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Szanowni Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce trzeci i zarazem ostatni numer „Siwerniaka” w tym roku. Mamy nadzieję, że
zamieszczone tu teksty zainteresują Szanownych Czytelników. Jednocześnie życzymy wszystkim
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
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Zawartość numerów „Siwerniaka” od 2009 roku:
Poniżej znajduje się lista tekstów, jakie ukazały się w „Siwerniaku” od jego ponownej
reaktywacji w październiku 2009 r. Lista nie jest pełna, gdyż pominięto w niej teksty dotyczące
bieżącej działalności Koła (np. relacje z rajdów) oraz krótkie recenzje książek przydatnych dla
przewodników. Niebawem wszystkie numery będą dostępne w Internecie na stronie SKPB Lublin.
Istnieje również możliwość zamówienia wersji klasycznej czyli papierowej „Siwerniaków”
wydawanych od 2009 r.
Oczywiście wszystkich zainteresowanych, nie tylko Członków i Sympatyków SKPB Lublin
zachęcamy do nadsyłania swoich tekstów poświęconych naszemu terenowi uprawnień (w skrócie TU),
Lubelszczyźnie oraz krajom karpackim (Ukraina, Rumunia i Słowacja). Wszelkie uwagi, są
oczywiście mile widziane. Zachęcamy nie tylko do czytania, ale również tworzenia z nami
„Siwerniaka”
Redakcja

Nr 1 (39) Październik 2009:
•
•
•
•

Karolina Koziura – Opowieści z wnętrza karpackiej wioski... Słów kilka o regionie etnograficznym
Bojkowszczyzny
Anna Śliwa – Aktywność organizacyjna Łemków
Łukasz Bajda – O człowieku, który się kulom nie kłaniał. Życie i legenda gen. Karola
Świerczewskiego
Adam Wnuk – Mont Blanc 24 VIII – 2 IX 2007

Nr 2 (40) Grudzień 2009:
•
•
•
•
•

Anna Śliwa – Aktywność religijna Łemków w województwach małopolskim i podkarpackim
Karolina Koziura – Jo jo joj czemuś ty mnie opuścił... Obrzędy pogrzebowe na Bojkowszczyźnie
w literaturze etnograficznej 1. poł. XX wieku, a ich współczesny obraz
Karolina Koziura – Grypowa mapa miasta Lwowa
Mateusz Staroń – Kwatera Legionistów z lat 1914-1918 jako przykład dewastacji zabytkowej części
Cmentarza Komunalnego w Przemyślu w PRL
Jarosław Staszczuk – Cerkiew bojkowska w Smolniku nad Sanem

Nr 3 (41) Lipiec 2010
•
•
•
•
•

Łukasz Bajda – Żydzi w Łańcucie
Michał Rzędzian – Cerkiew w Rychwałdzie - Owczarach
Anna Śliwa – Aktywność kulturalna Łemków z województwa małopolskiego i podkarpackiego po
1989 r.
Krystyna Wnuk – Cmentarz wojenny nr 51 na Rotundzie nad Regietowem Niżnym jako przykład
twórczości Dušana Jurkoviča w Beskidzie Niskim
Bartosz Jemioła – Apteczka Wędrownika czyli zioła pierwszej pomocy na szlaku
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Nr 4 (42) Grudzień 2010-Marzec 2011:
•
•
•
•
•

Karolina Koziura – Czerniowce - ostatni bastion Europy Środka
Michał Rzędzian – Jak Stuposiany były Łukasiewiczami czyli epilog Akcji „Wisła”
Anna Śliwa – Żydzi sądeccy
Krystyna Wnuk – Hans Mayr jako architekt Okręgu III - Gorlice
Bartosz Jemioła – Coś na rozgrzewkę, czyli termoaktywne zioła

Nr 5 (43) Październik 2011 Numer specjalny na 40-lecie SKPB Lublin
•
•
•
•
•
•
•

Witold Waszczuk – Historia SKPB Lublin
Bogumił Rokosz – Kołowe prapoczątki
Paweł Sygowski – „Moje” SKPB
Marek Nowosad – Zielone bluzy SKPB Lublin
Jerzy Montusiewicz – Hnitesa 2011 - w 40 godzin na 40 lat SKPB
Paweł Goleman – Nasza chałupa w Zawadce Rymanowskiej
Krystyna i Michał Rzędzianowie – Szkoła plakatu SKPB Lublin – tendencje i przemiany na
przestrzeni 40 lat

Wnętrze dawnej cerkwi w Smolniku nad Osławą
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TUtaj i tam
Jacek Drozd

Kozaczyzna ukrainna
w XVI–XVIII wieku
Kozaczyzna – formacja militarna (wojskowa),
a także społeczna i polityczna, która rozbudzała
w przeszłości i rozbudza nadal wyobraźnię ludzi
swym dynamizmem. Pierwsze skojarzenia jakie
pojawiają
się
u
przeciętnego
polskiego
czytelnika/słuchacza, będącego także „odbiorcą”
narracji
przygotowanej
przez
zawodowych
historyków, wiążą się m.in. z legendarną mołojecką
brawurą, butą, bezgraniczną odwagą oraz
walecznością. „Plastyczność” tej formacji znalazła
swoje odbicie w popularnej kulturze na przykład
w filmach kinematografii ukraińskiej, rosyjskiej
oraz polskiej takich jak chociażby „Taras Bulba”,
a także biograficznych filmach o Iwanie Mazepie
czy Bohdanie Chmielnickim, zrealizowanych
ostatnimi czasy na Ukrainie oraz w malarstwie
rosyjskim, polskim i ukraińskim (vide słynny obraz
autorstwa Ilii Riepina „Kozacy piszący list do
Sułtana”). Grupa ta, specyficzna i oryginalna w
skali europejskiej, wykształcona w wyjątkowych
warunkach panujących we wschodniej Europie,
stanowi doskonały przykład wpływu „pogranicza”
na kształtowanie się większych zbiorowości
ludzkich. Poza tym, jest to – swego rodzaju –
fenomen Europy Wschodniej.
Kozacy jako zorganizowana grupa pojawili się
na terenach Naddnieprza w wieku XVI, kiedy to
książę Dymitr Wiśniowiecki zorganizował,
najprawdopodobniej w roku 1553 pierwszy obóz
kozacki zwany Siczą, ulokowany na wyspie
Chortycy. Nie oznacza to bynajmniej, że dopiero
w połowie XVI wieku pojawiła się ludność
nazywana „kozacką”. Jej początków wolno
dopatrywać się już w wieku XV. W historiografii
wschodnio-europejskiej wysuwano kilka teorii
dotyczących pochodzenia Kozaków. Były to
kolejno: 1. teoria chazarska – utożsamiała ona
Kozaków z tym dawnym ludem stepowym; 2. teoria
czarno-kłobucka – widząca w Kozakach potomków
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jednego z plemion tureckich; 3. teoria czerkieska –
łączyła ona Kozaków z Czerkiesami; 4. teoria
tatarska – Kozacy mieliby wywodzić się od
Tatarów; 5. teoria „autochtonizmu” – teoria
mówiąca,
że
Kozacy
byli
ludnością
autochtoniczną, zaś to inni przybyli na te tereny;
6. teoria bołochowska – Kozacy mieliby się
wywodzić
od
staroruskiego
plemienia
Bołochowców; 7. teoria uchodnictwa – Kozacy
mieliby wywodzić się od tzw. dobyczników
(uchodników); 8. teoria uciekinierstwa – teoria
mówiąca, że Kozacy wyłonili się z ludzi
nad
Dniepr
przed
prawem
uciekających
Rzeczypospolitej i innych państw. Największe
uznanie zdobyły sobie dwie ostatnie koncepcje.
Samuel Grondzki (kronikarz i historiograf
polski z połowy XVII wieku) w Historia belli
cossaco-polonici pisał na temat ludzi zbiegających
na Dzikie Pola - Ci spośród ludu ruskiego, którzy
(…) nie chcieli znosić ucisku i władzy miejscowych
panów, uchodzili w dalekie kraje, w tych czasach
jeszcze nie zasiedlone i przywłaszczali sobie prawo
do wolności. Nazwa „kozak” po raz pierwszy
pojawia się w źródłach w roku 1303 w źródle
nazywanym „Codex Cumanicus”. Natomiast
pierwszym polskim zapisem źródłowym słowa
„kozak” jest zapis sporządzony przez Jana
Długosza w „Annales” z roku 1469. Słowo kozak
pochodzenia tatarskiego lub turecko-tatarskiego
oznaczające „wartownika lub stróża, z czasem
zaczęto tłumaczyć je w znaczeniu „rozbójnik”. Na
Ukrainie tłumaczy się współcześni słowo kozak
jako „człowiek wolny”.
Kozaczyzna a Rzeczpospolita
Losy Kozaków i Kozaczyzny w państwie
polsko-litewskim związane są z bezpośrednio
z pojęciem rejestru kozackiego1. Rejestr kozacki był
to imienny spis Kozaków, których Rzeczpospolita
brała na swoje utrzymanie. Do obowiązków
Kozaków
rejestrowych
należała
obrona
południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej,
tłumienie wszelkich buntów i niepokojów na
Ukrainie. Do praw im przysługujących zaliczyć
1

Pierwsze rejestry stworzono w czasach Zygmunta II Augusta
i Stefana Batorego.
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trzeba otrzymywany przez nich żołd oraz immunitet
polegający na podporządkowaniu tylko i wyłącznie
swojemu przywódcy czyli starszemu nad wojskiem
zaporoskim2. W zamian za żołd i wynagrodzenie
(np. w tzw. „barwie” czyli suknie, materiale
przeznaczonym na używane przez Kozaków
odzienie, w dodatkach na zakup broni itp.), a także
w zamian za inne ulgi (np. zwolnienie z powinności
pańszczyźnianych, możliwość produkcji alkoholu
na własne potrzeby itp., możliwość korzystania
z opieki medycznej w monasterze trechtymirowskim przeznaczonym na szpital dla
„weteranów” kozackich) zobowiązani byli oni m.in.
do
wspomagania
wojska
kwarcianego
stacjonującego na Ukrainie, chronienia pogranicza
przed najazdami tatarskimi oraz brania udziału
w kampaniach wojennych prowadzonych przez
Rzeczpospolitą3.
Kozaczyzna oraz wchodzące w jej skład
Wojsko Zaporoskie, jak każda grupa ludzi
połączonych
wspólnymi
celami
a
także
przywilejami, dbała o możliwie jak największe i jak
najlepsze zabezpieczenie posiadanych przez siebie
wolności, praw i tychże przywilejów. Trzeba
wspomnieć w tym miejscu, że grupa ta uważała się
za elitę społeczności ruskiej zamieszkującej tereny
wschodnich
województw
Rzeczypospolitej.
Poczucie to wynikało w mniemaniu Kozaczyzny
m.in. ze statusu nadanego jej przez władców
Rzeczypospolitej Obojga Narodów (chodzi
o przywileje
dla
Kozaczyzny
rejestrowej),
z dotychczasowych „osiągnięć” wojskowych m.in.
w okresie tzw. „doby heroicznej”4, a także
2

Starszy nad wojskiem zaporoskim – do 1649 roku oficjalny
tytuł przywódcy wojska zaporoskiego. Podlegał on
bezpośrednio hetmanowi koronnemu, a pierwszym starszym
został szlachcic Jan Badowski.
3
Powstanie rejestru spowodowało podział Kozaczyzny na trzy
grupy: 1. kozaków rejestrowych; 2. kozaków zamkowych
(starościńskich); 3. kozaków niżowych tj. siedzących na
Siczy.
4
„Doba heroiczna” - tak nazywa się w historiografii okres lat
1600-1621, w którym to Kozacy wyróżniali się szczególną
aktywnością militarną, biorąc udział w walkach ze Szwecją,
„dymitriadach” i wojnie polsko-moskiewskiej 1617-1618
roku, a także w wojnie polsko-tureckiej z lat 1620-1621, ale
przede wszystkim w morskich wyprawach łupieżczych na
czarnomorskie wybrzeża tureckie. Okres tzw. „doby
heroicznej” charakteryzował się udziałem tej formacji niemal
na każdym froncie walk toczonych przez państwo polsko-
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z postępującego stopniowo w wieku XVI
uświadamiania sobie przez tę grupę własnej siły, na
której to nie robiły wrażenia ograniczenia stwarzane
przez ówczesne elity polityczne państwa polskolitewskiego.
Dodatkowym
czynnikiem
pomagającym umacniać Kozaczyźnie poczucie
własnej wartości oraz kształtować swój, jakbyśmy
to dziś powiedzieli, „pozytywny wizerunek lub PR”
było objęcie w czasach hetmana KonaszewiczaSahajdacznego opieki nad dyskryminowaną
i odradzającą się cerkwią prawosławną.
Wraz z rozbudową wojskowej organizacji
kozackiej, wzrosła także jej aktywność skierowana
głównie na kierunek tatarski, z czasem również
turecki. Aktywność ta przejawiała się przede
wszystkim w organizowaniu starć z Tatarami oraz
wypraw morskich na tereny Chanatu Krymskiego
i Turcji. Rzeczpospolita tradycyjnie starająca się
utrzymać poprawne stosunki z Turcją oraz jej
lennikiem nie mogła pozwolić sobie na starcie
zbrojne z tym potężnym wówczas sąsiadem,
a wyprawy Kozaków - coraz śmielsze w swoim
charakterze - powodowały stały wzrost napięcia we
wzajemnych stosunkach, objawiający się m.in.
w organizowaniu przez Tatarów krymskich
regularnych wypraw odwetowych na tereny
Rzeczypospolitej.
Dlatego
też
sejm
Rzeczypospolitej obradujący w Warszawie w roku
1590 zdecydował się na uchwalenie konstytucji
dotyczącej Kozaków - pod wymownym tytułem „Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy”.
Konstytucja ta oddawała Kozaków pod nadzór
hetmana koronnego; rejestrowym Kozakom
wyznaczała starszego, którym miał być szlachcic
i stanowiła, że oficerami kozackimi tj. setnikami
i rotmistrzami
mogą
być
jedynie
ludzie
pochodzenia szlacheckiego. Ponadto Kozacy mieli
złożyć przysięgę królowi i Rzeczypospolitej, że bez
wiedzy hetmana nie przekroczą jej granic i że nie
będą napadać na sąsiednie państwa. Poza tym
postanowienia
konstytucji
przewidywały
litewskie w omawianym okresie. Walki te przyczyniały się do
podniesienia wartości - głównie wojskowej - Kozaczyzny,
a także jej morale, budowały legendę bohaterskich walk
Kozaków, dawały w końcu prawo do wysuwania bardziej lub
mniej słusznych roszczeń wobec kierownictwa państwowego.

5
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zamknięcie rejestru kozackiego dla dezerterów
z wojska polskiego i dla ludzi z wyrokami
sądowymi. Z kolei starostowie mieli przestrzegać,
by na Ukrainie nikt nie osiedlał się nielegalnie
w miastach i nie poszerzał szeregów rejestru.
Zabroniono też handlu bronią i amunicją.
Wyznaczono także dwóch komisarzy, którzy mieli
przestrzegać postanowień rejestru. Oprócz tych
wszystkich warunków sejm w osobnej ustawie
zdecydował również o nadawaniu przez króla „na
wieczność osobom szlacheckiego stanu zasłużonym
Nam i Rzeczypospolitej” terenów leżących na
Ukrainie tzw. „pustek”, co stanowiło doskonałą
podstawę do rozwoju wielkich majątków
ziemskich. Jak już wyżej wspominałem kolejne
powstania5 wybuchające od lat 90-tych XVI wieku
stanowiły dla Rzeczpospolitej nie lada wyzwanie.
W gruncie rzeczy dominowały w tym czasie dwie
przeciwstawne koncepcje rozwiązania problemu
kozackiego, a mianowicie: z jednej strony
koncepcja całkowitej likwidacji Kozaczyzny, trudna
do realizacji ze względu na znaczenie tej siły
zbrojnej dla obronności kresów wschodnich
Rzeczypospolitej, z drugiej strony koncepcja
pewnej ugody z Kozakami i przyzwolenie na ich
dotychczasowe działania, które stanowiły osłonę
dla Rzeczypospolitej od strony Turcji, a z czasem
i Moskwy. Szlachta nie mając spójnej koncepcji
dotyczącej Kozaczyzny decydowała się na działania
pośrednie, przerzucając się od krwawego tłumienia
kolejnych powstań kozackich do zawierania
przymierzy z Kozaczyzną w razie zagrożenia
militarnego państwa. Ostatecznie po stłumieniu
powstania Jacka Ostranicy i Dmitra Huni w 1638
roku uchwalono na sejmie warszawskim tegoż roku
ustawę
zatytułowaną
„Ordynacyja
Wojska
Zaporowskiego
regestrowego
w
służbie
6
Rzeczpospolitej
będącego” .
Ustawa
ta,
przygotowana zresztą przez hetmana Stanisława
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Koniecpolskiego, była bardzo ważnym aktem
w dziejach Kozaczyzny.
Przewidywała ona mianowicie ograniczenie
rejestru kozackiego do sześciu tysięcy wojska,
zabraniała mieszczanom pod karą konfiskaty mienia
wstępowania w szeregi kozackie, ograniczała
ponadto Kozakom prawo do swobodnego
osiedlania się na terenie całej Ukrainy, wyznaczała
komisarzy
do
„ocyrklowania”
posiadłości
kozackich. Ponadto konfiskowała dobra tej części
starszyzny, która wzięła udział w powstaniu,
stanowiła, że pułkownikami i assaułami czyli
wyższymi dowódcami kozackimi mieli być tylko
szlachcice
lojalni
wobec
i wyłącznie
Rzeczypospolitej,
wyznaczała
komisarza
królewskiego sprawującego zwierzchność nad
rejestrowymi. Z innych postanowień ustawy
wymienić można jeszcze artykuły o odbudowie
twierdzy kudackiej, wyznaczeniu na siedzibę
komisarza kozackiego miasteczka Trechtymirów
oraz zakazie wchodzenia w związki małżeńskie
z Kozakami
pannom
wywodzącym
się
z mieszczaństwa. Na sam koniec ustawa
stwierdzała, że Kozacy mają się stać „na wieczne
czasy, w chłopy obróconym pospólstwem” Po
uchwaleniu tejże konstytucji na terenach Ukrainy
zapanował okres tzw. „złotego pokoju”, który miał
się zakończyć w roku 1648.
Autor jest doktorantem w Zakładzie Historii XVI–XVIII w. na
Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

5

I. 1591 - powstanie Krzysztofa Kosińskiego; II. 1596 powstanie Semena Nalewajki; III. 1625 - powstanie Marka
Żmajły; IV. 1630 - powstanie Tarasa Fedorowicza; V. 1637 powstanie Pawła Pawluka; VI. 1638 - powstanie Jacka
Ostranicy i Dymitra Huni.
6
Volumina Legum…, vol. III: ab anno 1609 ad annum 1640,
s. 440; A. S. Rad z i wi ł ł, Pamiętnik…, t. 2: 1637-1646, s. 91.
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Jagoda Pajda

Konflikt polsko–ukraiński
w Przemyślu w 1918 roku
Niektórzy mieszkańcy Ukrainy do dziś mówią
o Przemyślu ”miasto polsko–ukraińskie”. Również
Polacy często zdają sobie sprawę z jego
wielokulturowości, a już na pewno jej nie negują.
Jego tradycje mają charakter typowo pograniczny,
bowiem od średniowiecza po XX w, był to teren
sporny. Szanse na ostateczne rozstrzygnięcie na
korzyść polskości lub ukraińskości miasta pojawiły
się w okresie I wojny światowej oraz po jej
zakończeniu w 1918 r. podczas odzyskiwania przez
Polskę niepodległości oraz kształtowania się
państwa ukraińskiego. W szczególnie trudnym
położeniu znajdowała się dość liczna grupa
przemyskich Żydów, postawiona między młotem
a kowadłem niejako zmuszona do poparcia jednej
z opcji.
Przed I wojną światową
W 1910 r. było w Przemyślu 54 078
mieszkańców, w tym 24 306 rzymskokatolików,
12 018 grekokatolików oraz 16 062 wyznawców
religii mojżeszowej7. Przyjmując kryterium
wyznaniowe jako równoważne z narodowym
widać, że nawet połowa mieszkańców miasta nie
była wówczas Polakami. Skomplikowana sytuacja
narodowościowa była charakterystyczna dla całej
Galicji Wschodniej, uniemożliwiała późniejsze
ukształtowanie granicy państwowej na podstawie
wyróżnika etnicznego8. Dlatego też, mimo
odzyskania przez Polskę niepodległości, aż trzy lata
zajęło kształtowanie się tej właśnie wschodniej
granicy. Cierpiała na tym ludność spornych
terenów, której początkowo trudno było
opowiedzieć się za jedną opcją narodową, a już na
pewno nie była gotowa na „wypędzanie” ludzi, z
którymi żyli pod władzą Austrii przez wiele lat.

7

Z. Konieczny, Stosunki polsko- ukraińskie na ziemiach
obecnej Polski w latach 1918- 1947,Wrocław 2006, s.8.
8
Hasło granicy etnicznej wydaje się niemożliwe niemal
w każdym przypadku, lecz dla Galicji Wschodniej było to
wręcz utopijne, z powodu kompletnego rozrzucenia
i przemieszania ludności polsko-ukraińskiej na tym terenie.
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W mieście działały zarówno polskie, jak
i ukraińskie szkoły. Na 14 szkół podstawowych,
dwie z nich były ukraińskie, podobnie na sześć
gimnazjów również dwa były przeznaczone dla
Ukraińców9. Warto pamiętać, że Przemyśl w owym
czasie był siedzibą dwóch biskupów zarówno
rzymsko jak i grekokatolickiego, oraz także dwóch
seminariów duchownych10.
Co ciekawe i ważne, w Przemyślu mieszkało
sporo rodzin mieszanych, polsko-ukraińskich.
Nierzadko w jednej rodzinie kultywowano dwa
wyznania, chodzono do szkół o dwóch różnych
wykładowych
i
traktowano
to
językach
równorzędnie.
Lata wojenne
Nawet nagły wybuch I wojny światowej nie
rzutował negatywnie na stosunki między
narodowościowe w mieście. Polacy wstępowali do
Legionów Polskich, Ukraińcy do Legionu
Ukraińskiego11, każdy popierał swoich narodowych
działaczy politycznych, ale nie rzutowało to na
wzajemne stosunki, gdyż każdy naród służył
wiernie Austro–Węgrom licząc na korzyści
powojenne, które mógłby ewentualnie od uzyskać
cesarstwa12. I tak Ukraińcy ułożyli swój plan na
samym początku wojny, i trzymali się go prawie do
samego
jej
końca.
Chcieli
mianowicie
wyodrębnienia Galicji Wschodniej z Bukowiną jako
kraju koronnego13. Zresztą większość działaczy
ukraińskich tego okresu, aż do zmierzchu epoki
Austro–Węgier, dążyła wyłącznie do autonomii, nie
brała zaś pod uwagę możliwości powstania państwa
9

Z. Konieczny, Walki polsko–ukraińskie w Przemyślu
i okolicy listopad grudzień 1918, Przemyśl 1993, s. 7.
10
Dziś podobnie , jak prawie sto lat temu , Przemyśl jest
siedzibą archidiecezji przemyskiej rzymskokatolickiej oraz
przemysko- warszawskiej grekokatolickiej. Aktywnie działa
już tylko rzymskokatolickie seminarium duchowne, po
grekokatolickim pozostał zaś w rękach Ukraińców zabytkowy
budynek. Podobna sytuacja dotyczy dawnego pałacu
biskupów grekokatolickich, w którym jeszcze kilka lat temu
mieściło się Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
W ostatnich latach ten jak i kilka innych budynków zostało
przez miasto oddane ludności ukraińskiej.
11
Wyrażając się ściślej, był to Legion Ukraińskich Strzelców
Siczowych.
12
Z. Konieczny, Walki polsko- ukraińskie…, s. 8.
13
G. Łukomski , Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polskoukraińska 1918-1919, Koszalin-Warszawa, 1994 s.50.
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niepodległego. Pod koniec 1915 r. zwołano
Kongres Ukraiński w Stanach Zjednoczonych,
gdzie protestowali przeciwko planom przyłączenia
całej Galicji do państwa polskiego14. Jeszcze
w 1914 r. otrzymali zapewnienia od austriackiego
premiera oraz ministra spraw zagranicznych, iż po
zwycięskiej wojnie tereny te zostaną podzielone
w taki sposób, aby nie istniał spór ukraińsko–
polski. Jednakże obietnice rządowe miały na celu
jedynie uspokojenie sytuacji i nie wywoływanie
dodatkowego problemu w czasie wojny, w której
zarówno Polacy jak i Ukraińcy byli potrzebni.
Podobnie zresztą działacze polscy tuż po
wybuchu wojny tworzyli koncepcje mającego
odrodzić się państwa. Należy wspomnieć o tzw.
koncepcji austro–polskiej. Wedle niej, po uzyskania
od Rosji ziem Królestwa Polskiego miano utworzyć
trójczłonową monarchię habsburską składającą się z
Austrii, Węgier oraz Polski. Koncepcja ta była
znienawidzona przez Ukraińców, którzy starali się
robić wszystko co możliwe, przez dyplomację i
propagandę, aby nie doszło do jej realizacji.
Ukraińcom, w takim przypadku, pozostałby status
mniejszości narodowej i nie mogliby już liczyć na
jakąkolwiek pomoc Wiednia15. Tymczasem właśnie
tym planom polskim sprzyjał sam Franciszek Józef,
oraz nacjonaliści niemieccy. Niestety w 1916 r.
możliwość takiego rozwiązania przestała być
aktualna,
lansowano
powstanie
Królestwa
Polskiego, oraz wyodrębnienie Galicji.
W marcu 1917 r. zaktywizowali się
nacjonaliści ukraińscy powołując do życia
Ukraińską Centralnej Radę oraz Ukraińską
Republikę Ludową, której delegaci dołączyli do
rokowań w Brześciu16. Bardzo zaogniło to stosunki
z Polakami. Myślę, że warto tu zacytować
wypowiedź lwowskiego korespondenta Naczelnego
Komitetu Narodowego, będącą niejako oceną
zachowania działaczy ukraińskich w omawianym
okresie : Działalność Ukraińców scharakteryzować

można jako nieustanne knucie o szerokiej skali
środków podłych i podstępnych. Napady na
wszystko co polskie w pismach, metoda denuncjacji
Polaków jako moskalofilów, w ogóle odgrywanie
roli Tyrolczyków wschodu, osłabianie polityki NKN
i znaczenia Legionów, fałsze historyczne o Galicji,
Ziemi Chełmskiej i krajach zabranych, pisane
z powagą niewzruszonych naukowych dociekań, oto
roboty
ukraińskiej17.
Przykładem
treść
prawdziwości przynajmniej części tych zarzutów
jest chociażby informacja prasowa, jakoby
działacze ukraińscy posiadali dokument podpisany
przez wiceprezydenta Lwowa oraz gubernatora
Galicji z czasów rosyjskiej okupacji dotyczący
planowanej przez oba narody wspólnej zagłady
Ukraińców.
Z pewnością wielka polityka wywierała wpływ
na sytuację w Przemyślu. Uczniowie szkół
ukraińskich niemalże do końca wojny służyli
w armii austriackiej18. Młodzież polska zaś należąca
do I i III brygady legionów polskich wzięła udział
w kryzysie przysięgowym. W II brygadzie zaś,
która przysięgę złożyła większość stanowili właśnie
mieszkańcy Galicji, została ona przemianowana
w Polski
Korpus
Posiłkowy.
Ci
jednak
przemyślanie, którzy przysięgi nie złożyli, zostali
osadzeni
w obozach,
zlokalizowanych
w Bakończycach,
Pikulicach,
Siedliskach
19
i Żurawicy . Wielu więźniom udało się uciec
z obozów dzięki pomocy nowopowstałej Polskiej
Organizacji Wojskowej w Przemyślu, kolejarzom
umożliwiającym wyjazd z miasta, urzędnikom
starostwa i magistratu, którzy załatwiali im
fałszywe
dokumenty
oraz
licznym
przedstawicielom inteligencji oraz lokalnego
ziemiaństwa.20
Zaostrzenie
stosunków polsko–ukraińskich
w Przemyślu nastąpiło na przełomie 1917 i 1918 r.
Wobec upadku carskiej Rosji i bolszewickiej
deklaracji o samostanowieniu narodów, zwiększał

14

17

Co ciekawe, w omawianym czasie sprawa granic państwa
polskiego, o ile miałoby powstać, nie była jeszcze nawet
omawiana. Mimo to Ukraińcy chcieli zabezpieczyć się niejako
przewidując konflikt. Ibidem, s. 48-49.
15
Ibidem, s. 49-50.
16
Przedstawiciele URL zostali zaproszeni do Brześcia przez
same państwa centralne, Ibidem, s. 52.

Cyt za: Ibidem, s. 53.
Z. Konieczny, Walki polsko- ukraińskie…, s. 8.
19
Poza ostatnim obozem, trzy pierwsze znajdują się
dosłownie kilka kilometrów od dzisiejszej granicy z Ukrainą,
były więc usytuowane na szczególnie niebezpiecznym
w danej sytuacji obszarze. Ibidem, s. 8-9.
20
Ibidem, s. 9.
18
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się poziom patriotyzmu u działaczy ukraińskich.
Naganne z perspektywy przemyskich Polaków było
przesłanie
listu
pasterskiego
Jozafata
Kocyłowskiego biskupa przemyskiego obrządku
grekokatolickiego z listopada 1917 r. Mówił on
o zmartwychwstaniu Ukrainy i obowiązkach, jakie
nakłada to wobec wiernych swej ojczyźnie
obywateli21.
Najważniejszym jednak punktem zapalnym
początków 1918 r. stał się podpisany w marcu
pokój brzeski, a szczególnie ten zawarty między
państwami centralnymi a utworzoną Ukraińską
Ludową,
przyznający
Ukrainie
Republiką
Chełmszczyznę oraz część Podlasia. Po tym
wydarzeniu, na przemyskim rynku odbył się wiec
protestacyjny, w którym wzięło udział kilkanaście
tysięcy ludzi, z różnych partii politycznych oraz
różnych
warstw
społecznych.
Otwarcie
zaprotestował także biskup rzymskokatolicki
Sebastian Pelczar. W wygłoszonym przez niego
przemówieniu zawarte były słowa : protestuję
przeciw
czwartemu
podziałowi
Polski
i zamierzonym może jeszcze zamachom, a także
przeciw ewentualnemu rozdarciu Galicji. My
chcemy szanować słuszne prawa innych narodów
i żyć z sąsiadami w zgodzie, ale nie pozwolimy
wyrządzać Matce- Ojczyźnie zniewagi lub
krzywdy22.
Moment
wygłoszenia
owego
przemówienia w Sali „Sokoła” uważam za
kluczowy w historii konfliktu polsko–ukraińskiego
na terenie miasta. Oba narody przemówiły głosem
na początku XX w, wciąż najważniejszym – głosem
duszpasterzy.
Polskie organizacje z Przemyśla 17 lutego
wydały oświadczenie będące protestem przeciwko
traktatowi brzeskiemu. Znajduje się w nim ciekawy
moim zdaniem fragment: Wyrażamy przekonanie,
że ofiarowanie ziem polskich Rzeczypospolitej
Ukraińskiej jest sztuczką dyplomatyczną naszych
wrogów, zmierzających do powaśnienia Polaków z
Rusinami. Wyrażamy natomiast nadzieję pokojowej
ugody z Ukrainą na podstawie samostanowienia

21

Ibidem, s. 9-10, Por. Z. Konieczny, stosunki polskoukraińskie…, s. 8.
22
„Echo Przemyskie” nr 8 z 20.02. 1918.
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narodów23. Warto więc zwrócić uwagę, że nie
kierowano pretensji do samych Ukraińców, lecz do
państw centralnych, które stworzyły konfliktową
sytuację. Tydzień po proteście polskim odbyła się
również na rynku przemyskim radosna manifestacja
ludności ukraińskiej, wyrażająca uznanie dla
państw centralnych oraz głosząca hasła „Ukraina od
Karpat po Kaukaz”24. Polscy działacze, szczególnie
socjalistyczni ocenili je jednak jako umiarkowane,
nie wywołało zresztą żadnego skandalu, czy też
zamieszek w mieście. Podsumowując: stosunki obu
narodów nadal były utrzymane na dobrym
poziomie, mimo nawoływania biskupów do walki o
Ojczyznę oraz krzywdzących dla Polaków, a
niezwykle zadowalających Ukraińców decyzji
państw centralnych w Brześciu.
Sytuacja w mieście zaogniała się jednak
pomału z każdym kolejnym miesiącem za sprawą
wspomnianego biskupa Jozafata Kocyłowskiego25.
Jego listy pasterskie były odbierane przez niższych
duchownych grekokatolickich jako wezwanie do
żarliwej walki o granice państwa ukraińskiego, w
skład którego miał wejść Przemyśl. Oczywiście
realizacja takiej koncepcji nie obyłaby się bez
konfliktu z Polakami, wobec czego kler zaczął
pomału wzywać do zwalczania ludności polskiej
w mieście. Oprócz tego, poczynania działaczy
politycznych były coraz śmielsze, czego istotny
przykładem jest sytuacja w Radzie Miejskiej.
W czerwcu 1918 r. pojawił się tam spór
o dopuszczenie języka ukraińskiego do obrad Rady
Przybocznej, a następnie, w lipcu o zwiększenie
liczby mandatów dla Ukraińców w Radzie26.
Żądania miały stanowić wstęp do podziału Galicji,
a także uzasadniać pretensje ukraińskie do
Przemyśla. Mimo to polskie organizacje,
a szczególnie Zjednoczenie Towarzystw Polskich
w Przemyślu nadal nie chciało dopuścić do
23

„Nowy Głos Przemyski” nr 8 z 24.02.1918.
Z. Konieczny, Walki polsko- ukraińskie…, s. 11.
25
Ibidem, s. 12.
26
Obie sprawy skończyły się dla Ukraińców niepowodzeniem,
mimo rozbieżnych opinii na powyższe tematy. Mowa tu
o stanowisku przemyskich działaczy PPSD, którzy oponowali
za ustępstwami językowymi, bez których nie widzieli
możliwości koegzystencji w mieście obu narodów.
Z. Konieczny, walki- polsko ukraińskie…., s. 12.
24
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konfliktu, wysuwając tezy, że sprawy Galicji
Wschodniej rozstrzygnie kongres pokojowy, lub
porozumienie
polsko–ukraińskie27. Bardziej
radykalne poglądy miały środowiska wojskowe,
widzące groźbę zbrojnego zagarnięcia Przemyśla
przez Ukraińców
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
Tymczasem losy Polski potoczyły się
pomyślnie, 7 października miało miejsce orędzie
Rady Regencyjnej, 10 października Rada Miejska
Przemyśla wystosowała doń adres hołdowniczy.
Wówczas odbył się też wiec, w trakcie którego
Roman Dmochowski, przedstawiciel Ukraińców
pogratulował Polakom odrodzenia się ojczyzny oraz
wyraził nadzieję, że podobne szczęście spotka
Ukrainę28. 18 października Ukraińska Rada
Narodowa wydała oświadczenie o terytorium
Ukraińskim, do którego wliczał się także cały
obszar Galicji Wschodniej po San, następnie
Zgromadzenie Konstytucyjne we Lwowie wezwało
mieszkańców m.in. tych terenów do wybrania
reprezentantów do URN29. Mimo, że działania
strony ukraińskiej były coraz bardziej agresywne,
społeczność polska Przemyśla wydała podczas
wiecu 20 października oświadczenie, w którym
uznała podział Galicji za bezprawny, ale ustalenie
sposobu i klucza według którego określi się granice
Polski30 złożono w ręce kongresu światowego.
Widzimy tutaj dalsze unikanie konfliktu przez
polskich mieszkańców Przemyśla. Wciąż naiwnie
wierzono, że dojdzie do rozstrzygnięć politycznych
i ustalenia granicy z Ukrainą na drodze
dyplomatycznej. Poza tym, nie wierzono
w zdolności organizacyjne i militarne polityków
lwowskich31. Tymczasem 28 października powstała
w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna, która
miała objąć władzę w całej Galicji i jednocześnie
austriackie ministerstwo wojny powołało na
komendanta wojskowego Przemyśla byłego
komendanta Legionów Polskich gen. Stanisława
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Puchalskiego. Decyzja ta niezwykle wzburzyła
Ukraińców, gdyż byli przekonani, iż poprze on
Polaków w walce o przejęcie władzy w mieście.
W tym okresie obie nacje zaczynały się zbroić.32
Pod sam koniec listopada kierownictwo
konspiracji we Lwowie podjęło decyzję o przejęciu
Przemyśla. Datę zajęcia miasta przez Ukraińców
miasta ustalono na noc z 31 października na
1 listopada. Wówczas miano wysadzić mosty na
Sanie. Marna liczba sił URN nie pozwoliła jednak
na wykonanie rozkazu. 1 listopada do Przemyśla
dotarła wieść o zajęciu Lwowa przez Ukraińców, co
znacznie
podniosło
morale
Ukraińców
przemyskich. Zmobilizowało to także polskich
działaczy z POW, którzy zaczęli rozbrajać oddziały
austriackie, zajmując miasto. Ukraińcy nie podjęli
jeszcze żadnych działań, ale w godzinach od 15.00
do 22.00 tego dnia miały miejsce rozmowy polskoukraińskie33. Zakończyły się one podpisaniem
umowy dla utrzymania ładu i porządku w mieście
i okolicach.
Powołano
Komisję
Rządzącą
składającą się z 4 Polaków i 4 Ukraińców oraz
milicję w sile 2000 osób34. Polacy zgodzili się
przekazać Ukraińcom uzbrojenie dla kontyngentu
ich milicji, co uczynili już dnia następnego. Władze
cywilne i wojskowe pozostały nienaruszone, miały
jednak wykonywać polecenia Komisji, a sprawę
ustalenia ostatecznej przynależności miasta
odłożono w czasie. W tej trudnej sytuacji
zorganizowali się także Żydzi, tworząc milicję dla
ochrony swojego mienia, oraz Żydowską Radę
Ludową.35
Na Zasaniu mobilizowały się oddziały polskie,
a na Starym Mieście ukraińskie. Tymczasem zwykli
mieszkańcy miasta, nie zdając sobie sprawy
z przejściowego
charakteru
porozumienia
odetchnęli z ulgą. Mało tego, nawet polscy
przywódcy polityczni wierzyli, że po rozwiązaniach
terytorialnych, stosunki z państwem ukraińskim
ułożą się przyjaźnie, a może nawet dojdzie do
32

27

Ibidem, s. 13.
28
Ibidem, s. 13-15.
29
M. Kozłowski, Między Sanem a Zbruczem, walki o Lwów
i Galicję Wschodnią 1918- 1919, Kraków 1990, s. 110.
30
Z. Konieczny, walki polsko- ukraińskie…, s. 14.
31
Ibidem, s. 15.

Szacuje się, że siły polskie w Przemyślu liczyły około 100
osób, zaś Ukraińskie 50 i dodatkowe 200 stacjonujących
w Żurawicy, Ibidem, s. 18.
33
Działaczy polskich reprezentowało Zjednoczenie
Towarzystw Polskich oraz PPSD, zaś ukraińskich URN.
34
Z. Konieczny, walki polsko- ukraińskie…,s.27-28.
35
Ibidem, s. 29.
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jakiejś unii. Utrzymanie jednak obecnego układu
w Przemyślu było na dłuższą metę niemożliwe, ze
względu na jego strategiczne położenie. Posiadanie
miasta
przez
Ukraińców
uniemożliwiłoby
oddziałom polskim udzielenia pomocy Polakom we
Lwowie. Podobnie Ukraińcy zdawali sobie sprawę
jak mocna byłaby ich pozycja w rokowaniach
z Polską, gdyby Przemyśl był już w ich rękach.
4 listopada doszło do zajęcia przez Ukraińców
prawobrzeżnej części miasta36. Część oficerów
polskich trafiła w ich ręce, a reszta zaś
zorganizowała siły zbrojne po drugiej stronie Sanu,
której nie udało się tego dnia opanować Ukraińcom.
Następnie polska ludność miasta utworzyła Polską
Radę Narodową. Niemalże natychmiast Polacy
z Komisji Rządzącej skierowali do działaczy
ukraińskich
protest
o
złamanie
umowy
z 1 listopada,
na
co
odpowiedzieli
oni
wprowadzeniem sądów doraźnych. Odtąd można
było dostać karę śmierci za antyukraińskie
manifestacje, odezwy przeciwko nim kierowane,
napady na wojsko, zebrania i powoływanie
organizacji bez zgody ukraińskich władz oraz
posiadanie broni. W tym samym czasie podczas
nabożeństwa biskup Kocyłowski poparł zerwanie
umowy przez Ukraińców, nawoływał też do
wywieszenia w katedrze transparentu z napisem
„Boże Wielki, Jedyny Ruś-Ukrainę chroń”, tym
samym rozpoczynając już na dobre propagandę
antypolską
duchowieństwa
grekokatolickiego
37
w Przemyślu .
Antagonizmy
polskoukraińskie
były
podsycane także przez prasę, czego przykładem jest
czasopismo „Wolia”, które publikowało artykuły
o rzekomych okrucieństwach żołnierzy polskich,
np. o posiekaniu szablami zabitych żołnierzy
ukraińskich38. Szersza analiza różnych tekstów
w tym czasopiśmie wskazuje dobitnie, że miały one
charakter mobilizacyjny dla ludności ukraińskiej,
szczególnie
chłopskiej,
posiadającej
słabo
rozwiniętą świadomość narodową, lub tej związanej
z Polakami więzami koleżeńskimi, która nie chciała
36

Mowa tu oczywiście o Starym Mieście, część lewobrzeżną
stanowi Zasanie.
37
Z. Konieczny, Stosunki polsko- ukraińskie…, s. 8-9.
38
Z. Konieczny, Walki polsko- ukraińskie…, s. 41.
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się mieszać do konfliktu. Jednym zdaniem,
redaktorzy prasy zamierzali wciągnąć w wojnę
polsko-ukraińską większe rzesze ludzi. Ważnym
więc odbiorcą była młodzież mogąca wstępować do
oddziałów wojska ukraińskiego. Innym celem
obranym przez propagandę narodową było
pozyskanie robotników polskich dla idei dobrego
i bezproblemowego współżycia narodów, ale
w państwie ukraińskim. Lansowano więc teorię, że
w tym właśnie kraju będzie się im żyło lepiej.
Wykorzystano oczywiście niechęć do ziemiaństwa
i klas posiadających wzywając do skierowania
broni przeciwko nim. Dla realizacji tego celu
Radę
Robotniczopowołano
Ukraińską
39
Żołnierską . Co ciekawe, propaganda ta często
okazywała się skuteczna, wobec czego Polacy
powołali w mieście dla przeciwdziałania jej
7 listopada Polską Radę Robotniczo-Żołnierską.
Miała ona na celu doprowadzenie do zaniechania
walk między przedstawicielami obydwu narodów.
Agitacja ukraińska mimo tych działań nie ustała, ale
korzyścią było tworzenie się Polskiego Oddziału
Partyzancko-Robotniczego40.
Mimo prowadzonych walk, 4 listopada
w późnych godzinach nocnych podpisano rozejm.
Obie strony uznały San za linię demarkacyjną,
uzgodniły wycofanie oddziałów, które ją
przekroczyły oraz oddanie jeńców. URN obiecała
oddać PRN połowę zgromadzonej w magazynach
na Starym Mieście żywności oraz sprzętu
wojskowego. Dla usprawnienia życia w mieście,
ustalono swobodę przechodzenia przez kładkę
z jednej części miasta na drugą dla ludności
cywilnej oraz zniesienie sądów doraźnych.
Porozumienia dotyczącego linii demarkacyjnej
przestrzegano, ale tylko w samym Przemyślu.
W okolicznych wsiach np. Birczy czy Krasiczynie
nadal trwały walki, rozbrajano chłopów ukraińskich
służących w oddziałach milicji. Ukraińcy natomiast
bardzo dobrze wywiązali się z obietnicy oddania
żywności.
Pieczono
chleb,
a
następnie
samochodami przewożono na Zasanie, dzięki
czemu nie pogorszyły się warunki życia zwykłych
ludzi. Także dzięki możliwości, po uprzedniej
39
40

Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 49.
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kontroli, przejściu przez kładkę na drugą stronę
miasta, rodziny mogły się spotykać, ludzie docierać
do pracy. Ukraińcy mimo bardzo zaborczych
planów i antypolskiej polityki, nie utrudniali życia
Polakom w mieście. W późniejszym czasie spotkały
ich za to zarzuty ze strony lwowskiego dowództwa.
Wielokrotnie bowiem uważano, że są oni dla
Polaków zbyt łagodni. Mogę więc pokusić się
o stwierdzenie, że antypolska (i także antyukraińska
patrząc od drugiej strony) była tak zwana „wielka
polityka”, czyli decyzje polityczne, propaganda itp.
Zwykli ludzie w Przemyślu robili wszystko żeby
żyć jak dawniej, jakoś ułożyć sobie stosunki
z sąsiadami.
Istotna jest moim zdaniem także wspomniana
wcześniej mimochodem kwestia żydowska. Dość
szybko bowiem Żydowska Rada Ludowa
opowiedziała się w konflikcie
po stronie
ukraińskiej, co dostrzec można było dzięki
chociażby wspólnym patrolom milicyjnym,
strzeżeniu budynków miejskich i tym podobnym
działaniom. W czasopiśmie „Wolia” opublikowano
artykuł, który głosił uznanie ukraińskiej władzy
w Przemyślu przez Żydów41. Co ciekawe,
w rozmowach w Polakami przedstawiciele ŻRL
zaprzeczali współpracy z Ukraińcami. Zagadką
więc jest dlaczego jednak opcję ukraińską wybrali.
Moim
zdaniem
mogli
kierować
się
bezpieczeństwem swojego narodu, by nie być
między dwoma stronami postanowiono poprzeć,
którąś z opcji. Dlaczego jednak wybrano akurat
ukraińską, pozostaje to zagadką. Brak bowiem
wiadomości źródłowych na temat antysemityzmu
Polaków w Przemyślu, a nic bardziej oczywistego
nie nasuwa się na myśl w tej sytuacji. Pozostaje
więc niewiedza. Po zakończeniu wojny polskoukraińskiej żydowskie poparcie dla przegranych
skończyło się dla nich niestety nieciekawie.
Spowodowało to bowiem niechęć Przemyślan co
skutkowało np. rozbijaniem witryn ich licznych
sklepów. Ostatecznie patrole PRN zapobiegały
takim zachowaniom, ale nieufność i często wrogość
wobec przemyskich Żydów pozostała. Michał
Karaszewicz-Tokarzewski
po
przybyciu
41

Ibidem, s. 50
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12 listopada do Przemyśla, wydał decyzję
o nałożeniu na ludność żydowską kontrybucji
w wysokości 3 milionów koron, która to miała być
spłacona do 21 listopada42. Ostatecznie jednak
decyzję wycofano po złożeniu przez ŻRL
zobowiązania nie występowania przeciwko wojsku
polskiemu oraz co istotniejsze, zachowania
neutralności w sporze polsko-ukraińskim.
Już z samym początkiem listopada w centrach
decyzyjnych pojawiły się wątpliwości jak
zareagować wobec narastającego konfliktu polskoukraińskiego w Galicji Wschodniej. Przybyły
z Magdeburga Józef Piłsudski nie chciał eskalacji
konfliktu z Ukrainą, burzyło to bowiem całą jego
koncepcję polityczną. Otrzymał on właśnie władzę
z rąk Rady Regencyjnej, cały świat świętował
zakończenie wojny, a w tym czasie trwała przecież
inna, także niezwykle groźna43. Wydaje się, że
w ówczesnej sytuacji wyjścia nie było, a odsiecz i
pomoc Polakom we Lwowie i całej Galicji była
konieczna. O jej podjęcie apelował w szczególny
sposób ppłk Michał Karaszewicz- Tokarzewski44,
którego uznano później za głównego inicjatora
kolejnych wydarzeń45. Ostatecznie oddziałami
skierowanymi do zdobycia samego Przemyśla
kierował mjr Julian Stachiewicz, a wyruszyły one
z Krakowa 9 listopada, dzień później pojawiły się
już w Żurawicy. Na temat tej odsieczy
wypowiedział się później w interesujący sposób
brygadier Roja w następujący sposób: na wschodzie
Przemyśl odebrał potem Stachiewicz, wysłany tam
nie dla wojny z Rusinami, ale dla ochrony ludności
polskiej46. Sądzę, że świadczy to dobitnie o chęci
umniejszenia znaczenia operacji przez otoczenie
Józefa Piłsudskiego i znów ogromnej niechęci do
kontynuowania konfliktu z Ukraińcami. I tu znów
omijając szczegóły dotyczące działań wojennych,
informacją najistotniejszą jest przekroczenie Sanu
przez wszystkie oddziały już o godzinie 15.00
pierwszego dnia odsieczy, oraz zdobycie całego
42

Ibidem, s. 71.
M. Kozłowski, op. cit., s. 163.
44
Ibidem, s. 164.
45
Ostateczna decyzja o odsieczy dla Lwowa była bowiem
podjęta właśnie przez niego 16 listopada 1918 roku.
Z. Konieczny, walki polsko- ukraińskie…., s. 54.
46
M. Kozłowski, op. cit., s. 166.
43
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miasta już 12 listopada około godziny 13.00.
Ukraińcy nie stawiali już wtedy żadnego oporu,
wycofali się do okolicznych wsi47. Sukces był
prawie oczywisty, Polacy po przybyciu pomocy
z Krakowa mieli bowiem ogromną przewagę
liczebną, a także dominowali jakością uzbrojenia.
Morale żołnierzy zostały z pewnością podniesione
przez świadomość poparcia przez kraj. Wobec
takiej sytuacji, po raz kolejny zrodziło się w głowie
Polaków przekonanie o wyższości nad żołnierzami
ukraińskimi. Bardzo lekceważono ich siłę militarną.
Oddziały ukraińskie czuły się niepewnie, zwłaszcza
mając świadomość przegranych w innych miastach
Galicji, czując pogardę Polaków, oraz zmagając się
z wystąpieniami antyukraińskimi w prawobrzeżnej
części Przemyśla. Duże znaczenie miało też ciągłe
oczekiwanie Ukraińców na przybycie oddziałów
pomocniczych ze Stryja, do którego nie doszło48.
Istnieją trudności w określeniu strat
ludnościowych w ostatecznych walkach o Przemyśl
z listopada 1918 r. Inne dane podają bowiem źródła
polskie a inne ukraińskie. Zdzisław Konieczny
ustalił na podstawie późniejszych źródeł i relacji, że
było to prawdopodobnie 15 zabitych, 30 rannych po
stronie polskiej, zaś 11 poległych po stronie
ukraińskiej. Podczas walk zginęło na szczęście
tylko 5 osób cywilnych.49 Gorszy problem dotyczy
określenia jeńców wziętych do niewoli, przyjmuje
się jednak, że bliższe prawdy są dane polskie,
mówiące, iż Ukraińcy wzięli do niewoli
14 żołnierzy polskich, zaś Polacy 200 żołnierzy
ukraińskich50. Kilkaset jeńców ukraińskich zostało
przewiezionych do Krakowa, gdzie mieli dość
dobre warunki. Może i nawet zbyt dobre, wręcz
sprzyjające ucieczkom.
W wyniku ostatecznych rozstrzygnięć wojny
polsko-ukraińskiej została na kilkadziesiąt lat
odroczona sprawa istnienia państwa ukraińskiego.
47

Największe skupiska żołnierzy Ukraińskich przebywały
w Pikulicach oraz Siedliskach, położonych tuż przy dzisiejszej
granicy. Z. Konieczny, walki polsko- ukraińskie…, s. 65.
48
Ibidem, s. 66.
49
Ibidem, s. 67.
50
Dane ukraińskie podają jakoby Polacy wzięli do niewoli
1300 ukraińskich żołnierzy, liczba ta jest jednak z pewnością
przesadzona, gdyż tylu żołnierzy nie brało nawet udziału
w walkach.
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Wygrana przez Polaków wojna nie rozstrzygnęła
sporu, konflikt przybrał w czasie II wojny
światowej charakter masowej eksterminacji
Polaków jak i Ukraińców na ziemiach spornych.
Jak jednak konflikt zakończył się dla mieszkańców
Przemyśla? Wydaje się, że wcale nie zmienił tak
wiele jakby się wydawało, ale jednak zmiany
zaszły. Nie było to jednak z pewnością przejście od
przyjaźni do nienawiści. W świadomości Polaków
konflikt zachował się, czego dowodem jest
nazywanie młodzieży walczącej w obronie
Przemyśla „Orlętami przemyskimi”. Jak łatwo się
domyślać nomenklatura taka naśladowała lwowską,
tak więc i stosunek Polaków do Ukraińców
i odwrotnie zaczął być dyktowany przez
wydarzenia centralne, główne założenia działaczy
narodowych.
Wzrosła
świadomość
różnic,
szczególnie różnic interesów, wraz z wzrostem
świadomości narodowej Polaków, jak i Ukraińców.
Podczas gdy wcześniej utrzymywano stosunki
koleżeńskie oraz rodzinne nie zwracając uwagi na
narodowość, teraz zaczęła ona odgrywać coraz
większe znaczenie. Polacy od Ukraińców, ale też
Ukraińcy od Polaków zaczęli się separować, co
uwydatni się dwadzieścia lat później podczas
kolejnej zawieruchy wojennej.
Bibliografia:
1) Łukomski Grzegorz, Partacz Czesław, Polak
Bogusław, Wojna polsko- ukraińska 1918–
1919, Koszalin-Warszawa, 1994.
2) Konieczny Zdzisław, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w
latach 1918–1947, Wrocław 2006.
3) Konieczny Zdzisław, Walki polskoukraińskie w Przemyślu i okolicy listopad
grudzień 1918, Przemyśl 1993.
4) Kozłowski Maciej, Między Sanem a
Zbruczem, walki o Lwów i Galicję
Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990.
Autorka jest absolwentką Studiów Licencjackich w zakresie
historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.
Pełniła funkcję prezesa Koła Naukowego Historii Krajów
Europy Wschodniej.
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Łukasz Bajda

Paweł Jasienica w Bieszczadach
Chyba żadnemu miłośnikowi historii Polski,
a zwłaszcza czasów przedrozbiorowych, nie trzeba
przedstawiać postaci najwybitniejszego i najbardziej poczytnego eseisty historycznego w naszym kraju. Jednakże fakt związków Pawła
Jasienicy z Bieszczadami nawet dla największych
wielbicieli jego twórczości, nie jest już tak
oczywisty.
Trudno stwierdzić ile razy Paweł Jasienica
odwiedził Bieszczady. Jednak jego kontakt z tym
regionem nie był incydentalny. Córka pisarza –
Ewa Beynar, pracowała w latach 1960–67 przy
budowie solińskiej zapory: Kiedy skończyłam studia
i rozpoczęłam pracę przy budowie zapory wodnej
na Sanie w Solinie, rodzice mnie tam odwiedzali.
Bardzo polubili Bieszczady, zostali zaakceptowani
przez moich znajomych, zarówno budowlańców, jak
też towarzystwo górskie, dla którego przede
wszystkim opuściłam Warszawę.51 Ewa Beynar była
jedyną kobietą pracującą przy budowie zapory
solińskiej jako inspektor zmianowy. Do jej zadań
należało sprawdzanie prawidłowości wykonywanych robót.
Tak po latach napisała córka znanego pisarza
o bieszczadzkich wędrówkach z ojcem: Kondycję
miał niezłą i Bieszczady przemierzał bez kłopotów.
Noclegi w namiocie też znosił dobrze. We
wspomnieniowej książce Ewy Beynar – Czeczott na
stronie 84 możemy zobaczyć 2 zdjęcia
dokumentujące te bieszczadzkie wędrówki. Na
jednym z nich widać Pawła Jasienicę z żoną i córką
na Połoninie Caryńskiej, a na drugim pisarza z żoną
przeprawiającego się przez potok górski.
Początkowo do córki pracującej przy budowie
zapory solińskiej pisarz przyjeżdżał wraz z żoną,
która zmarła w marcu 1965 r. Jeszcze w tym
samym miesiącu państwo Beynarowie byli razem
u córki w Bieszczadach.

51

E. Beynar – Czeczott, Mój Ojciec Paweł Jasienica, E.
Beynar, s. 82. Wszystkie cytowane tu wspomnienia córki
Pawła Jasienicy pochodzą z tej książki.

Grudzień 2011

Po pogrzebie żony pisarz wyjechał wraz
z córką do Soliny. Ewa Beynar wraz ze swoim
przyszłym mężem Olgierdem Czeczottem byli
wówczas ratownikami bieszczadzkiej grupy GOPR:
Akurat w tym czasie zarząd naszej grupy postanowił
utworzyć sezonową dyżurkę namiotową pod
szczytem Wielkiej Rawki. Zgłosiliśmy się na dyżur
i niezbyt legalnie zabraliśmy tatę. Spędziliśmy
w małym namiocie chyba tydzień i cały ten czas
równo padało. Turystów ani śladu. Jedno ze zdjęć
zamieszczonych w cytowanej tu wielokrotnie
książce ilustruje ten pobyt Pawła Jasienicy pod
Wielką Rawką w 1965 r.
W grudniu 1966 r. Paweł Jasienica odwiedził
Sanok, gdyż właśnie w tym mieście wzięła ślub
cywilny jego córka. Ewa Beynar po zawarciu
związku małżeńskiego zakończyła pracę w Solinie.
Nie skończyły się jednak jej, a zarazem również jej
ojca związki z Bieszczadami.
Autor
Polski
Jagiellonów
przemierzał
Bieszczady nie tylko pieszo. Latem 1968 r. Paweł
Jasienica z córką, zięciem, Bohdanem Cywińskim
oraz
Markiem
Koprowskim
wyruszyli
w Bieszczady pakując na dach samochodu (...)
składaną żaglówkę typu „mewa”. Ewa BeynarCzeczott wspominała jak żeglowali po właśnie
napełniającym się wodą Zalewie Solińskim,
a nocowali w namiotach rozbitych koło Sokolego.
Córka i zięć Jasienicy byli zaprzyjaźnieni
z Henrykiem Viktorinim: Wieczorami odwiedzał
nad
Henryk,
czasem
przybywał
konno.
Zaproponował kiedyś tacie przejażdżkę. Ze
zdziwieniem patrzyliśmy, jak ojciec wskoczył na
konia i galopował, nawet się nie oglądając. Nie ten
człowiek. Wielką to sprawiało przyjemność i tacie,
i nam.
Gdy Ewa Beynar-Czeczott wraz z mężem
i córką spędzała wakacje 1969 r. w Dwerniczku,
Paweł Jasienica po raz kolejny odwiedził
Bieszczady. Prawdopodobnie był to jego ostatni
przyjazd w te strony.
Można pokusić się o stwierdzenie, że
wyjazdy w Bieszczady były dla autora Polski
Jagiellonów nie tylko odpoczynkiem i oderwaniem
od trosk, ale również źródłem inspiracji. Warto
14
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zacytować tutaj jeden akapit z pierwszego tomu
Rzeczypospolitej Obojga Narodów:
Pomiędzy Leskiem a Sanokiem sterczą nad
Sanem szczątki zamku, zwanego Sobień. Trudno je
odnaleźć, bo urwiste przepięknie położone wzgórze
zupełnie zarosło lasem. Na szczęście obejrzeć
można ruinę baszty oraz monumentalnego gmachu
z ciosów kamiennych. Wzniesioną przez Kazimierza
Wielkiego twierdzę zburzyli w roku 1474 Węgrzy
Macieja Korwina, którzy spustoszyli wtedy połacie
południa kraju.52
Paweł Jasienica utrzymywał kontakty
z wieloma polskimi pisarzami. Jednego z nich –
Kazimierza Orłosia poznał w Bieszczadach. Prozaik
ten zasłynął w PRL, że jak pierwszy z krajowych
pisarzy opublikował powieść za granicą bez zgody
władz pod własnym nazwiskiem. „Cudowna
melina”, bo o tej książce mowa, była zainspirowana
przeżyciami autora z okresu pracy w biurze
prawnym obsługującym budowę zapory wodnej
w Solinie. W powieści tej ukazał różne nadużycia
jakich dokonywali partyjni włodarze pewnego
powiatowego miasteczka.
Jak wspomina Ewa Beynar, Paweł Jasienica
był również związany z SKPB Warszawa:
W Warszawie bywał zapraszany na prelekcje do
Studenckiego Koła Przewodników działającego w
Bieszczadach. Chodziło o przystępne i rzetelne
zrelacjonowanie stosunków polsko – ukraińskich.
Wydaje się, że temat „pisarze polscy
w Bieszczadach” został zamknięty wyłącznie dla
kilku postaci, wśród których królują Aleksander
Fredro, Wincenty Pol i Zygmunt Kaczkowski.
Trzeba jednak pamiętać, że Bieszczady odwiedzali
i pisali tutaj również inni twórcy. Paweł Jasienica
jest tylko jednym z tych, którzy często są pomijani
w wyliczeniu pisarzy związanych z Bieszczadami.

52

P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny
wiek, Warszawa 1989.
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Krystyna Rzędzian

Działalność malarza Jana Medyckiego
Ioan, Joan, Iwan czy też Jan Medycki
pochodził z rodziny malarza Stefana Medyckiego,
syna popa wywodzącego się najprawdopodobniej
z Medyki.

Ikonostas cerkwi w Owczarach-Rychwałdzie

Działalność
artystyczna
Jana
jest
udokumentowana zachowanymi zabytkami z lat
1694-17121; wiadomo, że podjął się w sierpniu
1694 r. w cerkwi p.w. Podwyższenia Krzyża
w Drohobyczu odnowy ikon z przedstawieniami
Matki Boskiej oraz Chrystusa z apostołami2,
a w 1708 r. powierzono mu prace w kościele
rzymskokatolickim w Muszynie. Z fundacji
muszyńskiego kościelnego, Jana Szabliowskiego
wykonał tam obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem,
św. Idzim i św. Bernardem oraz postacią fundatora.
Na dziele tym widnieje inskrypcja Jan Medycki
Maliarz3. Kolejno, w 1712 r., wykonał do
1

R. Biskupski, Zespół ikon wykonany w 1712 r. przez Joana
Medyckiego, aneks do: Ikonostas, Owczary k. Gorlic,
dokumentacja konserwatorska, opr. T. Pieniążek i in., mps
1985 [przechowywany w Nowym Sączu, w archiwum
delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Krakowie, nr 2262], s. 41.. Późniejsze realizacje malarza nie
zachowały się, zob.: R. Biskupski, M. Kornecki, Medycki
Ioan, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających (zmarłych przed 1966). Malarze. Rzeźbiarze.
Graficy, red. J. Derwojed, t. V, Warszawa 1993, s. 464.
2
R. Biskupski, M. Kornecki, Medycki Ioan..., s. 464.
3
Więcej informacji dotyczących tego obrazu można znaleźć
w artykule Mariana Korneckiego. Zob.: M. Kornecki,
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ikonostasu z Owczar rząd ikon namiestnych,
świątecznych, przedstawienia z predelli, wizerunek
Ostatniej Wieczerzy oraz medaliony i ościeża
carskich wrót. W 1713 r., stworzył ikonę
Opłakiwania do cerkwi Narodzenia Matki Boskiej
w Nowej Wsi k. Nowego Sącza, a w 1722 r.
przedstawił na zaplecku ambony w kościele
rzymskokatolickim w Staszkówce koło Gorlic
św. Jana Chrzciciela z barankiem. Obie te realizacje
obecnie już nie istnieją4. Prócz tego Kornecki
z działalnością Medyckiego wiąże też pojedyncze
ikony z cerkwi w Szczawniku, Miliku i Zubrzyku5
oraz datowaną na 1705 r. ikonę Pokrowy
z Wojkowej o niemal identycznej jak w Owczarach
kompozycji6, a także obrazy przedstawiające scenę
śmierci św. Józefa znajdujące się w kościołach
w Muszynie i Tyliczu7.
Już sama zdolność dostosowywania się do
wymogów zarówno wschodnich, jak i zachodnich
norm przy wystroju świątyń, wskazuje na
znajomość oczekiwań obu obrządków oraz
sugeruje, że artysta mógł w swej twórczości łączyć
pierwiastki sztuki unickiej i rzymskokatolickiej.
Według Biskupskiego widoczne w owczarskich
ikonach odchodzenie od tradycyjnych schematów
ikonograficznych i wprowadzanie nowych typów
wskazuje, że ich autor musiał utrzymywać kontakty
z ośrodkami Lwowa lub Żółkwi, gdzie szczególnie
silnie oddziaływanie miały importowane grafiki
zachodnie8. Z kolei według Korneckiego Jan
Medycki jawi się jako malarz o dużych
możliwościach, realizujący obszerne programy
tematyczne, dysponujący niewątpliwie potrzebną
wiedzą, także teoretyczną, badacz zaznacza jednak,
że ikony Medyckiego świadczą również o wysokim
stopniu rutyny9. Natomiast Biskupski podkreśla
Z dziejów sztuki „państwa muszyńskiego” dawnego dominium
biskupów krakowskich w Beskidzie Sądeckim (dokończenie),
„Teki Krakowskie” 4 (1997), s. 31.
4
R. Biskupski, M. Kornecki, Medycki Ioan..., s. 464.
5
M. Kornecki, Z dziejów sztuki..., s. 32.
6
M. Kornecki, Obrazy i „ikony” Jana Medyckiego.
Przyczynek do dziejów malarstwa na karpackiej prowincki na
początku XVIII wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 50 (1993),
nr 2-3, s. 253.
7
Tamże, s. 249.
8
R. Biskupski, Zespół ikon wykonany..., s. 41.
9
M. Kornecki, Obrazy i „ikony”..., s. 253.
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biegłość warsztatową malarza, uważa go za jednego
z nielicznych profesjonalistów tworzących w tym
czasie na Łemkowszczyźnie. Badacz zdaje się
sugerować, że twórczość Medyckiego kontynuuje
wysoki poziom warsztatowy XVII-wiecznych
mistrzów związanych z kręgiem artystycznym
Lwowa: Ikony wykonane w 1 połowie XVII wieku
przez malarzy profesjonalnych odznaczają się
stylistyczną
jednorodnością.
Przy
znaczną
zrozumiałych różnicach w manierze wykonania
typowa dla tych malarzy jest biegłość
w operowaniu warsztatem i umiejętność wydobywania plastyki ciała o karnacjach zwykle
w ciepłych
odcieniach
ochrowo-ugrowych.
W ikonach tych malarzy na ogół nie występują
przerysowania proporcji przedstawionych postaci.
W ich dziełach widoczne jest staranie o nadanie
miękkości udrapowanym fałdom i wysiłek do
ułożenia ich zgodnie z ruchem i gestem postaci. [...]
okres przypadający na przełom XVII i XVIII w.
można uznać za kolejną cezurę w dziejach
ukraińskiego malarstwa ikonowego. Wprawdzie
w tym okresie pracują tacy uzdolnieni malarze jak
na przykład Jow Kondzelewycz, Iwan Rutkowycz
lub Joan Medyckij i S. Medyckij, lecz w tamtym
czasie na obraz malarstwa ikonowego w głównej
mierze składała się produkcja prowincjonalnych
warsztatów10.
Natomiast
węgierski
badacz
Bernadett Puskás stwierdza, że naśladownictwo
renesansu, a później baroku, jest charakterystyczne
dla wszystkich mistrzów, których możemy zaliczyć
do lwowskiego kręgu malarstwa ikonowego11, co
wydaje się potwierdzać lwowską genezę twórczości
Medyckiego, charakteryzującej się zarówno
latynizacją ikonografii, jak i zastosowaniem
stylistyki zgodnej z epoką, z mocnym
światłocieniem, nasyconym kolorem i często
dynamiczną kompozycją. Według Korneckiego
stworzone przez Medyckiego owczarskie predelle
wykazują
może
najdalej
idący
stopień
okcydentalizacji […] i tworzą jakby pomost między
10

R. Biskupski, Sztuka Kościoła prawosławnego..., s. 354356.
11
Puskás B., Między Wschodem a Zachodem. Ikony z regionu
Karpat z XV-XVIII wieku, [w:] Łemkowie w historii i kulturze
Karpat, cz. 2, red. Jerzy Czajkowski, Sanok 1994, s. 276.
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ikoną a obrazem na tle warsztatu Medyckiego12.
Obiekty wykonane przez Medyckiego bywają też
porównywane do dzieł działającego w tym samym
czasie Iwana Rutkowycza:
Ikonostasy Rutkowicza mają rozbudowaną
formę. Kolorystyka ikon odbiega daleko od kanonu
malarstwa cerkiewnego, pojawiają się często nowe
pigmenty: fiolet i róż. Podobną formę zachowują
ikonostasy na Podkarpaciu, wśród których na
uwagę zasługuje kompletna konstrukcja z Owczar13.
Co ciekawe, zdaje się, iż obaj artyści w pewnym
stopniu mogli inspirować się tym samym dziełem
literackim – wydaną w Kijowie publikacją
Antoniego Radziwiłowskiego Wieniec Christow14.
Wydaje się zatem, że działalność Jana Medyckiego
jest jak najbardziej godna uwagi i stanowi ważny
wkład w sztukę cerkiewną na Łemkowszczyźnie.

Cerkiew w Owczarach-Rychwałdzie

12

M. Kornecki, Obrazy i „ikony”..., s. 253.
W. Deluga, Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej
Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000, s. 103.
14
Według Delugi Rutkowicz był jednym z pierwszych
artystów, który wprowadził nieznany wcześniej tzw. cykl
niedziel Pięćdziesiątnicy, przy czym badacz sugeruje, że
źródłem literackim dla nowych przedstawień był właśnie ów
Wieniec Christow (zob. W. Deluga, Malarstwo i grafika...,
s. 103). Natomiast w Owczarach znajdował się egzemplarz tej
publikacji, zakupiony w 1688 r. przez prezbitera cerkwi,
Stefana, u lwowskiego kupca Piotra Szafranowskiego
(zob. R. Biskupski, Inspiracje grafika malarstwa ikonowego
XVI i I połowy XVIII wieku, „Materiały Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku” 13 (1977), nr 23, s. 11).
Można zatem przypuszczać, że ilustracje księgi znał również
pracujący tam Jan Medycki.
13
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Krystyna Rzędzian

Ikony karpackie czy cerkiewne
malarstwo tablicowe?
Sceny narracyjne ikonostasu z Owczar
Rozważania nad ikonami Łemkowszczyzny
nieuchronnie prowadzą do spostrzeżenia w ich
ikonografii i stylistyce znacznych odstępstw od
kanonu. Nasuwają się wątpliwości, czy wizerunki w
dużej mierze odległe od tradycyjnych wzorów nadal
można określać mianem ikon, czy też ich
latynizacja jest tak dalece posunięta, że stały się
zwykłymi obrazami, które równie dobrze mogłyby
funkcjonować w ołtarzach Kościoła Zachodniego.
Te z kolei prowokują pytania o kryterium
kwalifikacji; o czynnik, który decyduje, że dany
obiekt jest, bądź też nie jest ikoną. Dla ułatwienia
obserwacji problemu przyjrzyjmy się wybranemu
zespołowi ikon: przedstawieniom narracyjnym
pochodzącym z ikonostasu w OwczarachRychwałdzie, które powstały w pierwszej połowie
XVIII w., wykonane przez malarza Joana
Medyckiego.
Pojęcie „ikona karpacka” jest stosunkowo
nowe i wśród naukowców budzi pewne dyskusje.
Kontrowersje te dotyczyły przede wszystkim
aspektów
geograficznych;
między
innymi
Biskupski nie akceptując tego terminu używał na
jego miejsce określenia „ukraińskie malarstwo
ikonowe”53. Janocha w swych publikacjach stosuje
termin ikona „białoruska”, czy „ukraińska”54,
natomiast Deluga powołuje się na pojęcie
stworzone przez Kłosińską55. Nie wykazywano
natomiast większych zastrzeżeń co do samego
słowa „ikona”, choć zauważano i podkreślano

53

Zob.: R. Biskupski, Sztuka Kościoła prawosławnego i
unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XVII i w pierwszej
połowie XVIII wieku, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat
sąsiedztwa, t. 2 Studia z dziejów chrześcijaństwa na
pograniczu kulturowym i etnicznym, red. S. Stępień, Przemyśl
1994, s. 351-370.
54
Zob.: M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne
w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu, Warszawa 2001.
55
W. Deluga, Malarstwo i grafika..., s. 25.
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odmienność wizerunków z terenu Karpat od tych
zgodnych z bizantyńskim kanonem.
Badaczem, który więcej uwagi poświęcił
wspomnianym wątpliwościom jest Wojciech
Białopiotrowicz. Wydaje się zasadne przytoczenie
jego spostrzeżeń. Przede wszystkim Białpiotrowicz
zastanawia się nad kwestią kryteriów „ikonowości”:
czy w ogóle można je wyróżnić, a jeśli tak, to jakie
miałyby one być. Punktem wyjścia dla jego
rozważań jest pytanie, czy sam fakt umieszczenia
obrazu w ikonostasie czyni z niego ikonę. Uważa
on, że w badaniu tego problemu nie należy w ogóle
brać pod uwagę wizerunków, które stosują
wypracowane na zachodzie zabiegi „konkretyzacji
optycznej”, takie jak perspektywa zbieżna, czy
malarska. Według niego przeważa w nich bowiem
„forma pozytywowa”, czyli naśladownictwo
rzeczywistości przestrzeni, postaci i przedmiotów
nad „formą negatywową”, jaką jest metafizyczny
przekaz, stanowiący sedno ikony56. Według
Białopiotrowicza obrazów, w których ukazana jest
iluzyjność przestrzeni, czy zewnętrzne oświetlenie
w żadnym razie nie można traktować jako ikony.
Problem badawczy stanowią natomiast dla niego
obiekty, w których ich autorzy starali się pogodzić
tradycję kanonu z wzorami napływającymi
z Zachodu. Jako przykład podaje równoczesne
stosowanie perspektywy zbieżnej i odwróconej, czy
pozbawienie ikony będącego jej integralną
teologicznie częścią podpisu. Według niego
zachodzi tu opisane przez Goldschmidta zjawisko
rozbicia formy: forma występująca w dziele sztuki
zostaje przez obserwatora uchwycona nie w swym
organicznym kontekście, lecz jako suma szczegółów
[…]. Jest to albo niższy stopień postrzegania,
któremu nie towarzyszy rozumienie związków
logiczno-skutkowych, albo jednostronne ukierunkowanie
uwagi,
spowodowane
specyficznymi
57
zainteresowaniami . Białopiotrowicz podkreśla też
znaczenie sztuki ludowej dla malarstwa sakralnego
regionu Karpat. Dochodzi zatem do wniosku, że
56

W. Białopiotrowicz, Z problemów ikony karpackiej, [w:]
Chrześcijański wschód a kultura polska, red.
R. Łużny, Lublin 1989, s. 353.
57
Tamże, s. 354.
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dziełom, w których zachodzi wspomniane zjawisko
rozbicia formy, brakuje wewnętrznej jedności; to
zaś prowokuje ambiwalencję interpretacji. Brak
spójności i nieścisłość przekazu uniemożliwiają
prawidłowe funkcjonowanie takiego wizerunku
jako ikony. Dodaje jednak, że nie twierdzi, by
malarstwo to było pozbawione sacrum, czy choćby
wartości artystycznych; proponuje jednak nową
nazwę: termin „cerkiewne malarstwo tablicowe”
z dookreśleniem geograficznym, np. „karpackie”,
„ukraińskie”, „mołdawskie” itp., mógłby według
niego zastąpić pojęcie „ikony karpackiej”58.
Sceny narracyjne z Owczar wydają się
potwierdzać tezy Białopiotrowicza. Badacz jest
jednak
w
swym
osądzie
osamotniony,
a proponowany przez Kłosińską termin „ikona
karpacka” wciąż pozostaje szeroko stosowany przez
czołowych polskich badaczy tematu. Pewnym jest,
że malarstwo ikonowe tych terenów wyróżnia się
pośród innych obszarów pozostających pod
wpływem Kościoła Wschodniego. Sugeruje to
choćby sama forma ikonostasu karpackiego – jego
cztero-, bądź pięciorzędowa struktura czyni go
znacznie skromniejszym od przegród rosyjskich; w
Karpatach zamieniona jest również kolejność
rzędów: świątecznego i Deesis. Kłosińska
charakteryzując karpackie malarstwo cerkiewne
zauważa wśród jego cech wiele rysów
specyficznych, odmiennych od kanonicznych
wzorców, a jednak nie odmawia tym wizerunkom
miana ikony. Wymienia między innymi gruby
kontur, nagromadzenie szczegółów, wyraźne
kreskowanie, niewielkie użycie złota, czy
wielobarwność, czasem ludowy prymitywizm59. Te
zasadnicze właściwości karpackich ikon nie
poddają się krytyce Białopotrowicza; nie wywołują
one braku wewnętrznej jedności dzieła, czy
nieścisłości interpretacyjnych. Kłosińska przyznaje
jednak, że sytuacja zmienia się zasadniczo w XVII,
a szczególnie XVIII i XIX w. Brak bogatych
fundatorów, spory unitów z dyzunitami oraz silne
wpływy
barokowego
Zachodu
powodują
gwałtowny spadek poziomu malarstwa na terenie
58
59

Tamże, s. 363.
J. Kłosińska, Ikony, Kraków 1973, s. 39-41.
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Karpat60. Stosuje się wtedy gorszy gatunek farb
o mniejszej rozpiętości gamy kolorystycznej,
niemal zupełnie odstępuje się od złoceń, wkraczają
elementy zachodniej ikonografii i stylistyki.
Czynnikiem przełomowym jest dla Kłosińskiej
ukazanie jednokierunkowego źródła światła
modelującego bryłę; wizerunek wykorzystujący taki
zabieg traci według niej charakter dzieła
nadprzyrodzonego i stanowi bardziej obraz religijny
niż ikonę.
Wizerunki
owczarskie
nie
dają
się
jednoznacznie
zakwalifikować.
Kanoniczna
kompozycja wielu z nich sugeruje kontynuowanie
tradycji ikony, natomiast silna latynizacja
pozostałych
odzwierciedla
XVIII-wieczne
tendencje malarstwa zachodniego. Przy próbie
odpowiedzenia na pytanie, czy można je określić
jako ikony karpackie konieczne jest ustalenie
kryteriów oceny; ich jednoznaczne określenie jest
problematyczne, jednakże na podstawie badań
Kłosińskiej oraz polemiki Białopiotrowicza
wyłaniają się pewne zasadnicze aspekty
„ikonowości”: ikona karpacka powinna być
podpisana; brak w niej jednokierunkowego źródła
światła; nie stosuje się w niej perspektywy zbieżnej,
ani malarskiej; możliwa jest za to pewna ludowość
i przerysowania proporcji61.
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Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego,
Zaśnięcie Maryi, Narodziny Maryi oraz Sen Jakuba.
Większość z tych scen dodatkowo wyróżnia się
silnym barokowym światłocieniem (Zwiastowanie
Maryi, Zesłanie Ducha Świętego, Zaśnięcie Maryi,
Sen Jakuba), bądź zastosowaniem perspektywy
zbieżnej, np. w Narodzinach Maryi lub malarskiej,
np. w Śnie
Jakuba. Spośród wymienionych
przedstawień jedynie Zaśnięcie Maryi odznacza się
niemalże
całkowicie
zgodną
z
kanonem
kompozycją. Prócz tego wszystkie te wizerunki
charakteryzują się ograniczoną gamą barwną, brak
im złoceń oraz wykazują wiele wpływów
ikonografii zachodniej. Wydaje się zatem, że nie
spełniają żadnego z najbardziej istotnych kryteriów
oceny i nazywanie ich ikonami byłoby
nieuzasadnione.

Zesłanie Ducha Świętego

Ostatnia Wieczerza

Chcąc stosować powyższe kryteria konieczne
jest odrzucenie z rozważań wszystkich wizerunków
pozbawionych podpisów: są to Wprowadzenie
Maryi do świątyni, Ofiarowanie w świątyni,
Zwiastowanie
Maryi,
Ostatnia
Wieczerza,
60

Tamże, s. 42.
Zob.: J. Kłosińska, dz. cyt., s. 11-14 i 34-42 oraz W.
Białopiotrowicz, dz. cyt., s. 347-363.

61

Pozostałe trzynaście ikon posiada podpisy: są
to Przemienienie Pańskie (zarówno z rzędu
namiestnego, jak i świątecznego), Pokrow, Boże
Narodzenie, Chrzest Chrystusa, Wjazd do
Jerozolimy, Zmartwychwstanie, W drodze do
Emaus, Chrystus w grobie, Trzy Marie grobu,
Miłosierny Samarytanin, Chrystus u Marty i Marii
oraz Chrystus i Samarytanka. Jest to grupa bardzo
różnorodnych scen; zastosowanie jednakowych
kryteriów do wszystkich z nich wydaje się
niemożliwe, choćby ze względu na specyfikę
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rzędów, z których pochodzą. Siedem z nich stanowi
fragment tradycyjnych rzędów: namiestnego
i świątecznego, zaś pozostałe sześć – późno
powstałych struktur predelli i rzędu Niedziel
Pięćdziesiątnicy.
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Chrystusa oraz Zmartwychwstanie, które operują
silnym światłocieniem i barokową maniera
tenebrosa.
Co więcej, przedstawienie Zmartwychwstania
samo w sobie obce jest kanonicznej sztuce
ikonowej, gdzie temat ten ujmowany był w scenie
Zstąpienia do otchłani; podobnie owczarskie Boże
Narodzenie jest właściwie zachodnią Adoracją
Dzieciątka; również Chrzest Chrystusa wykazuje
znaczne odstępstwa od tradycyjnej ikonografii.

Chrzest Chrystusa

Przemienienie Pańskie

Zmartwychwstanie

Przy pierwszej z tych grup kolejne kryterium,
jakim jest występowanie jednokierunkowego źródła
światła pozwala na odmówienie „ikonowości”
kolejnym trzem scenom: Boże Narodzenie, Chrzest

Zatem na tle rzędu świątecznego wyróżnia się
jedynie scena Przemienienia Pańskiego. Podpisana
jest imionami ukazanych uczniów: Jana, Piotra
i Jakuba; brak tu jednokierunkowego źródła światła
i zachodnich zabiegów perspektywicznych. Owalna
poświata za postacią Chrystusa nawiązuje do
tradycyjnej mandorli, a jednak wpływy przede
wszystkim stylistyki barokowej są tu silne. Mimo to
wydaje się, iż przy założeniu, że owa barokizacja
jest przejawem pewnej ludowości oraz przy
stwierdzeniu, że ów wizerunek spełnia założone
kryteria, można chyba uznać Przemienienie Pańskie
z rzędu świątecznego za ikonę karpacką. Z grupy
ikon pochodzących z „tradycyjnych” rzędów
pozostają zatem jedynie sceny rzędu namiestnego:
Pokrow i Przemienienie Pańskie. Jako jedyne
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spośród omawianych przedstawień posiadają
złocone tło. Spełniają one wszystkie ustalone
warunki „ikonowości”, co nie znaczy, że
pozbawione są wpływów zachodnich; dotyczą one
przede wszystkim stylistyki, aczkolwiek w scenie
Przemienienia Pańskiego również kompozycja
w pewnym stopniu poddana została latynizacji.
Choć nie można ich nazwać kanonicznymi ikonami,
to jednak zasadne wydaje się uznanie tych
przedstawień bez większych zastrzeżeń za ikony
karpackie. W przypadku oceny tych przedstawień
należy jednakże zachować szczególną ostrożność:
podpisy na nich umieszczone nie są bowiem
typowymi dla ikon określeniami tematu. Pewne
trudności w odczytaniu inskrypcji powodowane są
ich stanem zachowania, daje się jednak odczytać
ich sens: informują one o osobie twórcy, nie zaś
o temacie ikony. Jest to zabieg typowo nowożytny,
gloryfikujący
artystę
i
niedopuszczalny
w kanonicznych wizerunkach cerkiewnych. Być
może ludowa duchowość mieszkańców Karpat
dopuszczała taki rodzaj podpisu, niejako nie widząc
różnicy między teologicznie uzasadnioną nazwą
ikony i autorską inskrypcją. Poddaje to jednak
w wątpliwość
zasadność
określania
tych
namiestnych przedstawień mianem ikony.
Pozostałe
przedstawienia:
Chrystus
i Samarytanka, Chrystus w domu Marty i Marii,
Miłosierny Samarytanin, Trzy Marie u grobu,
Chrystus w grobie i W drodze do Emaus należą do
późno powstałych rzędów. Przedstawienia te
pojawiły się w strukturze ikonostasu na przełomie
XVII i XVIII wieku, stąd też nie posiadały
kanonicznych wzorców; trudno więc w tym
przypadku mówić o spełnianiu kryteriów
właściwych dla tradycyjnych ikon. Sceny te są w
dużej mierze zaczerpnięte z zachodniego repertuaru
ikonograficznego. Co prawda są one podpisane,
jednakże zastosowana została w nich perspektywa
zbieżna i malarska, widoczne są zabiegi mające
wzmocnić
przekaz
narracyjny,
takie
jak
sugerowanie pory dnia. W scenach rzędu Niedziel
Pięćdziesiątnicy szczególnie zwraca uwagę niski
poziom malarski i szkicowość; wyraźnie różnią się
one od pozostałych, powstałych wcześniej tablic
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namalowanych
przez
Jana
Medyckiego.
Przedstawienia te, poza umieszczeniem w
ikonostasie, nie mają zatem z ikonami nic
wspólnego; ich ikonografia, stylistyka i wykonanie
w ogóle nie przystają do norm sztuki Kościoła
wschodniego, wyraźnie natomiast nawiązują do
zachodniego baroku, a predelle szczególnie czerpią
z grafiki północnoeuropejskiej. Ze względu na ich
przeznaczenie określiłabym za Białopiotrowiczem
te sceny jako przykład malarstwa cerkiewnego
terenu Karpat.

Chrystus w grobie

Trzy Marie u grobu

W drodze do Emaus

Miłosierny Samarytanin (Predella)
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Wydaje się zatem, że pojęcie „ikony
karpackiej” jest jak najbardziej uzasadnione
i pomocne w badaniach nad malarstwem tego
terenu. Być może jednak termin ten nie powinien
być przyjmowany bezkrytycznie, zaś badania nad
dziełami XVIII-wiecznej sztuki cerkiewnej
powinny być przeprowadzane ze szczególną
czujnością. Olbrzymi wpływ sztuki zachodniej nie
doprowadził do całkowitego zaniku sztuki ikony na
Łemkowszczyźnie; zatem tak jak nie można więc
poglądu, że malarstwo tego obszaru
przyjąć
kontynuuje kanoniczne tradycje, tak również nie
można stwierdzić, że zostało poddane całkowitej
latynizacji. Jak wykazały to przedstawione wyżej
przykłady i zestawienia nawet obiekty wykonane
przez jednego malarza nie poddają się jednorodnej
kwalifikacji. W przyszłości niezwykle pomocnym
byłoby ustalenie bardziej jednoznacznych kryteriów
oceny sztuki cerkiewnej. Powyższa analiza nasuwa
przypuszczenie, że być może większą dbałością pod
względem kanoniczności cieszyły się największe
rozmiarowo, reprezentatywne ikony umieszczane
w podstawowym rzędzie, jakim jest rząd namiestny.
Znaczący jest choćby fakt, że jedynie ikony tego
rzędu otrzymały złocenia. Jednakże równocześnie
ikony właśnie tego rzędu otrzymały inskprycje
pozostające w sprzeczności z prawami kanonu.
Największą
dowolność
ikonograficzną
i stylistyczną
dostrzec
natomiast
można
w przedstawieniach
z
rzędu
Niedziel
Pięćdziesiątnicy oraz Predelli. Prawdopodobnym
jest, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest późne
wytworzenie się tych rzędów; brak jednoznacznych,
tradycyjnych wzorców dawał szersze pole
wyobraźni. Natomiast rząd świąteczny, posiadający
wzory kanoniczne, jest jednocześnie strukturą
z typowo
narracyjnymi
przedstawieniami.
Ukazywanie historii z jej czasowością, gestami,
emocjami zawsze było domeną Zachodu; być może
dlatego tak łatwo ikony tego rzędu zaadaptowały
barokizujące wzorce.
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Dla niektórych wizerunków możliwe jest wskazanie
konkretnych pierwowzorów ikonograficznych,
między innymi wśród grafiki ksiąg liturgicznych,
również opartej na zachodnich drukach. Należy
zaznaczyć, że echa przemian zachodzących pod
wpływem latynizacji w XVII- i XVIII-wiecznym
malarstwie cerkiewnym Łemkowszczyzny i całych
Karpat do dziś stanowią problem badawczy, choćby
w aspekcie wyznaczania kryteriów, czy ustalania
terminologii dla tych obiektów. Niektóre pojęcia
wciąż wymagają dopracowania. Niewątpliwie
jednak to właśnie niedookreślenie tego malarstwa,
jego pograniczny kulturowo i artystycznie charakter
stanowią w dużej mierze o jego uroku
i atrakcyjności badawczej.

Chrystus i Samarytanka

Oba powyższe teksty stanowią fragment pracy licencjackiej:
Sceny narracyjne ikonostasu z cerkwi w OwczarachRychwałdzie jako przykład wpływu wzorców zachodnich na
sztukę ikony na Łemkowszczyźnie napisanej na seminarium
z Ikonografii chrześcijańskiej pod kierunkiem dr Anety
Kramiszewskiej w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale
Nauk Humanistycznych KUL

Widoczne jest zatem, jak znacząca była rola
wzorów zachodnich dla sztuki ikony na
Łemkowszczyźnie; już od samych początków ikony
karpackie poddawane były wielorakim wpływom.
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Relacje
z wypraw
i wycieczek
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jak najbardziej. Po odwiedzeniu klasztoru postanowiliśmy przejść się trochę po okolicy do
oznaczonych na mapie pustelni – cerkwi
położonych na zboczu gór. I wszystko byłoby
wspaniale, bo miejsca są klimatyczne i godne uwagi
gdyby nie to, że mapa „trochę” inaczej wyznacza
odległości między nimi niż rzeczywistość. Ale
koniec końców doszliśmy zarówno do monastyru
św. Łukasza jak i pustelni św. Iwana Rilskiego.

Anna Śliwa

Kilka obrazków bułgarskich
Plan wyjazdu do Bułgarii w Riłę i Piryn pojawił
się w mojej głowie już dwa czy trzy lata temu.
Jednak swojej realizacji doczekał się dopiero we
wrześniu tego roku. Okoliczności, jak dla mnie
nowe – wyjazd samochodem. Pojechaliśmy we
czwórkę z moją siostrą Aśką, jej chłopakiem
Łukaszem oraz ich kolegą Olkiem. Skład trochę
egzotyczny ale nie było źle.
Riła – Babreka Ezero

Następny dzień rozpoczęliśmy od przejazdu nad
Saparewa Bania, gdzie zostawiliśmy samochód
niedaleko wyciągu i powędrowaliśmy w Riłę.
Naszym celem były Sedemte Ezera (dolina Siedmiu
Jezior). Pierwsza część wędrówki do porywających
nie należała, gdyż odbywała się nową drogą
prowadzącą do schroniska Rilski Ezera. Na ślad
szlaków oznaczonych na mapie udało nam się
wpaść tylko raz.
Monastyr Rilski

Półtora dnia jazdy z noclegiem na południu
Serbii i w niedzielne popołudnie 11 września
dojechaliśmy do Monastyru Rilskiego. Jako, że
monastyr okupowały dzikie tłumy pielgrzymów
postanowiliśmy najpierw kulturalnie rozbić się na
kempingu, a następnie udać się na zwiedzanie.
Decyzja okazała się ze wszech miar słuszna. Po
16.00 odwiedzających było już znacznie mniej.
Monastyr Rilski robi wielkie wrażenie, chociaż
muszę przyznać, że po bukowińskich malowanych
cerkwiach jego polichromie nie wprawiły mnie
w zachwyt. Za to wielkość i wspaniałe położenie

Dolina Siedmiu Jezior
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Za to za Rilski Ezera widoki z każdą chwilą
zachwycały bardziej. Góry, jeziora, łąki. Cud
natury. Wczesnym popołudniem dotarliśmy do
doliny Siedmiu Jezior. Przestrzegając (jeszcze)
przepisów parkowych rozbiliśmy się przy
schronisku Sedemte Ezera (a raczej przy czymś co
schroniskiem kiedyś było a obecnie spełnia rolę
mieszkania pasterza osłów). Zdziwiło nas to, że
wieczorem nadeszli Bułgarzy, którzy chcieli
przenocować w środku. Po rozstawieniu namiotów
na lekko udaliśmy się na przełęcz pod Haramiyatą,
najbardziej charakterystyczną górą nad Doliną
Siedmiu Jezior.
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podziwialiśmy Bułgarów „przygotowanych” do
wędrówek górskich. Jakoś przestaliśmy się dziwić
temu, że prawie codziennie zdarzają się
w okolicach Musały czy Wichrenia dość ciężkie
wypadki. Jednak przebojem dnia okazały się konie,
które delikatnie rzecz ujmując były bardzo
ciekawskie. Kiedy zaczęły dobierac się do
plecaków konieczna stała się interwencja.

Na Musale

Riła – Przełęcz Razdela

A kiedy już byliśmy na przełęczy to brak szlaku
nie przeszkodził zdobyć samego szczytu
o wysokości 2465 m. n.p.m. Pierwsza noc w górach
okazała się dość zimna, ale cudownie gwiaździsta
i księżycowa. Drugi dzień poświeciliśmy na
przejście przez dolinę Siedmiu Jezior z wyjściem na
przełęcz Razdela i Damgę (2669 m npm). Znowu
przepiękne widoki, góry woda i słońce. Choć silny
wiatr sprawiał, że nie było zbyt ciepło. Przy okazji

Po zejściu z gór zainstalowaliśmy się na
kempingu w Saparewa Bania i następnego dnia
pojechaliśmy „zdobywać” Musałę. To zdobywanie
musi być tutaj wzięte w cudzysłów ponieważ
pomimo tego, że jest to najwyższy szczyt Bałkanów
(2945 m npm) to wyjście na niego jest bardzo
łatwe. Najpierw kolejką gondolową z Borowca na
Jastrabec i ostatnie około 600 metrów
przewyższenia, z czego połowa drogi to niemalże
„autostrada słońca” wiodąca do schroniska Musała,
już piechotą. Sam szczyt nie zachwyca ponieważ
został dokładnie zabudowany budynkami stacji
meteorologicznej i przekaźnikami. Widoki jednak
sporo rekompensują.
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Nasz pobyt w Rile był krótki bo i czasu nie tak
dużo jakbyśmy chcieli. Po zejściu do Borowca i
kolejnym noclegu w Saparewa Bania wyruszyliśmy
na południe. Zwiedzając po drodze Dupnitsę
dotarliśmy do Bańska, którego stara część nas
zachwyciła, natomiast nowa zdecydowanie
przestraszyła – stale powiększające się osiedla
apartamentowców i pensjonatów w stylu dziwnym i
kiczowatym. Rozbiliśmy się na polu namiotowym
poniżej schroniska Bynderitsa i spedziliśmy uroczą
noc z półdzikimi psami. A z rana, jak najwcześniej
wyruszyliśmy na Wichreń. I to jest dopiero góra jak
się patrzy, jak się wchodzi zresztą też. Ostatni
odcinek po marmurowych płytach nie należy do
najłatwiejszych. Niestety na szczycie okazało się,
że widoczność robi się coraz gorsza i pojawiają się
dziwne chmury. Mimo to, znajdująca się niemal na
wyciągniecie ręki grań Konczeto kusiła. Jak kusi to
czemu nie skorzystać? Rozczarowanie bolesnym
było. Mniej więcej na ¾ podejścia grzmot i
pierwsze krople deszczu spowodowały refleksję, że
obecność w czasie burzy na gołej marmurowej
skale na wysokości ca. 2900 m npm nie jest
pomysłem najlepszym. Nastąpił więc szybki odwrót
i zejście przez Dzamdzijev Skali pod schronisko
Wichreń. Ulewa wytrzymała dokładnie do
momentu kiedy byliśmy na dole.
I tak sobie lało przez kolejnych kilka godzin
powodując, że zaczęliśmy myśleć co by tu dalej
robić. Po konsultacjach z bazą czyli znajomymi
posiadającymi dostęp do netu postanowiliśmy
zmienić początkowy plan i do Grecji, którą
mieliśmy odwiedzić na samym końcu udać się już
teraz aby przeczekać załamanie pogody, które
według prognoz miało trwać 3-4 dni.
Następnego dnia rano pojechaliśmy więc na
południe. Zajeżdżając oczywiście po drodze do
Melnika i Monastyru Rożańskiego. Ten ostatni
oczarował nas swoim spokojem, cudownym
położeniem i potężnymi kiściami winogron
zwieszającymi się na każdym niemal kroku. Potem
jeszcze wieczór przy winie w Melniku i na kilka dni
pożegnaliśmy Bułgarię.
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Wróciliśmy we wtorek 20 września wieczorem z
nadzieją, ze najgorsze już minęło. Prognozy były
dobre wiec i my nastawiliśmy się optymistycznie.
Rzeczywistość jednak okazała się mniej różowa.
Środa przywitała nas deszczem. Postanowiliśmy
jednak przejść spod schroniska Wichreń do
schroniska Demianica. Droga na 4 godziny marszu.
Wszystko było w miare dobrze przez pierwsze
półtorej godziny. Po wyjściu ponad 2500 m npm
zaczęło rzucać z nieba deszczem, gradem,
marznącym deszczem, śniegiem. Dołączył się do
tego silny wiatr i praktycznie zerowa widoczność.
Pierwotny plan rozbicia się obok schroniska został
porzucony na rzecz noclegu wewnątrz. Ciepły piec
pozwolił na wysuszenie rzeczy. A rano
rzeczywiście przestało padać. Z każda godziną
chmury były coraz wyżej. Ruszyliśmy więc
w kierunku Tewano Ezero. Popołudniu widoczność
poprawiała się w zasadzie z minuty na minutę i było
coraz piękniej. Stwierdziliśmy, że warto było
przecierpieć poprzedni dzień. W schronisku nad
Tewano Ezera trafiliśmy na jakiś zlot z okazji
Święta Niepodległości – bawili się członkowie
ichniejszego
PTTK.
Po
nocy
spędzonej
w schronisku rankiem ruszyliśmy główną grania
w kierunku Wichrenia. Widoki oszałamiały.
Widoczność wspaniała. I tak to Piryn pięknie się
z nami pożegnał. W sobotę z rana ruszyliśmy przez
Skopje do Polski.

Wichreń

Z Bułgarii zapamiętam wspaniałe góry, pyszne
jedzenie i przyjaznych ludzi, którzy właściwie
wszędzie byli nam bardzo życzliwi.
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Działalność koła
Halina Wnuk

Czterdziestolecie SKPB
30.09.2011–02.10.2011
Czekałam na tę imprezę z niecierpliwością
i ciekawością dziecka oczekującego na prezenty
pod choinką. To przecież nie miało być spotkanie
w gronie małej paczki znajomych, ani nawet
spotkanie przewodnickich dinozaurów. Miały być
wszystkie pokolenia przewodników! I tak
rzeczywiście było. Rozpiętość wieku ponad 50 lat.
Najmłodsi byli 4 razy młodsi od najstarszych.
Niesamowite! I wszyscy mówili sobie po imieniu.
Nawet ci najmłodsi tym najstarszym. Nawet
synowa i zięć swojej teściowej (przynajmniej przez
tych kilka dni).
To było piękne spotkanie. Dziękuję naszym
młodym koleżankom i kolegom, którzy zajęli się
organizacją imprezy. Mieliście, kochani, bardzo
trudne zadanie, ale poradziliście sobie znakomicie.
Cieszę się, że chcieliście się tego podjąć i że
z całego serca staraliście się, aby wszyscy byli
zadowoleni. Dzięki serdeczne.
Już pierwsze spotkanie w piątek, w auli
chemii, zgromadziło sporo osób, pomimo, iż był to
dzień pracy. Wysłuchaliśmy wspomnień Zujka,
Walka i Okonia. Obejrzeliśmy zabwany film Hansa
(masz talent Hansiku, czekamy na następne
projekcje).
Na Mszę Świętą w Kaplicy Świętej Trójcy na
Zamku lubelskim przybyło już o wiele więcej osób.
Mszę celebrował nasz ksiądz-przewodnik Marcin
Jankiewicz. Tak pięknie mówił o tych z nas, którz
już przebyli swą ostatnią drogę i o tym, aby być
wdzięcznym Bogu, że mogliśmy się z nimi
spotkać... Niezwykła sceneria kaplicy, nasze
przejęte twarze, piękny śpiew, modlitwa,
wspomnienie naszych zmarłych kolegów – to
zapadnie w pamięć.
W sobotę wczesnym popołudniem dotarliśmy
do „Roztoczanki” w Suścu. Jedni swoim
transportem, inni autokarem, a my akurat busem.
Jechaliśmy razem z Okoniami (Renią i Markiem),
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Zygą Cywińskim, Walkiem Fiutem, Tadziem
Zagułą i Zbyszkiem Łosiem. Okoniów nie
widziałam od ponad 30 lat. Ale czuliśmy się tak,
jakbyśmy się rozstali wczoraj. Tak jak Zujek
wspoinał w piątek. To jest jakaś magia gór.
Przedziwne są te więzy między nami.
Przegadaliśmy wszyscy całą drogę, więc jej czas
nam szybko minął.
W „Roztoczance” odebraliśmy klucze do
domku nr 1 – wraz z Korybskimi, Kłosowskimi
i Kubą Oleksińskim (który dotarł do nas z Nowego
Jorku). Czekając na resztę uczestników imprezy
obejrzałam sobie wszystkie zdjęcia rozwieszone na
domkach oraz wystawę znaczków i plakatów
rajdowych w barze „Roztoczanki”. I tu składam
następne podziękowania dla Krysi i Michała
Rzędzianów, którym chciało się to wykonać oraz
dla Kasi Korybskiej za zebranie znaczków. Nasi
młodzi historycy sztuki opracowali nawet tekst
o tendencjach i przemianach w stylu naszych
SKPB-owskich plakatów na przestrzeni 40 lat.
Przeczytałam z zainteresowaniem.
Potem były kolejne powitania i okrzyki:
cześć!, witaj!, jak się masz!, hej, to ty? W pewnym
momencie zostałam porwana w wielkie ramiona
Bila i uniesiona (!!) wysoko w powietrze (!!!) (oj,
dawno nikt mnie na rękach nie nosił). A z Bilem
pierwszy raz spotkałam się w połowie lat 70-tych
ubiegłego wieku na Połoninie Wetlińskiej.
Pamiętam, że była tam spora grupa osób i że
śpiewaliśmy w kółko piosenkę „Klaun, zakochany
klaun, on ma takie czułe serce, jest jak rozbity
dzban – klaun, zakochany klaun.” Ile to już lat...Ale
ta piosenka zawsze będzie mi się kojarzyć z Bilem.
Potem już chyba nigdy Bila nie widziałam. Jak
więc on mnie poznał? Nie wiem. Ale ja wiedziałam,
że on, to on, a on wiedział, że ja, to ja. Magia gór.
Potem Marek Świtacz zabrał nas na spacer do
rezerwatu „Nad Tanwią”. Nieoceniony Marek. Tak
jak na ostatnim spotkaniu w Janowie Lubelskim,
opowiadał nam o wydarzeniach sprzed lat, o trudnej
historii tych ziem, o ludziach, którzy tu żyli i którzy
walczyli o lepszą i wolną ojczyznę. Było cieplutko,
słoneczko, jesienne barwy lasu, szumy na potokach
i gromada fajnych ludzi. Chwilo trwaj! - nie tylko ja
tak myślałam. Rozmawialiśmy ze sobą zachłannie,
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żeby nagadać się „na zaś”, do następnego lecia, do
następnego spotkania. Zadawaliśmy sobie niekiedy
trudne pytania – o plany, o marzenia, o rodzinne
związki. Może nie ze zwykłej ciekawości, ale
z troski o siebie nawzajem. Kuba – wiesz o czym
mówię?
A wieczorem – pyszne jedzenie z grilla
i piwko. Było trochę wspomnień najstarszych
przewodników, podziękowania dla prezeski Ani
Śliwy, która fruwała pod sufit. W pewnej chwili
Fajans, stojący na ławce, zawołał, by stawiła się
rodzina Wnuków – najliczniejsza wśród
przewodników. No, bo rzeczywiście – nas starych
dwoje, plus Alek, Adam i Krysia (to już 5), za
chwilę będzie przewodnikiem też Szymek. A i mąż
Krysi, choć Rzędzian, ale też w rodzinie i przyszła
żona Alka – Kasia Korybska – też będzie Wnuk. To
była miła chwila. To bardzo fajne uczucie, że dzieci
coś z nas wzięły, że poszy naszą górską drogą.
Łezka się w oku (moim) zakręciła. Oczywiście nie
tylko w naszej rodzinie dzieci idą w ślad
przewodników-rodziców – i to bardzo cieszy.
Potem towarzystwo się rozdzieliło. Zrobiły się
co najmniej 3 grupy. Jedna pod wiatą, inna przy
ognisku, jeszcze inna na tarasie domku nad stawem
(nie licząc całkiem małych grupek). Wszędzie
słychać było śpiew, poszły w ruch rodzinne
nalewki, snuły się wspomnienia, rozmowy,
rozśpiewały się gitary. I było dobrze...
I nawet ś.p. Tadzio Janas był w pewnym sensie
z nami. Bo te „pijane” wiśnie, którymi częstowałam
wszystkich dokoła były właśnie z jego ogrodu. On
sadził i pielęgnował przez wiele lat te drzewa, a my
z Jurkiem, będąc w czerwcu u Marty, zerwaliśmy
trochę owoców i zrobiliśmy z nich nalewkę.
Niektórzy z nas dotrwali przy ognisku do rana.
Wstawać było trochę trudno, a jeszcze trudniej się
rozstawać. Autokar pojechał około południa
zabierając większość uczestników. Część pojechała
swoimi samochodami. A mnie śpiewała się dawna
piosenka Tadzia Chmielewskiego:
Takie tu lasy i takie drzewa
bezdroża, że nie śniło się nikomu
coś we mnie tańczy, coś we mnie śpiewa
i jeszcze nie chce mi się wracać do domu
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Więc jeszcze nie wróciliśmy. Jurek zasiadł radośnie
przy piwku razem z Maliniakiem, Krakowiakiem,
Jagódką, Szalakiem (to moja rodzina – mam
z Krzysiem wspólnego pradziadka), Fajansem,
Stasiem Misztalem i najlepszym na świecie
chirurgiem – Krzysiem Godlewskim – a ja poszłam
jeszcze na wycieczkę z młodzieżą.
Wreszcie Krysia i Michał (młode Rzędziany)
mogli mieć chwilę wytchnienia. Poszli też Adaś
Wnuk z Angie, Mikołaj z dziewczyną
(Naleśnikiem) i jeszcze jedna para młodych
kursantów. Poszliśmy przez cudnie kolorowy las
w stronę szumów na potoku Jeleń. Pogadałam sobie
trochę z młodymi, choć dobrze musiałam dreptać,
żeby dotrzymać im kroku. Fajna jest ta nasza
przewodnicka młodzież. Naprawdę wiedzą, czego
chcą – mają swoje pasje, marzenia, plany. Można
mieć do nich zaufanie. Znam wielu młodych
z SKPB – bawiłam się z nimi ostatnio na dwóch
naszych weselach. A jeden nawet wpraszał się na
następne wesele (Alka z Kasią). Mówił, że może
rozwozić weselnych gości przez całą noc do domu
(pomyślimy, pomyślimy, Mariuszku). Niektórzy
z młodych przewodników mówią do mnie „pani
mamo”. I tak np. na weselu Krysi podchodzą do
mnie i pytają: pani mamo, napije się pani z nami?
No pewnie, że się z wami napiję. Lubię Was i cenię.
I proszę – nie zmieniajcie się, zostańcie sobą.
A Mikołaj i Naleśnik na naszym spacerze snuli już
wizje 100-lecia SKPB. To już tylko 60 lat – mówili.
No cóż, organizujcie moi drodzy to 100-lecie.
Ja będę Was wspierać duchowo patrząc na Was
z niebieskich połonin. A może stworzymy
niebiańskie SKPB? Co Wy na to? Ja jestem za. To
byłoby cudne. Tylko, czy wszyscy trafimy do Nieba
i czy tam się nawzajem odnajdziemy? Do
następnego lecia!
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XXXVIII Rajd Beskid Niski
20-22 października 2011 r.
Karol Łyda

Rajdowa trasa Kokosowa
Jak co roku październik rozpoczął mozolny
zrzut wielobarwnych liści z drzew. Ilość deszczu,
który spadał z beskidzkiego nieba dramatycznie się
zwiększyła świadcząc o nieuchronności zbliżającej
się jesieni podczas gdy
temperatury w
zastraszającym tempie zbliżały się do zera stopni.
Wszystko to było preludium do corocznego rajdu
SKPB Beskid Niski. Pod czujnym okiem
przewodników oraz mętnym i przestraszonym
okiem kursantów odbywających praktyki, grupa
lubelskich (właściwie międzynarodowych dzięki
przyjaciołom z Ukrainy!) turystów wyruszyła ku
beskidzkim polanom, wzgórzom oraz bezdrożom.
Tegoroczny wyjazd był już 38 jesienną. Po dość
burzliwym okresie zapisów wykrystalizowały się
dwie trasy prowadzone przez Katarzynę Korybską
znaną jako „Kokos” przy dzielnej pomocy kursanta
Karola Leszka oraz trasa Pawła Balawendra
„Buźki”, którego prawą oraz lewą ręką podczas
manewrów terenowych byli kursanci Szymon
Wnuk z Anetą Biedrzycką. Oprócz tego rzecz jasna
nie mogło zabraknąć grupy najmłodszych
wielbicieli górskich wędrówek wraz z rodzicami,
niezniszczalnej grupy KARU, która w tym roku
zawędrowała aż na Słowację oraz nieocenionych
Sympatyków bardzo licznie przybyłych siejących
pozytywne emocje w każdym tylko miejscu gdzie
się pojawili.
Zasnuty mgłami i lekkim mrozem Lublin o
godzinie 6 rano i leniwie sunący ulicami rajdowicze
nie zdawali sobie jeszcze sprawy, że już pierwszy
dzień będzie czasem niezapomnianych emocji i
przygód,
które
czekały
na
dżdżystych
przedmieściach
Rzeszowa.
Gdy
podczas
planowanego postoju na ‘CPNie’ promieniejąca, na
co dzień twarz kierowcy zamieniła się w frasobliwą
pełną obaw dało się z otchłani naszego autokaru
pomruk niepokoju - „wiedz ze coś się dzieje”. To
był bunt! Tym razem na szczęście nie buntowali się
ani kursanci ani uczestnicy rajdu ani nawet nie pan
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kierowca.
Skrzynia
biegów
odmówiła
posłuszeństwa, co pozostawiło nas na pastwę losu
pobliskiej,
nieumiejącej
pomóc
stacji
diagnostycznej. Na szczęścia była gitara i to nie
jedna, która umiliła czas przymusowej przerwy.
Jedynie praktykujący kursanci oraz przewodnicy
mieli niemały zawrót głowy w związku z
koniecznością zmiany planów o 180 stopni. Po
krótkich debatach „góra” podjęła odpowiednie
decyzje. Pozostała podróż przebiegała bez
problemów – dojazd do Rzeszowa na „jedynce”
przy nienajlepszym humorze pana kierowcy, spacer
na miejscowy dworzec PKS przejazd z jedną
przesiadką do Lubatowej (chwała Radowiczom za
to, że mieli odpowiednie „zapasy” na tą męczącą i
niespodziewaną podróż!). W Lubatowej zrobiliśmy
zakupy niezbędne na zaskakujący, niezgodny z
planem (jak widzicie przewodnik musi być
elastyczny, przewidujący i potrafiący żonglować
programem wycieczki błyskawicznie) pobyt w
Zawadce. W tym samym czasie, gdy my
walczyliśmy z przeciwnościami losu wykazując nie
lada heroizm sympatycy grzali się w jednym z
luksusowych
pensjonatów
położonych
w
miejscowości Puławy nieopodal malowniczo
meandrującego tam Wisłoka. Świat nie był tego
dnia sprawiedliwy. Wieczór w Zawadce
zrekompensował jednak wszelkie niedogodności
losu. Co szybsi pozajmowali nawet miejsca na
pryczach, które pozwoliły im na bardziej
komfortowy wypoczynek przed dniem następnym.
Na niewiele się to jednak zdało, gdyż wspólnym
biesiadom nie było końca. Dźwięki gitar niosły się
po
nieźle
zaizolowanych
pomieszczeniach
łemkowskiej chyży, pełniącej funkcję chatki
Lubelskiego Koła Przewodników Beskidzkich.
Pierwszy dzień można było uznać powoli za
odchodzący do historii. Jedynie wzmożony ruch
obserwowało się w okolicach „bazówki” gdzie tęgie
głowy przewodników zmagały się przy wzroku
zafascynowanych tematem i pełnych zapału
kursantów, z tym jak modyfikować plany dnia
jutrzejszego.
Cele tras były rzecz jasna zróżnicowane. „Aniołki
Buźki” ruszyły w kierunku Zyndranowej, natomiast
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trasa „Kokosowa” celowała w uroczą galicyjską
osadę - Jaśliska.
Z przyczyn obiektywnych nie będę w stanie
zrelacjonować dokładnie przebiegu, oraz emocji,
które towarzyszyły trasie koordynowanej przez
Pawła Balawendra. W tym samym czasie pod
czujną kuratelą Kasi Korybskiej opowiadałem u
podnóży Piotrusia o miejscowych hersztach,
zbójnikach, salamandrach, grzybach, rolnikach,
religiach i kilku innych rzeczach. Ku uciesze
uczestników (szczególnie krakowskiego zaciągu
trasy) nie były to zbyt obszerne elaboraty. W
związku z zaskakująco szybkim tempem zaraz po
minięciu Rezerwatu Przełom Jasiołki prowadzący
przygotowali opcję wydłużenia drogi do wsi
Lipnica. Od Tylawy nasza trasa powiększyła się o
dwóch psich uczestników małej komuny pod
dowództwem Kasi. Chyba poczuły pismo (w
postaci kanapek porannej wachty) nosem, bo nawet
nawoływania do powrotu wykonywane przez
mistrzów grozy z naszej grupy nie przynosiły
skutku. Cieszył natomiast fakt dobrej pogody.
Beskid okazał się tym razem łaskawy. Najbardziej
wydatnie mogliśmy obserwować opatrzność losu
dzięki widokowi z jednego ze wzgórz ospale
górujących nad Jaśliskami – Kamarki. Chwilę
wcześniej spacerowaliśmy prawdziwie malowniczą
doliną rzeczki Biełczy. Mogliśmy na własne oczy
podziwiać pozostałości po wsi Lipowiec i poznać
trochę burzliwej historii towarzyszącej wielu
beskidzkim miejscom. Szutrowa droga prowadząca
do bram Jaślisk od strony południowej zdawała się
być szalenie krótką dzięki miłej atmosferze
rozmowom o życiu i śmierci oraz z każdym
krokiem zbliżającej się perspektywy możliwości
zakupu zarówno wyśmienitego jadła jak i wielu
trunków rodzajów wszelakich.
W Jaśliskach mimo długiej trasy pojawiliśmy
się o całkiem młodej godzinie. Ku naszemu
zaskoczeniu w kuchni krzątał się sympatycki kuk w
otoczeniu kilku pięknych niewiast pomagających
mu w przygotowaniu wyśmienitej strawy dla swej
załogi. Alkohol drżał ze strachu w lodówkach i
zakamarkach schroniska Zaścianek w Jaśliskach na
samą myśl o Dzwonku z przyjaciółmi, którzy
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zbliżali się do galicyjskiego rynku tej uroczej
miejscowości.
Co do samych śpiewanek to mało powiedzieć
ze było wyśmienicie. Prawdziwie górsko beskidzko
i epicko. Dwie gitary śpiewy do rana. W związku z
tym, ze część osób przewidywała taki przebieg
wydarzeń trasa rajdowa tego wieczoru powiększyła
się o kilku uczestników, którzy przybyli z
lubelskiego grodu wspólnie z nami wędrować i
bawić.
Mimo niedoboru snu rano sprawnie niczym
żołnierze wszyscy stawili się przed wejściem do
schroniska. Dzięki uprzejmości gospodarza pana
Stanisława mogliśmy poznać bardzo dokładnie
bogatą historię Jaślisk. Zwiedzaliśmy m.in.
piwnice, w których przechowywano niezliczone
ilości wina (niestety nic nie zostało ). Okazało się,
że niektórzy z nas są za ciężcy dla jaśliskich drabin.
Niestety wszystko, co dobre szybko się
kończy.
Traktem
węgierskim
opuściliśmy
miasteczko, w którym kręcono zdjęcia do filmu
„Wino Truskawkowe”. Droga mijała szybko,
a akurat tego dnia nie była zbyt długa. Nadkładając
trochę kilometrów zdecydowaliśmy się na wizytę
w Króliku Wołoskim na prośbę rajdowiczów.
Później już prosto przez Dalnią Górę i Osiecznik do
Zawadki Rymanowskiej. Po drodze jeden
z miejscowych właścicieli ziemskich usilnie chciał
nam skrócić nasze męki prowadząc nas skrótem, ale
na szczęście szybkie nogi pozwoliły nam uciec.
Ostatnim mocnym punktem trasy tego dnia była
Popowa Polana. Jako że pogoda cały czas
dopisywała a niebo było łaskawe, zdecydowaliśmy
się na trochę dłuższy „popas” w tych
okolicznościach przyrody. W międzyczasie udało
nam się nie bez trudu wyprzedzić trasę rodzinną.
Z Popowej Polany schodziliśmy w szampańskich
humorach podśpiewując liczne turystyczne pieśni.
Wprawieni w doskonały nastrój dotarliśmy do
chatki w Zawadce gdzie miało się odbyć niebywale
huczne zakończenie 38 Rajdu Beskid Niski. Chyba
nikogo nie muszę zapewniać, w co zamieniła się
sala kominkowa w ten wieczór. Mogliśmy
podziwiać takie wydarzenia jak wielogodzinne
improwizacje wokalne (za dużo powiedziane),
wielogodzinne granie szlagierów turystycznych,
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wielogodzinne tańce (Brooklińska Rada Żydów
zamieniła na chwilkę chatkę w prawdziwy kibuc).
Zwieńczeniem wieczoru była nasza „Żurkowa”
komuna, kiedy to Staszek z chochlą, jako berłem
został wyniesiony na piedestał klasy turystycznej.
To chwila, kiedy każdemu zakręciła się w oku łezka
i żałowaliśmy, że wybory mamy już za sobą.
„Staszek na prezydenta” krzyczeli proletariusze
z turystycznych kręgów.
Wieczór nie miał końca. I to dla niektórych
dosłownie. Struny gitar wręcz płonęły pod
zręcznymi palcami m.in. Szymka, Alka, Maksa. Nie
mogło zabraknąć oczywiście rozmów o życiu
i śmierci prowadzonych w różnych zakamarkach
zawadkowej chatki.
W takiej turystycznej komitywie i atmosferze
sielanki nie wiedząc, kiedy wkroczyliśmy w
następny dzień. Chciałoby się zanucić ból
powrotów gdyby nie fakt, że o poranku dźwięk
śpiewu mógł faktycznie sprawiać niektórym ból. Po
długim procesie pakowania musieliśmy wracać do
lubelskich ziem. Ranek przebiegał zaskakująco
wolno. Opary alkoholu dało się wyczuwać nawet w
przedsionku. Po mozolnym procesie załadowania
się do autokaru, mogliśmy pozajmować wygodne
miejsca. Liczyliśmy na to, że tym razem broda
kierowcy uratuje nas od złego, i nie będziemy
zmuszeni wracać do domu na pierwszym biegu…

W Zawadce... Na rękach niesiony autor relacji
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Aneta Biedrzycka

Rajdowa trasa Buźkowa
Dzień Pierwszy
20 października, godz. 5.45
Wyjazd spod Chatki Żaka bladym świtem,
a nawet ciemną nocą, lekko się opóźnił (Pan
Kierowca pomylił parkingi). Radość nasza trwała
prawie do Rzeszowa po czym autokar popsuł się
i podróż się lekko przedłużyła. To absolutny rekord:
przez 6 godzin jazdy przejechaliśmy trasę 150 km.
Przedłużająca się podróż zmusiła nas do zmiany
wszystkich planów i trasy. Postanowiliśmy
wspólnie (trasa nr 1 i trasa nr2) udać się do
Zawadki przez znaną i lubianą przełęcz nad
Lubatową.

Dzień Drugi
21 października
Dzień rozpoczęliśmy od wczesnej pobudki
i wspólnego śniadania. Pogoda tym razem dopisała
więc czym prędzej udaliśmy się w trasę. Pierwszym
naszym celem było zdobycie Cergowej. Pięknych
widoczków ze szczytu nie doświadczyliśmy, ale za
to towarzyszyła nam piękna i gęsta mgła. Po
krótkiej pogadance i odpoczynku grupa żwawym
krokiem udała się czerwonym szlakiem w kierunku
południowo zachodnim do Pustelni Św. Jana
z Dukli. Tam zostaliśmy mile przyjęci kawą,
herbatą i ciasteczkami przez zamieszkującego tam
zakonnika. Po dłuższym odpoczynku obraliśmy
kierunek południowy i zielonym szlakiem
wdrapaliśmy się na Kamienną Górę dalej przez
Czerteż i Dziurcz. Jako, że sklepy są jedną
z ważniejszych instytucji na trasie udaliśmy się na
większe zakupy do Barwinka. Jak się okazało
właściciel małego sklepiku w Barwinku nie
posiadał wystarczającej ilości art. spożywczych
jaką potrzebowała grupa rajdowa więc udał się po
zaopatrzenie w nieznane nam miejsce. Po udanych
zakupach udaliśmy się w dalszą już na nocleg do
chaty SKPB Rzeszów w Zyndranowej. Tam pyszna
glaja i zabawa do późnych godzin nocnych.
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Dzień trzeci
22 października
Noc wbrew powszechnym opiniom była
wyjątkowo ciepła, a to dzięki życzliwości jednego
z Rajdowiczów, który zupełnie bezinteresownie i na
ochotnika całą noc palił w piecu.
Późnym rankiem wypoczęci i zadowoleni
wyruszyliśmy w dalszą wędrówkę. Zatrzymaliśmy
się w zyndranowskiej cerkwi prawosławnej
zbudowanej dzięki prawosławnemu biskupowi
Ablowi, który obecnie pełni zaszczytne funkcje
w Lublinie. Zwiedziliśmy również pobliski skansen
prowadzony przez rodzinę Łemków, którzy dla
zachowania pamięci o wygnanych z tych terenów
Łemkach , ze łzami w oczach dzielą się wspomnieniami o losach Łemkowszczyzny. Podążając dalej
zielonym szlakiem dotarliśmy na Czerwony Horb
następnie na Ostrą w pobliżu Rezerwatu Przełom
Jasiołki.
Swoją
wędrówkę
zakończyliśmy
w Stasianem gdzie czekał na nas teleport do
Zawadki. Tam śpiewy, śmiechy i zabawa do białego
rana. Tak zakończył się wyjątkowo krótki, ale
bogaty w przygody rajd.
A NA KONIEC SZCZERZE I TREŚCIWIE
RELACJA SYMPATYCKA ARAGORNA:
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łamią ). Wieczorem dotarła do nas ta część
ekipy, która jechała Wesołym Jednobiegowym
Autokarem
W piątek po doprowadzeniu się do stanu
używalności już w komplecie (15 osób) poszliśmy
żwawo przez Putyskę, Jawornik i Banię Szklarską
do Jaślisk. Ku uciesze pewnego druida wiodący na
pokuszenie zapewnił nam sporą dawkę jarowania
(ale żeby nie było, jarowaliśmy celowo i wcale nie
tam, gdzie przeważnie turyści jarują )
Pod wieczór nawet wyszło słońce i Węgierski
Trakt zrobił się malowniczy. Itegracja z trasą
Kokosa i Łydy wypadła pomyślnie, chociaż trochę
zredukowała nam liczebność dnia następnego.
W sobotę przyświecał nam jeden cel –
wyprażany syr Ruszyliśmy na południowy
zachód trawersując Kamarkę i Tokarnię oraz
odwiedzając
chatę
zaprzyjaźnionego
Koła
w Zyndranowej i dotarliśmy do granicy. Gładki
Bogdan nie spełnił obietnicy i się nie pojawił, nie
mówiąc już o uraczeniu nas napojem No ale ze
względów zdrowotnych zostaje rozgrzeszony
Trochę szliśmy granicą, trochę klepaliśmy
asfalt, aż wreszcie osiągnęliśmy punkt docelowy restaurację "Bieriozka". Tam już ulala, burżua:
żarcie, browarek i taxi do Zawadki gdzie czekała
nas impreza zakończeniowa

Pomimo początkowych trudności plan został
zrealizowany. Autobus w Trzcianie jest o 8:30 a nie
8:41 ale stopowanie w deszczu też jest fajne
(zwłaszcza jak ktoś zepsuje wiatę i nie ma gdzie się
schować) Pizzerię w Miejscu Piastowym chyba
możemy polecić.
Wcześnie rano, bo już w okolicach południa
ruszyliśmy w trasę. Zaczęliśmy w liczbie 9, ale
później stan osobowy ulegał poprawie. Był Jar
Wisłoka, który zepsuł mi aparat była rozgrzewka
pod mostem gdzieś pomiędzy Mymoniem
a Pastwiskami, duża ilość asfaltu do skepania
i trochę deszczu na łeb. Później przez Spalony
Horbek i kilka innych mniejszych górek do Puław
Górnych, gdzie czekali już na nas Dzwonek
z Gładkim Bogdanem
Puławy, wbrew ostrzeżeniom, okazały się
całkiem przyjazne turystom (tyle, że zaopatrzenie
trzeba mieć ze sobą, no i kluczyki czasem się
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