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S iw e rn ia k
Biuletyn informacyjny Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie
Wiele wody w Sanie i Bystrzycy upłynęło od ukazania się poprzedniego numeru
„Siwerniaka”. Dużo zawiniło tutaj lenistwo redakcji, ale także złośliwość rzeczy martwych.
Bieżący numer był złożony już w grudniu. Niestety dysk twardy na którym zapisano
przepadł bezpowrotnie. Dlatego też, po odtworzeniu jego zawartości przyjęliśmy podwójną
datację: grudzień 2010 i marzec 2011. Mamy jednak nadzieję, że ten spóźniony „Siwerniak”
dostarczy Szanownym Czytelnikom wielu miłych wrażeń przy lekturze.
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Karolina Koziura

dziur, brak przejścia na drugą stronę, odrapane

Czerniowce – ostatni bastion Europy
Środka

budynki, budki z jedzeniem, stare trolejbusy
i wielki napis: Witamy w Czerniowcach! Cóż,
trzeba dać szanse temu miastu i poznać je bliżej.

Dla

niektórych

wciąż

najbardziej

widocznym i rozpoznawalnym znakiem dawnej
przynależności danego regionu czy miasta do
wielkiego Imperium Habsburskiego były i są

Może pierwsze wrażenie nie zachwyca, ale coś
musi w nim być skoro nie tak dawno określane
bywało: „Wiedniem na Wschodzie” oraz „Małą
Jerozolimą”.
Udajemy się w górę ulicy w stronę centrum

dworce kolejowe. Wystarczy przyjrzeć się nie tylko
naszym

rodzimym

budynkom

położonym

w południowo-wschodniej Polsce, ale także tym na
Ukrainie:

we

Lwowie,

Iwano-Frankowsku

(Stanisławowie), czy w końcu w Czerniowcach.
Okazały i odremontowany budynek z końca XIX w.
jest pierwszym miejscem, do jakiego trafiają tu
podróżni ze wspomnianego już Lwowa, ale również
Kijowa oraz Moskwy. Dla niektórych celem jest
odwiedzenie rodziny, zakupy na największym
(i ponoć

najtańszym

bazarze

na

zachodniej

Ukrainie), a jeszcze dla innych Czerniowce to baza
wypadowa wyjazdów do Rumunii.

miasta i tu najbardziej spostrzegawczy spośród nas
trafią na obecną ulicę Barbjusa – współczesnym
Czerniowczanom znaną głównie z małej tabliczki
informującej, iż tu znajdowało się w czasach
II wojny światowej getto żydowskie. Jednak ulica ta
ma znacznie dłuższą historię. W przeszłości
nazywana była ulicą Synagogi – mieściła się tu
największa i najważniejsza dla miejscowych Żydów
synagoga - dzisiaj przekształcona na hurtownię.
Idąc dalej dolną częścią miasta i lekko wspinając
się w górę trafimy na Plac Turecki – znany ze
swojej

studni

tureckiej

skąd

w

przeszłości

mieszkańcy miasta czerpali dla siebie wodę pitną.
Obecnie teren ten, jest miejscem spotkań i zabaw
dzieciom i młodzieży. Stąd mijając dawny Dom
Syjonistów (dziś prywatny budynek) przechodzimy
do

głównej

i

Kobylańskiej.

spacerowej

ulicy

Zamknięta

samochodowego

przyciąga

miasta

–

dla

ruchu

wielością

kawiarni

i restauracji. Uważni dostrzegą na bruku nazwy
miasta w pięciu językach: ukraińskim, polskim,
Czerniowce

Jednak, o ile architektura dworca wzbudza
nasz podziw, to już krajobraz za nim nie wydaje się
być aż tak zachwycającym. Szeroka ulica pełna
2

rumuńskim,

niemieckim

oraz

hebrajskim.

Ci bardziej spostrzegawczy zrozumieją, iż napisy te
nie są wykonane bez przyczyny, świadczą bowiem
o wkładzie każdej z tych narodowości w rozwój
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miasta i regionu. Na tej samej ulicy znajdziemy

największa

w

Czerniowcach

Dom Polski – miejsce spotkań Polaków wciąż

synagoga: Tempel.

reformowana

mieszkających w Czerniowcach oraz na Bukowinie,

Plac Teatralny – miejsce tętniące życiem

naprzeciw niego Dom Niemiecki, tuż obok budynek

głównie latem. Jest to ulubiony przez młodzież

„Hesed Szuszana” – organizacji pomagającej

i studentów punkt spotkań, głośnych rozmów

społeczności żydowskiej. Nieopodal, w dole ulicy,

i śmiechów oraz spożywania piwa (ale to, jak

tuż przy głównym ratuszu znajduje się Dom

wiadomo

Rumuński, nieco dalej Ukraiński. Tuż przy Operze

publicznym

– na Placu Teatralnym znajduje się Dom Żydowski.

i odnowiony budynek opery idziemy wprost do

Wszystkie te miejsca – mimo, że coraz rzadziej

najbardziej

odwiedzane przez ludzi to jednak wciąż działają

nicznego

o czym

ich

im. Fedkowycza – dawnego Pałacu Metropolitów.

przedstawicieli uroczystości na terenie miasta.

Za niewielką opłatą możemy wejść na teren

Zresztą nadal działa tu Szkoła Żydowska (bardziej

kompleksu i zwiedzić okazałe marmurowe sale i...

z nazwy „żydowska” niż wynikałoby to ze składu

chyba trochę pozazdrościć miejscowym studentom

narodowościowego) oraz rumuńska.

takich warunków nauki (zastanawiając się, czy

świadczą

organizowane

przez

jest

już

na

Ukrainie

nielegalne).

okazałego
w

w

Mijając

kompleksu

Czerniowcach:

miejscu
okazały

architektoUniwersytetu

poziom nauki odpowiada okazałości budowli?).
Z uniwersytetu możemy powrócić dolną częścią
miasta – tu dojdziemy do Placu Filharmonii, gdzie
z pewnością zauważymy okazały budynek dawnego
Hotelu Bristol, a obecnego akademika Uniwersytetu
Medycznego. Tutaj mimo, że już nie ma stosownej
tabliczki to z przewodnika dowiemy się, że
w przeszłości znajdowało się getto. Wracamy więc
Synagoga Tempel – Kino „Czerniowce”

Przechodząc od ulicy Kobylańskiej koło

do punktu wyjścia – a raczej naszego wejścia do
miasta.

Ratusza i pomnika Tarasa Szewczenki, u stóp
którego zawsze leżą kwiaty i który gości tu
wszystkie ważne uroczystości państwowe, idziemy
w stronę Placu Teatralnego. Miniemy po drodze
wielki, błękitny budynek – kino „Czerniowce”.
Ponownie bardziej spostrzegawczy zrozumieją że
budynek ma kształt przypominający...synagogę.
Tutaj przed II wojną światową mieściła się
3
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Pomnik Tarasa Szewczenki

o czymś nie zapomnieliśmy...no tak, Prut – rzeka na

W zasadzie zwiedziliśmy już całe centrum

stałe związana z historią miasta - wypływająca

Czerniowców i możemy wracać na dworzec. Ale

z Karpat u których stóp znajduje się miasto. No

czy na pewno? Może warto nieco odejść od

tak... ale tego miejsce radzę jednak już nie

najbardziej reprezentatywnych szlaków i dojść do

odwiedzać.

oddalonego około 10 minut pieszo od miejsca,
w którym jesteśmy - cmentarza żydowskiego na
ulicy Zelenej. Zauważymy go już z daleka przez
znajdujący się przy wejściu olbrzymi budynek
Domu Rytualnego... Ci z nas mający wyobraźnię,
widząc ruiny budynku będą wiedzieć, że pewnie
w przyszłości był piękny. Zresztą tak jak miejsce,
w którym się znajdujemy. Gdzieniegdzie spośród
drzew i krzaków możemy dostrzec przepiękne
i okazałe nagrobki żydowskie z inskrypcjami
w językach: niemieckim, jidysz, rosyjskim czy
nawet polskim. Ci z nas lubiący odkrywać przejdą
się wytyczoną ścieżką nieco dalej i ujrzą stare
nagrobki (tu już inskrypcje są wyłącznie po
hebrajsku) z różnorodną symboliką na kamieniach.
Ci z nas – ale już o większej wiedzy na ich
podstawie

będą

w

stanie

wiele

powiedzieć

o pochowanych w danym miejscu osobach.
Jednak, żeby trafić do tego miejsca – trzeba
nieco się postarać – oznaczenia o znajdującym się
w Czerniowcach największym w tej części Ukrainy
cmentarzu żydowskim nie znajdziemy...
Tak sobie myślę, że w ogóle trzeba mieć
nieco wyobraźni, żeby poznać Czerniowce. Nie
wszystko wydaje się tu być takie jakie jest. Takie
„miasto zagadka”: kino, które było synagogą,
uniwersytet – pałacem... i wiele innych, podobnych
łamigłówek. Może wtenczas miasto wyda nam się
nieco inne, już nie takie szare i monotonne, a pełne
historii i bogatej kultury. Ale zaraz zaraz...czy
4
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Michał Rzędzian

przez niezliczone urzędy. Cierpliwość jednak
popłaca i tak 9 sierpnia 1977 r. Minister AGiTOŚ

Jak Stuposiany były
Łukasiewiczami,
czyli epilog Akcji „Wisła”

podpisał zarządzenie w sprawie zmiany nazw 120
miejscowości

w

południowo

–

wschodnich

województwach.
Bardzo ciekawy jest system jakim kierowali
W tak politycznie trudnym systemie, jak PRL nie

się „poprawiacze” nazw. Interesujące jest także to,

zawsze łatwo było utrzymać stanowiska, a do

że część specjalistów – językoznawców dała na to

awansu nie tylko chęci były potrzebne. Konotacje,

przyzwolenie. Można wyróżnić dwa główne nurty

zasługi, koleżeństwo, wierność także mogły nie

przekształcania nazw - pierwszy to tłumaczenie

wystarczać. Twórczość i inicjatywa własna były

pierwotnych, drugi to ich całkowita zmiana.

szczególnie cenione. Szczególną pomysłowością

Oczywiście bardzo ciężko zamknąć wszystko

wykazał się wojewoda rzeszowski Henryk Stefanik.

w dwóch zbiorach, szczególnie gdy modyfikacje

W maju 1974 r. zaproponował on zmianę nazw

następowały często na szczeblach gmin, gdzie nie

miejscowości południowo – wschodniej Polski.

łatwo było o fachowców w dziedzinie onomastyki.

Uzasadnienie

było

Czasem

spolszczenia

nazw,

nieużywanych,

godne

idei:

potrzeba

wyeliminowanie

ośmieszających

oraz

udawało

się

przetłumaczyć

nazwy

nazw

dosłownie i tak zamiast Berezki pojawiła się

powta-

Brzózka, Bereżki stały się Brzeżkami, Horodek –

rzających się. Urząd Rady Ministrów pochwalił

Gródkiem

pomysł i dał zielone światło do realizacji.

W niektórych przypadkach wykazano się wielką

Rozpoczęły

translacyjną

się

wielotygodniowe

narady

na

czy

Studenne

fantazją

–

w

Studziennym.

nawiązywaniu

do

spolszczono

na

wszystkich szczeblach od chatki w Hulskiem po

„polskich”

nazw:

Wiejską w Warszawie. Nie omieszkano zwrócić się

Długopole,

a

po konsultacje do specjalistów takich jak doc.

Oczywiście

nazwy

Stefan Reczka z Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w systemie „na chłopski rozum” stąd zdarzały się

w Rzeszowie czy rektor UJ prof. dr Mieczysław

pseudokalki, określenia, tylko brzmieniowo zgodne.

Karaś. Rok wystarczył by projekt trafił na biurko

Hłudne zmieniono na Chłodnik, choć pierwszym

Ministra Administracji,

Gospodarki Terenowej

mieszkańcom tej wsi chodziło raczej o to, że

i Ochrony Środowiska, a stamtąd na kolejne

częściej do ich chat zaglądał głód niż chłód.

konsultacje

krośnieńskiego,

Liskowate zostało zrozumiane jako nazwa, która

przemyskiego i nowosądeckiego, a także do

pochodzi od zwierzęcia, a tu nie o faunę chodzi a o

Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów

florę, o pospolitą leszczynę. Ciekawie także

Fizjograficznych.

się

podeszli „fachowcy” do nazwy Prełuki, którą to

skończyć tak łatwo i propozycje onomastycznych

uznali za Przełęcz, choć wieś leży w dolinie rzeki

przekształceń

do

wojewodów

Oczywiście

nie

rozpoczęły klasyczną

mogło

Dołżycę

Serednicę
były

na

Średnią

tłumaczone

Wieś.
często

wędrówkę
5
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Osławy, a dawniej prilukamy oznaczano polany

zachowała się najdłużej, bo widnieje jeszcze na

w lesie.

mapach z 2004 r.2 Ciekawie rzecz się miała ze

Kierunek translacyjny okazał się tylko

Stuposianami. Nową nazwę, jak podanie głosi,

przygrywką do nadawania „nowych, lepszych”

nadano w samym ministerstwie, gdzie ktoś miał

nazw. Drugi prąd całkowicie porzucał pierwotne

rzucić od niechcenia Łukasiewicze i tak się stało,

nazewnictwo

pełnego

a potem dołożono jeszcze opowiastkę, że to ku czci

rozwinięcia skrzydeł onomastycznej fantazji. Tu

Ignacego Łukasiewicza, który miał tu przebywać,

także możemy wyróżnić co najmniej dwa kierunki.

a nawet miał tu dostać olśnienia. Szczególnym

Jeden

zaszczytem

był

i

dawał

związany

możliwość

z

nadawaniem

nazw

został

obdarzony

Kazimierz

związanych z określeniami tego terenu. Dwernik,

Doskoczyński,

nazwa nawiązująca do odźwiernego, kogoś kto

Muczne,

strzeże, nagle

przyjeżdżali na polowania. Na jego cześć osadę

a sąsiedni

stał się zwykłym Przełomem,

Dwerniczek,

o

dziwo,

Jodłówką.

gdzie

naczelnik

płk

to

przemianowano

rządowego

oficjele

na

oraz

ośrodka

dewizowcy

Kaziemierzowo.

Wielką

Zagubiona i opuszczona bieszczadzka Łopienka

tajemnicą natomiast pozostaje zmiana nazwy

dostała dumną nazwę Owczary (chyba ku pamięci

Hulskie,

wsi w Beskidzie Niskim, miejsca, w którym to

Stanisławowo, czy może miał to być „pstryczek

dopiero następnym tysiącleciu miało dojść w do

w nos” USRR za zmianę nazwy Stanisławowa na

wielkiego

1

wydarzenia) .

Paniszczów

przemia-

wsi

z

jednym

budynkiem,

na

Iwano-Frankowsk?
O ile sama inicjatywa mogła być wynikiem

nowano na Ustroń, być może na cześć „polskiego
się narodzić

czysto urzędniczej nadgorliwości, to sam fakt

w śląskim Ustroniu. Z innych ciekawych nazw

wprowadzenia jej w życie może już zastanowić.

warto

Żadna z podanych przyczyn zmiany nazw nie miała

bohatera” Gustlika,

wymienić

Roztokę,

Uherce

który miał

Wołosate

przekształcone

Mineralne

na

Nową

na

Wieś,

wystarczająco

silnej

podstawy.

Nazw

na

powtarzających się czy ośmieszających było tylko

Międzygórze. Drugim nurtem były zmiany nazw na

kilka. Podobnie z nazwami nieużywanymi, które

osobowe. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba

tyczyły się tylko miejscowości niezamieszkałych.

było

bohatera,

Chciano na siłę wprowadzić polskie nazewnictwo,

gen. Świerczewskiego, stąd wieś, niedaleko której

często nie zdając sobie sprawy, że wiele ze

zginął, została przemianowana z Rabe na Karolów,

zmienianych nazw to stare słowiańskie nazwy

rzecz ciekawa czemu same Jabłonki nie dostąpiły

występujące na terenie całej Polski. Czemu chciano

tego

pamięci,

za wszelką cenę „spolonizować” pierwotne nazwy

zmieniono nazwę góry nad tą miejscowością -

tych terenów? W opinii publicznej istniał krwawy

Woronikówka na Walter, i o dziwo, ta nazwa

obraz tych terenów, coraz podgrzewany nowymi

1

2

Tworylne

na

Słoneczną

uczcić

zaszczytu?

czy

Kulaszne

wielkiego

Dodatkowo,

ku

Wyjaśnienia należy szukać w prywatnym życiu Autora.
(red.)

6

Również podsanocką Hłomczę przemianowano na
Świerczewo. (red.)
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wydaniami Łun w Bieszczadach, czy filmem
Ogniomistrz Kaleń. Wśród większości obywateli
walki z „bandami” UPA w latach 40 ubiegłego

Anna Śliwa

Żydzi sądeccy

stulecia były kojarzone z walką o pokój i jedność
Nowy Sącz – miasto jakich w Polsce wiele

Polski. W Akcji „Wisła” wielu nie widziało nic
złego

czy

niestosownego,

wręcz

przeciwnie,

postrzegali ją jako sprawiedliwą i stosowną do
sytuacji. Nielicznym przyszło do głowy, iż w jej
wyniku została zniszczona wielowiekowa kultura.
W świadomości społeczeństwa liczyła się przede
wszystkim

pamięć

w Bieszczadach
nacjonalistów.

powojennych

oraz

bestialstwa

Obraz

„bandyty

wydarzeń
ukraińskich
–

upowca”

kojarzono z mieszkańcami Bieszczadów, z ich
wioskami i cerkwiami. Zmiany nazw tych terenów
na „polsko brzmiące” mogły być końcowym
etapem „odukrainizowania”, postawieniem kropki

oraz

jakich

wiele

było

w

dawnej

Galicji.

I zwyczajne w tamtym okresie czasu stosunki
społeczne. Tak jak w większości galicyjskich miast
do II wojny światowej było w ponad 1/3
zamieszkałe przez Żydów. Dziś jest ich tu dwóch,
może trzech, ale o jednym jest wyjątkowo głośno –
Jakub Muller, sam siebie nazywający strażnikiem
pamięci. Jest jednoosobową instytucją zajmująca
się podtrzymywaniem pamięci o świecie, którego
już nie ma i walczącą o to by nie zatarła się wiedza
o tych, których życie zostało przerwane prawie 70
lat temu.

nad „i”, swoistym symbolem bezpieczeństwa dla
tych terenów, które ostatecznie stały się polskie

O historii sądeckich Żydów słów kilka
Pierwsze

i oczyszczone z wrogich reakcji.
Na nieszczęście dla władz PRL, nie wszyscy
tak myśleli i odezwały się liczne głosy sprzeciwu.
Liczni naukowcy jak Michał Łesiów (który dzięki
swej postawie

na nominację profesorską musiał

poczekać

lepszych

Rygielski

do

krytycznie

czasów),
odnieśli

czy
się

Janusz
do

wprowadzanych zmian. Przeciw opowiedziało się
także środowisko SKPB, które stworzyło ruch na
rzecz przywrócenia starych nazw w Bieszczadach.
Ogólny sprzeciw przyniósł efekt i już rok
później zaczęto wycofywać się z zarządzenia.
W pełni nazwy przywrócono w 1981 r.

wzmianki

pisane

o

Żydach

w Nowym Sączu dotyczą drugiej połowy XV w.
Dotyczą jednostkowych przypadków osiedlania się
tu kupców. Rada miejska długo i skutecznie broniła
się

przed

wszystkim

osadnictwem

żydowskim

z

przed

obawy

przede

konkurencją

ekonomiczną. Przełomowa okazała się dopiero
druga połowa wieku XVII, kiedy po wojnach
szwedzkich, falach epidemii i pożarach starosta
sądecki Aleksander Lubomirski wystarał się u króla
Michała Korybuta Wiśniowieckiego o przywilej dla
osiedlających się w zniszczonym mieście Żydów.
Od tego momentu notuje się w Nowym Sączu
szybki wzrost ich liczebności, tak , że w połowie
XIX w. stanowili już 1/3 mieszkańców. Zasiedlali
oni obszar między Rynkiem a Zamkiem, w obrębie
7
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ulic Franciszkańskiej, Piotra Skargi, Bożniczej

Szczególną rolę w chasydyzmie odgrywali cadycy –

i Pijarskiej oraz dzielnicę Piekło – za Kamienicą

charyzmatyczni przywódcy, o których wierzono, że

przy ulicy Lwowskiej. Poza tymi zwartymi

mają bezpośredni kontakt z Bogiem. Do ich siedzib,

dzielnicami

które można porównać do dworów przybywali

znajdowała

się

siedziba

gminy

pobożni

żydowskiej przy ulicy Wąsowiczów.
Żydzi,

początkowo

izolowani,

zaczęli

chasydzi

by

prosić

o

radę

i wstawiennictwo. Cadycy tworzyli dynastie, które

w XIX w. coraz silniej wtapiać się w krajobraz

kontynuowały

społeczny miasta. Byli już nie tylko drobnymi

W początkach XIX w. Nowy Sącz stał się ważnym

handlarzami

ośrodkiem myśli chasydzkiej za sprawą Chaima

i rzemieślnikami,

ale

także

właścicielami fabryk, banków czy hoteli. Bardzo
prężnie

funkcjonowała

też

tutejsza

zaczął

też

założycieli.

Halberstama i jego następców.

Sądeccy chasydzi
Chaim Halberstam (1793–1876) był jednym

modlitwy oraz kilka szkół synagogalnych. Już
r.

swych

gmina

żydowska, która posiadał 11 synagog i domów

w 1848

tradycję

funkcjonować

szpital

z

najwybitniejszych

przedstawicieli

myśli

chasydzkiej na ziemiach polskich. Pobierał nauki

żydowski.
Wiek XIX przyniósł także podziały wśród

u najbardziej znanych w owym czasie cadyków –

sądeckich Żydów. Pojawiły się nowe nurty religijne

Jakowa Icchaka Hurwicza zwanego „Widzącym

i światopoglądowe, które znalazły tu podatny grunt

z Lublina”, Naftalego z Ropczyc czy Cwi Hirsza

do rozwoju. Dwa z nich szczególnie mocno

z Żydaczowa.

Rozwinął

oddziaływały

przemyślenia

dotyczące

na

tutejszą

społeczność.

Już

ich

myśl,

przede

a

jego

wszystkim

w początkach XIX w. dotarły do Galicji z Niemiec

komentarzy do talmudycznego prawa rozwodowego

ruch oświecenia żydowskiego – Haskala. Dążył on

i

do większego otwarcia na otaczające Żydów

w trzytomowych

społeczeństwo oraz do ich uczestnictwa w życiu

Chaim). W swojej myśli Halberstam łączył wątki

publicznym, a w efekcie do asymilacji. Przyjął się

chasydzkie z talmudycznymi, a od swoich uczniów

głównie

wymagał gruntownej znajomości Talmudu zanim

wśród

bardziej

wykształconych

rytualnej

czystości
„Słowach

zostały

wydane

Chaima”

(Diwrej

mogli oni rozpocząć samodzielną działalność.

przedstawicieli społeczności.
się

W celu głębszych studiów nad prawem założył

ortodoksyjny i mistyczny nurt chasydyzmu, kładący

w Nowym Sączu jesziwę, która szybko zaczęła

nacisk

przyciągać Żydów z całej Galicji – zarówno

Na

przeciwnym

na

religijne

końcu

przeżycia

pojawił

indywidualne,

zdolność do kontaktu z Bogiem i ścisłe wypełnianie

chasydów jak i ich

nakazów

Podolu

znajomość Talmudu łączył Chaim z typowym dla

w połowie XVIII w. ruch szybko znajdował

chasydyzmu podejściem do modlitwy, polegającym

zwolenników

na wierze w możliwość złączenia się z Bogiem

religijnych.

wśród

Stworzony

biedniejszej

na

i

słabiej

wykształconej ludności mniejszych miejscowości.
8
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podczas ekstazy modlitewnej. Był także bardzo

stały się w okresie międzywojennym synonimem

ortodoksyjny w podejściu do przepisów religijnych.

zacofania i były wyśmiewane przez innych

Pomimo

Chaim

przedstawicieli tego ruchu.

bardzo

Kres sądeckiej dynastii przyniosła druga wojna

skromnym i stroniącym od przepychu. Stało się to

światowa. Ostatni jej przedstawiciel Mordechaj

w późniejszym czasie wyróżnikiem sądeckiej

Zeew Halberstam został w 1942 roku zamordowany

dynastii, która w przeciwieństwie do wielu rodzin

przez Niemców.

swojej

Halberstam

cadyków

dużej

popularności

pozostał

prowadziła

człowiekiem

swój

dwór

w

bardzo

ograniczony, a przez niektórych uważany wręcz za

W czasach zagłady
Kiedy we wrześniu 1939 r. do Nowego

ascetyczny sposób. Stało się to przyczyną zatargu
Czerniowiec

Sącza wkroczyli Niemcy i rozpoczęła się okupacja

(dzisiejsza Ukraina), których dwór z kolei słynął

świat tutejszej społeczności został całkowicie

z niebywałego

Halberstam

wywrócony. Pierwsze decyzje władz okupacyjnych

krytykował sadagórskiego cadyka Izraela z Różan

nakazały Żydom noszenie opasek z gwiazdą

za sprzeniewierzanie się tradycji i poparcie dla

Dawida oraz ograniczyły możliwość ich poruszania

ruchu

się po terenie miasta. Stopniowo wprowadzano

z cadykami

z

Sadagóry

przepychu.

Haskali.

Okres

koło

Chaim

najgorętszych

sporów

przypada na lata 1869 – 1876, kiedy adwersarze

coraz

większe

obostrzenia,

rzucili na siebie nawzajem klątwy. Z czasem

przesiedlaniem

dyskusja wygasła, ale Chaim Halberstam do śmierci

pozbawianiem majątków na czele. Sądeckie getto

odmawiał cofnięcia swojej decyzji.

składało się z dwóch części – mieszkaniowej,

do

z

przymusowym

tworzonego

getta

oraz

Synowie i uczniowie Chaima Halberstama

położonej między Rynkiem a Zamkiem oraz dla

przewodzili wspólnotom chasydzkim w wielu

pracujących na Piekle. Oprócz Piekła obozy pracy

miejscowościach Galicji między innymi w Ezechiel

funkcjonowały

Szraga w Sieniawie, Baruch w Gorlicach, Dawid

(przeładunek wagonów), Lipiu i Rożnowie.

w Chrzanowie, a jego wnuk Salomon stał się

także

w

Chełmcu

i

Rytrze

Getto zostało odizolowane od pozostałych

cadyków.

części miasta wybudowanym murem. Zamurowano

Tradycje chasydzkie kontynuowane były także

także wszystkie przejścia przez piwnice. Wydostać

w samym Nowym Sączu przez kolejnych członków

się można było jedynie dwiema strzeżonymi

dynastii. Z czasem jednak ich zachowawczość

bramami.

i tradycjonalizm zaczęły mocno ograniczać ich

sprawował Judenrat – podporządkowana Niemcom

zwolenników. Sądeccy cadycy przeciwstawiała się

rada żydowska. Położenie ludności żydowskiej było

wszelkiemu

życie

wyjątkowo trudne – panował głód, przeludnienie,

publiczne, łącznie z powstającymi żydowskimi

wybuchały epidemie tyfusu, duru brzusznego

partiami, świeckiemu kształceniu chłopców oraz

i czerwonki.

założycielem

bobowskiej

zaangażowaniu

dynastii

Żydów

w

Administrację

wewnątrz

murów

nauce języka polskiego. W efekcie ich poglądy
9
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Od 1940 roku do szykan doszły pierwsze

z okolicznych miejscowości. Przetrwać udało się

egzekucje. Terror nasilał się w ciągu 1941 r.

nielicznym, którzy jednak opuścili miasto w latach

Wywieziono wtedy do obozu w Oświęcimiu grupę

1968–1969.

sądeckich rabinów. Na miejscu zaś egzekucje
odbywały się na żydowskim cmentarzu przy ulicy

Śladami żydowskich pamiątek

Rybackiej, oraz niedaleki Rdziostów. Kiedy na

Pomimo zniszczeń okupacyjnych w Nowym

najwyższych szczeblach władz zapadły w styczniu

Sączu zachowało się kilka obiektów, które przed

1942 roku decyzje o „ostatecznym rozwiązaniu

wojną należały do społeczności żydowskiej.

kwestii żydowskiej” masowe egzekucje odbywały

Najważniejszym z nich jest synagoga przy

się co kilka dni. Szczególnie okrutnie w historii

ulicy Berka Joselewicza, a więc w samym środku

sądeckich Żydów zapisał się komendant tutejszego

dawnej

Gestapo Heinrich Hamman. 29 kwietnia 1942 r.

w I połowie XVIII w. w stylu barokowym, została

nakazał

odszukanie

przebudowana po pożarze miasta z 1894 r. Jej

i doprowadzenie na posterunek ponad 400 Żydów

wnętrza uwiecznił Stanisław Wyspiański, który

oskarżonych

organizacji

w 1889 r. odbywał podróż po ziemi sądeckiej.

lewicowych. Sprowadził orkiestrę która grała przez

Przed pożarem budynek nakryty był dachem

całą noc do tańca dla przywiezionych. Całemu

polskim łamanym, a wnętrza utrzymane były w

„przedstawieniu” przyglądały się żony esesmanów.

stylu barokowym. W czasie odbudowy dodano do

Nad ranem przywiezionych Żydów zabrano na

fasady dwie wieże oraz elementy neoromańskie.

cmentarz i rozstrzelano. Po akcji podpici żołnierze

W budynku mieściła się sala modlitw z babińcem,

weszli na teren getta, gdzie na oślep wpadali do

sala posiedzeń rady rabinackiej oraz kahału.

przypadkowych mieszkań i mordowali ich śpiących

W czasie wojny budynek został zdewastowany ale

mieszkańców. Takie najazdy zdarzały się od tego

nie zburzony. Po wojnie znajdował się tu magazyn,

czasu co kilka dni. Brał w nich udział osobiście

a w latach siedemdziesiątych budynek przejęło

Hamman,

Muzeum Okręgowe na jeden ze swoich oddziałów.

on

żydowskiej

o

który

policji

przynależność

wsławił

do

się

wyjątkowym

dzielnicy

żydowskiej.

Zbudowana

getta

Obecnie mieści się tu galeria „Stara Synagoga”.

sądeckiego nastąpiła jeszcze tego samego roku.

W jej przedsionku znajduje się mini wystawa

Starszych i chorych zamordowano na miejscu,

poświęcona sądeckim Żydom.

okrucieństwem.

Ostateczna

likwidacja

natomiast pozostałą ludność wywieziono do obozu

W Nowym Sączu znajduje się także

zagłady w Bełżcu. Nieliczni trafili do tzw. Drugiego

działająca synagoga. Aby ją zobaczyć należy

getta przy ulicy Kochanowskiego gdzie przez kilka

przejść na główny deptak miasta ulicę Jagiellońską

miesięcy pracowali jeszcze w warsztatach. Jednak

i odszukać dom z numerem 12. W jej podwórzu

i oni w połowie 1943 r. zostali zamordowani.

znajduje się niewielka przybudówka pochodząca

W okresie okupacji zginęło prawie 14
tysięcy sądeckich Żydów oraz dalsze 3 – 4 tysiące
10

przełomu XIX i XX wieku. Została zbudowana jako
bożnica

chasydzka

przez

Natana

Kriszera.
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Dewastacji z okresu okupacji nie przetrwały

Muller

zdobiące wnętrze malowidła oraz sprzęt liturgiczny.

chasydów wybudował mykwę czyli łaźnię do

Synagoga Bajs Nusn (Dom Natana) została

rytualnych

odnowiona na początku lat dziewięćdziesiątych

pielgrzymek chasydów, którzy przyjeżdżają na grób

staraniem Jakuba Mullera i obecnie jest jedyną

cadyka Chaima i jego następców. Odbywają się tu

w Polsce

także sporadyczne pochówki. Kirkut jest także

prywatną

bożnicą

chasydzką.

przy

pomocy

oczyszczeń.

pamięci

odwiedzających

Cmentarz

jest

celem

Nabożeństwa odbywają się tu okazjonalnie, ale

miejscem

w czasie święta Sukkot w podwórzu zawsze stoi

zamordowanym tu w czasie II wojny światowej.

kuczka.

Poświęcona jest im oddzielna tablica.
Przechodząc

Kolejną synagogę chasydzką znajdziemy na

poświęconym

miasto

sądeckimi

ulicami

Żydom

warto

ulicy Jagiellońskiej pod numerem 50. Niewielka

zwrócić uwagę na kilka budynków, które kiedyś

przybudówka pochodząca z przełomu XIX i XX w.

należały do społeczności żydowskiej, a obecnie

nie jest dziś użytkowana. Z dawnego wyposażenia

pełnia inne funkcje. Przy ulicy Kraszewskiego

zachowała

konstrukcja

znajduje się oddany tuż przed II wojną budynek

podnoszonego za pomocą korby dachu. Była ona

Szpitala Żydowskiego, przy ulicy Wąsowiczów

wykorzystywana w czasie święta Sukkot, kiedy to

dawna

dach podnoszono a w jego miejsce kładziono płótno

Szwedzkiej przedwojenne Gimnazjum Hebrajskie

lub gałęzie.

(obecnie Zespół Szkół Budowlanych).

się

tu

oryginalna

siedziba

gminy

wyznaniowej,

a

na

W Nowym Sączu istniały dwa cmentarze

Choć świat sądeckich Żydów, jak w każdym

żydowskie. Po starszym z nich nie ma już śladu,

innym polskim mieście już nie istnieje to chodząc

jednak warto wiedzieć, że znajdował się on na

tutejszymi ulicami warto poszukać śladów ich

skarpie przy obecnej ulicy Piotra Skargi. Został

obecności, zatrzymać się na chwilę przy ohelu na

całkowicie zniszczony podczas jej przebudowy.

kirkucie, wejść do dawnej synagogi. Pamięć

Jedynym śladem jest fragment macewy tkwiący

o przeszłości tych miejsc trwa. I oby trwała nadal,

w murze otaczającym niewielki skwer na skarpie,

choć następców Jakuba Mullera nie widać…

jednak

nie

jest

pewne

czy

pochodzi

ona

z istniejącego tu kirkutu czy została przyniesiona
z nowszego cmentarza.
Nowy cmentarz znajduje się przy ulicy
Rybackiej i widoczny jest z drogi wjazdowej od

Post scriptum
Jakub Muller zmarł 17/18 grudnia 2010 r. Jego
życzeniem było, aby pochowano go w Nowym
Sączu.

strony Krakowa. Został założony w połowie
XIX w. i pomimo dewastacji z okresu okupacji
zachowało się tu wiele starych nagrobków. Dzięki
staraniom rabina Mendla Reichberga udało się
odnowić ohel dynastii Halberstamów, a Jakub
11
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Krystyna Wnuk

Hans Mayr jako architekt
Okręgu III – Gorlice
Cmentarz jako dzieło sztuki – środki wyrazu,
inspiracje, wartość artystyczna.
Okolice Gorlic były terenem pierwszych

Projekt kaplicy na cmentarzu nr 80

i najcięższych walk w trakcie Operacji Gorlickiej,
Nekropolie

na którym to nastąpiło przełamanie linii frontu
Stróżówka – Gorlice – Sękowa - Ropica Ruska
przez sprzymierzone wojska niemieckie i austrowęgierskie. Pojawiła się zatem tu – jak też w całej
Galicji Zachodniej - potrzeba uregulowania spraw
grobownictwa wojennego. W związku z tym 3 XII
1915 r. utworzono IX Oddział Grobów Wojennych,
którego zorganizowana akcja objęła utworzenie 378
cmentarzy

na

obszarze

podzielonym

na

11 okręgów. Cmentarze Okręgu III – Gorlice, ze
względu na doniosłość przeprowadzonych tam
walk,

musiały

mieć

szczególnie

uroczysty

charakter. Na kierownika prac na tym terenie
wybrano niemieckiego inżyniera i architekta Hansa
Mayra - artystę urodzonego w 1877 r., który
kształcił się w Wiedniu pod kierunkiem Otto
Wagnera. Mayr opracował projekty 53 z 54
nekropolii tego okręgu – zaś na projekt cmentarza
nr

91

w

Gorlicach,

jako

najbardziej

reprezentatywnego, rozpisano konkurs, w rezultacie
którego powstał on według koncepcji Gustawa
Ludwiga i Emila Ladewiga. Prócz tego Mayr
zaprojektował jeszcze w ramach działania w IX
Oddziale

Grobów

w Twierdzy Kraków.

Wojennych

27

cmentarzy

odzwierciedlają

projektu

Hansa

klasycyzujący

nurt

popularny

w środowisku wiedeńskim, z którego się wywodził.
„Państwowotwórczy

postsecesyjny

klasycyzm”

cechował się symetrią, prostotą i monumentalną
powagą.3
stosowanych

Charakterystyczny
często

nacechowanych

przez

pewną

jest

Mayra

dozą

zestaw
elementów

patosu:

pylony,

betonowe pergole, które można zobaczyć m. in. na
cmentarzu nr 87 w Gorlicach i nr 80 - w Sękowej,
czy masywne mury ze ścianą pomnikową lub
okazałą bramą, z których zwłaszcza te ostatnie
przywołują na myśl obronne fortyfikacje. Taka
forma podkreśla patriotyczny wymiar cmentarzy
wojennych. Typowe dla tego artysty są też proste,
żeliwne krzyże, niemalże pozbawione motywów
zdobniczych. Często umieszczał na skrzyżowaniu
ramion tabliczki z datą 1915, co jak twierdzą
R. Broch i H. Hauptmann „w bardzo wymowny
sposób potęguje wrażenie powagi i wzmacnia siłę
wyrazu.”4 Rzuty poziome zaplanowanych przez
niego obiektów wykazują dużą różnorodność; sięga
w nich zarówno do formy kwadratu, prostokąta,
krzyża łacińskiego nawiązującego do planu bazyliki
chrześcijańskiej, jak i do nieregularnych kształtów,
3

Pencakowski P., Zapomniane pomniki...
Broch R., Hauptmann H., op. cit., s. 418-419.

4

12

Mayra
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wieloboków. Niesymetryczność założeń zwykle

w niebo

wynikała z próby dostosowania się do naturalnego

umierającego zwycięzcy.”5 Mayr projektował też

krajobrazu, bez nadmiernego weń ingerowania.

inną formę uczczenia pamięci po poległych -

Przy tym w planach nekropolii Mayra bardzo

planował

rzadko

kształtowane

w Sękowej kaplicy-mauzoleum na cześć żołnierzy

miękko, po łuku – przeważają kąty proste

pułków bawarskich, którzy zginęli w tzw. bitwie

i zdecydowana linia. W kompozycji widoczna jest

pod Sękową podczas nieudanej próby przerwania

symbolika wojskowego rygoru i ładu , zaś wrażenie

obrony rosyjskiej w marcu 1915 r. Projekt ów nie

gloryfikacji poległych osiągnięte zostało poprzez

został ostatecznie wykonany ze względów m.in.

korzystne

cmentarzy

finansowych – kierownictwo wprost zalecało

w krajobrazie – usytuowanie ich na wzgórzach lub

rezygnację ze zbyt drogich i pracochłonnych

otwartych zboczach. Choć sporadycznie, to sięgał

budowli o dużych kubaturach,6 lecz zachowały się

jednak Mayr również do bezpośredniej symboliki –

rysunki, na podstawie których wiadomo, jak miał

na cmentarzu nr 126 we Florynce podkreślił

wyglądać ten obiekt. Mayr przewidywał jego

męstwo

się

ustawienie na tym cmentarzu od początku, dlatego

z kolumny do lotu sokoła. Patetyczny wyraz

centralne miejsce, do którego dochodzi się mijając

obiektów autorstwa Mayra został pozytywnie

monumentalną pergolę utworzoną z 16 betonowych

oceniony

„Architekt

słupów, pozostawił puste. Na najwyższym, trzecim

porucznik Hans Mayr, któremu powierzono budowę

tarasie nekropolii miała stanąć neorenesansowa

wojennych cmentarzy w III okręgu cmentarnym

kaplica, założona na planie kwadratu, w dolnej

swoimi dziełami znacznie przewyższył oczekiwania

kondygnacji otoczona kolumnadą, ustawioną na

zleceniodawców. Jego prace cechuje niezwykły

klasycznej krepidomie. Powyżej miał znajdować się

rozmach koncepcji, prostota formy i monumentalna

prostopadłościenny korpus, którego każda ze ścian

zwartość. Nie szukając trudności, wszędzie tam,

przepruta

gdzie przyroda postawiła go przed szczególnie

prostokątnymi oknami w uskokowych ościeżach.

trudnym zadaniem – wykorzystał tę niezwykłość

Poniżej gzymsu wieńczącego zaplanowano fryz

sytuacji w swoich budowlach. Nie ustępując

z kamiennych wieńców laurowych, zaś powyżej –

trudnościom z drogi, nie próbował pokonywać

żelazną balustradę otaczającą terasę widokową.

i półśrodkami. Niezwykle wymowne są przede

Całość

wszystkim surowe i pełne wyrazu ogrodzenia jego

w proporcjach, złoconą kopułą ustawioną na cokole

cmentarzy.

jest

o boniowanych narożnikach; na nim też miała

mas;

znaleźć się tablica z wykonanym uproszczoną

pojawiają

się

elementy

wyeksponowanie

żołnierzy

przez

rzeźbą

dowódców

Majestat

w nieruchomej

żałobie

zrywającego

akcji:

śmierci

zawarty

kamiennych

w nieugiętych, dumnych filarach i strzelających

wyniosłych

krzyżach,

wzniesienie

miała

zwieńczona

na

być

miała

słychać

cmentarzu

trzema

być

krzyk

nr

80

smukłymi

wyciągniętą

5

Broch R., Hauotmann H., op. cit., s. 110.
15.11.1916 gen. maj. A. B. Hentke skierował w tej sprawie
pismo do dowodzących pracami przy cmentarzach; P.
Pencakowski, O cmentarzu wojennym..., s. 195.

6
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antykwą napisem 2. MAI 1915. Co ciekawe owa

wszystkie te elementy podkreślają, jak bardzo

kaplica nie była w rzeczywistości przewidziana

Mayrowi bliskie były koncepcje współczesnych mu

jako miejsce sprawowania liturgii – zarówno jej

wiedeńskich architektów.

ogromna skala przekraczająca potrzeby liturgiczne

Nekropolie

autorstwa

Hansa

Mayra

–

takiego miejsca, jak cmentarz wojenny (28,5 m

rozważane jako obiekty artystyczne – choć mogą

wysokości, 19 m szerokości u podstawy), jak

być

i zupełny brak symboliki religijnej świadczą raczej

i niedopasowane do skromnych beskidzkich ziem –

o jej funkcji jako pomnika zwycięstwa.7 Jak zwraca

to jednak skłaniają do refleksji nad ofiarą żołnierzy

uwagę Pencakowski w tej właśnie niezrealizowanej

i nad chwałą ich bohaterskich walk. Jak stwierdził

budowli najlepiej uwidacznia się wiedeńska geneza

Paweł Pencakowski - Mayr to jeden z tych, którzy

inspiracji Mayra. Typ budowli centralnej nakrytej

dosyć konsekwentnie realizowali własne koncepcje

kopułą pojawia się w Wiedniu na przełomie XIX

artystyczne i ukształtowali charakter całego dzieła

i XX w. m. in. w Pawilonie Secesji Josepha Marii

zachodniogalicyjskiego grobownictwa wojennego.9

odbierane

jako

banalnie

patetyczne

Olbricha (1898), czy w realizacji nauczyciela
Mayra – kościele św. Leopolda w zespole szpitala
psychiatrycznego „Am Steinhof” Otto Wagnera
(1902-1907). Hans Mayr na pewno widział też
projekty monumentalnych mauzoleów wykonane
przez

Rudolfa

Perco

i

Karla

Ernstbergera

opublikowane w 1909 i 1910 r. w periodyku „Der
Architekt.” Uderzające jest podobieństwo środków
jakimi posługuje się Mayr oraz w/w architekci –
m.in. zarówno Olbrich, jak i Wagner stosują

Cmentarz nr 80 w Sękowej (cmentarze.gorlice.net.pl)

złoconą kopułę w zwieńczeniu budynków; Perco –

BIBILIOGRAFIA

plan na rzucie kwadratu, terasę widokową na górnej
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Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny
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realizacja Wagnera, jak i pozostałe w sferze planów

niczyich
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jako

do
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ustawienia na wzgórzu, na tle nieba i przyrody8 –
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krajobrazu,

przeznaczone

Paweł Pencakowski, Zapomniane pomniki

Andrzej

Duszana
7

P. Pencakowski, O cmentarzu wojennym..., s. 200-203.
Porównania do wiedeńskich planów i budowli za:
P. Pencakowski, O cmentarzu wojennym..., s. 198-200.

bohaterów,

(dostęp:

Piecuch,

Jurkowicza

w

23.11.2010)

Cmentarze

wojenne

Beskidzie

Niskim,

„Magury”, Warszawa 2001.

8

14

9

P. Pencakowski , O cmentarzu wojennym..., s. 192.
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Tutaj nie można również pominąć bzu

Do poczytania

czarnego

(Sambucus

wielopoziomowe
Bartosz Jemioła

nigra),

działanie

–

który

ma

pobudza

do

wydzielania potu, stymulując odpowiedni ośrodek

Coś na rozgrzewkę,
czyli termoaktywne zioła

w mózgu, działa uszczelniająco na naczynia dzięki
zawartości rutyny (substancja znajdująca się np. w

Ileż to razy przychodzimy zmarznięci

popularnym

rutinoscorbinie),

co

przeciwdziała

z trasy, marząc o ciepłej herbacie… A można

wnikaniu wszelkich „bakcyli” do krwi, dodatkowo

przecież urozmaicić, i wzmóc działanie takiej

polepsza wchłanianie samej witaminy C. Ta

zbawiennej dla ciała i ducha herbatki…

ostatnia

trzy

wpływa

na

szczelność

naczyń

–

Oczywiście można tutaj od razu wymienić

przeciwdziała utlenianiu i niszczeniu kolagenu

podstawowe

w ścianach

roślinne

przyprawy:

imbir

naczyń

przez

wolne

rodniki, co

goździki i cynamon. Rzeczywiście, są skuteczne,

zapobiega ich rozszczelnieniu i tym samym

nie mówiąc o tym, jak dobrze się komponują

wniknięciu np cząstek wirusów.

z niektórymi napojami… Jednakże to nie wszystko,
co ma do zaoferowania Matka Natura.

Bez działa moczopędnie, co też sprzyja
usuwaniu choćby trujących wydzielin bakterii.

Lipa, (Tilia cordata,), znajdująca się na

Same napary robi się z kwiatostanów, ale niestety

czele domowych środków rozgrzewających, jest o

jest to zioło dość aromatyczne, i choć bardzo

tyle niezwykłym ziołem, że wszelkie jej napary

skutecznie rozgrzewa, to może być przez niektórych

bądź wyciągi pobudzają czy to bezpośrednio, czy

niezbyt tolerowane. Dlatego też tym, którym nie

pośrednio nasze gruczoły potowe, co wywołuje

smakuje ten ‘czarny dzikus’ można zaproponować

wiadomy efekt, do tego zawiera substancję zwaną

alternatywę – bratka (Viola tricolor). To zioło jest

tilirozydem, która działa immunostymulująco, więc

również jednym z tych, które posiadają szerokie

pita przez dłuższy okres poprawia naszą oporność.

zastosowanie.

Dodatkowo

działają

z działania odtruwającego, szczególnie z kwasu

dobroczynnie na nasze gardła, czy to przy kaszlu,

moczowego, który lubi się zabawić w naszych

czy przy zwykłej chrypce.

stawach, ponadto zawiera wspomnianą wyżej

zawiera

śluzy

które

Bratek

znany

jest

oczywiście

Tutaj od razu wyłania się kolejna roślina

rutynę, która nie tylko chroni naczynia, ale jest

dobrzez znana naszym babciom – malina (Rubus

swoistym protektorem witaminy C (chroni ją przed

iadeus). Chodzi tu nie tylko o sok ale również

utlenieniem przez wolne rodniki we krwi). Posiada

liście... Sok i liście malin działają identycznie, jak

również salicylan metylu, który wykazuje działanie

napary z lipy, a w liściach również występuje

przeciwzapalne (podobnie jak aspiryna), dodatkowo

tilirozyd. Tradycyjne soki i napary z liści można

śluzy – działanie ochronne na gardło (chrypka)

śmiało łączyć z naparami z lipy, bowiem ich zgodne

i żołądek.

działanie jest jak najbardziej pożądane.
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działanie
silne,

rozgrzewające

subiektywnie

Powróćmy

jest

oceniając

to

„rozgrzewaczy”,

jednak
a

do

mianowicie

tematu
do

trzech

silniejsze niż np. lipy. Do naparów z bratka

muszkieterów – imbiru, cynamonu i goździka

niezwykle korzystnie jest dołączyć ziele nawłoci

(czwartym może być kardamon, ale o nim za

(Solidago virgaaurea). Zawiera ono wiele rodzajów

chwilę).

flawonoidów, które są odpowiedzialne za działanie

Imbir jaki znamy to mielone bądź całe

moczopędne. Jednocześnie te flawonoidy mają

kłącze azjatyckiej rośliny Zingiberis officinalis.

wysoce protekcyjne działanie nad witaminą C, (cały

Zawiera olejek eteryczny, który właśnie wykazuje

ich zespół ma działanie silniejsze od rutyny), która

działanie rozgrzewające oraz związki polifenolowe,

przy byle okazji chce się utleniać i nie chce działać

odpowiedzialne

jak powinna. Umożliwiają lepsze wchłanianie jej

przeciwbakteryjne,

z przewodu

zapalne (oraz za ostry smak), a także pobudzające

pokarmowego,

co

za

tym

idzie

krążenie

silniejsze działanie.
Przy okazji zapobieganiu różnym chorobom
dobrą skuteczność ma taki układ – napar z tych

w

za

wiele

działań:

m.in.

przeciwwirusowe,

okolicy

narządów

przeciw

płciowych

u mężczyzn, dzięki czemu właśnie jest silnym
afrodyzjakiem.
Imbir

dwóch ziół (oczywiście można, a nawet powinno

można

stosować

nie

tylko

się dołączyć też lipę czy malinę) i tym popić dużą

wewnętrznie, ale także zewnętrznie nacierając

dawkę witaminy C. Należy jednak pamiętać że wit.

świeżym kłączem (lub zmielonym, zwilżonym

C z większości sprzedawanych preparatów jest

wodą) zmarzniętą skórę lub kończyny. Innym

otrzymywana

ciekawym

syntetycznie.

Pomimo

tego,

że

działaniem

jest

chemicznie nie różni się od izolowanej z roślin, to

przeciwwymiotne,

jednak udowodniono, że wchłania się o wiele gorzej

syntetycznych preparatów. Ta właściwość była

od naturalnej. Dziwnym trafem organizm sam

znana

rozpoznaje co jest poniekąd „klonem” oryginału

zabierali kłącze imbiru na statki, jako środek

i wybiera naturalną, oryginalną [a wiadomo, co

przeciw chorobie morskiej.

już

starożytnym

Goździk

oryginalne to lepsze ;].
Dlatego też nie można zapomnieć o owocu

pędów

skuteczniejsze

działanie

posiada

kwiatowych,

z

od

Chińczykom,

wielu

którzy

postać

wysuszonych

drzewa

goździkowca

dzikiej róży (Rosa canina) oraz żurawinie

(Syzygium aromaticum), zawiera głównie olejek

(Oxycoccus macrocarpus) i owocach cytrusowych,

eteryczny, który nie tyle wykazuje działanie

które nie tylko cechuje wysoka zawartość Wit. C

rozgrzewające

(w dzikiej róży jest 1000mg w 100g owoców,

naczyń krwionośnych), co przeciwbakteryjne, które

a dzienna

uważa się za jedno z najsilniejszych.

dawka

wynosi

60mg),

ale

też

synergistyczne działanie względem powyższych
ziół – głównie ochronne dla samej witaminy.

(olejek

powoduje

rozszerzenie

Nieco słabsze, lecz identyczne działanie
wykazuje popularna przyprawa – ziele angielskie,
są to niedojrzałe owoce korzennika lekarskiego
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Bardzo korzystne działanie ma wrzucenie do

(Pimenta dioica), które również śmiało można

jakiejkolwiek herbatki rozgrzewającej kilku gałązek

stasować jako zioło rozgrzewające.

świerku (Picea abies) czy jodły (Abies alba).
Kolejny z „muszkieterów” – cynamon, to

Działają podobnie jak rozmaryn, zawierają bowiem

wysuszona kora drzewa Cinnamonium verum, która

olejek eteryczny oraz żywice, które wzmacniają

również jak goździki jest wspaniale odkażającą

i pobudzają pracę serca, a co za tym idzie

przyprawą, (np. jest wykorzystywana w rejonach

pobudzają krążenie, znosząc zmęczenie mięśni po

gdzie rośnie w profilaktyce przeciwmalarycznej).

długiej

Cynamon bardzo dobrze uzupełnia działanie dwóch

dostarczają witaminy C. i oczywiście rozgrzewają.

trasie.

Odświeżają

przy tym

umysł,

pozostałych przypraw. Krótko mówiąc za działanie
rozgrzewające w przypadku tego zespołu jest

Doskonałym

i

godnym

polecenia

odpowiedzialne drażniące działanie ich olejków

uzupełnieniem jest biała herbata. Są to szczytowe

eterycznych na błony śluzowe i skórę. Wywołuje to

pąki krzewów herbacianych (Thea sinesis), zebrane

przekrwienie i przyśpieszenie przepływu krwi.

i wysuszone. Posiada ona dużą zawartość kofeiny

Doskonałym uzupełnieniem mogą być właściwości

(większą niż kawa, dla porównania w tym rodzaju

kardamonu

oraz

herbaty jest 3 - 4% kofeiny, w kawie od 1,5 – 2%),

czarnego

która jest praktycznie w stanie czystym, nie

(Piper nigrum). Kardamon i pieprz wykazują

związanym z innymi substancjami (jak np. ma to

również działanie drażniące (a także odkażające),

miejsce w czarnej herbacie, tam kofeina jest

dzięki

powodzeniem

związana z garbnikami, przez co nie może się

zastosowane jako „rozgrzewacze”. (ale nie osobno,

w pełni wchłonąć do krwi). Dzięki temu, ta czysta

najlepiej w połączeniu z innymi).

kofeina

(Elettaria

poczciwego,

cardamomum)

pospolitego…

czemu

mogą

pieprzu

być

z

działa

wspaniale

pobudzająco,

co

w połączeniu z ziołami typowo rozgrzewającymi
Innym, niedocenianym pod tym względem

podnosi ich moc działania. Dodatkowo w tej

jest rozmaryn (Rosmarinius officinalis). Zawiera

herbacie jest zespół tzw. polifenoli, które zmiatają

w swoim składzie olejek, która jak działa jak

wolne rodniki, lub, co może być równie użyteczne

swoisty

przyspieszają utlenienie kwasu mlekowego, który

pobudzacz

przekrwienie,

–

zewnętrznie

wewnętrznie

powoduje

wzmacnia

serce,

pobudza krążenie, podwyższa sprawność fizyczną,
stymuluje
i zmęczenie.

mózg
Poza

do

pracy,
tym

znosi

oczywiście

znużenie
działa

jak wiadomo jest odpowiedzialny za powstawanie
„zakwasów” po intensywnym wysiłku fizycznym.
Aby stosowanie takich mieszanek było
wygodne,

w czasie wszelkich podróży można

przeciwbakteryjnie. Można tutaj z powodzeniem

zawczasu zaopatrzyć się w te zioła w postaci

stosować suszony rozmaryn z torebki.

herbatek w torebkach do zaparzania, natomiast zioła
sypkie, mielone jak imbir, cynamon można zakupić
17
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w postaci zwykłych przypraw i zmieszać w taki

1 cytryna o grubej skórce

sposób:

Szczypta kardamonu
Ok. 1l alkoholu 40 %

1 łyżeczka (od herbaty) cynamonu
Imbir należy nastawić około tygodnia

1 łyżeczka imbiru
1 łyżeczka kardamonu

wcześniej – pokroić w plastry i zasypać cukrem jak

½ łyżeczki goździków

w przepisie wyżej. Wytworzony syrop zlać do

½ łyżeczki pieprzu

litrowego słoja. Cytrynę sparzyć wrzątkiem, obrać

½ łyżeczki zmielonego ziela angielskiego

ze skórki, sok wycisnąć do słoja z syropem

1 łyżeczka suszonego rozmarynu

imbirowym,

dodać

skórkę.

Wsypać

owoce

i kardamon, a następnie zalać alkoholem. Odstawić
1 łyżeczkę tej mieszanki dodaje się do
jednego z naparów z wyżej wymienionych roślin

na 2 tygodnie, codziennie mieszając. Po upływie
tego czasu odcedzić i zlać do butelki.

np. napar lipa + nawłoć + bratek lub/i bez czarny.
Nalewkę

Z tej proporcji wystarcza na 4-5 naparów, można

taką

można

z

powodzeniem

oczywiście w razie potrzeby zwiększyć proporcję

stosować jako uzupełnienie gorących herbatek, tym

mieszając np po 1 łyżce stołowej ziół.

bardziej, że jak powszechnie wiadomo sam alkohol

Można również zaproponować bardziej

ma

działanie

rozgrzewające.

Trzeba

jednak

pamiętać, że jest ono zdradliwe, bo trwa jedynie

domowy, „stacjonarny” sposób:
Świeże kłącze imbiru skroić w plasterki,

przez 15–20 minut, później następuje głębokie

polać sokiem z cytryny, zasypać w naczyniu

wychłodzenie

cukrem, tak, aby cukier całkowicie pokrył kawałki.

polega

Odstawić w suche miejsce. Po 2-3 dniach zacznie

w skórze ( w kończynach, na twarzy) i szybki

wydzielać się syrop, który miesza się z gotowymi

dopływ krwi do nich. Ale też dzięki temu krew

sokami z żurawiny, maliny. Mieszankę można

szybko pozbywa się ciepła i efekt jest odwrotny do

dodawać do naparów z lipy, bratka, bzu czarnego.

zamierzonego.

Z

owoców

i

imbiru

można

na

organizmu.
rozszerzeniu

Działanie
naczyń

alkoholu

włosowatych

zrobić

interesującą nalewkę, która nie tylko rozgrzeje, ale

Podsumowując,

zioła

mogą

naprawdę

wprawi w dobry nastrój [oczywiście używana

skutecznie rozgrzać, co jest tym ważniejsze

z umiarem;]:

w profilaktyce przeciw przeziębieniom, czy nawet
w rozdmuchanej przez media „epidemii” świńskiej

100g świeżego kłącza imbiru

grypy [codziennie podane komunikaty, że zmarło

2 łyżki stołowe suszonych owoców żurawiny

tyle i tyle osób, ale nigdy, że miały towarzyszące

2 łyżki stołowe suszonych owoców dzikiej róży

ciężkie schorzenia]. Jedna z tych mikstur wypita na

(bez nasion)
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i porządnym opatuleniu się oraz wygrzaniu, może
okazać się niezwykle skuteczna, bez zażywania
dodatkowo środków przeciwzapalnych jak aspiryna,
czy paracetamol. Obecnie są nadużywane, i często
ich zażywanie jest niekorzystne, ponieważ blokują
powstawanie stanu zapalnego, a stan zapalny

Relacje z
wypraw i
wycieczek

w początkowym okresie rozwoju choroby jest
sytuacją korzystną dla organizmu. Korzystną,
bowiem umożliwia produkcję przeciwciał – białych

Łukasz Skoczylas

Pierwsze wrażenia z Armenii

krwinek, których znaczenie jest oczywiste. Zatem
zioła stanowią dobrą alternatywę dla syntetyków,
tym

bardziej,

że

nie

mają

tylu

Spisywane na gorąco od 5 października 2010 r.
wrażenia z pobytu Autora w Armenii. (red.)

działań
Armenia, w opowieściach wielu osób jawi

niepożądanych, czy wręcz szkodliwych.

się jako kraj fascynujący, pełen głębokiej, sięgającej
jeszcze czasów biblijnych historii. Do tego znajduje
się zupełnie na uboczu mainstreamowych spraw
tego świata oraz daleko od głównych nurtów ruchu
turystycznego. Wielki świat, wiecznie europocentryczny, skupia się na zwiedzaniu zamożnych
państw zachodu lub tych bardziej egzotycznych,
wylansowanych w biurach turystycznych, zaś ma
mgliste lub żadne pojęcie o tym co dzieje się poza
wspomnianymi. Już dawno postanowiłem nie
poruszać się po tych utartych ścieżkach, wciąż więc
buntuję się przeciwko zastanym schematom, o ile
nie widzę w nich głębszej treści.

Tak

oto

trafiłem

z niezałatwionymi

do

konfliktami

Armenii,

kraju

z

Turcją

i Azerbejdżanem, walczącego w jakimś sensie
o swoje

przetrwanie

(zarówno

fizyczne

jak

i ekonomiczne). Oto trafiłem do Gyumri, miasta na
uboczu

wszystkiego.

Zawieszonego

między

zapomnianym Kaukazem, a niestabilnym Bliskim
Wschodem.
19
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W rodzinie goszczącej przeszkadzają mi
nieco relacje: mężczyzna - władca, kobieta służąca

Rodzina goszcząca
trafiłem do rodziny, która usiłuje być lub

i matka. Niemniej nie będę się w to wtrącał - wszak

stać się (a może rzeczywiście są) Polonusami.

to nie moja sprawa, jestem tu tylko gościem. Byle

Uciekając przed Polską, schematyzmem, który

by samemu nie wpadać w takie schematy, bo

każdego dnia próbował mnie wkręcić w swoje

przecież można inaczej...

tryby, wpadłem (o ironio!) w środowisko epatujące
mnie

tą

właśnie

schematyczną

polskością,

A jak tu jest?

wypytujące się o moje siostry, rodziców, miasta,

Już przejazd z Erywania do Gyumri był

tradycje, język... Nie może być inaczej, bo przecież

pierwszym wyraźnym symptomem z czym mamy

ludzie Ci mają pobieżne wiadomości o Polsce:

do

z muzyki Szopen i mazurki, z kultury - książka

jednokierunkową drogą dwupasmową i generalnie

kucharska ;) A przecież przyjechałem do Armenii

używał tego pasa, który mu się aktualnie podobał.

po to by ją poznać, nie zaś by krzewić intensywnie

Ani ostre zakręty, ani linie ciągłe nie były dla niego

polskość

kraj

jakimkolwiek dowodem, że może się mylić.

Polonusów... i to się „mie niepodobie”. Ludzie ci,

Wyłącznie światła innych aut z naprzeciwka

sami w sobie, nie mówią po polsku ale nie

nieubłaganie zbliżające się w naszą stronę były

przeszkadzało to mojemu gospodarzowi by na

niepodważalnym

przedniej szybie swojego, starego już, mercedesa

inaczej niż uważa kierowca. Z drugiej jednak strony

przykleić flagi Unii Europejskiej i Polski. Z ich

podziwialiśmy jego kunszt, gdyż pomimo zmroku

myśli zdaję się wyczytywać: Polska - czyli lepszy

jak oko wykol, braku jakichkolwiek wskazówek

świat... (Tak... mam wrażenie, że ich pobudki są

typu znaki, linie na drodze, etc. zawsze hamował

czysto materialne).

zajeżdżał w jakąś inną drogę, pojawiającą się

wśród

słabo

znających

nasz

Muszę przy tym zaznaczyć, że rodzina
u której aktualnie się znajduję, jest bardzo miła,
a nawet

nadopiekuńcza.

Raczą

mnie

moi

gospodarze przeróżnymi specyfikami, a ja uparcie
powtarzam że wszystko jest bardzo pyszne.
Niektóre rzeczy są faktycznie smaczne, inne głównie

ze

względu

na

moje

indywidualne

upodobania - nie do końca mi podchodzą. W moich
kulturalnych standardach nie mieści się mieszanie
ziemniaków i makaronu z bułką czy chlebem.
Pewnie dziwny jestem ;)
20
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Przyjazd tuż przed świtem nie nastrajał

bawiłem

się

pomiędzy

betonowymi

płotami,

pozytywnie odnośnie tego gdzie będę na co dzień

rozjeżdżonymi błotnistymi drogami, smrodzącą

spędzał wieczory i noce. To ewidentny slums

głośną cementownią, a wielkim wysypiskiem

(z resztą po przejechaniu się ulicami Gyumri,

śmieci, takiego obrazu nędzy i rozpaczy... W tym

muszę stwierdzić że slumsy w tym mieście

kraju jest ogrom pracy do zrobienia.

absolutnie

dominują).

Domki

sklecone

w przedziwny sposób z suporeksowych pustaków,

Ludzie

czasem cegły, czasem z drewna, czy dykty oraz

Wszyscy panowie (jak jeden mąż, nawet mój

z kawałków blach, są stawiane w jedne na drugich,

gospodarz), chodzą ubrani w przybrudzone dresiki.

chaotycznie, bez żadnego widocznego planu. Każdy

Zastanawiam się czy wszyscy są złodziejami, czy

z nich to taka kilku metrowej powierzchni budka

po prostu to taka lokalna moda?.. Kobiety za to

(u nas nadawało by się to w najlepszym wypadku

przesadnie zadbane, widać sporą dysproporcję

na garaż lub schowek narzędziowy), z numerem

pomiędzy ilością mężczyzn i kobiet. Przy czym nie

wymalowanym farbą na surowym pustakowym

zauważam w tych ludziach głębszych wartości,

murze. W zimie dojdą do tego jeszcze kominki

zdaje się że ubóstwo i brak alternatyw nie daje im

piecyków typu koza, smrodzące naokoło i co noc

możliwości

czadzące jakiś biednych ludzi w środku. Mnie

wrażliwości. Moim zdaniem, wbrew temu co mi

z resztą też to czeka, inaczej grzać się w tym

mówiono wcześniej, to raczej nie jest bezpieczna

mieście raczej nie da.

okolica. Śniadoskórzy ludzie o czarnych oczach

Kałuże, pełne wody, między którymi wciąż

zbudowania

w

sobie

głębszej

i włosach patrzą się na moje przydługie blond

trzeba lawirować gdyż nie wiadomo na jaką

włosy,

niebieskie

oczy

i

jasną

karnację,

głębokość zanurzy się but, rozlewają się szerokimi

z nieufnością, może nienawiścią. Z oczu kobiet

bajorami, przez które posuwają się stare, smutne

wyczytuję mniejsze lub większe zainteresowanie.

samochody. Mnóstwo jest przeróżnego pochodzenia

Jak śpiewa Kazik Staszewski: „niemal na twarzy

śmieci - kawały metalu, wraki pojazdów, skwerki

wypisane mam, że nie jestem stąd”. ;)

lub niegdysiejsze trawniki teraz będące takimi
mikro

śmietnisko-łąkami

oraz

wszelkie

inne

Jak się tu żyje

cudeńka. Psy, dużo bezpańskich psów, żywiące się

Wnętrze mieszkania, w kontraście do tego,

resztkami z wszędobylskich wyrzuconych gdzie

co powyżej, jest co prawda staromodne ale

bądź

schludnie urządzone. Dominuje taka komunistyczna

śmieci.

Resztę pozostawię już Waszej

wyobraźni, generalnie jest ciekawie.

politura na wysoki połysk, w całkiem dobrym stanie

Myślałem że warunki tu panujące można

oraz dywany na podłogach i ścianach. W zasadzie

będzie porównać do jakichś dawniejszych czasów

wszystko co powiedziane powyżej, było by do

PRLu ale nie... Nie widziałem w Polsce, w moim

przełknięcia gdyby nie problem wodny. Woda

życiu, nawet na początku lat 90 na Śląsku, gdzie

bieżąca w moim mieszkaniu jest w godzinach 10 21
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nie

będzie tak źle. Do syfu, kiły i mogiły pewnie

doświadczyłem), a to będą godziny mojej pracy

szybko się przyzwyczaję i przestanę je zauważać.

wolontariackiej.

właściciele

Z higieną jakoś sobie poradzę, jedzenie w sumie

mieszkania napełniają wannę wodą, która na

smaczne, ludzie życzliwi. Nadopiekuńczość mojej

szczęście swobodnie starcza na cały dzień. Mnie

rodziny goszczącej pewnie też minie z czasem - jak

więc w alternatywie pozostanie chyba mycie się za

się do mnie przyzwyczają.

13

(i

podobno

wieczorem

W

tym

ale

czasie

tego

pomocą miski i nalewaka...
Wkrótce zderzę się też z pracą z dziećmi

07.10.2010

i osobami niepełnosprawnymi w domu dziecka.

Samo miasto nie jest takie złe. Zmyliła mnie

Armenia nie

tylko jest biednym i zacofanym

okolica w której mieszkam, bo to chyba najgorsze

krajem - to także kraj wypaczeń. Państwo

miejsca tego miasta. Wyczytałem w przewodniku

systemowo odbiera rodzicom dzieci jeśli są one

dlaczego jest tu wiele niedokończonych budów,

w jakimś sensie niedorozwinięte i umieszcza je

które straszą czeluściami okien, brakiem dachów,

w specjalnych ośrodkach. Rodzice czasem nie

etc. Zwyczajnie po upadku Związku Radzieckiego

wiedzą nawet, że ich dziecko żyje. Państwo też

skończyły się dotacje na odbudowę Gyumri. Sama

systemowo odbiera dzieci z rodzin, które nie są

Armenia nie chciała dalej inwestować w te budynki,

w stanie ich utrzymać. Powoduje przedziwną

ponieważ nie były one budowane w technologii

sytuację, w której rzekome sierotki na święta

antywstrząsowej.
Jak mówię, samo miasto nie jest takie złe.

wyjeżdżają do domów. Sierocińce w Armenii są
straszliwie przepełnione.

Zaniedbane, z mnóstwem syfu naokoło, ale jednak

Do tego samo państwo to pseudo demokratyczny

podźwigające się upadku. Tu i tam nowe budowy,

reżim. System w którym co wybory ginie od kilku

centrum odremontowane, budynki ładne. Cóż że na

do setki osób, zaś spore ilości reszty trafiają do

trawnikach leżą śmieci, cóż że trawniki te nie były

więzień, na „standardowe” dwulatki do odsiadki.

od dawno koszone, cóż że ulice nierówne... Co do
zasady pośród ruin i zwałów gruzu, wyrastają

Konkluzje

w wielkim kontraście w stosunku do tychże, nowe

1.

i nowoczesne budynki. Nowe miesza się ze starym,

Dobrze, że człowiek jest tutaj wyłącznie

przechodniem i nie musi się tym martwić. W końcu

upadek z odrodzeniem...
Wciąż

miało być źle, więc jest, a co za tym idzie - jest co

irytują

mnie

liczne

spojrzenia

poprawiać. :)

ludzkie. Kobiece filuterne, zapatrzone, bardzo

2.

często

Założę się, że nie jest tak źle :P, pewnikiem

z

podtekstem.

Męskie

-

wrogie,

gdy tylko wyrwę się poza miasto będę miał okazję

zaciekawione, zdaje się bardziej konfrontacyjne.

zobaczyć wiele pięknych i fascynujących rzeczy.

Czyżby jedne i drugie spojrzenia były ze sobą

3.

skorelowane? :P

Po przespaniu się z problemem i wyjrzeniu

przez okno z samego rana, stwierdzam, że nie
22
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Uwagę przyciągam tylko dlatego że mam

widziałem jednocześnie wiele budów właśnie

długie blond włosy, noszę polar zamiast dresika lub

wznoszonych. Ormianie każdego dnia walczą oto

czarnej kurtki, na nogach mam bojówki, a nie

żeby żyło im się lepiej. Nic to, że za ciężarówki

dresik lub spodnie w kancik, zaś na stopach kroczą

służą stare ZIŁy, osobówki go głównie stare łady,

nie zjechane brudne pantofle, tylko zwykłe zielone

niemniej kombinuje się tutaj na potęgę. Tutaj wciąż

szmaciane buty sportowe. Czasem ta uwaga jest

się myśli o tym jak poprawić swój byt. Mrówczą

zabawna, czasem irytująca. Na przystanku obszedł

pracą wznosi się powolutku nowy świat. Ciekawe

mnie jakiś starszy człowiek oglądając mnie

jest to, że Ormianie budują w swoim unikalnym

dokładnie jak ciekawe zjawisko, warte dogłębnego

narodowym stylu. Bogata ornamentyka wielu

przestudiowania.

budynków, w tym ciekawym, bardzo efektownym

Pewnie

z

czasem

się

stylu zdobień. Żadna greka, żaden gotyk, zdobienia

przyzwyczaję.
Kasę na życie dostanę jutro - czyli w piątek.

typowo ormiańskie. Domy trzypiętrowe, dość

W międzyczasie zdążyłem się już zapożyczyć.

przysadziste,

budowane

z

tufu

-

kamienia

Trzeba będzie pozwracać te „diengi” - jak je

pochodzenia wulkanicznego o kolorze od lekkiej

nazwaliśmy „Dramsy” (waluta = dram). Konkretną

żółci po lekką czerwień. Z desek, podziurawionymi,

pracę rozpocznę w poniedziałek. Tymczasem trochę

rozklekotanymi, pordzewiałymi samochodami - ale

zwiedzamy, trochę pomagamy przy przeprowadzce

jednak prą do przodu.

biura - bo właśnie zmieniło swoją lokalizację. Co
do zasady Ormianie nie myślą o konstruktywnie.
Każdą rzecz przenosimy po kilka razy w inne
miejsca, zanim w końcu trafi tam gdzie trzeba.
Przez takie myślenie cały proces przeprowadzki
rozciąga się w czasie, a my mamy długie okresy
przestoju bo ktoś np. nie pomyślał, że żeby
przenieść wielki stół należy go rozkręcić, a do tego
znowuż potrzebny jest śrubokręt. :P
08.10.2010
Marszrutka wywiozła mnie w pole - i dobrze,
poszedłem do mojej organizacji na piechotę...
To

miasto

żyje!

Wrażenie

przygnębienia

i beznadziei tego miasta zastąpiło wrażenie nadziei.
Widziałem jeden trawnik jak w Polsce, z zieloną
żywą trawą, więc jednak się da... Wystarczyło go
tylko nieco odgrodzić od chodnika, by ludzie na
niego nie wchodzili. Przechodząc obok ruin,
23
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Jeśli Polska to kraj krzyży, to Armenia to
kraj krzyży x 2. Bogato zdobiony krzyż ormiański
to w zasadzie symbol narodowy. Stoją tu i tam, a to
przy placu zabaw, a to przy sklepie. Wszędzie. Są
też dość gęsto rozrzucone po całym mieście, ładne,
małe fontanny z których tryska czysta, pitna woda.
To dość kontrastowe miejsce świata. Od 20 lat nie
wywieziony gruz z zawalonych po trzęsieniu ziemi
domów, śmieci, a obok nowe, piękne konstrukcje.

Działalność
koła
Poniżej garść informacji o wydarzeniach z życia
naszego Koła, jakie miały miejsce od wydania
poprzedniego numeru „Siwerniaka”.

XXXVII Rajd Beskid Niski
14-17.10.2010
Upłynęło już sporo czasu od zakończenia

Kolejny dzień wkurzają mnie ludzie. Jak rzekłem

rajdu.

marszrutka wywiozła mnie źle. Uratowała mnie

nadsyłania relacji z tras.

Zachęcamy

jednak

uczestników

do

mapa w przewodniku, który zakupiłem jeszcze w
Polsce, a aktualnie cały czas przy sobie go noszę.
Idę sobie ulicą i dochodzę do wniosku, że muszę
być absolutnie jedynym blondynem o długich
włosach w tym mieście. Ludziom mało oczy nie
wyskoczą

z

orbit.

Czasem,

owszem

widują

mężczyzn blondynów (są tutaj rosyjscy żołnierze,
z rzadka wychodzący na miasto) ale długowłosych
nigdy. Muszę tu być jedynym takim przypadkiem.
To społeczeństwo jest bardzo zacofane, więc nigdy
nie widzieli takich dziwności jak w Europie. Do
tego

dochodzi

zupełnie

odmienny

od

Na zakończenie do Florynki przybyło około 60
osób, które wędrowały po Beskidzie czterema
trasami

(otwartą,

Sympatycką,

Dziecięcą

powszechnie znaną trasą KARU).

standardowego ormiańskiego - styl ubioru. Słyszę
za sobą śmiechy, słyszę okrzyki jakby zdziwienia,
chyba wyglądam dla nich niczym klaun lub
przedziwny dziwak. Trudno, nie zachęca mnie to
mimo wszystko do ścięcia włosów. Zamiast tego
wolę pozostać sobą. Może na kogoś to wpłynie,
może do czegoś natchnie, a może nie...

Trasa I przed Schroniskiem na Magurze Małastowskiej
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i niewielki mróz nie przeszkadzały w marszu. Po

Rajd Działy Grabowieckie
26-27.02.2011

prawej

stronie

towarzyszył
Doszliśmy

przez

nam
do

pierwszą

długi

Majdanu

część

zalesiony
Starego,

trasy

wąwóz.

w

którym

pomieszkuje bohater tytułowy rajdu, następnie do
Trościanki, gdzie natrafiliśmy na swego rodzaju
relikt czasów i wierzeń dawniejszych czyli krzyż
epidemiczny (karawaka). I znów w pola (nie „na
pole”☺), trochę pod górkę, trochę w dół, dotarliśmy
do jednego z najwyższych punktów całych Działów
i jednocześnie jednego z lepszych punktów
widokowych. Grupa trzymała się dzielnie i nie
Działy Grabowieckie to jeden z najbardziej
niedocenionych turystycznie terenów Lubelszczyzny. Postanowiliśmy to zmienić i zorganizować rajd,
który choć trochę przybliżyłby tą ciekawą krainę,
a jako,

ja

że

autochtonem

jestem

zdecydowałem

działograbowieckim
się

rajd

ów

poprowadzić. Wymyśliliśmy nawet nazwę „Śladami
Jakuba Wędrowycza”, co tuż przed rajdem odbiło
się nam czkawką z powodu praw autorskich do tego
zacnego imienia.

wynajętym autobusem. Przed 9 dotarliśmy do
Wojsławic, które miały być punktem wyjściowym.
Tam uzupełniliśmy skład o ludzi z Chełma
i Warszawy, a także zrobiliśmy zakupy i w drogę.
spacer

po

Wojsławicach,

kościół,

cerkiew, synagoga, następnie kirkut, na którym
podobno zachowały się jeszcze jakieś macewy
(śnieg uniemożliwił nam weryfikację) i w końcu
zanurzyliśmy się w Działy. Od razu mogliśmy
zobaczyć

to,

(przynajmniej
odsłonięte,

a

średnio

co

kilkadziesiąt

minut

widzieliśmy stadka saren, które tylu osób na raz
tutaj chyba jeszcze nie widziały. Dłużej w dół, tam
postój w urokliwej deberce i kolejny Majdan na
trasie, tym razem Tuczępski. Dalej typowe dla
Działów pofalowanie, moja zacięta i przegrana
walka z nieco cięższym przewodnikiem, marsz
skrajem lasu i pola, gdzie kilka miesięcy wcześniej
uciekałem przed mało zadowolonym właścicielem,
któremu deptałem świeżo zasiane zboże. Kolejna

W sobotę 26 II wyruszyliśmy z Lublina

Najpierw

narzekała,

co

w

moim

faliste

Działach

najpiękniejsze

skromnym

tereny.

zdaniem):

Niewielki

śnieg

miejscowość z ruska brzmiąca - Skomorochy, tu już
widać było zmęczenie niektórych, przekroczenie
Wolicy jednej z głównych rzek Działów, świeżo
powojenny krzyż z blaszanym kogutem, ostatnie
podejście drogą w wąwozie i cel naszego marszu:
Grabowiec.

Niegdyś

miasto

powiatowe

województwa

bełskiego,

obecnie

już

tylko

zapomniana przez wszystkich, od niedawna nawet
policję

i

pocztę,

miejscowość.

Tu

nocleg

w schronisku młodzieżowym, dawnym internacie,
zbudowanym częściowo z rozebranej cerkwi. Cegły
cerkiewne wykorzystane tutaj i tak spotkał lepszy
los niż pozostałe, które posłużyły za budulec dla
25
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wychodka.

Wcześniej

trzymały

wiedziałem, czy poprzednim dniem, czy nocą. Więc

św. Mikołaja czy Pantokratora, potem szczały na

spokojnie

najpierw

skrajem

lasu

bajkowymi

nie włościańskie dzieci. Nie wiem, jak przebiegła

terenami, następnie starym traktem handlowym

rajdowiczom aklimatyzacja w schronisku, ponieważ

przez las, na koniec otwartą przestrzenią dotarliśmy

przez dwie godziny biegałem z Panią Zarządzającą

do dziury w ziemi i źródełka w Dańczypolu.

wykonując wiele formalnych czynności. Za to

Stamtąd już rzut beretem do Grabowca, zabranie

kolacja była przednia, iście generalska☺. Zabawa

rzeczy ze schroniska, moje liczenie talerzy, kubków

trwała dość długo chyba, o czym świadczą zdjęcia

i łyżeczek i powrót do Lublina.

na forum.

Koniec wąwozu

Drugiego dnia czekało nas kółko wokół
Grabowca, tym razem na lekko. Nie spiesząc się
wyruszyliśmy osłabieni brakiem tych, co musieli
wracać, bądź się pochorowali, a wzmocnieni
elementem miejscowym i posiłkami z Lublina.

Przez cały rajd przewinęło się 41 osób, w tym

Krótka chwila na zakupy, rozgrzewka podczas

przewodnicy

zdobywania Góry Zamkowej, moment zadumy nad

przewodnicy, sympatycy, ci oficjalni i ci bez

ofiarami krasnoarmiejców i ponownie w Działy.

papierka, kursanci, ludzie ze stolicy i z Chełma,

Tym razem było bardziej lesiście, wcześniej tylko

miejscowi z prawie – działającego – PTTKu.

przeszliśmy przez rezerwat susła perełkowanego,

Rozpiętość wiekowa wyniosła, myślę, około 50 lat.

który wyniósł się stąd już chyba dobrych kilka lat

Łącznie przeszliśmy 37 km (22 dnia pierwszego

temu. W lesie dotarliśmy do mogiły partyzanckiej

i 15 drugiego). To był drugi rajd po Działach

i wyszliśmy

Grabowieckich za mojej przewodnickiej kadencji

do

Krainy

Kuhailana,

Czartorii,

schowanej między wzgórzami i wąwozami. Widać
było, że ludzie już są zmęczeni, tylko nie do końca
26
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honorowi

i sądząc po frekwencjach na obu, nie ostatni.
Jarek „Zielony” Staszczuk
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„Skamieniałe Miaste” i wiele innych), a w nich 45

Rajd Pogórza 18-20.03.2011
W dniach 18-20 marca roku bieżącego odbył
się kolejny rajd Pogórza. Uczestnicy pod wodzą

obiektów. W stosunku do planu został opuszczony
tylko jeden obiekt - dwór obronny w Szymbarku.

Andrzeja Wierchoły – Mikrusa udali się tym razem
na zachodnie rubieże naszego TU. Rajd przebiegał

Kondycyjka 25-27.03.2011

w bardzo kameralnej atmosferze (dziesięć osób
razem z przewodnikiem), ale jak napisał sam
prowadzący: Fajnie, że udało nam się zobaczyć
kolejny kawałek Pogórzy, który okazał się bardzo
malowniczy i ciekawy. Jedyne co mogło być lepsze,
to pogoda, choć śnieg na Maślanej Górze miał swój
urok. Nawet te nieznośne asfalty dało się jako tako
omijać.

Podobnie jak w latach ubiegłych przejście
kondycyjne dla kursu przewodnickiego odbyło się
w ostatni weekend marca. Wyjazd nastąpił w piątek
w godzinach porannych spod Chatki Żaka. Podczas
części autokarówkowej odwiedzono m.in.: Krosno,
ruiny

zamku

Kamieniec,

Duklę...

Nocleg

w Zawadce. W sobotę po zwiedzeniu Rymanowa
i Iwonicza Zdrojów uczestnicy udali się autobusem

Rajdowicze

odwiedzili

między

innymi

Ciężkowice, rezerwat „Skamieniałe Miasto”, dwór
Ignacego Paderewskiego w Kąśnej, Bobową i
Szalową.

do Bukowska, gdzie zaczęła się „właściwa” część
kondycyjki.
W 22 godziny grupa pokonała ok. 64 km.
Trasa w stosunku do założeń została lekko
zmodyfikowana, tzn. z pasma Grabówki zejście do
Jabłonki (a nie Dydni) skąd drogą i bezdrożem do

KURS PRZEWODNICKI

Przysietnicy., a następnie na zachód.

Autokarówka 11-14.11.2010

Przejście zakończyło się w Starej Wsi pod

Jak co roku jesienią odbył się autokarowy
wyjazd szkoleniowy dla kursu przewodnickiego.
Tym razem został przeprowadzony po zachodniej

Sanktuarium.
kursantów,

W
8

wyjeździe
przewodników

uczestniczyło
i

7

15
osób

towarzyszących.

części TU. dniach 11-14.11 odbyła się autokarówka
po

zachodniej

W wyjeździe

części
uczestniczyło

terenu

uprawnień.

22

kursantów

i 6 przewodników: Anka Śliwa, Kasia Korybska,
Krysia

Wnuk,

Michał

Rzędzian,

Witek

Wilczopolski oraz Paweł Balawender (Buźka) najmłodsza blacha w Kole, który pojechał na
wyjazd prosto z egzaminu. Odwiedzono 25
miejscowości (m.in. Cieszyna, Tarnów, Nowy
i Stary

Sącz,

Binarowa,

Biecz,

Gromnik,
Uczestnicy kondycyjki w Krośnie
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STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH
W LUBLINIE

Redakcja „Siwerniaka” jest otwarta na wszelkie propozycje, pochwały i krytykę. Jednocześnie prosimy
o kontakt wszystkie osoby zainteresowane zamieszczeniem na naszych łamach swoich tekstów. Poglądy
wyrażane w tekstach są jedynie poglądami Autorów nie zawsze zgodnymi z poglądami Redakcji.
Kontakt: lukasz.bajda@gmail.com
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