do czasów 
I wojny światowej, kiedy to działalność bursy 
została zawieszona. Udało się ją odnowić dopiero 
w 1931 r. Ostateczna likwidacja nastąpiła w 1950 r. 
Majątek organizacji przeszedł wtedy w ręce Skarbu 
Państwa. Z czasem w budynku Bursy ulokowano 
szpital.  
 Starania o reaktywację Stowarzyszenia 
trwały od połowy lat osiemdziesiątych. Prowadzili 
je początkowo działacze skupieni wokół Zespołu 
Pieśni i Tańca „Łemkowyna” oraz Rusińskiego 
Kręgu Demokratycznego „Hospodar”. Nie byli oni 
jednak w stanie udowodnić prawa następstwa 
w stosunku do przedwojennej organizacji. Dopiero 
powołanie nowego Stowarzyszenia „Ruska Bursa” 
w 1991 r., w oparciu o przedwojenny statut,  
umożliwiło podjęcie efektywnych starań o zwrot 
zagarniętego przez państwo budynku. Zostały one 
zakończone sukcesem w 1994 r. Stowarzyszenie 
wprowadziło się do opuszczonych przez szpital 
budynków, dzieląc je z zespołem „Łemkowyna” 
i Kręgiem „Hospodar”. 
 Działalność statutowa Stowarzyszenia miała 
się koncentrować wokół dwóch głównych 
obszarów. Pierwszym z nich miało być udzielanie 
pomocy materialnej i mieszkaniowej młodzieży 
łemkowskiej uczącej się w szkołach w Gorlicach. 
Kolejne punkty statutu rozszerzały tę działalność 
także na udzielanie pomocy stypendialnej 
studentom pochodzenia łemkowskiego. Drugim 
ważnym obszarem działania Stowarzyszenia stało 
się pielęgnowanie narodowych wartości rusińskich, 
szerzenie oświaty pozaszkolnej, organizacja 
odczytów, spotkań, koncertów, przedstawień. 
 Stowarzyszenie „Ruska Bursa” już w swojej 
nazwie odwołuje się do ideałów istnienia odrębnego 
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od Ukraińców narodu rusińskiego. Z tego też 
względu znajduje ono wiele obszarów współpracy z 
opisanym już wyżej Stowarzyszeniem Łemków. 
Poważne zadrażnienia istnieją natomiast ze 
Zjednoczeniem Łemków. Dotyczą one przede 
wszystkim kwestii materialnych. Po oddaniu 
budynku dawnej Bursy Stowarzyszeniu 
Zjednoczenie Łemków wystąpiło do wojewody 
nowosądeckiego z wnioskiem o jego zwrot podając 
się za kontynuatora działalności przedwojennej 
organizacji. Jednocześnie jego przewodniczący 
Stefan Hładyk wysunął wobec władz 
Stowarzyszenia zarzuty o niszczenie tożsamości 
Łemków, sprzyjanie jednej tylko opcji 
światopoglądowej i zawłaszczenie mienia 
łemkowskiego dla własnych potrzeb. Rozpętany w 
ten sposób spór toczył się przez ponad 10 lat, 
przechodząc przez urzędy różnych instancji 
opierając się aż o Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Z obydwu stron 
padały ciężkie zarzuty o rozgrywanie sprawy Bursy 
dla własnych celów, zdradę interesów łemkowskich 
czy chęć zawłaszczenia atrakcyjnej nieruchomości.  

W 2007 r. Wojewoda Małopolski podjął 
decyzję o podziale nieruchomości w taki sposób, że 
budynek przypadł Stowarzyszeniu, a działka 
Zjednoczeniu Łemków. Została ona oprotestowana 
przez Stefana Hładyka, który zwrócił się nawet ze 
skargą do Fundacji Helsińskiej na rzekome łamanie 
praw człowieka przez władze województwa.  Spór 
o Ruską Bursę ujawnił głębokie podziały 
światopoglądowe w społeczności łemkowskiej 
i pokazał jak trudno jest o porozumienie między 
zwolennikami poszczególnych opcji. Jest to 
w istocie swej konflikt natury ideologicznej, 
w którym obie strony podają się za jedynych 
pełnoprawnych przedstawicieli społeczności 
łemkowskiej w Polsce.  
 Stowarzyszenie „Ruska Bursa” działa 
według statutu pochodzącego jeszcze z 1908 r. Jego 
władzami naczelnymi są zbierające się raz do roku 
Walne Zgromadzenie, które wybiera tak zwany 
Wydział, który kieruje bieżącą pracą organizacji. 
Obecnie Wydział składa się z 7 osób. Na jego czele 
stoi Bogdan Gambal, którego zastępcą jest Helena 
Duć- Fajfer.  
 W chwili obecnej działalność 
Stowarzyszenie „Ruska Bursa” koncentruje się 
przede wszystkim na sprawach związanych 
z edukacją i podtrzymywaniem łemkowskiej 
tożsamości narodowej. W budynku organizacji 
działa punkt nauczania języka łemkowskiego dla 
młodzieży licealnej, która nie może na nie 
uczęszczać w Liceum im. Marcina Kromera ze 
względu na kolizję z innymi zajęciami lekcyjnymi 

w swoich szkołach. Od jesieni 2000 roku działa tu 
także Młodzieżowy Teatr „Terka”. Duża część 
uczęszczającej na zajęcia w Bursie młodzieży 
należy także do zespołu „Łemkowyna”. 
Stowarzyszenie organizuje ponadto uroczyste 
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego dla 
swoich podopiecznych. To ostatnie połączone jest z 
zabawą świętojańską nazywaną Rusalem.    
 
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. 
 
 Jedną z młodszych, ale bardzo prężnie 
działających organizacji łemkowskich jest 
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury 
Łemkowskiej w Zyndranowej. Zostało ono 
powołane w kwietniu 1995 dla ochrony dziedzictwa 
kulturowego Łemków oraz prowadzenie Muzeum 
Kultury Łemkowskiej.  
 Historia powstania Muzeum jest jednak 
wcześniejsza o kilkadziesiąt lat. Wiąże się ona 
ściśle z osobą Teodora (Fedora) Gocza, 
pochodzącego z Zyndranowej koło Tylawy Łemka, 
który w 1954 r. powrócił do rodzinnej wsi 
z wysiedlenia na ziemie zachodnie. Całe jego życie 
po powrocie w Beskid Niski stało się polem walki 
o podtrzymanie świadomości narodowej Łemków 
i zachowanie ich kultury materialnej i duchowej. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności po powrocie do 
Zyndranowej zastał swój rodzinny dom w prawie 
nienaruszonym stanie. Początkowo Gocz 
zamieszkał w nim, a skupił się przede wszystkim na 
ratowaniu ginącego folkloru łemkowskiego. W tym 
celu powołał do życia zespół „Łemkowskie 
wesele”, który w ciągu 4 lat działalności zyskał 
sobie sporą popularność wśród mieszkańców 
Podkarpacia. Zespołowi brakowało jednak strojów i 
rekwizytów. Stąd właśnie narodził się pomysł 
ratowania pamiątek, ubiorów i przedmiotów 
codziennego użytku. Początkowo były one zbierane 
w domu Pawła Stefanowskiego, jednego z działaczy 
Sekcji Łemkowskiej przy Ukraińskim 
Towarzystwie Społeczno Kulturalnym, w Bielance. 
Z czasem jednak zbiór rozrósł się tak mocno, że 
konieczne stało się znalezienie dla niego nowego 
lokum. Wtedy to Teodor Gocz zaproponował swoja 
rodzinną zagrodę, obok której zdążył już postawić 
murowany budynek mieszkalny. 17 sierpnia 1968 r. 
na zebraniu w Bielance postanowiono powołać do 
życia Izbę Pamiątek Kulturalnych w Zyndranowej. 
Była to pierwsza społeczna instytucja opieki nad 
zabytkami na Podkarpaciu. 
 Koleje losu Izby, która z czasem doczekała 
się miana Muzeum były zmienne. Władze 
państwowe nie zawsze przychylnie patrzyły na 
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działalność Gocza. Szczególnie kiedy zaczął on 
stawiać na terenie Muzeum pomniki poświecone 
martyrologii Łemków oraz walkom o przełęcz 
Dukielską w 1944 r. Drugi z tych epizodów 
doczekał się szczególnie dramatycznego finału. 
Pomnik został wysadzony przez saperów, 
a Muzeum zamknięte. 
 Cała dekada lat osiemdziesiątych to walka 
o utrzymanie niezależności Muzeum oraz 
zgromadzenie wystarczających środków na 
zabezpieczenie posiadanych zbiorów. Dopiero 
w 1990 roku przeszło ono pod opiekę Muzeum 
Historycznego w Dukli na zasadzie użyczenia. 
Jednak nie przyniosło to spodziewanych rezultatów 
i już w 1994 r. znalazło się ono ponownie 
w katastrofalnej sytuacji finansowej, która 
doprowadziła do jego zamknięcia. Z faktem tym nie 
mógł się pogodzić Gocz, który zaczął oprowadzać 
turystów społecznie.  
 Przełomowym momentem w funkcjono-
waniu Muzeum był rok 1994 kiedy otwarto kolejny 
element ekspozycji- chałupę żydowską. Stało się to 
w obecności Samuela Olinera, bratanka właściciela, 
jedynego uratowanego zyndranowskiego Żyda, dziś 
profesora na Uniwersytecie Humboldta 
w Kalifornii. W podniosłej atmosferze 
przedstawiciele władz obiecali pomoc kierowanej 
przez Gocza placówce. Jednak przez kolejne dwa 
lata w jej sytuacji nic się nie zmieniło. Wtedy też 
narodził się pomysł powołania instytucji 
wspierającej jej funkcjonowanie. W ten sposób 
powstało Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. 
 W 1996 r. wydawało się, że prowadzony 
przez Gocza Skansen wychodzi na prostą. Jego 
działalnością zainteresował się dyrektor 
krośnieńskiego Muzeum Okręgowego Artur Bata. 
Doprowadził on do podpisania umowy użyczenia 
i Muzeum Kultury Łemkowskiej zaczęło działać 
jako oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 
Współpraca ta trwała jednak tylko do czasu zmiany 
dyrektora. Następca Artura Baty, Jan Gancarski 
uznał, że dalsze utrzymywanie oddziału jest 
nierentowne. Obecnie po kolejnych perturbacjach 
Muzeum funkcjonuje wyłącznie dzięki środkom 
uzyskiwanym przez Towarzystwo na Rzecz 
Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej 
w Zyndranowej.  
 Obecnie w skład Muzeum wchodzą: 
rodzinna chyża Teodora Gocza, w której 
zgromadzono przedmioty codziennego użytku, 
stroje ludowe, wyposażenie kancelarii wiejskiej 
oraz elementy wystroju nieistniejących cerkwi. 
W przybudówce znajduje się kolekcja pisanek 
Aleksandry Hryńczuk- Polańskiej z Łabowej oraz 

Anny Buriak z Olchowca. Drugim budynkiem jest 
koniusznia kryjąca zbiory militariów z czasów I i II 
wojny światowej. W 1994 r. udało się pozyskać 
starą świetlicę wiejską z Tylawy. Została ona 
zaadaptowana na pomieszczenia wystawowe, 
bibliotekę i biuro Muzeum. W obrębie skansenu 
znajdują się także: kuźnia cygańska z Zyndranowej, 
zrekonstruowana kapliczka łemkowska, wiatrak 
przeniesiony z Wapiennego oraz chlewik. Muzeum 
zarządza także chałupą żydowską położoną poza 
jego obrębem.  
 Działalność Muzeum i Towarzystwa nie 
skupia się wyłącznie na gromadzeniu 
i udostępnianiu zbiorów. Jest to także swoiste 
centrum kulturalne dla ludności łemkowskiej ze 
wschodniej części Beskidu Niskiego. Od 1992 r. 
organizowane są 2 cykliczne imprezy- od „Rusal do 
Jana” na wiosnę oraz „Łemkowska jesień”. 
Prowadzona jest także działalność wydawnicza 
związana z propagowaniem wiedzy o łemkowskim 
dziedzictwie kulturowym.  
 Funkcjonowanie Muzeum w Zyndranowej 
oraz Towarzystwa jest w ogromnej części zasługą 
jego założyciela- Teodora (Fedora) Gocza. 
Człowiek ten poświecił tej idei całe swoje życie. 
Towarzystwo nie sprzyja żadnej z istniejących opcji 
ruchu łemkowskiego. Sam Gocz odcinał się 
wielokrotnie od poglądów działaczy 
wcześniejszego UTSK i późniejszego Zjednoczenia 
Łemków, chociaż przed 1989 r. współpracował 
z nimi. Jego poglądy są swoistą mieszaniną różnych 
wpływów sprowadzających się przede wszystkim 
do obawy o możliwość wynarodowienia 
i asymilacji Łemków z Polakami. Prowadzi to 
czasami do niemal histerycznych protestów 
przeciwko jakimkolwiek zmianom czy zamiarom 
władz. W jego obrazie otaczającej Łemków 
rzeczywistości można znaleźć wątki spiskowe 
sprowadzające się do rzekomej chęci zniszczenia 
łemkowskiego dziedzictwa kulturalnego przez 
Polaków. 
 Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zendra-
nowej wpisało się już na stałe w krajobraz 
kulturowy Beskidu Niskiego. Cieszy się ono dużą 
popularnością wśród odwiedzających rejon 
dukielski. Niestety jego przyszłość jest niepewna. 
Towarzystwo stara się pozyskiwać fundusze 
z różnych źródeł, ale rodzi się pytanie, co stanie się, 
kiedy zabraknie głównego motoru napędowego, 
czyli Fedora Gocza. 
 
 Łemkowskie organizacje społeczne 
przeżywają obecnie okres rozwoju. Ilość ich 
członków systematycznie rośnie. Ma to związek 
z odradzaniem się tożsamości narodowej Łemków 
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zarówno w wersji autonomicznej jak i ukraińskiej. 
Zniknął także strach towarzyszący w okresie PRL-u 
próbom przyznawania się do pochodzenia 
kojarzonego przez władze z działalnością 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Nasiliły się także 
utrudnione w minionej epoce kontakty między 
Łemkowszczyzną a mieszkającymi na Ziemiach 
Zachodnich przesiedleńcami. Ponadto możliwość 
pozyskiwania przez organizacje mniejszości 
narodowych funduszy z Unii Europejskiej 
doprowadziła do znacznego wzrostu ilości 
podejmowanych przez nie inicjatyw, które 
wcześniej nie mogły zostać zrealizowane z braku 
środków. Główną bolączka pozostaje rozbicie ruchu 
łemkowskiego i wzajemne animozje miedzy 
przedstawicielami jego głównych odłamów. 
Utrudniają one efektywne działania i dezorientują 
postronnych obserwatorów. Ich zakończenie 
miałoby pozytywne skutki dla całej społeczności 
łemkowskiej.     
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej pt. 
"Aktywność narodowa Łemków po 1989 roku (na 
przykładzie województw podkarpackiego  
i małopolskiego)", obronionej w czerwcu 2009 r. na 
Wydziale Politologii UMCS  

Łukasz Bajda 
 

„O człowieku, który się kulom nie 
kłaniał”. Życie i legenda Karola 
Świerczewskiego (1897 – 1947). 
 

Postać generała broni Karola Świerczews-
kiego nie doczekała się jeszcze rzetelnej biografii. 
Dziesiątki wspomnień, artykułów, opracowań, 
a nawet tekstów literackich poświęcanych mu 
w Polsce Ludowej najdelikatniej można określić 
jako prace nieobiektywne. Przeważa też w nich 
przede wszystkim  warstwa ideologiczno – 
propagandowa. Celem niniejszej pracy nie jest 
dokładne opisywanie życia Karola 
Świerczewskiego. Chciałbym tutaj zarysować 
przyczyny i proces tworzenia się jego legendy, 
przedstawiając jednocześnie niektóre fakty 
przemilczane w oficjalnym, peerelowskim 
życiorysie. Nie zamierzam również wdawać się 
tutaj w rozważania na temat śmierci „Waltera”. 

 
Karol Wacław Świerczewski, syn Karola 

Klemensa i Antoniny z Jędrzejewskich urodził się 
22 lutego 1897 r. w Warszawie. W wieku piętnastu 
lat stracił ojca, pomagał matce w wychowywaniu 
sześciorga rodzeństwa. 1 W 1915 r. w trakcie 
ewakuacji fabryki Gerlacha, której był 
pracownikiem, został przewieziony w głąb Rosji. 
Aż do rewolucji październikowej pracował 
w fabrykach Kazania, a potem Moskwy. Już 
w listopadzie 1917 r. wstąpił do sformowanej przy 
fabryce „Prowodnik” grupy bojowej Gwardii 
Czerwonej. W szeregach Pierwszego 
Moskiewskiego Oddziału Gwardii Czerwonej 
pomiędzy grudniem 1917 r., a lutym 1918 r. 
z oddziałami Skoropadskiego na Ukrainie. 
W czerwcu 1920 r., dowodząc batalionem 
w walkach z Polakami na Białorusi, został ranny 
w głowę i lewe ramię. W trakcie pobytu w szpitalu 
zachorował na tyfus i dlatego nie powrócił już na 
front wojny polsko – bolszewickiej.2  Następnie 
przebywał w Moskwie na urlopie zdrowotnym, po 
czym został mianowany dowódcą batalionu 
złożonego z Polaków, słuchaczy Szkoły 
Czerwonych Komunardów, na czele którego 
w maju i czerwcu 1921 r. brał udział w walkach 
z wojskami generała Antonowa. 

Przyszły generał wykształcenie wojskowe 
zdobył w latach 1924 – 1927 w Akademii 
                                                 
1 S. L. Wadecka, Generał Karol Świerczewski „Walter” 1897 
– 1947, Warszawa 1976, s. 194. 
2 P. Lipiński, O człowieku, który się kulom nie kłaniał, 
„Magazyn Gazety Wyborczej”, nr 12, 21.03.1997. 
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Wojskowej im. Michała Frunze. Po powrocie 
z Hiszpanii został starszym wykładowcą tejże 
uczelni.3 
 Świerczewski jako pułkownik Armii 
Czerwonej został doradcą wojskowym Kominternu 
do spraw organizowania Brygad 
Międzynarodowych przeciwko zwolennikom gen. 
Franco.4 Wówczas został awansowany na generała, 
a na przełomie listopada i grudnia przerzucono go 
do Hiszpanii. Objął dowództwo nad XIV Brygadą, 
złożoną przede wszystkim z Belgów i Francuzów. 
W grudniu 1936 r. brał udział w bitwie o Madryt 
i w powstrzymaniu frontalnego natarcia frankistów. 
Od lutego pełnił funkcję dowódcy dywizji. 
Uczestniczył w walkach na frontach południowym, 
aragońskim i katalońskim. 

 W czerwcu 1941 r. Świerczewski został 
dowódcą 248 Dywizji Piechoty. W opiniach wielu 
historyków na skutek błędów „Waltera” jednostka 
ponosiła podczas odwrotu duże straty, 
a w listopadzie została doszczętnie rozbita pod 
Wiaźmą.5 W tej bitwie zginął rodzony brat 
Świerczewskiego, Maksymilian.6 

 Aż do przeniesienia do nowotworzonych 
jednostek polskich pełnił funkcje szkoleniowe na 
tyłach. Początkowo był komendantem Kijowskiej 
Szkoły Oficerskiej Piechoty w Syberyjskim Okręgu 
Wojskowym. W czerwcu 1943 r. został skierowany 
do Nowosybirska. Dwa miesiące później, jako 
generał brygady został zastępcą dowódcy 
1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od 
sierpnia do września 1944 r. był zastępcą dowódcy 
Armii Polskiej w Związku Radzieckim, po czym 
zajął się organizowaniem 2 Armii, którą też 
dowodził (VIII – IX 1944 i XII 1944 – VI 1945). 7 
W międzyczasie powierzono generałowi 
Świerczewskiemu zadanie utworzenia 3 Armii. 
Z powodu braków kadrowych plan ten został 
zarzucony a „Walter” powrócił na poprzednie 
stanowisko. Brał udział w operacjach drezdeńskiej, 
budziszyńskiej i praskiej.  
 Tuż po zakończeniu II wojny światowej 
został awansowany na najwyższy stopień generalski 
– generała broni. Od czerwca do września 1945 r. 
pełnił funkcję Generalnego Inspektora Osadnictwa 
Woskowego, a następnie dowódcy Poznańskiego 
Okręgu Wojskowego. W lutym 1946 r. został 
wiceministrem obrony narodowej.8 

                                                 
3 M. Szczurowski, Dowódcy wojska polskiego na froncie 
wschodnim 1943 – 1945, Pruszków 1996, s. 144 – 146 
4 B. Gola, F. Ryszka, Hiszpania, Warszawa 1999, s. 207. 
5 J. J. Kasprzyk, dz. cyt., s. 101. 
6 P. Lipiński, dz. cyt. 
7 M. Szczurowski, dz. cyt. s. 146. 
8 J. J. Kasprzyk, dz. cyt., s. 102 – 103. 

 W 1946 r. wziął udział w obradach III 
Kongresu Słowian Amerykańskich jako 
przedstawiciel państwa polskiego. Wówczas 
odwiedził również skupiska polonijne w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.9 

Generał Świerczewski zginął 28 marca 1947 
r. w Jabłonkach pod Baligrodem w zasadzce 
zorganizowanej przez partyzantów UPA z sotni 
„Chrina”  
i „Stacha”. Śmierć „Waltera” posłużyła za pretekst 
do przeprowadzenia przesiedlenia ludności 
ukraińskiej z południowo – wschodniej Polski na 
Ziemie Odzyskane. Decyzje o akcji „Wisła” 
zapadły na kilka miesięcy przed śmiercią generała. 
Już w styczniu 1947 r. zaczęto sporządzać spisy 
rodzin przeznaczonych do wysiedlenia.10 
 
 Zdaniem Michałem Komara, jeśli chodzi 
Świerczewskiego udział Karola Świerczewskiego 
w hiszpańskiej wojnie domowej, nikt nie musiał 
tworzyć mitu po śmierci „Waltera”. Generał cieszył 
się szacunkiem żołnierzy republikańskich. Gdy 
w 1946 r. przybył do Stanów Zjednoczonych, to 
amerykańscy ochotnicy z Brygady im. Abrahama 
Lincolna witali go bardzo serdecznie.11 Również 
Polacy walczący w Hiszpanii, którzy przez krótki 
czas znaleźli się pod komendą Świerczewskiego 
mieli o nim jak najlepszą opinię.12 Dobrego zdania 
o Świerczewskim byli także Hiszpanie. W marcu 
1947 r. na bankiecie u polskiego ambasadora 
w Paryżu, La Pasionaria13 w rozmowie 
z Włodzimierzem Sokorskim nazwała Waltera 
„człowiekiem o nieustraszonym życiu”.14 
 Nowe państwo potrzebowało swoich 
bohaterów – Polaków, ale szczerze oddanych ideom 
„rewolucyjnym”. Życiorys gen. Karola 
Świerczewskiego idealnie odpowiadał potrzebom 
propagandy. Przede wszystkim, zanim został 
„gorliwym bojownikiem o wolność proletariatu” 
był robotnikiem.15 W dobie rewolucji 
październikowej przebywał w Moskwie i szybko 
poparł hasła bolszewickie. Używając frazeologii 

                                                 
9 S. L. Wadecka, dz. cyt., s. 197. 
10 A. Garlicki, Historia 1815 – 2004. Polska i świat, Warszawa 
2005, s. 468. 
11 M. Komar, Historia – nauczycielka wieloznaczności, 
„Polityka”, nr 13, 2002. 
12 Z. Berling, Wspomnienia t.2. Przeciw 17 Republice, 
Warszawa 1991, s. 249. 
13 Dolores Ibarruri Gomez (1895 – 1985), hiszpańska 
działaczka komunistyczna, znana z płomiennych wystąpień 
podczas wojny domowej. Ona rzuciła hasło „No pasaran” – 
Nie przejdą! 
14 W. Sokorski, Wspomnienia, Warszawa 1990, s. 175. 
15 A. Burghardt, Pada generał ranny śmiertelnie, „Bieszczad”, 
T. 7., s. 301. 
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z okresu PRL, „Walter” przebywał na „froncie 
walki z faszyzmem” od samego początku, od walk 
ze zwolennikami Franco na Półwyspie Iberyjskim. 
Spośród 142 wyższych dowódców wojska 
polskiego na wschodzie, których biogramy zestawił 
Maciej Szczurowski, Świerczewski jest jedynym 
weteranem wojny domowej w Hiszpanii.16  
 Według ustaleń Macieja Szczurowskiego 
w służbie polskiej poległo czterech wyższych 
dowódców. Trzech z nich poległo w kwietniu 1944. 
Pierwszy to poległy 21 kwietnia ppłk Aleksander 
Gorlenko. Zginął, gdy jego samochód został 
trafiony z niemieckiej pancerzownicy.17 Następny 
to płk Michaił Kudriawcew, dowódca 16 Brygady 
Pancernej który zginął w czołgu ostrzelanym przez 
Niemców 22 kwietnia.18 Kolejnym poległym 
spośród wyższych dowódców był generał brygady 
Aleksander Waszkiewicz. Próbując wyprowadzić 
z okrążenia sztab 5 Dywizji Piechoty został ranny 
i schwytany przez Niemców, którzy go bestialsko 
zamordowali.19 Generał Świerczewski był zatem 
najstarszy stopniem spośród czterech poległych 
wyższych dowódców wojska polskiego na 
wschodzie. Do tego jako jedyny spośród tej czwórki 
Polak padł w walce, a nie w nieprzyjacielskiej 
niewoli, jak gen. Waszkiewicz.  
 „Generał Świerczewski miał duży mir 
w wojsku. Był dobrym organizatorem, a polotem 
i energią przewyższał wszystkich generałów WP. 
(…) Sprzeciwiał się zaśmiecaniu wojska przez 
element ludzki o małej wartości. Domagał się 
usunięcia złodziei, pijaków, niezdyscyplino-
wanych.”20 Wbrew pozorom zdania te nie pochodzą 
z jeszcze jednego propagandowego tekstu. Jest to 
fragment sprawozdania Zarządu Głównego WiN 
z czerwca 1947 r. Mało tego. Nawet w kręgu OUN 
– UPA można znaleźć echa dobrej opinii, jaką miał 
się cieszyć generał „Walter” u społeczeństwa. 
Biuletyn informacyjny nadrejonu OUN – „Beskid” 
z marca 1947 r. głosił, że „…po śmierci gen. 
K. Świerczewskiego o wiele bardziej ludność 
polska odkryła swoje oblicze. Żąda zemsty, 
ogromnie żałuje go jako żołnierza.”21 W związku 
z tymi opiniami, warto zastanowić się czy są one 
wytworem legendy, czy raczej kolejnymi 
tworzącymi ją elementami. 

                                                 
16 M. Szczurowski, dz. cyt. 
17 Tamże, s. 42. 
18 Tamże, s. 68. 
19 Tamże, s. 152 – 153. 
20 G. Ustasz, Zamach na Karola Świerczewskiego w ocenie 
wywiadu WiN, w: Pamiętny rok 1947, red. M.E. Ożóg, 
Rzeszów 2001, s. 170. 
21 A. Szcześniak, W. Szota, Droga do nikąd, Warszawa 1973, 
s. 309. 

 Jeśli przyjąć, że działacze WiN oraz OUN – 
UPA ulegli oficjalnej propagandzie, to już  nie 
można powiedzieć tego o Erneście Hemingwayu.  
„Walter”, jako dowódca XIV Brygady 
Międzynarodowej budził w pisarzu wielki 
szacunek. Autor „Pożegnania z bronią” zawarł ze 
Świerczewskim bliską znajomość, a także 
sportretował go jako generała Golza w wydanej 
1940 roku głośnej powieści „Komu bije dzwon”.22 
Na kartach swojego dzieła Hemingway 
przeciwstawia dobrego dowódcę Golza – 
Świerczewskiego, podejrzliwemu i bezwzględnemu 
towarzyszowi Massardowi, którego pierwowzorem 
był nielubiany przez pisarza francuski komunista 
Andre Marty (1886 – 1956).23  Tego ostatniego, nie 
bez racji nazywano „rzeźnikiem z Albacete”. 
Odpowiedzialny był za dziesiątki wyroków śmierci 
na podejrzanych o „szpiegostwo”, „trockizm” i inne 
„zbrodnie”.24Odmalowany na kartach powieści 
Hemingwaya Świerczewski przypomina bardziej 
dobrego ojca niż bezwzględnego sowieckiego 
oficera. Nie wydaje niebezpiecznego rozkazu tylko 
prosi, głównego bohatera książki o wykonanie 
trudnej misji.25 
 Karol Świerczewski niewątpliwie łatwo 
zjednywał sobie żołnierzy – zarówno rodaków, jak 
i obcokrajowców. Jego podkomendni z okresu walk 
z Hiszpanii, w czasie, gdy rozważano kandydaturę 
„Waltera” na zastępcę dowódcy korpusu polskiego, 
wystawiali swojemu generałowi jak najlepsze 
referencje. W ich opinii „…rysowała się wyraźnie 
postać szczerego, prostego, uczciwego człowieka, 
mężnego i całym sercem oddanego idei żołnierza, 
doskonałego przełożonego, zdolnego dowódcy 
i kochanego przez podwładnych towarzysza 
broni”.26 Jako pierwszy z sugestią powołania 
Świerczewskiego do 1 korpusu wystąpił jego 
podkomendy z Hiszpanii – kapitan Mietkowski.27 
Niewątpliwie przy tworzeniu tego dobrego 
wrażenia miał znaczenie fakt, że generał pomimo 
ponad dwudziestoletniego przebywania poza 
ojczyzną nie zapomniał rodzimego języka. Zrobiło 
to potężne wrażenie na gen. Zygmuncie Berlingu: 
„Prawdziwą i bardzo miłą niespodzianką dla mnie 
był jego czysty, warszawski dialekt bez 
jakichkolwiek naleciałości. Dziw, że przez tyle lat 

                                                 
22 L. Elektorowicz, Wstęp, w: E. Hemingway, Komu bije 
dzwon, Wrocław 1988, s. XXV. 
23 E. Hemingway, Komu bije dzwon, Wrocław 1988, s. 511 – 
527. 
24 B. Gola, F. Ryszka, dz. cyt., s. 210. 
25 E. Hemingway, dz. cyt.,  s. 8 – 13. 
26 Z. Berling, Wspomnienia t. 2, dz. cyt., s. 249. 
27 Tamże, s. 207. 
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zachował go w tak oryginalnym stanie, jak gdyby 
wczoraj przywędrował z Warszawy (…)”28 
 W trakcie odpraw, różnego rodzaju spotkań 
i pogadanek Świerczewski wzbudzał pozytywne 
emocje wśród podkomendnych. Jak wspominał gen. 
Berling: „Świerczewski miał dosadny, żołnierski 
i trafiający do przekonania sposób ujmowania 
zagadnień.”29 W innym miejscu: „…mówił 
rubasznie, prostym, żołnierskim językiem i jego 
wypowiedzi często wywoływały wybuch wesołości  
i burzliwe oklaski”.30 

Jak świadczą opinie „Hiszpan”, 
Hemingwaya czy La Pasionari, legenda „Waltera” 
kształtowała się już za jego życia. Po śmierci 
generała Świerczewskiego przystąpiono do 
utrwalania i dalszego formowania mitu. 

Janina Broniewska, działaczka ZPP, a przed 
wojną autorka utworów dla dzieci była kolejną 
osobą zafascynowaną postacią gen. 
Świerczewskiego. W trakcie II wojny światowej, 
jako członek ZPP zajmowała się działalnością 
kulturalno – propagandową, apotem została 
korespondentem wojennym. Wówczas poznała 
„Waltera”, który pomagał jej w zbieraniu 
materiałów do reportaży, zabierając ją na swoje 
inspekcje.31 Broniewska poświęciła mu wówczas 
jeden ze swoich tekstów – „El general Polacco”.32 

Już na drugi dzień po śmierci generała, 
najwyższe władze państwowe podjęły pierwsze 
decyzje związane z uczczeniem Karola 
Świerczewskiego. Wówczas pośmiertnie nadano 
„Walterowi” Order Virtuti Militari I Klasy, dawnej 
fabryce Gerlacha, w której pracował jako młody 
chłopak nadano jego imię, podobnie postąpiono 
z ulicą przy której stał rodzinny dom 
Świerczewskich. Rząd podjął uchwałę 
upamiętniających o wzniesieniu pomników 
upamiętniających „Waltera” w miejscu śmierci i na 
cmentarzu 2 Armii nad Nysą Łużycką. Pogrzeb 
generała odbył się pierwszego kwietnia. Wzięło w 
nim udział kierownictwo PPR, rząd, korpus 
dyplomatyczny, przedstawiciele sejmu i wojska.33 
Świerczewski został pochowany na Powązkach 
Wojskowych w Alei Zasłużonych. Szczątki 
„Waltera” złożono w kwaterze zmarłego 

                                                 
28 Tamże, s. 249. 
29 Tenże, Wspomnienia, t. 3, Warszawa 1991, s. 175. 
30 Tamże, s. 207. 
31 A. Burghardt, dz. cyt., s. 302 – 303. 
32 J. Broniewska, El general Polacco, w: Ludzie Pierwszej 
Armii, Warszawa 1946. 
33 J. Kochanowski, O micie, który się faktom nie kłaniał, 
„Polityka”, nr 13, 2002.  

w kwietniu 1939 r. Walerego Sławka, którego 
prochy przeniesiono do sektora żołnierzy z 1920 r.34 

Wspomniana wyżej Janina Broniewska 
w 1948 r. wydała reportażową opowieść 
przeznaczoną dla młodzież pt. „O człowieku, który 
się kulom nie kłaniał”. Książeczka ta rychło stała 
się lekturą uzupełniającą dla trzech najstarszych 
klas szkoły podstawowej. Do 1987 miała aż 16 
wydań, które łącznie uzyskały prawie milion 
egzemplarzy nakładu.35   

W 1948 Władysław Broniewski – znany 
poeta, a zarazem były mąż Janiny, wygrał 
zorganizowany przez Związek Zawodowy 
Literatów Polskich konkurs na poemat 
o Świerczewskim. Fragment jego „Opowieści o 
życiu i śmierci Karola Waltera – Świerczewskiego 
Robotnika i Generała” znalazł się później na płycie 
granitowej przy monumentalnym pomniku 
w Jabłonkach.  Dwa lata po śmierci „Waltera” 
zostały wydane „Poematy o generale 
Świerczewskim”. Utrzymane w doktrynie realizmu 
socjalistycznego wiersze sławiące czyny generała 
tworzyli obok Władysława Broniewskiego: 
Stanisław Dobrowolski, Wiktor Woroszylski, 
Leopold Lewina, Stanisław Wygodzki czy Tadeusz 
Kubiak.36  

W 1966 r. wydano zbiór prac „Waltera” 
dotyczących wojny hiszpańskiej.37 W zestawionej 
tamże bibliografii publikacji poświęconych 
generałowi znalazło się około 90 pozycji, a trzeba 
przy tym podkreślić, że wymieniono tam teksty 
napisane tylko w ciągu pierwszych dwudziestu lat, 
jakie upłynęły od śmierci Świerczewskiego. 
Większość z nich to materiały prasowe – wywiady, 
wspomnienia, reportaże, ale nie brakuje także 
obszerniejszych form.38 Jednakże spośród utworów 
literackich i opracowań poświęconych generałowi 
największy wkład w utrwalenie legendy miała 
książeczka Broniewskiej.39 

W kultywowaniu legendy Świerczewskiego 
nie poprzestano jednak na prozie i poezji. Już 
w 1948 r. uznano za konieczne nakręcenie filmu 
o życiu generała. 8 maja 1953 r. wszedł na ekrany 
kin dwuczęściowy film Wandy Jakubowskiej 
pt. „Żołnierz zwycięstwa”. Scenariusz był 
opiniowany przez B. Bieruta i K. Rokossowskiego, 

                                                 
34 J. J. Kasprzyk, dz. cyt., s. 102. 
35 A. Burghardt, dz. cyt., s. 303 – 306. 
36 A. Burghardt. Pada generał ranny śmiertelnie, „Bieszczad”, 
T. 7., s. 306. 
37 K. Świerczewski – Walter, W bojach o wolność Hiszpanii, 
Warszawa 1966. 
38 K. Świerczewski – Walter, dz. cyt., s. 328 – 331. 
39 J. Kochanowski, dz. cyt. 
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którzy mieli wiele krytycznych uwag.40 Jak 
wspominał Włodzimierz Sokorski: „…zły 
scenariusz położył jeszcze gorszy film”.41 „Żołnierz 
zwycięstwa” po kilku miesiącach zszedł z ekranów 
i aż do końca PRL nie pokazywano go publicznie.42  

Legenda i kult Świerczewskiego znalazły 
swoje odbicie także w topografii Bieszczad. 
W 1977 r. dla uczczenia trzydziestej rocznicy 
śmierci generała zmieniono nazwę wsi Rabe pod 
Baligrodem na Karolów. W sześć lat później 
przywrócono pierwotną nazwę.43 Dziesięć lat przed 
Karolowem, również z okazji uczczenia okrągłej 
rocznicy śmierci generała, na mapach pojawił się 
szczyt Walter (836 m.). Wówczas zmieniono nazwę 
Woronikówki góry nad Jabłonkami. Nazwa ta 
przetrwała dłużej niż Karolów i nawet dziś pojawia 
się na wielu mapach i jest dosyć powszechna wśród 
turystów.44 

Wykreowano zatem generała „Waltera” na 
„ świeckiego świętego” i wpisano go do 
narodowego panteonu obok takich postaci, jak 
Tadeusz Kościuszko, Józef Bem czy ks. Józef 
Poniatowski. Stworzono wychwalającą go 
literaturę, a w 1975 r. jego podobizna znalazła się 
banknocie o nominale 50 zł. Nowy „święty” 
potrzebował swojego centralnego miejsca kultu. Jan 
Gerhard w 1968 r. wystąpił z propozycja 
utworzenia w Bieszczadach na wzór Verdun 
sanktuarium pamięci narodowej, z centrum 
w Jabłonkach. 

Przedstawianie „Waltera” w kulturze 
masowej PRL ulegało zmianom w ciągu całego 
czterdziestolecia. Początkowo kładziono nacisk na 
wizerunek komunisty – ideowca, a z czasem 
skupiono się na podkreślaniu cnót żołnierskich 
i wtapianie postaci generała w tradycyjny polski 
panteon wybitnych wodzów.45 

 
Po 1989 r. legenda „człowieka, który się 

kulom nie kłaniał” zaczęła blednąć. Światło dzienne 
ujrzały fakty dotąd ukrywane, a Świerczewskim 
można już było pisać swobodnie. W latach 1990 – 
1991 zostały wydane wspomnienia generała 
Zygmunta Berlinga. Na ich kartach odnajdujemy 
wiele ciekawych szczegółów dopełniających nam 
biografię „Waltera”.  

                                                 
40 Tamże. (Kochanowski) 
41 W. Sokorski, Wspomnienia, s. 253. 
42 A. Chojnowski, „Pośmiertna maska stalinizmu”. Żołnierz 
zwycięstwa Wandy jakubowskiej jako świadectwo epoki, 
„Dzieje Najnowsze, R. XXXVIII, 2006, nr 1., s. 120. 
43 Bieszczady. Przewodnik, red. P. Luboński, Pruszków 1999, 
s. 324. 
44 Tamże, s. 174. 
45 A. Chojnowski, dz. cyt., s. 120. 

Wspomniano wyżej jakie wrażenie wywarła 
na Berlingu polszczyzna Świerczewskiego. Na tym 
jednak skończyły się zachwyty. Rozczarowywał już 
sam wygląd: „Wydawało mi się, że powinien to być 
dobrze zbudowany, postawny wysoki człowiek, 
a tymczasem stał przede mną raczej niski starszy 
pan z zadyszką, o wybitnie krótkiej szyi i po 
kawaleryjsku wygiętych goleniach.”.46 Później było 
już tylko gorzej. Berling opisuje, jak „Walter”, bez 
przełykania potrafił wlać w siebie prawie pełną 
szklankę wódki.47 Wybryki alkoholowe 
Świerczewskiego spowodowały, że Berling 
obdarzył go następującymi epitetami: 
„bezużyteczny ludzki wrak” i „żałosny 
pijaczyna”.48 

Z całą pewnością generał Karol 
Świerczewski był alkoholikiem. Zastanawiać 
możemy się tylko nad przyczynami jego choroby 
alkoholowej i momentem w którym jej uległ. Jan 
Józef Kasprzyk w cytowanym wyżej biogramie 
„Waltera” z „Encyklopedii białych plam” już 
niepowodzenia generała w walkach z Niemcami 
w 1941 r., składa na karb zaawansowanego 
alkoholizmu. Powołuje się przy tym na „opinię 
współczesnych”. Na potwierdzenie swoich słów 
kieruje czytelnika do wspomnień Zygmunta 
Berlinga i Włodzimierza Sokorskiego.49 Berling 
rzeczywiście opisał problemy alkoholowe, ale 
dopiero od momentu gdy Świerczewski przybył do 
obozu w Sielcach w sierpniu 1943 r.50 Podobnie jest 
ze wspomnieniami Włodzimierza Sokorskiego, 
który nazwał „Waltera” „jednym z największych 
pijaków jakich poznał”.51 Trudno zatem oprzeć się 
wrażeniu, że pan Kasprzyk nie korzystał osobiście 
z tekstów Berlinga i Sokorskiego. Przemawia za 
tym także fakt, że fragment ze wspomnień generała 
Berlinga podał według reportażu Piotra 
Lipińskiego. 

Trzeba tu dodać, że według Berlinga, 
choroba alkoholowa „Waltera” była zupełnym 
zaskoczeniem dla Polaków, którzy pamiętali go 
z walk w Hiszpanii.52 

Choroba alkoholowa wpłynęła na zdolności 
dowódcze Świerczewskiego, które zdaniem wielu 
historyków i tak nie były zbyt wielkie. 
Wspomniano wyżej o rozbiciu 248 dywizji 

                                                 
46 Z. Berling, Wspomnienia, t. 2., s. 250. 
47 Tamże, s. 254. 
48 Tamże, s. 279. 
49 J. J. Kasprzyk, dz. cyt., s. 101. 
50 Z. Berling, Wspomnienia, t. 2 – 3. 
51 S. Zawiśliński, Wyznania zdrajcy. Wywiad – rzeka z 
Włodzimierzem Sokorskim, Chicago – Toronto – Warszawa 
1991, s. 52. 
52 Z. Berling, Wspomnienia t. 2, dz. cyt., s. 267 i 275. 
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piechoty, którą „Walter” dowodził w 1941 r., 
jednakże to, jak marnym był dowódcą pokazał gdy 
po raz drugi przewodził 2 Armii Wojska Polskiego. 
Zarówno w opinii historyków wojskowości, jak 
i współczesnych sobie Świerczewski popełnił 
szereg błędów. Przeprowadzał m.in. ataki piechoty 
bez wsparcia artylerii i broni pancernej, a także 
niedostatecznie wykorzystując lotnictwo. Będąc 
pod wpływem alkoholu wydawał sprzeczne ze sobą 
rozkazy. Pod dowództwem Świerczewskiego 
2 Armia utraciła zdolność bojową.53 Wówczas 
stracił życie lub zaginął co piętnasty Polak, spośród 
wszystkich walczących w II wojnie światowej.54  

„Walter” skłócony był z innymi oficerami.. 
O jego decyzjach bardzo źle wypowiadał się m.in. 
wspomniany wyżej gen. Aleksander Waszkiewicz. 
To właśnie w skutek rozkazów Świerczewskiego 
sztab 5 Dywizji Piechoty wraz z batalionem 
szkolnym i batalionem saperów zostały okrążone 
w rejonie Tauer w kwietniu 1945 r.55 

Jako jeden z dowódców jednostek 
taktycznych generał Świerczewski miał prawo 
zatwierdzania wyroków i możliwość ułaskawiania 
skazanych w sądach wojennych. W grudniu 1944 r. 
dziewięciu byłych akowców, a obecnie żołnierzy 
2 Armii WP zostało skazanych na karę śmierci za 
„uczestnictwo w tajnych zebraniach nielegalnej 
organizacji AK, na których omawiano sposoby 
wrogiej działalności w stosunku do KRN i WP oraz 
o sposobie uprowadzania żołnierzy z WP do band 
AK”. Wszyscy zwrócili się do Świerczewskiego 
z prośbami o ułaskawienie. Tylko w jednym 
wypadku generał zamienił wyrok na 10 lat 
ciężkiego więzienia.56 

Już od pierwszych dni po śmierci „Walter” 
zaczęto snuć domysły na temat okoliczności 
zamachu na generała. Sprawa ta znalazła swój 
oddźwięk także w opiniach WiN. W sprawozdaniu 
Zarządu Głównego sformułowano następujący 
wniosek: „Sprawa zabójstwa 2 – go wiceministra 
obrony narodowej jest dosyć zagadkowa i nie 
została dotychczas wyjaśniona.57 Nie zamierzam tu 
wchodzić we wszystkie teorie i domniemania na 
temat potyczki pod Baligrodem, ale wydaje mi się, 
że poprzednie zdanie nadal możemy uważać za 
aktualne, wbrew temu co twierdzi np. pan Henryk 
Pająk. 

W związku z wydarzeniami 28 marca 1947 
roku Państwowy Komitet Bezpieczeństwa zarządził 
przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia 

                                                 
53 J. J. Kasprzyk, dz. cyt., s. 102. 
54 P. Lipiński, dz. cyt. 
55 M. Szczurowski, dz. cyt., s. 163. 
56 J. J. Kasprzyk, dz. cyt., s. 102. 
57 G. Ustasz, dz. cyt., s. 169. 

w sprawie okoliczności, w jakich zginął 
Świerczewski. Szeroko zakrojone śledztwo nie dało 
jednoznacznych rezultatów. Jednakże wszyscy 
wzięci do niewoli jeńcy z sotni „Chrina” i „Stacha” 
twierdzili, że ich dowódcy nie mieli pojęcia jaki 
oddział zaatakowali i nie znali jego liczebności. 
Dlatego też, gdy nadjechał drugi samochód 
generalskiej eskorty, uznali, że to przybywa odsiecz 
z Baligrodu i dlatego wycofali się. Zdaniem 
Antoniego Szcześniaka i Witolda Szoty zamach na 
„Waltera” był przypadkowy.58 Podobnie twierdzi 
też np. prof. Andrzej Garlicki,59 Grzegorz Motyka 
i Edward Misiło. 

Chociaż już wcześniej okoliczności śmierci 
generała Świerczewskiego budziły wiele emocji to 
po 1989 r. wszelkie spekulacje zyskały podatny 
grunt do dalszego rozwoju. Nawet śmierć Jana 
Gerharda, który był przy Świerczewskim 28 marca 
1947 roku, zamordowanego w swoim mieszkaniu w 
1971 łączono z zamachem na „Waltera”.60 Śmierć 
generała zyskała zatem własną legendę, która z 
czasem zastąpiła legendę życia. 

Generał „Walter” sprawia problemy nawet 
sześćdziesiąt lat po śmierci Na przykład 
w Bychawie mieszkańcy protestują przeciwko 
zmianie nazwy ulicy Karola Świerczewskiego. 
Podstawowym argumentem są w tym przypadku 
pieniądze. Zmiana nazwy ulicy pociąga za sobą 
konieczność wymiany dokumentów. Co prawda 
w tym przypadku wydanie nowego dowodu 
osobistego byłoby bezpłatne, ale za nowe prawo 
jazdy czy dowód rejestracyjny mieszkańcy 
musieliby zapłacić. Radni z Bychawy chcąc już 
w lecie 2007 r. pozbawić „Waltera” patronatu nad 
ulicą wycofali się z tego pomysłu. Trzeba tutaj 
zaznaczyć, że problemy tego rodzaju nie dotyczą 
tylko Bychawy. Świerczewski w dalszym ciągu jest 
patronem dziesiątków ulic w Polsce.61 Ostatnio 
głośna była także sprawa pomnika „Waltera” 
w Poznaniu, który monument już niedługo zniknie 
z krajobrazu miasta. 

Również w Bieszczadach, owym 
„sanktuarium” generała Waltera, do dziś pozostały 
liczne ślady pamięci po Świerczewskim. Jak 
wspomniano wcześniej, Rabe, w 1983 roku wróciło 
do pierwotnej nazwy. Jednakże do dziś leśnictwo 
obejmujące grunty tej wsi nosi nazwę Karolów i tak 
samo jest z przystankiem autobusowym przy drodze 
z Baligrodu do Cisnej. W Jabłonkach nadal stoi 
monumentalny pomnik generała i chociaż teren 

                                                 
58 A. Szcześniak, W. Szota, dz. cyt., s. 426. 
59 A. Garlicki, dz. cyt., s. 468. 
60 J. J. Kasprzyk, dz. cyt., s. 102. 
61 T. Pietryga, Trudne obalanie pomników PRL, 
„Rzeczpospolita”, nr 57 (7958), 7 marca 2008, s. A4 
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wokół, niegdyś urządzony jak park, jest mocno 
zaniedbany62, to do dziś zatrzymują się tutaj niemal 
wszystkie wycieczki jadące przez Baligród do 
Cisnej. Jednakże uroczyste przemówienia 
wypowiadane podczas składania kwiatów przy 
pomniku zostały zastąpione, przez domysły na 
temat okoliczności śmierci opowiadane przez 
przewodników mniej lub bardziej zaciekawionym 
grupom. 

W kwietniu bieżącego roku po raz kolejny 
złożono kwiaty pod pomnikiem w Jabłonkach. 
Wieńce opatrzone były szarfami z napisem „Zarząd 
Wojewódzki Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Rzeszowie” i „Związek Byłych Żołnierzy 
Zawodowych i Oficerów Ludowego Wojska 
Polskiego”. 

 
Pomnik „Waltera” w Jabłonkach 

 
Generał ciągle ma swoich fanów… 

 
Artykuł został wygłoszony jako referat na XVII 
Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów w 
Olsztynie w kwietniu 2009 r. 
                                                 
62 Bieszczady, dz. cyt., s. 279. 

Relacje z 
wypraw i 
wycieczek 
 
 
Adam Wnuk 

Mont Blanc 24 VIII – 2 IX 2007 
 
 

 
O samej wyprawie we francuskie Alpy wiedziałem 
już wiele miesięcy temu, gdyż mój ojciec – Jerzy 
wraz ze znajomymi planowali tę eskapadę od 
dawna. Ja miałem w tym czasie być gdzieś 
w Pirenejach, ale że w ostatnim momencie okazało 
się, że Hiszpania w tym roku nie będzie mi dana, 
zatem na początku sierpnia zostało postanowione iż 
będę w grupie, która spróbuje zaatakować "Dach 
Europy". Szybkie uzupełnianie moich informacji 
o tamtym terenie, zbieranie potrzebnego sprzętu 
i byłem gotowy do wyjazdu. 
 
24 i 25 sierpnia 2007 
Po wielu dziwnych zawirowaniach 
i przeciwnościach losu wyruszyliśmy 24 sierpnia 
razem z tatą z Lublina do Leżajska, gdzie 
spotkaliśmy się z Tadeuszem (kierownikiem 
wyprawy) i pojechaliśmy wspólnie do Rzeszowa. 
Tam byliśmy umówieni z resztą ekipy: 
miejscowymi Danusią i Łukaszem, Piotrkiem 
z Dynowa, Jankiem z Jarosławia oraz Marianem 
naszym kierowcą busa. Po upakowaniu się 
wyruszyliśmy ze stolicy podkarpackiego po 
godzinie 18, aby przez prawie całą Polskę, Niemcy, 
Francję i Szwajcarię dotrzeć do Chamonix dnia 
następnego w godzinach wieczornych. Szybkie 
w założeniu poszukiwanie campingu okazało się nie 
takie szybkie, gdyż informacja turystyczna była już 
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zamknięta a miejscowi jakoś dziwnie bali się tych 
co używali języka "z Wysp". Ale nie ma rzeczy 
niemożliwych i w lekkiej już szarówce rozbijaliśmy 
swe namioty aby potem zjeść pierwsze na tym 
wyjeździe zupki chińskie rodem z Polski. 
A camping "5-cio gwiazdkowy", tj. z kranami 
z wodą co 20m, dużą ilością toalet (czyściutkich), 
pryszniców z ciepłą wodą, lustrami a nawet 
z gniazdkami tak jedno- jak i trójfazowymi. 
 
26 sierpnia 2007 
Wstaliśmy w miarę wcześnie rano, pogoda na 
zewnątrz naprawdę rewelacyjna i powoli dociera to, 
że jesteśmy w Alpach... za namiotem piękna ściana 
z lodowcem ciągnąca się przynajmniej 2000m do 
góry. Oczy przekazują radość wprost do duszy ale 
po sprawdzeniu pogody w centrum informacyjnym 
okazuje się że nie będzie tak wesoło. W środę, 
a nawet wtorek w nocy ma być już załamanie 
pogody. Zatem zmieniamy pierwotne plany 
aklimatyzacyjne (rezygnujemy z Aiguille du Midi) 
i od razu z namiotami postanawiamy dojść jeszcze 
tego samego dnia do schroniska przy Glacier Tette 
Rousse na 3200m n.p.m. Wyruszamy zatem busem 
do pobliskiego Les Houches (jak się później 
okazuje nie [les hoczes] tylko [le żuus] czy jakoś 
tak ;-) ). Tam dość długo, ale skutecznie czekamy 
na wagonik kolejki Telepherique les Houches-
Bellevue która wywozi nas na 1801m (12,70€ 
w dwie strony, /w jedną 10,50€/). Podziwiamy 
pierwsze widoki całkiem różnorakie: z jednej strony 
białe szczyty wysokich Alp, z drugiej zielone 
połacie jak w Tatrach Zachodnich, a jeszcze z innej 
hmm... takie skaliste cuda;).  
Potem wsiadamy w kolejkę szynową Tramway du 
Mont Blanc (13,50€ w dwie strony) i jedziemy 
malowniczą trasą na 2372m – le. Nid. d’Aigle. 
W kolejce, która kursuje z miasteczka St-Gervais-
Les-Bains tłum ludzi ale na szczęście większość 
z nich jedzie tylko po to żeby po godzinnym 
posiedzeniu "na górze" powrócić w doliny. My z 
ciężkimi plecakami wypchanymi jedzeniem na 
kilka dni, ubraniami, czekanami, rakami itp. 
kierujemy się do góry. Te plecaki jakoś tak dziwnie 
duże w porównaniu do plecaczków innych 
wędrujących... czyżby dlatego, że tylko Polacy 
noszą jedzenie i namioty na górę? Eh te €. Po kilku 
godzinach przechadzki po szlaku chyba 
nieróżniącym się od tych w Tatrach docieramy pod 
schronisko i rozbijamy namiociki... nasz ukochany 
złocisty napój o kubaturze 0,33l po 4,60 naszej 
przyszłej waluty... :/ ale ciężko jest sobie 
odmówić;). 
 

 
 
Wieczorkiem spotykamy TOPRowca, który jutro 
ma atakować szczyt i wysłuchujemy wszelkich 
możliwych porad. Postanawiamy zostawić 
następnego dnia namioty, w nich część jedzenia 
i ubrań. W namiotach tego dnia śpią właściwie 
tylko Polacy, Słowacy, Czesi i chyba jedna ekipa 
Francuzów, reszta w schronisku za 20€ (burżuje 
sobie myślę...). Wczesnym wieczorem kładziemy 
się spać, aby wstać następnego dnia o 5:30. 
 
27 sierpnia 2007 
Jak postanowiliśmy tak zrobiliśmy i z nieco 
lżejszymi plecakami poszliśmy w poniedziałek rano 
na najtrudniejszy odcinek podczas naszego 
wyjazdu. Do przejścia w linii prostej jakieś 900m 
i 600m podejścia. Tu już raki poszły w ruch, 
doszliśmy do "kuluaru spadających kamieni" czyli 
"rolling stones’ów". Dla wyjaśnienia jest to taki 
żleb 50m szerokości którym co jakiś nieokreślony 
czas i przez nieokreślony czas lecą z góry kamienie 
z niesamowitą prędkością. A kamyczki od cm 
sześciennego do podobno wielkości lodówek. Jest 
tam poręczówka do której można się przypiąć ale 
trzeba mieć lonżę przynajmniej 3m i tak sobie 
myślę, że jak kamień taki trafi to i tak na nic się to 
zabezpieczenie przyda. Ogólnie lepiej jest to 
miejsce przechodzić wcześnie rano jak zbocze jest 
jeszcze zmrożone po nocy i mocniej trzyma się 
"kupy". Zastanawiające jest to, że te kamienie tak 
lecą i lecą a góra ciągle jak stała tak stoi... 
Na szczęście nie było jakiś niefortunnych zdarzeń 
ale też nie obyło się bez pokazu możliwości 
grawitacji w tymże miejscu. W każdym razie nikt 
nas nie bujał co do tych ruchów materii. Dalej 
czekał nas pierwszy odcinek poręczówek całkiem 
łatwych, ja np. nie czułem potrzeby wpinania się. 
Dalej w górę, w górę i w górę po skałkach 
z plecakiem. Męczące, ale dające satysfakcje za 
każdym razem jak się odrywało wzrok od ściany... 
widoki jakich ja jeszcze nie miałem okazji 
podziwiać (no i w tej kwestii to już przez cały 
wyjazd tak było;-) ) Ostatnie 100m  
w pionie to też poręczówki i trochę lodu, a na samej 
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skarpie tłumek ludzi i schronisko Refuje de I’Aig 
du Gouter na 3800m. Tutaj zaklepujemy miejsce 
jedyne możliwe czyli na podłodze w jadalni za 
25,40€ - tyle samo co i w pokoju no ale lepiej tak 
niż na dworze. Trochę odpoczywamy, coś jemy, 
pijemy herbatkę i już na lekko spięci liną idziemy 
na jakieś 4100m żeby nałapać czerwonych krwinek 
i chociaż spróbować oszukać organizm że 
aklimatyzacja odbyła się. Przy okazji trenujemy 
różne pady, asekuracje i tego typu rzeczy 
plecakiem nadzieją, że nic z tych rzeczy nie będzie 
musiało być wprowadzone w czyn w najbliższych 
dniach. Na wieczór schodzimy do schroniska. 
Kolacja, spakowanie plecaków na atak szczytowy 
i kładziemy się spać ok. 21 aby wstać tuż przed 
drugą w nocy dnia następnego. Niestety niektórym 
ciężko było spać, brak przystosowania do 
wysokości robiło swoje. Zdarzały się brak apetytu, 
bóle brzucha, głowy i częstsze niż zazwyczaj 
odwiedziny toalety. A jak już przy temacie to w 
kabinach przy schronisku pod Gouterem prawie 
ciągle panuje odwrotny kierunek grawitacji. 
Panowie mają średni problem bo są pisuary, 
natomiast jeśli chodzi o płeć piękną to nie mam 
pojęcia jak to tam się odbywa ale pierwszy z naszej 
ekipy który "korzystał" i jeszcze nieświadomy 
wychodząc z przybytku twarz miał "jakby mokrą";) 
 
28 sierpnia 2007 
Pobudka dość brutalna o 1:45 światłem w oczy, 
gdyż o 2 w nocy jest wydawane śniadanie tym, co 
sobie je zamówią dnia poprzedniego. Chociaż 
z tego co zaobserwowałem tego dnia obsługa jakoś 
nie wstała i do prawie godziny 3 kiedy to opuściłem 
schronisko ludzie mocniej niż zazwyczaj pukali 
w drzwi pokoju "Prive". Według prognoz z dnia 
poprzedniego miało być bezchmurnie aż do 
południa a załamanie pogody dopiero gdzieś 
z wtorku na środę. Niestety na zewnątrz w górze 
tylko chmury a w dole światła z domów z doliny 
Chamonix. Ciepło w miarę było, wiatr niezbyt 
silny. Człowiek, który spał w samym śpiworku na 
zewnątrz, przemiły zresztą Francuz, stwierdził że 
atakuje szczyt już 4-ty raz (3 poprzednie 
z powodzeniem) i zawsze było tak samo tu "na 
dole" a jak już dochodziło się na szczyt to było 
sporo przebłysków słońca. Także to, wychodzące 
inne grupy i niesamowita chęć zdobycia szczytu (bo 
jak nie teraz to kiedy) przekonała nas że idziemy. 
Stworzyliśmy dwie grupki 4-ro i 3 osobową. 
Wpięliśmy się w liny i ruszyliśmy na podbój. Na 
początku szło nieźle, po godzince doszliśmy do 
szczeliny gdzie ścieżka rozchodziła się na dwie 
strony. Jedna możliwość to dalej wzdłuż szczeliny 
a druga tnąca szczelinę w poprzek. Gdy 

zastanawialiśmy się nad wyborem właściwej drogi 
napotkał nas schodząc z góry ten przemiły Francuz 
i powiedział, że zawraca bo jest zbyt niepewnie 
i samemu zbyt niebezpiecznie. Po tym wyjeździe 
wiem że ścieżki na lodowcu to rzecz święta i lepiej 
żeby były przetarte przez kogoś, trochę egoistyczne 
ale bezpieczne. W międzyczasie dogoniła nas spora 
ekipa z dołu (ponad 20 osób) i poszła w poprzek 
szczeliny. Wiele nie myśląc poszliśmy za nimi. 

Maszerowaliśmy dziarsko jak na nasz stan 
osobowy i wysokość już powyżej 4000m n.p.m. 
Gdzieś w okolicach godz. 5:30 (dokładnie nie 
pamiętam:/) dotarliśmy do schronu Vallot 4362m. 
Taki blaszak w którym czuć chyba wszystkim. 
Zapewne jest to spowodowane atrakcjami choroby 
wysokościowej. Ale wg mnie np. było jeszcze czuć 
jakieś stare piwo i bliżej nieokreślone wonie;-) 
W jakiś relacjach czytałem że są tam koce... no 
koce są owszem NRC podarte i rozsypane po całej 
podłodze oraz jeden koc w kącie którego bym nie 
tknął przez kija;-) W środku sporo ludzi ale 
większość to już Ci którzy idą na dół albo rezygnują 
z kolejnych metrów. Po jakiś 30min, herbatce, 
i innych słodkościach ruszamy dalej. To już jest 
moment, kiedy aby zgiąć rękę trzeba złamać kurtkę 
w rękawie. Ciągła mgła a raczej chmura, ujemna 
temperatura i wiatr piękne dekorowały nas 
dosłownie po całości. 

Brnęliśmy do góry ile sił w nogach 
i płucach, od wysokości jakieś 4500m mijały nas 
grupki schodzące w dół my nie omieszkiwaliśmy 
pytać ile jeszcze przed nami ale odpowiedzi zawsze 
były różne. No nic, nikt nie mówił że będzie łatwo. 
Także dalej aż do samej góry to 30 kroków i minuta 
przerwy, 30 kroków i przerwa i tak do końca do 
godz. ok. 8:45 i wysokości 4810m n.p.m. Wbrew 
oczekiwaniom na szczycie pogoda się nie różniła 
się od tej co po drodze tylko mocniej wiało 
(w schronisku później dowiedzieliśmy się że było 
poniżej minus 10 stopni C i wiatr 50-60km/h także 
ciepło bo chmury, dnia poprzedniego było 
bezchmurnie, -20st C i 70km/h). Kolejny zawód to 
fakt że na szczycie nie ma żadnego krzyża, obelisku 
czy czegokolwiek w tym rodzaju. Kilka fotek póki 
palce się ruszają jeszcze i w dół. Droga żmudna 
i powolna, nie wiem jak inni ale u mnie w głowie 
jeszcze klapka się nie przestawiła i nie docierało, że 
byliśmy na szczycie. Po drodze spotkaliśmy jeszcze 
dwójkę ludzi idących na szczyt, czy go zdobyli? 
Nie wiemy... Po jakimś czasie dotarliśmy do 
Vallota, tu już nikogo nie było. Część z nas była 
mocno wyczerpana ale łyk krupniku postawił 
każdego na nogi. Już mieliśmy wyruszać a tu bach, 
piorun... no to fajnie mamy burzę na zewnątrz. 
Posiedzieliśmy 15min, niby przeszło. Ale ciągle 
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pada, tylko jak to nazwać? Taka kasza, styropian 
niby śnieg a twardy jak grad. Miecie to w człeka po 
mordzie jak tylko, ścieżka zasypana, nic nie widać 
zrobiło się nie fajnie. Ale sposób się znalazł... 
czekanem czy rakiem można wyczuć gdzie twardo 
tam i ścieżka najprawdopodobniej jest, do tego 
mapa, kompas i ruszyliśmy powoli, zresztą szybko 
się nie dało bo prawie cały czas wiało w twarz, 
a takiego masażu gradowego to chyba nikt by sobie 
nie życzył. Raz czekaliśmy aż troszeczkę wiatr się 
uspokoi to przez jakieś 10min buty z rakami 
zniknęły mi pod warstwą napadanego śniegu. Do 
tego dołączyły się pioruny więc musieliśmy ruszyć. 
Kierunek co chwilę sprawdzany na kompasie, 
metoda na twardość ścieżki jakby się sprawdzała... 
Po jakimś czasie spotkaliśmy 2 ludzi idących do 
góry do Vallota! Myślę sobie co do cholery oni 
robią ale co tam ich sprawa, my wiemy tyle, że oni 
wyszli z Goutera zatem idziemy dobrze, oni też 
jakby zadowoleni że idą dobrze. Ruszyliśmy ich 
śladami ale po 10m już były zasypane, na szczęście 
20min później zrobiło się okno w chmurze, burza 
się uspokoiła i zobaczyliśmy w dali grzbiecik za 
którym utęsknione schronisko. Dalej to już tylko 
powolne zejście. Doszliśmy, w środku pusto... No 
tak, pogoda lipna to i ludzi nie ma, dziś jeszcze 
mieliśmy zejść do naszych namiotów, ale w taką 
pogodę nie było mowy, zatem znowu 25,40€ 
w plecy ale tym razem już w pokoju. Do końca dnia 
dochodziliśmy powoli do siebie z nadzieją na lepszą 
pogodę w dniu jutrzejszym. Nikomu jeszcze nie 
pisałem, że zdobyliśmy szczyt bo przed nami 
najgorszy jeszcze kawałek drogi po skałach 600m 
w dół. W każdym razie poszliśmy nawet spokojnie 
spać. 
 
29 sierpnia 2007 
Obudził mnie nie żaden słodki całus, przyjemny 
zapach jajeczniczki, kawki czy czegokolwiek 
miłego, a wycie wiatru na zewnątrz... ale lipa. No to 
leżymy  
w łóżkach jakby uwięzieni na górze. Góra wpuściła 
ale wypuścić nie chce... a myślałem że jak szybko 
zaliczymy Blanca to zdążę do Polski na wesele 
przyjaciela. No cóż... było inaczej. Wynudziłem się 
w łóżku jak tylko ale z czasem pogoda się 
poprawiła i nawet słońce wyszło. Nie wiem czy to 
był dobry manewr ale zrobiłem z góry na zoomie 
zdjęcie schroniska na 3200m... jak je obejrzałem to 
było jasne... naszych namiotów nie ma, ha! 
świetnie. Takie fajne namiociki były. Jak to mówią 
jak nie urok to sraczka. Ale nadal większym 
problemem było jak zejść na dół po tej skale w taką 
nie fajną pogodę. Jedyne co poprawiało humory to 
niektóre wpisy do księgi gości w schronisku, co 

prawda trochę czarny humor ale jeden wpis 
Polaków pozwolę sobie przytoczyć... mniej więcej 
coś takiego: "Siedzieliśmy tu w namiotach 4 dni 
czekając na poprawę pogody. Po 2 dniach patrzenia 
w sufit namiotu psyche całkiem siada. Zasypało nas 
na 1,5 metra śniegiem a potem w to wszystko 
walnął piorun". No tak to niby u nas nie tak źle, 
nawet szczyt zdobyliśmy. Tylko teraz zejście, niby 
się poprawiło więc postanawiamy iść. Padło na 
mnie, że teraz moja kolej do niesienia liny. A ta po 
tym pięknym szroniku na szczycie ważyła teraz nie 
4,5kg ale jakieś 7-8kg + cały plecak. (ale nadal 
twierdzę że plecak to Twój najlepszy przyjaciel 
w górach... żeby nie było ;-) ). Jak się ubraliśmy, 
raki naciągnęliśmy, bo przecież teraz całe 600m 
ściany w śniegu i jak się okazało za chwilę również 
oblodzone, uprzęże itp., wyszliśmy na dwór, 
pierwszy Janek podpiął się pod poręczówkę 
i bach... znowu chmura, znowu zaczyna kasza 
padać, damn man co się dzieje. Ale poszliśmy 
w dół. Za 10min to już nie tylko padało ale i waliło 
piorunami. A my te czekany na plecakach jak 
piorunochrony mamy, podpięci wszyscy do 
stalowej poręczówki, piękne rzeczy, piękne. 
W którymś momencie Łukasz, który szedł na końcu 
i był najwyżej stwierdził że się poczuł jakby rękę do 
gniazdka włożył ale na szczęście to były jakieś 
minimalne szczątki z wyładowania. Póki były 
poręczówki, człowiek miał się czego jeszcze jako 
tako trzymać i niby komfort psychiczny był, że 
jakby co to przecież jest się wpiętym i daleko się 
nie poleci. Jak się skończyły poręczówki i zaczęła 
się skała oblodzona, przysypana śniegiem, do tego 
ciągły wiatr i ta kasza (wrrr) (chociaż potem 
stwierdziłem że fajnie twarz myła bo jak się szło 
zakosami to raz pod wiatr, wtedy wszystko siadało 
na gębie, potem się człek odwracał i to wszystko 
tak miło topniało i spływało;-) ) było całkiem 
w dekiel. Brak pewnych chwytów, ciągła 
ekspozycja, wywracający wiatr (przez to niejedna 
osoba ma podarte rakami spodnie). Gdzie się dało 
to ratowaliśmy się robiąc stanowiska, lina szła 
w ruch i powoli spokojnie z rozwagą (jeśli może 
być tu jakaś rozwaga w tym wszystkim) szliśmy na 
dół. W międzyczasie wszystko przemokło 
(a rękawice przecież "wodoodporne"), ponawiewało 
śniegu pod kurtki, plecaki przemiękły – samo 
miłe;). W końcu wydostaliśmy się z poziomu chmur 
i zrobiło się jakby lepiej. Dalej spokojnie w dół do 
kolejnych poręczówek które to już były przy 
Rolling Stonesach. Tym razem nie leciały kamyczki 
ale nie było ścieżki przez śnieg więc nie dało się 
tamtędy przebiec tylko każdy "stopień" spokojnie 
"wystukać" rakami w śniegu. Za kuluarem byliśmy 
już spokojni o siebie i innych i zdrowie. Teraz 
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jeszcze ze 150m w dół po śniegu i szukanie 
namiotów. Okazało się że jeden przetrwał tylko się 
złożył, jeden odfrunął niewiadomo gdzie, przepadł 
całkowicie, a mój był jakieś 500m dalej na grani za 
lodowcem, podarty i niezdatny do użytku. Co 
ciekawe rzeczy które były w środku dziwnym 
trafem zostały na miejscu namiotu. Albo dostały 
nóg, pootwierały zamki i same wyszły 
z wewnętrznej komory albo ktoś im pomógł. 
W każdym razie lekkie pieczywo Wasy nie 
odfrunęło. Ha! To ci zagwozdka. Ale cóż, 
przespaliśmy się w schronisku jak te burżuje 
o których wspominałem za 20€ i w końcu można 
było napisać smsy że Mont Blanc zdobyty :-). 
 

 
 
30 sierpień 2007 
Dziś "tylko" zejście na dół do kolejki zębatej. Tylko 
bo nieźle sobie obtłukłem, przemroziłem czy 
cokolwiek zrobiłem z paznokciami w stopach że 
bolały mnie niewypowiedzianie wyrażając to też 
przez swój pięknie siny kolor. Istna masakra. Ale 
paznokcie odrastają także nie ma co narzekać, to 
niewielka cena za wszystkie przygody. Także na 
dół do tramwaju potem kolejką linową do Les 
Houches i pan Marian odwozi nas do Chamonix, 
gdzie szukamy najtańszego noclegu pod dachem bo 
przecież nie mamy namiotów... W informacji 
turystycznej powiedziano nam gdzie, za ile (12€) 
dali mapę jak trafić i ogólnie kompleksowo 
obsłużyli. Nocleg przyjemny, pokój cały dla naszej 
ekipy, prysznic 5-cio minutowy za 0,70€, kuchnia, 
także full wypas. Wieczorkiem na miasto i piwo 
coby uczcić powodzenie wyprawy. 
 
31 sierpień 2007 
Tego dnia postanowiliśmy chociaż  
z daleka zobaczyć Mont Blanc skoro nie 
wiedzieliśmy go z całkiem bliska. Zatem 
wyjechaliśmy kolejką na drugą stronę doliny na 
szczyt Brevent 2525m (15€ w jedną 20€ w dwie 
strony). Tam sporo chmur ale też sporo "okienek" 
także zdjęć napstrykaliśmy i spokojny spacerek 
wzdłuż grzbietu aż do Les Houches. Dzionek miły, 

rekreacyjny, eliminujący ewentualne zakwasy 
w nogach. 
 
1 września 2007 
Ten dzień to wjazd na Aiguille du Midi 3842m 
kolejką (37€ w dwie strony). Piękna pogoda, 
widoki wymarzone. W dole Chamonix, 
w międzyprzestrzeni morza chmur, powyżej góry, 
góry i góry. Mont Blanc a jakże pięknie widoczny, 
wiaterek malusieńki, cieplutko. Z daleka 
pooglądaliśmy naszą trasę na szczyt ze schroniska 
pod Gouter przez Aig. Du Gouter 3863 dalej Dome 
du Router 4304, schron Vallot 4362m i Mont Blanc 
4810m n.p.m. Podziwialiśmy Mont Rose 4617m  
i wiele, wiele innych szczytów, przełęczy, dolin, 
lodowców. Na Aiguille du Midi ludzie sobie 
oglądają, odpoczywają, wychodzą na trasy 
skałkowe, startują na paralotniach, wyruszają na 
Mont Blanc z "drugiej" niż my strony, jeżdżą na 
nartach, oglądają brzuchy samolotów albo ich 
grzbiety i robią wiele innych rzeczy:-).  

Jak się nasyciliśmy widokami zjechaliśmy 
na dół, obiadek i w busa do domu. Wyjechaliśmy 
po 17:20 żeby być w Lublinie jakoś po 18. Po 
drodze nie odmówiliśmy sobie golonki w barze 
Taurus pod Tarnowem :D. A wrażenia z wyprawy 
na całe życie zostaną, a jak już pamięć zaniemoże 
to są zdjęcia. 
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Warto 
przeczytać 
 
Łukasz Bajda 

Henryk Olszański, Zamieszańcy. 
Studium etnograficzne, Sanok 2007 
 
 O Łemkach i Bojkach, jako największych 
ruskich grupach etnograficznych, które 
zamieszkiwały obszar dzisiejszej Polski wiemy 
stosunkowo wiele. Na fakt ten wpływają dosyć 
liczne poświęcone im publikacje. Również dzięki 
działającemu już od wielu lat sanockiemu 
skansenowi możemy zobaczyć jak żyli ci ruscy 
górale oraz ich sąsiedzi. 
 Nie można jednak zapominać o tym, że 
etnografia południowo – wschodniej Polski nie 
kończy się na Łemkach, Bojkach, Dolinianach, 
Pogórzanach. Trzeba pamiętać także o mniej 
licznych, ale przez to nie mniej istotnych grupach 
etnicznych. Do tych ostatnich należą między innymi 
Zamieszańcy z okolic Krosna. Dwa lata temu, 
nakładem MBL w Sanoku ukazała się poświęcona 
im praca, autorstwa nieżyjącego już Henryka 
Olszańskiego. 
 Książka tam zapewne miała zostać opus 
magnum autora, jednakże ów zmarł, nie 
dokończywszy ostatecznej redakcji swojej pracy. 
Pisze o tym w pierwszych słowach do 
„Zamieszańców” jego syn, Michał. Podaje przy tym 
bardzo istotną informację – znaczne partie książki 
powstały na podstawie roboczych notatek Henryka 
Olszańskiego i niestety nie zawsze udało się je 
należycie rozwinąć czy po prostu odcyfrować. 
Dlatego też ostatnie części dzieła są dużo bardziej 
ubogie niż rozdziały początkowe. Również aparat 
naukowy i bibliografia nie są pełne i jak napisał syn 
autora: „nikt do końca nie wie, ile jeszcze pozycji 
powinno się w niej (bibliografii) znaleźć”. Brak 
wykonania ostatecznego szlifu przez autora 
spowodował również, ze czytając „Zamieszańców” 
natykamy się momentami na powtórzenia tych 
samych stwierdzeń, a z kolei niektóre opisy nie są 
należycie rozwinięte. 
 Praca podzielona jest na 9 nienumero-
wanych rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony 
został historii terenu zamieszkiwanego przez 
Zamieszańców. Autor krótko scharakteryzował tu 
osadnictwo rusko – wołoskie w Beskidzie Niskim 
i Bieszczadach oraz terenach przyległych. Wylicza 

tutaj grupy etnograficzne, które ukształtowały się na 
opisywanym obszarze krótko je opisuje. Oprócz 
Łemków, Bojków, Dolinian i Pogórzan wymienia 
mieszkańców niewielkiej ruskiej enklawy położonej 
na północ od Krosna i obejmującej 10 
miejscowości. Osiem z tych wsi tworzy zwarty 
obszar osadniczy, a Gwoździanka oraz Blizianka 
znajdują się poza nim. Mieszkańcy tej enklawy 
przez Łemków określani byli słowami „zamieszanyj 
rid” lub „zamieszańci”. Jednakże sami 
zainteresowani nazywali siebie Rusinami bądź 
Rusnakami. W dalszej części rozdziału podane są 
krótkie informacje o historii poszczególnych 
miejscowości zamieszkiwanych przez 
Zamieszańców, a także o greckokatolickiej sieci 
parafialnej na terenach przez nich zamieszkanych. 
 Następny rozdział zatytułowany jest 
„Gospodarka”. Podzielono go na dwa podrozdziały 
– rolnictwo oraz zajęcia pozarolnicze. Autor 
zaznacza tutaj, że na terenach zamieszkiwanych 
przez Zamieszańców panowały najmniej 
sprzyjające dla rolnictwa warunki na całym 
Pogórzu. Wsie były przeludnione, a to z kolei 
powodowało coraz większe rozdrabnianie 
gospodarstw. Z uwagi na trudności w utrzymaniu 
się jedynie z działalności rolniczej, Zamieszańcy 
podejmowali również prace rzemieślnicze. 
Bonarówka i Rzepnik były wsiami, które 
specjalizowały się w produkcji gontów. Jednakże na 
początku XX w. gont został znacznie wyparty przez 
dachówkę i blachą, a to spowodowało ograniczenie 
jego wytwarzania. Inną miejscowością słynącą 
z działalności rzemieślniczej były Czarnorzeki, 
gdzie wśród zajęć pozarolniczych dominowało 
kamieniarstwo. Jednakże drobne rzemiosło nie 
zmniejszało panującej tutaj biedy. Pod koniec XIX 
w. pojawiła się nowa możliwość zarobkowania. Po 
odkryciu w okolicy złóż ropy naftowej, mieszkańcy 
Krasnej i Węglówki zaczęli pracować przy jej 
wydobyciu. Kilkadziesiąt lat później korzystano 
z doświadczenia miejscowych robotników 
w zagłębiu borysławskim, a nawet w kopalniach 
Rumunii. W tym czasie coraz bardziej popularne 
stawały się wyjazdy „za ocean”. Szacuje się, że na 
początku XX w. nawet 13% Rusinów 
mieszkających na Pogórzu Karpackim (w tej liczbie 
Zamieszańcy) przebywało w Ameryce. Najczęściej 
były to pobyty czasowe, na kilka lat. 
 Prawie jedną trzecią tej publikacji zajmują 
dwa rozdziały, jeden poświęcony budownictwu, 
a drugi opisowi wnętrza domostw Zamieszańców. 
Zwłaszcza pierwszy z nich dostarcza nam wielu 
interesujących informacji, co zapowiadają 
czytelnikowi już tytuły aż siedmiu podrozdziałów: 
Kształt wsi, Program i wielkość zagrody, Program 
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budynków. Budynki mieszkalne i mieszkalno-
gospodarcze, Pomieszczenie i budynki 
gospodarcze, Materiał i konstrukcja, Obiekty 
przemysłowe i użyteczności publicznej, 
Budownictwo sakralne. Trzeba przy tym zaznaczyć, 
ze nie są to jedynie suche, techniczne opisy, ale 
w tekście „przemycone” są m.in. informacje 
o przesądach związanych z wyrębem drzew 
i budową domu. Na przykład wierzono, że 
transportując drewno z lasu należy wbić siekierę, 
którą używano przy wyrębie, w kloc znajdujący się 
na wozie. W przeciwnym razie mógł ktoś 
zachorować w nowo budowanym domu lub żona 
drwala stałaby się leniwa. 
 Rozdziały piąty i szósty dotyczą 
tradycyjnego ubioru i pożywienia Zamieszańców. 
Jeśli chodzi o jadłospis to można tutaj zaznaczyć, że 
Rusini z okolic Krosna rzadko widzieli mięso na 
swoich stołach, przy czym nie jadano prawie wcale 
drobiu, a popularne było mięso… świnek morskich. 
Tradycyjny ubiór wypierany był stopniowo przez 
strój miejski, a niemała była w tym zasługa 
reemigrantów, którzy razem z pieniędzmi 
zarobionymi za granicą przywozili nowe trendy. 
Jednakże taki stan rzeczy spowodował 
nieprzejednany opór ks. Mereny, proboszcza 
z Rzepnika a zarazem byłego więźnia Thalerhofu, 
który zakazywał swoim parafianom odchodzenia od 
ubioru przodków, nazywając to obrazą ich pamięci. 
 Zwyczajom Zamieszańców poświęcono dwa 
rozdziały. Pierwszy z nich traktuje o zwyczajach 
dorocznych, związanych z obchodzonymi świętami, 
a drugi poświęcony jest uroczystościom rodzinnym. 
W tej części pracy, niestety jak wyraźnie widać 
niedokończonej, ujawnia się trud Henryka 
Olszańskiego włożony w ocalenie informacji 
o obyczajowości mieszkańców tej rusińskiej 
enklawy pod Krosnem. Autor posiłkował się tutaj 
nie tylko poszukiwaniami archiwalnymi, ale 
dokonanymi przez siebie badaniami terenowymi 
zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. 
 Ostatni rozdział omawianej publikacji 
zatytułowany jest Exodus. Autor zamierzał w nim 
omówić stosunki etniczne oraz ruch narodowy na 
opisywanym terenie, a dopiero potem opisać same 
wysiedlenia. Niestety już nie zdążył go wykończyć, 
gdyż zmarł 10 października 2005 r. Podsumowując 
należy dodać, że praca jest bogato ilustrowana, bo 
zawiera przeszło dziewięćdziesiąt fotografii 
zarówno współczesnych, jak i archiwalnych, a także 
dwie mapy obrazujące teren zamieszkany przez 
Zamieszańców. W cytowanym na początku tekście, 
syn autora zaznacza, że Henryk Olszański planował 
dołączyć do książki suplement. Jednakże, co ów 
miał zawierać pozostaje dla czytelnika tajemnicą. 

 Mamy zatem do czynienia z publikacją 
bardzo ważną dla wszystkich zainteresowanych 
etnografią Polski południowo – wschodniej. Istotne 
jest także to, że książka jest napisana bardzo 
przystępnym językiem. Jednakże czytając 
„Zamieszańców” trudno nie odczuwać pewnego 
niedosytu, że nie dane było Henrykowi 
Olszańskiemu dokończyć swojego ostatniego 
dzieła.  
 
 

Zauważono na półce 
 
 
Poniżej kilka tytułów, które w ostatnim czasie 
pojawiły się księgarniach. Tutaj nie oceniamy, 
zwracamy jedynie uwagę PT Czytelników na nowe 
publikacje dotyczące naszego terenu uprawnień. 
Zachęcamy wszystkich do nadsyłania własnych 
recenzji i refleksji nad przeczytanymi książkami.  
 
Wincentego Pola bieszczadzkie ścieżki, red. 
T Szewczyk, A. Szczerbicki, Lesko 2009, ss. 221. 
 

Praca zbiorowa poświęcona Wincentemu 
Polowi, chyba największemu poecie związanemu 
z Bieszczadami. Publikacja jest zbiorem referatów 
wygłoszonych 31 maja 2007 r. na sesji 
popularnonaukowej zorganizowanej w Lesku przez 
władze miasta i Nadleśnictwo Baligród z okazji 200 
rocznicy urodzin pisarza. Wśród autorów znaleźli 
się m.in. Adam Pol – prawnuk poety, Stanisław 
Ormowski – prezes Stowarzyszenia Przewodników 
Turystycznych „Karpaty”, Grażyna Połuszejko – 
kierownik Muzeum Wincentego Pola w Lublinie. 
Organizatorom sesji, a zarazem wydawcom 
niniejszej publikacji przyświecał cel ukazania 
dokonań poety „na innych, mniej znanych 
płaszczyznach z wykorzystaniem przede wszystkim 
opracowań miejscowych pasjonatów”. Jak 
wywiązano się z podjętego zadania postaramy się 
odpowiedzieć w najbliższych numerach 
„Siwerniaka”. 
 
Józef Pawłusieicz, Na dnie jeziora, Krosno 2009, 
ss. 589. 
 

Drugie wydanie zbeletryzowanej biografii 
opisującej losy ludzi z terenów, które znalazły się 
pod wodami Jeziora Solińskiego. Po raz pierwszy 
książka ta została opublikowana w 1981 r. i do 
chwili obecnej była trudnym do zdobycia rarytasem 
dla wszystkich pasjonatów Bieszczadów. Autor, 
uczestnik walk z Ukraińcami na przełomie 1918 
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i 1919, a także wojny polsko – bolszewickiej był 
organizatorem bieszczadzkiego oddziału 
samoobrony przed UPA i Niemcami.  
 
Grzegorz Motyka, W kręgu „Łun 
w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii 
polskich Bieszczad, Warszawa 2009, ss. 189. 
Kolejna książka autora „Tak było w Bieszczadach” 
zawiera osiem różnego rodzaju tekstów, które łączy 
tematyka. Grzegorz Motyka zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami badawczymi podejmuje tu 
tematykę powojennej historii Polski. Wszystkie 
teksty są w mniejszym lub większym stopniu 
związane z Bieszczadami, a zwłaszcza głośną w 
PRL powieścią Jana Gerharda. Szkice te są w 
większości rozszerzonymi wersjami artykułów już 
publikowanych przez Grzegorza Motykę, m.in. w 
tygodniku „Polityka”. 
 

Redakcja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Działalność koła 
 

XLIII Rajd Bieszczady 
 

To już pół roku minęło od XLIII Rajdu 
Bieszczady. Zapewne gdy ten tekst dotrze do jakiejś 
szerszej publiczności to za nami będzie już i  
Beskid Niski, ale mimo to warto pokusić się o małe 
podsumowanie, a właściwie powspominanie. 
Lektura opisów poszczególnych tras z pewnością 
skróci niecierpliwym czytelnikom czas oczekiwania 
na relacje z rajdu beskidzkiego;-) 

Rajd odbył się w dniach 29 kwietnia –  
3 maja roku bieżącego. Zostały zorganizowane 
cztery trasy otwarte, trasa zamknięta (Karu) oraz 
Grupa ukraińska. Trasy otwarte zapełniły się w 
95% ( trzy trasy w całości, jedna w 80%). Były to 
trasy trzy- i czterodniowe. Wszystkie dostały się w 
Bieszczady wynajętymi środkami transportowymi, 
co niestety podniosło koszty, ale innego wyjścia nie 
było ( likwidacja nocnego pociągu, który od 
wieków zawoził trasy w góry). Przez wszystkie 
otwarte grupy rajdowe przewinęło się prawie 100 
osób. Zakończenie odbyło się w Bandrowie  
w dawnej szkole. Uczestniczyło w nim blisko 130 
osób. Należy je uznać za udane, gdyż śpiewy były 
jeszcze słyszalne po godzinie 5 nad ranem, 
a ostatnia jednostka wróciła z ogniska po siódmej. 
 W nocy odbyło się blachowanie czterech 
nowych przewodników, a oprócz tego, przy ognisku 
przeprowadzono także konkurs wiedzy o 
Bieszczadach i nie tylko. Cieszy bardzo wysoki 
poziom przygotowania uczestników ( wszyscy 
odpowiadali bezbłędnie, w skutek czego nie można 
było wytypować zwycięzcy, i Szanowna Komisja 
Sędziowska w składzie: zarazblachowani ogłosiła 
wszystkich zwycięzcami). 
 
Poniżej planowany przebieg tras, który PT 
Czytelnicy będą mogli zweryfikować z relacjami 
spisanymi przez prowadzących. 
 
 
 
Trasa I - Ania Śliwa  
29.04- 2.05 Rajskie- Krywe (nocleg)- Hulskie- 
Nasiczne- Stuposiany (nocleg)- Smolnik- 
Lutowiska (nocleg) Michniowiec- Żuków- 
Bandrów.  
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Trasa II - Łukasz Skoczylas  
30.04 - 02.05 Równia - Polana (nocleg) - 
Stuposiany (nocleg) - podjazd do Czarnej/Żłobka - 
Bandrów.  
 
 
Trasa III - Rafał Pejo, Łukasz Bajda 
30.04 - 02.05 Kołonice - Łopiennik - Jaworzec 
(nocleg) Krysowa - Połonina Wetlińska (nocleg) 
Berehy - P. Caryńska - przeł. Przysłup - Bereżki (z 
Bereżek bus do Bandrowa)  
 
 
Trasa IV - Michał Żurawski  
29.04 - 02.05 -Ustrzyki Górne - Rawki - Wetlina 
(nocleg) Smerek - Tworylne - Krywe (nocleg) Otryt 
- Lutowiska (nocleg) Lutowiska - Michniowiec - 
Żuków – Bandrów 
 
 
TRASA I 
 
Wyruszyliśmy z Lublina po 5 rano w środę jeszcze 
w okrojonym składzie ale za to ze wsparciem 
rowerowym w postaci Wuja. Do Terki 
przyjechaliśmy około 10.30 i tu pożegnaliśmy się z 
podróżującą z nami grupą IV, która udała się do 
Ustrzyk Górnych. W Terce spotkaliśmy naszego 
drugiego prowadzącego- praktykanta Buźkę oraz 
Dominikę. Po zakupach w miejscowym sklepie 
ruszyliśmy na szlak. Na początek wspięliśmy się na 
przełęcz nad wsią, skąd roztaczał się przepiękny 
widok na wyższe partie Bieszczadów. Kolejnym 
naszym przystankiem stała się dawna wieś 
Studenne. Po raz pierwszy, ale bynajmniej nie 
ostatni szukaliśmy w krajobrazie pozostałości 
dawnej wioski, śladów domów, zdziczałych sadów.  

 
 
Odwiedziliśmy także cerkwisko, gdzie zachował się 
jedynie metalowy, wbity w ziemię krzyż. Ze 
Studennego zeszliśmy w Dolinę Sanu. Starą 
wiejską drogą wiodącą wzdłuż rezerwatu Krywe 
doszliśmy do Tworylnego. Tu zatrzymaliśmy się na 
dłuższy odpoczynek, zjedliśmy "obiad" i poszliśmy 

penetrować teren dawnej wsi. W sporej części 
został on zagospodarowany przez bobry. Ponieważ 
utworzone przez nie rozlewiska trzeba obchodzić 
część uczestników z Buźką na czele postanowiła się 
przeprawić przez żeremia. Na szczęście zdjęli 
wcześniej buty i spodnie. W Tworylnem 
oglądaliśmy pozostałości dworu i zabudowań 
dworskich, cerkwisko, ruiny niemieckiej strażnicy 
granicznej oraz dwa cmentarze. Po kolejnej półtorej 
godziny drogi byliśmy już w Krywem, gdzie 
spotkaliśmy trasę kursową. Kolejną atrakcja dnia 
była kąpiel w Sanie- wyjątkowo ciepłym jak na tę 
porę roku. Potem już kolacja, ognisko i spać. 
 
Rano pożegnaliśmy wychodzących na manewry 
kursantów i po obejrzeniu ruin cerkwi ruszyliśmy w 
drogę. Wiodła ona początkowo przez Ryli do 
Hulskiego- kolejnej opuszczonej wsi w dolinie 
Sanu, a następnie stokówką do Zatwarnicy. Tu 
mieliśmy okazję poznać trochę lokalnego folkloru 
w postaci dwóch miejscowych panów pod sklepem. 
Kolejnym przystankiem na naszej trasie był 
wodospad Na Hylatym. I tu zaczęła się trudniejsza 
część trasy- podejście na Dwernik Kamień. 
W planie mieliśmy zdobywać go bez szlaku, ale ku 
naszemu zdziwieniu zobaczyliśmy, że pojawiła się 
nowa wyznakowana ścieżka, która w bardzo 
przywoity sposób wywiodła nas najpierw na 
Magurkę, a następnie przez okopy z I wojny 
światowej na samą Holicę. Tu naszym oczom 
ukazała się przepiękna panorama Połonin, a trochę 
dalej gniazda Tarnicy. Słońce grzało, odpoczynek 
przedłużał się i ani żeśmy się spostrzegli jak zrobiło 
się późno. Do tego pojawiły się niezbyt ciekawe 
chmury więc najkrótszą drogą zeszliśmy do 
Nasicznego skąd busem podjechaliśmy do 
Stuposian na nocleg. Tu dołączyła do nas reszta 
uczestników. Wieczór upłynął na rozmowach 
i śpiewaniu. 
 

 
 
Trzeci dzień postanowiliśmy rozpocząć od 
zwiedzenia cerkwi w Smolniku. Jakież było nasze 
zdziwienie, kiedy podeszliśmy na grzbiet 
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i zobaczyliśmy wysoką na ponad 2 metry siatkę. 
O przejściu nie było mowy. Łudziliśmy się jeszcze, 
że może uda się wejść przez mostek przy 
skrzyżowaniu z drogą do Zatwarnicy. Złudzenia się 
rozwiały dość szybko- wszędzie siatka, 
a dodatkowo mostka już nie ma. Nie pozostało nam 
nic innego jak tylko dreptać asfaltem aż do bitej 
drogi prowadzącej do cerkwi. Ale widok 
wynagrodził te niedogodności. Dalej szliśmy przez 
Kiczerkę wzdłuż granicy (w odpowiednim 
oddaleniu ;)) podziwiając przepiękne widoki na 
dawna wieś żurawin i położoną już po ukraińskiej 
stronie Boberkę. Na koniec jeszcze skok w bok do 
Krywki i zejście do Lutowisk, gdzie zatrzymaliśmy 
się jeszcze na chwilę na kirkucie. Szkoła 
w Lutowiskach znowu okazała się gościnna. Wraz 
Lutowiskach grupą IV i kursantami bawiliśmy się 
przy gitarach do późna. 
 

 
Rankiem humory trochę popsuła nam 

pogoda, ale na szczęście nie padało. Ruszyliśmy w 
kierunku Michniowca. Buźka pokazał uczestnikom, 
co w praktyce oznacza słowo „jarowanie” 
(planowane). Okazało się ono jeszcze lepszym 
pomysłem gdyż dzięki temu nie wpadliśmy na 
kolejne zasieki nad Michniowcem. Niektórzy nie 
mieli aż tyle szczęścia. Zwiedziliśmy następnie 
cerkwie  
w Michniowcu i Bystrem i zaczęliśmy podchodzić 
w kierunku Żukowa. Początkowo doliną potoku, a 
następnie ścieżką na Jawornik. Tutaj znowu 
znaleźliśmy ślady przeszłości- radziecki reper i 
słupek graniczny sprzed 1951 r. czyli sprzed 
korekty granic. Do Bandrowa zeszliśmy drogą z 
przełęczy między Jawornikiem a Żukowem. 
Dotarliśmy do szkoły jako pierwsza trasa rajdowa, 
niedługo po kursantach. 
 
TRASA II 
 

W Bieszczady ruszyliśmy w czwartek rano 
z Lublina. Szybkim i sprawnym połączeniem 
dojechaliśmy do Równi na około jedenastą, robiąc 
jeszcze po drodze niezbędne zakupy w Lesku. Na 

miejscu dołączyła pięcioosobowa grupa 
dojeżdżająca indywidualnie i w sile 22 ludzi 
ruszyliśmy pod cerkiew.  

 
 
Tutaj zatrzymaliśmy się na chwilkę, bo wiosenne 
słońce doskonale podkreślało malowniczą bryłę 
obiektu, a i historia okolic warta była wspomnienia. 
Następnie skierowaliśmy się na południe szlakiem 
niebieskim zdobywając grzbiet Żukowa i dalej 
schodząc do Teleśnicy Oszwarowej. Tuż za 
Teleśnicą zrobiliśmy pierwszy skrót porzucając na 
chwilę nasz szlak i podchodząc, a to porębą, a to 
między krzakami tarniny i dzikiej róży, a to w 
końcu działem leśnym. Znaleźliśmy się pod 
szczytem Łabiska gdzie spotkał nas nasz niebieski 
szlak, którym doszliśmy aż do momentu zejścia w 
dolinę Paniszczówki. Na zejściu potknęliśmy się o 
tak przepiękny widok, że nie można było go 
zignorować ot tak! Tu zatrzymaliśmy się na dłużej 
by popodziwiać bieszczadzką wiosnę. Zielono-
brunatno-białe lasy na zboczach Moklika dawały 
niesamowity efekt. W samej dolinie przyszło nam 
przechodzić wielokrotnie przez potok, co skończyło 
się u niektórych przemoczonymi butami, a raz 
nawet pełnym wodowaniem. Tutaj widzieliśmy 
okazałe żeremia bobrów, oraz pozostałości po 
dawnej wsi Paniszczów. Dalej popełniliśmy skrót 
przez niewysoki grzbiet, tak iż zaraz po zmroku 
znaleźliśmy się na noclegu w domu rekolekcyjnym 
w Polanie Na miejscu spotkaliśmy wszystkim znaną 
i lubianą grupę KARU oraz grupę kursantów 
odbywających akurat w okolicy swoje manewry. 
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Drugiego dnia, po uzupełnieniu zapasów 
w sklepie w Polanie, ruszyliśmy szlakiem 
niebieskim przez Wańka Dział na Otryt. Szybki 
skrót doskonale urozmaicił podejście. Na grzbiecie 
skręciliśmy nieco na wschód i długą otrycką grzędą 
ruszyliśmy, z niewielkimi przerwami do Chaty 
Socjologa. Nie zatrzymywaliśmy się tam zbyt 
długo. Niemniej na starczyło nam akurat czasu by 
zapoznać się z lokalnym, czworonożnym 
przedstawicielem fauny chatkowej, który to 
głośnym piskiem za wszelką cenę próbował 
wyżebrać od nas choć trochę jedzenia ...z miernym 
skutkiem… Mowa o socjologicznym owczarku 
niemieckim.;) 
Następnie żwawym krokiem wturlaliśmy się na 
Trochaniec i już zupełnym freestylem szliśmy 
działem leśnym do cerkwi pod Smolnikiem. 
Następnie udaliśmy pod cerkiew pw.Św. Michała 
Archanioła (obecnie Wniebowzięcia NMP), jedną z 
trzech zachowanych w Polsce cerkwii bojkowskich. 
 

 
 

Jakież było nasze bezbrzeżne zdumienie, 
gdy podchodziliśmy pod tą cerkiew wzdłuż, świeżo 
postawionych, wysokich, betonowo-metalowych 
płotów. Jak się już po powrocie dowiedzieliśmy, 
cała góra cerkiewna została wykupiona i jest 
obecnie przystosowywana pod hodowlę jeleni 
(danieli?). Postanowiliśmy zaryzykować tą właśnie 
drogę, która ciągnąc się między dwoma szpalerami 
betonowych płotów upiornie przypominała drogi w 
obozach koncentracyjnych. Okazało się, że droga 
prowadzi do nikąd, a my jesteśmy uwięzieni 
między drucianymi siatkami. Koniec końców 
znaleźliśmy niewielką lukę pod ogrodzeniem, przez 

którą wyczołgała się cała grupa. Następnie szybkim 
i radosnym krokiem przeszliśmy przez most na 
Sanie dużą obwodnicą bieszczadzką szybko 
podreptaliśmy do Stuposian, na miejscu witając 
kolejne trzy osoby dołączające do naszej trasy. 
 

Dzień trzeci rozpoczął się leniwym 
oczekiwaniem na autobus, którym chcieliśmy 
podjechać do Czarnej. Na szczęcie kierowca w 
swoim osłupieniu na widok 25 luda z plecakami nie 
protestował i wszyscy znaleźliśmy swoje miejsca. 
Po zakupach zrobionych w Czarnej ruszyliśmy w 
kierunku Bystrego; zgrabnym unikiem omijając 
nużącą asfaltową drogę dotarliśmy przez lasy i pola 
i cmentarz dokładnie naprzeciw kolejnej pięknej 
bieszczadzkiej cerkwi. Wylegując się na wiosennej 
trawie i delektując się niezwykłym klimatem 
okolicy spotkaliśmy dwie grupy turystów. I obie 
miały ten sam cel, co my ☺ Po krótkiej sesji 
zdjęciowej poszliśmy w górę potoku Bystry i z 
pewnymi przygodami doszliśmy pod szczyt 
Jaworników. Po mozolnym podejściu na grzbiet 
zrobiliśmy to. Bodaj najbardziej relaksujący 
odpoczynek a zastosowanie umilaczy czasu 
wzmogło nasz entuzjazm przed podejściem 
szczytowym. Tak, trzeciego dni naszej wędrówki 
byliśmy już gotowi wejść na najwyższy szczyt 
naszego wyjazdu – Jaworniki (najwyższy szczyt gór 
Sanocko-Turczańskich). Za Jawornikami zeszliśmy 
z przełęczy płajem do doliny i dalej w kierunku 
Bandrowa. 
 
TRASA III 
 

Jest czwartek przed weekendem majowym 
tego roku. Trasa III zbiera się pod Chatką Żaka na 
miasteczku uniwersyteckim UMCS-u. Zwykle 
godzina 6 rano pozbawia chęci do wstawania, ale 
tego dnia było inaczej. Wszyscy stawili się 
o wyznaczonej porze. Bus zabiera 20 spośród 25 
uczestników tej trasy (resztą dołączy do nas 
w górach). Okazuje się, że bus jest przystosowany 
do przewiezienia 20 osób (w tym jedna stojąca), ale 
do zabrania ich turystycznych plecaków już nie. 
Dlatego też część z nas rusza w 5 godzinną podróż 
busem plecakiem Bieszczady z plecakiem na 
nogach. Tak długa podróż busem bywa zwykle 
monotonna. Zanim pojawią się góry, których 
wszyscy wypatrują, czeka nas podróż przez 
Lubelszczyznę, a później Rzeszowszczyznę. W 
drodze opowiadamy „trasowiczom” o naszych 
dzisiejszych planach. Przygotowujemy ich na ciężki 
dzień. Uspokajamy: „dziś zrobimy parę kilometrów, 
ale musimy się rozruszać na początek. Za to kolejne 
dni będę tylko przyjemnością”. Wjazd do Rzeszowa 
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ożywia nas troszkę. Zaraz pojawia się słynny 
rzeszowski pomnik w kształcie „ziarenka kawy”, 
o którym Łukasz opowiada kilka historii. Po 
przejechaniu paru kolejnych kilometrów 
wkraczamy na pogórza karpackie. Napięcie wzrasta 
– „to już?” Następnie postój w Sanoku. Robimy 
tam zakupy na kolacje i śniadanie. Przez cały dzień 
przyjdzie nam nosić zakupione rzeczy, więc 
rozdzielamy je na wszystkich uczestników trasy tak, 
aby nikt nie miał za ciężko. Wyjeżdżając z Sanoka 
mamy świadomość, że już za niecałą godzinę 
rozpoczniemy wędrówkę Bieszczadzkim szlakiem. 
Po drodze w Bieszczady, trasa dowiaduje się, co 
wiąże się ze skrótem UPA oraz ogląda cenne, 
zabytkowe kościoły w Bliznem czy Lesku. Po 
przejechaniu czterdziestu kilometrów wysiądziemy 
w Jabłonkach pod pomnikiem generała Karola 
Świerczewskiego. 
 

 
 
Pora zacząć!!! Jeszcze tylko historia zabitego w tym 
miejscu generała i ruszamy. Na samym początku 
trzeba podejść na grzbiet pasma Durnej, po którym 
wiedzie niebieski szlak. 

Podejście staje się dość szybko ZA wysokie, 
ZA strome i ZA długie. Ale spokojnie, 
powtarzaliśmy, dziś już nie będzie takich podejść. 
Pomimo kłopotów (trzeba było pomoc koleżance 
nieść plecak) udaje się wejść na grzbiet, z którego 
będziemy podążali w kierunku Łopienki. Po drodze 
przerwa na pożywienie i pierwsze wspólne zdjęcia. 
Zbieramy grupę po krótkim odpoczynku, obiecując 
dłuższy postój po zejściu do urokliwego miejsca po 
dawnej wsi Łopienka, w którym dziś stoi tylko 
odbudowana w ostatnich latach cerkiew. Niestety 
pogoda uległa pogorszeniu. Słyszymy grzmoty i 
szybko naciągamy płaszcze, aby nie zmoknąć. 
Teraz wszyscy nabrali właściwego dla sytuacji 
tempa. Dlatego też udaje nam się dość szybko 
wyjść z lasu na drogę, która wiedzie prosto pod 
cerkiew. Okazuje się, że wcześniejsze grzmoty nie 
zapowiadały burzy, a jedynie krótkotrwały 
deszczyk. W drodze 3 łanie postanowiły 
przeskoczyć przez wężyk naszej trasy idącej, przez 

las, gęsiego. Szymon musiał cofnąć się, aby jedna 
z łań nie wskoczyła na niego. Mogliśmy 
popodziwiać zgrabne susy spłoszonej zwierzyny. 
Łopienka. Miejsce, w którym przed II wojną 
światową była duża wioska. Tutaj raz do roku 
zjeżdżali na odpust mieszkańcy Węgier, Rumunii 
czy też Zakarpacia w ilości nierzadko 
przekraczającej kilka tysięcy. Rajdowicze 
dowiadują się na przykładzie Łopienki 
o powojennych, smutnych losach Bieszczadzkich 
wiosek. Część trasy udaje się nad cudowne 
źródełko, położone opodal cerkwi. Szymon 
wyjmuje gitarę i opowiada piosenkami m.in. 
historię św. Mikołaja – patrona mieszkańców 
Karpat. 
 

Przed nami jeszcze około 10 km drogi. 
Trasa z pozoru monotonna, wiedzie cały czas tzw. 
szutrem, ale idąc właśnie tą drogą oglądamy 
przykłady flory (knieć błotna, lepiężnik biały, 
czosnek niedźwiedzi) i fauny (salamandra plamista, 
bobry) bieszczadzkiej. Jednym z ciekawszych 
punktów tego odcinka jest rezerwat „Sine Wiry”. 
Krótki odpoczynek, aby każdy mógł się nacieszyć 
szumem, płynącej po fliszu karpackim, Wetlinki. 
Od tej pory będziemy szli wzdłuż jej koryta do 
schroniska w Jaworzcu. Na miejsce dochodzimy 
około godziny 22.00. Grupa odczuła 25 km, które 
przeszła dzisiejszego dnia. Wydaje się, że po 
wspólnej kolacji wszyscy położą się spać, aby 
odpocząć w końcu. Ale gdy Szymon zaczął grać 
nikt nie myślał o odpoczynku w łóżku. Nadchodzi 
północ. O tej godzinie gasną schroniskowe lampy. 
Zapalamy świece, które dają magiczną atmosferę. 
 

Piątek, 1 maja 2009, godzina 11.00 ruszamy 
w kierunku przełęczy Orłowicza pod Smerekiem. 
Niestety po paru minutach Beata stwierdza, że nie 
da rady dzisiaj wspiąć się tak wysoko. Zostaje ona 
odprowadzona do drogi, z której dojedzie do innej 
trasy, wiodącej dolinami, którymi Beacie będzie się 
łatwiej poruszać. Nasza trasa po dojściu do 
przełęczy dzieli się na dwie grupki. Pierwsza, idzie 
na Smerek a druga od razu do „Chatki Puchatka” na 
połoninie Wetlińskiej. Obie grupki spotkają się 
w miejscu dzisiejszego noclegu, w chatce. 
Towarzyszy nam piękna słoneczna pogoda, dzięki 
której możemy podziwiać śliczne panoramki, ale 
idąc grzbietem połoniny daje się we znaki silny 
wiatr, który będzie nam przeszkadzał nazajutrz. 
Wędrówka tego dnia zajęła nam dwa razy mniej 
czasu w porównaniu do dnia pierwszego.  
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Dlatego jemy kolacje o 4 godziny wcześniej 
niż wczoraj. Bigos, który nam podano w schronisku 
smakował nawet wegetarianinowi. Po raz kolejny 
gromadzimy się licznie przy śpiewnikach i gitarze. 
Okazuje się, że mamy na trasie trzech gitarzystów. 
Do łóżek nam nie spieszno… 
 

Pobudka w schronisku mrozi krew w żyłach: 
panoramę za oknem zastąpiła gęsta mgła, a 
połoninę pokrywa śnieg. Widok ten sprawia, że 
więcej czasu potrzebujemy na zejście z łóżek oraz 
zorganizowanie śniadania. Jednak grupa dotrzymała 
założonego czasu i udaje się wyjść o godzinie 11. 
 

 
 
Schodzimy z połoniny Wetlińskiej w stronę 
Brzegów Górnych. Idąc szlakiem oglądamy 
stanowiska cennych roślin (dziewięćsił 
bezłodygowy) specjalnie wyeksponowane przez 
pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  
 

Tego dnia widzimy kolejno: cmentarz w 
Brzegach (Berehach), przełęcz Nasiczniańską, 
pozostałości po wsi Caryńskie, oraz budowę 
nowego schroniska na przełęczy Przysłup 
(słyszymy wspomnienia związane ze starym 
schroniskiem). Ostatnie piesze kilometry trasa III 
przemierza idąc doliną potoczku spływającego do 
Bereżek. Stąd jedziemy busem do Bandrowa. 
 
 

TRASA IV 
 

Spotykamy się 29.04 o 5 rano pod lubelską 
Chatką Żaka. Mimo tak barbarzyńskiej godziny nikt 
się nie spóźnia. Szybko ładujemy się do autokaru i 
wraz z rajdowiczami z trasy I ruszamy na 
południowo - wschodnie kresy. Do Ustrzyk 
Górnych docieramy przed 13 i po zrobieniu 
zakupów ruszamy żwawo ku bieszczadzkim 
szczytom. Po kilkunasto-minutowym dreptaniu po 
asfalcie wchodzimy w las by najpierw delikatnie a 
stopniowo coraz ostrzej podchodzić na Wielką 
Rawkę. Lekko nie jest, rajdowicze takiego 
przywitania z Bieszczadami się nie spodziewali. Co 
kilka minut pada pytanie „daleko jeszcze...?” Cóż 
odpowiedzieć trzeba było dyplomatycznie: „już 
niedaleko, jesteśmy za połową podejścia” Po 
wyjściu z lasu staczamy małą bitwę śnieżną (piękne 
słońce, temperatura ok. 25°C). 
 

 
 

Na Rawce dłuższy postój, trzeba nacieszyć 
oczy rozległą panoramą roztaczającą się ze szczytu. 
Wszyscy zgodnie przyznają, że warto było się 
męczyć te 2 godziny dla takich widoków. Robimy 
sobie grupową fotkę i ruszamy w kierunku Małej 
Rawki. Zaczyna robić się chłodno, wzmaga się 
wiatr a nad nami zaczynają pojawiać się 
„nieciekawe” chmury. Schodzimy żwawo Działem 
w kierunku Wetliny skrapiani od czasu do czasu 
deszczem. W PTSMie oprócz nas nie ma prawie 
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nikogo. Po pysznym obiedzie bawimy się do późna 
śpiewając przy akompaniamencie gitary. 

Ranek wita nas piękną pogodą, zapowiadają 
się śliczne widoki z Połoniny Wetlińskiej, na którą 
mamy zamiar tego dnia wejść. Tym razem wszyscy 
wiedzą, czego się spodziewać (patrz 600 m 
podejścia) i to nastawienie chyba sprawia, że 
Smerek osiągamy dość szybko. Tam zatrzymujemy 
się na dłużej. W końcu to ostatnie miejsce, z 
którego roztaczają się takie widoki.  
 

 
 

Po ponownym osiągnięciu Przełęczy 
Orłowicza obieramy kierunek północny i powoli 
zbliżamy się do Sanu, nad którym mamy 
zaplanowany nocleg. Szlak po wejściu w las staje 
się monotonny, gdzieniegdzie tylko widać 
pojedyncze wzniesienia. Wyznakowaną ścieżkę 
opuszczamy na Żołobinie by przez Tworylczyk 
spaść na nieistniejącą wieś Tworylne. Jest to z 
pewnością jedno z najpiękniejszych miejsc w 
Bieszczadach, jakże różniące się od zatłoczonych 
połonin. Spotykamy tam żubry, które z 
zaciekawieniem spoglądały na 20 – osobową grupę 
wyłaniającą się z krzaków oraz szukamy śladów. 
Śladów z przeszłości, bo przecież jeszcze nie tak 
dawno żyło tu ponad 700 osób... Szybko 
odnajdujemy zarośnięty cmentarz, następnie ruiny 
dworu, stodoły, cerkwi. Zapadający powoli zmrok 
oraz historia miejsca, w którym się znaleźliśmy 
zmusza do myślenia. Czas niestety goni, zbieramy 
się i ruszamy doliną Sanu do Krywego, gdzie w 
bacówce spędzamy noc. 

Dzień trzeci rozpoczynamy od wejścia na 
Ryli, skąd widać całą dawną wieś Krywe. Następnie 
oglądamy ruiny cerkwi i pozostałości dworu. 
Zabieramy z bacówki plecaki i kierujemy się w 
stronę pozostałości po moście na Sanie. Od kilku 
ładnych dni nie padało, więc przekroczenie w bród 
rzeki nie powinno stanowić wielkiego problemu. 
 

 
 

Woda maksymalnie sięga do kolan. Boso 
i w sandałach, z kijkami lub bez - każdy miał inną 
technikę, co najważniejsze skuteczną, bo skąpała 
się tylko jedna osoba. Po wysuszeniu się ruszamy 
ostro w górę na grzbiet Otrytu. Po jego osiągnięciu 
przez kilka kilometrów monotonną ścieżką 
podążamy w kierunku Chaty Socjologa. Tam 
gorąca herbatka / zupka stawia wszystkich z 
powrotem na nogi i w iście ekspresowym tempie 
schodzimy zielonym szlakiem do Lutowisk na 
nocleg. A tam spotykamy dwie inne grupy rajdowe 
od nas i kursantów. Innymi słowy SKPB Lublin 
opanowuje szkołę. Śpiewy i pogaduchy przy 
grzanym winie schodzą nam do późna. 

Ostatni dzień tylko z pozoru zapowiadał się 
najmniej ciekawy. Po przejściu kilku kilometrów 
napotykamy na swojej drodze ogrodzenie. Próby 
obejścia go to z jednej to z drugiej nie przynoszą 
oczekiwanego rezultatu. Płot ciągnie się przez kilka 
km, a od wschodu dochodzi do granicy z Ukrainą! 
Tracimy mnóstwo czasu, w końcu decydujemy się 
iść zupełnie naokoło do Lipia. Stamtąd zabiera nas 
na zakończenie do Bandrowa po pewnym czasie 
bus. Jak dowiadujemy się w miejscowym sklepie 
osoba prywatna pogrodziła 300 ha gruntu nad 
Michniowcem i prowadzi tam hodowlę danieli! 
 
 
Trasy zostały opisane przez prowadzących: Anię 
Śliwę, Staszka Kłosowskiego, Rafała Pejo, Michała 
Żurawskiego 
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Małe podsumowanie 2008/09 
Trudno jest w kilku zdaniach podsumować 
działalność naszego koła, trudno jest też oddać 
atmosferę wszystkich wydarzeń, jakie miały 
miejsce w przeciągu minionego czasu. Nie jest tutaj 
naszym celem opisać wszystko, co wydarzyło się 
od ukazania się poprzedniego numeru 
„Siwerniaka”. Streścimy tutaj jedynie wydarzenia 
mniej więcej z okresu minionego roku. 
 
JEDNODNIÓWKI 
Nie zważając na pogodę, która nie zawsze chciała 
współpracować udało się zorganizować 
i przeprowadzić kilka rajdów jednodniowych, które 
przynajmniej w części zaspokajały głód 
wędrowania pomiędzy Bieszczadami i Beskidem 
Niskim: 
04.10.2008 Rajd Doliną Ciemięgi 
22 – 23.11.2008 Działy Grabowieckie 
13.12.2008 Nadwieprzański PK 
10.01.2009 Krzczonowski PK 
04.04.2009 Poleski Park Narodowy 
 
W dniach 29 – 30.11.2008 odbył się II Rajd 
Integracyjny Roztocze 2008 i jak napisano na 
forum: „było kameralnie, klimatycznie 
międzyczasie bardzo miło” W międzyczasie 
zorganizowano także, w nawiązaniu do tradycji, 
Rajd Pogórza. W dniach 13 – 15.03.2009 pod 
przewodnictwem Zielonego i Panicza Rajdowicze 
dziarsko przemierzali teren Pogórza Dynowskiego 
i Pogórza Strzyżowskiego. Rajdy jednodniowe 
czasem były bardzo kameralne, ale należy 
zaznaczyć, że w wędrówce po Poleskim Parku 
Narodowym wzięły udział aż 44 osoby! 
 
WYSTAWA 
W dniach 5-18 października 2009r. w holu 
głównym Akademickiego Centrum Kultury 
„Chatka Żaka” można było obejrzeć wystawę zdjęć 
zorganizowaną przez nasze koło zatytułowaną 
"Przemierzając Beskid Niski." Prezentowała ona to 
najbardziej odludne i tajemnicze pasmo polskich 
gór widziane oczami - i obiektywami – 
przewodników oraz sympatyków lubelskiego 
SKPB. Zdjęcia ukazywały Beskid Niski jako 
malowniczy krajobraz, będący celem rajdów 
i miejscem zabaw, lecz także jako obszar 
różnorodny religijnie i etnicznie. Ich autorami byli 
ludzie, którzy już dawno ulegli urokowi tego 
miejsca – Artur Kuna, Dominika Plewik, Michał 
Rzędzian, Krystyna Wnuk oraz Michał Żurawski, 
zaś zmaterializowane zostały dzięki uprzejmości 
Zakładu Fotograficznego Foto-Gama. Informacji 
o wystawie udzieliły szerszej publiczności lokalne 

media: Gazeta Moje Miasto Lublin, Dziennik 
Wschodni, Akademickie Radio Centrum, 
Informator kulturalny Zoom, oraz portale 
internetowe ACK „Chatka Żaka” i kultura.lublin.eu. 
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 
5 października o godz. 18 i wywołało pewien 
pozytywny tłok w holu głównym „Chatki Żaka”, 
(nie mam pojecia ile konkretnie osób było:P) który 
następnie przemieścił się w stronę pobliskiej 
kawiarni, gdzie uczciliśmy to małe kołowe święto. 
Krystyna Wnuk 
 
KURS PRZEWODNICKI 
Kurs 2007/08, któremu „ojcował” Zielony, 
ukończyło sześć osób. Dwie osoby zostały 
blachowane w Bandrowie, a z pozostałych wszyscy 
przystąpili do części pisemnej egzaminu, a jedna 
próbowała swych sił z graniówkami (topografia 
ustna). 

 
Kursancka stopa 
 
Kurs 2008/09 może poszczycić się aż dwoma 
„ojcami”. Adam i Alek Wnuk nadzorowali swoją 
trzódkę od autokarówki, która tym razem 
prowadziła zachodnią częścią TU. Wycieczka 
szkoleniowa odbyła się w dniach 8 – 12 listopada 
ubiegłego roku. Obecnych było 11 „starych” i 18 
„nowych kursantów”. Nad całością czuwało pięciu 
przewodników, a także dwie osoby, które 
przyłączyły się do autokarówki dla przyjemności;) 
Dwa noclegi były w szkole w Łużnej, a trzeci 
w Nowym Sączu. Kursanci zwiedzili m.in. Nowy 
i Stary Sącz, Tarnów, Biecz, kwaterę Hitlera w 
Stępinie, liczne drewniane kościoły drewniane. 
Wdrapano się również na wzgórze Pustki i górę 
zamkową w Rytrze. Następnym etapem kursu była 
nieobowiązkowa zimówka w Beskidzie Sądeckim, 
w której uczestniczyły 33 osoby, z czego kursantów 
pojawiło się sztuk piętnaście. W dniach 12 – 15 
lutego wychodzono z Kordowca, we wszystkie 
możliwe strony. Marcowe przejście kondycyjne 
także miało miejsce w zachodniej części terenu 
uprawnień. Piętnastka kursantów, wraz z kadrą i 
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osobami towarzyszącymi wędrowała następującą 
trasą: Ośrodek “Cieniawa” - Jodłowa – Mogilno – 
Świergocin – Korzenna – Trzycierz – Łyczana – 
520 – Berdychów 558 - Przydonica – Bukowiec – 
Diable Skały – Budzyń – Sucha Góra – Budzyń – 
Nowa Wieś – Brzozowa – Siemiechów – Wał – 
Pleśna – cmentarz 178 – 177 – 176 – Słona Góra. 
Przejście bieszczadzkie, tradycyjnie zbiegające się z 
rajdem wyruszyło 23 kwietnia z Morochowa do 
Kalnicy. Następnie przez Smolnik, Balnicę, 
Habkowce, Terkę do Krywego. Stąd 30 kwietnia 
dziesięcioro kursantów wyruszyło na dwudniowe 
manewry, które zakończyły się w Lutowiskach. 
2 maja po przedostaniu się do Bandrowa, kursanci 
wzięli udział w zakończeniu rajdu. 
W manewrach w Beskidzie Niski w dniach 28.06 – 
18.07, wzięło udział trzynaścioro kursantów, przy 
czym trzech z nich było zmuszonych zrezygnować 
w trakcie przejścia. Manewry nocne 
przeprowadzono w okolicy Radocyny i tutaj też 
odbyło się zakończenie. W trakcie wyjazdu 
w Beskid Niski, wzorem ubiegłych kursów miała 
miejsce wycieczka do Bardejowa i Bardejowskich 
Kupeli. 

W skansenie w Bardejowskich Kupelach 

 
Piramida Beskidzka (K. Krystoszyk, B. Jemioła, 
M. Staroń) 
 
Wg stanu na dziś, kurs 2008/09 
w liczbach prezentuje się następująco: 
24 osoby zapisały się na kurs 
18 zaliczyło autokarówkę 
8 zaliczyło Bieszczady 
7 zaliczyło Beskid Niski 
1 zdała pisemną część egzaminu 
 
 
 

 

 
 

STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH 
W LUBLINIE 

Redakcja „Siwerniaka” jest otwarta na wszelkie propozycje, pochwały i krytykę. 
Jednocześnie prosimy o kontakt wszystkie osoby zainteresowane zamieszczeniem na naszych 
łamach swoich tekstów. Kontakt: lukasz.bajda@gmail.com  
SIWERNIAK W INTERNECIE www.skpb.lublin.pl/siwerniak.htm  


