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Szanowni Czytelnicy,
Po dłuższej przerwie oddajemy w Wasze ręce siódmy numer „Siwerniaka” po reaktywacji. Miejmy
nadzieję, że siódemka okaże się szczęśliwa i znajdziecie tutaj garść ciekawych tekstów i informacji,
które na dłuższą chwilę przykują Waszą uwagę.
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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. Istnieje 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). Zachęcamy nie tylko do
czytania, ale również tworzenia z nami „Siwerniaka”
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
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
Nr 6 (44) Grudzień 2011
• Jacek Drozd - Kozaczyzna ukrainna w XVI–XVIII
• Jagoda Pajda - Konflikt polsko-ukraiński w Przemyślu w 1918 roku
• Łukasz Bajda - Paweł Jasienica w Bieszczadach
• Krystyna Rzędzian - Działalność malarza Jana Medyckiego
• Krystyna Rzędzian - Ikony karpackie czy cerkiewne malarstwo tablicowe? Sceny narracyjne ikonostasu z Owczar
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TUtaj i tam
Łukasz Babula

Sadagóra
Na dworze u cadyka
Do Sadagóry wybrałem się z parą starszych
naukowców pochodzących z Niemiec, których
poznałem w muzeum żydowskim w Czerniowcach,
mieście gdzie do tej pory można spotkać
niezwykłych ludzi z różnych stron świata.
Po krótkiej rozmowie okazało się, że prowadzą
inwentaryzację nagrobków na sadagórskim
kirkucie. Zaproponowali mi że z wielką chęcią
zabiorą mnie tam ze sobą.
Sadogóra, dziś dzielnica Czerniowców, jest
niewiele oddalona od tego miasta. Do drugiej wojny
światowej był to mały żydowski sztetl. Mały, lecz
znany na całym świecie za sprawą pochodzącej
stamtąd dynastii cadyków.
Jadąc do Sadagóry mijamy jeden
z największych targów jakie są na Ukrainie.
Niezliczona ilość ludzi i towarów rozłożonych na
bazarze znajdującym się tuż nad Prutem. Przejazd
tamtędy utrudniony jest przez tłum handlarzy
i klientów oraz samochody jadące w kierunku
obwodnicy. Kiedy przejedzie się już przez ten
wrzący tumult robi się spokojniej. Profesor który
prowadził auto zwrócił uwagę na fatalny stan dróg.
Przyznaję mu rację, ale dziury w jezdni są mi
doskonale znane z rodzinnego kraju. Na zachodzie
Europy to już chyba rzadki widok. Po niespełna
półgodzinnej jeździe docieramy do celu.
Sadagóra, a obecnie Sadhora po ukraińsku,
została założona pod koniec XVIII w. przez
niemieckiego oficera barona Gartenberga. Jej
obecna nazwa pochodzi od polskiej wersji tego
nazwiska. Gartenberg to w dosłownym tłumaczeniu
Sadogórski. W drugiej połowie XIX w. i do czasów
II wojny światowej najliczniejszą społecznością
byli Żydzi. Stanowili oni ponad 70 % wszystkich
mieszkańców.
Miasto
zamieszkiwali
także
Ukraińscy, Polacy jako druga najliczniejsza
mniejszość, oraz Niemcy i Mołdawianie. Żydzi
zostawili po sobie bardzo cenne zabytki,
a mianowicie synagogę, dwór cadyka i kirkut
z duża liczbą zachowanych nagrobków.
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Cmentarz żydowski położony jest na północ
od centrum miasta, przy ul. Horysznia. Przed nim
znajduje się niewielki sad, w którym można spotkać
leniwie pasące się kozy. Mimo że przy wejściu
znajduje się tablica z godzinami otwarcia i budka
strażnika to i tak można wejść bez żadnego
problemu. Strażnika niema a furta bramy jest
otwarta. Zaraz przy wejściu znajduję się nowo
postawiony ohel nad grobem cadyka Friedmana,
niestety zamknięty na kłódkę.
Izrael z Różyna Friedman urodził się
w 1797 r., i był potomkiem sławnych w świecie
żydowskich cadyków. Zbudował w Sadagórze dwór
godny swojego majestatu i załozył wpływową
dynastię, która odegrała istotną rolę w dziejach
chasydyzmu. Izrael Różyner po prześladowaniach
carskich i długiej tułaczce osiadł w tym miasteczku
dopiero 1845, czyli na sześć lat przed swoją
śmiercią. Bezpieczeństwo osobiście zagwarantował
mu cesarz Ferdynand I, bowiem Sadagóra wtedy
należała do Austrii. Prowadził wystawne życie
i miał wielu zwolenników którzy cenili sobie jego
wielką wiedzę ezoteryczną. Potomkowie Izraela
Friedmana z kolei byli czołowymi postaciami dla
rozwoju chasydyzmu w Rumuni, Polsce i na
Ukrainie. Wśród Żydów słynny jest też spór jaki
wybuchł między zwolennikami Izraela Różynera
a cadykami z Nowego Sącza.1

Wokół ohelu znajdują się najpiękniejsze
nagrobki, bardzo często ludzi znamienitych,
uczonych lub zwyczajnie - bogatych. Kwatera
ta jest niestety gęsto porośnięta roślinnością, która
przewyższa stele. W dalszej części cmentarza także
1

O twj swoistej wojnie chasydzkiej opowiada Anna
Ciałowicz w książce „Wojny Chasydów arcyciekawe. Nowy
Sącz Sadogóra (1868 – 1869)”. Warszawa 2010.
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nie brakuje macew z bogatą symboliką
i zdobieniami. W sumie może ich być około 3 tyś.
Stele charakteryzują się podłużnym kształtem
i wysokością dochodzącą do 2 m, ustawione są
w równoległych
rzędach.
Plastyka
treści
symbolicznych stoi na wysokim poziomie
artystycznym. Niemal wszystkie sytuowane są na
zachód. Na niektórych pozostały jeszcze fragmenty
polichromii.
Dwór na którym panowała sadagórska dynastia
cadyków znajduję się tuż obok synagogi, na
południe od rynku, przy ul Morisa Toreza. Niewiele
zostało z czasów świetności tego miejsca. Synagoga
mimo dużych zniszczeń nadal prezentuje się bardzo
okazale. Zbudowana z czerwonej cegły w stylu
eklektycznym
przypomina
w
wyglądzie
przypomina bardziej miniaturowy zamek niż
świątynię. Wewnątrz budowli na ścianach
zachowały się jeszcze ślady fresków. Synagoga gdy
ją odwiedziłem była w trakcie odrestaurowywania.
W przyszłości ma tam powstać centrum kultury.
Oprócz judaików w mieście warto jeszcze
zobaczyć erygowany w 1777 r. kościół
p.w. Archanioła Michała. Ten skromny budynek
z zegarem na wierzy znajduje się na ul Iwana
Podkowy.
Nieopodal
stoi
odnowiona
dziewiętnastowieczna cerkiew greckokatolicka.
Naprzeciw znajduję się zaniedbany park, którego
główną atrakcją jest zdewastowany przez pokolenia
młodzieży radziecki myśliwiec.
I jeszcze jeden ważny element tak bardzo
charakterystyczny dla postsowieckich miasteczek –
pomnik człowieka czynu. W Sadogórze nie mogło
go zabraknąć, stoi na skraju parku. Nie jest to
jednak radziecki żołnierz ani robotnik, ani też
Szewczenko czy Franko lecz zapatrzony przed
siebie Maksym Gorki pomalowany na srebrno
i ustawiony na betonowym cokole.
W centrum miasteczka panuje spokój, ludzi
niewiele. Wokół rynku ocalało jeszcze kilka starych
kamienic. Po wąskich uliczkach którymi
spacerowałem chadzał zapewne ponad sto lat temu
urodzony tutaj Wojciech Sylwester Piotr
Rubinowicz, światowej sławy polski fizyk
i matematyk.
Gdy moi niemieccy przyjaciele skończyli
inwentaryzować kolejną kwaterę, wsiedliśmy
wszyscy razem do wygodnego turystycznego
volkswagena i odjechali do Czerniowców
zostawiając za sobą to małe lecz pełne uroku
miasteczko.
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Jacek Drozd

Historia kartografii Rusi Czerwonej
do XVI wieku
Artykuł niniejszy traktuje o terenach
nazywanych w polskiej historiografii Rusią
Czerwoną2.
Samo
województwo
ruskie
wg. Kazimierza Przybosia obejmowało terytorium
o łącznej powierzchni ponad 51 000 km2 . Było to
więc znaczne terytorium, gdzie krzyżowały się
szlaki kupieckie z południa i wschodu Europy, ze
szlakami prowadzącymi z zachodniej i północnej
części kontynentu3. Stan badań nad kartografią Rusi
Czerwonej oparty jest w głównej mierze na
opracowaniach ogólnych, które dotyczą m.in. takich
dziedzin nauki jak historia kartografii polskiej,
bibliografie zasobów kartograficznych, badania nad
krajobrazem polityczno-historycznym. Ziemie te
będąc ważną częścią Rzeczypospolitej, a przy tym
obejmujące stosunkowo duże terytorium, musiały
z czasem
znaleźć
się
na
opracowaniach
kartograficznych poświęconych tym fragmentom
Europy. Polski historyk kartografii Karol Buczek
podaje w swym opracowaniu4 ciekawą informację
dotyczącą rzekomo istniejących map ówczesnych
(koniec XV wieku) ziem ruskich Litwy i Korony,
które to mapy sporządzić mieli Turcy w oparciu
o informacje pochodzące ze źródeł wywiadu
wojskowego, przytacza na poparcie swych słów
relację podaną w liście wojewody podolskiego
Jakuba Buczackiego do króla Jana Olbrachta,
a mówiącą o posiadaniu przez tychże Turków na
terenie Rusi Czerwonej wywiadowców oraz
sporządzeniu papierowej karty z zaznaczonymi
grodami na terenie ziem ruskich Litwy i Korony
(również grodami czerwonoruskimi). Za pierwszą
mapę, na której, w miarę dokładny sposób
przedstawiono omawiane w niniejszym tekście
2

Pod pojęciem Ruś Czerwona rozumiemy terytoria dwóch
województw, najpierw Królestwa Polskiego, a następnie
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a więc województwa
ruskiego i województwa bełskiego. W skład województwa
ruskiego wchodziły następujące ziemie: przemyska, sanocka,
lwowska, halicka i chełmska. Ziemia przemyska wg. ustaleń
Aleksandra Jabłonowskiego miała powierzchnię 12 070 km2,
ziemia sanocka -3787 km2, ziemia lwowska - 11 799 km2,
ziemia halicka - 14 295 km2, ziemia chełmska - 9216 km2.
3
Dla porównania – województwo lubelskie liczyło 11 033
km2, województwo krakowskie - 19 028 km2, a województwo
sandomierskie - 25 726 km2.
4
K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku.
Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 1963.
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tereny, można uznać mapę Niemiec z krajami
przyległymi, której autorstwo przypisywane jest
kardynałowi Mikołajowi z Kuzy. Przedstawia ona
obszar Rusi Czerwonej, a Karol Buczek wysuwa
hipotezę, że w jej redagowaniu pomagał ktoś z tych
terenów. Na mapie kardynała Mikołaja z Kuzy
znaleźć można m.in. miejscowości z terenów Rusi
Czerwonej: Przemyśl, Jarosław, Gródek, Wisznia,
Lwów, Gliniany, Drohobycz, Sambor i Sanok oraz
zaznaczone nazwy Polonia Minor, Podolia, a także
Rubra Russia.
Dalsze kartograficzne wizerunki Rusi Czerwonej
w XVI wieku najczęściej przedstawiane były jako
pewien integralny fragment całości obrazu
Rzeczypospolitej ukazanego w postaci mapy.
Prawdziwy
przełom
w
zakresie
sztuki
kartograficznej tych terenów dokonał się wraz
z działalnością Bernarda Wapowskiego
Bernard Wapowski urodził się ok. 1450 r.
w Radochońcach koło Mościsk, lecz wychowywał
się w Wapowcach pod Przemyślem. Pojawia się on
w źródłach po raz pierwszy w 1493 r. w metryce
uniwersyteckiej Akademii Krakowskiej jako
Bernardus Stanislai de Radochonycze dieocesis
Cracoviensis. Pierwsze doświadczenia na polu
kartograficznym, zdobywał w trakcie pobytu
w Rzymie. Pomagał tam m.in. Markowi
Benewentano przy opracowaniu „nowej” mapy
Europy Środkowej będącej przeróbką mapy
Mikołaja z Kuzy. Wniósł on kilka nowych
informacji geograficznych, w tym nazwy swych
rodzinnych miejscowości oraz rzeki San. W 1526 r.
krakowski drukarz Florian Ungler wydał dwie
sztychowane w drzewie „mapy Sarmacji” autorstwa
Bernarda Wapowskiego. Pierwsza z tych map
obejmowała tereny południowej i środkowej Polski,
Węgry, północną część Półwyspu Bałkańskiego
oraz
większą
część
Wielkiego
Księstwa
Litewskiego i Chanatu Krymskiego, a także
skrawki terytoriów moskiewskich. Bernard
Wapowski był także twórcą wielkiej mapy Polski
wykonanej w skali 1:1 000 000, i z tego względu
nazywanej potocznie „milionówką” Dla terenów
Rusi
Czerwonej
pomiary
i
współrzędne
geograficzne poszczególnych punktów były wcale
dokładne i przewyższały analogiczne dane
z terenów Wielkopolski, a opierały się zapewne na
danych astronomicznych, którymi dysponował
Wapowski, korzystając również z pomocy innych
uczonych pracujących w Polsce.
Mapa autorstwa kardynała Mikołaja z Kuzy
opracowana najwcześniej i zawierająca bogatą treść
odnoszącą się do interesujących nas terenów Rusi
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Czerwonej stanowiła przez cały XVI w. podstawę
dla tworzenia innych map, zarówno polskich jak
i zagranicznych. Kolejne mapy jakie można
wymienić w tym kontekście to Sarmatiae Europeae
tabula autorstwa Marka z Benewentu i Jana Costa
z Werony, nosząca ten sam tytuł jak poprzedniczka,
mapa wykonana przez Bernarda Sylwana z Eboli
oraz Tabula moderna Sarmatiae Europae sive
Hungariae, Poloniae, Russiae, Prusiae et Valachiae
wydaną przez E. Melemaeo. Mapa Marka
z Benewentu
i
Jana
Costy
z
Werony
przedrukowywana była często przez włoskich
wydawców i była równie często przerabiana, stając
się podstawą mapy Tabula moderna Sarmatiae
Europae sive Hungariae, Poloniae, Russiae,
Prusiae et Valachiae. Z kolei „milionówka”
Bernarda Wapowskiego, być może stanowiła
inspiracje i pewną podstawę dla map Europy,
autorstwa m.in. Henryka Zella, Gerarda Merkatora,
Kaspera Vopeliusa oraz mapy Skandynawii Olausa
Magnusa.
Pierwsza z wyżej wymienionych map Bernarda
Wapowskiegostanowiła bardzo duży postęp
w przedstawieniu kartograficznego obrazu Europy
południowo-wschodniej. O jej znaczeniu może
świadczyć fakt, że na wszystkich wydawanych
w Europie Zachodniej po 1526 r. mapach całej
Europy, duża część zlewiska Morza Czarnego tj. dorzecza Dniepru, Bohu, Dniestru oraz dolnego
Dunaju – przedstawiana była w oparciu o omawianą
mapę Bernarda Wapowskiego. Pozostałe dzieła
XVI - wiecznej kartografii Polskiej przedstawiające
tereny Rusi Czerwonej to mapy autorstwa Wacława
Grodeckiego, mapa Andrzeja Pograbiusa oraz mapy
Stanisława Sarnickiego, Macieja Strubicza i ogólnie
rzecz ujmując, kartografów ery batoriańskiej. Mapa
Wacława
Grodeckiego,
którą
opublikował
ok. 1562 r. Jan Oporin z Bazylei, wysztychowana
została w drzewie i wykonana została w skali ok.
1:1 680 000. Mapa ta w ¾ była zmienioną redakcją
„milionówki”
Bernarda
Wapowskiego,
zaś
pozostała jej część pokazywała dodane przez
Wacława Grodeckiego tereny położone nad
Dnieprem, Berezyną, dolną Prypecią oraz dolnym
Dniestrem i Bohem. W 1569 roku w Padwie,
Andrzej Pograbka (Pograbius) z Pilzna sporządził
wydaną w Wenecji w 1570 roku mapę Partis
Sarmatiae Europeae, quae Sigismundo Augusto
Regi Poloniae potentissimo subiacet, nova
descriptio w skali około 1:2 000 000. Mapa ta jest
oparta na przeróbce mapy Wacława Grodeckiego,
z wykorzystaniem mapy Europy autorstwa Gerarda
Merkatora. Dla interesujących nas terenów wnosi
5

Numer 7 (45)

ona tyle, że pojawiają się na niej zaznaczone drogi
pomiędzy miastami, m.in. droga z Krakowa przez
Lwów do Kamieńca Podolskiego oraz lasy, będące
na terenie odpowiadającym Rusi Czerwonej, swego
rodzaju element dekoracyjny. Na zakończenie
niniejszego tekstu, wypada wspomnieć jeszcze
o mapach Macieja Strubicza i Krzysztofa Radziwiłł
„Sierotki”. Po Macieju Strubiczu zachowała się w
oryginale tylko jedna mapa. Jest nią wydrukowana
w 1589 r. w kolońskim wydaniu „Polonii” Marcina
Kromera, przygotowana w skali ok. 1:3 000 000
mapa pt. Magnus Ducatus Lithuanie, Livonie et
Moscovie descripto. Natomiast mapa Krzysztofa
Radziwiłła Sierotki – Tomasza Makowskiego,
wykonana w skali 1:1 300 000 na czterech
arkuszach, przedstawia Wielkie Księstwo Litewskie
oraz ziemie należące do tegoż Księstwa przed 1569
rokiem,
a
mianowicie
Podlasie,
Wołyń
i Kijowszczyznę oraz należące do Korony Podole,
a także część Małopolski i Mazowsza. Mapa ta jest
bardzo ważnym „produktem” kartografii polskiej
przełomu XVI - XVII w., biorąc pod uwagę jej dużą
dokładność odnośnie pomiarów poszczególnych
punktów geograficznych.
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6. St.
Peliwo,
Mapy
ziem
polskich
w wydawnictwach książkowych XVI-XVIII
wieku, Warszawa 1985.
7. L. Sawicki, Przyczynki do bibliografii
kartograficznej ziem polskich, Warszawa
1921.
8. St.
Herbst,
Historia
kartografii
staropolskiej, w: Potrzeba historii, czyli
o polskim stylu życia, t.2, Warszawa 1978.
9. A. Jabłonowski, Polska XVI wieku. Ziemie
ruskie. Ruś Czerwona, Warszawa 1903.
10. B. Olszewicz, Kartografia polska XV i XVI
wieku.
Przegląd
chronologicznobiograficzny,
„
Polski
Przegląd
Kartograficzny”, t. 4, s. 147-168.

Następne prace z zakresu kartograficznego
przedstawienia obrazu Rzeczypospolitej w postaci
map, a co za tym idzie, również umieszczenia na
tym obrazie terenów Rusi Czerwonej można
odnieść dopiero do osoby francuskiego kartografa
Wilhelma Le Vasseu’ra de Beauplana, którego to
prace
dotyczące
terenów
ukrainnych
Rzeczypospolitej, odcisnęły niezatarte piętno na
polskiej sztuce kartograficznej XVII w.
Bibliografia zagadnienia (wybór):
1. K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV
do XVIII wieku. Zarys analitycznosyntetyczny, Wrocław 1963.
2. K. Buczek, Z dziejów kartografii ziem
ruskich, Lwów 1936.
3. F. Bujak, Początki kartografii w Polsce, w:
Studia geograficzno-historyczne, Kraków
1925.
4. P. Dąbkowski, Podziały administracyjne
województwa ruskiego i bełskiego w XV
wieku, Lwów 1939.
5. W.
Kret,
Katalog
dawnych
map
Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka
Hutten- Czapskiego i w innych zbiorach, t.1,
Mapy XV i XVI wieku, Wrocław 1978.

Synagoga i kirkut w Sadagórze

6

Numer 7 (45)

Ireneusz Makuchowski

Fall Barbarossa w Przemyślu
W ciągu dwudziestego stulecia Przemyśl stał się
areną wielu starć militarnych. Rozwój techniki
i taktyki wojennej prowadził do ogromnych
zniszczeń, większych niż w poprzednich wojnach.
W latach I wojny światowej miasto znalazło się na
pierwszej linii walk. Austriacka Twierdza Przemyśl
była trzykrotnie atakowana. Po upadku Austro –
Węgier, w listopaddzie 1918 r. doszło do walk
polsko–ukraińskich. Miasto zostało stosunkowo
łatwo zajęte przez Polaków.
Natomiast II wojna światowa przyniosła miastu
trzy bitwy. W swoim artykule postaram się
przedstawić wydarzenia z czerwca 1941 roku, które
rozegrały się w Przemyślu.
W latach 1939–1940, granica ZSRR została
przesunięta daleko na zachód. Radzieckie
kierownictwo pomimo prowadzonej współpracy
z Niemcami,
nie
zaniechało
przedsięwzięć
obronnych. Po wyznaczeniu nowej granicy oddziały
Armii Czerwonej zabezpieczyły ją fortyfikacjami
polowymi. Po zajęciu przez Niemców Francji
w czerwcu 1940 r. Naczelne Dowództwo Armii
Czerwonej brało pod uwagę możliwość ataku
Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki5.
Jednym
z przedsięwzięć
obronnych
prowadzonych przez Kraj Rad miała być budowa
gigantycznej rubieży obronnej na granicy
zachodniej. 26 czerwca 1940 r. zapadła decyzja
o budowie nowej linii obronnej, tzw. Linii
Mołotowa. Granicę zachodnią liczącą 4 500 km,
podzielono na 3 okręgi wojskowe, 138 odcinków
budowy, na których postawiono ok. 2 500
betonowych schronów bojowych. Z ramienia armii
prace budowlane nadzorował zastępca Ludowego
Komisarza Obrony, marszałek Borys Michajłowicz
Szaposznikow. Głównym architektem fortyfikacji
granicznych był specjalista z dziedziny inżynierii
wojskowej generał lejtnant Dmitrij Michajłowicz
Karbyszew. Budowane rejony umocnione miały
5

J. Rożański, „Fall Barbarossa” – Tragiczna Karta Przemyśl,
Przemyśl 2001, s. 4.
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osłaniać ważniejsze kierunki operacyjne oraz
tworzyć rubieże obronne dla wojsk rozwijających
się do walki. Rejony umocnione miały składać się
z głównego pasa ze stałymi fortyfikacjami oraz pasa
obrony tyłowej typu polowego. Główny pas
tworzyły batalionowe węzły obrony o szerokości od
6 do 10 km i głębokości od 5 do 10 km. Węzły
składały się z 3-5 punktów obrony. Każdy pozycja
miała dysponować 15 a nawet 20 betonowymi
schronami bojowymi. Całkowita głębokość rejonu
umocnionego wynosiła od 30 do 50 km. Duże
znaczenie miała obrona przeciwpancerna, betonowe
schrony bojowe dla armat ppanc. miały stanowić
46 % schronów6.
Przemyśl podlegał Kijowskiemu Specjalnemu
Okręgowi Wojskowemu oraz stanowił centrum
Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Ta strefa
obejmowała pas granicy od źródeł Sanu wzdłuż
rzeki po Sieniawę, następnie umocnienia
dochodziły do Bugu w okolicach Sokala. Na tym
odcinku wybudowano 200 obiektów obronnych
różnego rodzaju i wielkości7.
Głównym zadaniem umocnień budowanych
wzdłuż Sanu była obrona mostów i brodów na tej
rzece. Schrony przeważnie były dwukondygnacyjne
i przeznaczone dla ckm i dział przeciwpancernych
45 i 75 mm. Bunkry w zależności od usytuowania
w terenie posiadały żelbetonowe stropy o grubości
od 1,20 m do 2 m oraz żelbetonowe ściany
o grubości od 1 do 2,30 m Schrony posiadały różną
powierzchnię: jednostrzelnicowe od 5 do 30 m2,
dwustrzelnicowe od 60 do 85 m2, trzystrzelnicowe
od 80 do 120 m2, oraz pięciostrzelnicowe lub więcej
do 160 m2 powierzchni8.
Pracami
fortyfikacyjnymi
w Przemyskim
Rejonie Umocnionym, kierował inżynier Semen
Markowicz przybyły z Moskwy w 1940 r.
Komendantem przemyskiego rejonu był płk Dymitr
Maśluk z Kijowa. Podczas budowy fortyfikacji
wzdłuż ulic bulwarowych w Przemyślu ustawiono
czterometrowej wysokości płot w celu utrudnienia
6

T. Bereza, P. Chmielowiec, Krótka historia i przewodnik po
zapomnianych fortyfikacjach na ziemi przemyskiej i Roztoczu,
Przemyśl 2000, s. 24, 25.
7
L. Fac, „Barbarossa” nad Sanem, Nasz Przemyśl, nr 5, maj
2006, s. 4.
8
J. Rożański, Fall Barbarossa”…, s. 5.
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obserwacji Niemcom radzieckiej części miasta.
Grupę nowo budowanych schronów oparto na
umocnieniach poaustriackiej Twierdzy Przemyśl.
Część
obiektów
lokalizowano
w głównym
obwałowaniu twierdzy z wcześniejszego okresu jej
istnienia, tj. lat 70. XIX w. oraz w pobliżu reliktów
pierścienia zewnętrznego pochodzącego z lat 80.
i 90. tegoż stulecia. W wyniku takich działań
punkty oporu powstały w Łuczycach, Siedliskach
i Medyce oraz w samym mieście m.in. przy ulicy
Szańcowej i Mogilnickiego. Na północ od
Przemyśla rejon umocniony nie stanowił realnej
pozycji obrony. W okolicach Duńkowic
wybudowano dwa ostrogi forteczne, które miały
bronić trasy z Radymna do Jaworowa, natomiast na
północ od Jarosławia powstało dziesięć kojców
fortecznych, które głównie miały ochraniać brody
i przeprawy promowe na Sanie9. Przy budowie
umocnień w całym pasie granicznym Kijowskiego
Specjalnego Okręgu Wojskowego pracowało
ok. 43 000 osób, żołnierzy i ludności cywilnej.
Budowa obliczona była na kilka lat pracy. Dla
przyśpieszenia
wyposażenia
schronów
wykorzystano uzbrojenie wycofane z Linii Stalina
orz kopuły pancerne z polskich fortyfikacji
znajdujących się na wschodnich rubieżach
II Rzeczypospolitej. W większości rejonów załoga
nie była przeszkolona. Nie skoordynowano
systemów
ognia
artylerii
i karabinów
maszynowych. Większość bunkrów nie posiadało
własnego źródła zaopatrzenia w wodę. Powietrzne
linie łączności wykonane były w 25 – 30% ,
a podziemne w 10 – 13%10. Z powodu braku
środków obrony przeciwpancernej okopywano
czołgi T 18 (MS – 1 ). Po uprzednim demontażu
układu jezdnego oraz przezbrojeniu w armatę
ppanc. 45 mm, czołgi te stanowiły jeden ze stałych
elementów obrony. Do wybuchu wojny nie udało
się wykonać więcej niż 25 % zaplanowanych
obiektów. Nie w pełni wybudowano punkty oporu
pierwszego rzutu. W niektórych miejscach odcinki
rejonów umocnionych były oddzielone od siebie
terenami nieufortyfikowanymi o szerokości od 10
do 80 km. Zbudowano 2500 żelbetonowych
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schronów bojowych z czego około 1000
wyposażono w artylerię, a około 1500 w ciężkie
karabiny maszynowe. Nie rozpoczęto maskowania,
budowy zapór przeciwczołgowych i przeciw
piechocie. W Przemyskim Rejonie Umocnionym,
na chwilę przed wybuchem wojny materiały na
zakładanie pól minowych zostały złożone
w poaustriackim forcie XVI na Zniesieniu. Do
wybuchu
wojny
w Przemyskim
Rejonie
Umocnionym
wybudowano
99
obiektów,
11
a w trakcie realizacji pozostało 186 .
W czerwcu 1941 r. Przemyśl znalazł się na
terenie działań Frontu Południowo – Zachodniego
dowodzonego przez generała pułkownika Michaiła
Kriponosa. W okolicy miasta znajdowały się
oddziały 6 Armii dowodzonej przezgenerała
lejtnanta Iwana Muzyczenkę. Na terenie Przemyśla
stacjonowały oddziały 197 pułku strzelców z 99
Dywizji
Strzeleckiej
pułkownika
Mikołaja
Dementiewa. W mieście znajdował się także 52
i 150
Samodzielny
Batalion
Karabinów
Maszynowych. Dosyć silna była również obsada
artyleryjska składająca się m.in. z I i II dywizjonu
233 korpuśnego Pułku Artylerii Ciężkiej,
III dywizjonu 236 korpuśnego Pułku Artylerii oraz
II i IV dywizjonu 376 Pułku Artylerii Haubic.
W Przemyślu znajdowały się trzy strażnice
graniczne. Strażnica nr 13 przy wybrzeżu
J. Piłsudskiego, w centrum miasta strażnica nr 14,
a na północny wschód od rzeźni strażnica nr 1512.
W miesiącach poprzedzających wybuch wojny
dowództwo Przemyskiego Rejonu Umocnionego
zaobserwowało wzmożoną akcję przerzutów
szpiegów i dywersantów na stronę radziecką oraz
naruszania granicy przez lotników niemieckich.
W maju 1941 r. płk D. Maśluk zarządził
przeprowadzenie ćwiczeń w gotowych, a także
niedokończonych schronach bojowych. Dowództwo
Przemyskiego Rejonu Umocnionego, było wyraźnie
zorientowane o nadchodzącym ataku Niemiec na
ZSRR13.
Po stronie niemieckiej do ataku przygotowywała
się Grupa Armii „Południe” dowodzona przez
11

9

T. Bereza, P. Chmielowiec, op. cit., s. 30.
10
J. Rożański, Fall Barbarossa”…, , s. 6,7.

T. Bereza, P. Chmielowiec, op. cit., s. 28,30 .
L. Fac, „Barbarossa” nad Sanem,…, s. 4.
13
J. Rożański, Fall Barbarossa”…, s. 8.
12
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feldmarszałka Gerda von Rundstedta. Kierunek
lwowski powierzono 17 Armii gen. płk. Carla von
Stülpnagla. Atak na Przemyśl miała przeprowadzić
101 Dywizja Piechoty oraz oddziały pancerne 58
Korpusu Armijnego14.
22 czerwca 1941 r. o godzinie 3.15 ostrzałem
artyleryjskim Niemcy rozpoczęli szturm na
prawobrzeżny Przemyśl. Pod regularnym ostrzałem
znalazło się nadbrzeże Sanu, ulice Słowackiego
i Mickiewicza, skrzyżowania ulic oraz drogi
prowadzące do miasta. W trakcie ostrzału jako
pierwsze ucierpiały budynki: Poczty Głównej,
Straży Granicznej przy ulicy Rokitniańskiej oraz
sztabu 99 Dywizji Strzeleckiej i 8 Korpusu
Strzelców przy ulicy Mickiewicza15. Huk dział
niemieckiej artylerii obudził całe miasto. Ojciec
Rafał Woźniak z klasztoru reformatów pisał: O 2.30
(!) w nocy usłyszałem strzał armatni. No nie,
pomyślałem sobie, pewnie jakieś ćwiczenia
artylerii, gdy wtem nastąpił drugi wystrzał.
Ciekawością zdjęty wstałem i patrzę, a tuż przed
moimi oknami przy Placu na Bramie pada strzał,
druzgocze ścianę. (…) A więc wojna. (…) Zacząłem
się golić, a tu nowy granat i słyszę jak szyby
w mojej celi pękają. Ano, już na dobre wyszedłem
z mojej celi i schroniłem się do piwnicy”16.
Mieszkańcy miasta początkowo sądzili, że to
ćwiczenia na Zniesieniu lub wybuch amunicji. Do
takiego incydentu doszło w 1940 r. na
Bakończycach. Jednak tym razem wybuchy były
wyraźnie skoncentrowane17.
Centrum miasta bronione było przez 92 Oddział
Pograniczny, który wkrótce został wzmocniony
przez batalion ciężkich karabinów maszynowych ze
składu Przemyskiego Rejonu Umocnionego.
Główny odcinek Sanu liczący 4210 m broniła
załoga 14 strażnicy, licżąca 64 żołnierzy
dowodzonych
przez
lejtnanta
Aleksandra
Potarykina. Odcinek ten broniony był ogniem
schronów
bojowych
z rejonu
Wybrzeża
J. Piłsudskiego oraz przy obecnej ulicy W. Wilsona.
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Obronę mostu kolejowego przejął lejtnant Piotr
Nieczajew z załogą liczącą tylko 5 żołnierzy.
Sytuację obrońców pasa nadsańskiego pogarszała
bierność radzieckiej artylerii. Rozkazy wyraźnie
mówiły, że należy unikać jakiejkolwiek prowokacji
ze strony niemieckiej18.
Po przygotowaniu artyleryjskim, o godzinie
6 rano rozpoczął się atak niemieckiej piechoty na
most kolejowy. Według planów niemieckich
uchwycenie mostu w stanie nienaruszonym było
najważniejszym zadaniem na terenie Przemyśla.
Pluton piechoty niemieckiej przystąpił do ataku na
most.
Żołnierze
niemieccy
posuwali
się
bezpośrednio po moście wzywając sowieckich
pograniczników do poddania się. Kiedy jednak
przekroczyli białą linię na moście wyznaczającą
granicę, radzieccy pogranicznicy otworzyli ogień
z broni ręcznej i maszynowej. Z powodu braku
możliwości ukrycia się i odwrotu grupa lejtnanta.
P. Nieczajewa zadała Niemcom poważne straty a co
najważniejsze zmusiła ich do odwrotu19. Wszystkie
próby zdobycia mostu i sforsowania Sanu
pontonami oraz wpław zostały powstrzymane
ogniem karabinów maszynowych. W omawianym
czasie do walki włączyły się schrony bojowe.
Najaktywniej z wrogiem próbującym przekroczyć
rzekę walczyła, pod dowództwem lejtnanta
P. Czaplina siedmioosobowa załoga schronu przy
Wybrzeżu J. Piłsudskiego. Na wschodnim krańcu
miasta, granicy bronił trój strzelnicowy schron
oddalony zaledwie 30 m. od brzegu Sanu20.
Obrońców wspierała około 200 osobowa grupa
cywilów złożona z funkcjonariuszy administracji
sowieckiej, aparatu partyjnego oraz robotników.
Około południa Niemcom udało się sforsować San
pomiędzy mostami, na wysokości opactwa sióstr
Benedyktynek, które stanowiło miejsce koncentracji
ich wojsk. Oddziały niemieckie oskrzydliły
żołnierzy lejtnanta. P. Nieczajewa. Cała grupa na
czelne z dowódcą zginęła. Główny cel został
osiągnięty po blisko dziesięcio godzinnej walce

14

J. Błoński, A. Cieplińska , op. cit., s. 31.
J. Rożański, Fall Barbarossa”…, Przemyśl 2001, s. 11.
16
R. Woźniak, op. cit., s. 75.
17
J. Rożański, Przemyśl w latach II Wojny Światowej…, s.
373.
15

18

L. Fac, op.cit., s. 5.
M. Dalecki, Mosty przemyskie w latach 1772 – 1948,
„Rocznik Przemyski”, t. 29 – 30, 1994., s. 246.
20
J. Rożański, Fall Barbarossa”…, Przemyśl 2001, s. 12, 13.
19
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zdobyto most kolejowy21. W nocy przez zdobyty
most przechodziły oddziały 101 Dywizji i dalsze
z 17 Armii skoncentrowanej w lasach na północny
zachód od Przemyśla, które według planu
„Barbarossa” miały 24 czerwca zająć Lwów.
Dopiero po południu oddziały niemieckie zajęły
rynek, dworzec kolejowy i Plac na Bramie. Wojska
sowieckie wycofały się z miasta na południe od
Kopca Tatarskiego oraz na przedmieścia
Przemyśla22.
Ludność
cywilna
a zwłaszcza
elementy przestępcze po ustaniu ostrzeliwania,
wyszły na ulice miasta i rabowały sklepy23.
W czasie gdy toczyły się walki o Przemyśl
bataliony szturmowe 257 Berlińskiej Dywizji
Piechoty forsowały San na północ od miasta.
O godzinie 3.15 z obydwu stron Radymna nastąpiło
uderzenie. Most kolejowy udało się zdobyć. Jednak
Przy budynku celnym Rosjanie stawili zaciekły
opór. Podczas walk poległ podporucznik Alicke. Na
południu bardzo dobrze i precyzyjnie działał
radziecki system alarmowy. 457 pułk piechoty cały
dzień walczył ze szkołą podoficerską z Wysocka.
250 elewów tej szkoły stawiło zacięty i umiejętny
opór. W godzinach popołudniowych siłą artylerii
został on załamany. Bataliony 466 pułku
po przejściu przez San zostały oskrzydlone przez
oddziały radzieckiej 199 dywizji odwodowej24. W
okolicach Stubienka przez cały dzień toczono
bardzo krwawe walki, które ustąpiły dopiero
wieczorem. Wydarzenie rozgrywające się na
północny wschód od Przemyśla miało dla jego
obrony duże znaczenie. Pomimo stawianego oporu
oddziały sowieckie nie były w stanie powstrzymać
Niemców w otwartym terenie. W miejscach, gdzie
była możliwość obchodzenia sowieckich umocnień,
natychmiast to wykorzystywano. Wielokrotnie
jednak tam, gdzie występowała konieczność ataku
dochodziło do bardzo ciężkich walk25 .
Wieczorem 22 czerwca Dowództwo 8 Korpusu,
którego sztab znajdował się w Niżankowicach,
21

L. Fac, op.cit., s. 6.
J. Błoński, A. Cieplińska , op. cit., s. 31.
23
J. Rożański, Przemyśl w latach II Wojny Światowej…, s.
374.
24
P. Carell, Operacja „Barbarossa”, Warszawa 2008., s.
31,32.
25
L. Fac, op. cit., s. 5.
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podjęło decyzję o przeprowadzeniu kontrataku.
Uderzenie planowano rankiem 23 czerwca. Jednak
wobec niepokojących informacji kontratak został
przyspieszony. Według wiadomości uzyskanych od
jeńca niemieckiego, prawie cała 101 dywizja
rankiem 23 czerwca przekroczy San w Przemyślu
i ruszy na Lwów. Z dalszej relacji jeńca wynikało,
że na terenie miasta są stosunkowo nieliczne siły
niemieckie, a mianowicie 2 bataliony piechoty,
2 baterie artylerii i 4 baterie miotaczy min26.
W nocy z 22 na 23 czerwca oddziały sowieckie,
na czele których ponownie użyto pograniczników
rozpoczęły kontratak równocześnie z kilku stron.
Od strony Wilcza, Zniesienia a także ul. Basztowej
i J. Śnigurskiego Najważniejszy odcinek ataku od
strony południowo – wschodniej, podjął 92 batalion
oddziału pogranicznego dowodzony przez lejtnanta
Poliwodę. Pogranicznicy świetnie znali miasto
i wszystkie jego zaułki. Nieprzyjaciel został
całkowicie zaskoczony. W trakcie nocnych walk
zginęło okło 150 Niemców. Miasto zostało odbite.
Jeszcze do południa Niemcy bronili się
w poszczególnych kamienicach przy Placu na
Bramie, dworcu kolejowym oraz na moście
kolejowym. Tworząc punkty oporu w nadziei na
odsieczy z Zasania27. W trakcie nocnego pościgu za
Niemcami,
grupa
żołnierzy
sowieckich
przekroczyła San w dzielnicy Wilcze i przeszła
obok szpitala miejskiego do ulicy 29 listopada.
Żołnierze zdając sobie sprawę ze swojej
niedostatecznej siły, a także z braku rozkazu
przekroczenia granicy, idąc ulicą 3 – go Maja i św.
Jana. powrócili na radziecką stronę28.
Dla obrony utraconego mostu kolejowego
artyleria niemiecka położyła ogień zaporowy na
całym pasie nadsańskim. Zaczęło się systematyczne
rujnowanie miasta. Tym razem dołączyła artyleria
sowiecka, która z kolei odpowiadała ogniem
w stronę Zasania. W omawianym czasie bardzo
dobrze radził sobie schron bojowy na Krzemieńcu,
który swoim ogniem uniemożliwiał Niemcom
podejścia do Sanu od strony Ostrowa. Ostrzał
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J. Rożański, Fall Barbarossa”…, s. 14, 19.
L. Fac, op. cit., s. 6.
28
J. Rożański, Przemyśl w latach II Wojny Światowej…, s.
374, 375.
27
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artyleryjski trwał kilka godzin. W późniejszym
czasie miasto było ostrzeliwane, gdy Niemcy
podejrzewali próby podejścia zbyt blisko mostu.
Most nadal jednak stał nietrafiony choć kilkakrotnie
artyleria sowiecka próbowała go zniszczyć. Jedynie
jeden pocisk trafił w filar mostu od strony Zasania,
jednak nie spowodowało to większych zniszczeń.
Walki ogniowe na terenie miasta trwały do nocy 27
czerwca29.
Po utracie zdobytego mostu kolejowego
i przejścia drogowego na Lwów i Kijów, Niemcy
zrezygnowali z ponownego zdobywania miasta.
Ciężkie walki toczyły się w rejonie Medyki gdzie
Niemcy usiłowali utworzyć przyczółek na prawym
brzegu Sanu, by stamtąd wyruszyć dalej na wschód.
W walkach udział brały oddziały niemieckiej 101
Dywizji Lekkiej, 257 i 100 Dywizji Piechoty oraz
Batalion „Branderburg”. Po stronie radzieckiej
w walce udział brały 206 pułk strzelecki wspierany
przez 26 Batalion Zwiadowczy wyposażony
w czołgi lekkie T – 26 oraz samochody pancerne.
Do walk dołączyły również : batalion kapitana
P. Ditkowskiego oraz 133 Pułk Strzelców Górskich
z 72 Dywizji Górskiej majora. A. Miszczenkę30.
Do 27 czerwca, pod Medyką toczyły się zacięte
walki z użyciem przez obie strony lotnictwa,
czołgów i artylerii. W starciach pod Medyką
aktywny udział brały załogi schronów bojowych.
W walkach obie strony poniosły ciężkie straty31. Po
zajęciu rejonu Medyki, żołnierze ze specjalnego
batalionu do zadań dywersyjnych „Branderburg”
i oddziału „Nachtigal” dokonali szeregu zbrodni na
ludności polskiej. Między innymi 26 czerwca
dokonano pacyfikacji miejscowości Szechynie32.
Podczas gdy na niemal całej linii Przemyskiego
Rejonu Umocnionego Niemcom nie udało się
uzyskać konkretnych zdobyczy terenowych, to na
innych odcinkach nieprzyjaciel przerwał obronę
radziecką i zagroził okrążeniem całego obszaru
lwowskiego. 26 czerwca w rejonie Szechyni
oddziały niemieckie przecięły drogę Przemyśl –
Lwów. Tego samego dnia Radziecka Rada Wojenna
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Południowo – Zachodniego Frontu wydała rozkaz
opuszczenia Przemyśla. Do dnia 28 czerwca
większość jednostek wycofała się z miasta33. Przed
odejściem z Przemyśla oddziały saperów zniszczyły
magazyny, ważniejsze obiekty wojskowe oraz przy
użyciu drezyny z materiałem wybuchowym
znacznie uszkodziły most kolejowy. Przez cały
dzień,
28
czerwca
trwały utarczki
na
przedmieściach, a także w śródmieściu. Radziecki
schron bojowy przy Wybrzeżu J. Piłsudskiego
prowadził ogień ze swych dział, Załoga pod
dowództwem lejtnanta P. Czaplina broniła się aż do
śmierci wszystkich żołnierzy34.
Niemcy nie zdobyli Przemyśla „z marszu” jak
planowali lecz, po sześciu dniach ciężkich walk.
Należy zauważyć, że po raz pierwszy w historii
miasto znalazło się na pierwszej linii frontu. Warto
również zaznaczyć, że tak długie walki obronne na
całej granicy toczyły się jeszcze tylko w Twierdzy
Brześć. 28 czerwca 1941 roku rozpoczął się okres
drugiej okupacji Przemyśla.
W ostatnich dniach radzieckiej okupacji nasiliły się
represje przeciwko ludności cywilnej. W dniu
22 czerwca na terenie wszystkich więzień
i aresztów na zajętych przez Związek Radziecki
terytoriach II Rzeczypospolitej znajdowało się
kilkadziesiąt tysięcy osób. W przemyskim
więzieniu na dzień 10 VI 1941 roku przebywało
856 więźniów. Warto zaznaczyć, że limit miejsc
w omawianej placówce wynosił 170. W momencie
wybuchu wojny władze podjęły decyzje
o ewakuacji. Plany ewakuacji przewidywały
wywiezienie wszystkich więźniów w głąb kraju.
Brak wagonów bardzo utrudniał sprawne
przeprowadzenie ewakuacji. Więźniów pieszo
prowadzono na wschód. 24 czerwca Ławrientij
Beria wydał polecenie, by rozstrzeliwano
wszystkich więźniów politycznych35. 26 czerwca
przed zajęciem Przemyśla przez wojska niemieckie
wyprowadzono z tamtejszego więzienia dwie grupy
więźniów. Kilkuset więźniów politycznych
33

J. Błoński, A. Cieplińska , op. cit., s. 32.
J. Rożański, Przemyśl w latach II Wojny Światowej…, s.
375.
35
B. Musiał, Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne.
Brutalizacja wojny niemiecko – sowieckiej latem 1941 roku,
Warszawa 2001., s. 87, 89, 91,92.
34
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L. Fac, op. cit., s. 6.
Ibidem, s. 7.
31
J. Rożański, Fall Barbarossa”…, s. 24.
32
Ibidem, 25.
30
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doprowadzono do więzienia w Dobromilu, a druga
kolumna licząca około 200 więźniów pospolitych,
natrafić miała według gadzinówki ukraińskiej, na
niemiecki patrol, który ich uwolnił. Konwojenci
sowieccy świadomi swego losu mieli popełnić
samobójstwo36.Więźniów politycznych z Przemyśla
zamordowano
w Dobromilu.
Początkowo
wyprowadzanych pojedynczo ludzi zabijano ciosem
w potylicę. Ale później pozostałych, którzy bali się
wychodzić z cel, wystrzelano przy użyciu broni
maszynowej. Część ciał wywieziono do kopalni soli
w pobliżu Lacku. Według źródeł ukraińskich
i niemieckich
w powiecie
dobromilskim
i przemyskim ofiarą NKWD padło około tysiąca
Ukraińców. Do tej liczby zaliczono zapewne osoby
narodowości polskiej. Według tego źródła
w więzieniu w Dobromilu znaleziono 50 ciał ludzi
zamordowanych 28 czerwca przez NKWD.
W szybie kopalni soli w Lacku znaleziono 500 ciał,
z czego wydobyto 77. Dane te potwierdza jedna
z polskich relacji mówiąca o 400 – 500 zabitych
więźniach
przyprowadzonych
z Przemyśla
Wcześniej bo 23 lipca w Sądowej Wiszni dokonano
egzekucji na około 70 więźniach z Przemyśla
i Mościsk 37.
W wyniku walk o Przemyśl w dniach 22 – 28
czerwca zginęło wielu mieszkańców miasta.
Zniszczeniu uległo ponad 45 % zabudowy. Od
radzieckich pocisków dewastacji uległo opactwo
sióstr Benedyktynek. Spłonął budynek żeńskiego
gimnazjum, poważnie zdewastowany został kościół.
Jeden z pocisków wybił duży otwór w kaplicy św.
Anny, drugi wyrwał potężny otwór w ścianie nad
ołtarzem św. Benedykta. W wyniku niemieckiego
ostrzału artyleryjskiego uszkodzony został kościół
Franciszkanów. W jego fronton uderzyły dwa
pociski, przebiły ścianę, uszkodziły organy,
a podmuch wybił wszystkie szyby38. Poważnych
zniszczeń doznała również katedra łacińska pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny i św. Jana Chrzciciela. Od niemieckich
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pocisków zapalił się dach świątyni, gdzie spłonęły
ukryte na czas wojny bezcenne kapy, ornaty,
kielichy itd. W prezbiterium całkowitemu
zniszczeniu uległy witraże projektu Jana Matejki.
Zrujnowana została również cała południowa
pierzeja rynku. Zniszczeniu uległa dzielnica
żydowska. Zrujnowaniu uległo wiele cennych
budowli m.in Obronna Bożnica z XVI w. Według
niemieckich statystyk, średnio jedna bateria w tej
walce oddawała od 3 500 do 4 500 pocisków,
a baterii było kilka39. Konsekwencją wygranej przez
Niemców bitwy o miasto było otwarcie drogi na
wschód oraz początek okupacji całego miasta.

Pomnik Gorkiego w Czerniowcach

36

L. Fac, op. cit., s. 6.
K. Popiński, Zbrodnie sowieckie na kresach południowo –
wschodnich II RP w czerwcu i lipcu 1941 roku, Dzieje
Podkarpacia, t. IV, Krosno 2000., s.277.
38
J. Błoński, A. Cieplińska , op. cit., s. 32.
37

39

J. Rożański, Fall Barbarossa”…, s. 24.
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Relacje
z wypraw
i wycieczek
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kobietach w pojedynkę przemierzających w ten
sposób świat, że sama postanowiłam coś w końcu
zacząć zmieniać.

Katarzyna Kot

Bazowanie w Zawadce
21-31.07.2012
Nie będzie to relacja Wielkiego Podróżnika
z jego Wielkiej Wyprawy w Dalekie Kraje, ale
prosta opowieść dziewczyny o jej pierwszym
bazowaniu w Zawadce. Mam jakąś tendencję do
przygód w podróży, nawet, jak to ma być zwykła
jazda pociągiem. Tak było i tym razem-cała trasa
była zaplanowana, kiedy i gdzie jaka przesiadka,
z zamiarem stopowania na ostatnim odcinku DuklaZawadka. A traf chciał, że za Tarnobrzegiem na
tory poleciało drzewo, bo tak mu się ubzdurało, że
musi właśnie teraz. Więc sobie staliśmy, mając
nadzieję, że odpowiedni ludzie szybko się z tym
wrednym drewnem uporają-do czasu, gdy
usłyszeliśmy, że pociąg do Zielonej Góry przed
nami stoi już dwie godziny. Po godzinie musiałam
pogodzić się z faktem, że cały mój misterny plan
podróży trafił drewniany szlag. Jak to zazwyczaj
bywa w takich sytuacjach, pasażerowie odrywają
się od okien, dostrzegają współpasażerów
i nawiązują się różne rozmowy. Obok mnie
siedziała para, która zaczęła wypytywać mnie,
dokąd jadę. I jakoś tak, od tematu do tematu, zeszło
na muzykę. Chłopak- Tomek-wyjął duduk ręcznie
robiony w Armenii z aromatyzowanego drewna
(wąchałam!) i zaczął grać. Momentalnie
zapachniało orientem. Wystarczyło zamknąć oczy
i było się gdzieś na Dalekim Wschodzie…
W szynobusie zrobiło się spokojnie, wszyscy go
słuchali-czysta magia w najpiękniejszym wydaniu.
Zapytał mnie, czy ja na czymś gram. Jak dowiedział
się, że śpiewam i dobrze czuję się przy bębnach…
zaproponował współpracę, bo właśnie szuka kogoś
do bębnów w swoim muzycznym projekcie. I jest
z Lublina. Kosmos. Potem rozmowa potoczyła sięa jakżeby inaczej- w stronę podróży, szczególnie
tych autostopowych, oboje marzymy o stopie po
Nowej Zelandii. I tak mnie nakręcił historiami o

Bazowa Caryca

Po dwóch godzinach ruszyliśmy- w końcu! Nie
powiem, to musiało być potężne drzewo, skoro tyle
czasu je ściągali-może jakiś przyczajony baobab? :P
Reszta drogi to już oczywiście był żywioł, ale
miałam takie szczęście, że na każdy dworzec, jaki
wpadałam, trafiałam na już stojący transport
w następne miejsce. I z Miejsca Piastowegostopem. Jednego człowieka będę pamiętać foreverpewnego Węgra, który ledwo rozumiał po polsku
i od momentu, w którym podczas jazdy obejrzał
moje dłonie (jak nic szukając śladów wiążących
i zobowiązujących pierścionków i obrączek)
czekałam, aż padnie TA propozycja. I padła. A ja
cóż… wybuchłam śmiechem. Tak się na mnie
obraził, że przez chwilę byłam pewna, że mnie
wyrzuci z samochodu i dalej hulaj dusza w deszczu
na piechotę. Ale nie-chciał częstować papierosem,
hot-dogiem i jakimś piciem. Myślałam tylko:
„Boże, ja chcę już wysiąść, gdzie ta Trzciana?!”,
gdy w końcu pojawiła się zbawienna zielona
tablica. Ja z wrażenia, w końcu wybawiona,
zaczęłam szaleńczo machać rękami i krzyczeć:
„O, to tu! To tu!” Węgier się zatrzymał, ja gramolę
się z moim wielkim plecakiem i kątem oka widzęon też wysiada. Matko z córką, będzie się żegnał…
Ale odsuwając się na bezpieczną odległość tylko
podałam mu rękę. Pytał, dokąd dalej idę. Myśląc
„jak najdalej od Ciebie” wskazałam na pierwszy
lepszy dom obok drogi i tam uciekłam. Nie
zdążyłam nawet dojść do progu chatki, gdy starszy
dziadek wyszedł z domu. Po pytaniu, jak stąd dojść
do Zawadki, pierwsze, co usłyszałam, to słowa:
„A to trzeba było jeszcze jechać tym samochodem
z 2 km…” Czyżby siedział w oknie i obserwował
podróżujących? :P
13
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Na miejscu były Naleśniki. Pokazali mi, co i jak.
I graliśmy w kalambury filmowe. „Jak rozpętałem
drugą wojnę światową” i dziurawy hełm to już
synonimy. A weź tu człowieku pokaż „Kontakt”
(garnkowe
pokrywki
odegrały
role
pierwszoplanowe). To była sobota. A w niedzielę
rano zostałam w chatynce sama, samiuteńka,
czekając na Grażynkę Świtacz, z którą miałam
bazować, i ewentualne inne osoby, które po
przejściu w Beskidzie zechcą się tu pokręcić.
Z nudów wysprzątałam całą chatę i w końcu
dorwałam się do bębenka i zaczęłam śpiewać na
całe gardło. Jak na scenę z amerykańskiego filmu
przystało, w chwili, w której najbardziej darłam
japę, na progu stanął pan W. Wilczopolski, mający
nadzieję, że zastanie tu córę swą. Niestety. W końcu
pojechał do Dukli, a ja dopiero późnym
popołudniem dostałam telefon, że Grażyna, Paweł
Sz. i Ela G. chcą dotrzeć do Zawadki, ale stop
żaden nie bierze, a oni są gdzieś hen za Nowym
Żmigrodem. Ha! Więc coś się zaczyna dziać! Pora
na misję ratunkową! W zgodzie z pierwszym
impulsem pobiegłam do Turków-w ten oto sposób
poznali nową bazową- i z młodszym bratem
pojechaliśmy po kursantów! Niemal zagadałam go
na śmierć:)

Malowanie chaty
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W ten oto sposób była nas już w chyży czwórka,
a opowieściom i śmiechom nie było końca. Mi
tylko jeszcze bardziej, niż do tej pory, było żal, że
nie mogłam w tym roku przejść Beskidu z moimi
Paczajami i Hefalumpem, jak usłyszałam, że po
odczytaniu mojej wiadomości dla kursantów przez
myster Szymona W. (gdy w czasie przejścia
spotkali się w Zawadce) brzmiącej tak:
----------Od samozwańczej carycy!
Kochane Paczaje, Hasacze i Hefalumpie drogi!
Szlakami beskidzkimi kroczą Wasze nogi.
Z ciężkimi plecakami i garami w środku,
każdy z Was w skwarze szuka cienia i chłodku!
Mapa w jednej, kompas w drugiej dłoni
od zbłądzenia w jarze i tak Was nie uchroni!
Lecz przypomnijcie sobie, gdy w jakimś z nich
wylądujecie,
jak ja w jar pod Chryszczatą wpadłam-na pewno się
uśmiejecie!
I pamiętajcie-choć mnie z Wami nie ma, to Was
wspieram duchowo.
Przejdźcie Beskid, widzimy się w Zawadce-będzie
odlotowo :D
---------oni wznieśli za mnie toast i odśpiewali „Sen
Katarzyny II,” czyli piosenkę, która od kondycyjki
w marcu jakoś tak została przypisana mi razem
z pseudonimem „Caryca.”
Tego samego dnia, jeśli dobrze pamiętam,
w naszej chatce pojawiły się Mikrusy! Mieli zostać
na jedną noc. Zostali cały tydzień:) Tak więc moja
nie-znajomość piosenek śpiewnikowych została
naprawiona. Niemal co wieczór godzinami
siedzieliśmy w kuchni i śpiewaliśmy. Absolutnym
hitem była „Piosenka orangutana,” przez
wszystkich tegorocznych kursantów po raz
pierwszy usłyszana w majowych Bieszczadach
właśnie w wykonaniu Mikrusa. Śpiewaliśmy ją
wszędzie: sprzątając, paląc skoszoną trawę,
wchodząc na Cergową, gotując obiad, klepiąc
asfalt, siedząc, stojąc i chodząc. Wystarczyło, że
ktoś zanucił początek, a inni- po okrzykach
„Weeeeeź nie! Ile można!”-też śpiewali:)
Myślałam, że jako osobie z miasta trudno
będzie się przestawić na tryb życia wiejskiego, ale
nic bardziej mylnego! Z każdym dniem coraz
okropniejsza była sama myśl o powrocie do miasta.
Jest coś magicznego w takiej egzystencji-w dzień
spokój, cisza, szum drzew i praca, a wieczorami
kuchnia, świece, gitara i śpiew z ludźmi, którzy tak
samo kochają góry. A było co robić. Przede
14
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wszystkim straszyły wielkie kopce skoszonej trawy,
którą trzeba było spalić. Więc z Grażyną i Elą
niczym prawdziwe dziołchy ze wsi biegałyśmy
z grabiami i widłami, zadymiłyśmy pół wsi, bo
trawa bardziej się dymiła, niż paliła i uciekałyśmy
przed białym, ogromnym słupem dymu, który gonił
za nami niczym zaślepiony uczuciem i spragniony
czułości kochanek:)
Może się wydawać, że w takim miejscu nie ma
co robić, ale ktoś musi pozamiatać, wytrzepać
gąbki, przynieść wodę ze studni, inną wylać, itd.
Poza tym był u nas Generał. Przywiózł swoją żonę,
Wiesię, a sam miał wracać nazajutrz, jak tylko
załata dziurę w studni i zrobi kilka innych rzeczy.
Razem z Mikrusem wymieniali zaprawę w szparach
między szwałami w ścianie od strony studni.
Frontową zrobili harcerze pod dyktaturą Przemka
Kępy kilka dni wcześniej.
Ja i Grażynka
dorwałyśmy się w końcu do pędzli i malowałyśmy
front chyży. Pomagała nam Hania, a to, co dało się
malować tylko z drabiny, malował Mikrus.
Najpierw dwie warstwy na biało, a pod koniec
naszego bazowania trzecią warstwą na niebiesko.
Jest piękna, ta nasza chata.
Oczywiście, poza pracą przy chacie byli też
turyści:) Szczerze mówiąc, nie pamiętam
wszystkich, którzy się tam przewinęli. Ale byli
kursanci z SKPB Katowice. Tego samego wieczoru
dotarła do nas para przewodników z SKPB
Katowice mająca wakacyjny urlop, ponieważ
wiedzieli, że trafią tu na kursantów od siebie. Mieli
psa- Miszę, która momentalnie podbiła serca
wszystkich, którzy tu byli. Chcieli początkowo
zostać na jedną noc, ale tak im się spodobało i tak
polubili ludzi, którzy tu byli, że zostali dzień dłużej.
Spełnili też moje życzenie-chciałam dowiedzieć się,
jak wędruje się z psem. Odpowiedź brzmi-gorzej,
niż z małym dzieckiem :D Na początku szalała
i nurkowała w każdej kałuży, a potem ledwo szła
i momentalnie zasypiała na każdym postoju.
A szliśmy na Cergową-bazowe Grażynka i ja,
przewodnicy Jola i Michał z Katowic, no i Misza.
Było szalenie gorąco, ale dotarliśmy do Pustelni św.
Jana z Dukli. Ja musiałam tradycyjnie zajrzeć
w każdy kąt i w kaplicy wdrapałam się na chór.
Jednak miejscem, które zrobiło na mnie największe
wrażenie, jest to przejście za kaplicą, z murem
porośniętym mchem, z paprociami… Brakowało
tylko małych, latających elfów.
Zaczynało padać, Misza ledwo żyła, więc
postanowiliśmy wracać. Na dole, przy straganach
rodem z odpustu, dowiedzieliśmy się, że jesteśmy
w Bieszczadach- pewna starsza pani ,rozmawiając
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przez telefon, referowała: „No bo ja teraz
w Bieszczadach jestem!” :P
Tego samego dnia ponownie zawitali do
Zawadki przemkowi harcerze. Rozbili namioty
i odpracowując noclegi palili skoszoną trawę (teraz
za nimi ganiał dym). Gdy ja i Grażynka paliłyśmy
tą trawę przed nimi, przejmowałyśmy się, że
sąsiedzi przeklinają nas za osnucie wsi nowym
rodzajem mgły, ale okazało się, że sąsiadka się
cieszy, bo dym leci na jej krowy i odstrasza gzy:)
Harcerze robili też zaprawę i lepili ścianę chyży,
której nie skończyli Generał i Mikrus. Ja
pomalowałam studnię na biało, ale trzeba będzie
położyć jeszcze jedną warstwę. Harcerze również
stracili głowę dla Miszy, a ta przebierała
w adoratorach i szalała. Jola i Michał podsunęli
nam pomysł pewnej (początkowo) puszki na datki.
U nich pojawiła się, gdy w czasie jakiegoś rajdu
w przeciągu kilku dni przewinęło się ponad dwustu
turystów, którzy nie zatrzymywali się na noclegi,
tylko na krótki postój i herbatę, więc tej szło dużo.
Dlatego zrobili puszkę „datki na herbatkę” i zarobili
na tym więcej, niż na noclegach:) Pomysł nam się
spodobał, ale pierwotna wizja puszki została
zastąpiona wizją drewnianej skrzynki powieszonej
przy wejściu, szczególnie, gdy z Przemkiem
znalazłam na strychu zbite już cztery drewniane
boki, więc trzeba było tylko dorobić wieko i spód.
Przemko został cieślą. Potem ja chyżym artystąmalowałam na skrzynce kwiaty niebieską farbą,
takie, jakie były na studni i są dookoła futryny
w kuchni. Przemek wypalił jeszcze na wieku wzór
naszej blachy, którą ja wcześniej przerysowałam
ołówkiem. Skrzynka tak się podobała turystom,
którzy byli w chacie w czasie jej tworzenia,
zwłaszcza na etapie malowania, że dawali pieniądze
do ręki, nie mogąc zostać do czasu, gdy skrzynka
zawiśnie na ścianie. Mikrus przymocował kłódkę i
zawiasy do wieka, a Jemioła zajął się mocowaniem
jej do ściany. I wisi sobie, nasza piękna skrzynka z
napisem „Datki na Chatkę.”
Pod koniec tygodnia przyjechały Kokos, Angie
i Karolina Kuna, które miały bazować po nas.
Przywiozły dużo gier. Rekordy popularności biły
„Talisman. Magia i miecz,” „Mafia” i „DiXit.”
Chętnie grali w nie również turyści. Bezcenny był
moment, kiedy w DiXit padło hasło „kursant
SKPB”- nagle każdy znalazł u siebie kartę z małą
istotką i potworem, który chce zrobić jej coś złego:)
Bezcenna była też mina Kokosa, gdy jej o tym
opowiadaliśmy:)
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Bazowa Grażynka

To, co w Zawadce jest niesamowite, to taka
aura, która sprawia, że ludzie, którzy zachodzą tu na
chwilę, zostają na dłużej, bo dobrze się tu czują,
cytując ich słowa: „jak u siebie.” Na pewno, bez
fałszywej skromności, mieli na to wpływ ludzie,
którzy tu bazowali i byli w chacie z nami
bazowymi: ja, Grażynka i Hania wciąż
śpiewałyśmy, żartowałyśmy i śmiałyśmy się,
Mikrus grał na gitarze i śpiewał, więc cały tydzień
mieliśmy
muzyczne,
magiczne
wieczory,
generałowa Wiesia, bardzo konkretna kobieta,
potrafiła przywołać do porządku tych, którzy tego
potrzebowali, no i Ela G. i Paweł Sz., którzy byli
z nami do czwartku.
Nic nie może jednak wiecznie trwać, tak
więc i nasze bazowanie dobiegło końca.
Postanowiłyśmy wracać stopem. I jechałyśmy, jeśli
kogoś nie pominęłam, siedmioma pojazdami, nie
licząc Kasi i Angie, które podwiozły nas do Dukli.
Był więc i pracownik-idealista ze Straży
Granicznej, który w taki sposób mówił o mundurze,
godle i honorze, że zarażał patriotyzmem, po nim
trafiłyśmy na kolejnego człowieka ze Straży
Granicznej, który opowiadał o Afrykankach
ginących w naszych górach z wycieńczenia
i o nielegalnych przerzutach ludzi. Był i kierowca
TIR-u spod Zakopanego, który cudownie zaciągał
po góralsku, i drugi, który w fascynujący sposób
opowiadał o tym, jak zmienia się koło w TIR-ze,
a na koniec zapytał, czy znamy zespół Electric
Light Orchestra-to zespół mojego dzieciństwa!
Więc słuchaliśmy albumu „Time,” który w domu
mam na czymś takim, co nazywa się kaseta
magnetofonowa :P, i zawodziliśmy razem
z utworem refren „Twilight.” A przy „Ticket to the
Moon” nie trzeba było już nic mówić. Najlepszy
motyw tej podróży nastąpił na krajowej
dziewiętnastce,
w
okolicach
Niska,
gdy
wysiadłyśmy z TIR-a i jego kierowca poradził nam
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przejść jeszcze kawałek za rondo. Pobocze było
wąskie, TIR-y po drodze szalały, więc
zdecydowałyśmy się z Grażyną obejść drogę
i zejść bokiem za drzewa. I w ten oto sposób
Grażyna zaliczyła pierwszy jar na kursie!:) Co
prawda była to jego miniaturowa wersja, ale
jednak! Jak rasowi kursanci, chaszczowałyśmy,
przedzierałyśmy się przez pokrzywy, pajęczyny
i masę pająków, a nieopodal w górze nad nami
tańcowały w obie strony samochody, ciężarówki
i TIR-y:) Zrobiłyśmy kilka zdjęć w pokrzywach,
wyszłyśmy na tory kolejowe i niedługo złapałyśmy
kolejny samochód.
A
w
Lublinie,
idąc
chodnikiem,
śpiewałyśmy tak: „Idę tam, gdzie bezmiar
chodników, tam, gdzie jest przystanków bez liku,
gdzie zieleni możesz szukać do woli, gdzie brak gór
okropnie boli…”

Cerkiew w Szczawnem
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Działalność koła
Magdalena Jarzębkowska
Marek Duda
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sympatycy, czyli aktywni przyjaciele Koła. Nasi
znajomi byli nawet na Ukrainie, bo, jak nie wszyscy
wiedzą, Bieszczady nie kończą się na przełęczy
Użockiej, ale ciągną się dużo dalej na południowy
wschód.

Z południa na północ
czyli Bieszczady w 5 dni
Jest czerwiec. Siedzimy przy oknie, jemy truskawki
i próbujemy odtworzyć 5 intensywnych dni naszego
pierwszego Rajdu Bieszczady. Nie jest łatwo, bo te
pięć dni, które w mieście byłyby do siebie raczej
podobne i dosyć nudne, w górach wypełniły się aż
po brzegi. Wrażenia z tygodnia rajdu spokojnie
starczyłyby nam na dwa tygodnie zwykłego życia
w mieście.
Tak naprawdę rajd zawsze zaczyna się w głowie
przewodnika. Zanim ostateczna wersja trasy została
zapisana na papierze, spędziliśmy razem kilka
(hm... czy kilkanaście?) godzin nad mapą,
myśleliśmy o trasie jadąc autobusem, na zajęciach,
wracając do domu... "Tak, żeby było trochę
bieszczadzkich hitów, trochę kultury i trochę
prawdziwych gór" – jak mówi teoria w osobie
Staszka, który wspierał nas w organizacji rajdu.
W końcu marzenia nabrały realnych kształtów:
Połoniny, Tarnica, Magura Stuposiańska, cerkiew
w Smolniku nad Sanem, Otryt i na koniec – zielone
pagórki nad Soliną. Frekwencja też dopisała:
drugiego dnia szło z nami aż 26 osób! Żeby znaleźć
noclegi dla takiej grupy trzeba było trochę
kombinować i momentami było ciasno... ale, mała
ilość miejsca sprzyja integracji, a spanie na
podłodze jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
Czytającym naszą relację jednak radzimy –
rezerwacja na 2 miesiące przed długim weekendem
to wcale nie jest za wcześnie...
Nasza trasa była jedną z pięciu tras rajdowych
prowadzonych przez osoby związane ze
Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich
(w skrócie: SKPB) w Lublinie. Cztery trasy otwarte
dla wszystkich chętnych (nie tylko studentów)
poprowadzili przewodnicy SKPB, a piątą,

Strome podejście na Caryńską

Z zasady, każda trasa ma inny przebieg. Nasza
rozpoczęła się w Brzegach Górnych. Parking
przywitał nas palącym słońcem i mnóstwem
samochodów, na szczęście jednak, na Połoninie
Caryńskiej nie było tłumów. Większość turystów
wybiera Połoninę Wetlińską (1255 m. n. p. m.)
oferującą zimne napoje i miły chłodek w cieniu
schroniska Chatka Puchatka. Mniej więcej w 2/3
drogi na szczyt Połoniny Caryńskiej (1297 m. n. p.
m.) czeka na naszych rajdowiczów niespodzianka.
Z małego zagłębienia po lewej stronie szlaku
wypływa cicho woda. "Czy aby na pewno można
się jej napić?" – pytają dziewczyny. Po kilku łykach
odpowiadam, że w razie czego mamy leki na
biegunkę. Może nie do końca przekonało to Hankę
i Kasię, ale słońce praży tak mocno, że w końcu
wszyscy dali się skusić na łyka. No, może oprócz
Marcina, który wcześniej, w cieniu ostatnich drzew
przed nagim grzbietem wyjął z plecaka zimne piwo.
Picie w drodze na górę, w upalny dzień, nie jest to
zbyt dobrym pomysłem (co innego wieczorem na
noclegu), ale wszystkim udało się wejść bez
problemu. A trzeba przyznać, że to podejście należy
do bardziej stromych w rejonie Bieszczadów
Wysokich. Już na górze, z Markiem spojrzeliśmy
sobie w oczy. Malowało się w nich jedno: trafiła
nam się naprawdę mocna grupa. Mimo narzekań,
nikt nie postanowił wrócić, a Przemek, posiadacz
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najbardziej pożądanych (bo najdłuższych) nóg na
naszej trasie, wyprzedził wszystkich. Po powrocie,
na szczęśliwych wybrańców czekała dodatkowa
atrakcja – gotowanie kolacji. Każdego wieczora kto
inny miał ten przywilej. Oprócz oczywistych
powodów finansowych – jeść razem jest dużo taniej
– wspólne pichcenie naprawdę zbliża ludzi.

Na Haliczu

Następnego dnia czekało na nas malownicze
podejście
na
najwyższy
szczyt
polskich
Bieszczadów. Tarnica (1346 m. n. p. m.), nie jest
szczytem trudnym, jednak zaplanowanie wejścia na
nią wymaga gruntownego przemyślenia. Szlaki
prowadzące na szczyt są dosyć długie i warto się
zastanowić, który wariant będzie dla nas najlepszy.
Tego dnia podzieliliśmy naszą trasę na trzy
mniejsze grupy, zależnie od ilości kilometrów do
przejścia. Wykorzystaliśmy chyba wszystkie
możliwości, jakie dała nam siatka szlaków.
Pierwszy zespół, prowadzony przez przewodnika
Piotrka, który dołączył do nas poprzedniego dnia
wieczorem szedł przez Bukowe Berdo, drugi –
przez Halicz, a trzeci, "piknikowy" najkrótszą drogą
z Tarnicy do Wołosatego. Każdy wybrał coś dla
siebie.
Tarnica bywa niebezpieczna! Przekonał się o
tym zwłaszcza Tomek, który od strażników Parku
Narodowego otrzymał mandat za papierosa.
Byliśmy też świadkiem wlepiania mandatu pewnej
parze za psa, a raczej pieska. Co ciekawe, strażnicy
odpuścili sobie karanie osób siedzących poza
szlakiem i zjeżdżających po całkiem sporych
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połaciach śniegu pod szczytem. Chyba nie ma nic
przyjemniejszego niż dotknięcie lodowatego śniegu
w środku upalnego dnia. A pogoda dopisywała –
było około 30 stopni. Turystów naprawdę poniosła
fantazja, bo oprócz biegania boso po tymże śniegu
ulepili nawet... bałwana.
Trzeciego dnia ruszyliśmy z Ustrzyk Górnych na
północ, w kierunku granicy Parku Narodowego.
Z Bereżek przeszliśmy malowniczą dolinką potoku
Caryńskiego, która kiedyś tętniła życiem. Dziś, po
wysiedleniach ludności bojkowskiej w latach 194447, mogliśmy posłuchać już tylko szumu drzew
i kilku słów na temat poplątanych losów
mieszkańców
tych
okolic.
Z
niedawno
odbudowanego, urokliwego schroniska "Koliba"
droga powiodła nas na szczyt Magury
Stuposiańskiej (1016 m. n. p. m.), kiedyś pięknego
punktu widokowego – obecnie, niestety,
zarośniętego przez dzikie badyle. Bo żeby zobaczyć
dziką przyrodę, warto opuścić zadbane, zatłoczone
i płatne drogi w Parku Narodowym. To właśnie
szlaki najbardziej oddalone od BdPN, a co za tym
idzie, bardziej zakrzaczone i z gorszą infrastrukturą
turystyczną, są w Bieszczadach najdziksze. Na
szczęście, poza parkiem prawo nie zabrania łażenia
bez szlaków, a chyba nie ma nic piękniejszego dla
przewodnika! Z Markiem oczywiście z tej okazji
skorzystaliśmy, tym bardziej, że skracało nam to
trasę o kilka ładnych kilometrów. Dla większości
uczestników naszego rajdu był to pierwszy raz,
kiedy szli przez góry w ten sposób. Podejście na
leśny szczyt o wdzięcznej nazwie Prypiczek
(ok. 960 m. n. p. m.) na pewno pozostanie nam
w pamięci. Sto metrów podejścia "na ryj" (ostro w
górę) było tylko wstępem do równie ostrego zejścia
w dół. Jednak nasi dzielni rajdowicze nie odmówili
dalszej współpracy, a w nagrodę za trudy tego
kawałka trasy postanowiliśmy odpocząć dłużej nad
brzegiem Sanu, obok jedynego w tym rejonie mostu
wiszącego. Niezapomniany moment nastąpił, gdy
wśród szmeru pogawędek rozległ się głośny syk...
Tym razem nie była to żmija, ale żubr, a raczej:
Żubry, które niesione przez Lewena i Wawrzyńca
przez długie kilometry smakowały jak nigdy.
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Kirkut w Lutowiskach

Podejście na Prypiczek

Po odpoczynku zostało nam niewiele czasu by
zobaczyć jedną z najcenniejszych świątyń
drewnianych w Bieszczadach – grekokatolicką
cerkiew w Smolniku nad Sanem. Jest to jedna
z trzech
zachowanych
w
Polsce
cerkwi
w archaicznym stylu bojkowskim. Budowla stojąca
na szczycie pagórka ze swoim pięknym, gontowym
dachem zwieńczonym trzema makowicami
wyglądała jak z bajki. Wrażenia dopełniały
łopoczące na wietrze, wielkie flagi: polska
i watykańska, zdobiącej wejście. Właśnie zaczynało
się chmurzyć i poganiani przez pierwsze krople
deszczu weszliśmy do środka. Pan Adam Bartnik,
opiekun cerkwi i świadek powojennej historii
Smolnika, opowiedział nam o losach mieszkańców
tej miejscowości (z której notabene oprócz cerkwi
nie zostało zupełnie nic) wywiezionych w 1951 r.,
po tzw. korekcie granicy polsko-radzieckiej aż na
czarnomorskie stepy. Podobny los spotkał ikony,
które wysiedleńcy wzięli ze sobą, jako pamiątkę
i najcenniejszy skarb. Obecnie znajdują w muzeum
we Lwowie.

Dzień następny rozpoczęliśmy na kirkucie w
Lutowiskach. Ten największy w Bieszczdach
cmentarz żydowski zaskakuje dobrze zachowanymi
macewami ozdobionymi widocznymi do dziś
płaskorzeźbami. Przedstawiają one symbole
związane z tradycją judaistyczną - dla
współczesnych już często nie do rozszyfrowania.
To kolejny dzień pięknej pogody. Wczorajsza burza
tylko nas postraszyła, a dziś znowu mamy szczęście
– pojedyncze białe chmury towarzyszą nam
w drodze no Otryt (939 m. n. p. m.). Spaleni
słońcem z ulgą powitaliśmy leśną ścieżkę. Mniej
optymistycznie nastrajało strome podejście wiodące
na szczyt. Po intensywnym wieczorze spędzonym
w PTSM-ie w Lutowiskach, który przeciągnął się
do późnej nocy, dla niektórych z nas było to
wyzwanie. Ale jak zwykle daliśmy radę. Jedną
z większych atrakcji Otrytu, oprócz dzikiej
przyrody, stanowi schronisko Chata Socjologa.
Niegdyś
spotykali
się
tutaj
lewicowi
wolnomyśliciele. Nas przywitało kilka osób
wypoczywających przy bukłaczku wina. Ich
towarzysz – wilczur – skutecznie agitował na rzecz
oddania mu naszych kanapek. Nawet tych z serem
i cebulą. Droga przez Otryt zapowiadała się
monotonnie, dlatego na jej koniec urządziliśmy
wielkie gotowanie gluta – kisielu o smaku
cytrynowym (przepis poniżej!). Po drodze
minęliśmy kursantów - w tym bowiem czasie co
nasz rajd, zwykle odbywają się w Bieszczadach
szkolenia dla przyszłych przewodników. Zanim
wyznaczono szlak przez Otryt, pasmo to było
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uznawane za jedno z trudniejszych orientacyjnie
miejsc w Bieszczadach. Dziś, wyraźna droga po
grzbiecie sprawia, że bez strachu o zgubienie się
można podziwiać piękny, bukowy las. Nam udało
się wypatrzyć salamandrę.

Chata Socjologa: wilczur i jego kanapkowe podchody

Turysta schodzący z Otrytu w kierunku północnym,
przy dobrej pogodzie, ma okazję poczuć się jak
w jednej ze scen z filmu "Władca Pierścieni".
Łagodne, zielone pagórki naprawdę przypominają
Shire, kraj Hobbitów. Nas, zamiast nich, przywitało
stado baranów, deszcz i wielka figura żubra przed
lokalnym
sklepo-barem.
Nocowaliśmy
w zaprzyjaźnionym miejscu – prowadzonym przez
salezjan Domu Młodzieżowym im. św. Jana Bosko
w Polanie. Co ciekawe, przed wojną Polana była
jedną z najbardziej wysuniętych na południe
polskich osad w Bieszczadach. Poza nielicznymi
wyjątkami, góry te zamieszkiwali głównie Rusini.
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Ostatniego dnia wędrówki szlak prowadził nas dalej
na północ. Szczyty wokoło stawały się coraz niższe
– widać było, że powoli opuszczamy Bieszczady.
Ten odcinek "szlaku" (jeżeli można tak nazwać tą
kluczącą, leśną ścieżynę), mimo braku większych
podejść, okazał się niemałym wyzwaniem. Jednak
ani błoto, ani brak regularnych oznaczeń ani nawet
niespodzianka w postaci płotu wyrastającego
w poprzek drogi (ogradzał wielką hodowlę koni)
nie zbiły nas z tropu. Choć było naprawdę ślisko,
spośród wszystkich uczestników rajdu tylko jedna
zaliczyła "glebę". Był to przewodnik, Marek, który
zresztą za swój malowniczy upadek dostał na sam
koniec wyjazdu piękny dyplom. Pisany błotem,
oczywiście.
W Teleśnicy Oszwarowej, tajemnica znikającego
szlaku wyjaśniła się – napis głosił wyraźnie:
"SZLAK USZKODZONY NA ODCINKU 5 KM".
Nasze ostatnie pieniądze wydaliśmy na lody, piwo
i busa, który zawiózł nas prosto do celu – Szkoły
Podstawowej w Bóbrce nad jez. Myczkowskim.
Właśnie tam odbyło się, jak zwykle huczne,
zakończenie XXXI Rajdu Bieszczady SKPB
Lublin.
Przepis na GLUTA (na około 20 osób):
- kociołek 8-10 litrów
- woda ze strumyka
- ognisko
- 15 opakowań kisielu – wybór smaku
pozostawiamy fantazji kucharza (ale cytrynowy z
lekkim dodatkiem truskawki sprawdza się świetnie)
- rodzynki
- mieszanka studencka (orzeszki różnego rodzaju,
bakalie)
- kandyzowana skórka pomarańczowa
- jeszcze więcej orzeszków (jeśli lubicie)
Smacznego!
tekst: Magdalena Jarzębkowska i Marek Duda
zdjęcia: Anna Zbiciak, Krzysztof Jaraszkiewicz

Ognisko, gitara i śpiew – rajdowe zakończenie dnia
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Marek Duda

Podsumowanie rajdowe
od jesieni 2012
Pierwszym rajdem w roku 2012/2013 był rajd
beskidzki, choć przez chwilę stał on pod znakiem
zapytania.
Chłodna,
deszczowa
atmosfera
początków października zdawała się nie zachęcać
do wyruszania na jakikolwiek wyjazd... i faktycznie
nie zachęcała. Mimo pięknych plakatów pierwszego
dnia zapisów do piwniczki DS Ikar przybyło około
dwóch chętnych. Drugiego dnia frekwencja wzrosła
nieznacznie. Uratował nas dopiero trzeci dzień,
podczas którego liczba rajdowiczów przekroczyła
20. Ostatecznie spośród trzech planowanych tras
udało się uzbierać chętnych na trasy dwie.
Oczywiście
ruszała
także,
tradycyjnie,
„półzamknięta” trasa sympatycka.
Ci wszyscy, którzy widząc jesienną szarugę za
lubelskim oknem, w trakcie zapisów uznali, że nie
ma sensu ruszać się z domu, popełnili potężny błąd
i mogli siarczyście pluć sobie w brody. Pogoda na
rajdzie była o 180 stopni odmienna od tej, którą
zostawiliśmy w Lublinie. Promienie słoneczne,
wysoka temperatura, słowem ostatnie podrygi lata,
towarzyszyły nam przez cały czas.
Do trasy pierwszej, prowadzonej przez Magdę
„Lenkę” Jarzębkowską i Anetę Biedrzycką oraz
praktykantkę Kasię Wilczopolską zapisało się
jedenaście osób. Panie początek swojej trasy
wyznaczyły pod kościółkiem w Sękowej, skąd
udały się w stronę cerkwi w Owczarach Górnych.
Następnie wróciły na niebieski szlak, którym już po
zmroku dotarły do bacówki na Magurze
Małastowskiej. Oprócz trasy I tej nocy w bacówce
nocowali też „sympatycy” (którzy dotarli tu
z Kwiatonia) oraz ekipa Karu...co oznaczało spory
tłok...
Czternastoosobową trasą trzecią („trzecia” tylko
z nazwy, bo trasa II nie wystartowała z braku
chętnych) kierował Szymek Wnuk, przy wsparciu
praktykantów: Grażyny Świtacz i Kasi Kot. Cała

Lipiec 2012 – Marzec 2013

ekipa wysiadła na przełęczy Małastowskiej
i przemaszerowała do Bartnego, gdzie skorzystała
z noclegu w całkiem przyjemnej i dość taniej
agroturystyce „Pod Kornutami”. Następnego dnia
„szymkową” trasę czekał spory test: 27 km przez
Magurę Watkowską, Diabli kamień, Folusz,
Mrukową, Bucznik aż do Nowego Żmigrodu jak na
długość jesiennego dnia stanowił porządny odcinek.
Trasa pierwsza, tego dnia też nie próżnowała.
Postój na polance nad Przysłupem pozwolił
nacieszyć oczy widokiem Tatr, a przystanki pod
cerkwiami w Smerekowcu, Gładyszowie i pod
pomnikiem lotników samolotu Halifax w Krzywej
dał
przewodniczkom
dobrą
okazję
do
przedstawienia rajdowiczom kilku ciekawych
wątków beskidzkiej historii. Ostatniego dnia
wszystkie trasy bez większych perturbacji dotarły
do miejsca zakończenia - czyli szkoły w Krempnej.
Tradycyjnie na zakończenie rajdu beskidzkiego
przyjechało też wielu przewodników i sympatyków
naszego koła. Podczas tej długiej i intensywnej
nocy Bartek Jemioła otrzymał oznakę sympatycką,
zaś piszący te słowa blachę przewodnicką, z czego
też obaj byliśmy i jesteśmy bardzo radzi. :)
A już za rok jubileuszowy CZTERDZIESTY
rajd Beskid Niski!
Tej jesieni udało się zrealizować jeszcze jeden
rajd. Tym razem w kierunku północnym. W dniach
1- 2 grudnia Karol Łyda poprowadził
kilkunastoosobową grupę, składającą się głównie
z przewodników, sympatyków, kursantów po
(dobrze mu znanych) poleskich bagnach. Rajd
wystartował w miejscowości Wytyczno, słynnej
dzięki bitwie, która rozegrała się tu w październiku
1939 r. między Korpusem Ochrony Pogranicza
a oddziałem pancernym Armii Czerwonej. Trasa w
pobliżu terenów Poleskiego Parku Narodowego
zaprowadziła rajdowiczów na nocleg do szkolnego
schroniska w Urszulinie. Drugiego dnia manewry w
rejonach
Urszulina
nie
zgubiły żadnego
z uczestników, dzięki czemu cała ekipa mogła
wrócić PKS-em do Lublina.
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W styczniu jedyną „pararajdową” inicjatywą był
spacer
po
Lublinie.
Pod
dowództwem
licencjonowanej przewodniczki po Lublinie Ani
Mikłasz zwiedziliśmy przede wszystkim dwie nowe
atrakcje turystyczne naszego miasta. Pierwszą
z nich było multimedialne muzeum historii Lublina
Piwnica pod Fortuną, w której oprócz multimediów
znajdują się także XVI-wieczne polichromię
ścienne o nieco niemoralnej treści. Drugi główny
punkt spaceru stanowił niedawno odremontowany
i przystosowany do zwiedzania Kościół Matki
Bożej Zwycięskiej („pobrygidkowski”) przy
pl. Wolności. Dzięki zakończonym pracom
konserwatorskim w świątyni można teraz oglądać
m. in. krypty, wieżę i pomieszczenie nad
sklepieniem nawy głównej. Szczególną atrakcją są
tu
XV-wieczne
freski,
przedstawiające
prawdopodobnie portret dobrodzieja świątyni, króla
Kazimierza Jagiellończyka.
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Bieszczady 2008

Jeśli chodzi o inne wydarzenia, to w momencie
pisania tych słów odbywa się, kierowana przez
Kasię „Kokosa” Wnuk „zimówka”. W marcu
planujemy rajd po pogórzach, w kwietniu coś
małego a w maju oczywiście rajd bieszczadzki.
Zapraszam!!!

Zimówka 2009

Cerkiew w Roztoce - Kondycyjka 2008

Zimówka 2009
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Wspomnienie o
GRZEGORZU GŁOWIENKO
Kto, co wpływa na to kim jesteśmy, co robimy,
co jest dla nas ważne? Na co dzień raczej nie
zadajemy sobie takich pytań. Po prostu działamy planujemy wyjazdy, organizujemy rajdy, szkolimy
kursantów. Albo po prostu łazimy po górach.
Pytania przychodzą, gdy ktoś odejdzie, gdy nam
kogoś zabraknie. 15 marca mija rok od kiedy
odszedł od nas na wieczną wędrówkę po
Niebieskich Połoninach Grzegorz Głowienko.
Grzegorz pojawił się w turystycznym
środowisku studenckim Lublina w końcu lat
sześćdziesiątych. I właśnie turystyka stała się dla
Niego życiową pasją. Pasją, którą realizował
z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując swoje
organizacyjne talenty i poświęcając czas.
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Kierownik Rajdu Bieszczady:
- 1976 (X jubileuszowy rajd, 19 tras)
- 1981 (XV jubileuszowy rajd, 20 tras)
Kierownik Rajdu Beskid Niski - 1976
Wymienione wyżej daty i funkcje nie oddają
w pełni znaczenia i roli jaką pełnił Grzegorz
w naszym przewodnickim środowisku.
Wszystko, co w tamtych latach działo się w Kole
„przechodziło” przez Grzegorza. Bez Jego udziału,
pomocy, akceptacji nie odbyła się żadna impreza,
żaden nie tylko górski wyjazd czy rajd.
A działo się wtedy dużo, żeby wymienić tylko:
- Rajdy Bieszczady, Rajdy Beskid Niski, rajdy
i wyjazdy klubowe
- kursy przewodnickie
- Akcja Lato (turnusy Połoniny, Pogórze
Przemyskie, wyjazdy w góry Rumunii, Bułgarii)
- Wydawnictwa (Siwerniak, Historia Mołdawii,
Przewodnik po Zabytkach Mołdawii, inne)
- Akcja Opis (pionierska inwentaryzacja cmentarzy
z I Wojny Światowej)
- Chałupa w Zalesiu, chałupa w Banicy
Były to "złote lata " SKPB, ale bez Grzegorza, Jego
aktywności i zaangażowania, trudno byłoby sobie je
wyobrazić.

Przewodnicy przy chałupie w Zalesiu, 1976 r.,
w dolnym rzędzie po prawej stronie Grzegorz Głowienko

Był jedną z najważniejszych postaci lubelskiej
turystyki, dla wielu z nas nie tylko Kolegą
i Przyjacielem, ale także Liderem i Mentorem.
Prezes Oddziału Akademickiego PTTK- w latach
1975-1978 .
Zastępca Dyrektora „Almaturu” - w latach 19741981.
Od początku związany ze Studenckim Kołem
Przewodników Beskidzkich w Lublinie.
Prezes SKPB Lublin- od października 1973 do
stycznia 1976

Spotkaliśmy się z Grzegorzem na początku
października 2011 r. w Suścu z okazji 40-lecia
działalności SKPB. Było to pierwsze „lecie”, na
którym spotkały się chyba wszystkie pokolenia
studenckich przewodników z Lublina. Dla
Grzegorza niestety także ostatnie. Wyciszony,
zmagający się z chorobą, trzymający się trochę
z boku, ale serdeczny i otwarty na rozmowę
z każdym. Wydawało się, że tak będzie zawsze. Nie
wykorzystaliśmy szansy.
Ale to spotkanie pokoleń w Suścu było dla
Grzegorza świadectwem podtrzymania tradycji,
tego co Grzegorz współtworzył, było dla Niego
chyba największą satysfakcją.
Kiedy siedząc wokół ogniska będziemy śpiewać
o Niebieskich Połoninach - pomyślmy o Grzegorzu
- On tam na pewno jest.
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