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Po dwóch miesiącach prezentujemy Szanownym Czytelnikom kolejny numer naszego koło-
wego biuletynu. Mamy nadzieję, Ŝe spotka się on z nie gorszym przyjęciem niŜ owoc pracy 
Autorów i redakcji z października. Koniec roku to najczęściej dobry czas na wszelkiego ro-
dzaju podsumowania. Trudno jest jednak podsumować zaledwie dwa miesiące naszej pracy. 
MoŜemy jedynie przy okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku 2010 
Ŝyczyć sobie i Czytelnikom, Ŝe inicjatywa reaktywowania „Siwerniaka” nie zgaśnie wraz 
z mijającym rokiem… 

Redakcja 
 

TUtaj i tam:  
Anna Śliwa 
Aktywność religijna Łemków w województwach małopolskim i podkarpackim……………..2 
Karolina Koziura  
JO JO JOJ CZEMUŚ TY MNIE OPUŚCIŁ…Obrzędy pogrzebowe na Bojkowszczyźnie w 
literaturze etnograficznej I poł. XX wieku, a ich współczesny obraz………………………...11 
Mateusz Staroń 
Kwatera Legionistów z lat 1914-1918 r. jako przykład dewastacji zabytkowej części Cmenta-
rza Komunalnego w Przemyślu w PRL-u…………………………………………………….15 
Jarosław Staszczuk  
Cerkiew bojkowska w Smolniku nad Sanem…………………………………………………18 
 
 

Relacje z wypraw i wycieczek: 
Karolina Koziura  
Grypowa mapa miasta Lwowa………………………………………………………………..26 

 
 
Do poczytania: 
ZauwaŜono na półce…………………………………………………………………………..28 

 
 
Działalność koła: 
XXXVI Rajd „Beskid Niski” (22 – 25.10.2009)....…………………………………………..29  
Rajd „Jesienne wędrowanie” (10.10.2009)…………………………………………………...33  
Rajd po Roztoczu Południowym (28 – 29.11.2009).…………………………………………34  
Skorpion 2009………………………………………………………………………………...35 
Autokarówka po wschodniej części TU (12 – 15.11.2009) ………………………………….43 
 



 2 

TUtaj i tam 
 
Anna Śliwa 

Aktywność religijna Łemków w województwach małopolskim i pod-
karpackim. 
 
 Jednym z najwaŜniejszych wyznaczników przynaleŜności do społeczności łemkow-
skiej jest wyznanie. Plasuje się on na 4 miejscu wśród wymienianych przez uczestników ba-
dań socjologicznych po znajomości języka, łemkowskich korzeniach oraz podtrzymywaniu 
tradycji1. Ankietowani Łemkowie mieszkający w Beskidzie Niskim nie dokonywali tu roz-
róŜnienia między prawosławiem a grekokatolicyzmem, a podawali jedynie obrządek wschod-
ni. Jednak w codziennym Ŝyciu tej społeczności podział ten jest widoczny i powoduje napię-
cia niekiedy nawet silniejsze niŜ róŜnice światopoglądowe na temat przynaleŜności narodo-
wej. 
 W chwili obecnej szacuje się, Ŝe na Łemkowszczyźnie mieszka ok. 1800 wyznawców 
kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko- ukraińskiego oraz ok. 1200 wyznawców prawo-
sławia2. Stanowią oni dość zwarte grupy pośród otaczających ich polskich mieszkańców nale-
Ŝących do kościoła rzymskokatolickiego. Wiele wsi Beskidu Niskiego ma charakter wielowy-
znaniowy. Zdarza się takŜe, Ŝe wyznawcy róŜnych obrządków uŜytkują wspólnie jedną świą-
tynię, w takich wypadkach jest to praktycznie zawsze cerkiew. Po 1989 r. wiele wspólnot 
prawosławnych i grekokatolickich odzyskało swoje dawne świątynie a w parafiach rzymsko-
katolickich rozpoczęto budowę nowych kościołów. Jednak wciąŜ moŜna spotkać miejsca, jak 
na przykład Polany koło Krempnej, Bielanka czy Gładyszów gdzie w cerkwi odprawiane są 
zarówno naboŜeństwa w obrządku wschodnim jak i łacińskim. 
 
Uwarunkowania historyczne 
 
 Przyczyn istniejącego dziś podziału wyznaniowego Łemków naleŜy szukać w ich 
burzliwej historii. Przybywający tu XV i XVI w. osadnicy wołoscy  i ruscy przynieśli ze sobą 
religię prawosławną. Akty lokacyjne poszczególnych miejscowości przewidywały zawsze 
miejsce i uposaŜenie dla cerkwi i parocha3. Pierwszym powaŜnym wstrząsem religijnym stało 
się dla Łemkowszczyzny zawarcie unii brzeskiej w 1596 r. Władze państwowe oraz właści-
ciele wsi popierały konwersje na nowy obrządek, często uŜywając siły w stosunku do opor-
nych. Wydarzenia takie miały miejsce między innymi w Tyliczu4. Oficjalne przyjęcie Unii na 
Łemkowszczyźnie nastąpiło dopiero w 1691 r. po przystąpieniu do niej władyki przemyskie-
go Innocentego Winnickiego. Przez kolejnych ponad 200 lat moŜna mówić o prawie całkowi-
tej jednolitości religijnej tych obszarów, z wyróŜnionymi tylko gdzieniegdzie wyspami katoli-
cyzmu oznaczającymi wsie polskie takie jak Huta Polańska czy Oderne. 
 Koniec wieku XIX przyniósł znaczne skomplikowanie stabilnej dotąd sytuacji. W spo-
łeczności łemkowskiej daje się wtedy zauwaŜyć dwa prądy- z jednej strony głęboki konser-
watyzm religijny, przejawiający się przede wszystkim przywiązaniem do obrzędowości 
i uŜywanej od pokoleń liturgii, a z drugiej wzrost świadomości narodowej, który powodował 

                                                 
1 J. Okulska, Religijność Łemków w świetle badań socjologicznych, „Magury” R. 2007, s. 38. 
2 A. Stachowiak, Wyznaniowe dzisiaj Łemkowszczyzny, „Magury”, R. 2007, s. 32- 34.  
3 R. Reinfuss, Łemkowie w przeszłości i obecnie, [w:] Łemkowie: kultura, sztuka, język, Warszawa- Kraków 
1987,  s. 9. 
4 Ibidem, s. 11- 12. 
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wzmoŜenie sympatii dla prawosławia5. Z czasem pojawił się jeszcze trzeci nurt- związanie 
kościoła grekokatolickiego z ukraińskim ruchem narodowym, co wprowadzało dodatkowe 
napięcia. 
 Zaczęły się one ujawniać niedługo przed wybuchem I wojny światowej, kiedy to na-
stąpiły pierwsze konwersje na prawosławie. Związane one były z działalnością księdza Mak-
syma Sandowycza ze Zdyni, który doprowadził do zmiany wyznania przez członków swojej 
parafii w Grabiu. Podobną decyzję podjęli niedługo potem mieszkańcy Długiego, Radocyny 
i Nieznajowej. Pierwsze konwersje miały związek z niezadowoleniem miejscowej ludności 
z przysyłanych do parafii księŜy- zwolenników orientacji proukraińskiej6. Sytuacja skompli-
kowała się dodatkowo po wybuchu I wojny światowej. Władze Austro- Węgier, które juŜ 
wcześniej z nieufnością patrzyły na prawosławne sympatie Łemków znacznie zaostrzyły kurs. 
Klęski na froncie w walkach z Rosją usiłowano tłumaczyć działalnością szpiegów, których 
widziano właśnie w konwertytach. Podejrzanych o sprzyjanie Rosji wysyłano do obozu w 
Talerhoffie koło Grazu. Najgorszy los spotkał aktywistów, w tym księdza Maksym Sandowy-
cza. Zostali oni rozstrzelani w Gorlicach bez sądu.  
 O ile do wybuchu wojny istniejący konflikt religijny rozwijał się na linii kościół- 
wierni, o tyle po rozpoczęciu działań wojennych przeniósł się w sferę stosunków między wy-
znawcami poszczególnych obrządków. Wielu Łemków o orientacji prorosyjskiej i sprzyjają-
cych prawosławiu trafiło do Talerhoffu za sprawą swoich pobratymców popierających ruch 
ukraiński. Z kolei po opanowaniu Łemkowszczyzny przez wojska rosyjskie na Syberię zsyła-
no ukraińskich działaczy narodowych, kierując się donosami ich przeciwników politycznych. 
Wytworzyła się w ten sposób atmosfera podejrzliwości, która przeniosła się na czasy powo-
jenne. 
 Druga, o wiele silniejsza fala konwersji na prawosławie rozpoczęła się w 1926 r. 
w miejscowości Tylawa. Miejscowa ludność, zniecierpliwiona ustawicznym zmienianiem 
przez pro ukraińsko nastawionego księdza tekstu modlitwy w czasie „Wielkiego Wyjścia”, po 
wielokrotnych skargach i prośbach o zaniechanie tych praktyk 6 listopada zwołała wiec i opo-
wiedziała się za przejściem na prawosławie7. Wkrótce za ich przykładem poszły kolejne miej-
scowości. Władze kościelne początkowo reagowały bardzo restrykcyjnie, co jeszcze bardziej 
wzmagało niezadowolenie. TakŜe władze państwowe działając zgodnie z zapisami podpisa-
nego w 1925 r. konkordatu nie godziły się na przejmowanie majątku parafii grekokatolickich, 
nawet w wypadkach gdy jedynymi wyznawcami tego obrządku pozostawali miejscowy 
ksiądz z rodziną. Spowodowało to falę budów tak zwanych czasowni czyli prowizorycznych 
cerkwi, w których gromadzono się na naboŜeństwa. Do roku 1930 powstało 30 takich świą-
tyń8.  
 W tej sytuacji duŜa grupa księŜy grekokatolickich oraz miejscowych działaczy 
o orientacji staroruskiej, chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się prawosławia, a z drugiej strony 
ukrócić pro ukraińską działalność biskupa przemyskiego Josafata Kocyłowskiego zwróciła się 
za pośrednictwem kardynała Hlonda do Stolicy Apostolskiej o wyłączenie Łemkowszczyzny 
spod jego władztwa9. Zabiegi te zaowocowały utworzeniem w 1934 r. Administracji Apostol-
skiej Łemkowszczyzny, początkowo z siedzibą w Rymanowie Zdroju, a od 1938 r. w Sanoku. 
Nowa jednostka administracyjna objęła swoim zasięgiem 9 dekanatów, ze 111 parafiami za-

                                                 
5 A. Stachowiak, Konwersje Łemków na prawosławie w Drugiej Rzeczpospolitej, „Magury” R. 2007, s. 16. 
6 A. Krochmal: Stosunki między grekokatolikami a prawosławnymi w latach 1926- 1939, [w:] Łemkowie w 
historii i kulturze Karpat, red. J. Czajkowski, cz. 1, wyd. II, Sanok 1995, s. 287. 
7 A. Stachowiak, Konwersje Łemków…, s. 20. 
8 J. Moklak, Kształtowanie się struktury Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczpospo-
litej, „Magury” R. 1997, s. 16- 18. 
9 B. Pach, Apostolska Administracja Łemkowszczyzny, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. J. Czaj-
kowski, cz. 1, wyd. II, Sanok 1995, s. 300. 



 4 

mieszkałymi przez prawie 130 tys. wiernych wyznania grekokatolickiego10. Dzięki porozu-
mieniu podpisanemu z biskupem Kocyłowskim udało się szybko wymienić księŜy o silnych 
sympatiach ukraińskich na bardziej neutralnych światopoglądowo. Administracja zaczęła teŜ 
regularne wizytacje podległych sobie parafii oraz organizowanie spotkań i rekolekcji dla księ-
Ŝy. Dzięki tym zabiegom udało się zahamować falę konwersji, a nawet spowodować powrót 
części ludności do kościoła grekokatolickiego. Niemniej część wsi pozostała przy prawosła-
wiu.  
 Kolejny wstrząs dla sytuacji wyznaniowej Łemkowszczyzny przyniosły powojenne 
wysiedlenia. W wyniku Akcji „Wisła” w Beskidzie Niskim pozostały jedynie nieliczne łem-
kowskie rodziny, którym udało się uniknąć przesiedlenia. Opuszczone wsie wraz z cerkwiami 
zostały albo zniszczone albo zasiedlone przez osadników z innych części Polski- wyznawców 
katolicyzmu w obrządku rzymskim. Jedynym w miarę zwartym skupiskiem Łemków pozosta-
ły okolice Komańczy, gdzie byli oni zatrudnieni na kolei i przy wyrębie lasu przez co zostali 
wyłączeni z wysiedlenia.  
 Losy kościoła wschodniego po II wojnie światowej znacznie się skomplikowały. Wła-
dze państwowe uznały kościół grekokatolicki za nieistniejący, choć nie miała miejsca jego 
prawna likwidacja11. Świątynie w miejscowościach zajętych przez polskich osadników przejął 
kościół rzymskokatolicki. Jedynie w Komańczy do 1961 r. funkcjonowała parafia grekokato-
licka, zlikwidowana jednak z powodu rzekomego sprzyjania ukraińskiemu nacjonalizmowi 
i przekazana społeczności prawosławnej12. Miała ona lepsze warunki do wyznawania swojej 
wiary, a ze względu na podobieństwo liturgii przyciągała szukających oparcia grekokatoli-
ków.  Część z nich uczęszczała takŜe na naboŜeństwa rzymskokatolickie lub spotykała się 
potajemnie w domach prywatnych. Sporadycznie sprawowano liturgię w Łosiu, gdzie przy-
jeŜdŜał ksiądz Majkowicz z Nowego Dworu Gdańskiego. Natomiast w Komańczy w 1985 r. 
grekokatolikom udało się obejść zakazy władz i przenieść na nowy fundament zniszczoną 
cerkiew z Dudyńców koło Sanoka.  
 Pierwsze próby odnowienia cerkwi prawosławnej na terenie Łemkowszczyzny miały 
miejsce w 1953 r. w Bartnem. Zabiegi księdza Jana Lewiarza zakończyły się uzyskaniem 
zgody na okazjonalne odprawianie naboŜeństw. Jednak juŜ w latach 1958- 1959 udało się 
utworzyć 7 placówek duszpasterskich w Wysowej, Bodakach, Bartnem, Blechnarce, Hań-
czowej, Kwiatoni i Regetowie NiŜnym13. Dalszy rozwój przyniosły lata sześćdziesiąte. 
W niektórych przypadkach powstawanie parafii prawosławnych miało burzliwy przebieg. Do 
trwającego ponad 20 lat sporu doszło przy tej okazji w Polanach koło Krempnej. Doprowadził 
on do kilkakrotnych włamań do miejscowej cerkwi, jej okupacji oraz gorszących kłótni i bija-
tyk z uŜyciem wideł, siekier i innego sprzętu gospodarskiego. 
 
Struktura ko ścielna Łemkowszczyzny 
 
 MoŜliwość odbudowy struktur kościoła grekokatolickiego w Polsce przyniósł upadek 
komunizmu. 17 maja 1989 r. władze państwowe uznały istnienie kapituły przemyskiej na 
czele z ks. Janem Martyniakiem. W 1991 r. został on mianowany na ordynariusza przemy-
skiego Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko- Ukraińskiego bo taką oficjalną nazwę 
przyjął kościół grekokatolicki14. Od tego momentu zaczyna się Ŝmudny proces organizacji 

                                                 
10 M. Ryńca, Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945 – 1947, Kraków  2001, s. 15.  
11 E. Michna, Łemkowie, grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995,  s. 58.   
12 A. Stachowiak: Wyznaniowe dzisiaj…, s. 30- 31. 
13 P. Gerent: Proces powstawania parafii prawosławnych na Podkarpaciu po 1956 r., „Antyfon”, R. 2006, nr 1, s. 
11- 13.  
14 E. Michna: op. cit., s. 58. 



 5 

struktury parafialnej, dekanalnej i diecezjalnej, odzyskiwania majątku parafialnego a takŜe 
tworzenie seminarium duchownego. 
 W przeciwieństwie do kościoła grekokatolickiego cerkiew prawosławna w Polsce we-
szła w nowy porządek społeczny z całkowicie zorganizowaną strukturą i własnymi świąty-
niami. W chwili obecnej Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny dzieli się na 6 diecezji. 
Omawiany obszar wchodzi w skład diecezji przemysko- nowosądeckiej. Cerkwie katedralne 
tej diecezji znajdują się w Sanoku i Gorlicach. Ordynariuszem jest arcybiskup Adam, a jego 
wikariuszem Paisjusz- biskup gorlicki. Diecezja składa się z 3 dekanatów: przemyskiego, 
sanockiego i sądeckiego, z których 2 ostatnie leŜą na obszarze opisywanym w niniejszej pra-
cy. W ich obrębie, na terenie Łemkowszczyzny istnieje 11 parafii wraz z 13 cerkwiami filial-
nymi. Ich rozmieszczenie przedstawia tabela. 
 
Tab. 1 Parafie prawosławne na Łemkowszczyźnie 
Źródło: http://www.orthodox.pl/glowna.HTM 

 
 Znacznie trudniejsza jest sytuacja organizacyjna kościoła grekokatolickiego. Znajduje 
się on nadal w stadium organizacji. We znaki daje się przede wszystkim brak duchownych. 
Skutkiem tego jest fakt sprawowania przez jednego kapłana opieki nad kilkoma parafiami 
jednocześnie. Cały omawiany obszar wchodzi w skład rozległej archidiecezji warszawsko- 
przemyskiej zarządzanej przez  arcybiskupa Jana Martyniaka i podzielony jest pomiędzy 2 
dekanaty, krakowsko- krynicki i sanocki. W ich skład na Łemkowszczyźnie wchodzą 22 para-
fie. Jednak ze względu na brak duchownych pracuje w nich zaledwie 8 księŜy. Obsługują oni 
często znaczne obszary Beskidu Niskiego, dojeŜdŜając na niedzielne naboŜeństwa po kilka-
dziesiąt kilometrów. PołoŜenie parafii grekokatolickich na Łemkowszczyźnie oraz opiekują-
cych się nimi księŜy przedstawia tabela 2. 
 Odrodzenie się kościoła grekokatolickiego w Polsce wprowadziło ponownie zamie-
szanie na Łemkowszczyźnie. Wróciła do niego część wyznawców, którzy w okresie PRL-u z 
powodu niemoŜności uczęszczania na naboŜeństwa swego obrządku uczestniczyli w liturgii 
sprawowanej w cerkwiach prawosławnych. Spowodowało to odpływ wiernych z tej konfesji, 
co spotkało się z ostrymi reakcjami duchowieństwa i oskarŜeniami o działanie na szkodę 
chrześcijaństwa. 
 

Parafia Dekanat Wezwanie Filie  
Bartne Nowosądecki Śś. Kosma i Damian Bodaki, Wołowiec 
Bielanka Nowosądecki Opieka Matki Boskiej (Pokrow) Leszczyny, Kunkowa 
Gładyszów Nowosądecki Narodzenie Najświętszej Marii 

Panny 
Regetów NiŜny 

Gorlice Nowosądecki Św. Trójca  
Hańczowa Nowosądecki Opieka Matki BoŜej Kwiatoń 
Komańcza Sanocki Opieka Matki BoŜej Turzańsk 
Krynica Nowosądecki Św. Włodzimierz Wielki  
Morochów Sanocki Spotkanie Pańskie Szczawne 
Pielgrzymka Sanocki Św. Michał Rozdziele, Zyndranowa 
Wysowa Nowosądecki Św. Michał Archanioł Góra Jawor, Blechnarka 
Zdynia Nowosądecki  Opieka Matki BoŜej Konieczna 
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Tab. 2. Parafie grekokatolickie na Łemkowszczyźnie 
Parafia Dekanat Administrator 
Krynica Krakowsko- krynicki Ks. Jan Pipka 
Śnietnica Krakowsko- krynicki Ks. Jan Pipka 
Wysowa Krakowsko- krynicki Ks. Jarosław Madzelan 
Uście Gorlickie Krakowsko- krynicki Ks. Jarosław Madzelan 
Gładyszów Krakowsko- krynicki Ks. Jarosław Madzelan  
Bielanka Krakowsko- krynicki Ks. Piotr Kaczmar 
Łosie Krakowsko- krynicki Ks. Piotr Kaczmar 
Nowica Krakowsko- krynicki Ks. Piotr Kaczmar 
Przysłup Krakowsko- krynicki Ks. Piotr Kaczmar  
Gorlice Krakowsko- krynicki Ks. Grzegorz Nazar  
Pętna Krakowsko- krynicki Ks. Grzegorz Nazar 
Rozdziele Krakowsko- krynicki Ks. Grzegorz Nazar 
Owczary Krakowsko- krynicki Ks. Paweł Siwiec 
Mokre Sanocki Ks. Jan Hałuszka 
Wysoczany Sanocki Ks. Jan Hałuszka 
Komańcza Sanocki Ks. Andrzej śuraw, wikariusz: ks. 

Bogdan Kiszko 
Kulaszne Sanocki  Ks. Andrzej śuraw 
Rzepedź Sanocki Ks. Andrzej śuraw 
Polany Sanocki Ks. Andrzej śuraw 
Olchowiec Sanocki Ks. Andrzej śuraw 
Grab Sanocki Ks. Bogdan Kiszko 
Zyndranowa Sanocki Ks. Bogdan Kiszko 

Źródło: http://www.grekokatolicy.pl/artykuly/Parafie-UKGK-w-Polsce/Archidiecezja-
Przemysko-Warszawska.html, 4.04. 2009.  
 
 Kolejnym problemem stało się w latach dziewięćdziesiątych uŜytkowanie świątyń 
przez przedstawicieli róŜnych wyznań. Powracający do swych wsi Łemkowie zastawali cer-
kwie zamienione na kościoły katolickie. Stosunkowo najlepsza sytuacja wytworzyła się w 
miejscowościach, które przed II wojną światową były dwuwyznaniowe i posiadały 2 świąty-
nie. W ten sposób prawosławni odzyskali swoje cerkwie w Bartnem, Bodakach, Gładyszowie 
czy Kwiatoni. Kościół rzymskokatolicki zajął tu bowiem dawne, starsze budowle grekokato-
lickie. Zdecydowanie trudniej było w miejscach, gdzie istniała tylko jedna świątynia. Wspo-
mniany juŜ przypadek Polan koło Krempnej był najbardziej drastycznym przykładem toczą-
cego się konfliktu. Kuriozalna sytuacja istniała w Komańczy, gdzie grekokatolicka większość 
musiała oddać swoją cerkiew kilkuosobowej grupie prawosławnych i do czasu wystawienia 
nowej szukać schronienia u katolików.  
 Jednym z nielicznych wypadków wspólnego i zgodnego uŜytkowania jednej cerkwi 
przez wyznawców trzech obrządków pozostaje do dziś Bielanka. Dawna cerkiew grekokato-
licka pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy (Pokrow) została tu przejęta przez kościół rzym-
skokatolicki. Pierwsi łemkowscy mieszkańcy wsi zaczęli wracać juŜ w latach sześćdziesią-
tych. Kolejna duŜa fala powrotów do miejscowości miała miejsce po 1990 r. Obecnie Polacy- 
katolicy obrządku zachodniego stanowią połowę jej mieszkańców. Społeczność łemkowska z 
kolei jest prawie po równo podzielona na prawosławnych i grekokatolików. Przed 1989 nabo-
Ŝeństwa w obrządku wschodnim odbywały się tu sporadycznie, natomiast w tej chwili we wsi 
w jednej świątyni funkcjonują 3 parafie15. Konflikty w sferze religijnej praktycznie nie wy-
                                                 
15 A. Stachowiak, Wyznaniowe dzisiaj…, s. 31. 
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stępują. Wierni obchodzą wspólnie Święta (podwójnie- w obrządku zachodnim i wschodnim), 
dzieci przygotowują wspólnie jasełka i inne przedstawienia. Pewien dysonans w zgodne 
funkcjonowanie tej społeczności wprowadziła przedstawiona w 2007 przez łemkowską orga-
nizację „Czuha” propozycja wprowadzeni podwójnego nazewnictwa wsi. Niespodziewanie 
dla wszystkich zaprotestowali Polacy, czego następstwem stał się podział mieszkańców na 2 
obozy. Konflikt przeniósł się takŜe na sferę religijną i 2008 r. w Bielance po raz pierwszy nie 
obchodzono wspólnie Świąt16. Obecnie sytuacja uległa wyciszeniu. Łemkowska nazwa trafiła 
na tablicę miejscowości a zwaśnione strony nadal wspólnie korzystają z cerkwi. 

 Odrodzenie się kościoła grekokatolic-
kiego po 1989 r. spowodowało konieczność 
dalszych zmian w uŜytkowaniu obiektów sa-
kralnych. W ciągu dekady lat dziewięćdziesią-
tych jego wyznawcy odzyskali cerkwie w Ło-
siu, Śnietnicy, Nowicy, Uściu Gorlickim, Przy-
słupie i Rzepedzi. Wspólnie z kościołem rzym-
skokatolickim uŜytkowane są świątynie w Gła-
dyszowie, Olchowcu, Pętnej, Owczarach i Roz-
dzielu (cerkiew pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny). W miejscach gdzie 
nie zachowały się stare obiekty wybudowano 
nowe. Powstały one w Kulasznem, Wysocza-
nach i Mokrem.  
 Budowę nowych świątyń podjęli takŜe 
wyznawcy prawosławia. Ukończono juŜ nową 
cerkiew w Krynicy. W 2008 r. rozpoczęły się 
prace w Regetowie NiŜnym.  
 Największym nieszczęściem, które spo-
tkało w ostatnich latach prawosławną społecz-
ność Beskidu Niskiego był poŜar cerkwi pod 

wezwaniem Opieki Matki BoŜej (Pokrow) w Komańczy. Pochodząca z 1802 r. budowla spło-
nęła doszczętnie 13 września 2006 r. Z poŜaru udało się uratować jedynie stojącą nieopodal 
dzwonnicę. Odbudowę podjęto niemal natychmiast z pomocą miejscowych władz oraz nadle-
śnictwa, które przekazało nieodpłatnie drewno na ten cel. 14 października 2008 r. arcybiskup 
Adam sprawował w niej pierwszą liturgię. Cerkiew znajduje się w stanie surowym, została 
jedynie zabezpieczona przed zimą. Brak jest ikonostasu i całego wyposaŜenia.  
 Niezwykle złoŜone pozostają stosunki między wyznawcami grekokatolicyzmu i pra-
wosławia. Na nieufność w kwestiach religijnych nakładają się tu dodatkowo róŜnice świato-
poglądowe. Członkowie kościoła obrządku bizantyjsko- ukraińskiego są w przewaŜającej 
większości nastawieni proukraińsko natomiast wyznawcy prawosławia wykazują sympatie 
dla poglądów o niezaleŜności narodu łemkowskiego.  
 Atmosfery nie poprawiają wypowiedzi samych duchownych. O ile przed 1989 r. gre-
kokatolicy mogli liczyć na pomoc księŜy prawosławnych o tyle w chwili obecnej podkreślają 
oni schizmatycki charakter tego obrządku. Dobitnie świadczy o tym wypowiedź proboszcza 
parafii prawosławnej z Hańczowej, księdza Władysława Kaniuka. Mówi on między innymi: 
„A jak moŜemy ich (grekokatolików- przyp. aut.) traktować? Jak janczarów, którzy oddali się 
w niewolę i teraz nie są do końca ani tu, ani tu17.  
 Najlepiej układają się stosunki między wiernymi obrządku rzymskokatolickiego i gre-
kokatolickiego. Przykładem tego moŜe być Uście Gorlickie, gdzie po zadraŜnieniach z po-
                                                 
16 I. Dańko, Łemkowskie strachy na lachy, „Gazeta Wyborcza”, 28.02.2008 , s. 14- 15. 
17 M. Lubaś- Harny, Cud pod Jaworem, „Gazeta Krakowska” dodatek Magazyn, 24.12.2007, s. 12. 
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czątku lat dziewięćdziesiątych spowodowanych wspólnym uŜytkowaniem świątyni grekoka-
tolicy odzyskali swoją cerkiew a Polacy postawili obok nowy kościół współpraca jest wzoro-
wa. Wierni zapraszają się wzajemnie na Święta, uroczystości, odpusty, organizowane są 
wspólne koncerty kolęd i przedstawienia. W szkole katecheci organizują lekcje religii, w cza-
sie których dzieci poznają nawzajem swoje wyznania18. Dodatkowo Uście Gorlickie to gmina 
wyjątkowa- jedyna na Łemkowszczyźnie, gdzie wójtem jest Łemko- Dymitr Rydzanicz. 
 
Miejsca kultu 
 
 Mieszkających na Łemkowszczyźnie wyznawców prawosławia jednoczy postać świę-
tego Maksyma Sandowycza. To pierwszy i jak dotychczas jedyny łemkowski święty. Jego 
ikona czy obrazek znajduje się w prawie kaŜdym domu. Jest symbolem niezłomności, odwagi 
i męczeństwa narodu19. Maksym Sandowycz urodził się 31 stycznia 1886 r. w Zdyni w rodzi-
nie grekokatolickiego cerkiewnego psalmisty. Po ukończeniu nauki wstąpił do zakonu bazy-
lianów w Krechowie, ale dość szybko przeniósł się do prawosławnego monastyru w Poczajo-
wie. Następnie ukończył seminarium duchowne w śytomierzu i po otrzymaniu święceń we 
wrześniu 1911 r. powrócił na rodzinną ziemię. Stał się jednym z pierwszych i najbardziej za-
angaŜowanych animatorów ruchu przechodzenia na prawosławie przez Łemków. Był pro-
boszczem w Grabiu. Jednak konwersje bardzo niepokoiły władze austriackie. Maksym za 
swoją działalność kilkakrotnie był skazywany na karę grzywny. W końcu w 1912 r. areszto-
wano go pod zarzutem szpiegostwa i osadzono we Lwowie. Śledztwo trwało 2 lata, ale w 
procesie Sandowycz został uniewinniony. Ponownie wrócił na Łemkowszczyznę. Tym razem 
na bardzo krótko. Po wybuchu I wojny światowej władze szukając winnych poraŜek na fron-
cie rozpoczęły aresztowania wśród zwolenników prawosławia i miejscowych rusofilów. 
Aresztowano takŜe Maksyma. Trafił do aresztu w Gorlicach gdzie 6 września 1914 został 
rozstrzelany bez sądu. Władze nie zgodziły się na wydanie ciała rodzinie, chcąc uniknąć ma-
nifestacji religijnych. Zostało pogrzebane pod płotem, w rowie. Dopiero w 1922 r. ojcu udało 
się sprowadzić ciało syna do rodzinnej Zdyni i pochować na cmentarzu20. 
 Kult Maksyma Sandowycza pojawił się na Łemkowszczyźnie zaraz po jego śmierci, a 
rozwinął szczególnie mocno w czasie konwersji na prawosławie związanych ze schizmą ty-
lawską na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. pamięć o nim zachowali takŜe 
Łemkowie wysiedleni na Ziemie Zachodnie. W Zdyni czcią otaczany był jego grób. W 1985 
r. arcybiskup Adam doprowadził do rozpoczęcia budowy nowej cerkwi w Gorlicach- pomni-
ka męczeństwa Maksyma Sandowycza. Prace trwały 5 lat. W 1991 r. poświęcenia obiektu 
dokonał metropolita Bazyli. Rozpoczęto teŜ starania o złoŜenie w cerkwi kości męczennika. 
Pierwszym krokiem było uznanie go przez cerkiew prawosławną za świętego. Stało się to w 
1994 r.  
 Przeniesienie relikwii świętego Maksyma ze Zdyni do Gorlic miało miejsce 5 wrze-
śnia 2007 r. Kierował nimi dziekan nowosądecki, ksiądz Roman Dubec. Ekshumacja nastąpi-
ła w końcu sierpnia, w obecności 16 duchownych z całej diecezji. Następnie trumna została 
umieszczona w cerkwi w Zdyni21. Tu 5 września kilkudziesięciu duchownych pod przewod-
nictwem arcybiskupa Adama odprawiło liturgię, a później z procesją wiernych przeszło do 

                                                 
18 Ibidem, s. 13. 
19 P. Subik, Kości kapłana Maksyma, „Dziennik Polski” dodatek Wolna Sobota, 1-2.09.2007, s. R9.  
20 J. Charkiewicz, Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych, War-
szawa 2008, wyd. 2, s. 22- 23. 
21 P. Subik, op. cit., s. R8. 
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oddalonej o kilka kilometrów cerkwi św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie. Stąd trumna z reli-
kwiami odjechała do cerkwi pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gorlicach22.  
 NajwaŜniejszym dla prawosławnych i grekokatolickich mieszkańców Beskidu Niskie-
go miejscem jest Góra Jawor koło Wysowej i znajdujące się tam Sanktuarium Matki Boskiej. 
Jego historia sięga dwudziestolecia międzywojennego a o genezie krąŜą dwie róŜne wersje. 
Jedna mówi o wdowie z Wysowej, która idąc po jedzenie do znajdującej się po czechosło-
wackiej stronie Cigelki doznała objawienia Matki Boskiej, która nakazała jej wracać do do-
mu, gdzie znajdzie jedzenie dla dzieci. Druga natomiast wskazuje na cztery Łemkinie wraca-
jące po kryjomu z odpustu w słowackim Gabułtowie, którym ukazał się Matka Boska23. Wła-
dze kościelne początkowo były podejrzliwe wobec szerzącego się kultu, jednak z czasem bi-
skup Jozafat Kocyłowski przysłał do Wysowej specjalną komisję, która wydała zgodę na bu-
dowę w tym miejscu kaplicy. Jej poświęcenie odbyło się w święto Opieki Bogarodzicy (14 
października) w 1929 r. Niewielkie sanktuarium szybko zdobywało popularność gromadząc 
tłumy pielgrzymów z Łemkowszczyzny, oraz zza południowej granicy. Przybywano by prosić 
o łaski Matkę Boską i napić się wody z cudownego źródełka, które wytrysnęło nieopodal cer-
kwi. Po II wojnie światowej kaplica została zamieniona na straŜnicę graniczną, a jej wyposa-
Ŝenie spalone. Zachowała się tylko cudowna ikona Matki BoŜej, którą przechowała Anna 
Okarmowa24. Po 1956 r. zdewastowana kaplica została przekazana wiernym kościoła prawo-
sławnego. Jednak jej kompleksowy remont został przeprowadzony dopiero w latach 1969- 
1971. W 1989 r. na prośbę mieszkańców Wysowej prawosławny arcybiskup Adam zezwolił 
na sprawowanie tu liturgii dwa razy w roku 12 lipca i 14 października tj. w dniach św. Piotra i 
Pawła oraz Opieki Matki BoŜej. Z czasem dodano do tego jeszcze piątą niedzielę po Wielka-
nocy. 
 Największe uroczystości odbywają 
się na Górze Jawor 12 lipca. W wigilię świę-
ta Piotra i Pawła odprawiane jest uroczyste 
naboŜeństwo w cerkwi w Hańczowej. Prze-
wodniczy mu arcybiskup Adam. Następnego 
dnia rankiem wierni wyruszają w piel-
grzymce do sanktuarium niosąc ze sobą 
krzyŜe, które są następnie wkopywane obok 
kaplicy. Uczestnicy naboŜeństwa zabierają 
teŜ ze sobą wodę z cudownego źródełka, 
wierząc, Ŝe ma ona moc uzdrawiania. 
 Sanktuarium na Górze Jawor pomi-
mo tego, Ŝe jest tak samo waŜne dla wy-
znawców prawosławia jak i grekokatolicyzmu dzieli społeczność łemkowską. Po odrodzeniu 
się obrządku bizantyjsko- ukraińskiego w 1989 r. kościół ten starał się o zwrot kaplicy, która 
przed II wojną światową stanowiła jego własność. Wysiłki te spełzły na niczym. Co więcej 
prawosławny proboszcz Hańczowej i Wysowej ksiądz Władysław Kaniuk utrudnia im dostęp 
do sanktuarium nie wydając kluczy. Grekokatolicy nie są teŜ mile widziani na uroczysto-
ściach. Budzi to powszechne rozgoryczenie członków tej wspólnoty, którzy uwaŜają się za 
prawowitych właścicieli obiektu. 
 
 

                                                 
22 Idem, Całe góry płakały za świętym Maksymem, „Dziennik Polski” dodatek „Dziennik Nowosądecki”, 
7.09.2007, s. R6. 
23 J. T. Leszczyński, op. cit., s. 48- 49.  
24 Ibidem, s. 51. 
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 Kościół prawosławny na Łemkowszczyźnie prowadzi takŜe działalność charytatywną. 
W 2001 r. w Gładyszowie staraniem tamtejszego proboszcza Arkadiusza Barańczaka rozpo-
czął działalność Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”, odpowiednik katolickiego Cari-
tasu. Znajduje się w nim dom pomocy dla starszych i chorych oraz sale rehabilitacyjne25. 
 Łemkowie mieszkający w Beskidzie Niskim są bardzo mocno przywiązani do swojej 
religii. Jest ona dla nich jednym z wyznaczników ich toŜsamości, sposobem na odróŜnienie 
się od polskiej większości. Dlatego teŜ zdecydowana większość z nich angaŜuje się w Ŝycie 
swoich parafii26. Pomagają w pracach remontowych, dbają o porządek w cerkwiach i ich oto-
czeniu. Wiele osób działa w parafialnych chórach. Masowe jest teŜ uczestnictwo w odpustach 
i uroczystościach. Szczególnie odpusty stają się często świętami nie tylko jednej parafii, ale 
takŜe wiernych z okolicznych wsi.  

 Dzieci z rodzin łemkow-
skich uczestniczą w lekcjach religii 
w swoim obrządku. Są one prowa-
dzone praktycznie we wszystkich 
szkołach, do których uczęszczają. 
Dodatkowo często przy parafiach 
odbywają się spotkania dla dzieci i 
młodzieŜy27. Kościół grekokatolicki 
i prawosławny organizuje takŜe 
letnie wyjazdy na oazy i kolonie, w 
czasie których młodzi poznają le-
piej swoją religię. 
 Łemków z Beskidu Niskie-
go sprawy wyznaniowe często dzie-
lą. Składają się na ten fakt zarówno 

uwarunkowania historyczne- wzajemne krzywdy i urazy jak i obecne spory majątkowe i świa-
topoglądowe. Jednak zaszłości te są coraz częściej przełamywane przez świadomych swojej 
roli kapłanów. Nie jest to jeszcze zjawisko powszechne, ale promyków nadziei przybywa. A 
Ŝywiołowość i zaangaŜowanie Łemków w sprawy religijne budzi zarówno wśród przyjezd-
nych jak i ich katolickich sąsiadów podziw i szacunek. 
 
 
 
 
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 

                                                 
25 E. Bugno, Zakochany ksiądz, „Gazeta Krakowska” dodatek nowosądecki, 11.01.2008, s. 6. 
26 J. Okulska, op. cit., s. 40. 
27 Ibidem, s. 43. 
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Karolina Koziura 
 

JO JO JOJ CZEMUŚ TY MNIE OPUŚCIŁ… 
Obrzędy pogrzebowe na Bojkowszczyźnie w literaturze etnograficznej 
I połowie XX wieku, a ich współczesny obraz 
 
Początek listopada w naszym kalendarzu jest szczególnym czasem poświęconym refleksji i za-
dumie nad naszymi bliskimi, którzy juŜ odeszli z tego świata. W te dni odwiedzamy cmentarze, 
palimy lampki na grobach, czy częściej, niŜ zwykle myślimy o tych, których z nami juŜ nie ma. 
To równieŜ czas, w którym moŜemy zainteresować się bogatymi tradycjami i wierzeniami zwią-
zanymi z obrzędami pogrzebowymi – nie tylko w naszej kulturze. Mimo, iŜ całe bogactwo zwy-
czajów było nieodłącznym elementem XIX/XX wiecznych opisów tzw. kultury ludowej i wyda-
wać by się mogło, iŜ dzisiejszy zglobalizowany świat nie niesie juŜ Ŝadnych róŜnic, to przy bliŜ-
szym przyjrzeniu się kaŜdej kulturze odnajdziemy perełki, dotąd  nam nie znane. 
 

Region etnograficzny Bojkow-
szczyzny, zdaniem R. Reinfussa, 
zajmował obszar na wschód od 
lesistego grzbietu Wielkiego Działu aŜ 
po dolinę Bystrzycy Sołotwińskiej, 
gdzie graniczył z regionem 
etnograficznym Huculszczyzny. Jest to 
opis do dzisiaj najbardziej popularny 
wśród znawców regionu i przyjął się 
w polskiej etnografii. R. Reinfuss 
uchodzi bowiem za najbardziej znanego 
badacza regionu – dopiero w następnej 
kolejności podawane są prace jego 
poprzedników takich, jak J. Falkowski 

i B. Pasznycki czy K. Kopernicki. Badacze Ci zgoła inaczej poprowadzili granice regionu – 
przesuwając ją bardziej na wschód. Tym samym w niniejszym artykule opisującym obrzędy 
pogrzebowe na Bojkowszczyźnie będę miała na myśli obszar wytyczony granicami właśnie 
przez R. Reinfussa28.  

W pierwszej części artykułu posłuŜę się materiałem etnograficznym opisującym zwy-
czaje pogrzebowe na początku XX w. W drugiej – spróbuję scharakteryzować własne obser-
wacje dokonane podczas badań terenowych we wsi Libuchora, (którą R. Reinfuss zakwalifi-
kował w swojej pracy jako część środkowej Bojkowszczyzny) w sierpniu 2006 r., gdzie dwu-
krotnie uczestniczyłam w pogrzebie mieszkańców wioski. Zestawiając dwa powyŜsze opisy 
postaram się odpowiedzieć na pytania, jakie elementy kulturowe pozostały niezmienne w ob-
rządku pogrzebowym na terenie regionu oraz jakie są jego główne funkcje w przeszłości oraz 
obecnie? 
 
Komu bije dzwon 
Jako pierwszy wiadomość o śmierci członka społeczności wiejskiej niósł dzwon cerkiewny. 
Pojedynczy dźwięk był sygnałem dla mieszkańców o rychłym pogrzebie. W tym momencie 

                                                 
28 PoniewaŜ obecnie nie spotkałam się z faktem, aby ktokolwiek z mieszkańców regionu utoŜsamiał się z nazwą 
Bojkowie (co więcej nazwa ta niejednokrotnie pozostaje dla ludzi nieznana). W niniejszym artykule uŜywam ją 
w kontekście historyczno-etnograficznym mając na uwadze XIX/XX wieczną orientację polskiej nauki etnolo-
gicznej i model opisu „ludu”.  
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zaczynał się szczególny czas dla członków najbliŜszej rodziny zmarłego, których obowiązy-
wał określony rytuał: zakazywano im Ŝegnać się na dźwięk dzwonu (ręka mogłaby uschnąć), 
zobowiązani byli chodzić bez czapek, zakazywano im sprzątania chaty, w której leŜało ciało 
zmarłego oraz wykonywanie wszelkich czynności gospodarskich.  

Ciało nieboszczyka myto a następnie ubierano „na czornu hodynu” najczęściej była to 
długa biała koszula, poszyta na szwach czarna włóczką oraz płócienne spodnie, kobietom 
wkładano na głowy czepki bądź białe chustki; na nogi wkładano im nowe chodaki a ciało 
przykrywano chustą. Zmarłego układano na ławie w głównej izbie, z cerkwi przynoszono 
krzyŜ oraz świece. Jak podaje Ferdynand Ossendowski, przy ciele nieboszczyka kładziono 
równieŜ „bochenek chleba przewiązany na krzyŜ pasmami przędzy”29. Z materiałów etnogra-
ficznych dowiemy się, iŜ jednym ze zwyczajów na Bojkowszczyźnie były „zabawy przy tru-
pie”. Miały one miejsce w nocy przed pogrzebem, kiedy ciało spoczywało w chacie. Najczę-
ściej brały w niej udział dzieci oraz młodzieŜ. W tą noc opowiadano sobie róŜne historie o 
czarach i strachach. Najpopularniejsza grą była zabawa „w łopatki” polegająca na tym, iŜ je-
den z obecnych kładł głowę pomiędzy ręce nieboszczyka a pozostali uczestnicy bili go łopat-
ką dopóty - dopóki ten nie zgadnie, kto go uderzył.  
 W dzień pogrzebu ciało zmarłego wkłada się do prostej, wykonanej przez domowni-
ków trumny, kobiety całują dłonie zmarłego na poŜegnanie i ciało wyprowadzane jest z chaty. 
Zdarzało się, iŜ do trumny wkładano ulubione przedmioty zmarłego – np. małym dziewczyn-
kom wkładano wianuszki - a chłopcom drewniane toporki.30 Zwyczajowo trzy razy stuka się 
o próg aby „nieboszczyk nie widział z tamtego świata, co dziać się będzie w porzuconej przez 
niego siedzibie ziemskiej”.31 Przed drzwiami, na podwórzu wygłaszana jest mowa o Ŝyciu 
i cnotach zmarłego, i w tym momencie następuje poŜegnanie zmarłego z „obejściem”. Nie-
kiedy domownicy wypuszczają bydło i konie (aby równieŜ poŜegnały się z gospodarzem tu-
dzieŜ gospodynią), bądź porusza się ziemniaki w piwnicy aby nie zgniły. W drodze na cmen-
tarz konduktowi Ŝałobnemu (niekiedy trumnę na cmentarz ciągnęły na saniach woły) towa-
rzyszyły jojkania, czyli zawodzenia płaczek (niekiedy specjalnie wynajętych ku temu) bądź 
członków rodziny. Jojkania miały formę krótkich zdań – niekiedy układanych w dialog mię-
dzy dwoma kobietami, mających wyraŜać Ŝal bliskich po stracie bliskiego oraz uczczenie 
pamięci zmarłego. RównieŜ opuszczaniu trumny do ziemi towarzyszyło jojkanie. Na cmenta-
rzu członkowie rodziny rzucali grudki ziemi na trumnę, a paroh (ksiądz) - węgle z kadzielni-
cy. Po modlitwie nad grobem rodzina zmarłego czym prędzej udawała się do potoku aby 
umyć ręce, a następnie do chaty aby wysprzątać całą izbę a następnie spalić śmieci.  
 
Szybciej-nie mamy czasu!!! 
Umówiłam się z Panią Nastazją, Ŝe razem pójdziemy na pogrzeb pewnej kobiety, która zmar-
ła w Libuchorze. O pogrzebie dowiedziałam się przypadkiem – nie było Ŝadnych ogłoszeń, 
a na dzwon cerkiewny nie zwróciłam uwagi. Poinformowała mnie mimochodem moja gospo-
dyni Pani Ania, która odebrała telefon od znajomej ze wsi. PoniewaŜ dom zmarłej był dosyć 
daleko od nas – a powieźli juŜ swieszczennika Pani Nastazja postanowiła złapać okazją wóz 
jadący po błotnistej drodze. Poganiany przez nią gospodarz podwiózł nas do domu, gdzie juŜ 
zaczynało się odprawiać. Przed chatą zgromadzonych było niemal czterdzieści osób, jak się 
później dowiedziałam byli to prawie wszyscy członkowie wspólnoty greckokatolickiej, do 
której zmarła naleŜała. Czekaliśmy przed chatą aŜ wyniosłą trumnę. W tym czasie Pani Na-
stazja powiedziała mi, iŜ poprzedniego wieczora była tutaj, aby modlić się i śpiewać pieśni 
nad ciałem zmarłej razem z innymi kobietami.  

                                                 
29 Ossendowski, 1939, s. 165. 
30 Ossadnik, 1992, s. 109. 
31 Ossendowski, 1939, s. 166. 
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Zaczyna się małe zamieszanie, po czym czterech męŜczyzn wynosi trumnę z domu 
uderzając trzy razy o próg. Odkrytą trumnę stawiają przed domem. Ludzie kłębią się naokoło 
trumny – wygląda na to, Ŝe niektórzy chcą zrobić zdjęcia, niektórzy po raz ostatni popatrzeć 
na zmarłą. Pani Nastazja popycha mnie do przodu abym robiła zdjęcia. Nie jest to zadanie 
łatwe. Nie czuję się komfortowo, robiąc zdjęcia w tak przykrym momencie dla członków ro-
dziny. Poza tym nie znałam zmarłej i jestem całkowicie obca dla członków społeczności. Mo-
jego dyskomfortu zdaje się jednak nie zauwaŜać Pani Nastazja. Po krótkiej modlitwie prowa-
dzonej przez księdza kondukt Ŝałobny udaje się do pobliskiej kaplicy greckokatolickiej. Tutaj 
odbywa się główna część naboŜeństwa, w czasie którego bliscy zmarłej obchodzą trzykrotnie 
trumnę wkoło na znak poŜegnania. Przy wynoszeniu trumny ponownie stuka się nią trzy razy 
o próg (na znak poŜegnania z cerkwią) oraz razem z konduktem – prowadzonym przez krzyŜ 
oraz chorągwie wszyscy udajemy się na cmentarz. Tutaj następuje krótka modlitwa, ostatnie 
poŜegnanie najbliŜszych ze zmarłą, po czym trumnę zakrywa się i przysypuje ziemią (Pani 
Nastazja ponownie wypycha mnie do robienia zdjęć, co ponownie jest dla mnie wysoce nie-
komfortową sytuacją).  

W drodze z cmentarza wszyscy zaproszeni jesteśmy na stypę do krewnych zmarłej. 
Przed domem stoi gospodarz – myje i wyciera kaŜdemu ręce i następnie zasiadamy do stołu. 
Siedzę w otoczeniu samych starszych kobiet, które po krótkiej modlitwie pierwsze sięgają po 
alkohol, a następnie jedzenie. Próbuje podpytywać Panią Nastazję odnośnie zwyczajów po-
grzebowych, co wkłada się do trumny – jednak na kaŜde moje pytanie uzyskuje tą samą od-
powiedź – u nas tak samo jak u was. Po czasie rezygnuje z dalszego „wypytywania”. Po suto 
nakrapianym posiłku wszyscy udają się do domu. Ponownie takie spotkanie odbędzie się 
w rok po pogrzebie.  

Oczyszczenie i ochrona 
Dwa powyŜsze opisy pogrzebu – jeden 
stanowiący „zlepek” XIX/XX wiecznej 
etnografii i współczesny łączą dwa 
zasadnicze elementy: traktowanie ciała 
zmarłego jako czegoś nieczystego, stąd 
niezbędne jest zapewnienie pewnych 
praktyk oczyszczających dla Ŝyjących 
bliskich oraz ochrona domowników 
przed duszą zmarłego. Do praktyk 
mających na celu zapewnienie 
czystości – szczególnie naraŜonym 
bliskim zmarłego naleŜy przede 
wszystkim zakaz wykonywania 

jakichkolwiek czynności w domu – w czasie, kiedy leŜy tam ciało zmarłego. Zabraniano 
wykonywania prac gospodarskich, zamiatania izby. Ciało zmarłego dokładnie myto i dbano, 
aby wodę wylano daleko od domu (woda ta była szczególnie nieczysta i niebezpieczna – 
powodowała gnicie roślin), a wszelkie szmaty po pogrzebie palono (równieŜ zdala od chaty). 
Szczególny charakter – symbolicznego oczyszczenia miało (praktykowane równieŜ dzisiaj) 
mycie rąk tuŜ po pogrzebie – niegdyś dokonywane w potoku obecnie czynione przez gospo-
darza przed chatą, w której odbywa się stypa. Właściwości oczyszczające moŜemy przyznać 
równieŜ wspomnianemu jojkaniu – mającemu wyrazić Ŝal po stracie bliskiego a tym samym 
przynieść ulgę – niejako oczyścić pozostałą w smutku rodzinę zmarłego. Miało być równieŜ 
dowodem, Ŝe dusza nieboszczyka została naleŜycie poŜegnana, a tym samym nie ma powodu, 
aby wracać (funkcja ochronna).  
 Ochronie domowników słuŜyły przede wszystkim momenty „graniczne”, kiedy stuka-
no trumną o próg (próg uchodzi w wielu kulturach za miejsce graniczne, oddzielające dwa 
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światy: wewnętrzny – prywatny i zewnętrzny – publiczny, tym samym było wybitnie naraŜo-
ne na działanie sił nieczystych), bądź kiedy obchodzono trumnę wkoło trzy razy w cerkwi. 
Tym samym Ŝegnano zmarłego zarówno z rodziną, jak i cerkiewną wspólnotą do której przy-
naleŜał.  Swoiste poŜegnanie ze zmarłym stanowi obecnie stypa, podczas której pije się alko-
hol za dusze zmarłego i pamięć o nim – powtórzona rok później jest dowodem ciągłej pamięci 
i stanowi dowód, Ŝe „dusza nie ma powodu aby wracać”. Do podanych głównych funkcji: 
oczyszczenia i ochrony Ŝyjących członków wspólnoty dochodzi jeszcze jeden, szczególnie 
widoczny we współczesnym opisie, mianowicie element socjalizacyjny. Mam na myśli fakt, 
iŜ pogrzeb, staje się niejako okazją dla całej wspólnoty do uczestnictwa, a tym samym pod-
kreślenia faktu przynaleŜności do niej. Wspólnota greckokatolicka stanowi w Libuchorze bar-
dzo mały odsetek mieszkańców (przynaleŜy do niej około 50 osób). Miejscowość zdomino-
wana jest przez prawosławnych mieszkańców, którzy uczęszczają do dwóch cerkwi znajdują-
cych się w górnej i dolnej części wsi. Pogrzeb, tak samo jak wesele czy chrzciny, staje się 
okazją do spotkania dla całej wspólnoty – oraz stanowi dowód jej integracji. Tym bardziej, Ŝe 
znajduje się ona w mniejszości na terenie wsi.  
 

 Szereg elementów z tzw. 
tradycyjnej kultury dotyczących 
obrzędu pogrzebowego wciąŜ 
zachowało się w Libuchorze. ChociaŜ 
nikt juŜ nie ubiera zmarłego w 
płócienne ubrania, a o zabawach „nad 
trupem” nikt juŜ nie słyszał, to 
podstawowe elementy obrządku pozo-
stają niezmienne – zabiegi chroniące 
domowników oraz oczyszczające 
domostwo. Co jednak zwróciło moją 
największą uwagę podczas uczestnic-
twa w pogrzebie w Libuchorze, to wiel-
ka trudność, z jaką przychodzi nam 

obserwacja obrządku. Opisy etnograficzne pełne są detali i stanowią dowód skrupulatności 
badacza. Tym bardziej zastanawiające jest to, Ŝe mi samej zbieranie materiału przychodziło 
z ogromną trudnością. Przede wszystkim ze względu na fakt, iŜ widziałam jak bardzo jest to 
przykry moment dla bliskich i nie chciałam swoją osobą ingerować w przebieg obrządku. 
Inna sprawa, a nie jest to cecha wyłącznie dotycząca pogrzebów, Ŝe ludzie nie zawsze chcą 
dzielić się z nami swoją wiedzą. Czasami pewne rzeczy są dla nich tak oczywiste, Ŝe nie wi-
dzą w ogóle problemu w stawianych im pytaniach – stąd notorycznie powtarzane: nie wiem, 
a u nas tak samo. Dopiero dłuŜsze przebywanie z nimi, wejście w bliŜszy kontakt i stworzenie 
zaŜyłości pozwoli nam prowadzić dłuŜszą, i nieco bardziej otwartą rozmowę. Choć i tak naj-
większą skarbnicę dla współczesnego etnografa powinna stanowić bezpośrednia obserwacja. 
O tą wiedzę bogatsza jestem obecnie i wiem, Ŝe teraz inaczej starałbym się dowiedzieć więcej 
szczegółów odnośnie obrządku pogrzebowego. Jednak jedno pytanie pozostaje wciąŜ nie-
zmienne, a w archiwalnych materiałach brak podpowiedzi – jak z podobnym problemem ra-
dzili sobie moi XIX/XX wieczni poprzednicy tworząc tak dokładne opisy? 
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Mateusz Staroń 
 
Kwatera Legionistów z lat 1914-1918 r. jako przykład dewastacji za-
bytkowej części Cmentarza Komunalnego w Przemyślu w PRL-u. 
 

Wstań Polsko moja! 
uderz w czyn! 
Idź znów przebojem w bój 
szalony! 
JuŜ płonie ląd podziemnych min – 
Krwawą godzinę biły dzwony – 
zerwane pęta - uderz w czyn! 
Józef Mączka32  

 
Na terenie Przemyśla załoŜono 

wiele cmentarzy: komunalnych, 
wyznaniowych (np. cmentarz 
Ŝydowski) jak i wojskowych. 
Z wojskowych cmentarzy do najwa-
Ŝniejszych naleŜą te z czasów oblęŜenia 
Twierdzy Przemyśl podczas I wojny 
światowej: na Zasaniu znajduje się 
cmentarz-mauzoleum Ŝołnierzy austro-
węgierskich; na Zniesieniu ulokowane 
są cmentarze Ŝołnierzy austro-
węgierskich, rosyjskich oraz 
mauzoleum Ŝołnierzy niemieckich33. 
Ostatnia z nekropolii pokazuje para-
doks pamięci historycznej Polaków, a 
konkretnie braku poszanowania dla 
tych, którzy nadali naszemu państwu 
kształt i duszę. Obok wspaniałego 
mauzoleum, stanowiącego pomnik 
chwały niemieckiego oręŜa, kilkaset 
metrów dalej znajduje się polski cmen-
tarz wojskowy, gdzie stoją powywraca-
ne krzyŜe, zniszczone nagrobki pol-
skich Ŝołnierzy poległych w wojnie 
bolszewickiej 1920 r. Vis a vis, na 

cmentarzu komunalnym, w polu 31 b ostały się resztki cmentarza legionistów z lat 1914- 
1918 r., a która w początkowym zamyśle miała pełnić rolę podobną do niemieckiego mauzo-
leum. 

Legiony Polskie były ochotniczą formacją zbrojną walczącą u boku państw centralnych 
podczas I wojny światowej. JuŜ podczas walk na froncie wschodnim zostały otoczone nim-
bem legendarnej formacji. Po upadku państw zaborczych legioniści brali udział w walkach o 
granice II RP. W odrodzonej Polsce w 1922 r. stworzyli Zwi ązek Legionistów Polskich- or-

                                                 
32 Józef Mączka (1888-1919). Oficer Legionów Polskich. UwaŜany za najwybitniejszego po-
etę legionowego. 
33 I. Zając, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie podkarpackim, 
Przemyśl 2001, s. 48-54. 
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ganizację o profilu kombatancko-samopomocowym. Po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego 
w 1926 r. ZLP stał się jednym z filarów podtrzymujących system władzy obozu rządzącego34. 

Na terenie Przemyśla miejscowy oddział ZLP powstał w 1923 r. W ramach działalności 
ideowej postanowiono załoŜyć miejsce pochówku dla swoich działaczy-kombatantów. Była 
to inicjatywa unikalna w skali całego ZLP. W dalszej perspektywie planowano w to miejsce 
przenieść z innych cmentarzy przemyskich szczątki powstańców listopadowych, stycznio-
wych, oraz uczestników ostatnich walk o granice II RP. Kwatera legionistów miała być zaląŜ-
kiem Mauzoleum poległych za Ojczyznę. Z tym oryginalnym pomysłem wyszedł prezes 
przemyskiego ZLP S. Sokołowski35. Osobną kwaterę dla ZLP (pole 31 b) na przemyskim 
cmentarzu wydzieliły władze miejskie w 1930 r. Pierwszym pochowanym w tym miejscu 
został jej pomysłodawca. Oprócz niego do 1939 r. pochowano jeszcze 11 kombatantów. Mię-
dzy grobami postawiono pomnik na cześć legionistów przy którym składano wieńce podczas 
uroczystości państwowych i patriotycznych i wystawiano wartę złoŜoną z członków Związku 
Strzeleckiego36. 

Okres wojenny 1939-1945 oraz PRL-u zmienił całkowicie status tej kwatery. W nowej, 
komunistycznej rzeczywistości nie było miejsca na pamięć dla spadkobierców idei Marszałka. 
Zwalczano ją z zaciętością. Nekropolia legionistów utraciła status autonomicznej kwatery. 
Rozpoczął się proces dewastacji tego miejsca. Wokół ziemnych mogił zaczęły wyrastać gra-
nitowe nagrobki. Kilka z nich ulokowano na zapomnianych mogiłach legionowych, uniemoŜ-
liwiając dzisiaj lokalizację wszystkich grobów. W 1986 r. usunięto z pierwotnego miejsca 

pomnik, a postawiono na nim prywatny 
grobowiec. Mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości nie ukarano Ŝadnej z osób 
podejmujących decyzje o wyburzeniu 
pomnika. Zobowiązano tylko właściciela 
grobowca o przeniesienie w 1988 r. na 
własny koszt pomnika na nowe miejsce: 
kilka rzędów wyŜej pod alejkę otaczającą 
mur cmentarza37. W 1999 r. pomnik przenie-
siono na cmentarz wojskowy, gdzie stoi do 
dziś. Odbywają się przy nim, podobnie jak w 
II RP, uroczystości państwowe i patriotycz-
ne.  

Jednak groby legionistów dalej pozostają 
tam, gdzie były. A spoczywa tam nie byle 
kto: oprócz S. Sokołowskiego  (w cywilu 
ziemianin: zarządca dóbr Sapiehów w Krasi-
czynie w II RP), mjr Bronisław Blumski 
(kawaler Orderu Virtuti Militari V kl., oficer 
10 pułku artylerii cięŜkiej w Przemyślu). 
Reszta z pochowanych to w większości oso-
by cywilne, które podczas słuŜby w Legio-
nach spełnili swój obowiązek wobec 

                                                 
34 E. Kossewska, Związek Legionistów Polskich 1922-1939, Warszawa 2003. 
35 S. Sokołowski uczestniczył w najsłynniejszej bitwie Legionów Polskich- szarŜy pod Rokitną za którą otrzymał 
najwyŜsze polskie odznaczenie wojskowe: Order Virtuti Militari V kl. 
36 Archiwum Akt Nowych, Związek Legionistów Polskich, sygn. 192; Zarząd Cmentarzy w Przemyślu, Księgi 
zmarłych z lat 1925- 1941;  
37 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Miejska Rada Narodowa i Urząd Miasta 1973-1990 w Przemyślu, akce-
sja z 6.VI.1990 r., sygn. 196.  
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Ojczyzny. Za działalność niepodległościową i państwową zostali uhonorowani najwyŜszymi 
odznaczeniami państwowymi II RP i bojowymi Wojska Polskiego: KrzyŜami Niepodległości, 
KrzyŜami Walecznych, KrzyŜami Zasługi. Większość z nich mogła się poszczycić przypiętą 
do klapy garnituru lub munduru Gwiazdą Przemyśla- odznaką przyznawaną uczestnikom 
obrony Przemyśla przed Ukraińcami w listopadzie 1918 r38.  

Najlepiej do kwatery legionistów dotrzeć furtą cmentarną ulokowaną na wysokości 
głównej bramy cmentarza wojskowego po drugiej stronie ulicy. Kwatera znajduje się w polu 
31 b zaraz przy tej furcie. W chwili obecnej groby tych zasłuŜonych osób są całkowicie za-
niedbane i zdewastowane tworząc raŜący kontrast do znajdującego się kilkaset metrów dalej 
Mauzoleum Ŝołnierzy niemieckich… 

 
 
 
Pełna wersja artykułu ukazała się w najnowszym tomie „Rocznika Przemyskiego” w ze-

szycie Historia Wojskowości. Autor jest studentem V roku historii UMCS. 
 
 

 
W Beskidzie… XXXVI Rajd „Beskid Niski” Trasa III. 
 

                                                 
38 Wszystkie biogramy legionistów i pełna wersja artykułu. Por. M. Staroń, Kwatera Legionistów z l. 1914-1918 
na Cmentarzu Głównym przy ul. J. Słowackiego w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 2009, Historia Wojskowo-
ści, (w druku). 
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Jarosław Staszczuk 
 

Cerkiew bojkowska w Smolniku nad Sanem 
 
Wstęp i stan badań 

Jadąc w Bieszczady Wysokie, kilka kilometrów za Lutowiskami, mijamy nieduŜą 
miejscowość o nazwie Smolnik. TuŜ za jego zabudowaniami, na wzgórzu mającym ledwie 
590 m n. p. m. wznosi się stosunkowo niewielka drewniana budowla 39. Z szosy  słabo wi-
doczna, przesłonięta drzewami. Jest to najbardziej na południe wysunięta polska świątynia 
obrządku wschodniego 40. Jednocześnie jedyna bezsprzecznie bojkowska cerkiew zachowana 
w Polsce.  

Bojkowie byli największą grupą et-
nograficzną karpackich górali ruskich za-
mieszkującą niegdyś prawie całe Bieszcza-
dy, od Pasma Chryszczatej na zachodzie po 
Gorgany na wschodzie 41. Lud ten kształ-
tował się w wyniku migracji Wołochów 
z południa (Marmarosz i Mołdawia), którzy 
integrowali się z Rusinami 42. W przeci-
wieństwie do łemkowskich i huculskich 
pobratymców Bojkowie nie konsolidowali 
się ani z Polakami, ani z Rumunami. Ze 
względu na trudno dostępne tereny, Ŝyli 
z dala od cywilizacji, zachowując starą, 

archaiczną kulturę 43. Stanowili wśród karpackich górali grupę najbardziej jednolicie ukraiń-
ską. Byli zacofani kulturalnie i gospodarczo w stosunku do Łemków o ok. 100 lat. Sami 
Łemkowie nadali im obraźliwe przezwisko – bojko, oznaczające kogoś wolno myślącego, 
prymitywnego. Bojkowie nigdy tak się nie określali. Posiadali ubogie, proste stroje, nie dbali 
o miejsca pochówku przodków, mimo grekokatolickiej religii, kultywowali archaiczne wie-
rzenia. Mieszkali w prymitywnych chatach, tzw. chyŜach, nawet świątynie stawiali proste 
i archaiczne 44. Zajmowali się pasterstwem i rolnictwem, ale ze względu na tereny, nie za-
pewniało to wystarczających środków utrzymania. Po II wojnie światowej zostali siłą usunię-
ci ze swojej ojcowizny. Najpierw tzw. repatriacje, począwszy od 1944 r., następnie Akcja 
„Wisła” w 1947 r., doprowadziły do bezpowrotnego zniszczenia całego dorobku wieków m. 
in. na Bojkowszczyźnie45. Jak sąsiedni Łemkowie po 1956 r. częściowo wrócili, tak po Boj-
kach i ich kulturze niewiele zostało: sektor w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 
coraz mniejsza liczba chyŜ, pojedyncze cmentarze, a przede wszystkim, będąca tematem ni-
niejszej pracy, cerkiew w Smolniku 46. Po ukraińskiej stronie zachowało się o wiele więcej, 
ale ludność bojkowska asymiluje się coraz bardziej z Ukraińcami, takŜe tracąc swoją orygi-
nalną kulturę. 

                                                 
39 Bieszczady mapa turystyczna skala 1: 50000, Kraków 2006 
40 Stanisław Kryciński Zabytkowe cerkwie południowo-wschodniej Polski mapa – informator  
Wyd. Kryciński 2003 
41 Paweł Luboński, Bojkowie „Połoniny” 1985, str. 47 
42 Maciej Skowroński, Agata Skowrońska – Wydrzyńska, Bojkowie górale połonin Sanok 2007, s. 8 
43 P. Luboński Bojkowie..., s. 47 
44 Tadeusz Andrzej Olszański Świat Łemków i Bojków [w:] Bieszczady – przewodnik dla prawdziwego turysty, 
Pruszków 2005, s. 81 – 83  
45 P. Luboński Bojkowie..., str. 51 – 52  
46 T. A. Olszański Świat Łemków i Bojków..., s. 83 



 19 

Mimo, Ŝe byli największą grupą górali karpackich, Bojkowie zostali bardzo słabo zba-
dani. Zajmowało się nimi ledwie kilku etnografów, m. in.: Roman Reinfuss, Jerzy Czajkow-
ski, Henryk Olszański, Andrzej Wielocha. Nie wykorzystano szans badawczych, w czasach, 
gdy Bojkowie mieszkali na terenach obecnej Polski. Przed II wojną światową ukazała się 
ksiąŜka pt.: „Na pograniczu łemkowsko – bojkowskiem” J. Falkowskiego i B. Paszyckiego47, 
następnie dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku m. in. 6 numer Almanachu 
Karpackiego „Płaj” został poświęcony Bojkowszczyźnie48. We wczesnych latach powojen-
nych nie moŜna było się bowiem zapuszczać w Bieszczady, ponadto autochtonów juŜ tam nie 
było. W roku 2007 ukazała się niewielka ksiąŜka – przewodnik pt.: „Bojkowie, górale poło-
nin” Macieja Skowrońskiego i Agaty Skowrońskiej – Wydrzyńskiej, opisująca takŜe współ-
czesne Ŝycie Bojków na Ukrainie49.  

Podobnie rzecz się ma z bojkowską architekturą. Opracowań na ten temat jest stosun-
kowo niewiele, poza tym pojawiają się odmienne zdania w określaniu podstawowych zagad-
nień. Po dzień dzisiejszy istnieją róŜnice w określeniu zasięgu budowania cerkwi bojkow-
skich. Niektórzy badacze twierdzą, Ŝe cerkwie bojkowskie były stawiane wyłącznie na obsza-
rze zamieszkiwanym dawniej przez Bojków. Inni rozciągają tereny bojkowskiego budownic-
twa cerkiewnego aŜ pod Lwów, a nawet Podole czy Wołyń. Wynika to z faktu, Ŝe bojkowskie 
świątynie powielają architekturę najstarszych cerkwi ruskich, stąd cech „stylu bojkowskiego” 
doszukują się w większej liczbie świątyń. Tak jest i w Polsce, gdzie oprócz Smolnika, a takŜe 
Grąziowej i Liskowatego niektórzy wymieniają jeszcze m. in. świątynie w Równi i CzerteŜu 
50. Jeszcze przed II wojną światową. Michajło Drahan zajął się opisem drewnianych cerkwi 
ukraińskich. Swoją pracę poświecił nie tylko konstrukcji, ale takŜe analizie, porównując świą-
tynie na większości obszarów ukraińskojęzycznych 51. Podobnie Wołodymir Siczyński, który 
podzielił cerkwie bojkowskie na dwa typy: prosty, przykryty czterospadowymi, łamanymi 
dachami namiotowymi oraz typ złoŜony, w którym kwadratowe dachy przechodzą w ośmio-
boczne, a liczba załamań się zwiększa 52. Po wojnie Ryszard Brykowski swoje badania nad 
drewnianymi cerkwiami podsumował w pracy „Drewniana architektura cerkiewna na koron-
nych ziemiach Rzeczypospolitej”53.  Opisał w niej m. in. bojkowskie cerkwie, nazywając je 
takŜe „odmianą bojkowską” i „stylem bojkowskim”. Rozszerzył takŜe podział W. Siczyń-
skiego, dzieląc typ prosty na wariant skromniejszy, gdzie dachy namiotowe miały maksymal-
nie 3 załamania oraz bogatszy, z większą ich liczbą. Do wariantu prostego zaliczył świątynie 
w Smolniku, Liskowatem i Grąziowej (obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowego w San-
oku), leŜących w obecnych granicach Polski 54. Stanisław Kryciński napisał „Cerkwie w Kar-
patach”. Jest to praca, która przedstawia drewnianą architekturę cerkiewną na terenach pol-
skich, słowackich, ukraińskich i rumuńskich Karpat. Jednym z ostatnich jego dzieł jest, kilku-
krotnie wznawiana, ksiąŜka – przewodnik „Cerkwie w Bieszczadach”, gdzie opisuje istnieją-
ce i nieistniejące świątynie bieszczadzkie, zarówno murowane jak i drewniane, takŜe czę-
ściowo po ukraińskiej stronie55. Zajmuje się takŜe ich wnętrzem oraz otoczeniem. UŜywa on 
określenia: cerkwie typu bojkowskiego, jednocześnie pisząc o cerkwi w Smolniku jako jedy-
nej zachowanej świątyni tego typu w Polsce. Kilka lat temu ukazała się takŜe praca Magdale-

                                                 
47 J. Falkowski, B. Paszycki, Na pograniczu łemkowsko – bojkowskiem, Towarzystwo Ludoznawcze, Lwów 
1935 
48 Almanach Karpacki „Płaj” , nr 6, Warszawa 1992 
49 M. Skowroński, A. Skowrońska – Wydrzyńska, Bojkowie... 
50A. M. Michniewscy, M. Duda, Cerkwie drewniane Karpat (Polska i Słowacja), Pruszków 2005, s. 52-53 
51 Ryszard Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, TOnZ War-
szawa 1995, s. 11.  
52 R. Bańkosz, Cerkwie szlaku ikon, s. 34 
53 Ryszard Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna... 
54 R. Brykowski, Drewniana..., s. 89-92 
55 S. Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Pruszków 2005 
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ny i Artura Michniewskich oraz Marty Dudy ,,Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja” 
56. KsiąŜka ta przedstawia krótką historię i opis zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny istnie-
jących cerkwi. Jako zachowane do dziś cerkwie bojkowskie w Polsce autorzy wymieniają 
świątynie w Smolniku, Liskowatem i z Grąziowej. Wymienieni przeze mnie autorzy zgadzają 
się, Ŝe typ prosty świątyń bojkowskich wygląda tak samo, jak cerkwie ruskie z XV i XVI w. 
Tylko na Bojkowszczyźnie ta forma przetrwała nawet do początku wieku XX. Jest więc ar-
chaiczna w stosunku do innych cerkwi karpackich. 

Reasumując świątynia w Smolniku nie doczekała się jeszcze samodzielnego opraco-
wania. Wymieniana była przy opisie cerkwi bojkowskich, jako wariant prostszy, w „Drew-
nianej architekturze cerkiewnej...” R. Brykowskiego. Ponadto S. Kryciński opisał ją wraz 
z innymi cerkwiami bieszczadzkimi, podobnie jak M. Duda oraz M. i A. Michniewscy. Sto-
sunkowo najdokładniejszy opis świątyni znajduje się w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, 
w kilku miejscach jest on jednak nieaktualny57. Inne opracowania powielają tylko wiadomo-
ści z wymienionych przeze mnie pozycji. O historii świątyni powstała niewielka ksiąŜeczka – 
folder, nieporuszająca jednak zagadnień architektonicznych 58. Dlatego teŜ w oparciu o do-
stępne materiały oraz własne obserwacje postanowiłem zsyntetyzować wiadomości o cerkwi. 
W pierwszej części artykułu opisuję historię Smolnika i jego świątyni, korzystając przede 
wszystkim z broszury autorstwa M. Augustyna i A. Szczerbickiego, oraz z wiadomości pro-
boszcza parafii Lutowiska i wzmianek z innych pozycji. Opis budowli dokonany w części 
drugiej róŜni się w szczegółach od wcześniejszych opracowań, ze względu na ich nieaktual-
ność, bądź pobieŜne potraktowanie tematu. Wreszcie poddaję analizie bryłę i wnętrze cerkwi, 
w miarę moŜliwości porównując ją z innymi świątyniami bojkowskimi.  
 
Zarys dziejów wsi i cerkwi 

Smolnik istniał przed 1580 r. Lokowano go na prawie wołoskim w dobrach Kmitów, 
rodu, dzięki któremu powstało wiele bieszczadzkich wsi. Osada leŜała na niewielkim wzgórzu 
w pobliŜu Sanu 59. 

Pierwsza wzmianka o parochii pochodzi z 1589 r. Od początku istnienia świątynia 
słuŜyła takŜe mieszkańcom połoŜonego niedaleko Procisnego 60. W 1672 r. miejscowość 
i cerkiew zniszczyli Tatarzy. Uratowaną z poŜaru cudowną ikonę Matki BoŜej przeniesiono 
do Równi. Po 1672 r. powstała kolejna cerkiew. Wszystkie te świątynie stały na zachodnim 
skraju wsi, w innym miejscu, niŜ obecna 61.  

Kolejna, istniejąca obecnie grekokatolicka świątynia p.w. św. Michała Archanioła 
powstała w 1791 r. Choć i tutaj istnieje pogląd, Ŝe nie jest to data budowy, a tylko gruntow-
nego remontu. Wtedy świątynia miałaby metrykę jeszcze XVII – wieczną. Usytuowana była 
poza pasem gruntów naleŜących do plebanii greckokatolickiej. Kolejni właściciele wsi spra-
wowali pieczęć nad cerkwią, wspomagając duchownych w postaci róŜnych przywilejów eko-
nomicznych. Z tego powodu mieli prawo wpływu na obsadę proboszcza, mogąc prezentować 
swojego kandydata biskupowi 62.  

Od XIX w. zachowało się więcej materiałów odnośnie cerkwi i parafii. W pierwszej 
połowie tegoŜ wieku długoletnim proboszczem był Simeon Hryniewiecki. Piastował swój 
urząd do ok. 1847 r. Za jego kadencji rozpoczęto prowadzenie w sposób ciągły ksiąg metry-
kalnych. Wtedy teŜ, w 1818 r., po raz pierwszy odnotowano wizytę biskupa oraz zaczęła 

                                                 
56 A. M. Michniewscy, M. Duda, Cerkwie drewniane... 
57 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Lesko Sanok Ustrzyki Dolne, PAN Instytut Sztuki 1982, 
58 Maciej Augustyn, Andrzej Szczerbicki, Cerkiew w Smolniku, Lutowiska 2004 
59 Bieszczady – przewodnik dla prawdziwego turysty OW Rewasz Pruszków 2005, s. 358 
60 M. Augustyn, A. Szczerbicki, Cerkiew..., s. 4 
61 S. Kryciński, Cerkwie…, s. 153 
62 M. Augustyn, A. Szczerbicki, Cerkiew..., s. 6 
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funkcjonować szkoła parafialna. Kolejni proboszczowie to: ks. Józef Węgrzynowicz, ks. Ata-
nazy Polański, ks. Bazyli Dran, ks. Antoni Jasiński, ks. Wiktor Dobrzański oraz ks. Jerzy 
śuk. Następnie w latach osiemdziesiątych XIX w. duchowni dojeŜdŜali m. in. z Lutowisk 
i Dwernika. Doprowadziło to do zaniedbań w parafii. Następnym stałym proboszczem był 
ks. Konstanty Hryckiewicz, który musiał zmierzyć się z powstającymi problemami związa-
nymi z napływem do Smolnika obcokrajowców zatrudnionych w przemyśle drzewnym. Za 
jego kadencji zaczęto na cmentarzu chować ewangelików, na podstawie umowy z pastorem 
protestanckiego Bandrowa. W następnych latach parafia nie zawsze miała stałych probosz-
czów. W 1890 r. wybudowano nową plebanię i budynki gospodarcze. W 1899 r. odbyła się 
kolejna wizytacja biskupia. W 1904 r. parafię objął ks. Iwan Zając. Za jego kadencji załoŜono 
Bractwo Trzeźwości 63. 

Od 1918 r. do parafii smolnickiej naleŜały Stuposiany, a ona sama znalazła się w de-
kanacie lutowiskim 64. W 1921 r. wyremontowano cerkiew. Wtedy teŜ Smolnik liczył 82 do-
my i 520 mieszkańców, z czego 418 grekokatolików, 42 katolików i 60 śydów. AŜ 516 osób 
podało narodowość polską 65. W okresie międzywojennym posługę pełnili ks. Iwan Poliań-
skyj i o. Wasyl Tryjcieckij. Z ich inicjatywy powstała czytelnia im. św. Mikołaja i spółdziel-
nia mleczarska. Na dzwonnicy pojawił się takŜe nowy dzwon. W czasie II wojny światowej 
Smolnik dwukrotnie zmieniał okupantów. Najpierw Niemcy, od listopada 1939 r. ZSRR, na-
stępnie od czerwca 1941 r. ponowne Niemcy, aŜ do wyzwolenia przez Armię Czerwoną 
w 1944 r. Od tego czasu nie było we wsi duchownego. Cerkiew była jednak pod opieką 
mieszkańców 66. 

W 1951 r. na mocy porozumienia między rządem Polski a ZSRR ziemie w Bieszcza-
dach na wschód od Sanu aŜ po Ustrzyki Dolne zostały przekazane Polsce w zamian za po-
dobny objętościowo obszar w okolicach Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa. To właśnie 
w tej części Bieszczadów zachowało się najwięcej zabytków, m. in. smolnicka cerkiew. Nie-
stety wymiana nie obejmowała ludności, która została wysiedlona do ZSRR 67. Spotkało to 
równieŜ bojkowskich mieszkańców Smolnika. Po 1951 r. zabudowania wsi rozebrano a grun-
ty przekazano PGR – owi. W latach 1969-73 poddana była pracom konserwatorskim, które 
jednak nie zostały skończone. Za do regularnie odwiedzana przez ludzi, którzy niszczyli wy-
posaŜenie i palili w środku ogniska. W 1974 r., po kilku latach starań, obiekt został przekaza-
ny parafii łacińskiej 68.  

Obecnie juŜ, jako kościół, nosi wezwanie Wniebowzięcia NMP i naleŜy do parafii Lu-
towiska. Stoi jednak poza nowymi zabudowaniami. Dzisiejszy Smolnik leŜy ponad km na 
północ od świątyni. Cały czas trwają remonty wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jeszcze przed 
stworzeniem parafii rozebrano zakrystię. Ostatnio odnotowano kilka prób włamań, z tego teŜ 
powodu najcenniejsza ikona Wniebowzięcia NMP z 1748 r. została przeniesiona w inne miej-
sce. Pojawił się teŜ nowy problem, w postaci działań biznesmena spod Warszawy, który wy-
kupił teren wokół cerkwi i zamierza zorganizować tam hodowlę danieli, przy okazji utrudnia-
jąc dostęp do samej świątyni 69. 
 
 
 
 

                                                 
63 M. Augustyn, A. Szczerbicki, Cerkiew...,. s. 6-13 
64 TamŜe, s. 13 
65 Bieszczady – przewodnik..., s. 358 
66 M. Augustyn, A. Szczerbicki, Cerkiew..., s. 13-15 
67 Andrzej Potocki Bieszczady – fenomen społeczny [w:] Bieszczady – przewodnik..., s. 65 
68 A. M. Michniewscy, M. Duda, Cerkwie drewniane..., s. 202 
69 Relacja proboszcza parafii Lutowiska ks. Janusza Korzępy 
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Opis inwentaryzacyjny 

Dawna grekokatolicka cerkiew parafialna p.w. św. Michała Archanioła w Smolniku 
nad Sanem jest budowlą orientowaną. Jest to obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej, w 
górnych partiach szalowany gontem. Budynek jest trójdzielny, składa się z babińca, nawy i 
prezbiterium. Wszystkie trzy człony są zbudowane na planie kwadratu i mają równą wyso-
kość. Ich górne części nie przylegają do siebie bezpośrednio, ale oddzielone są krótkimi dasz-
kami dwuspadowymi. KaŜdą z nich przykrywa oddzielny czterospadowy dach namiotowy, 
jednokrotnie łamany, pobity gontem i zwieńczony niewielkimi cebulkami z kutymi Ŝelaznymi 
krzyŜami. Cebulki są drewniane, takŜe gontowane, a wszystkie krzyŜe posiadają po trzy ra-
miona, z czego dolne są umieszczone ukośnie. Prezbiterium zamknięte jest ścianą prostą. 
Obecnie nie posiada wyodrębnionej zakrystii. Nawa jest szersza od prezbiterium i babińca. 
Budowlę obiega wydatny daszek okapowy, pobity gontem, wsparty na wystających belkach 
zrębu, łączący się z daszkami oddzielającymi górne części. Wszystkie trzy części posiadają 
okna. W prezbiterium umieszczone są od wschodu i południa, przy czym w ścianie południo-
wej otwór okienny nie znajduje się na środku, tylko przy jej zachodniej stronie. Nawa oświe-
tlona jest przez okna bliźnie od południa i okno pojedyncze od północy. PołoŜone są central-
nie i mają większy rozmiar od okien w prezbiterium. Babiniec posiada okna najmniejsze, 
znajdują się one od południa i północy. Nad wszystkimi oknami umieszczone są niewielkie 
daszki okapowe. Jedyne wejście znajduje się w babińcu od zachodu, na osi podłuŜnej świąty-
ni. Nad odrzwiami ruski napis i data 1791, częściowo zasłonięte przez nowe szalowanie. Na 
wschodniej i północnej ścianie prezbiterium, poniŜej daszku okapowego, odnaleźć moŜna, 
częściowo juŜ zatarte, ślady niedźwiedzich pazurów 

Wnętrze, odpowiednio do układu zewnętrznego, takŜe jest trójdzielne. Wszystkie trzy 
części, prezbiterium, nawa i babiniec są kwadratowe. Prezbiterium przykrywa kopuła zrębo-
wa. Występuje ona równieŜ nad nawą, z tym, Ŝe jest wzmocniona dodatkowo skrzyŜowanymi 
belkami. W babińcu natomiast występuje sklepienie kolebkowe. We wschodniej części nawy 
zachowała się polichromia z końca XVIII w. Jest to malowane zwieńczenie ikonostasu w 
formie kotary podtrzymywanej przez dwa anioły. Na kotarze 12 kartuszy pierwotnie z przed-
stawieniami proroków. Pozostałe ściany nawy są szalowane nowymi deskami. Zniszczone 
malowidła zachowały się takŜe w na ścianach prezbiterium. Tam teŜ, w ścianie północnej, 
znajdują się drzwi, które niegdyś prowadziły do zakrystii. Kopuła prezbiterium malowana jest 
na zielono. W dolnej jej części znajdują się malowidła patronowe. Na granicy nawy i babińca 
znajduje się podwieszony chór, pierwotnie usytuowany w zachodniej części babińca. Tam 
zachowały się ślady po jego poprzednim miejscu pobytu. Podłoga wszędzie jest drewniana. 
W prezbiterium za ścianą ołtarzową znajduje się prowizoryczna zakrystia, utworzona w latach 
dziewięćdziesiątych. WyposaŜenie jest w większości współczesne. W prezbiterium na nowej 
drewnianej ścianie ołtarzowej, współczesne obrazy Chrystusa i Matki BoŜej z Dzieciątkiem. 
Wrota carskie, z przedstawieniami czterech ewangelistów, umieszczonymi wśród latorośli, 
pochodzą z innej cerkwi i mają ponad sto lat. Podobnie jak tabernakulum i figura Chrystusa 
UkrzyŜowanego.  W nawie współczesne obrazy Chrystusa Miłosiernego i Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Nowe są równieŜ ławki i Ŝyrandol z rogów jelenich. We wschodniej części ba-
bińca, nad wejściem do nawy, znajduje się, takŜe współczesny, obraz św. Huberta.  
 
Analiza formalno – stylowa  

1. Bryła 
Budynek cerkwi nigdy nie był ukształtowany przypadkowo. Zarówno wyposaŜenie jak 

i forma musiały być zgodne z programem teologicznym i wymogami Liturgii. Bizantyjska 
świątynia krzyŜowo – kopułowa najbardziej temu programowi odpowiadała. Wzorzec ten 
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ulegał jednak przez wieki duŜym redukcjom 70. Między innymi na terenach Karpat system 
krzyŜowo – kopułowy ewoluował do trójdzielnego, na planie podłuŜnym. Poszczególni bada-
cze przedstawiali róŜne hipotezy, w jaki sposób do tego doszło 71. W kaŜdym razie cerkwie 
bojkowskie są najbardziej znaną „górską wersją” tej trójdzielnej koncepcji. Plan świątyni wy-
dłuŜał się stopniowo, a trójpodział stał się takŜe widoczny na zewnątrz 72.  

Tak teŜ ukształtowana jest bryła świątyni smolnickiej. Jej rzut poziomy składa się z 
trzech kwadratowych pomieszczeń w układzie wydłuŜonym: prezbiterium, nawy i babińca. 
KaŜde z nich stanowi jakby odrębną całość, dostawioną jedynie do pozostałych. Dominującą 
częścią bryły jest nawa. Nie ma tu wielkiej wieŜy, jak w cerkwiach łemkowskich, ale brak ten 
tylko podkreśla symetrię budowli. Są to cechy charakterystyczne cerkwi bojkowskich 73.  

Jak wszystkie cerkwie do końca wieku XIX, świątynia jest orientowana, co oznacza, 
Ŝe skierowano ją prezbiterium na wschód. Było to zasadą obowiązującą w Kościołach 
Wschodnich. Zbudowana jest na zrąb. Konstrukcja ta polegała na układaniu belek poziomo, 
jedna na drugiej i łączeniu ich na naroŜach nacięciami, co daje w efekcie zamknięty wieniec. 
Do dzisiejszych czasów nie zachowała się jakakolwiek cerkiew drewniana budowana przy 
uŜyciu innej konstrukcji74.  

Bardzo charakterystyczną, najbardziej rozpoznawalną cechą świątyń bojkowskich są 
dachy, które w odmianie prostej są czterospadowe, a w złoŜonej ośmiospadowe. Mogą być 
umieszczone nad wszystkimi członami bądź nad częścią z nich. Wywodzone są z wiejskich, 
słomianych dachów, przede wszystkim brogów. Dachy czterospadowe, zwane namiotowymi, 
bądź brogowymi były podstawowym przykryciem najdawniejszych znanych cerkwi ruskich. 
Stopniowo zaczęto te dachy łamać, wprowadzając pionowe zrębowe ścianki. Takie przykry-
cie dachu zostało przyjęte przez Bojków, w duŜej mierze decydując o późniejszym określeniu 
ich świątyń jako archaicznych. Ilość załamań zadecydowała teŜ później o podziale na warian-
ty skromniejsze i bogatsze. Cerkiew w Smolniku posiada dachy czterospadowe nad kaŜdą z 
części. Jest więc zbudowana w typie starszym, prostym stylu bojkowskiego. Ponadto ma po 
jednym załamaniu nad kaŜdym członem świątyni, co klasyfikuje ją jako wariant skromniejszy 
typu prostego, w którym liczba załamań mogła dochodzić do maksymalnie trzech 75. 

Bardzo waŜne było rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych. Dyktowane by-
ło z jednej strony względami konstrukcyjnymi i atmosferycznymi, z innej symbolicznymi. 
DuŜą rolę odgrywał takŜe czynnik bezpieczeństwa. Ograniczano więc liczbę otworów, 
zwłaszcza drzwi. W Smolniku znajduje się tylko jedno wejście, od zachodu. Jest jednoskrzy-
dłowe, jak w zdecydowanej większości cerkwi. Znajduje się na jego nadproŜu napis, co jest 
rzeczą rzadko spotykaną w cerkwiach, nie tylko bojkowskich. Napis jest po rusku, obecnie 
częściowo zasłonięty przez nowe szalowanie, co uniemoŜliwia jego całkowite przetłumacze-
nie. Warto jednak przypomnieć, Ŝe cerkwie z Liskowatego i Grąziowej, uwaŜane przez więk-
szość badaczy za bojkowskie takŜe zawierają napisy na odrzwiach, równieŜ z datą powstania 
76. Podobnie jak cerkiew w UŜoku, leŜącym stosunkowo niedaleko Smolnika, ale juŜ po dru-

                                                 
70 Zofia Szanter, Ruskie i mołdawskie wzory architektury cerkiewnej – ich wpływy na obszar 
północnego odcinka łuku Karpat [w:] Sztuka cerkiewna w Diecezji Przemyskiej – Materiały z 
międzynarodowej konferencji naukowej 25 – 26 marca 1995 roku, str. 207 
71 Z. Szanter, Ruskie i mołdawskie wzory..., str.  210 – 212; R. Brykowski, Drewniana archi-
tektura cerkiewna.., 
str. 64-67 
72 Z. Szanter, Ruskie i mołdawskie wzory..., s.  211 – 212 
73 R. Bieńkosz, Cerkwie ..,. s. 33 – 34; R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna..., s. 89 
74 A. M. Michniewscy, M. Duda, Cerkwie drewniane..., s. 202, R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiew-
na..., s. 22,31 
75 R. Brykowski, Drewniana..., s. 40 – 41, 89 – 91  
76 S. Kryciński, Cerkwie…, s. 234, R. Bańkosz Cerkwie..., s. 129 
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giej stronie granicy. Porównanie liczby otworów okiennych wszystkich części świątyni mię-
dzy stroną południową a północną daje stosunek 4:2. W prezbiterium od strony północnej nie 
ma wcale okna, w nawie jest jedno – od strony południowej dwa – tylko w babińcu okna wy-
stępują z obu stron. Jest to wynikiem jeszcze średniowiecznej tradycji, według której strona 
północna symbolizowała strefę zła i jego mocy. Te archaiczne przekonania utrzymywały się 
aŜ do drugiej połowy XVIII w., mając zapewne jeszcze wpływ na kształtowanie bryły smol-
nickiej cerkwi77. 

 
2. Wnętrze 

Podstawowym członem świątyni chrześcijańskiego Wschodu jest prezbiterium, które 
odpowiada niebu. Zwrócone na wschód, w stronę Jerozolimy, symbolizuje przyszłe Króle-
stwo BoŜe. MoŜe do niego wchodzić tylko kapłan. Oddzielone jest przegrodą, bowiem tu 
znajduje się jedyny ołtarz w cerkwi, symbolizujący Trójcę Świętą i Jej tajemnicę.  Nawa, 
największa cześć świątyni jest z kolei przeznaczona dla wiernych. Ona teŜ symbolizuje zie-
mię. Ostatnią częścią cerkwi jest prytwor, czyli przednawie, zwane często babińcem, ze 
względu na dawny obowiązek przebywania w nim kobiet, które uczestnicząc w liturgii nie 
mogły przebywać w nawie. Wszystkie człony powinny być widoczne i oddzielone od siebie 
zwłaszcza od wewnątrz. Na chrześcijańskim wschodzie przestrzegano tej zasady bardzo su-
rowo. Drewniane cerkwie, teŜ karpackie, a więc i bojkowskie stosowały się do przyjętych 
norm 78. Opisywana świątynia nie jest wyjątkiem. Wewnątrz widoczny jest zachowany po-
dział na prezbiterium, większą nawę i babiniec.  

W nawie i prezbiterium znajdują się czworoboczne kopuły zrębowe. Symbolizują one 
sklepienie niebieskie. Nawa jest symbolem doczesności, podczas gdy umieszczona nad nią 
kopuła odnosi się do rzeczywistości niebiańskiej. W kopule nawy znajdują się ściągi, tzw. 
tragarze, które jednak pełnią tylko funkcje konstrukcyjne. Były one dość popularne w drew-
nianych świątyniach, zwłaszcza tych większych, choćby w cerkwiach bojkowskich typu zło-
Ŝonego 79. Nad babińcem znajduje się z kolei drewniane sklepienie kolebkowe, jak to ma 
miejsce w niektórych innych cerkwiach, choćby w Uluczu 80. 

Program ikonograficzny cerkwi realizowany jest za pomocą malarstwa tablicowego i 
monumentalnego. Podporządkowywano mu kaŜdą świątynię. NajwaŜniejszy był ikonostas, 
umieszczony między prezbiterium, a nawą. Była to złoŜona z ikon ściana, wyznaczająca gra-
nicę przestrzeni sakralnej. Z biegiem czasu kształtowała się jego forma, takŜe na terenach 
Karpat, tworząc juŜ w wieku XVII swoistą jego odmianę zwaną ikonostasem karpackim 81. W 
cerkwi Smolnickiej ikonostas niestety nie zachował się. Obecne wrota diakońskie pochodzą z 
innej cerkwi. Jedynie nad wschodnią ścianą nawy, nad miejscem gdzie ikonostas był umiesz-
czony, znajduje się jego malowane zwieńczenie, w którym przedstawieni byli prorocy. MoŜe 
być to pozostałość wcześniejszych wieków, kiedy przegroda ikonostasu nie była jeszcze w 
pełni wykształcona i część malowideł umieszczano bezpośrednio na ścianie, bądź jest wyni-
kiem stosunkowo niewielkiego rozmiaru cerkwi, w której pełny ikonostas mógł się nie zmie-
ścić 82. Od XVII w. przedstawienia proroków stanowią bowiem najwyŜej umieszczaną część 
ikonostasu 83 .  

Razem z ikonostasem waŜną rolę pełniło malarstwo ścienne. Wraz z rozwojem ściany 
z ikonami traciło jednak na znaczeniu, oddając ikonostasowi kolejne tematy. JednakŜe jeszcze 

                                                 
77 R. Brykowski, Drewniana..., s. 38 
78 R. Brykowski, Drewniana..., s. 19 – 21  
79 TamŜe, str. 4, J. Giemza, O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii słowem i obrazem, Łańcut 2006, str. 11 
80 R. Bieńkosz, Cerkwie ... s. 145 
81  J. Giemza, O sztuce sakralnej..., s. 11 – 25, R. Bieńkosz, Cerkwie ... s. 45 
82 Są to tylko przypuszczenia autora, nie mające odniesienia w dotychczasowej literaturze 
83 J. Giemza, O sztuce sakralnej..., s. 15 
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w XVII w. miało znaczny udział w wystroju cerkwi. Zespoły malowideł zachowały się choć-
by w Powroźniku, RadruŜu, Uluczu, a z XVIII w. w Chotyńcu 84. W Smolniku, oprócz 
wschodniej ściany nawy, malowidła zachowały się w prezbiterium. Są one jednak na tyle 
zniszczone, Ŝe cięŜko je odczytać. Jedynie w kopule jednoznacznie widać, Ŝe jest ona poma-
lowana całkowicie na zielono, nic nie przedstawiając. Na ścianie takŜe dominującym kolorem 
jest zielony. MoŜe to nasuwać pewne przypuszczenia związane z wschodniochrzescijańską 
symboliką kolorów, wg której kolor zielony symbolizuje Ducha Św., temat ten wyma-
ga jednak dalszych badań. Podobnie w dolnej części kopuły prezbiterium znajdują się będące 
w kiepskim stanie malowidła patronowe, co patrząc na datę budowy cerkwi w 1791 r., jako 
najwcześniejszego moŜliwego roku ich powstania, nasuwa przypuszczenia o kolejnej archa-
izacji świątyni. RównieŜ ten wątek wymaga lepszego poznania.  

Obecnie wnętrze uległo latynizacji, zostało wyposaŜone w większości we współczesne 
obrazy i ławki tracąc swój pierwotny wschodni charakter. 

 
Zakończenie  

Dawna grekokatolicka cerkiew p.w. Św. Michała Archanioła jest perłą pośród setek 
zachowanych cerkwi drewnianych w Polsce. Nie jest najstarsza, mało kto uzna ją za najpięk-
niejszą. Ale nie w tym kryje się jej wyjątkowość. Została zbudowana przez ludzi, których na 
terenie Polski nie ma juŜ od wielu lat. Ludzi, którzy będąc bardzo prostymi, wręcz prymityw-
nymi, stworzyli swój własny „styl”. Jak najbardziej archaiczny, odwołujący się do form, które 
nigdzie indziej nie były juŜ stosowane w takim natęŜeniu. Form sięgających najstarszych zna-
nych cerkwi ruskich. Form, które Bojkowie potrafili zrozumieć, pośród których chcieli Ŝyć i 
modlić się. Podobnych świątyń w Bieszczadach było więcej, wystarczy wspomnieć o Bere-
hach Górnych, Caryńskiem, Smereku czy Wołosatem85 – miejscowościach leŜących, tak jak 
Smolnik w górach, dawniej bardziej niebezpiecznych i niedostępnych. Górach surowych, tak 
jak bryły cerkwi bojkowskich. Zawieruchy dziejowe doprowadziły do zniszczenia praktycz-
nie całego dorobku pokoleń Bojków. Część badaczy, jako bojkowskie wymienia jeszcze za-
chowane cerkwie z Grąziowej czy Liskowatego. Miejscowości te nie leŜały jednak na tere-
nach bojkowskich, więc jeśli nawet były wzorowane na świątyniach Bojków, nawet, jeśli ja-
kiś Bojko je stawiał, to bojkowskie były tylko z nazwy, poniewaŜ im nie słuŜyły. Ponadto 
świątynia z Grąziowej została zabrana ze swojego miejsca i przeniesiona do skansenu w San-
oku, a cerkiew w Liskowatem, opuszczona, popada w ruinę. Świątynia smolnicka jest zatem 
jedyną w Polsce cerkwią, która moŜe rościć sobie prawa do prawdziwie bojkowskiej (biorąc 
pod uwagę nie tylko aspekty stylowe), uŜywanej przez Bojków i zachowanej w miejscu, gdzie 
Bojkowie przez wieki Ŝyli. Ponadto cerkiew w Smolniku nawet wśród nieskomplikowanych 
cerkwi bojkowskich uchodzi za prostą. Ma najmniejszą moŜliwą liczbę załamań na dachach 
namiotowych, co klasyfikuje ją jako wariant skromniejszy typu prostego.  

Praca jest syntezą dostępnych opracowań na temat dawnej cerkwi w Smolniku oraz 
własnych obserwacji. Nie rości sobie jednak pretensji do bycia skończoną, poza tym porusza 
kilka zagadnień niepewnych, dotyczących szczególnie polichromii. Brak dotychczasowych 
moŜliwości porównania z cerkwiami bojkowskimi zachowanymi na terenach dzisiejszej 
Ukrainy oraz brak dostępu do materiałów dotyczących wnętrza, zwłaszcza malowideł, czynią 
ją niepełną. Jest jednak dobrym początkiem do podjęcia próby pełnego opracowania histo-
rycznego i stylistycznego świątyni smolnickiej, a takŜe analizy porównawczej z innymi cer-
kwiami uchodzącymi za bojkowskie. 

                                                 
84 TamŜe s.13, 16  
85 S. Kryciński, Cerkwie…, str. 10 
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Relacje z wypraw i wycieczek  

 
Karolina Koziura 
 

Grypowa mapa miasta Lwowa 
 

Miasto nagle opustoszało…Lwów, który za dnia pełen jest turystów i biegnących 
gdzieś miejscowych, a nocą – tętniący kawiarnianym Ŝyciem na przeciągu paru dni zmienił 
się totalnie. 
 Na ulicach pojawiają się pierwsi ludzie w maskach. Kierowniczka akademika krzyczy: 
БЕРИ МАСКУ! Ale tak naprawdę o co chodzi? Pierwsze smsy z Polski groźnie ostrzegają: 
Wracaj do domu! Na Ukrainie epidemia! Co się dzieje? Jaka epidemia? Aby rozjaśnić wąt-
pliwości wraz z przyjaciółką z Włoch (z którą przyszło dzielić mi ten okres Ŝycia we Lwowie) 
idziemy do knajpki z ogromnym plazmowym telewizorem aby dowiedzieć się – co się w ogó-
le dzieje? 
 Okazuje się, Ŝe rzeczywiście jest epidemia i rzeczywiście nie wygląda to ciekawie. 
Rząd ukraiński ogłasza 3-tygodniową kwarantannę dla szkół, uniwersytetów, bibliotek 
i miejsc zgromadzeń publicznych.  

Dzień później miasto jest wyludnione. Zawsze przepełnione marszrutki (mieszczące 
chyba dwa razy więcej ludzi niŜ nasze polskie autobusy – a przy tym dwukrotnie mniejsze) 
i tramwaje święcą pustkami. Wiesz przynajmniej moŜna teraz spokojnie jeździć tramwajami 
i jest nawet czym oddychać – Ŝartuje moja towarzyszka grypowej niedoli. Co tu robić? Trzy 
tygodnie przymusowego wolnego! MoŜe gdzieś pojedziemy? Idziemy na dworzec główny – 
a tu mówią nam, Ŝe Tarnopol zamknięty. Pociągi nawet się tam nie zatrzymują – nie wiadomo 
czy Lwów nie czeka ten sam los? Kolejne smsy z Polski straszą zamknięciem granicy. Co 
robić?! Jechać? Zostawać? Nikt nic nie wie. Pytam się znajomej Ukrainki – co to za grypa jest 
w ogóle? Wiesz, mówią Ŝe to Rosjanie rzucili jakiś wirus na zachodnią Ukrainę, bo wybory 
prezydenckie tu juŜ w styczniu – a zachodnia Ukraina to antyrosyjska jest.  No to skoro wirus 
wymierzony jest w prozachodnich obywateli – to moŜe rzeczywiście niegłupim pomysłem 
jest powrót do Polski? 
No nic czas na kurację antygrypową… 

Wszyscy wokół powtarzają, Ŝe na grypę najlepszy jest czosnek, cebula i rzecz jasna 
vódka. Pierwszy Винниківськиі ринок na вулиці личаківській, gdzie najchętniej zaopatrują 
się studenci (leŜy tuŜ przy akademikach Uniwersytetu) – brak czosnku i cebuli, drugi bazar – 
w samym centrum miasta біля оперного– tak samo. Nagle okazuje się, ze zdobycie cebuli 
i czosnku we Lwowie graniczy z cudem! To moŜe jakieś lekarstwa? To jednak równieŜ nie 
okazuje się takie proste - trzeba swoje w aptece wyczekać. No nic pozostaje jeden z najwięk-
szych bazarów we Lwowie – koło dworca głównego. W końcu tu udaje się znaleźć drogocen-
ne produkty. Z boku jednak słyszę głośne narzekania starszej Pani obok: Цей часник що 
золотий? Шкіру з людей деруть! No tak – rynek zawsze czuje swoją koniunkturę. Dobrze, 
Ŝe przynajmniej cena vódki jest stabilna. Okazuje się, Ŝe główna biblioteka uniwersytetu – 
Drochomanowa jest otwarta. Teraz dopiero moŜna poczuć atmosferę tego miejsca - tylko ty 
i ksiąŜki! Jedynym ograniczeniem z powodu grypy jest skrócone o dwie godziny otwarcie 
(podobno po 18.00 grypa najsilniej atakuje) i wejście tylko w maskach załoŜonych na usta. 

Po dwóch dniach siedzenia w akademiku nie wytrzymujemy z koleŜanką – czas zoba-
czyć, co się dzieje na mieście? Wchodzimy do pierwszego sklepu – a tu między nami a sprze-
dawczynią ściana zapachu cebuli! Na ladzie sklepowej ustawione są talerzyki z drobno posie-
kaną cebulą. Jak widać, co rusz odkrywane są jej jakieś nowe właściwości. Ludzie wciąŜ w 
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w maskach – ale trochę mniej groźnie patrzą na tych bez masek (a mowa nie tylko o mnie) 
i juŜ nawet nie jest strach na ulicy wyciągnąć chusteczkę do nosa – wcześniej groziło to zbio-
rowym linczem! A moŜe tak coś zjeść? Hmm - tam nie idziemy – wskazuje koleŜankę palcem 
– bo słyszałam, ze na grypę ktoś tam umarł!. W sumie nigdy nic nie wiadomo… Idziemy więc 
do Криївки – gdzie po tradycyjnym Слава Україні! – przy wejściu dostajemy po ząbku 
czosnku, który przy naszym odźwiernym Ŝołnierzu musimy dokładnie przegryźć. Tak oczysz-
czone wchodzimy do środka. Tam ponownie z wiadomości na wielkim plazmowym ekranie 
dowiadujemy się o wielkim zamieszaniu w polityce. Prezydent Juszczenko atakuje premier 

Tymoszenko, Ŝe ta nic nie robi – premier 
Tymoszenko osobiście odbiera paczkę 
z witaminami na lotnisku – pokazując, Ŝe 
jednak coś robi… a tymczasem opo-
zycyjny Janukowycz na pobliskiej площі 
Ринок rozdaje ludziom za darmo 
maseczki (nota bene ich zdobycie od ja-
kiegoś tygodnia graniczyło we Lwowie 
z cudem!). No tak, wybory blisko… 

Dzień po skończonej kwarantannie 
nagle ponownie na ulicach pojawia 
mnóstwo śpieszących się gdzieś ludzi. 
Marszrutki i tramwaje ponownie są 
przepełnione – wirus cudownie zniknął! 
Bilans trzech tygodni grypy we Lwowie: 

� czosnek na bazarach zdroŜał 
dwukrotnie 

� ludzie potwierdzili swoją wiarę 
w zbawienną moc cebuli (w po-
bliskim Drohobyczu chcą nawet 
wystawić pomnik na jej cześć)  

Zapowiadają druga falę grypy na połowę 
stycznia – no tak wybory prezydenckie 
tuŜ tuŜ… 
 

Lwów, 01.12.2009 

 
 
 
 
 
 
 
Karolina Koziura – pierwszy korespondent zagraniczny bieŜącej edycji „Siwerniaka”. Na 
podstawie badań terenowych w Libuchorze  napisała  pracę licencjacką: „A my tu Pikujowe. 
Zapomniani gorale z Bojkowszczyzny” obronioną w 2008 r.Obecnie studiuje na V roku etno-
logie i antropologie kulturowa wInstytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Po-
znaniu. Od wrzesnia do czerwca 2009/10 przebywa na staŜu naukowo - badawczym na Uni-
wersytecie Iwana Franki we Lwowie zbierając materiały do pracy magisterskiej. 
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Do poczytania 
 

ZauwaŜono na półce 
 
Ks. Michał Janocha, Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności, wyd. Arkady 
 

Malarstwo ikonowe w ostatnich latach stało się bardzo modne dzięki swojemu abs-
trakcyjnemu charakterowi, tak bliskiemu naszym czasom. Niestety wciąŜ dla wielu osób iko-
ny pozostają tylko pustym wizerunkiem powieszonym na ścianie. 

KsiąŜka ks. Michała Janochy jest bardzo cenną publikacją, która przybliŜa nam zagad-
nienie malarstwa bizantyjskiego. Na przeszło 450-ciu stronach zostało przedstawione ponad 
300  ikon zebranych ze świątyń prawosławnych, unickich, jak i rzymskokatolickich,  polskich 
muzeów  oraz zbiorów prywatnych. Ale to nie tylko puste zdjęcia. Ikony zostały uporządko-
wanie według poszczególnych wizerunków, a autor zapoznaje czytelnika z poszczególnymi 
przedstawieniami, ich historią, odwołaniem do Biblii, ukazaniem pierwowzoru. Dodatkowo 
na początku ksiąŜki została ukazana krótka historia i teologia ikony oraz mała charakterystyka 
malarstwa ikonowego z terenów Rosji, Białorusi oraz Ukrainy, a takŜe spojrzenie na ikonę 
współczesną. Na końcu znajduje się słowniczek z terminologią dotyczącą nie tylko ikon, ale 
takŜe obrządku wschodniego, oraz bibliografię pozycji polskojęzycznych o charakterze synte-
tycznym. 

Praca ks. Michała Janochy w 2008 r. otrzymała między innymi nagrodę dla najlepszej 
ksiąŜki roku „Pióro Fredry” oraz „Feniksa” w kategorii edytorskiej. Autor jest historykiem 
sztuki i teologiem oraz kierownikiem Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu 
na UKSW w Warszawie. 

Panicz 
 
Jan Falkowski, Bazyli Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko – bojkowskiem. Zarys et-
nograficzny, Lwów 1935 ss. 128. 
 

Niech nikogo nie zdziwi data i miejsce wydania niniejszej publikacji. Jest to bowiem 
reprint pracy naukowej opublikowanej przed II wojną światową. we Lwowie. Edycję tę za-
wdzięczamy krośnieńskiemu wydawnictwu Ruthenus. JuŜ sam fakt, Ŝe po 70 latach ukazuje 
się reprint ksiąŜki moŜe świadczyć o jej wartości. Nikt juŜ nie moŜe powtórzyć badań dokto-
rów Pasznyckiego i Falkowskiego, bowiem świat, który opisywali bezpowrotnie przeminął. 
Zacytujmy tutaj fragment przedmowy: KsiąŜka o pograniczu łemkowsko – bojkowskiem ze 
względu na swą ciekawą treść powinna zainteresować nie tylko etnografów, ale w ogóle miło-
śników odrębności regionalnych naszych górskich obszarów. 
 
Krystyna Pieradzka, Na szlakach Łemkowszczyzny, Kraków 1939, ss. 232. 
 

Kolejny reprint który w tym roku trafił do księgarń za sprawą krośnieńskiego wydaw-
nictwa Ruthenus. Praca Krystyny Sieradzkiej przedstawia przekrojowo dzieje Łemkowszczy-
zny i jakkolwiek pewne stwierdzenia trzeba traktować z rezerwą, to w dalszym ciągu stano-
wić moŜe wspaniałe kompendium wiedzy o historii Beskidu Niskiego. 
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Działalność koła 

 
 

XXXVI Rajd „Beskid Niski”  
 
W dniach 22 – 25 XI odbył się juŜ XXXVI Rajd „Beskid Niski” organizowany przez SKPB 
Lublin. W tym roku zaproponowano pięć tras, w których uczestniczyło przeszło 85 rajdowi-
czów w duŜej rozpiętości wiekowej. Wędrowano przede wszystkim po Beskidzie Dukielskim, 
choć jedna trasa swą wędrówkę rozpoczęła w Beskidzie Sądeckim. Wszystkie trasy spotkały 
się 24 XI w studenckiej chatce w Zawadce Rymanowskiej, gdzie przy wtórze gitar, gorącym 
Ŝurku oraz wszelakich napojach bawiono się do wczesnych godzin porannych. PoniŜej przed-
stawiamy relacje z trzech tras wraz ze zdjęciami. 
 
Trasa I – prowadzący Łukasz Skoczylas (trasa ostatecznie nie została zrealizowana) 
Trasa II – prowadzący M.ś. przy udziale Uli Papciak i Ali Dzido 
Trasa III – prowadzący Alek Wnuk oraz Kasia Korybska i Bartek Jemioła 
Trasa IV – prowadzący Anna Śliwa oraz Agnieszka Tekielak i Magda Naleśniak 
 
TRASA II 
 

Kilka minut przed godziną 6 opuszczamy senny jeszcze Lublin by udać się do Woli 
NiŜnej, skąd zaczynamy naszą 3 – dniową przygodę z górami pod nazwą XXXVI Rajd Be-
skid Niski SKPB Lublin. Po drodze robimy jeszcze szybkie zakupy w Rymanowie (wszak 
następny sklep będzie dopiero jutro), zgarniamy kilka osób czekających na nas na Przełęczy 
Szklarskiej i kilka minut po 11 dobijamy do miejsca startu. Beskid wita nas całkiem ładną 

pogodą, gdzieniegdzie zza chmur wyłania się 
słoneczko. Ogólnie byłoby całkiem przyjemnie 
gdyby tylko nie ten wiatr...  
 Początek to wędrówka szeroką leśną 
drogą wiodącą lekko pod górę. Liście drzew 
mienią się wieloma kolorami, słowem – złota 
polska jesień. Po kilku kilometrach opuszcza-
my nasz trakt i kierujemy się prosto na połu-
dnie by po godzinie dotrzeć na cmentarze Ŝoł-
nierskie z I Wojny Światowej.  
Tutaj robimy sobie dłuŜszy postój. KaŜdy ma  

czas Ŝeby spokojnie, w ciszy obejrzeć to miejsce, które było świadkiem starcia wojsk rosyj-
skich z austro-węgierskimi na przełomie 1914 i 1915 r. Cieszy, Ŝe dzięki zaangaŜowaniu kil-
ku osób udało się niedawno te tereny uporządkować i nadać im charakter leśnej nekropolii. 
Dalej ruszamy juŜ szlakiem wiodącym granicą ze Słowacją w kierunku góry Kamień – naj-
wyŜszej, na jaką było nam dane wejść podczas rajdu. Tutaj duŜa niespodzianka – Ŝeby do-
trzeć na wierzchołek musimy momentami brnąć w śniegu, który sięgał nam do połowy łydki! 
A przecieŜ jak zaczynaliśmy podejście śniegu nie było nigdzie widać, później w miarę zdo-

Trasa IV na Kamarce 



 30 

bywania wysokości zaczął się pojawiać, a od wysokości >800 m n.p.m. pełna zabawa. Tego 
się nikt nie spodziewał. Ze szczytu schodzimy przechodząc obok dwóch Kamieniołomów - 
„Okrągłej Wysypy” i „Nad Sinym Wyrem”. Trzeba przyznać, Ŝe robią one wraŜenie. Przemo-
czone buty i późna godzina sprawiają Ŝe nie 
decydujemy się na ich zwiedzanie. Wyska-
kujemy w Lipowcu, skąd przez Średni 
Wierch dostajemy się do Zyndranowej. 
Tam, w gościnnej chatce SKPB Rzeszów, 
nocujemy. Wcześniej, po zjedzeniu pyszne-
go obiadku imprezujemy przy akompania-
mencie gitary. Śpiewy milkną gruuubo po 
północy… 

Piątkowy poranek wita nas mgłą 
i mŜawką. Pogoda nie nastraja optymistycz-
nie, ale wyjścia nie ma – iść trzeba. Idziemy 
leśnymi ścieŜkami raz pod górę, raz w dół. Byłoby monotonnie i nudno. Ale nie jest, bo uwa-
Ŝać trzeba cały czas – raz na wszechobecne błoto, dwa na zwalone drzewa (efekt pierwszego 
ataku zimy). Koniec końców wchodzimy na Kamarkę, skąd roztacza się piękny widok na 
okoliczne wzniesienia i na Jaśliska – miejsce, gdzie rozgrywa się akcja filmu „Wino Tru-
skawkowe”. Robimy panoramkę, posilamy się i schodzimy w stronę wspomnianej miejsco-
wości. Tam uderzamy do przybytku, który jest najbardziej wyczekiwanym przez rajdowiczów 
punktem kaŜdego dnia. Znaczy się do sklepu. Wszyscy w mig zapominają o przemoczonych 
butach, momentalnie poprawiają się humory. Następnie zwiedzamy cerkiew w Daliowej 

i „W ęgierskim Traktem” dochodzimy do 
Przełęczy Szklarskiej. Mgła ogranicza wi-
doczność do kilkudziesięciu metrów. Szkoda, 
bo końcówka dnia wiodła długim i widoko-
wym grzbietem, ale niestety na pogodę 
wpływu nie mamy. Przyspieszamy i ląduje-
my późnym popołudniem w naszej chacie 
w Zawadce Rymanowskiej. 
 Ostatni dzień jest na lekko. Robimy 
pętelkę, więc większość rzeczy moŜna było 
zostawić w bazie. Cel główny – znaleźć 
i spenetrować jaskinie w masywie Cergowej 

i Kilanowskiej. Pierwej jednak udajemy się do cerkwi. Dzięki uprzejmości kościelnego udaje 
nam się wejść do jej środka. Następnie wtaczamy się na Cergową, na której zostawiamy pa-
miątkowy wpis w zeszycie. Teraz zaczyna się najciekawsze. Jak znaleźć jaskinie, które nie są 
dokładnie zaznaczone na Ŝadnej mapie? Dysponujemy jedynie znalezionymi w internecie 
wskazówkami dojścia, a jednak udaje się! Druga próba przeczesywania terenu kończy się 
odnalezieniem dwóch jaskiń „Na wierzchowinie”. AŜeby wejść do jednej z nich, trzeba się 
było po prostu wczołgać po błocie do środka. Wąski korytarz, kilkanaście metrów długości, 
w sumie jaskinia jak jaskinia. Ale było warto! Wszyscy wychodzili od stóp do głów ubłoceni, 
ale jakŜe uśmiechnięci! Z miną prawdziwych eksploratorów opowiadali tym, co czekali 
w kolejce do wejścia, czego się moŜna w środku spodziewać, jak wchodzić – czy głową czy 
nogami do dołu. Dalej udaliśmy się w masyw Kilanowskiej, ale nie wszyscy mieli ponownie 
ochotę wchodzić do jaskiń (jednak syndrom mokrych butów juŜ 3 dzień z rzędu mocno dawał 
się we znaki). Osoby, które miały dość wróciły się drogą do Zawadki, a reszta udała się na 
koniec zobaczyć pustelnię św. Jana z Dukli. I tak oto trasa II dobiegła końca. Osób, które 
przeszły z nami chociaŜ jeden dzień było w sumie 30.  

Na „Węgierskim Trakcie” 

Podejście na Kamień 



 31 

TRASA III 
 

W czwartek, bardzo wczesnym rankiem, moŜna powiedzieć, Ŝe jeszcze nocą (była do-
piero 5 rano i panowała zupełna ciemność) wyruszyliśmy z Lublina busem, który zawiózł nas 
prosto do Zdyni, z krótkim przystankiem na zakupy jedzeniowe w Gorlicach. Pogoda była 
śliczna, świeciło słońce a na niebie nie było ani jednej chmurki. Niestety ta sprzyjająca aura 

skończyła się na Przełęczy Małastowskiej, 
gdzie wjechaliśmy w chmurę, z której do 
końca wyjazdu nie udało się nam wydostać.  

Nasz rajd rozpoczęliśmy w Zdyni, 
gdzie po obejrzeniu drewnianej cerkwi 
p.w. Opieki Matki BoŜej i zwiedzeniu grobu 
świętego prawosławnego Maksyma Sando-
wycza udaliśmy się w kierunku północno-
wschodnim na górę Czarną. Tam nie udało 
się nam przyjrzeć otaczającym nas górom ze 
względu na otaczające nas chmury i mgłę… 
Warunki atmosferyczne bardzo ucieszyły 

kursantów-praktykantów, którzy to o tych widoczkach mieli opowiedzieć. 
Następnie udając się na północ i pokonując parę razy w bród sięgający po kostki potok 

Zawoja (nie udało się uniknąć mokrych butów) udaliśmy się do Wołowca, gdzie obejrzeliśmy 
kolejną cerkiew. Dalej podąŜając Głównym Szlakiem Beskidzkim dotarliśmy do upragnione-
go miejsca noclegu - bacówki w Bartnem. Po wieczornych śpiewach z gitarą przy kominku 
i „zapachu” suszących (a czasami nawet i przypalających)  się butów oraz zmaganiem się 
z zasadami panującymi w kuchni (i darmowym kursem krojenia marchewki) zasnęliśmy aby 
następnego dnia znowu wyruszyć w góry… 

Drugiego dnia, w piątek wyszliśmy prawie o świcie… Na sam początek dnia czekało 
nas strome podejście na Świerzową. Mimo błota i niesprzyjającej aury udało się nam wdrapać 
na jej szczyt. Dalej podąŜając Głównym Szlakiem Beskidzkim biegnącym grzbietem przez 
mglisty, tajemniczy i mroczny las oraz słuchając opowieści praktykantów o Łemkach dotarli-
śmy do Kotani. Tam czekała juŜ na nas jedna z najpiękniejszych, a przez lwowskich uczo-
nych uznana za najwierniejszy przykład cerkwi zachodniołemkowskiej, cerkiew p.w. śś. Ko-
smy i Damiana. Tu zrobiliśmy chwilę przerwy na zdjęcia i podziwianie tej pięknej, drewnia-
nej, krytej gontem świątyni. Z uwagi na bardzo dobre tempo marszu,  wczesną godzinę i brak 
zmęczenia grupy zamiast udać się do Krempnej-miejsca noclegu najkrótszą drogą powędro-
waliśmy (z drobnymi, ale w odpowiednim momencie zauwaŜonymi problemami nawigacyj-
nymi, które moŜna tłumaczyć nie najlepszymi warunkami pogodowymi) drogą trochę dłuŜszą 
i ciekawszą - przez Przełęcz Hałbowską, gdzie znajduje się mogiła śydów. 

JuŜ po zmroku zawitaliśmy do szkoły w Krempnej, gdzie robiło się wieczorne jedze-
nie, czyli tzw. glaja. Tak jak to zwykle bywa na rajdach dzień zakończyliśmy wspólnym gita-
rowaniem, śpiewaniem i Ŝartami. 

Sobotę rozpoczęliśmy zwiedzaniem Krempnej a dokładniej cmentarza z I wojny świa-
towej projektu Dusana Jurkovica. Potem idąc zielonym szlakiem i trawersując górę Kamień 
zeszliśmy do niewielkiej miejscowości Kąty skąd zaatakowaliśmy następny i, niestety, ostatni 
juŜ szczyt - Grzywacką Górę. Po krótkim podejściu znaleźliśmy się na szczycie. Ponownie 
nie było nam dane podziwianie okolic z wieŜy widokowej ze względów pogodowych, co tak 
jak na Czarnej wywołało zadowolenie na twarzach praktykantów. Prosto z Grzywackiej uda-
liśmy się do Nowego śmigrodu, który na mapie wydaje się zdecydowanie większy niŜ w rze-
czywistości. Tam zjedliśmy obiad i wynajętym busem przejechaliśmy do Zawadki Rymanow-
skiej, gdzie czekały juŜ na nas inne trasy, gar gorącego Ŝuru i świetna zabawa do białego rana. 
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TRASA IV 
 
Nieliczna, ale dzięki temu zwrotna grupa wyruszyła 
z Lublina w czwartek wczesnym rankiem. JuŜ na 
dworcu natknęliśmy się na 2 rajdowiczów z Grupy 
KARU (trasa zamknięta). Razem dojechaliśmy bu-
sem do Rzeszowa i tam nasze drogi rozeszły się. 
Wybraliśmy autobus PKS do Rymanowa Zdroju. JuŜ 
sama podróŜ nim mogła stanowić uzupełnienie rajdu 
gdyŜ jechał on trasą okręŜną przez Brzozów i Wró-
blik. Dzięki temu po kolejnych prawie 2 godzinach 
stanęliśmy na rymanowskim deptaku w Parku Zdro-
jowym. Złote liście, słońce przebijające zza cienkich 

chmurek - czegóŜ chcieć więcej - no moŜe tylko tego, Ŝeby tak strasznie nie wiało. Ruszyli-
śmy w góry. Niestety zeszłotygodniowy wczesny opad śniegu spowodował wiele utrudnień 
na naszej drodze - na powalone drzewa natykaliśmy się co kilkadziesiąt metrów. Z Kopy, 
a następnie z Przymiarek podziwialiśmy piękno jesiennego Beskidu. Niewielkie płaty śniegu 
pod Przymiarkami tylko dodawały uroku. Jednak wiatr nie dawał za wygraną i na Popowej 
Polanie wydawało się juŜ, Ŝe nas zwieje z grzbietu. jednak nikomu to nie przeszkadzało zbyt-
nio. A Zawadkę mieliśmy niemal u stóp. Zeszliśmy od strony dawnego PGR-u mijając po 
drodze zasuszone juŜ i mocno połamane pole barszczu Sosnowskiego, który na rajdowiczach 
zrobił spore wraŜenie. Nazwano go od razu koprem gigantem i nawet próbowano forsować 
pomysł zabrania do chałupy. Krótko przed zmierzchem dotarliśmy do chałupy naszego Koła 
w Zawadce Rymanowskiej, gdzie spędziliśmy miły wieczór przy gitarach. 

Niestety poranek okazał się o wiele mniej łaskawy od dnia poprzedniego. Nisko wi-
szące chmury, mŜawka, mgła. Ruszyliśmy jednak na granicę. Krótka podróŜ autobusem i sta-
nęliśmy na Przełęczy Dukielskiej. Stąd szlakiem granicznym ruszyliśmy na wschód. Cały 
czas towarzyszyły nam zwalone drzewa i połamane gałęzie, które trzeba było obchodzić. Po-
za tym opady deszczu zmieniły ścieŜkę w bagno, w którym niektórzy utopili się dość kon-
kretnie. Humor jednak dopisywał. Przekonując się, Ŝe słowackie szlaki nie zawsze zgadzają 
się z tym co zaznaczono na mapie dotarliśmy do NiŜnego Komarnika. Tu oglądnęliśmy drew-
nianą cerkiew pw. Opieki Matki BoŜej - jedyną na Słowacji cerkiew w stylu narodowym 
ukraińskim. A następnie poszliśmy szukać pamiątek z czasów operacji dukielskiej. Poszuki-
wania zostały uwieńczone wspólnym zdjęciem z lufą (oczywiście działa pancernego). Na 
koniec odwiedziliśmy jeszcze Vyzny Komarnik, gdzie zwiedziliśmy cerkiew pw. św. Kosmy 
i Damiana oraz dokonaliśmy uzupełnienia zapasów. Do Zawadki wróciliśmy autobusem 
z Przełęczy Dukielskiej, oglądając wczesniej cmentarz wojskowy z II wojny światowej. Jesz-
cze tylko Mikołaj musiał wrócić z Trzciany na 
granicę po zostawione kije i mogliśmy wraz 
z trasą Michała bawić się w Zawadce do późnych 
godzin nocnych. 

Sobota przywitała nas deszczem. 
W związku z tym potraktowaliśmy dzień 
rekreacyjnie udając się najpierw do Pustelni św. 
Jana a następnie do Dukli. Po zwiedzeniu jej 
głównych zabytków, które omówiły Agnieszka 
i Magda poszliśmy na pizzę. Do Zawadki wrócili-
śmy akurat aby pomóc w przygotowaniu zakoń-
czenia.  

Trochę wietrznie było… 

8 kobiet i lufa… 
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W „schronisku” na Gorczańskiej 

Rajd „Jesienne wędrowanie”  
 
Garść wspomnień z października… 
 

Dnia 10 października odbył się rajd „Jesienne wędrowanie”, który był wędrówką in-
augurującą kolejny rajdowy sezon SKPB Lublin. 
 Mimo zabójczo wczesnej pory zbiórki o 8:25 stawiła się przeszło 15 osobowa grupa 
szukających przygód. Niedługo później juŜ siedzieliśmy w pociągu i mknęliśmy na zachód. 
Niezawodne PKP w niespełna 10 min dowiozło nas do miejsca, skąd mieliśmy ruszyć. Zapo-
wiadany deszcz nie zdąŜył dotrzeć i ruszyliśmy skąpani w promieniach słonecznych ze stacji 
w Motyczu Leśnym w długą podróŜ prawie Ŝe na wschód.  

Pierwszy obiekt na trasie to nowo wybudowany kościół, w którym znajduje się baro-
kowe wyposaŜenie z modrzewiowego kościółka, jaki spłonął w 1994r. Mała przerwa na sklep 
i kierujemy się na dzikie jary Kozubszczyzny. Początkowo idziemy wzdłuŜ potoczku, który 
Ŝycie swe zaczyna jako źródło św. Wojciecha, ale z czasem wchodzimy na ścianę doliny 
i zasiadamy na śniadanie w miłych okolicznościach przyrody pod orzechami. Ale sielanka 
szybko się kończy, czas wstawać i ruszać dalej w nieznane. Nieznane okazało się naprawdę 

nieznane i dzikie. Udało się wdepnąć 
w naprawdę dzikie jary ozdobione dość 
gęsto gałęziami. Przeprawa przez to morze 
chaszczów okazała się nie tak prosta 
i zajęła dłuŜszą chwilę, ale niestety udało 
się odnaleźć brzydką asfaltową szosę, która 
to tez ruszyliśmy. Dotarłszy do 
motyczniańskiej krzyŜówki ruszyliśmy pod 
dworek pochodzący z lat 40-ch XIX w. 
W tym miejscu wypadł dłuŜszy postój, 
gdyŜ czekaliśmy na jeszcze jednego 
Radowicza, jakŜe szczęśliwego, który miał 
do nas dotrzeć, co zresztą stało się.  

Drugi etap rajdu to wędrówka przez 
bezkresne podlubelskie pola wzdłuŜ 
czerwonego szlaku. Tym razem nie udało 
się zgubić i tak dotarliśmy dość szybko do 
dawnej rodowej siedziby Firlejów – 
Dąbrowicy. Niestety nie wiele dla nas 
ocalono, raptem ośmioboczną wieŜę 
z przyległą do niej resztką arkady.  

Nie pozostało nic innego jak ruszyć 
dalej, na ognisko. Po drodze mijaliśmy 
wielkie dzieła współczesnej architektury, 
małe dworki przyozdobione „nabyto-

gankiem”, w barwach nie wszystkich pierwiastków tablicy Mendelejewa. Wszyscy byli za-
chwyceni… I tak to dotarliśmy w podchoinowski lasek, gdzie zaplanowano ognisko, ono tak-
Ŝe planowo się rozpaliło, ale o złudna pogodo, w momencie gdy nad ogniem pojawiły się 
kiełbaski, a puszki zrobiły swoje magiczne psss, z nieba poczęły spadać kolektywnie krople, 
Nie pozostao nic innego jak ruszyć juŜ tradycyjnie na zakończenie do schroniska na Gorczań-
skiej… 
 

Michał Rzędzian 
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Rajd po Roztoczu Poludniowym  
28 – 29 listopada 2009 
 Zbieramy się z samego rana pod Chatką śaka, skąd wynajętym autokarem udajemy się 
do leŜącej na terenie Roztocza Południowego Woli Wielkiej. Po obejrzeniu XVIII – wiecznej 
cerkwi ruszamy za znakami niebieskiego szlaku turystycznego w kierunku jednego z najwyŜ-
szych wzniesień polskiego Roztocza – Wielkiego Działu. Po drodze zwiedzamy bunkry będą-
ce pozostałością po Linii Mołotowa. Stanowiły one jak się później okazało największą atrak-
cję dla większości rajdowiczów. Wkrótce dochodzimy do rezerwatu przyrody „Źródła Tan-
wi”. Tu wędrujemy ścieŜką dydaktyczną docierając do jednego ze źródeł tej najpiękniejszej 
roztoczańskiej rzeki. Pod koniec ścieŜki, na wysokiej wydmie wieŜa widokowa. Z racji tego, 
Ŝe widoki nie były szczególnie interesujące (las z kaŜdej strony) dłuŜszy odpoczynek zrobili-
śmy sobie nieco dalej, przy duŜej wiacie.  
Posileni i napojeni szybkim tempem ruszyliśmy w dalszą drogę. Długi, monotonny, leśny 
odcinek spowodował, Ŝe grupa się rozciągnęła. Na skraju Starego Brusna poczekaliśmy na 
wszystkich i razem ruszyliśmy w kierunku starego cmentarza znajdującego się onegdaj w 
sercu w/wymienionej miejscowości (dziś niezamieszkałej – wysiedlonej w 1947 r. w ramach 
Akcji „Wisła”). Tu kaŜdy mógł dokładnie przyjrzeć się zabytkowym nagrobkom i zobaczyć 
miejsce po grekokatolickiej cerkwi. Dalej udaliśmy się do doliny rzeki Brusienki i ścieŜką 
wzdłuŜ jej koryta wkrótce dotarliśmy do szerokiej drogi prowadzącej mniej więcej w kierun-
ku Werchraty. Ostatni, 3 – km odcinek to klepanie asfaltu w stronę szkoły w Werchracie, 
gdzie mieliśmy nocleg. Na miejsce docieramy grubo po zapadnięciu zmroku. 

Po zjedzeniu pysznej glai przeprowadzamy z Paniczem „konkurs wiedzy o Roztoczu”, 
w którym nagrodami dla uczestników są mapy wydawnictwa Kartpol (za ich ufundowanie 
bardzo dziękujemy!). Potem rozpoczyna się impreza przy dźwiękach gitary. Najwytrwalsi 
kładą się spać grubo po 3 :-) 

 Jako, Ŝe dystans przypadający na 
drugi dzień nie jest wielki a czasu sporo, 
toteŜ gościnną podstawówkę opuszczamy 
dopiero ok. 10.30. Po obejrzeniu miej-
scowej cerkwi ruszamy za znakami zie-
lonego szlaku w kierunku kryjącego wie-
le tajemnic wzgórza Monastyr. Tam naj-
większe zainteresowanie wzbudziły po-
zostałości po dawnym klasztorze Bazy-
lianów. Wielu ciekawskich wchodziło do 
murowanych piwnic. Nic wartościowego 
nie znaleziono... Dalej zobaczyliśmy po-

zostałości po pustelni Brata Alberta (kanonizowany przez Jana Pawła II) i zmieniając szlak na 
niebieski pomknęliśmy zdobyć najwyŜszą górę polskiego Roztocza – Długi Goraj (392 m. 
n.p.m.), a następnie weszliśmy na najwyŜszy punkt Województwa Lubelskiego – Krągły Go-
raj (388 m. n.p.m.). Ostatnim ciekawym miejscem były okazałe ruiny cerkwi w Lubyczy – 
Kniaziach. Zapadający zmrok nadał temu miejscu specyficznego uroku. Rajd zakończył się - 
jeśli nie liczyć porajdowego piwa w Chatce śaka – w Lubyczy Królewskiej. Stamtąd po kil-
kunastu minutach czekania zabrał nas w drogę powrotną wynajęty autobus. 
 Podsumowując – magia Roztocza i piękna jak na koniec listopada pogoda sprawiły, Ŝe 
w rajdzie wzięło udział 38 osób, w tym kilka które nigdy wcześniej o naszym Kole nie słysza-
ło. Tak liczna frekwencja utwierdziłas nas w przekonaniu, Ŝe podjęta w ubiegłym roku reak-
tywacja rajdów weekendowych (zarówno jedno jak i dwudniowych) po szeroko rozumianych 
okolicach Lublina była słusznym krokiem. 

Michał śurawski 
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Michał śurawski, Jarosław Staszczuk 
 

Skorpion 2009 
 

Skorpion jest to długodystansowy pieszy marsz na orientację, który odbywa się co ro-
ku w lutym na terenie Roztocza. W tegorocznej (ósmej) edycji do wyboru były trasy 50 lub 
100 km. Na najdłuŜszym dystansie wystartowały 34 osoby, z czego 6 zaliczyło wszystkie 
punkty kontrolne i zmieściło się w limicie czasu. Jarek był 11, ja 12 w końcowej klasyfikacji. 

Zadaniem uczestników jest przebycie trasy wyznaczonej w terenie za pomocą punk-
tów kontrolnych (PK). PK jest to biało-czerwony prostokąt z papieru o boku 20-30 cm zwany 
lampionem. Za pomocą dołączonej do niego kredki uczestnicy przepisują kod z lampionu na 
swoje karty startowe. Trasę pomiędzy punktami kontrolnymi uczestnicy wybierają samo-
dzielnie. 

Relacja śurawia:  
Na kilka minut przed godziną 

17:00 spotkaliśmy się z Zielonym na 
Dworcu Południowym PKS. Na 
miejscu nie dało się nie zauwaŜyć, Ŝe 
zdecydowanie ponad połowa osób 
czekających na autobus na dworcu była 
ubrana jakoś tak turystycznie. No 
i mieli plecaki. TeŜ jakieś takie 
turystyczne. PodjeŜdŜa autobus 
z magiczną tabliczką „Janów Lubelski” 
i się zaczyna... Tłum ludzi zaczyna 
wjazd do środka przednimi i tylnymi 
drzwiami. Oczywiście nikt nawet nie 

sprawdza, czy da się otworzyć bagaŜnik, wszyscy ładują swoje manatki do środka. Skutek jest 
taki, Ŝe w autobusie, którym z Lublina wyjeŜdŜa dziennie max 10 osób tłok jest jak w MPKu 
w godzinach szczytu. Ja stoję przyklejony do tylnych drzwi, Zielony stoi raz na prawej raz na 
lewej nodze. Kierowca najwyraźniej zaskoczony zmasowanym atakiem braci ekstremalistów 
okolic bliŜszych i dalszych Lublinowi (w autobusie poznaliśmy chłopaków, którzy wyjechali 
o 7 rano z Wrocławia - jeden z nich startował nawet na 100 km), nie sprawdzał biletów i ru-
szył dobre 5 minut przed czasem uznając, Ŝe juŜ i tak nikt do środka nie wejdzie.   
 

PodróŜ zajmuje nam coś koło 1h 40min. Z przystanku mamy jakieś 30 m do bazy, 
szybko uderzamy na pięterko, raz dwa się rejestrujemy i kierujemy się do duŜej sali dla za-
wodników startujących na 100 km. W środku śmichy, hahy, wszyscy sobie Ŝartują. Normalnie 
sielanka. Ale powiadam wam - nie wiedzieli, co ich czeka. My zresztą teŜ. Robimy szybki 
przepak, zastanawiamy się wspólnie jak się ubrać na czekającą nas mroźną noc, kompletuje-
my wspólną apteczkę i zaczyna się odprawa techniczna. Po wyjściu z sali spotykamy Anikę 
i Jacka (oni startowali na 50 km i ruszali o 8 rano), chwila pogaduchy, pamiątkowe zdjęcie 
i schodzimy na dół po mapę. Po chwili wszyscy są wypraszani na zewnątrz, wystrzał z pisto-
letu i.... duŜe zaskoczenie - nikt nie biegnie.  
 

Do pierwszego punktu znajdującego się na 4 km wszyscy idą jedną drogą, zwartą gru-
pą. Po zejściu z szosy zaczyna się to, co będzie nam towarzyszyć aŜ do końca z niewielkimi 
przerwami. Znaczy się śnieg sięgający gdzieś tak w zaleŜności od miejsca od kostki do łydki. 
Lampion zawieszony na drzewie na początku wąwozu odnajdują wszyscy. Chwilkę nawet 
trzeba było odstać w kolejce, Ŝeby się dostać do kredki i wpisać kod na kartę startową.  

Michał i Jarek 
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Na PK 2 z tego, co widziałem wszyscy znowu szli tak samo. Szybko wyskoczyliśmy 

z głębokiego śniegu na odśnieŜoną drogę, z którą nie rozstawaliśmy się przez dobre 4 km. Na 
granicy lasu odbiliśmy na północ opuszczając drogę i po niecałym kilometrze jesteśmy na 
górnym krańcu wąwozu. Tutaj, na dziewiątym kilometrze nasze drogi rozeszły się z resztą 
stawki, nasze głowy stworzyły autorski wariant dojścia do PK 3.  
 

Za PK 1 do naszej ekipy dołączył Kolega Łukasz, z którym wędrowaliśmy wspólnie 
aŜ do końca pierwszej pętli. Dzięki niemu uniknąłem nerwów i komplikacji, bo kilkadziesiąt 
metrów za PK 1 wypadła mi karta startowa, którą on znalazł. Od tego czasu uwaŜnie i do-
kładnie zacząłem zamykać foliową koszulkę, ilekroć coś z niej wyjmowałem, a co jakiś czas 
patrzyłem kontrolnie, czy karta startowa nie ma zamiaru ponownie się ode mnie odizolować.  
 

Wracając do naszej koncepcji drogi z PK 2 na PK 3. Zdecydowaliśmy się wrócić do 
drogi, licząc, Ŝe będzie ona przetarta do samego Blinowa, gdzie znajdował się kolejny punkt. 
Niestety, po przebyciu kilkudziesięciu metrów własnymi nogami trzeba było torować sobie 
przejście, a po pewnym czasie droga zanikła, a my trzymając się granicy lasu dochodzimy do 
wsi Cieślanki. Po drodze, w lesie spotykamy pijanego woźnicę (znaczy powoził saniami - ale 
to cały czas chyba woźnica jest no nie?). W kaŜdym bądź razie sanie mu wpadły w dołek, koń 
stał na górze i gościu prosi nas, Ŝeby mu pomóc podnieść te sanie. No to chwytamy je za pło-
zy i zaraz upuszczamy z powrotem, bo cały sprzęt zaczyna się sypać. Mówimy mu - "bierze 
pan konia i idzie pan do wsi, to z kimś pan wróci po te sanie, my panu nie pomoŜemy, bo się 
wszystko zaraz rozleci". Gościu coś bełkocze pod nosem (pod słomą na saniach poniewierały 
się 2 buteleczki po winach owocowych), siada z powrotem na swój zaprzęg. My ruszamy 
dalej z zamiarem poinformowania kogoś z miejscowych o sytuacji, jak tylko dotrzemy do 
najbliŜszych zabudowań.  

Z Ciechanek szybko tniemy do Blinowa, wchodzimy w wąwóz i PK 3 jest juŜ nasz. 
Pięciominutowa przerwa na kanapkę straszliwie nas wyziębia, szybko wrzucamy z powrotem 
plecaki na garby i ruszamy dalej. Postanawiamy, Ŝe od tej pory dłuŜszych odpoczynków robić 
nie będziemy.  
 

Wyskakujemy na szosę, gdzie zostajemy zatrzymani przez patrol policji (dochodzi 
północ). Pada pytanie - "Co panowie tu robicie?". Odpowiadamy zgodnie z prawdą, Ŝe startu-
jemy w imprezie na orientację. Policaje chwilę się jeszcze na nas patrzą, zamykają szybę 
i jadą dalej. Ich wizyta wcale mnie nie dziwi, jest pokłosiem pewnego wydarzenia, którego 
jeden z uczestników był świadkiem, a właściwiej moŜna by rzec głównym bohaterem. Za-
trzymała go mianowicie 5-tka miejscowych i pytała się, co robi we wsi w środku nocy z latar-
ką. Nie dała wiary jego tłumaczeniom, więc wezwali policję. Jak w międzyczasie pojawiły się 
grupki innych uczestników, gościowi udało się uciec (stracił jak sam nam mówił ok. 30 min.). 
Policja po pewnym czasie przyjechała, a jako pierwsi to my im napatoczyliśmy się pod ra-
diowóz. A swoją drogą to był on nieoznakowany - moŜe KWP wysłała jakichś tajniaków do 
rozpracowania uczestników InO...  
 

Ale wracając do faktów - poszliśmy drogą nie w tą stronę, co trzeba. Szybko to za-
uwaŜyliśmy i naprawiliśmy. Dwa kilometry szosą i trzy przez pola – tak w zasadzie wygląda-
ła nasza trasa na PK 4. W zasadzie.... Punkt wydawał się łatwy, dochodzimy do granicy lasu 
i stamtąd juŜ rzut beretem do ambony, gdzie miał się znajdować PK. Niestety, gęsta mgła 
sprawiła, Ŝe szukaliśmy tej ambonki pół godziny, a z pomocą przyszedł nam jeden z uczestni-
ków. Znalazł ją i głośno krzyknął, dzięki czemu zarówno my, jak i kilka innych osób przecze-
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sujących teren w okolicy poszło za jego śladami i głosem. W tym samym czasie zebrała się 
tam prawie 1/3 uczestników całej trasy.  
 

Dalej, na PK 5 ruszyliśmy kilkuosobową grupką, z którą w mniej lub bardziej zwar-
tym szyku szliśmy aŜ do PK 8. Spod ambony szybko spadliśmy do wsi Brzozówka, skąd po-
mknęliśmy pięknie odśnieŜoną drogą. Wcześniej, przed samą wsią spotkaliśmy oznaczenia 
centralnego niebieskiego szlaku Roztocza. W Polichnie schodzimy z szosy po wydeptanych 
w śniegu śladach wiodących przez pola do wąwozu, gdzie był umieszczony PK 5. Szybki rzut 
okiem na kompas – kierunek się zgadza. Po co więc się męczyć, idziemy za kimś. Na PK, 
który był na rozwidleniu wąwozów czekała na nas niespodzianka. Organizatorzy zaplanowali 
tam ognisko, moŜna było się napić ciepłej herbatki czy wody mineralnej zagrzanej w ognisku. 
Dowiadujemy się, Ŝe jesteśmy w połowie stawki a do poprzedzającej nas grupki tracimy ja-
kieś 15 minut. Znaczy nie jest źle. Nad ogniskiem zagrzewam sobie jeszcze ręce, szybka kon-
sumpcja jakiegoś batonika i w drogę. Chłopaki przy ognisku mówili, Ŝe temperatura tej nocy 
ma spaść nawet do -20°C. A jak się później okazało, było jeszcze chłodniej! Nie dało się za-
trzymać dłuŜej niŜ na minutę, momentalnie robiło się przeraźliwie zimno.  
 

Z wąwozu szybko wyskakujemy na jakąś drogę, staramy się nią iść jak najdłuŜej. Do-
chodzimy do krzyŜa zaznaczonego na mapie, stąd juŜ blisko do PK 6, którym był górny po-
czątek wąwozu na skraju lasu. Początkowo przedzieramy się przez jakieś chaszcze by za 
chwilę dojść do lasu. Rzut okiem na mapę, chwila zastanowienia i stwierdzamy, Ŝe trzeba 
pójść na północ. Decyzja trafna i po kilku minutach odnajdujemy lampion.  
 

Wracamy z powrotem do krzyŜa, po czym w miarę przetartą przez innych uczestników 
ścieŜką docieramy do Wierzchowisk. Tu moment zawahania – szukane przez nas skrzyŜowa-
nie jest na północ, czy południe od miejsca gdzie wypadliśmy na asfalt...? Decydujemy się iść 
na południe, co okazuje się być dobrym wyborem, bo po kilkuset metrach docieramy do rze-
czonej krzyŜówki. Droga jest ładnie odśnieŜona, jej kierunek zgadza się z mapą, więc podkrę-
camy tempo, mimo Ŝe cały czas idziemy pod górkę. Za pierwszym wąwozem odbijamy nieco, 
mijamy ostatnie zabudowania i spadamy centralnie na rozwidlenie jarów. PK 7 zaliczony bez 
Ŝadnych problemów.  
 

Postanawiamy iść dalej wąwozem do kolejnego rozwidlenia. I tu niespodzianka – wi-
dzę pierwszy punkt stowarzyszony. Lecimy jeszcze dalej aŜ do momentu, gdzie liczne chasz-
cze nie pozwalają na marsz. Zapada decyzja o odwrocie 300 m do stowarzysza. Przy nim od-
bijamy na północ, po czym wychodzimy z wąwozu. Ponad kilometr brniemy w głębokim 
śniegu. Czas dłuŜy się niemiłosiernie. W końcu wychodzimy na drogę, którą podąŜamy na 
północ, w stronę kolejnego punktu. Zaczyna świtać, nowy dzień ukazuje w pełnej okazałości 
zimę na Roztoczu Zachodnim. Wszystko dookoła pokryte białym puchem iskrzącym się 
w promieniach porannego słońca. Jest ślicznie! Mnie w tym momencie dopada drobny kry-
zys, nogi juŜ nie zasuwają tak szybko, jak jeszcze kilka kilometrów wcześniej. Zostaję kilka-
naście metrów za chłopakami. Zaniedbujemy nawigację, wskutek czego wynosi nas za bardzo 
na zachód od punktu. Przez naszą nieuwagę musimy ciąć dwa jary, przedzierać się przez las. 
Tracimy czas i siły. Ale tak to juŜ bywa, za nieuwagę się płaci. Na szczęście był to jedyny 
błąd w nawigacji, jaki popełniliśmy podczas Skorpiona z Zielonym (no prawie jedyny... Ja 
jeszcze zaliczyłem drobną wpadkę na PK 18, ale o tym za chwilę).  

Po wyjściu z lasu rzut okiem na ukształtowanie terenu, wnikliwe spojrzenie na mapę 
i juŜ dokładnie wiemy gdzie jesteśmy. Przecinamy krótki wąwóz, podchodzimy pod górkę 
i z daleka widzimy na samotnym drzewie biało – czerwoną kartkę. Nie decydujemy się na 
odpoczynek, schodzimy do lasu, gdzie wkrótce trafiamy na szeroką, odśnieŜoną drogę, która 
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wyprowadza nas centralnie do Piłatki. A tam przy głównej drodze stoi grupka ludzi skupiona 
wokół samochodu. Pierwsza myśl - „sklep przyjechał do wsi!”. I tak było w rzeczywistości. 
ZbliŜając się snujemy marzenia o pysznych droŜdŜówkach – czegóŜ nam więcej trzeba 10 km 
przed metą pierwszej pętli. Szybkie pytanie i szybka odpowiedź - „tak, mam droŜdŜówki”. 
Zielony szybko rzuca - „a czy my moŜemy kupić bez kolejki, bo startujemy w takim rajdzie, 
idziemy całą noc i nam się spieszy”. Ktoś mówi „oczywiście”, po czym grupka toruje nam 
dojście do bagaŜnika. Jedna pani zaprasza nas nawet do siebie na kawę, ale niestety czas goni, 
więc grzecznie odmówiliśmy. DroŜdŜówki wchłonęliśmy błyskawicznie, mimo Ŝe okazały się 
straszliwymi gniotami. Sprzedawca podał nam je własnymi, czarnymi od brudu rękoma. Ale 
kto by się czepiał szczegółów.  

Za wioską, przy krzyŜu schodzimy z drogi i kierujemy się bezpośrednio na PK 9, któ-
rym jest górny początek wąwozu. Z odnalezieniem go nie ma problemu, ostatnie 200 m kosz-
tuje mnie sporo sił, momentami zapadam się po kolana w śniegu.  
 

Teraz cel jest jeden – jak najszybciej zejść do drogi, a nią prosto do bazy. Mijamy nasz 
wąwóz od wschodu, następnie przechodzimy obok kilku domków boczną, odśnieŜoną dróŜką, 
przebijamy się przez pole by w końcu wylądować na szosie prowadzącej do Batorza. Kilo-
metr klepania asfaltu, który z Zielonym umilamy sobie prowadząc rozmowy telefoniczne. Do 
bazy docieramy przed 9:00 rano, więc teoretycznie wciąŜ mamy szanse przejść całość w wy-
znaczonym limicie czasu (start był o 20:00, a limit czasu bez punktów karnych 26 godzin). 
Łukasz robi szybki przepak i rusza dalej, my z Zielonym postanawiamy chwilkę odpocząć. 
Pierwsza rzecz, jaką chcę zrobić, to zdjęcie butów i tu zaczyna się jazda. W prawym bucie 
przymarzła mi skarpeta do gore-texu  (po drugiej pętli sytuacja się powtórzyła) i jestem zmu-
szony do wyjęcia nogi z buta bez skarpety. Siłuję się dobre 3 minuty, ale w końcu się podda-
ję. Skarpeta przymarzła na amen! Wstawiam but pod grzejnik na 15 minut i dopiero dzięki 
temu zabiegowi udaje mi się oddzielić skarpetę od buta. Nie był to jedyny problem. Prawa 
stopa nieźle mnie świerzbi… Myślę sobie tak – pewno jest trochę przemroŜona. Ubieram na 
nią dwie skarpety i chowam pod śpiwór. Mówię Zielonemu, Ŝeby szedł beze mnie, bo ja, jeŜe-
li w ogóle wyjdę na drugą pętlę to doczłapię co najwyŜej do pierwszego punktu i wrócę z po-
wrotem. A Zielony odpowiada, Ŝe samemu to mu iść się nie chce i nie zaleŜy mu na zalicze-
niu wszystkich punktów.  

Siedzimy juŜ w bazie prawie godzinę, najwyŜszy czas zobaczyć czy coś z tego będzie. 
Wymieniam jeszcze wkładki w przemoczonych butach, co i tak nic nie daje bo momentalnie 
robią się mokre, wkładam buty, wstaję i... prawa noga tak mnie świerzbi, Ŝe nie mogę na niej 
ustać. Robię kilka kroków kulejąc, ale myślę sobie moŜe da się rozchodzić. Postanawiam, Ŝe 
pójdę razem z Zielonym na PK 11 i tam zadecyduję, co robić dalej. Schodzimy piętro niŜej do 
sekretariatu zawodów, mówimy, Ŝe wychodzimy na drugą pętlę. Jest godzina 9:50.  
 

Na zewnątrz piękna pogoda, słońce mocno operuje, śnieg stał się lepki i cięŜki. Jest na 
plusie. AŜ trudno w to uwierzyć, jeszcze kilka godzin temu było -22°C! AŜeby oszczędzać 
moją nogę decydujemy się obejść las i podejść wzdłuŜ wyciągu narciarskiego. Piękna pogoda 
przyciągnęła na weekend do Batorza liczne grono narciarzy i snowboardzistów, którzy co 
chwila śmigają obok nas. Z głośników płynie wesoła muzyczka. Za chwilę juŜ jesteśmy na 
szczycie wzniesienia. Ostatni rzut okiem za siebie i opuszczamy cywilizację. Decydujemy się 
nie obchodzić pierwszego jara, tniemy go i dalej idziemy przez pola do granicy lasu. Tam 
obieramy kierunek NE i po wyjściu z niego spotykamy wydeptane ślady, które doprowadzają 
nas prosto do rozgałęzienia wąwozów gdzie zlokalizowany jest PK 11. Zielony pyta, co 
z moją nogą. W sumie rozchodziłem ją juŜ, chociaŜ wciąŜ trochę kuleję, mogę iść dalej, ale 
nie jestem do tego przekonany. Mówię, Ŝe będę opóźniał marsz i na pewno wszystkich punk-
tów nie będę w stanie zaliczyć. Zielony na to, Ŝe jemu się nigdzie nie spieszy, a samemu mu 
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latać się nie chce. Myślę sobie no dobra, dojdziemy do PK 12 i znowu zastanowimy się co 
dalej.  
 

Z nogą jest juŜ coraz lepiej, staram się nie odstawać od Zielonego (do PK 11 to wlo-
kłem się za nim, wykorzystując jego ślady). Schodzimy ze wzniesienia i przechodzimy przez 
jara by z powrotem wejść na górkę. W tym momencie dzwoni do mnie Adam, któremu zdaję 
relację z trasy. Następnie złazimy do wąwozu (tu mamy punkt mylny dla nas a zapewne wła-
ściwy dla trasy 50 km) i decydujemy się wejść na grzbiet. Tam, przy górnych początkach 
dwóch wąwozów spisujemy kod z lampionu. Robimy sobie przerwę na jedzonko i zastana-
wiamy się jak iść dalej. Decydujemy się odpuścić cztery najdalej oddalone od bazy punkty 
(13-16) i teraz z 12 PK skoczyć od razu na 17 PK.  

Idziemy grzbietem w kierunku 
wsi Otrocz, mijając to z lewej, to 
z prawej głębokie jary. Przed wyjściem 
z lasu z krzaków wyłania się 
niespodziewanie Łukasz. Okazało się, 
Ŝe się machnął i poszedł nie w tym 
kierunku, co trzeba na PK 13. 
Wyprowadzamy go na właściwą 
ścieŜkę i rozstajemy się. My idziemy na 
PK 17, a on na PK 13 z mocnym 
postanowieniem zaliczenia wszystkich 
punktów. Mijamy cmentarz i wycho-
dzimy na szosę w Otroczy. Ładujemy 
trzy kilometry asfaltem, a następnie 
liczymy, Ŝe złapiemy boczną drogę. 
Drogi niestety nie było, a zresztą moŜe 
i była, ale całkowicie zasypana, więc 
znowu trzeba było brnąć w głębokim 
śniegu... Z odnalezieniem PK 17 
problemów nie było, a przy punkcie 
spotykamy Marcina, który jak się 
później okazało dotarł do mety jako 
pierwszy zaliczając wszystkie punkty 
(sztuki tej dokonało w sumie 6 osób), 
co zapewniło mu zwycięstwo 

w Skorpionie. Na PK 18 ruszamy razem z nim, cofając się po naszych śladach do szosy. Dalej 
idziemy przez pola, co rusz zapadając się w głębokim śniegu. Ja zostaję w tyle, czuję w no-
gach przebyty dotychczas dystans i zmagania ze śniegiem. Moje nogi zaczynają dawać mi 
sygnał, Ŝe mają juŜ powoli dość. Snuję się coraz wolniej. Na skraju wąwozu przypominam 
sobie, Ŝe Moje Słońce dało mi na wyjazd ryŜową szyszkę w czekoladzie. Długo się nie zasta-
nawiam. Zdejmuję plecak i poŜeram ją w jednej chwili. Tego mi było trzeba. Czuję, jak po-
woli wracają mi siły. Zakładam plecak i spadam do wąwozu. Za chwilę dzwoni do mnie Zie-
lony zaniepokojony, co się ze mną dzieje.. Przyszło mu poczekać chwilę, zanim dotarłem do 
niego na PK 18. Przed telefonem od niego popełniam błąd i zaliczam punkt stowarzyszony. 
Tak to jest, jak się nawet nie spojrzy dokładnie na mapę a zmęczenie daje się we znaki. 
O błąd nietrudno. Za chwilę dochodzę do niego, poprawiam stowarzysza na właściwy PK. 
Stąd mam od Zielonego czas o 10 minut gorszy, mimo Ŝe na metę dotarliśmy jednocześnie (to 
kara za poprawionego stowarzysza, gdybym go nie poprawił to miałbym 25 minut kary). Jem 
ostatnią kanapkę, popijam ją jakimś energetycznym syfem i dostaję powera. Decydujemy się 

Jeden z punktów kontrolnych 
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odpuścić PK 19 i iść od razu na PK 20. Powód? Czuliśmy juŜ w kościach trudy imprezy, a wg 
mapy przewidywana droga z PK18 na PK 20 powinna wieść w ¾ drogą jak nam się zdawało 
odśnieŜoną. I się nie przeliczyliśmy.  
 

Po wyskoczeniu z wąwozu trafiliśmy na naszą drogę, która doprowadziła nas prosto 
do Zdziłowic. Tam odwiedziliśmy sklep, w którym autochtonom popijającym piwko trzeba 
było wytłumaczyć, co ta za impreza ten Skorpion. Mówimy im, Ŝe mamy jeszcze dwa punkty 
do zaliczenia a zmierzamy do Batorza. I tu wywiązał się mniej więcej taki dialog:  
 
- Idźcie prosto szosą to dojdziecie do Batorza – powiedzieli.   
- Ale my musimy jeszcze zaliczyć dwa punkty w terenie i dopiero zejdziemy do Batorza – 
odparliśmy.  
- Ale po co wam iść naokoło, o ta szosa prosto do Batorza prowadzi – nie dawali za wygraną.  
 
CóŜ, oni mieli swoje argumenty, a my swoje. Grzecznie się poŜegnaliśmy i opuściliśmy sklep. 
Na końcu wsi odbiliśmy na SW, w coś jakby drogę i prościutko, pilnując kierunku doszliśmy 
do początku wąwozu. Zrobiło się juŜ ciemno. Odblask z lampionu było widać juŜ z daleka, 
wystarczyło skierować na niego strumień światła z czołówki. Spisaliśmy kod na kartę starto-
wą i ze zdumieniem stwierdziliśmy, Ŝe przed nami nikt tu jeszcze nie dotarł. Wokół nie było 
Ŝadnych śladów!  
 
Na ostatni punkt droga wydawała się dosyć prosta. Początkowo szliśmy grzbietem na NW 
obchodząc z prawej jara. Doszliśmy do miejsca, które juŜ mijaliśmy w drodze z 9 PK do ba-

zy. Były to duŜe zrolowane bale ze 
słomą. Stamtąd juŜ swoimi śladami 
zeszliśmy do Kolonii Batorz. Tam, na 
drodze chwila odpoczynku. 
Wiedzieliśmy, Ŝe mamy do ostatniego 
punktu 500 m. Nie dało się na niego nie 
trafić. Po kilku minutach włoŜyliśmy 
z powrotem plecaki i obok gospo-
darstwa, pod górkę weszliśmy na 
wypłaszczenie. Z niego było widać 
początek naszego wąwozu. Przeszliśmy 
kolejne 200 m i odnaleźliśmy lampion.  
 
Szczęśliwi, zeszliśmy wzdłuŜ 
zabudowań Batorza I do szosy 

Zdziłowice – Batorz. Tej samej, o której mówili miejscowi w sklepie w Zdziłowicach. Nie 
posłuchaliśmy ich rady, a i tak wyszliśmy na swoje. Przed dojściem do szosy zagadnął nas 
jeszcze jeden gospodarz. Rzucił pytanie: „A wy to po co z latarkami po nocy chodzicie?”. 
Myślałem, Ŝe rozmowa z nim nie będzie naleŜała do przyjemnych po takim początku, ale 
okazało się na szczęście zupełnie inaczej. Po wytłumaczeniu, kto my, skąd my i w jakim celu 
my tu, facet zaprosił nas do siebie na herbatę. Po raz drugi trzeba było odmówić, cel był juŜ 
tak blisko!  
 

W końcu po 23 h 54 min zmagań ze śniegiem, mrozem i własnymi słabościami osią-
gnęliśmy metę. Zaliczyliśmy 16 z 21 punktów kontrolnych. Zielony zajął 11, a ja 12 miejsce 
(ze względu na moje perypetie na PK 18). W tym miejscu pragnę Tobie Zielony podziękować 
za wspólną wędrówkę i napieranie przez całą dobę.  
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Impreza od strony organizacyjnej zorganizowana świetnie, naprawdę nie było się do czego 
przyczepić. Tu gratulacje na wirtualne ręce Sławka Juraszewskiego i Pawła Szarlipa. Cieszy 
fakt, Ŝe na z pozoru nieciekawym topograficznie terenie Lubelszczyzny moŜna zorganizować 
zawody, w których jak się okazuje nie brakuje pięknych i odludnych miejsc, gdzie w dodatku 
moŜna się jeszcze zgubić. Ja, chociaŜ wielkiego doświadczenia w tego typu ekstremalnych 
marszach na orientację nie mam, muszę stwierdzić, Ŝe była to dla mnie najtrudniejsza impreza 
ze wszystkich, w jakich brałem dotychczas udział (pod względem panujących warunków czy 
trudności w lokalizacji punktów kontrolnych).  

W bazie po przebraniu się zjedliśmy ciepły obiadek i poszliśmy spać. Pobudka z sa-
mego rana by złapać autobus relacji Janów Lubelski – Lublin (wracało nim juŜ tylko 
6 uczestników) i kilka minut po 8 juŜ meldujemy się na Dworcu Południowym.  
Jak się okazało po powrocie do domu, odmroŜenia palców prawej stopy sięgnęły II-go stop-
nia, co skończyło się 10-cio dniowym zwolnieniem lekarskim z pracy. Takie są efekty wariac-
twa pod nazwą „Skorpion 2009”. Ale jak to powiedziała moja mama – „tego typu imprezy nie 
są dla ludzi zdrowych na umyśle”. Ja za takiego się nie uwaŜam i codziennie smarując swoje 
palce maścią i owijając je bandaŜem nie mogę się doczekać majowego „Kieratu”.  
 
Pokonany przez nas dystans (w nawiasie I + II pętla):  
82,5 km (52,5 km + 30 km) 
 

 
A teraz to samo, ale inaczej – relacja 
Zielonego. 
 

Czekałem na tegorocznego 
Skorpiona z niecierpliwością, bo 
w końcu miałem szansę pojechać. 
I udało się:)Po raz pierwszy od dawna 
nie przepadły mi pieniądze z wpiso-
wego. I to juŜ uznałem za sukces. 
A ekstremalnie zaczęło się juŜ w auto-
busie do Batorza. Teraz wiem, jak czują 
się sardynki w puszce. Przyjazd, 
zgłoszenie się u organizatorów, 
„powitanie” Pawła, który nas od 

szaleńców wyzwał, odprawa i w trasę. Początkowe kilometry wszyscy szli razem. Z Micha-
łem usadowiliśmy się w środkowej części stawki. Pierwszy punkt bez problemu, 2 juŜ razem 
z Mauserem jeszcze w niewielkim tłoku. Na 3 postanowili śmy pójść inaczej niŜ pozostali. 
Towarzyszył nam tylko jeszcze kolega Tadek.  

 
JuŜ bez tłumu z przodu i z tyłu poruszaliśmy się Ŝwawo. Śnieg, czasem dość głęboki 

nie sprawiał nam większych kłopotów. Trzeci bez problemu. Tam postanowiliśmy posilić się 
po raz pierwszy. I wtedy przekonaliśmy się, jak jest zimno. Po kilku minutach nie czuliśmy 
palców. Więc szybko dalej. Wtedy od mrozu padła mi latarka. Resztę nocy szedłem korzysta-
jąc ze świateł Michała i Mausera, nie mogąc w marszu kontrolować trasy. Zatrzymywaliśmy 
się i wtedy ustalaliśmy, co i jak. Czwórka, rzekomo prosta (ambona) dała nam się porządnie 
we znaki. Idąc do niej i szukając jej miałem juŜ dość. Najpierw maliny, które trzeba było mi-
jać górą/dołem/bokiem, następnie mgła ograniczająca widoczność do 15 m, trafiliśmy do 
punktu po głosach innych, którym to się udało chwilę przed nami. A Michał mówił, Ŝe to bę-
dzie bardzo łatwy punkt... Potem z moją psychiką było juŜ tylko lepiej Zaliczaliśmy kolejne 
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punkty, robiło się coraz zimniej, człowiek coraz bardziej się wyłączał. Punkt – marsz – 
punkt... Z Michałem i Mauserem czuliśmy się jak lokomotywa, która ciągnie 5-osobowy po-
ciąg. Na półmetku pierwszej pętli byli śmy ok. 2:00 w nocy, czyli po sześciu godzinach. Do-
wiedzieliśmy się, Ŝe jesteśmy mniej więcej w połowie stawki, a najszybszy zawodnik pojawił 
się dwie godziny przed nami. Chwila na herbatkę, która rozgrzewała tylko na kilkadziesiąt 
sekund i w dalszą drogę.  

 
Uciekały minuty, punkty, zbliŜał się świt. Woda z lodem, zamarznięte czekolady. 

Zresztą praktycznie nie zatrzymywaliśmy się, nie chcąc trząść się z zimna. Potem dowiedzie-
liśmy się, Ŝe było poniŜej -20 stopni. Nad ranem dopadł mnie największy kryzys. Przez pe-
wien czas szedłem aby iść, wydeptaną ścieŜką wiodącą przez chaszcze i jary. Cały czas 
z przodu razem z Michałem i Mauserem. 8 robiliśmy juŜ za dnia, wtedy teŜ juŜ wyraźnie było 
widać, Ŝe „pociąg” zostaje w tyle. Chyba tempo „lokomotywy” przerosło jego moŜliwości. 
Szybciutko na 9 i stamtąd, ponownie z Tadkiem, do bazy. 8:45 bodajŜe. Miejsca 13 – 16. 

Humory dobre, bo i czas niezły 
i miejsce przyzwoite. Chcieliśmy 
szybko się zebrać i ruszyć na 
2 pięćdziesiątkę. Wtedy okazało się, Ŝe 
Michał ma problem z nogą. Mnie tylko 
stopy bolały, ale ketonal załatwił 
sprawę. Mauser szybko ruszył sam, ja 
poczekałem na Michała. Wyszliśmy po 
godzinie, nie wiedząc dokładnie ile 
i czy w ogóle będziemy szli. Posta-
nowiliśmy iść na luzie. Jedenastka 
i dwunastka zajęły nam trzy godziny. 
Poszliśmy inaczej niŜ pozostali. Nie 
spieszyliśmy się, schodziliśmy do 
jarów, sami sobie ścieŜki wydepty-

waliśmy. Na 12 Michał stwierdził, Ŝe czuje się na tyle dobrze, Ŝe moŜemy powalczyć. Posta-
nowiliśmy przeskoczyć od razu na 17 i zrobić wszystkie punkty, z wyjątkiem 19. Ruszyliśmy 
najkrótszą drogą na południe. I tu spotkała nas niespodzianka w postaci Mausera, który miał 
zagięcie czasoprzestrzeni i zamiast na 13 błądził w wąwozach nad Otroczą. Po krótkich kon-
sultacjach postanowił dalej atakować „100”. My do szosy i na 17. Okazało się, Ŝe nikt tam 
jeszcze nie był. Za chwilę dotarł tam lider, z którym (czasem za którym) dotarliśmy do 18. 
I tam doznałem największej traumy na tegorocznym Skorpionie: po krótkim postoju na jedze-
nie nagle okazało się, Ŝe muszę na stronę. A tu tak zimno! JuŜ się telepaliśmy, a tu jeszcze 
muszę spodnie ściągać! Ale i z tego wyszedłem zwycięsko! Krótki bieg na rozgrzanie, znów 
troszkę asfaltu i 20 atakowaliśmy po ciemku. Mimo to trafiliśmy bez problemu. Na ostatni 
punkt zresztą teŜ.  

 
Poruszaliśmy się juŜ wolno, bez pośpiechu, wiedząc, Ŝe zrobimy to, co ustaliliśmy i to 

w niezłym czasie. I miejsce teŜ powinniśmy mieć niezłe. Spisując ostatni punkt obiłem sobie 
jeszcze nerki, a potem długa do bazy. 19.54. I pewne miejsce w 15. Choć nie przeszliśmy 
całej „100” to i tak poszło nam dobrze, zrobiliśmy tyle, na ile nam nogi pozwoliły. Ja najbar-
dziej jestem zadowolony z tego, Ŝe wszystkie punkty trafiłem czysto i Ŝadnego stowarzysza 
nie miałem. Po tym całym wysiłku tylko prawe kolano dłuŜej bolało, co teŜ naleŜy uznać za 
sukces. MoŜe niewielki niedosyt pozostał, ale będzie większa motywacja za rok. JuŜ nie mogę 
się doczekać 
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Autokarówka po wschodniej części TU 
12 – 15 listopada 2009 

Jesień, jak co roku, przyniosła początek nowego roku akademickiego i zarazem zapisy 
na nowy kurs przewodnicki prowadzony przez nasze koło. W dniach 12 – 15 listopada nowi 
kursanci mieli okazję zapoznać się z największymi atrakcjami turystycznymi pogórzańskich 
obszarów wschodniej części TU. Oczywiście „młodszy kurs” miał towarzystwo w postaci 
kursantów starszych, sześcioosobowej kadry oraz dwojga osób, które wybrały się na nasz 
objazd autokarowy w celach rekreacyjnych.  

Jeśli chodzi o program autokarówki to 
udało się odwiedzić prawie wszystkie z za-
planowanych miejsc, a kursanci dzielnie 
wywiązywali się z postawionych przed nimi 
zadań. WaŜnym i ciekawym punktem pierw-
szego dnia wyjazdu była wizyta w RadruŜu, 
który chociaŜ znajduje się poza naszym tere-
nem uprawnień to tamtejsza cerkiew warta 
jest zobaczenia. Ponadto pierwszego dnia 
uczestnicy wyjazdu szkoleniowego poznawa-
li zabytki Jarosławia, Przeworska oraz Prze-
myśla. Następnego dnia wycieczka udała się 
do Bolestraszyc do arboretum i fortu nr XIII, 

a następnie do kolejnego fortu w Łętowni. W ramach zwiedzania pałacu w Krasiczynie udało 
się zobaczyć, niedawno udostępnioną turystom, kaplicę w Baszcie Boskiej. Po wizycie w Po-
sadzie Rybotyckiej i Kalwarii Pacławskiej nastąpiło drugie spotkanie z przemyską starówką 

Dzień trzeci to wizyta w Dynowie i Lesku, a w międzyczasie takŜe lekcja architektury 
cerkiewnej na przykładzie obiektów w Piątkowej i Dobrej Szlacheckiej. Ponadto uczestnikom 
udało się zdobyć górę Sobień i poznać dzieje znajdującego się niegdyś na niej zamku, którego 
ruiny do dziś moŜna tam podziwiać. 

Czwartego dnia zaplanowane było 
zwiedzanie MBL w Sanoku, które skutecz-
nie uprzykrzała pogoda. Po wizycie w skan-
senie udaliśmy się na zamek, gdzie Kuba 
Świtluk na podstawie zbiorów muzealnych, 
przybliŜył uczestnikom wyjazdu tematykę 
sztuki kościoła wschodniego. Następnie, 
zatrzymując się jeszcze w Brzozowie, Starej 
Wsi i Bliznem wyruszyliśmy juŜ w kierunku 
Lublina. Warto przy tym zaznaczyć, Ŝe uda-
ło się nam wejść do środka drewnianego 
kościoła w Bliznem i obejrzeć jego bogatą 
polichromię.  

Uzupełnieniem szkolenia w terenie był wykład oraz ćwiczenia praktyczne z udzielania 
pierwszej pomocy, przeprowadzone dzięki Radosławowi Gutowi, w pewnych kręgach zwa-
nemu „Guciem”. Tak kursanci spędzili dwa wieczory w Przemyślu. Natomiast w Lesku, trze-
ci dzień wyjazdu został zakończony pogadanką/wykładem nadleśniczego Nadleśnictwa Lu-
towiska, pana Marka Bajdy. 

 
Redakcja „Siwerniaka” jest otwarta na wszelkie propozycje, pochwały i krytykę. Jednocze-
śnie prosimy o kontakt wszystkie osoby zainteresowane zamieszczeniem na naszych łamach 
swoich tekstów. Kontakt: lukasz.bajda@gmail.com  

Cerkiew w RadruŜu 

W forcie Łętownia 


