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Szanowni Czytelnicy,
Znowu po dłuższej przerwie prezentujemy kolejny numer naszego Biuletynu. Z jednej stronu
zawiniła tradycyjnie swoim lenistwem redakcja. Jednakże trzeba też podkreślić fakt, że wciąż brakuje
nam autorów. Zatem cały czas informujemy wszystkich czytających te słowa, że jeśli tylko pragną
opublikować swoje teksty o tematyce beskidzkiej, karpackiej lub podróżniczej, to strony „Siwerniaka”
są cały czas szeroko otwarte.
W niniejszym numerze wracamy z rubryką „Do poczytania”. Niektórym z Was być może wydać się
kontrowersyjny artykuł recenzyjny Andrzeja Nieczui poświęcony książce Grzegorza Motyki.
Oczywiście jeśli ktoś zechce wyrazić swój głos polemiczny, to z przyjemnością udostępnimy łamy
„Siwerniaka”.
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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. Pominięto tu teksty dotyczące bieżącej działalności Koła oraz
krótkie recenzje książek.
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), a także relacji z dalekich
i bliskich podróży. Istnieje możliwość zamówienia wersji klasycznej czyli papierowej „Siwerniaków”
wydawanych od 2009 r.

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
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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

Nr 7 (45) Lipiec 2012 – Marzec 2013
•
•
•
•
•

Łukasz Babula – Sadagóra. Na dworze u cadyka
Jacek Drozd – Historia kartografii Rusi Czerwonej do XVI wieku
Ireneusz Makuchowski – Fall Barbarossa w Przemyślu
Katarzyna Kot – Bazowanie w Zawadce 21-31.07.2012
Wspomnienie o Grzegorzu Głowienko
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TUtaj i tam
Krystyna Rzędzian

Cerkiew greckokatolicka
w Białym Borze
Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem
Narodzenia
Przenajświętszej Bogarodzicy
w Białym Borze powstała z inicjatywy
miejscowej ludności pochodzenia ukraińskiego
i łemkowskiego, przesiedlonej tu z południowowschodnich rubieży Polski w ramach akcji
„Wisła” w 1947 r. Początkowo grekokatolicy
modlili się w kaplicy cmentarnej; właściwa
cerkiew powstała dopiero w latach 1992–1997.
Jej bryła i wnętrze zaprojektowane i wykonane
zostały przez Jerzego Nowosielskiego przy
współpracy architekta Bogdana Kotarby.
Nowosielski urodził się w 1923 r. w Krakowie
i większość życia spędził w tym mieście,
w środowisku związanym z Tadeuszem
Kantorem. Wśród jego twórczości ważne
miejsce zajmuje sztuka sakralna - stworzył
około 30 koncepcji dla świątyń, m. in.
W Krakowie, Wesołej, Tychach Nowych,
Hajnówce, czy Lublinie. W Lublinie można
oglądać ikonostas jego autorstwa w greckokatolickiej kaplicy seminarium duchownego.
Jerzy Nowosielski wykonał także plany
polichromii dla kościoła akademickiego KUL,
które ostatecznie nie zostały wykorzystane.
Tylko nieliczne z wymienionych projektów
zrealizowane zostały w pełni zgodnie
z zamysłem
artysty.
Nowosielski
był
szczególnie
związany
z
obrządkiem
wschodnim: jego ojciec wywodził się
z Łemkowszczyzny, a on sam kilka miesięcy
spędził w podlwowskiej ławrze św. Jana
Chrzciciela i wielokrotnie podkreślał, że
zetknięcie ze sztuką ikony miało zasadniczy
wpływ na kształt jego twórczości1.
Świątynia w Białym Borze od razu
wzbudziła wiele kontrowersji – była chwalona
przez architektów, lecz krytykowana przez jej
1

Kitowska-Łysiak M., Jerzy Nowosielski, tekst dostępny w
Internecie: http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc//eo_event_asset_publisher/eAN5/content/jerzy-nowosielski/

Maj 2013

użytkowników,
przyzwyczajonych
do
przytulnych wnętrz, skromnych, lecz nie
surowych podkarpackich cerkwi, zwieńczonych
tradycyjnie makowicami, czyli tzw. baniami.
Miejscowy proboszcz przyznawał, że: na
początku wierni trochę się krzywili, bo do czego
to podobne: na środku świątyni basen, okna jak
w kajucie, czerwone łuki jak w restauracji, albo
dyskotece. I co to za cerkiew bez bani na
dachu?2 Nowosielski zaś twierdził: chciałem
wyciągnąć okolicznych mieszkańców ze źle
pojętych regionalizmów. Chciałem, by ten
monument
nawiązywał
do
architektury
rzymskiej, by ci ludzie zostali włączeni do
europejskiej tradycji kulturowej.3

Fasada (fot. Magda Kaliszuk)

Cerkiew w Białym Borze usytuowana jest
w szerokiej
przestrzeni,
ma
strukturę
trójnawowej bazyliki z dobudowanymi od
wschodu
pastoforiami,
pomieszczeniami
przeznaczonymi do przechowywania naczyń,
ksiąg i szat liturgicznych oraz
do
przygotowywania Mszy. Masywna, pozbawiona
podziałów architektonicznych fasada powiela
w uproszczony sposób schemat ikonostasu.
Posiada trzy wejścia przypominające carskie
i diakońskie wrota. Pomiędzy nimi, na
intensywnym, granatowym tle, widnieją
namalowane postaci Chrystusa Nauczającego
2

K. Surmiak-Domańska, Cerkiew bez kompromisów [w:]
„Magazyn” nr 7, dodatek do „Gazety Wyborczej” 42/1999,
tekst dostępny w Internecie:
http://wyborcza.pl/1,75475,9144190,Cerkiew_bez_kompromi
sow.html/
3
J. Kanp, Chirurgia przestrzeni [w:] „Wprost” 41/1998, tekst
dostępny
w
Internecie:
http://www.wprost.pl/ar/6052/Chirurgia-przestrzeni/
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i Maryi, zaś skrajnie po bokach – wizerunki
aniołów. Powyżej, w centrum ukazany jest
Mandylion. Fasada posiada dwie niskie, otwarte
na cztery strony świata wieże, jedną zamkniętą
półkoliście, drugą – skośnie, między którymi
widnieje podwójny półkolisty przyczółek
z malowanymi przedstawieniami Archaniołów
Michała i Gabriela, rozdzielonymi krzyżem
greckim. Przekraczając próg świątyni do
kruchty przechodzi się niejako przez ikonostas
– ze sfery profanum do cerkiewnego sacrum.
W trakcie dużych uroczystości, kiedy gromadzi
się tu kilka tysięcy wiernych, liturgia
sprawowana jest przed świątynią. Wtedy fasada
faktycznie jak traktowana jako, wg określenia
Porębskiego: otwarty na cały świat, na kosmos
– ikonostas4.
Wnętrze uderza płaszczyznami ciemnych,
nasyconych barw i ascetycznym wystrojem;
wydaje się być nieco mroczne, gdyż niewielkie,
okrągłe okna w nawach bocznych oraz
kwadratowe w nawie głównej nie wpuszczają
zbyt wiele światła. Zarówno zewnętrzna
sylwetka cerkwi wyrastająca z płaskiego terenu,
jak i duże płaszczyzny gładkich czystych
kolorów w środku, upodobniają świątynię do
abstrakcyjnych obrazów Nowosielskiego5.
Nawa główna jest w swej części centralnej
odgrodzona białą ścianką i czarnymi gładkimi
kolumnami oraz jest wyraźnie obniżona
względem naw bocznych – galerii, budząc
skojarzenie z basenem chrzcielnym. Sam
artysta tłumaczył, że inspirację czerpał
z tradycji Kościoła Pierwszego Tysiąclecia,
przypominając, że liturgia bizantyńska w niej
właśnie ma swe korzenie. W cerkwi w Białym
Borze zewnętrzna ściana nawiązuje do
proscenium, a dalsza część do bazylik
starorzymskich6. W części wschodniej znajduje
się zredukowany do minimum ikonostas.
Składają się na niego jedynie dwie ikony rzędu
namiestnego z przedstawieniami Chrystusa
i Maryi.
Wrota
carskie
i
diakońskie
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sprowadzone zostały do formy intensywnie
czerwonych arkad; za łukiem wrót carskich
widoczna jest grupa Ukrzyżowania. Po
zachodniej
stronie,
ponad
potrójnym
przejściem, znajduje się galeria babińca,
pomieszczenia dla kobiet, na niej zaś
namalowane są postaci św. Paraskewy,
uosabiającej Wielki Piątek, św. Anastazji,
symbolizującej Zmartwychwstanie oraz św.
Marii Magdaleny – tej, która jako jedna
z pierwszych
ujrzała
Chrystusa
Zmartwychwstałego. Ponad wszystkim góruje
nieznacznie tylko wypukła, niewidoczna
z zewnątrz, kopuła z wizerunkiem Chrystusa
Pantokratora. Porębski zwraca uwagę, że
poprzez jego dominującą nad całością wnętrza
postać, plan podłużny przenika się z centralnym
i uwidacznia się kosmiczna symbolika kopuły
nad kwadratem 7.
Sam
Nowosielski
tak
pokrótce
podsumował swoje dzieło: Spełniło się moje
największe marzenie o stworzeniu całej
świątyni. Bo do tej pory proboszczowie dawali
mi malować najwyżej ikonostasy czy elementy
wnętrza. Kiedy ksiądz Ulicki zaproponował mi
pracę w Białym Borze, sterroryzowałem go:
Albo projektuję wszystko, czyli gmach i wystrój,
albo nic. I tak zostałem architektem. Kopulastej
bani nie zrobiłem celowo, bo chciałem
nawiązać formą do świątyni starorzymskiej
i powojować z tradycją. A jeżeli ktoś w moich
świętych widzi diabły, to znaczy, że jest
ciemniakiem. Wiem, że starzy mnie nie lubią,
ale to mnie nie obchodzi. Ja tworzę dla
młodych, a oni mnie kochają. Zresztą niech się
starzy nie obawiają, drugiej takiej cerkwi nie
zbuduję8.

4

M. Porębski, Nowosielski, Kraków 2003, s. 148.
M. Małkowska, Spełnienie z W Białym Borze, tekst dostępny
w Internecie:
http://www.rp.pl/galeria/428213,1,529944.html#bigImage/
6
K. Czerni, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego
Nowosielskiego, Kraków 2011, s. 326.
5

7

M. Porębski, op. cit., s. 145.
Surmiak-Domańska, op. cit.

8
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Wojciech Dębski

Bohater czy zbrodniarz? – prawdziwa
historia Włada Palownika
Jedną z najbardziej zagadkowych postaci
środkowo – europejskiego średniowiecza jest jeden
spośród
piętnastowiecznych
hospodarów
Wołoszczyzny, Wład zwany Palownikiem9.
Człowiek ten jest wspaniałym przykładem na to, co
potrafi zrobić czarna legenda, wyolbrzymiając,
naginając i przeinaczając fakty. Obecnie spotykamy
dwie zupełnie skrajne oceny tej jakże barwnej
osoby. Z jednej strony funkcjonują opinie,
opierające się na piętnastowiecznych pamfletach
oraz pracach kronikarzy węgierskich i tureckich,
niechętnych tej postaci, które ukazują obraz sadysty
lubującego się w nabijaniu na pal i mordowaniu
swoich poddanych i przeciwników na wiele
różnych sposobów. Opierając się na tych właśnie
pracach pod koniec XIX w. Bram Stoker stworzył
powieść o wampirze Drakuli, scalając w jednej
postaci dwie osoby: ojca Włada Drakula i jego syna
Włada Palownika. Dodatkowo umiejscowił on
siedzibę swego bohatera w Transylwanii –
Siedmiogrodzie, zamiast na Wołoszczyźnie. Jednak
opowieści o wampiryzmie hospodara należy włożyć
między bajki.

Wyobrażenie mordercy i psychopaty pokutuje
obecnie w nurcie tzw. historii popularnej.
Przeciwieństwem jest historiografia rumuńska,
która opierając się na zapiskach wołoskich i
mołdawskich stwarza obraz rycerza walczącego z
poganami w obronie ojczyzny, sprawiedliwego
władcy starającego się obronić swe państwo przed
zaborczymi
sąsiadami.
Co ciekawsze,
Nicolae
komunistyczny
dyktator
rumuński
Ceauşescu często nawiązywał do Włada Palownika,
porównując się do tej postaci. Opierając się na tych
jakże sprzecznych przekazach postaram się
przedstawić obraz Włada Palownika jak najbardziej
zbliżony do rzeczywistości. Czy był bohaterem
walczącym z tureckim naporem na swą ojczyznę
czy zwykłym psychopatycznym mordercą? Na to
pytanie postaram się odpowiedzieć niniejszym
artykułem. Dla ukazania złożoności tej postaci
9

Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 10.
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niezbędne jest przedstawienie pokrótce historii
ziem, nad którymi sprawował władzę oraz losów
jego rodziny.

Wołoszczyzna, podobnie jak część Mołdawii i
Siedmiogrodu, leży obecnie na terenie Rumunii.
Jako państwo posiada dość krótką metrykę,
ponieważ
przez
lata
ziemie
te
były
podporządkowywane
różnym
nacjom.
W
starożytności tereny te były miejscem walk dacko –
rzymskich, w wyniku których część z nich znalazła
się w granicach Imperium Romanum jako prowincja
Dacja10. Upadek cesarstwa i wędrówka ludów
spowodowały, że ziemie te znajdowały się
przejściowo w rękach przechodzących przez nie
plemion podążających na zachód Europy11. Od VII
do XIV w. tereny te były przedmiotem sporów
pomiędzy Carstwem Bułgarskim, Węgrami
a plemionami Pieczyngów12. Na początku XIV w.
zaszła istotna zmiana. Jeden z przedstawicieli
lokalnej elity, Basarb I, stworzył na ziemiach
zachodniej Wołoszczyzny pierwsze państewko13.
Najwybitniejszym władcą w czternastowiecznej
historii tych ziem był Mircza Stary, który dzięki
umiejętnemu lawirowaniu pomiędzy wielkimi
sąsiadami
poważnie
wzmocnił
młode
hospodarstwo14.
Ogromnym
ciosem
dla Wołoszczyzny był upadek w 1393 roku państwa
bułgarskiego i zajęcie jego ziem przez niezwykle
ekspansywne Imperium Osmańskie15. Odtąd
państwo rządzone przez władców z dynastii
Besarabów stało się polem rozgrywek pomiędzy
Węgrami a Turcją, pragnącymi sprawować kontrolę
nad tymi ziemiami. Dodatkowo sytuację pogarszał
fakt istnienia dwóch rywalizujących ze sobą gałęzi
panującej dynastii. Ościenni władcy starali się
wyzyskiwać ten konflikt dla swoich własnych
celów, czego przykładem mogą by losy synów
Mirczy Starego, czy właśnie historia Włada
Palownika. Bratobójcze walki spowodowały, że
synowie
Mirczy Starego
musieli
szukać
protektorów poza granicami swojej ojczyzny16,
gdyż w przeciwieństwie do większości państw
średniowiecznych na tron wołoski wstępowano nie
drogą dziedziczenia, lecz wygrywał kandydat z
silniejszym
poparciem
zewnętrznym
i
10

Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s.44 – 51.
Ibidem , s. 73 – 77.
12
Ibidem, s. 97-99.
13
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 96-97.
14
Ibidem, s. 116-119.
15
Ibidem, s. 103.
16
Ibidem, s. 119.
11
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wewnętrznym. Narzucanie swoich kandydatów
zaowocowało zupełnym upadkiem autorytetu
władzy
centralnej
oraz
niezwykłym
rozzuchwaleniem się przedstawicieli lokalnych
możnowładców popierających tych kandydatów,
którzy im najlepiej odpowiadali w danej chwili17.
Doprowadziło to do sytuacji, w której aktualny
hospodar musiał lawirować pomiędzy interesami
państw ościennych, a oczekiwaniami swoich
skorych do buntu poddanych18.
Wład Palownik urodził się w 1431 r. jako drugi syn
potomka Mirczy Starego – Włada Drakula, jednego
z pretendentów do objęcia tronu wołoskiego19.
Ojciec Palownika w tamtym okresie sprawował
władzę w Siedmiogrodzie jako namiestnik króla
Węgier Zygmunta Luksemburczyka, ,równocześnie
będąc swoistym kontrkandydatem na stanowisko
sprawowane przez swojego brata Aleksandra Aldea.
Drakul będąc nieślubnym synem władcy miałby
niewielkie szanse na przejecie tronu, gdyby nie
protekcja węgierska20. To właśnie jej zawdzięcza
swój przydomek, oznaczający jego przynależność
do powołanego w 1408 r. przez Zygmunta
Luksemburczyka Zakonu Smoka, mającego na celu
zgrupowanie 24 najpotężniejszych osobistości
Europy Środkowej. Zadaniem członków zakonu
była organizacja oporu przeciwko ekspansji
tureckiej i oddalenie od Europy zagrożenia
islamskiego. Wład będący kawalerem owego
zakonu nosił przydomek Draco – smok,
przeinaczony przez jednak przez jego wołoskich
poddanych na Drakul, czyli diabeł21. W 1436 r. na
skutek prawie kompletnego podporządkowania
Wołoszczyzny przez Turcję, Drakul zostaje wysłany
do ojczyzny z wojskami siedmiogrodzkimi, aby z
powrotem podporządkować te tereny Węgrom.
Dzięki wsparciu obcych oddziałów odparł
Turków22. Kiedy jednak ponowili oni następnym
roku (1437) ataki na Wołoszczyznę, pozbawiony
pomocy z zewnątrz i opuszczony przez bojarów
musiał uznać ich protekcję. W 1438 r. wziął udział
w tureckim najeździe na Węgry, jednak w 1442 r.
wezwano go do Adrianopola, gdzie został
zatrzymany wraz ze swoimi dwoma synami.
Wypuszczony po roku z upokarzającego więzienia,
został zmuszony do pozostawienia potomków na
17

Ibidem, s. 120 – 121.
Ibidem, s. 98-99.
19
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 15.
20
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 35 – 40.
21
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 20 – 23.
22
Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983, s. 84.
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dworze sułtana w charakterze zakładników23. Tymi
synami byli Wład, zwany Palownikiem oraz jego
najmłodszy brat Radu24 Ich los zależał od działań
ojca, który mimo wszystko zdecydował się porzucić
orientację proturecką i stał się sojusznikiem
węgierskim25. Palownik spędził w niewoli prawie
siedem lat, przebywając przez pewien czas
na dworze sułtana Murada II. Większość
omawianego okresu spędził jednak w szkole
janczarów w Egregoz26. Historycy przypuszczają że
to właśnie w tym miejscu nauczył się metod
wymuszania posłuchu wzbudzając przerażenie
torturami. Kiedy jego ojciec wraz z najstarszym
bratem
Mirczą
został
zamordowany
27
w niewyjaśnionych okolicznościach , mianowany
został przez sułtana Murada II na jego następcę.
Wysłanemu z wojskami tureckimi dość szybko
udało
się opanować całą Wołoszczyznę.
Jako gwarancję lojalności pozostawił na dworze
sułtańskim swego brata Radu, zwanego Pięknym,
według niektórych przekazów kochanka i faworyta
samego Mehmeda II Zdobywcy28. Palownik
na krótki czas opanował Wołoszczyznę, jednak na
skutek odesłania posiłkujących go wojsk tureckich
i kolejnej zdrady bojarów musiał uciekać do swego
wuja Bogdana II, władcy Mołdawii29. Władzę
tymczasem objął popierany przez Węgrów Dan II,
który rychło zmienił swą orientację i zaczął
popierać Turków. Tego było za wiele dla Jana
Hunyadiego, który postanowił wprowadzić na tron
wołoski
Drakulę30.
Posiłkowany
wojskami
węgierskimi i wsparty materialnie młody Drakula
szybko opanował Wołoszczyznę, panując w niej w
latach 1456–156231.

Nowy hospodar rozpoczął swe rządy od
osławionej masakry na Wielkanoc w Târgovişte,
kiedy to kazał stracić wszystkich bojarów winnych
zamordowaniu jego ojca i brata. Rodziny
spiskowców zostały zaś zapędzone do niewolniczej
23

Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 127.
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 25.
25
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 123.
26
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 41 – 53.
27
Według części przekazów Wład Drakul dostał się do niewoli
węgierskiej i został stracony wraz z synem z rozkazu Jana
Hunyadiego, według innych Drakul został zamordowany
skrytobójczo, zaś syn został przez bojarów oślepiony i pochowany
żywcem.
28
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 60.
29
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 127.
30
Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983, s. 93.
31
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 27.
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pracy przy budowie zamków hospodara32. Całe
krótkie panowanie Palownika opierało się na
zwalczaniu samowoli i rozpasania możnowładców,
którym w niesmak były rządy silnego władcy. Swe
panowanie Wład starał się oprzeć na drobnej
szlachcie oraz kupcach i mieszczaństwie. W tym
celu w 1459 r.wydał zakaz wstępu na jarmarki
zagranicznym kupcom, równocześnie obdarowując
rozmaitymi
przywilejami
mieszczaństwo
i kupców33. Na obchodzących zakazy wojewody
czekały surowe kary, włącznie z nabiciem na pal.
Owe zarządzenia, godzące w saskich kupców z
Siedmiogrodu, spowodowały wybuch nowego
konfliktu, ponieważ ci starali się pozbyć
niewygodnego władcy poprzez poparcie pretensji
kolejnego kandydata, syna Dana II. W odpowiedzi
na te działania Palownik najechał przy cichej
zgodzie króla węgierskiego Macieja Korwina
Siedmiogród i pokonał swych przeciwników34.
Według kronikarzy podchodząc pod gniazdo oporu
– Braszów, nakazał nabić na pal wszystkich
schwytanych wcześniej kupców saskich35. Ten akt
zaowocował zawarciem porozumienia, ukorzeniem
się kupców siedmiogrodzkich i wypłatą wysokiego
odszkodowania36. Wład Palownik dzięki tym
sukcesom mógł pomyśleć o zniesieniu swej
zależności od Turcji i w 1459 roku zaprzestał
płacenia corocznego haraczu. Wówczas sułtan
turecki wysłał posłów do niesfornego lennika z
oficjalnym rozkazem nakłonienia go do ponownej
współpracy. Posłowie zażądali zapłaty haraczu oraz
przysłania do Turcji pięciuset młodych chłopców
mających trafić do szkół dla janczarów. Wład, który
miał doskonale działający wywiad dowiedział się,
że tak naprawdę mają za zadanie schwytać go lub
zamordować. Przewidując podstęp, początkowo
zgodził się na wszystkie ich warunki, jednak kiedy
utwierdził się w ich zamiarach schwytał i
zamordował posłów. Zamordowanymi tureckimi
możnowładcami byli Catatolinos – osobisty
sekretarz Mehmeda II i Hamza Pasza jeden z
najpotężniejszych dostojników tureckich. Nie
czekając na spodziewany najazd wojska wołoskie
zaatakowały terytoria tureckie, zdobywając szereg
twierdz,
często
wykorzystując podstęp
i
podszywając się pod schwytanego Hamzę Pasze
oraz jego wojska37. Wydarzenia te dało sygnał do
32

Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 127 – 128.
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 71- 80.
34
Ibidem, s. 91 – 97.
35
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 31.
36
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 128.
37
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 101 – 124.
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ataku armii Mehmeda II na Wołoszczyznę. Dzięki
zwołaniu pospolitego ruszenia udało się Władowi
na wiosnę 1461 lub 1462 pokonać armię wezyra
Mahmud-paszy. Kiedy jednak latem nadciągnął z
głównymi siłami sułtan Mehmed II, Palownik
przegrał bitwę na granicy swych ziem i został
zmuszony do prowadzenia walki partyzanckiej38.
Wołosi okazali się w niej mistrzami. Pomimo coraz
to większych strat i rozpadu wojska Palownikowi
udało się spowolnić marsz armii tureckiej. Stosując
taktykę spalonej ziemi doprowadził do wybuchu
głodu w obozie tureckim, a podsyłając Turkom
cierpiących na różne choroby zakaźne, spowodował
wybuch zarazy. Kiedy jednak armia turecka
niezrażona tymi niepowodzeniami maszerowała
dalej w kierunku jego stolicy Târgovişte,
zdecydował się 12 lipca 1462 r. na samobójczy atak
na obóz turecki z zamiarem zabicia Mehmeda II.
Atak odniósł połowiczny skutek, gdyż wskutek
zdrady jednego z bojarów nie zaatakowała cała
armia i uszedł z życiem39. Jednak zamieszanie do
jakiego
doprowadziły
oddziały
wołoskie
zaowocowało bratobójczą walką wojsk tureckich,
zakończoną śmiercią kilku tysięcy żołnierzy. Kiedy
armia turecka zbliżała się do stolicy Wołoszczyzny
żołnierze ujrzeli las pali na których konali
ich wzięci do niewoli współtowarzysze oraz ci
spośród zdrajców, którzy wpadli w ręce
wojowników Palownika. Według kronikarzy
naliczono dwadzieścia tysięcy nabitych na pal, co
wydaje się liczbą przesadzoną40. Widok ten był tak
okropny, że armia turecka zawróciła41. Wład,
walcząc najpierw z pierwszą, później z drugą armią
najeźdźców słał do Macieja Korwina, z którym był
sprzymierzony, rozpaczliwe prośby o pomoc. Król
węgierski pozostał jednak bierny na te wezwania.
Dopiero kiedy armia turecka zawracała do Turcji,
wmieszał się w dynastyczne walki. Kazał pojmać
Palownika i zgodził się na objęcie tronu przez jego
brata, Radu Pięknego42. Bojarzy wołoscy woleli
rządy sturczonego Radu, nawet za cenę
podporządkowania Turcji, niż twarde rządy jego
brata. Oskarżony przez Siedmiogrodzian o
spiskowanie z Turcją, Palownik został umieszczony
38

Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 63.
39
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 128.
40
Opierając się na następujących pozycjach: Innes Brian, Historia
tortur, Warszawa 2000; Kellaway Jaean, Historia tortur i egzekucji,
Poznań 2009 i Farington Karen, Historia kar i tortur, Warszawa
1997, należy stwierdzić iż kara nabicia pal była zbyt czasochłonna
aby Wład Palownik mógł ją zastosować na tak ogromną skalę wobec
zbliżającej się armii tureckiej.
41
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 129.
42
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 145 – 156.
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w swoistym areszcie domowym niedaleko stolicy
Węgier – Budy na następne czternaście lat43. W tym
czasie pełnił rolę swoistej maskotki króla Macieja
Korwina, gdyż uczestniczył we wszystkich
rozmowach z posłami tureckim jako forma
ostrzeżenia. Posłowie mając w pamięci los
schwytanych delegatów zawsze okazywali mu
większy szacunek niż gospodarzowi, królowi
węgierskiemu44. W 1476 r. wobec spodziewanej
wojny z Turcjąm Palownik ponownie przy pomocy
wojsk
węgierskich
objął
władzę
na
Wołoszczyźnie45. Zima 1476/77 przyniosła wybuch
walk z wojskami Basaraba III Starego popieranego
przez hospodara mołdawskiego Stefana Wielkiego i
Turków. W czasie jednego z licznych starć Wład
Palownik zginął w niewyjaśnionych do dziś
okolicznościach46. Według części relacji miał
ponieść śmierć w wyniku zdrady, według innych
walcząc z wojskami przeciwnika47. Bezsprzecznie
wiadomo, że po śmierci został dekapitowany i jego
głowę odesłano do Konstantynopola48. Na tym
jednak nie kończą się jego dzieje. Wład Palownik
jest żywym przykładem postaci, której historię
napisali zwycięscy wrogowie, wynaturzając
wszystkie jego przywary i przemilczając dobre
cechy49. Jedynie w swojej ojczyźnie został
zapamiętany takim, jakim był – władcą który za
nadrzędny cel miał umocnienie Wołoszczyzny
wszelkimi dostępnymi metodami, nierzadko
uciekając się do okrucieństwa50.
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Wład Palownik jako hospodar wyróżniał się
wśród
władców
tamtej
epoki
niezwykłą
niezłomnością w dążeniu do celu. Za młody,
napatrzywszy się na działania swego ojca Włada
Drakula starał się iść w jego ślady, lawirując
pomiędzy wielkimi potężnymi sąsiadami52. To, że
poniósł klęskę oznacza jedynie, że jego działania
stanowiły zbyt wielkie zagrożenie dla jego wrogów.
Metody, które są potępiane przez wszystkich, nie
wyróżniały się niczym szczególnym w tamtych
czasach, jedynie ich wyolbrzymienie przez twórców
czarnej legendy spowodowało, że są do dziś znane i
pamiętane w przeciwieństwie do czynów jego
przeciwników53. Jeśli więc idzie o prawdę
historyczną moim zdaniem Wład Palownik nie był
czarnym charakterem, lecz uwzględniając jego
„sławę”, której przysporzyli mu jego wrogowie, na
zawsze będzie uchodził za bezmyślnego okrutnika.

Dużą rolę w tworzeniu czarnej legendy Włada
Palownika mieli sascy mieszkańcy Siedmiogrodu
nie mogący wybaczyć mu upokorzenia z 1459 r.
Pomysłowi kupcy w swej walce z Palownikiem
posługiwali się jedną z najpotężniejszych broni
jakie wymyślił człowiek – słowem pisanym. Jedna
z pierwszych drukarni na terenie królestwa
węgierskiego
została
założona
właśnie
w Siedmiogrodzie. Bogaci kupcy sascy płacąc
różnym autorom za pisanie pamfletów na dobre
zakłamali prawdziwy obraz swego antagonisty51.
43

Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 129.
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 69.
45
Felczak W., Historia Węgier, Wrocław 1983, s. 97.
46
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 80.
47
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 304 -310.
48
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 129.
49
Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 315 – 319.
50
Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986, s. 129 – 130.
51
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 91.
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Cazacu M., Drakula, Warszawa 2007, s. 214 – 218.
Czamańska I., Drakula, wampir, tyran czy bohater?, Poznań 2003,
s. 92.
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Relacje
z wypraw
i wycieczek
Bartosz Jemioła

W krainie zorzy polarnej
Od pewnego czasu śledziłem informacje
o zwiększonej aktywności Słońca w tym roku, co
większym
prawdomiało
zaowocować
podobieństwem zaobserwowania zorzy polarnej
Stąd też w głowie zrodził się, na początku nieco
szaleńczy, pomysł „wyskoku” na daleką północ.
Najpierw chciałem wyruszyć samotnie z namiotem.
Na szczęście ujawnił się Paweł ze swą propozycją
i obyło się bez ewentualnych odmrożeń…
Ekipa uzbierała się ponoć w ciągu jednego dnia
w składzie: Paweł, Jarek, Magda, Tomek, Ewa,
Karolina i Marlena. Plan zakładał dojazd na Lofoty,
archipelag położony za kołem podbiegunowym, zaś
trasa dojazdu, cytując Pawła, przedstawiała się
następująco: „Wpierw autobus, potem pociąg na
lotnisko, samolot do Oslo Torp, potem busik do
centrum Oslo, tramwaj, pociąg do Bodo (18h!),
z przesiadką w Trondheim, piechotą na przystań
promową, busikiem na inną przystań promową,
promem do Moskenes i autobus do Hamnoy” nie
licząc mojego dojazdu do Lublina ;]. Rzecz jasna
atrakcji po drodze nie zabrakło. Oczywiście
pierwsza na lotnisku w Oslo, gdzie pośród naszych
rodaków wyglądaliśmy na tyle egzotycznie
z wielkimi plecami turystycznymi, że nasza trójka
(Paweł, Karolina i ja) zostaliśmy od razu zgarnięci
do kontroli osobistej… Podczas standardowej
procedury prześwietlenia bagażu, akurat przy
przejeździe plecaka Pawła, na ekranie kontrolera
pojawiło się kilka okrągłych przedmiotów
wielkości
min
przeciwpancernych…
Lecz
niemniejsze były oczy samego kontrolera, gdy po
nakazaniu otwarcia bagażu, okazało się, że ma do
czynienia z… chlebkami litewskimi, kupionymi
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umyślnie na wyprawę, gdyż bardzo długo
zachowują świeżość. A po udzieleniu odpowiedzi
na pytanie o cel przylotu – fotografowanie zorzy
polarnej, kontrola skończyła się natychmiastowo…
Następnego, słonecznego, aczkolwiek nieco
zimnego dnia (-16oC), czas upłynął nam na
zwiedzaniu Oslo, zaś już o 23:00 mieliśmy pociąg
do Bødo. Po osiemnastogodzinnej przejażdżce
dotarliśmy na miejsce gdzie po dalszych ośmiu
godzinach czekania na prom, usłyszeliśmy, że nasz
środek lokomocji „is late”… W końcu weszliśmy
na pokład ok. 3:30, co miało, jak się okazało swój
plus, bo dane nam było pooglądać zimowy wschód
słońca za kołem podbiegunowym.
Po dotarciu na miejsce noclegu, mimo
niewyspania, zawładnął nami szał pięknej pogody
i ruszyliśmy
na
zwiedzanie.
Oczywiście
w powietrzu uderzył nas prawdziwie morski zapach
suszonego, twardego jak sztacheta dorsza czyli
sztokfisza. Z wysuszonego mięsa przyrządza się raz
do roku zupę w norweskie święta. Ciekawy jest
przepis, podany przez tubylców – najpierw rybę
morzy się 6 dni w ługu sodowym, potem 6 dni
w wodzie, a następnie z powstałej papki gotuje się
zupę… Znaczna część suszonych dorszy jest
eksportowana, między innymi do Hiszpanii.

Po południu szybki obiad i zaczęło się
oczekiwanie… Ustaliśmy wachty dzieląc się
sprawiedliwie godzinami, ale tak nikt nie mógł tej
noc zmrużyć oka. Pierwszej nocy mimo
bezchmurnego nieba zorza była raczej nieśmiała i
dosłownie mrugnęła do nas jedynie okiem, a przez
niektórych została określona jako „ćwiczebna”.
Następnego dnia ambitny plan zakładał zwiedzenie
jednej z zatok leżących po drugiej stronie
archipelagu. Gdy wchodziliśmy na promik, który
miał nas zabrać, zobaczyliśmy kolejną bezcenną
minę zdziwienia u Norwega, bo chcieliśmy nie
tylko standardowo opłynąć fiordy, ale też wysiąść
10
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w jednej z zamieszkanych tylko latem wiosek –
Vinstad.

Pogoda okazała się znów łaskawa i karty
aparatów szybko się zapełniły widokami.

Następnego dnia, pogoda się już popsuła, zresztą
po kilku intensywnych dniach, chęć eksploracji
spadła niemal do zera ( chyba, że pobliskich
sklepów;]). W nocy już nawet zorzy się znudziło
widocznie i też się pojawiła tylko na kilka chwil.
Rano wczesna pobudka, żeby zdążyć na prom
(a przy okazji zaliczyć kolejny wschód słońca),
i początek końca, czyli prawie trzydniowy powrót
do Polski.

Około 15:00 byliśmy już z powrotem na
przystani. Wszystkim cisnęło teraz jedno na myśl –
czy prom po nas powróci… Wrócił, do tego
zostaliśmy przeliczeni przy wchodzeniu na pokład,
czy aby nikogo nie zostawiliśmy… Wieczorem
kolejna niespodzianka w całym Hamnøy padł prąd
przez „rekordowe” mrozy – 12 oC … (Tutaj trzeba
zaznaczyć, że Lofoty mimo położenia za kołem
podbiegunowym, posiadają dość łagodny klimat ze
względu na opływający je ciepły Golfstrom).
Posiłek, i znów czekanie… ale tym razem zorza nie
trzymała się dłużej w karbach i „zatańczyła dla
nas”.
Jak się później okazało mieliśmy też trochę
pecha – po naszym wyjeździe aktywność słońca
była jeszcze większa i zorza piękniejsza (nawet
widoczna w Polsce, pod Lublinem). Na pociesznie
zostało nam, że według miejscowych mieliśmy
prawdziwe okno pogodowe podczas pobytu na
Lofotach.
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Do poczytania
Andrzej Nieczuja

Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła
- refleksje przy czytaniu
Pod tytułem „OD RZEZI WOŁYŃSKIEJ DO
AKCJI WISŁA, 1943-1947, Konflikt polskoukraiński” ukazała się kolejna książka historyka
Grzegorza Motyki – pracownika IPN-u, doktora
habilitowanego, profesora Akademii w Pułtusku.
Recenzje książek o tej tematyce mają często
objętość kolejnych książek, dlatego nie będzie to
recenzja, a raczej tylko subiektywne refleksje nad
książką…
Na wstępie ważna informacja: będę używał
przymiotnika ukraińskonacjonalistyczny, który
dotyczy Ukraińców będących nacjonalistami lub
służących nacjonalistom z innych pobudek
np.zarobkowych. Określenie to, moim zdaniem jest
potrzebne do obiektywnego spojrzenia na
skomplikowaną i zmieniającą się sytuację
narodowościową i społeczną na Kresach
Rzeczypospolitej, co jest tematem omawianej
publikacji.
Refleksje nad okładką:
Tytuł: Rzeź wołyńska, w której zginęło
według różnych źródeł od 20.000 (źródła
nacjonalistycznoukraińskie) do 500.000 (Leonid
Kurczuk) Polaków, została zestawiona z Akcją
„Wisła” - czyli przesiedleniami ludności na tereny
tzw. Ziem Odzyskanych. To zestawienie ma
prawdopodobnie
równoważyć
rzezie
z
przesiedleniem, co równorzędne być nie może.
Takie zestawienie spełnia oczekiwania środowisk
ukraińskonacjonalistycznych, które przedstawiają
przesiedlenia
jako
zbrodnię,
wykazując
martyrologię przesiedleńców, którzy przeżyli
„traumę” przesiedleń, niestety brak świadków
drugiej strony na opisanie traumy własnej śmierci.
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Podtytuł: Konflikt polsko-ukraiński
Podtrzymuje tezę nacjonalistycznoukraińską
oraz promowaną przez antagonistów polskich i
ukraińskich o istnieniu konfliktu polskoukraińskiego (również str.462). Według historyków
niezależnych, faktycznie istniał konflikt ale polskonacjonalistycznoukraiński. Sam autor przyznaje
(str.359), że przez ukraińskie podziemie (w
domyśle - OUN-UPA) przeszło ok. 1-2% populacji
Ukrainy zachodniej. Każdy musi przyznać, że
przypisywanie sobie w takiej sytuacji prawa do
reprezentowania
narodu
jest
uzurpacją.
Nacjonaliści ukraińscy przyznali sobie prawo do
reprezentowania
narodu
ukraińskiego,
a
reprezentacja ta nie pochodziła z wyboru, a więc
była samozwańcza. Natomiast argument o
szerokim poparciu UPA przez ludność nie
wytrzymuje krytyki wobec świadectw zaboru
żywności od ludności ukraińskiej dla oddziałów
UPA i przymusowego wcielania młodych
Ukraińców jako poborowych. Przeniesienie
konfliktu na cały naród ukraiński ma na celu
rozmycie winy i odpowiedzialności, do czego, od
wielu lat dążą ukraińscy działacze nacjonalistyczni
zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, w Kanadzie
oraz Stanach Zjednoczonych. Autor stwierdza
również, że OUN miała poparcie znacznej części
społeczeństwa ukraińskiego (str.204). Znacznej, być
może większości – trudno to ocenić po doborze
słów w tym kontekście. Sprawcy mordów chętnie
ukrywają się za plecami Narodu ukraińskiego.
Wielu badaczy i naukowców ukraińskich do tej
pory usiłuje odciąć się od ukraińskiego
nacjonalizmu piętnując jego zbrodniczy charakter,
jednak giną w propagandzie i manipulacjach
dziennikarzy,
historyków
i
publicystów
nacjonalistycznych, chcących antagonizować oba
narody, a także często umniejszać własne lub
wyolbrzymiać cudze zbrodnie i relatywizować je.
Określenie ram czasowych - lata 1943-1947.
Tym ograniczeniem Autor sam zamyka sobie drogę
do przeanalizowania przyczyn konfliktu, sięga do
nich faktycznie tylko pobieżnie. Jednak z innych
źródeł wiemy, że prawdziwych przyczyn konfliktu
należy szukać już w latach 20-tych XX-go wieku,
kiedy rodził się nacjonalizm ukraiński i jego
12
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zbrodnicza ideologia (patrz: „Nacjonalizm” Dmytro
Doncowa oraz 10 przykazań ukraińskiego
nacjonalisty), która wprost nawiązywała do
ideologii faszystowskiej. Autor nie podejmuje też
szerzej tematu konsekwencji po 1947r, co jest
zrozumiałe z uwagi na podany w tytule przedział
czasowy.
Zdjęcie na okładce
Zamieszczone na okładce zdjęcie przedstawia
osoby stojące lub rozpaczające nad trumnami.
Znając przekazy historyczne, można podejrzewać,
że są to Ukraińcy rozpaczający nad trumnami
swoich bliskich, którzy zostali pomordowanymi
przez Polaków, gdyż w większości przypadków po
mordach
dokonanych
przez
nacjonalistów
ukraińskich, ofiary były chowane bez trumien - we
wspólnych mogiłach/dołach. Dopiero spojrzenie na
opis wyjaśnia, że są to ofiary UPA z okolic Sanoka.
Jak się okazuje zdjęcie, pokazuje jeden z
nielicznych przypadków pochowania polskich ofiar
w trumnach. Należy zaznaczyć, że wiele tysięcy
ofiar czekało na taki pochówek dziesiątki lat (np.
Ostrówki i Wola Ostrowiecka), a niektóre
spoczywają w dołach bez trumien do tej pory…nie
jest
to
więc
przedstawienie
sytuacji
reprezentatywne ...
Okładka, jak widać stanowi zabieg
socjotechniczny –narzucający skojarzenia i
odpowiednio ukierunkowujący czytelnika.
Już omówienie okładki daje nam
wyobrażenie o treści książki i …… faktycznie
Autor w treści książki kontynuuje przestawianie
swojej interpretacji wydarzeń bez uwzględniania
zarzutów, obiekcji i uwag skierowanych już
wcześniej przez niezależnych historyków i badaczy
(takich jak Wiktor Poliszczuk czy Józef Wysocki),
pod adresem jego warsztatu pracy jako historyka
oraz prezentowanych interpretacji zdarzeń.
…refleksje przy czytaniu ….
Wyprowadzanie uogólnienia z wydarzenia
jednostkowego (i odwrotnie) np. o współpracy AK
i UPA (jakim było odbicie więźniów w
Hrubieszowie w 1946r.). Podobnie pisze o mordach
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Polaków
na
Żydach
dokonywanych
na
Białostocczyźnie (str.67) – sugerując powszechność
zdarzeń lub zjawisk… na podstawie jednego
wydarzenia. Natomiast w rozdziale „Mit
o tłumieniu powstania warszawskiego” (str.266
i dalsze), autor zachowuje się jak prawnik i adwokat
(a nie historyk) argumentując, że siły ukraińskie
były zbyt małe do tłumienia powstania, że przybyły
za późno, że na opinie warszawiaków o udziale
Ukraińców wpłynęła obecność jednostek rosyjskich
w służbie niemieckiej (RONA) wniosek: tłumienie
powstania warszawskiego przez Ukraińców to mit.
Jednak sam wskazuje na udział Ukraińców (czyli
jednak były!):
- dwie kompanie ukraińskiej policji,
-dwie
kompanie
ukraińskiego
Legionu
Samoobrony,
- grupa ok. 10 oficerów i podoficerów dywizji SS
„Galizien”
-niezidentyfikowana
liczba
żołnierzy
służąca w batalionach policyjnych.
Czyli to nie był „mit” a rzeczywistość …Pytanie
jest proste: ile jeszcze jednostek ukraińskich
w służbie niemieckiej musiałoby by wziąć udział
w tłumieniu Powstania żeby przekonać Autora, że
jednak Ukraińcy brali udział? Z jednej strony na
podstawie zdarzeń jednostkowych wyciąga wnioski
ogólne, a drugiej strony zdarzeniom licznym usiłuje
zaprzeczyć.
Wielokrotnie używa słów umożliwiających
interpretację lub bezbolesne wycofanie się
z przedstawionej tezy tak jak w przypadku tzw.
„porozumienia” polsko-ukraińskiego na stronie 347
:
„możliwe”,
„niewykluczone”,
„istnieją
przesłanki”, „można domniemywać”. Już z doboru
słów widać, że porozumienie było enigmatyczne, a
należy dodać, że przez prawie 20 lat po wojnie
żadna ze stron oficjalnie nie chciała przyznać się do
współpracy (do której obie strony zostały w pewien
sposób zmuszone przez działania Armii Czerwonej
w powojennej Polsce). Zaczęło się to zmieniać
dopiero w latach 60-tych XX-go wieku, kiedy
OUN-Z postanowiła przejść na „pozycje” bardziej
„demokratyczne” i poszukiwała z desperacją
„demokratycznych” kart w swej historii a także
13
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jakiejkolwiek nici łączącej ten ruch współpracujący
z faszystami (głównie Niemcami) i propagujący
idee faszystowskie z ruchami niepodległościowymi.
Należy podkreślić, że szanse na porozumienie
ukraińscy nacjonaliści pogrzebali ostatecznie w
dniu 10.07.1943r., kiedy zamordowali w sposób
podstępny i okrutny (poprzez rozerwanie końmi)
polskich parlamentariuszy. Autor, nie wiadomo
dlaczego
pisze
o
tym
zdarzeniu
jako
niepotwierdzonym (str.137). Wspomina też o
„demokratyzacji” UPA-OUN już w sierpniu 1943r.
(str.215-216 –czyli miesiąc po zabiciu w/w
delegatów na rozmowy pokojowe), co w świetle
przeprowadzanych w tym czasie rzezi
- od
początku 1943r, w lipcu 1943r.-apogeum, do 1947r.
- jest mało wiarygodne żeby nie powiedzieć
ośmieszające samego autora… i jest też kpiną z
ludzi, którzy stali się ofiarami demokratyzującej się
właśnie UPA-OUN. Termin „demokracja” pojawia
się w dokumentach OUN dopiero w latach 60-tych
XX-go wieku o czym pisze prof. Jarosław
Pełeńskij. Nie potwierdzają też „demokratyzacji”
OUN uchwały III Zjazdu OUN z sierpnia 1943r.,
które Autor zna i przywołuje w innych swoich
publikacjach
jako
„zaostrzające”
sposoby
unicestwiania Polaków i akceptujące metody
np.”Kłyma Samura”.
Wiele
opisów
przytoczonych
bez
komentarza wprowadza czytelnika w co najmniej
zakłopotanie, (np. ze str. 265 -wspomnienia
żołnierza UPA dotyczące Huty Pieniackiej): „Rano
o godz. 6. nastąpił nasz atak. Strzelcy […] bili się
dobrze(...) Cała ludność zbiegła się do kościoła.
Zapalili kościół”. Pozostawienie bez komentarza tej
sytuacji sugeruje, że ludność zbiegła się sama, a nie
że była zawleczona czy zgoniona, a kto nie mógł
dojść do kościoła ten został zabity przez
ukraińskich
nacjonalistów
(w
mundurach
niemieckich lub cywilnych ubraniach), a po drugie
sugeruje, że następnie ludzie zapalili kościół (sami?
przez
nieostrożność
zaprószyli
ogień?).
Wskazywanie na
anonimowe siły,
które
doprowadziły do „tragedii” jest retoryką stosowana
przez nacjonalistów ukraińskich. Autor jakby
usprawiedliwiając,
czy
tłumacząc
sytuację
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podkreśla, że decyzję o tej akcji podjęli Niemcy, że
była
to
typowa
niemiecka
pacyfikacja.
W przypadku Jedwabnego podkreśla jednak, że
„bezpośrednimi sprawcami była ludność miejscowa
(…) (na przykład w Jedwabnem) -Polacy” (str.67).
Pokazuje to relatywistyczny stosunek Autora do
sprawstwa i kierownictwa w tego typu działaniach.
W wielu przypadkach używa eufemizmów
charakterystycznych dla opisów zbrodniczych
działań dokonywanych przez faszystów (w tym
nacjonalistów ukraińskich) na określenie swoich
bestialskich zachowań czy sytuacji np. „akcja
antypolska” (str. 142, 284) –co oznacza mordy na
Polakach,
równoważone
jest
to
„akcją
antyukraińską” –co oznacza przesiedlenia w ramach
Akcji „Wisła”, określane również jako „polski
odwet”. Trzeba dużo złej woli, aby przesiedlenie
określić odwetem za morderstwo… W innym
miejscu Autor powołuje jako przyczynę mordów
tzw. „pacyfikację” Galicji Wschodniej (str.313). W
tym miejscu należałoby się by odnieść się do tzw.
„pacyfikacji” –czego Autor nie robi, Warto jednak
wiedzieć, że termin ten jest lansowany i
wykorzystywany przez nacjonalistów ukraińskich
jako właśnie uzasadnienie późniejszych mordów.
Była to akcja policji polskiej przeprowadzona
siłami ok. 1000 policjantów, w czasie której nie
spalono ani jednego gospodarstwa (zginęły dwie
osoby –według źródeł polskich lub 7 osób według
źródeł ukraińskich, w tym jedna w czasie próby
ucieczki). W czasie rewizji znaleziono 1287 sztuk
broni długiej, 566 rewolwerów, 398 bagnetów, 31
granatów, kilkadziesiąt metrów lontu i 100 kg
materiałów wybuchowych – były to więc, w
dzisiejszych
kategoriach
pojęciowych
prewencyjne
działania
antyterrorystyczne…
Oczywiście należy podkreślić, że mordy
dokonywane były przez OUN-UPA, również na
ludności żydowskiej, ormiańskiej, czeskiej oraz
ukraińskiej zamieszkującej Ukrainę (w rozumieniu
granic etnicznych nacjonalistów ukraińskich), które
żadnych wcześniejszych akcji antyukraińskich nie
przeprowadzały. Jak widać na tych przykładach
przyczyna mordów leżała w ideologii.
14
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Autor unika określania terytorium na którym
rozgrywały się opisywane wydarzenia terminem
„Polska” używa określeń Generalna Gubernia,
Dystrykt
Galicja,
Podole,
Wołyń.
Charakterystyczne to działanie ma na celu
wywołanie skojarzenia, że np. zabijanie Żydów czy
obozy koncentracyjne były w Polsce, ale mordy na
Polakach były w GG lub Dystrykcie Galicja
(prawie „ziemi niczyjej”). W takiej sytuacji łatwo
już
zastosować
ukraińskonacjonalistyczne
nazewnictwo: „tereny sporne”.
Jeszcze podział na „zwykłych” Ukraińców
(str.307-312) … i domyślam się, „niezwykłych”,
takich jak: „bulbowcy”, „banderowcy”, cóż…
jeszcze jedna próba „wtopienia” faszystów i
nacjonalistów ukraińskich w Naród ukraiński. W
tych okolicznościach właściwszy byłby moim
zdaniem podział na Ukraińców i nacjonalistów
ukraińskich („zwykli Ukraińcy” którzy pomagali
Polakom, byli przecież zabijani przez swoich - jak
należy sądzić - „niezwykłych” rodaków –ok. 160
takich przypadków opisują Siemaszkowie).
Należy też przywołać pamięć o zabitych
Ukraińcach -ukraińskich ofiarach UPA-OUN.
Liczba ich szacowana jest przez niezależnych
historyków od ok. 20tys. (Wiktor Poliszczuk)
(Natomiast wszystkich zabitych Ukraińców na od
40 tys. (str.463 –źródła ukraińskie) do ok. 80tys.
(źródła rosyjskie –str.358). Widać, z tego
zestawienia, że ok. ½-¼ ukraińskich ofiar zginęła z
rąk UPA: za współpracę Polakami lub Rosjanami,
za odmowę służby w formacjach UPA, za odmowę
wydania żywności, za odmowę zabijania Polaków
lub Rosjan, stając w obronie Polaków lub innych
narodowości lub w inny sposób przeciwstawiając
się
zbrodniczej
ideologii
nacjonalizmu
ukraińskiego. Do tych ofiar nacjonaliści ukraińscy
nie chcą się przyznać a nawet usiłują przerzucić
winę i odpowiedzialność za ich śmierć na Polaków,
Niemców lub Rosjan. W tym zakresie można chyba
nawet
mówić
o
konflikcie
ukraińskoukraińskonacjonalistycznym.
Zaskakuje stwierdzenie (str.307), że
„problemem, który nie został zbadany przez
historyków jest stosunek ludności do działań
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banderowców”. Autor tym zdaniem sugeruje dwie
okoliczności takiej sytuacji:
-brak literatury -ponieważ nie jest ona
dofinansowywana i poczytna, a świadkowie boją się
mówić o pomocy udzielanej Polakom (ok.250
przypadków opisują Siemaszkowie), aby nie
narażać się ostracyzm środowiska ukraińskiego w
którym żyją. Wspomnienia tej treści -nie są
akceptowane przez obowiązującą linię politycznohistoryczną popieraną przez obecnie już
zdemokratyzowanych
nacjonalistów-(byłych)
faszystów ukraińskich oraz władze polskie, które
wspomagając takie działania musiałyby przyznać,
że zjawisko mordów (i udzielanej pomocy) miało
charakter masowy, nie wspomina się o nich
skazując na medialny niebyt -takie czasy...
-ignorancja i brak wiedzy dotyczącej działań
historyków niezależnych zarówno polskich jak i
ukraińskich, którzy nie gloryfikują działań OUNUPA. Historycy i organizacje niezależne nie
znajdują poklasku mediów i z tego powodu nie są
„gwiazdami medialnymi”, lecz wydają książki z
własnych środków i przeważnie w niewielkich
nakładach a za to z wielkimi problemami np.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni
Ukraińskich Nacjonalistów czy Władysław i Ewa
Siemaszkowie.
Autor przedstawił krótką historię OUN (tak
jak w poprzednich publikacjach), co jak na
organizację, której ideologia, tzw.” konflikt polskoukraiński
przygotowała,
wywołała,
systematycznie prowadziła i podtrzymywała (aż
do chwili obecnej) –patrz aktualne wypowiedzi
Ołeha Tiahnyboka w sprawie granic Ukrainy - do
odnalezienia w internecie) to można powiedzieć, że
rola tej głównej siły –nośnika idei nacjonalizmu,
napędowej konfliktu trwającego nieprzerwanie od
1926 r. -została w książce konsekwentnie
pominięta.
Rola
ideologii
nacjonalizmu
ukraińskiego,
w opracowaniach historyków głównego, obecnie
obowiązującego, nurtu polityki historycznej jest
marginalizowana
lub
pomijana
(co
jest
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charakterystyczne również dla tej ksiązki). Jednak
w tym przypadku autor poszedł jeszcze dalej
sugerując, że np. Taras Bulba-Borowiec (założyciel
w 1933r. organizacji Ukraińskie Odrodzenie
Narodowe, której głównym celem była „walka
przeciwko polskiemu okupantowi” -na Wołyniu i
były więzień Berezy Kartuskiej) był przeciwny
eksterminacji Polaków. Historycy jednak –jak
podaje Autor-nie znaleźli żadnego dowodu na
udział podkomendnych Bulby w zabójstwach
polskiej ludności cywilnej (str.303). Jest to nowy
nurt w działalności Autora. Pozostaje nam tylko
uwierzyć, że od połowy 1941 roku (kiedy
partyzantka „Bulby” powstała) do połowy 1943
(kiedy została wcielona do UPA-Bandery) -czyli
dwa lata, siedział w lesie i pisał pisma protestacyjne
w obronie zabijanych Polaków, do innych
dowódców UPA (formalnie, przez pewien czas
nawet mu podległych…) -konstrukcja karkołomna
… tym bardziej, że nie jest znana żadna akcja
Tarasa Bulby w obronie zabijanych Polaków...
Tak, jak w poprzednich swoich publikacjach
Autor konsekwentnie używa terminologii i retoryki
stosowanej przez kręgi ukraińskonacjonalistyczne,
czego przykładem jest termin „wysiedlenie” w
stosunku do akcji „Wisła” (str. 460 –wielokrotnie).
Posuwa się nawet do stwierdzenia, że „wysiedlenia”
można uznać za zbrodnię! (str.460). Nie odpowiada
to prawdziwemu znaczeniu tego słowa, albowiem
wysiedlonemu nie wskazuje się innego miejsca
osiedlenia natomiast „przesiedlelonemu„ –tak. W
przypadku akcji „Wisła” władze wskazały
przesiedlonym (a nie „wysiedlonym”) nowe
miejsca zamieszkania, a nawet zmuszały
przesiedlonych do zamieszkania w nich. Znaczenie
słów było już kilka razy Autorowi wyjaśniane (od
1999r. -przy okazji poprzednich publikacji) przez
autorów
niezależnych
i
językoznawców,
szczególnie przez Wiktora Poliszczuka, jednak to
nie robi na Autorze większego wrażenia i pozostaje
bez wpływu.
Środowiska kresowe (profesor Józef
Wysocki) wręcz zarzucają Autorowi szerzenie tzw.
„kłamstwa wołyńskiego” –zwłaszcza w „Tekach
edukacyjnych”. Tezy tam zawarte znajdują
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odzwierciedlenie
publikacji….

również

w

omawianej

Stefan Bandera doczekał się na Ukrainie ok.70
miejsc upamiętnienia w tym „Panteonu Chwały” we
Lwowie. Każde większe ukraińskie miasto posiada
w nazewnictwie ulic kilku lub kilkunastu
„patronów”
związanych
z
ideologią
nacjonalistyczną. Łuck jako stolica Wołynia
uhonorowała jedną z dłuższych ulic imieniem
Kłyma Sawura, który przez cały 1943r.
a szczególnie w lipcu tego roku, koordynował
i prowadził akcję zabijania Polaków (w tym czasie
nie mógł tego robić Bandera), a jego metody
budziły grozę i przerażenie nawet wśród samych
Ukraińców. Kłym Sawur wielokrotnie wymieniany
w omawianej książce, przyczynił się jednak do
tego, ze Wołyń był jednolity narodowościowo (na
krótki czas), ponieważ wszystkie inne narodowości
(poza ukraińską) zostały wymordowane lub
wygnane (nie wysiedlone lub przesiedlone!). Liczbę
wygnanych-przepędzonych z Wołynia sam Autor
ocenia na ok. 300 tysięcy (str.208- i nie chodzi tu
o wysiedlonych lub przesiedlonych ponieważ takich
możliwości nie stwarzano), chociaż mówi także
o „opuszczaniu” Kresów.( str….)
W Polsce natomiast tzw. „intelektualiści”,
„publicyści” i „autorytety moralne” nadal blokują
inicjatywę budowy w Warszawie pomnika ofiar
nacjonalizmu ukraińskiego. Należy zaznaczyć, że
Autor omawianej książki również podpisał się
pod protestem w sprawie budowy pomnika ofiar
nacjonalistów ukraińskich w Warszawie.
Wystawione już pomniki w miastach takich jak
Przemyśl czy Wrocław są oprotestowane oraz
profanowane. Programy szkolne na Ukrainie
gloryfikują nacjonalistów ukraińskich, a ich
przedstawiciele żądają praw kombatanckich, nie ma
„intelektualistów” lub „autorytetów moralnych” na
Ukrainie, które blokowałyby budowy pomników
nacjonalistów ukraińskich.
Natomiast
jedyny
pomnik
ofiar
nacjonalistów ukraińskich na Ukrainie powstał na
Krymie… i nie zachwiało to relacji Ukrainy
z Krymem.
16
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Łukasz Bajda
W tym miejscu należy przytoczyć zdanie
śp.Mieczysława Krąpca (byłego Rektora KUL),
który będąc kresowiakiem (z Tarnopola)
i myślicielem, powiedział że „nieosądzone
zbrodnie rodzą nowe”.

Pamiętajmy o kurierach beskidzkich –
o wspomnieniach Jana Łożańskiego
pseudonim „Orzeł”

Autor stara się, być obiektywny jednak
pozostaje pod wpływem relatywizowania,
równoważenia, okoliczności i postaw ludzkich
oraz idealizowania przyczyn, które takim
działaniom nie mogą być poddane.
Podsumowując jest to kolejna książka
napisana przez historyka z punktu widzenia badacza
usiłującego
utrzymać
się
w
nurcie
„mainstreamowym”, co zapewnia Mu źródła
finansowania na kontynuowanie badań, chwalebne
recenzje w poczytnych gazetach oraz rokuje, że
powstaną kolejne jego prace. Jednak nie przybliża
nas do poznania prawdy o opisywanych
wydarzeniach.… a „tylko prawda jest ciekawa”.
Treść i dane statystyczne zawarte w publikacji
są warte zapoznania się z nimi pod warunkiem
konfrontacji z innymi opracowaniami nie
reprezentującymi tzw. „głównego nurtu”
medialnego… Miłej lektury!

O emisariuszach Polski Podziemnej – Janie
Karskim i Janie Nowaku-Jeziorańskim, słyszał
każdy, kto choć w niewielkim stopniu interesuje się
historią Polski w okresie II wojny światowej.
Znacznie mniej osób zdaje sobie sprawę
z niezmiernie ważnej działalności kurierów, którzy
umożliwiali kontakt okupowanego kraju ze
światem. W 2012 r. „Demart” wydał wspomnienia
jednego z nich – Jana Łożańskiego.
Jan Łożański urodził się w 1912 r. w Zarszynie.
W okresie międzywojennym był zawodowym
wojskowym. We wrześniu 1939 r. uciekł z niewoli
niemieckiej i powrócił w rodzinne strony. Próbował
przedostać się do Francji, aby wstąpić w szeregi
formujących się tam polskich oddziałów
wojskowych. Ostatecznie jednak po przedostaniu
się na Węgry powierzono mu służbę kurierską,
którą z przerwami pełnił do 1945 r. W owym czasie
45 razy udał się do Polski trasą „Jaga”-„Kora”.
Po zakończeniu działań wojennych Jan Łożański
kontynuował swoją działalność, przeprowadzając
przez „zieloną granicę” osoby zagrożone w Polsce
aresztowaniem oraz rodziny żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. Został aresztowany
w 1947 r. Skazano go na piętnaście lat więzienia,
z którego wyszedł w 1956 r. na mocy amnestii.
Wspomnienia zostały przez Jana Łożańskiego
podyktowane
pani
Krystynie
Chowaniec,
nauczycielce historii z Sanoka. Czytając „Orła
z Budapesztu” należy pamiętać, że tekst tej książki
został dużej części utrwalony czterdzieści lat po
opisywanych wydarzeniach. Nic dziwnego, że dla
wielu sytuacji brakuje dokładnych dat. Jednakże
razi przy tym zbyt często szczegółowe podawanie
godzin a nawet jadłospisów. Autor niekiedy
powtarzał te same sytuacje w różnym kontekście,
ale z uwagi na brak możliwości konsultacji (Jan
Łożański zmarł 22 lata przed ukazaniem się
książki), redakcja postanowiła do minimum
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ograniczyć ingerencje w tekst, ale w stosownych
miejscach dodano przypisy z zasygnalizowaniem
tych faktów. Pomimo tego momentami tekst
wspomnień wydaje się zbyt „wygładzony”
redaktorsko. Trzeba jednak podkreślić, że
zastrzeżenia te nie odbierają przyjemności, jakiej
dostarcza lektura
Poważnym mankamentem książki jest natomiast
brak indeksu osobowego i geograficznego.
Szczególnie ten pierwszy byłby bardzo przydatny.
W swojej pracy konspiracyjnej, a potem również
w więzieniu Jan Łożański zetknął się z wieloma,
nierzadko znanymi i wybitnymi osobistościami.
Indeks pozwalałby na szybkie odszukanie
fragmentów dotyczących spotkań m.in. z Janem
Mazurkiewiczem ps. „Radosław” czy Stanisławem
Marusarzem.
O kurierach tatrzańskich nakręcono kiedyś serial
wojenny. Również życiorys Jana Łożańskiego jest
wspaniałym materiałem na film sensacyjny. Na
razie jednak powinny nam wystarczyć jego
wspomnienia, które gorąco polecam jako lekturę
obowiązkową nie tylko dla pasjonatów regionu
i przyszłych przewodników beskidzkich.
Warto wspomnieć, że 24.11. otwarto szlak
turystyczny Beskidzka Trasa Kurierska "JagaKora", który upamiętniać ma wydarzenia z okresu
II wojny światowej. Szlak o długości niespełna
trzydziestu kilometrów przeprowadzony jest
z Rymanowa do Jasiela przez Wołtuszową,
Wisłoczek, Jawornik, Polańską, Polany Surowiczne
i Wolę Niżną. Szlak, jeśli tylko zostanie
odpowiednio wypromowany, stanowić może ważne
przypomnienie działalności Jana Łożańskiego
i innych kurierów beskidzkich.
Jan Łożański, Orzeł z Budapesztu. Wspomnienia
kuriera KG AK, Warszawa 2012; wyd. DEMART
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Nadchodzi stulecie
wybuchu I wojny światowej
W związku ze zbliżającą się setną rocznicą
wybuchu I wojny światowej na rynku
wydawniczym pojawiają się kolejne publikacje
poświęcone
Wielkiej
Wojnie.
Poniżej
przedstawiamy trzy z nich, powstrzymując się
jednak od szczegółowych ocen.

Richard L. DiNardo, Przełom. Bitwa pod
Gorlicami–Tarnowem 1915, Poznań 2012, Dom
Wydawniczy REBIS, ss. 271.
Książka w mniejszym stopniu, niż sugeruje to
polski tytuł, poświęcona jest bitwie gorlickiej.
Sporo miejsca autor poświęcił wydarzeniom jakie
nastąpiły w wyniku tytułowego „przełomu”.
Zapewne fakt, że Autor korzystał w głównym
stopniu z archiwaliów i opracowań niemieckich,
spowodował, że w omawianej książce nacisk
położony jest przede wszystkim na działania 11.
Armii (niemieckiej), a w mniejszym stopniu skupił
się na armiach austro-węgierskich 3. i 4.

Andrzej Olejko, Karpacka wojna trzech cesarzy.
Z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i
w powietrzu, Rzeszów 2013; Wydawnictwo
„Carpathia”, ss. 563.
Kolejna książka Andrzeja Olejki - znanego
historyka, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Tym razem autor wziął na warsztat wydarzenia z
okresu I wojny światowej.
Autor już we wstępie zaznacza, że w kontekście
wydarzeń z lat 1914-15 można postawić tezę, że do
zwycięstwa wojsk państw centralnych na
galicyjskim odcinku frontu walnie przyczynił się
zwiad lotniczy.
„Karpacka wojna trzech cesarzy” z pewnością
nie należy do lektur łatwych, jednakże z czystym
sumieniem
można ją
polecić
wszystkim
zainteresowanym dziejami I wojny światowej, a
zwłaszcza walkami w Karpatach.
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Ferenc Molnar, Galicja 1914–1915. Zapiski
korespondenta wojennego, Warszawa 2012;
Wydawnictwo MOST, ss. 296.
Któż nie słyszał o „Chłopcach z Placu Broni?”
Jednakże fakt, że Ferenc Molnar (1878–1952)
w okresie I wojny światowej był korespondentem
wojennym nie jest tak powszechnie znany jak jego
najsłynniejsza powieść.
We wstępie do książki Molnara jej tłumacz
napisał, że stanowi ona: nie tylko przyczynek do
historii I Wojny Światowej, lecz również znakomitą
ilustrację warunków i realiów życia ówczesnej
Galicji oraz opis stanu uczuć i umysłów Polaków,
oczekujących, że wojenne zmagania wielkich
mocarstw przyniosą powstanie niepodległej Polski.
Uświadamia również czytelnikowi ogrom zniszczeń
wojennych, z którymi II Rzeczpospolita na początku
swego istnienia musiała sobie poradzić.
Patronat honorowy nad publikacją objęli
prezydenci Polski i Węgier. Starannie wydana
książka, oprawiona w twarde okładki ilustrowana
jest archiwalnymi zdjęciami z gazet węgierskich
z lat 1914–1915.
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Szlak
Frontu Wschodniego
I Wojny Światowej
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
przebiegać ma przez 8 województw (lubelskie,
łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie,
podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).
Prace nad utworzeniem szlaku rozpoczęto w 2009 r.
Szlak otwarty zostanie w 2014 r., w setną rocznicę
wybuchu I wojny światowej. Trasa szlaku prowadzi
przez miejsca związane z wydarzeniami z lat 19141918.
Oficjalna inauguracja szlaku zbliża się wielkimi
krokami, ale jak na razie przede wszystkim
zauważane są działania promujące odcinek
podkarpacki, który uruchomiono już rok temu.
W ramach działań promocyjnych wydano m.in.
przewodnik turystyczny, który jest rozprowadzany
bezpłatnie. Oby dotarł przede wszystkim do osób,
które z robią z niego użytek – co w przypadku
darmowym publikacji nie zawsze jest oczywiste...

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
– tablica informacyjna w Przemyślu

Pod adresem:
http://www.pierwszawojna.podkarpackie.pl/
znajduje się strona internetowa podkarpackiego
odcinka szlaku. Oprócz przebiegu trasy oraz dość
szczegółowych informacji na temat poszczególnych
miejscowości, obejrzeć możemy prawie godzinny
19
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film przybliżający szlak. Współtwórcą i narratorem
filmu jest prof. Andrzej Olejko, autor przewodnika
po szlaku i książki o której wyżej wspomniano.

Fort Salis-Soglio w Siedliskach

Jak na razie próżno szukać w sieci strony
internetowej pozostałych odcinków szlaku. Jeśli
chodzi o małopolską część szlaku, której
przygotowywanie powierzono Oddziałowi PTTK
Ziemi Tarnowskiej, to poza krótkimi opisami
w Internecie odnaleźć można cyfrową wersję
folderu informacyjnego wydanego w 2011 r.
Na małopolskim odcinku szlaku znalazły się:
Tarnów: Pomnik Nieznanego Żołnierza, koszary;
Zakliczyn (cmentarz nr 293),
Dąbrówka Szczepanowska: kompleks trzech
cmentarzy wojennych nr 191, 192 i 193,
Łowczówek: cmentarz wojenny legionistów nr 171;
Bogoniowice: cmentarz wojenny nr 138.;
Staszkówka: cmentarz wojenny nr 118;
Łużna: wzgórze Pustki, cmentarze nr 123 i 122;
Gorlice Góra Cmentarna: cmentarz nr 91:
Małastów: cmentarz nr 60 na Przełęczy
Małastowskiej.
Nowy Sącz: cmentarz komunalny – kwatera
wojskowa, cmentarz nr 350, cmentarz komunalny–
kwatera legionistów, Dąb Wolności–posadzony w
1918 r. jako symbol odzyskania wolności.
Marcinkowice: cmentarz wojenny nr 352, dwór, w
którym w 1914 r. przebywał J. Piłsudski.
Limanowa: Wzgórze Jabłoniec, cmentarz nr 368–
Limanowa, kwatera na cmentarzu komunalnym–
cmentarz nr 366, dom, gdzie mieszkał Piłsudski, ul.
M. B. Bolesnej. Przełęcz Rydza-Śmigłego
(Chyszówki) – Chyszówki.
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Kamionka Mała: cmentarz nr 357.
Muchówka: Leszczyna – cmentarz nr 308.
Wieliczka: kwatera wojskowa nr 381 na cmentarzu
komunalnym.
Kraków: Wzgórze Kaim – obelisk, Fort Prokocim,
Fort Kosocice – OST, Fort Rajsko, Muzeum
Lotnictwa w Krakowie, Fort Grębałów, Fort
Krzesławice, Muzeum „Otwarta Twierdza”-Fort nr
44 Tonie, ul. Oleandry–miejsce wymarszu I
Kompanii Kadrowej.
Michałowice-Komora: obelisk ustawiony na
granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego, na
pamiątkę obalenia słupów granicznych w 1914 r.
Rzeplin: dwa cmentarze wojenne.
Skała: kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym,
pomnik.
Jangrot–Cieplice: cmentarz wojenny.
Krzywopłoty-Bydlin: miejsce bitwy z udziałem
legionistów.
Ogonów: cmentarz wojenny „Kaliś”.
Miechów: pomnik, kwatera wojskowa na cmentarzu
komunalnym.
Książ Wielki: pałac, kwatera wojskowa na
cmentarzu.
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Działalność koła
XLVII Rajd Bieszczady
Statystyki
Termin: 01 – 05 V 2013
Miejsce zakończenia: Komańcza szkoła.
W drogę ruszyły trzy trasy:
Trasa 1 Kasia Kot i Grażyna Świtacz ok 25
uczestników
1.05. (środa): Brzegi Górne-Połonina CaryńskaUstrzyki Górne (nocleg w Domu Parafialnym)
2.05. (czwartek): Ustrzyki Górne-Szeroki WierchTarnica-Bukowe Berdo-Widełki (transport do
Lutowisk)-Lutowiska-Chata Socjologa (nocleg)
3.05. (piątek): Chata Socjologa- niebieski szlakSękowiec-Pańskie Berdo-cerkwisko w HulskiemRyli-KryweStudenne-Rajskie
(nocleg)
4.05. (sobota): transport do Kalnicy-Suliła-Jeziorka
Duszatyńskie-czerwonym szlakiem do Komańczy
(zakończenie i nocleg)
Trasa 2 Michał Miazga i Andrzej Stachura
(praktyki) ok 18 osób
1.05 – środa: Brzegi Górne-Połonina Wetlińska Przełącz Orłowicza -Suche Rzeki – Zatwarnica –
Sękowiec.
(ok.
15km.)
2.05 – czwartek: Sękowiec- wzdłuż doliny Sanu –
Krywe (ruiny cerkwi) – Tworylne - Studenne malowniczym zejściem udamy się do Terki. (ok
24km.)
3.05. - piątek: Terka- Korbania - Przełecz Hyrcza.
Następnie zejdziemy do sławnego miejsca jakim
jest Łopienka. Wdrapiemy się na Łopiennik i
pasmem Łopiennika i Durnej dojdziemy do
Stężnicy
(20km).
4.05. - sobota: Stężnica - Fajka - Bystre -dawna
wieś Rabe - Jeziorko Bobrowe - następnie
wdrapiemy się na Chryszczatą i czerwonym
szlakiem podążymy w kierunku zakończenia Rajdu,
do Komańczy.(ok 20km).
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Trasa 3 Szymon Wnuk i Paweł Wnuk (praktyki)
ok 25 uczestników
Plan trasy:
01.05 (środa) – ok. 17 km: Cisna – Małe Jasło
(1097 m) – Jasło (1153 m) – Okrąglik (1101 m) –
Fereczata (1102 m) – Smerek (wieś) – Kalnica
(nocleg w PTSM)
02.05 (czwartek) – ok. 18 km: Teleport do Brzegów
Górnych – Schronisko PTTK „Chatka Puchatka” na
Połoninie Wetlińskiej (1228 m) – Przełęcz M.
Orłowicza – Smerek (1222 m) – Krysowa (840 m)
– Jaworzec
03.05 (piątek) – ok. 25 km: Jaworzec – Czerenina
(981 m) – Falowa (968 m) – Dołżyca – Łopiennik
(1069 m) – dolina Łopienki – Przełęcz Hyrcza –
Korbania
(894
m)
–
Bukowiec
04.05 (sobota) – ok. 16 km Bukowiec – Górzanka –
Kiczura (616 m) – Wierchy (635 m) – Myczków –
Teleport do Komańczy na zakończenie
Zakończenie
Dotarło ok 100 osób. Podczas ogniska Szymon
Wnuk odebrał blachę przewodnicką z rąk
najstarszych stażem (wśród obecnych na
zakończeniu)
przewodników
będących
jednocześnie jego rodzicami :)

Relacja z trasy III
Kiedy wyruszaliśmy na rajd z Lublina, pogoda
nie nastrajała optymistycznie. Mokro, zimno –
niezbyt majowa aura. Na szczęście im dalej na
południe, tym ładniej. Dojeżdżając do Cisnej, skąd
ruszała trasa III, mogliśmy cieszyć się już pełnym
słońcem i błękitem nieba.
Początki jak zwykle były ciężkie. Czekało nas
długie i strome podejście czerwonym szlakiem na
Jasło. Krok po kroku, powoli, ale z uporem,
parliśmy w górę. Nagrodą za wysiłek były rozległe
panoramy Bieszczadów, które zobaczyliśmy
z grzbietów Małego Jasła i później samego Jasła.
Było co podziwiać… Widzieliśmy Smerek,
Połoniny i sporą część pasma granicznego. Po
leniwym odpoczynku ruszyliśmy dalej, dzieląc się
21
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na dwie grupki. Jedna zeszła na nocleg do Kalnicy
krótszą drogą, wiodącą przez boczny grzbiet Jasła,
druga, ambitniejsza, powędrowała jeszcze przez
Okrąglik i Fereczatą.
Drugiego dnia na kilka różnych sposobów
mierzyliśmy się z masywem Połoniny Wetlińskiej.
Jedna grupka ruszyła z Wetliny na Przełęcz
Orłowicza, druga z Brzegów Górnych w stronę
schroniska PTTK „Chatka Puchatka”. Niektórzy
z nas nadprogramowo zdobyli Smerek, inni woleli
polenić się pod schroniskiem lub na przełęczy
i podziwiać malownicze bieszczadzkie widoki.
Później zgodnie powędrowaliśmy czarnym
szlakiem do bacówki w Jaworcu, gdzie czekał nas
kolejny już nocleg i impreza prawie do białego
rana.
Następnego dnia ostatecznie opuściliśmy
przeludnione grzbiety połonin i udaliśmy się
w mniej dostępne Bieszczady. Przeszliśmy przez
Falową i Łopiennik, zwiedziliśmy opuszczoną
dolinę Łopienki i zdobyliśmy szczyt Korbani
uciekając przed burzą. Okolice te są może mniej
spektakularne widokowo, ale za to obfitują
w niesamowitą atmosferę nostalgii i dzikości. Na
nocleg do Bukowca dotarliśmy po zmroku.
Jako że pogoda się zepsuła, ostatniego dnia rajdu
postanowiliśmy podjechać busem do Komańczy,
gdzie miało się odbyć zakończenie. Na miejscu
zebrała się jeszcze grupa ambitnych, która wybrała
się na spacer na Wahalowski Wierch. Inni zostali na
miejscu, odpoczywając po trudach podróży.
Na wieczornym ognisku zebrały się wszystkie
trzy trasy rajdowe oraz inni turyści związani z
SKPB,
którzy
wędrowali
w
pobliżu.
Wymienialiśmy się wspomnieniami i wrażeniami z
poprzednich trzech dni. Impreza trwała do białego
rana, a nawet dłużej.
A rano – tak bardzo nieupragniony powrót do
Lublina. I znowu czas odejść z gór…
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