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Od początku swojego istnienia uniwersytety 
ludowe na terenie dzisiejszego wojewódz-
twa podkarpackiego pełniły ważną funkcję 

w życiu społecznym i kulturowym. Starały się łączyć 
tradycję z nowoczesnością, a także wzmacniać uczu-
cie przynależności.

Aby mówić o historii uniwer-
sytetów ludowych na terenie dzi-
siejszego województwa podkar-
packiego, warto wspomnieć o ich 
początkach w skali światowej. 
Człowiek zwany nauczycielem 
ludu, a zarazem filozof, poeta i hi-
storyk Mikołaj Fryderyk Seweryn 
Grundtvig (1783–1872), opra-
cował koncepcję szkoły dla ludu, 
lecz niestety śmierć króla Chri-
stiana VIII uniemożliwiła wprowa-
dzenie pomysłu w życie. Po prze-
granej wojnie o Szlezwik zaczę-
to szukać pomysłów na wzmoc-
nienie przynależności narodowej 
w Danii. Uniwersytet Ludowy w Ryslinge jako pierwszy za-
czął korzystać z koncepcji Grundtviga. W jego idei najważ-
niejszym celem było wychowanie dorosłej młodzieży tak, 
aby oprócz nabycia niezbędnych umiejętności potrafiła wy-
rażać swoje poglądy, poznawała kulturę oraz poszerzyła 
swoją świadomość obywatelską. Z biegiem lat liczba placó-
wek zwiększała się.

W Polsce zdania na temat tego, gdzie i kiedy powsta-
ło towarzystwo lub jednostka, która mogłaby być protopla-
stą uniwersytetu ludowego, są podzielone. Według Tomasza 
Maliszewskiego pierwsze zastosowanie koncepcji Grundtvi-
ga miało miejsce w Pszczelinie koło Warszawy 1900 roku, 
natomiast samo określenie uniwersytet ludowy pierwszy 
raz zastosowano w przypadku placówki w Dalkach niedale-
ko Gniezna1. W okresie międzywojennym w Polsce powsta-
ło aż 26 internatowych placówek pod nazwą uniwersytet  
ludowy.

W okresie międzywojennym na terenie dzisiejszego woje-
wództwa podkarpackiego działały następujące placówki:
• Wiejski Uniwersytet Orkanowy w Gaci (1932–1939), pro-

wadzony przez Spółdzielnię Uniwersytetów Wiejskich, 
a kierowany przez Ignacego Solarza, 

• Katolicki Uniwersytet Ludowy w Ujeznej (1935–1939), 
prowadzony przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
w Przemyślu, 

• Uniwersytet Ludowy w Suchowoli (1936–1938), prowa-
dzony przez Związek Młodzieży Ludowej, a kierowany 
przez Antoniego Barczewskiego.
W latach powojennych (1945–1948) działały następują-

ce uniwersytety ludowe: 
• Uniwersytet Ludowy w Bratkówce, założony w 1946 r., kie-

rowany przez Julię Piotrowską, Karola Groszka, 

• Uniwersytet Ludowy im. Chrzestnego Solarza w Gaci, zało-
żony w 1946 r., kierowany przez Bolesława Dejworka, 

• Uniwersytet Ludowy Krzemienicy, założony w 1947 r., kie-
rowany przez Zofię Homendową, Karola Groszka, 

• Uniwersytet Ludowy Mokrzyszowie, założony w 1948 r., 
kierowany przez Jana Ziomka2.

W roku 1959 r. powstał Uniwersytet Ludowy we Wzdowie 
(pow. Brzozów). 

Poniżej opisano kilka wybranych placówek. 

Wiejski Uniwersytet Orkanowy w Gaci 
(obecnie powiat przeworski)

Uniwersytet został utworzony przez Ignacego i Zofię So-
larz i działał w latach 1932–1939. Była to jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych wiejskich placówek oświaty pozasz-
kolnej. W niej tworzyły się reformy społeczne oraz radykalne 
koncepcje ruchu ludowego. Początki działalności nie należa-
ły do łatwych. W okresie przypadającym na lata 1932–1936 
nauka odbywała się w bardzo złych warunkach. Duży pro-
blem stanowiła nauka w wielu pomieszczeniach mieszczą-
cych się w różnych zakątkach wsi. Deszcze i wiosenne rozto-

Martyna Lew
Fundacja Instytut Regionalny

Historia uniwersytetów 
ludowych w województwie 
podkarpackim do 1989 roku
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py bardzo ją utrudniały. Niestety zarówno uczniów, jak i na-
uczycieli spotykały także nieprzyjemności związane ze spra-
wami administracyjno-policyjnymi. Szykany te miały zapo-
biec realizacji kursów. Nawet gospodarze, którzy przyjmo-
wali uczniów na stancję, mogli być ukarani wysokim manda-
tem. Jednak nie odstraszało to uczących się. Kursy ukończy-
ło 281 osób. W latach 1936–1939 wybudowano Świetlisty 
Dom, który powstał ze składek społecznych przy ogromnym 
zaangażowaniu mieszkańców Gaci oraz innych wsi z okolicz-
nych powiatów.

Po drugiej wojnie światowej uniwersytet został reaktywo-
wany. Wówczas jego kierownikiem był Bolesław Dejworek, 
natomiast rolę wychowawcy pełnił Władysław Fołta. Oby-
dwaj byli wychowankami, a w późniejszym okresie wycho-
wawcami u Ignacego Solarza. Po remoncie 1985 roku na „Gac-
kiej Górce” rozpoczęto działania edukacyjne w spółdzielczym 
Uniwersytecie Ludowym im. Ignacego Solarza3.

Uniwersytet Ludowy w Bratkówce  
(obecnie powiat krośnieński)

Po II wojnie światowej w pozostałościach majątku Staro-
wieyskich, w 1949 roku swoją działalność zapoczątkował Uni-
wersytet Ludowy w Bratkówce. Była to szkoła z internatem. 
Tadeusz Kozik, Stanisław Witkoś, mgr Jan Juszczęć (inspektor 
szkolny) to osoby, które w zasadzie doprowadziły do powsta-
nia uniwersytetu. Wspomniany już w artykule Karol Groszek 
wraz z Stanisławem Witkosiem, Kazimierzem Dudkiem i Fran-
ciszkiem Grochowskim stanowili obsadę pedagogiczno-instruk-
torską. Uniwersytet ludowy prowadził wówczas kursy kultural-
no-oświatowe z zakresu spółdzielczości. W programie naucza-
nia znajdowały się przedmioty ogólnokształcące i zawodowe 
z dziedziny rolnictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa czy łąkar-
stwa. Uniwersytet ludowy w Bratkówce został zlikwidowany 
w 1949 roku, a Karol Groszek przeniósł swoje działania do Uni-
wersytetu Ludowego w Krzemienicy, gdzie został kierownikiem 
tamtejszej placówki4.

Uniwersytet Ludowy we Wzdowie  
(obecnie powiat brzozowski)

Uniwersytet Ludowy swoją działalność za-
czął w 1959 roku. Powstał za sprawą Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej 
(ZMW) w Rzeszowie. W pierwszych latach reali-
zowano tam głównie 7-miesięczne kursy kultu-
ralno-oświatowe dedykowane działaczom ZMW. 
Kolejnym etapem działalności stało się kształce-
nie osób, które w przyszłości miały przekazywać 
swoją wiedzę w klubach kultury mieszczących 
się na terenach wiejskich. Tak prowadzono ośro-
dek do czasu wielkiego remontu budynku w roku 
1970. W drugiej połowie 1974 roku placów-
ka wprowadziła do swojej oferty 10-miesięcz-

ne pomaturalne kursy kwalifikujące. Miały one kształcić przy-
szłych organizatorów działalności społeczno-kulturalnej spe-
cjalizujących się w prowadzeniu teatrów amatorskich. Kursy 
cieszyły się niebywałym powodzeniem, gdyż rekrutowano 
osoby z terenu całej Polski. Kontynuowano także kursy do-
skonalenia gospodarzy klubów „Ruch”, a także „Rolnika”, w tak 
zwanym systemie zaocznym. Rekrutacja obejmowała woje-
wództwa: rzeszowskie, przemyskie, tarnobrzeskie i krośnień-
skie5. Od 1984 r. prowadzony jest kurs rękodzieła artystycz-
nego. Jednak w historii Uniwersytetu znaczącą rolę odgrywał 
również profil kulturalno-oświatowy oraz teatralny. Kontynu-
atorem działalności Uniwersytetu ze Wzdowa jest obecnie 
Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sęko-
wej (powiat sanocki). 

Bibliografia
Błaszczak I., Tradycje polskich uniwersytetów ludowych, [w:] Błaszczak I., Maliszew-

ski T., Smuk-Stratenwerth E., (red.), Uniwersytety ludowe XXI wieku, tradycja–
współczesność–wyzwania przyszłości, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 
ZIARNO, Grzybów 2017.

Bron-Wojciechowska A., Uniwersytety ludowe w Polsce i za granicą, Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977.

Maliszewski T., Uniwersytety Ludowe na ziemiach polskich w XX stuleciu, [w:] E. 
Przybylska, M. Byczkowski (red.), Uniwersytet Ludowy – Szkoła Dla Życia, Ka-
szubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 2003.

Pilch T., Historia, https://www.tul.org.pl/wp/?page_id=36
SP w Bratkówce, Historia Oświaty w Bratkówce, https://szkolab.edupage.org/a/hi-

storia-oswiaty-w-bratkowce

Przypisy
1. T. Maliszewski, Uniwersytety Ludowe na ziemiach polskich w XX stuleciu, [w:] E. 

Przybylska, M. Byczkowski (red.), Uniwersytet Ludowy – Szkoła Dla Życia, Ka-
szubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 2003, s.79-117.

2. T. Pilch, Historia, https://www.tul.org.pl/wp/?page_id=36
3. I. Błaszczak, Tradycje polskich uniwersytetów ludowych, [w:] I. Błaszczak, T. Mali-

szewski, E. Smuk-Stratenwerth, (red.), Uniwersytety ludowe XXI wieku, trady-
cja-współczesność-wyzwania przyszłości, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kultu-
ralne ZIARNO, Grzybów 2017, s. 45-58.

4. SP w Bratkówce, Historia Oświaty w Bratkówce, https://szkolab.edupage.
org/a/historia-oswiaty-w-bratkowce.

5. A. Bron-Wojciechowska, Uniwersytety ludowe w Polsce i za granicą, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 95.



Przegląd5

P ani jest podobno rzeszowianką?
– Jestem z Gardzienic.
– Ze słynnego Teatru Gardzienice?

– Teatr wywarł na mnie silny wpływ, ale w Gardzie-
nicach był swego czasu także Uniwersytet Ludowy. 
Od dziecka obracałam się w jego kręgu, wchłaniałam 
w siebie to wszystko, co w nim się działo i w ogrom-
nej mierze wpłynął on na formowanie mojej oso-
bowości. Teatr Gardzienice ulokował się na tym te-
renie, gdzie był Uniwersytet Ludowy, a ja właśnie 
w tym kompleksie pałacowo-parkowym się wycho-
wałam. Potem studiowałam animację kultury, bo 
i teatr, i Uniwersytet pasję działania w kulturze we 
mnie wpoiły. 

– Kultura przyciągnęła Panią do Woli Sękowej?
– Najpierw do Wzdowa. Po studiach poszukiwałam pracy 

w uniwersytetach ludowych, bo fascynował mnie ich klimat, 
który wcześniej poznałam od różnych stron, no i akurat w Uni-
wersytecie Ludowym we Wzdowie było wolne miejsce. Tam 
podjęłam swoją pierwszą pracę, która zdefiniowała moje całe 
późniejsze życie. Gdy musieliśmy się wyprowadzić ze Wzdo-
wa, z radością przyjęto nas w gminie w Bukowsku, na terenie 
której leży Wola Sękowa.

– Pośród łagodnych pejzaży na skraju Beskidu Niskiego.
– Pięknych pejzaży, które zachwycają słuchaczy naszego 

Uniwersytetu.
– Powiedziała Pani, że pasjonował Panią klimat uniwer-

sytetów ludowych, czyli co? Bo z pierwotną ideą przyświe-
cającą tworzeniu i działalności uniwersytetów ludowych te 
współczesne niewiele mają wspólnego? 

– Byłam dzieckiem Uniwersytetu Ludowego w Gardzieni-
cach, wychowywałam się wśród ludzi prowadzących i uczest-
niczących w działalności Uniwersytetu Ludowego – wykła-
dowców, pracowników, wśród ich dzieci. To była zaprzyjaźnio-
na bardzo grupa ludzi, ale też jako dziecko uczęszczałam na 
przeróżne zajęcia, które ten uniwersytet prowadził na rzecz 
środowiska lokalnego – począwszy od różnych teatrzyków, 
wycieczek, po naukę gry na różnych instrumentach. Spotyka-
liśmy się również z wykładowcami z Danii i Szwecji. Oni lubi-
li rozmowy z dziećmi, uczyli się od nas polskiego, a nas cieszy-
ło, że mogliśmy mówić do nich po imieniu, co jest naturalne 

w kulturze Skandynawów. Również lokalizacja tego Uniwersy-
tetu – w pałacu otoczonym pięknym parkiem, miała bez wąt-
pienia wpływ na kształtowanie się mojej osobowości. Magia 
Teatru Gardzienice też swoje zrobiła. Bardzo silnie to wszyst-
ko na mnie w dzieciństwie oddziaływało.

– I trafiła Pani do Wzdowa, gdzie też był pałac.
– Tak. Mieszkałam i pracowałam w tym pałacu, gdzie mie-

ścił się Uniwersytet, przez siedemnaście lat. 
– Idea powołania uniwersytetów ludowych, wywodzą-

ca się z XIX-wiecznej Danii i związana nierozerwalnie z na-
zwiskiem duńskiego pastora, Mikołaja Fryderyka Seweryna 
Grundtviga, zaszczepiona została na polskim gruncie przez 
Ignacego Solarza…

– … przed nim ideę tę w Wielkopolsce upowszechniał 
ksiądz Antoni Ludwiczak.

– … i pewnie dlatego mówiąc o historii polskich uniwersy-
tetów ludowych wyodrębnia się dwa nurty – religijny i drugi 
– społecznikowsko-wiejski. Wtedy naczelną ideą było upo-
wszechnienie edukacji wśród młodzieży wiejskiej, umożli-
wienie jej startu życiowego w wolnej demokratycznej Polsce, 
bo działo się to po wielkiej wojnie, czyli po I wojnie świato-
wej. Wtedy zupełnie inne od dzisiejszych były realia, a tym 
samym ideały, które przyświecały tworzeniu owych uniwer-
sytetów. Co z tej pierwotnej idei uniwersytetów ludowych 
zostało do dziś? 

– Dzisiaj, jak sam Pan powiedział, mamy inne realia, jednak 
w obecnej rzeczywistości z idei duńskiego pastora sporo rze-
czy jest nadal aktualnych. Chociażby poszukiwanie, wydobywa-
nie na światło dzienne i kształtowanie ukrytych w człowieku 
talentów i pasji. Ochrona dziedzictwa kulturowego i budowa-
nie wspólnoty, dialogu. Holistyczny model kształcenia. Naucza-
nie przez działanie, szkoła dla życia. Ciągle za mało mamy ta-
kich formuł edukacyjnych. Poza tym w środowiskach wiejskich 
nadal są mniejsze możliwości edukacyjne i obecne uniwersyte-
ty starają się działać na rzecz wyrównania tych szans. Wśród 
naszych ostatnich działań przykładem jest choćby kilku-
miesięczny pilotażowy projekt Eko Szansa, skierowany do 
osób dorosłych z gminy Bukowsko. Obejmował nieodpłat-
ne różnorodne zajęcia takie jak: ogród ekologiczny, zdrowe od-
żywianie, rozwój społeczny i osobisty, obsługa komputera i In-
ternetu, sztuka i rzemiosło, doradztwo zawodowe. Uniwersytet 

Coś tu u nas musi być,
co ludzi ściąga
Rozmowa z Beatą Woroniec – Prezeską Zarządu 
Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego 
w Woli Sękowej
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ludowy zapewnił opiekę nad dziećmi uczestników oraz dowóz 
na zajęcia. W trakcie 24 spotkań oraz wycieczek i wyjazdów 
studyjnych można było poznać ciekawych ludzi i ciekawe miej-
sca, uzyskać wsparcie psychologiczne, poeksperymentować 
twórczo i rozwinąć wiedzę w zakresie rolnictwa ekologicznego. 

– Dużo jest obecnie w naszym kraju tych możliwości wy-
równywania szans? 

– Uniwersytetów ludowych jest teraz w Polsce wiele, 
nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile. W ostatnim cza-
sie powstawały pod wpływem programu ministerialnego 
wspierającego rozwój tej formy kształcenia. Każdy z nich ma 
swoją specyfikę, wypracowany bądź stworzony własny pro-
fil działalności. Nasz, jeszcze we Wzdowie, kształcił instruk-
torów teatralnych, wśród znanych absolwentów z tamtych 
czasów można by wymienić Marcina Dańca, Stana Borysa, 
Jana Kondraka czy Krzysztofa Hanke. W latach osiemdziesią-
tych ukierunkowaliśmy się na kształcenie w zakresie rzemio-
sła artystycznego. Uczymy głównie poprzez działanie, prak-
tykę. Stwarzamy możliwość kontaktu z mistrzami rzemiosła 
i artystami. Nie jest ważna ocena, czy dyplom, ważny jest fakt 
rozwoju potencjału tkwiącego w człowieku. W założeniach 
twórcy uniwersytetów ludowych było to kluczowe w proce-
sie edukacji. 

– Koleżanka, która lata temu była słuchaczem Uniwer-
sytetu we Wzdowie opowiadała, że był to roczny, stacjonar-
ny kurs, z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Teraz jest tak 
samo?

– Tak byłoby najlepiej. Taka idea przyświecała i Grundt- 
vigowi, i Solarzowi, ale nie wszędzie jest to możliwe. Pałac 
Ostaszewskich we Wzdowie jest ogromny i umożliwiał taką 
właśnie działalność, nasz wyremontowany budynek byłej 
szkoły w Woli Sękowej jest znacznie skromniejszy i mamy 
tu system oparty na zjazdach. Słuchacze przyjeżdżają do nas 
z całej Polski, ale nie tylko, także z zagranicy. Na piętrze na-
szej siedziby są pokoje mieszkalne dla uczestników, po zaję-
ciach wspólnie spędzają czas i to jest fajne, bo tworzy się swo-
ista platforma do edukacji nieformalnej. To są bardzo ciekawi 
ludzie, z pasjami, nawzajem się uczą, wspierają, inspirują. Miłe 
są wspólne posiłki, ogniska, wieczory. 

– Obiekt w Sękowej Woli jest maleńki w porównaniu z pa-
łacem we Wzdowie. Czy konieczność wyprowadzenia się ze 
Wzdowa skutkowała okrojeniem i ograniczeniem działal-
ności?

– W takim sensie, że tam mieliśmy kierunek stacjonarny 
więc słuchacze przebywali w pałacu przez cały czas trwania 
kursu, a w Sękowej Woli przeszliśmy na system stacjonarno-
zaoczny. Słuchacze są u nas cztery dni i potem przyjeżdżają 
następne grupy.

– Powiedziała Pani, że uczestnicy kursów przyjeżdżają 
także z zagranicy.

– W większości są to Polacy mieszkający za granicą, ale są 
też osoby nie mające polskiego pochodzenia, z Belgii, Niemiec, 
Słowacji, Ukrainy. 

– Co je sprowadza?

– Sama wielokrotnie zadaję sobie to pytanie, bo to jest 
przecież spore wyzwanie lecieć na przykład samolotem z Oslo 
do Warszawy, potem do Rzeszowa i z Rzeszowa do nas auto-
busem z przesiadką w Sanoku. To niezła wyprawa. I są tacy, 
którzy co miesiąc tę trasą powtarzają. Widocznie coś tu u nas 
musi być, co ludzi ściąga i powoduje, że spośród innych, licz-
nych ofert edukacyjnych, wybierają naszą. Wiele osób twier-
dzi, że to był najcudowniejszy czas w ich życiu i najlepiej zain-
westowane pieniądze. Mamy bardzo dobry PR wśród naszych 
absolwentów. Jesteśmy polecani przez nich, piszą o nas bar-
dzo dobre opinie. Połowa naszych uczestników przyjeżdża 
z polecenia znajomych, krewnych, a druga połowa z obserwa-
cji naszych działań w Internecie. 

– We Wzdowie było więcej cudzoziemców?
– Nie. Myślę zresztą, że w Woli Sękowej bardzo rozwinęli-

śmy się jeśli chodzi o nasze działania i wyposażenie pracowni 
rękodzielniczych. Program stał się bardziej atrakcyjny. 

– Sprowadza tych ludzi chęć potwierdzenia swoich umie-
jętności i uzdolnień?

– Tak, ale również chęć ich odkrycia i wiary, że pomoże-
my im w ujawnieniu się jakichś talentów, które przeczuwa-
ją i podświadomie czy świadomie szukają okoliczności, które 
pozwolą tym uzdolnieniom zaistnieć. Ponadto kieruje też nimi 
potrzeba przebywania w przyjaznej atmosferze, wśród ludzi 
o podobnej wrażliwości. Z grupy uczestników kolejnych rocz-
ników wytwarzają się bardzo zżyte ze sobą społeczności. Nasi 
absolwenci przez lata utrzymują ze sobą kontakt, nie zrywa-
ją zadzierzgniętych tu znajomości czy przyjaźni. Nauka opar-
ta jest na wspólnym działaniu i to też jest bardzo istotne dla 
atmosfery, jaka się tu wytwarza. Mamy szeroki wachlarz zajęć 
praktycznych od malarstwa, ceramiki, witrażu, rzeźby po ko-
ronki, hafty, biżuterię i tkaniny. Nie od rzeczy jest też usy-
tuowanie naszego ośrodka. Jesteśmy na końcu wsi, otoczeni 
piękną przyrodą, a sporo zajęć prowadzimy w plenerze. Bar-
dzo duże znaczenie ma fakt, że można zostawić gdzieś cały 
pęd cywilizacyjny i zrobić coś wreszcie dla siebie, dla własne-
go rozwoju – a taką możliwość daje pobyt w naszym uniwer-
sytecie. Nasi uczniowie i absolwenci bardzo cenią sobie at-
mosferę, jaka tu panuje. 

– Na waszej stronie w Internecie przeczytałem zdanie, że 
„Uniwersytet Ludowy w Sękowej Woli jest kuźnią talentów”. 
Jak wykuwacie talenty?

– W pewnym sensie to robimy, ale powiedziałabym, że 
bardziej odkrywamy w naszych uczestnikach tkwiący w nich 
potencjał i dajemy im radość z możliwości poznania technik 
artystycznych, możliwości tworzenia, wyrażania się. Bardziej 
niż na słowo „talent” stawiamy na słowo „pasja”. Pasja i samo-
realizacja. 

– Trzymając się tamtego sformułowania „wykute” w Sę-
kowej Woli talenty gdzieś później kontynuują swoją pasję 
w kontekście zawodowym?

– Tak. Wiele osób zakłada pracownie, zaczyna działać w sto-
warzyszeniach zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury. 
Nasi absolwenci działają na przykład w stowarzyszeniu Serfen-
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ta w Cieszynie, dukielskim Stowarzyszenie Integracji i Współ-
pracy Splot. Sporo takich przykładów można by było wymie-
nić. Oprócz przedmiotów rękodzielniczych i rzemieślniczych 
prowadzimy zajęcia z animacji kultury, etnografii, historii sztu-
ki, czy zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Trafiają 
też do nas ludzie, którzy już działają w organizacjach pozarzą-
dowych na rzecz własnych środowisk czy dla jakichś idei i chcą 
poszerzyć swoje umiejętności, by rozwinąć wachlarz działań 
praktycznych swoich organizacji. Czasem są już instruktorami, 
na przykład terapii zajęciowej i uważają, że jesteśmy w stanie 
bardzo dużo ich nauczyć, bo oferujemy dziesiątki technik, które 
w tej terapii można i należy stosować. Mamy wśród naszych 
uczniów etnologów, ponieważ coraz częściej muzea rozwija-
ją działy twórczej aktywności. Wykształcone u nas umiejętno-
ści praktyczne bardzo się tam przydają. 
Rękodzieło jest bardzo cenione przez 
ekologów. To nieograniczone pole do 
upcyclingu czy zastępowania plastiko-
wej tandety oryginalnym przedmiotem 
wykonanym z naturalnych materiałów 
ulegających biodegradacji. 

– Zdjęcia zamieszczone na waszej 
stronie w Internecie nie dowartościo-
wują szerokiego wachlarza kształce-
nia, o którym pani mówi. Tam są zdję-
cia koronek, plecionek ze słomy… Nie 
chcę nikogo urazić, ale dla mnie to 
taka Cepelia. A z tego, co Pani mówi, 
wasza działalność obejmuje sfery nie 
tak banalne, na które mogłyby wska-
zywać te zdjęcia. Na przykład niezwy-
kle ważną kwestię, jaką jest kształce-
nie ludzi dla prowadzenia warsztatów 
zajęciowych. 

– Nową stronę internetową dopiero budujemy, będzie 
zdecydowanie bogatsza i prezentować cały wachlarz naszych 
działań. Wracając zaś do meritum naszej rozmowy, muszę 
Panu powiedzieć, że rękodzieło, które Pan uważa za „cepe-
liowskie”, będzie bardzo potrzebne. Terapeuci, którzy biorą 
udział w naszych kursach, twierdzą, że w związku z bardzo po-
ważnymi uzależnieniami behawioralnymi i z zanikiem umiejęt-
ności praktycznych wśród młodego pokolenia, wprowadza-
nie podczas zajęć terapeutycznych robienia czegoś takiego jak 
owe „cepeliowskie” koronki czy plecionki ze słomy, także in-
nych form ręcznego wytwarzania, jest w ich pracy bardzo po-
mocne. Poza tym… Coś co kiedyś odbywało się na zasadzie 
naturalnego przekazu – z babci na matkę, z matki na córkę 
czy syna, dziś zanika. I takie instytucje jak nasza są m.in. po to, 
aby taki przekaz kontynuować. Na przykład jeśli chodzi o gi-
nące zawody. Poza tym w Cepeliach widywałam przepiękne 
koronki i mimo wszystko dla wielu twórców ludowych to była 
ważna i potrzebna instytucja w dobie nasilającego się uprze-
mysłowienia, zalewu chińskich produktów i rozwoju przemy-
słu tekstylnej tandety. Wzory ludowe potrafią wyróżniać się 

niebywałym wyczuciem formy i koloru, czego brakuje często 
we współczesnych strojach i formach dekoracyjnych. 

– Poruszyła Pani bardzo istotną kwestię. Z różnych edu-
kacyjnych programów w telewizji widać, że na przykład 
w krajach Zachodu, coraz bardziej cenne staje się rzemiosło 
jako takie, w tym oczywiście rzemiosło artystyczne. Mówiąc 
wprost – sztuka ręczna. Widać, że ludzie mają już powoli 
dość tandetnej sztampy wypluwanej przez chińskie fabry-
ki. W Polsce zginęło mnóstwo zawodów rzemieślniczych.  
Czy przywracanie ich do życia mogą robić uniwersytety  
ludowe?

– To powinno być i jest celem naszej działalności. My na 
przykład od kilku lat prowadzimy warsztaty zduńskie. Jeśli 
chodzi o zdunów jest to zawód niemal całkowicie wymiera-

jący, natomiast szczególnie ostatnie czasy pokazały jaką war-
tością i jaką niezależność mogą nam dawać tradycyjne piece 
kuchenne i chlebowe. Sama mam w domu taki piec i tym 
samym mam większe poczucie energetycznego bezpieczeń-
stwa. Mamy świetnego zduna, Janusza Wrzecionko, który 
jest absolwentem naszej uczelni i zajęcia z budowy pieców 
prowadzimy każdego lata. Wspomniał pan także o plecion-
karstwie ze słomy. Jest to bardzo zanikająca tradycja, a to 
dlatego, że nie ma surowca. Nikt już nie kosi zboża kosą, 
a słoma wymłócona w kombajnach zupełnie się do tego nie 
nadaje. Nam udało się pozyskać właściwą słomę, zorganizo-
wać międzynarodowy, a właściwie światowy festiwal słom-
karstwa, zjednoczyć środowisko, powyłuskiwać jeszcze żyją-
cych ostatnich słomkarzy polskich. To są działania, w których 
nie chodzi tylko o jakieś tam dzierganie i robótki, ale o poważ-
ne projekty związane z ochroną dziedzictwa kultury i przede 
wszystkim pokazanie naszym słuchaczom jak ogromny po-
tencjał tkwi w rękodziele artystycznym. U nas uczestnicy się 
tego uczą, a potem stosują na przykład w profilaktyce uzależ-
nień czy rozwiązywania problemu związanego z zanikaniem 
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rolnictwa na wsi. Ludzie się wyprowadzają i jest to duży pro-
blem. Rzemiosło może pomóc choć trochę ten proces zatrzy-
mać. Jest to sposób na rozwój turystyki kulturowej – po na-
szym kursie łatwiej znaleźć pomysł na to, jak utrzymać się 
mieszkając na wsi. Można założyć pracownię, stworzyć eko-
muzeum, robić warsztaty dla turystów czy lokalne pamiątki. 
Zaangażować się w przywracanie starych wzorów, być prze-
wodnikiem w rozumieniu symboliki w wytworach rękodziel-
niczych. Przecież mało kto ją rozumie i odczytuje. 

– Symbolika wzorów na przykład w koronkach? Zdumie-
wa mnie Pani. 

– Koronki są symbolem kobiecości i kunsztu… mówi się 
przecież „koronkowa robota”. Były czasy kiedy mężczyźni ko-
chali się w koronkach i były one cenniejsze niż złoto. Trzeba 
mieć nie lada zdolności manualne aby oddać w koronce pięk-
no podpatrzone w płatkach śniegu… Trzeba umieć patrzeć 

i być wrażliwym na koronki. Koronki to nie tylko zakurzone 
serwetki z PRL-owskiego telewizora. Jeśli zaś chodzi o symbo-
likę wzorów, to na przykład rozeta malowana na domach, czy 
w sztukaterii drewnianej domu, jest symbolem solarnym. We-
dług wierzeń ludowych ta rozeta jest naszą ochroną, taką sło-
wiańską mandalą. Staramy się inspirować naszych słuchaczy 
poprzez zajęcia etnograficzne i projektanckie. Odwieść ich od 
kopiowania z Internetu. Staramy się inspirować do poszukiwa-
nia źródeł wyobraźni i osobistej mocy w sobie samym i w dzie-
dzictwie kultury. 

– Na jednym z nielicznych zdjęć na waszej stronie inter-
netowej zafascynował mnie korowód drewnianych postaci 
przemierzający łąkę przed siedzibą Uniwersytetu. Taki zygzak 
z ludzkich postaci wijący się na łące. 

– Ten korowód, jak Pan go nazwał, to wielopostaciowa 
rzeźba, którą nazwaliśmy „Eksodus”. To jest pomnik związany 
z historią wysiedleń z tego regionu.

– Ma Pani na myśli akcję „Wisła”, w ramach której wysie-
dlono z Beskidu i Bieszczadów dziesiątki tysięcy rdzennych 
mieszkańców tych ziem?

– Tak. Choć niekoniecznie ta rzeźba jest poświęcona li 
tylko akcji „Wisła”. Równie dobrze można ją odnieść do wielu 
takich dramatycznych wydarzeń na całym świecie. 

– „Eksodus” nie jest dziełem jednego człowieka?
– To wizja artystyczna jednego człowieka – rzeźbiarza Pio-

tra Worońca, dawnego słuchacza naszego uniwersytetu jesz-
cze we Wzdowie. Zapalił do swego pomysłu w sumie kilkudzie-
sięciu innych artystów. Przyjeżdżali tu przez dwa lata w okresie 
letnim i to dzieło w ten sposób powstawało. To miała być prze-
stroga i proszę zobaczyć, jak stała się ona aktualna w kontek-
ście eksodusu mieszkańców Ukrainy ze swojego kraju niszczo-
nego przez rosyjskich okupantów. Ten pomnik właściwie się już 
rozkłada, ale idea jest ciągle żywa. 

– Eksodus ludzkości trwa od tysiącleci i jeśli 
się nie opamiętamy, będzie trwał jeszcze następ-
ne setki lat, sądzę, że aż do zamarcia życia na 
Ziemi. Powiedziała Pani, że rzeźba się rozpada. 
Dlaczego?

– Powstała przed piętnastu laty. Postaci są 
rzeźbione w drewnie, stoją na wolnym powietrzu 
i niszczeją. 

– Nie można tego uratować? Nie jestem histo-
rykiem sztuki, ale ta rzeźba jest fascynująca, wpi-
sana w tysiąclecia tragedii człowieka i sądzę, że 
każde muzeum, chociażby sztuki nowoczesnej, 
przyjęłoby ją z otwartymi rękami i wstawiło do 
stałej ekspozycji. 

– Pozostawimy to w takim stanie, w jakim jest 
i będzie się rozpadać aż do końca.

– Moim zdaniem musi Pani rozpocząć działa-
nia by to absolutnie wyjątkowe, oryginalne dzieło 
sztuki uratować. Uważam, że nie można doprowa-
dzić do jego zniszczenia. Sądzę, że pierwszy wnio-
sek o pieniądze na jego konserwację skierowany 

czy to do kompetentnych organów Unii Europejskiej, czy do 
naszego ministerstwa od kultury skutkowałby otrzymaniem 
na ten cel pieniędzy. Nie można doprowadzić do zniszczenia  
„Eksodusu”. Absolutnie! Poza tym można to dzieło kontynu-
ować. Skoro część się rozpada, trzeba zaprosić artystów, by 
dołączali kolejne rzeźby. Byłby to swoisty symbol, że ekso-
dus trwa. Jedni w jego trakcie odchodzą, umierają, ale ekso-
dus ludzkości się nie kończy. 

– Pomnik „Eksodus” to w pewnym sensie sztuka koncep-
tualna. Najważniejsza jest idea, przesłanie. Ważny jest emo-
cjonalny i intelektualny przekaz, a nie materialna forma. Jest 
wiele utrwaleń tej materialnej formy na fotografiach, nośni-
kach elektronicznych, drukach i to wystarczy. Proces twór-
czy nadal trwa, dokonuje go już natura. Stare studnie po wy-
siedlonych wioskach też porastają mchem i dalej są świad-
kami historii. Pozostawienie formy w stanie rozpadu jest 
symbolicznym odniesieniem do procesu zniszczenia świata, 
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który wcześniej istniał dla ludzi zmuszonych opuścić swoje  
domy i ziemię. 

– Ta instalacja jest fenomenalna, nie można dopuścić do 
jej unicestwienia. Robiłbym wszystko by ją uratować i kon-
tynuować. Sama pani powiedziała, że jest to znak czasu, cza-
sów minionych, jak i obecnych, i… także przyszłych. Ta insta-
lacja powinna być wizytówką Uniwersytetu Ludowego w Sę-
kowej Woli. Sądzę, że tylko ona jedna ściągałaby do Sękowej 
Woli koneserów sztuki. 

– Wtedy gdy „Exodus” powstawał, wizja artysty była bar-
dzo silna. To było duże przedsięwzięcie, akurat wtedy, gdy prze-
nosiliśmy się tutaj ze Wzdowa. Uniwersytet był w bardzo cięż-
kiej sytuacji finansowej, nie było pieniędzy niemal dosłownie 
na nic. Mimo to rzeźba powstawała. Jak to się mówi, „na waria-
ta”. Rzeźbiarze pracowali także przy ognisku, a mieszkańcy na 
początku przynosili nam jajka, ser, chleb by rzeźbiarze mieli co 
jeść. Potem udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury małe do-
finansowanie na dokończenie i montaż. Może o tę pracę upo-
mniał się genius loci skoro pomimo wszystko musiała powstać…

– Tym bardziej to dzieło jest cenne. W tym przypadku 
sentencja „finis koronat opus” nie jest aktualna, bo eksodus 
ludzkości trwa i będzie trwał. Ta rzeźba musi więc żyć, muszą 
do niej dołączać kolejne postaci. 

– Jednak wola pomysłodawcy jest taka, aby to czas był 
dalszym twórcą. Pracujemy natomiast nad upamiętnieniem 
tego wydarzenia artystycznego. Chcemy zorganizować wy-
stawę zdjęć pokazujących proces powstawania i odchodze-
nia tej formy. Wielu fotografów interesuje się „Eksodusem”. 
Mamy sporą dokumentację. Poświęcimy tej realizacji również 
należne miejsce w nowo powstającej stronie internetowej.

– Przeczytałem, że w 2020 roku zrodził się rządowy pro-
gram wspierania uniwersytetów ludowych jako ośrodków 
kształcących społeczeństwo obywatelskie1. Otrzymaliście 
już wsparcie z tego programu?

– My akurat tak. Jednym z priorytetów programu było wspie-
rania tych uniwersytetów ludowych, które przetrwały różne za-
wirowania w trudnych czasach. Było ich do niedawna tylko kilka 
i one rzeczywiście zostały zauważone i dofinansowane. Program 
przewidywał też wsparcie dla nowo powstających uniwersyte-
tów. Złożyliśmy wniosek w 2020 roku i otrzymaliśmy dofinanso-
wanie, które pozwoliło zadbać o nasz obiekt, dokonać wielu prac 
mieszczących się w słowach „generalny remont”, a także w sło-
wie „innowacja”, bo założyliśmy fotowoltaikę. 

– Budynek Uniwersytetu przekazała wam gmina Bu-
kowsko?

– Budynek użytkujemy w związku z prowadzoną działalno-
ścią pożytku publicznego.

– Co było w nim wcześniej?
– Szkoła podstawowa, ale wtedy gdy wystąpiliśmy o jego 

udostępnienie, szkoła już nie działała od kilku lat.
– Patrząc na obecną bryłę budynku można być raczej 

pewnym, że powstało coś zupełnie nowego.
– Z wójtem gminy Piotrem Błażejowskim wystąpiliśmy 

w roku 2006 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego z wnioskiem-projektem o dofinansowanie w ramach 
rządowego programu rozwoju szkół artystycznych. Przyzna-
no pieniądze. Budynek został wyremontowany i przystosowa-
ny do naszej działalności, 

– Z czego utrzymujecie się na co dzień?
– Utrzymujemy się głównie z odpłatnej działalności pożyt-

ku publicznego. Na wszystkie zaś działania związane z działa-
niami na rzecz środowiska lokalnego czy ochrony ginących za-
wodów piszemy projekty. Otrzymujemy czasem dofinansowa-
nie z ministerstwa, powiatu czy gminy. Czasem są to projekty 
z funduszy europejskich czy szwajcarskich. 

– Jaka jest skuteczność w pozyskiwaniu tych środków?
– Duża, z tym że nie opracowujemy ich wiele, ponieważ 

większość czasu poświęcamy na prowadzenie kursów, które 
są podstawą naszej działalności. Nie są dla nas jakoś bar-
dzo intratne, ale skoro ludzie chcą do nas przyjeżdżać i brać 
udział w zajęciach, to nas i zobowiązuje, i satysfakcjonuje. Bar-
dzo sobie cenimy pracę w ramach organizacji pozarządowej 
i w oparciu o własny program, czyli na własnych warunkach.

– Jak liczna jest kadra Uniwersytetu?
– To około 10 osób, z tym że na etatach, czyli umowach 

o pracę są 4 osoby, a pozostałe pracują na umowach-zlece-
niach. Część kadry tu mieszka, część dojeżdża. Zajęcia pro-
wadzą również zapraszani artyści czy wyjątkowe osobowości 
z bogatym dorobkiem twórczym.

– Pani oczywiście uczestniczyła w przeprowadzce 
z Wzdowa do Woli Sękowej?

– Tak, oczywiście. Byłam już wtedy Prezeską, więc musia-
łam podejmować decyzje związane z przeprowadzką. 

– Musieliście opuścić komnaty wzdowskiego pałacu?
– Nie. Nikt nas stamtąd nie wyrzucał, sami podjęliśmy taką 

decyzję.
– Z jakim uczuciem opuszczała Pani siedzibę Adama Ostoi 

Ostaszewskiego przez mu współczesnych nazywanego pol-
skim Leonardo da Vinci?

– Muszę powiedzieć, że z uczuciem wielkiej ulgi, bo mimo 
magii tego miejsca, dla Stowarzyszenia, niemającego konkret-
nego dofinansowania, utrzymanie obiektu, który w sporej czę-
ści stanowił ruinę, było ponad nasze możliwości finansowe. 

– Na Stowarzyszeniu spoczywało utrzymanie całego 
obiektu?

– Dostawaliśmy dofinansowanie z powiatu, ale w stosun-
ku do potrzeb było ono symboliczne. Pałac wymagał napraw-
dę potężnych nakładów, by można było prowadzić w nim ja-
kąkolwiek działalność. 

– Ile lat pracowała Pani we Wzdowie?
– Siedemnaście. 
– Czuła Pani unoszący się nad wzdowskim pałacem duch 

Adama Ostoi Ostaszewskiego?
– Czułam, czułam... Zarówno miejscowi, jak i uczestnicy 

kursów opowiadali sobie różne historyjki z przeszłego życia 
w pałacu i o samym Adamie Ostaszewskim. Wszyscy byliśmy 
pod wrażeniem jego osobowości, znaliśmy jego historię, doko-
nania, wynalazki i przekazywaliśmy tę wiedzę ludziom, którzy 
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po raz pierwszy się tam zjawiali. Opowiadaliśmy wycieczkom, 
turystom, grupom szkolnym o najznakomitszym lokatorze pa-
łacu. To był niebywały człowiek. 

– Duch Adama Ostoi Ostaszewskiego podążył za wami do 
Woli Sękowej, czy pozostał we Wzdowie?

– Były takie myśli i głosy, że już nie znajdziemy miejsca rów-
nie atrakcyjnego i magicznego jak pałac we Wzdowie z błąka-
jącym się po nim duchem Adama Ostoi Ostaszewskiego. Oka-
zuje się jednak, że wiele osób jest zachwyconych naszą siedzi-
bą w Woli Sękowej. Nie jest to już co prawda ta skala i metraże 
co w pałacu we Wzdowie, ale jest za to miło, jasno, przyjemnie, 
mamy teren z widokiem na łąki i las, i jest to bardzo miły zaką-
tek. Historię Wzdowa, jego pałacu i najznakomitszego lokato-
ra, o dziwo, zna wielu z uczestników naszych obecnych kursów. 
Co by się jednak nie rzekło, to już czas przeszły.

– Będzie Pani w działalności swojego uniwersytetu ewo-
luować w stronę jakichś innych zanikających rzemiosł, nieko-
niecznie artystycznych ale użytkowych? 

– Tak, z pewnością. Na razie byliśmy pochłonięci projektem 
z Narodowego Instytutu Wolności oraz przetrwaniem w cza-
sie pandemii, co było wręcz karkołomnym wyczynem, bo pro-
wadzenie działalności rękodzielniczej i rzemiosła artystyczne-
go w czasach lockdownu było bardzo trudne. Jakoś przetrwali-
śmy. Cały czas myślimy o projektach związanych z ochroną gi-
nących zawodów. Zakupiliśmy już na przykład częściowe wy-
posażenie pracowni kowalskiej.

– A stolarstwo, w tym także artystyczne?
– Zajmujemy się już formami użytkowymi w drewnie. Mamy 

dobrze wyposażoną pracownię, szczególnie kobiety są zachwy-
cone, gdy mogą poznać tajniki posługiwania się piłami, wiertar-
kami, heblami i innymi używanymi w tym fachu narzędziami.

– Bywa Pani w Gardzienicach?
– Bywam. Uniwersytetu już nie ma, ale dalej działa Teatr 

Gardzienice. Od czasu do czasu, szczególnie gdy wystawiane 
są kontrowersyjne spektakle, głośno o nim w Polsce. W prze-
ciwieństwie do pałacu we Wzdowie, który jest ruiną, pałac 
w Gardzienicach jest pięknie odremontowany ze środków 
unijnych. Można tylko zazdrościć. 

– Prawdą jest, że musieliście wyprowadzić się ze Wzdo-
wa, ponieważ upomniał się o pałac jeden z potomków jego 
dawnych właścicieli?

– Nie, nie. To nie było tak. Akurat ja prowadziłam rozmo-
wy z właścicielką, którą była wnuczka Adama Ostoi Ostaszew-
skiego, a więc z osobą jak najbardziej kompetentną, i znam 
wszystkie niuanse tej sprawy. Było otóż tak, że ona rzeczy-
wiście starła się o odzyskanie tego majątku i gdyby do tego 
doszło to, jak mówiła, nie znaczyłoby to, że natychmiast nas 
stamtąd usunie tylko będziemy mogli tam sobie funkcjonować. 
Ale byliśmy już wtedy na etapie skłaniania się do znalezienia 
innej siedziby. Pałac nas po prostu przerastał i chcieliśmy ulo-
kować się w mniejszym i bardziej komfortowym miejscu. Pani 
Gabriela, bo tak miała na imię wnuczka Adama Ostoi, bywała 
we Wzdowie. Rozmawiałyśmy ze sobą, życzyła nam powodze-
nia, ale sprawę odzyskania Wzdowa przegrała w sądzie. 

– Czyja to jest w tej chwili własność?
– Obecnie jest to własność prywatna. 
– Mieliście problem ze znalezieniem nowej siedziby?
– Żadnego. Było kilka propozycji. Mogę powiedzieć, że 

chciano nas. Gdy złożyliśmy pismo wypowiadające użytko-
wanie pałacu we Wzdowie, Starosta Brzozowski był tym au-
tentycznie zmartwiony i nie za bardzo chciał nas stamtąd wy-
puszczać. Nikt nas stamtąd nie wyganiał. To była nasza decy-
zja i bardzo dobrze. 

– Kto was zaprosił do Woli Sękowej?
– Z Panią dyrektor Moniką Wolańską szukałyśmy obiek-

tu po starych, nieczynnych szkołach, gdzie mogłybyśmy prze-
siedlić się z naszym Uniwersytetem. Miałyśmy na oku kilka 
miejsc, ale Wola Sękowa nas po prostu zauroczyła. Udałyśmy 
się do Wójta Gminy Bukowsko i po 15 minutach miałyśmy dla 
nas tenże obiekt w Sękowej Woli.

– Szybko wójt podjął decyzję.
– Okazało się, że znał naszą działalność. Swego czasu jego 

gmina miała partnerską współpracę z jedną z gmin francu-
skich, dzieci stamtąd przyjeżdżały do Bukowska, wójt dbał o to, 
by pobyt dla nich był atrakcyjny i między innymi wysyłał je do 
nas, do Wzdowa. Wiedział, że robimy ciekawe zajęcia dla dzie-
ci. Znał nas więc i nie miał oporów, by nam udostępnić siedzibę. 

– A jak zareagowała miejscowa społeczność? 
– Na początku z pewną obawą, bo doszły tutaj jakieś słu-

chy ze Wzdowa, że „ci ludzie dziwnie wyglądają”. To były 
czasy gdy dużo było wśród naszych uczestników młodzie-
ży z kręgów subkulturowych – długowłosych, czy z dre-
dami, kolorowo, inaczej się ubierających. Inność, szcze-
gólnie na wsi, zawsze budzi obawy. Ale w tej chwili jest to 
fajna współpraca i przychylnie jesteśmy odbierani. Współ- 
egzystujemy bardzo dobrze, organizujemy dla miejscowych 
wiele zajęć, które są z zainteresowaniem przyjmowane. Kon-
centrujemy się więc nie tylko na rękodziele i odpłatnych kur-
sach. Działamy także dość szeroko na rzecz lokalnego śro-
dowiska. W każde wakacje organizujemy zajęcia twórcze  
dla dzieci.

– Piotr Woroniec, inicjator powstania „Eksodusu”, to także 
był uczestnik waszych kursów?

– Tak. On jest absolwentem Uniwersytetu, ale jeszcze tego 
ze Wzdowa, gdy specjalizował się w prowadzeniu edukacji te-
atralnej. 

– To te czasy, gdy po wadowskim pałacu krążyli między 
innymi Marcin Daniec, Stan Borys, czyli Stanisław Guzek i im 
podobni. 

– Tak, to były te czasy. Teraz też jesteśmy dumni z naszych 
absolwentów. Wielu z nich mogłoby być bohaterem ciekawej 
opowieści… 

Rozmawiał: Jacek Stachiewicz 

Przypisy
1. Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, 

zarządzany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego, https://niw.gov.pl/nasze-programy/uniwersyte-
ty-ludowe/
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Magiczny urok rozgwieżdżonego nieba jest 
dla wielu inspiracją. W końcu wspólne kon-
templowanie gwiazd to nie tylko nauka czy 

edukacja, ale też zabawa i początek wielu przyjaź-
ni i hobby. Niestety, takich miejsc na świecie, gdzie 
można podziwiać piękno gwiezdnego nieba jest coraz 
mniej. Potrzeba ochrony i przywrócenia 
naturalnego środowiska nocnego jest 
bardziej pilna niż kiedykolwiek.

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności 
i Transferu Technologii Horyzonty z Rzeszowa 
działa od 2001 roku. Przyświeca mu idea i misja 
zaangażowania w rozwój i promocję innowa-
cyjności w południowo-wschodniej Polsce

W czasie swojej ponad 20-letniej działalności 
Stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów 
związanych m.in. z promowaniem przedsiębior-
czości, wsparciem demokracji, efektywnością 
energetyczną oraz ochroną bioróżnorodności. 
W ostatnich latach Stowarzyszenie zrealizowało projekty doty-
czące ochrony ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucz-
nym światłem. Były to projekty realizowane na terenie Parku 
Gwiezdnego Nieba Bieszczady w partnerstwie z sąsiadującymi 
parkami ciemnego nieba m.in. z Ukrainy i Słowacji oraz z parka-
mi z Czech i Węgrzech. Obecnie, od grudnia 2021 r. Stowarzy-
szenie realizuje projekt pt. „Strażnicy Ciemnego Nieba” w part-
nerstwie z Non-investment Fund „Teleskop” ze Sniny na Słowa-
cji. Celem projektu jest wparcie działań obywatelskich na rzecz 
ochrony nocnego środowiska przed zanieczyszczeniem sztucz-
nym światłem.

Projekt odpowiada na problem smogu świetlnego, który 
jest ciągle jeszcze słabo znany zarówno w Polsce, jak i na 
Podkarpaciu. Tymczasem zanieczyszczenie środowiska noc-
nego światłem negatywnie wpływa na biorytmy roślin, zwie-
rząt i ludzi, a marnowanie energii na niepotrzebne oświetle-
nie przyczynia się również do zmian klimatycznych. 

Ochrona przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem 
jest szczególnie ważna dla obszarów cennych przyrodniczo, 
gdzie nocne środowisko nie jest jeszcze naruszone smogiem 
świetlnym.

Działania w projekcie koncentrują na promowaniu i bu-
dowaniu świadomości znaczenia ochrony nocnego środowi-
ska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem sztucznym świa-
tłem m.in. poprzez film promujący tematykę zanieczyszczenia 
sztucznym światłem, który jest efektem prac uczestników pro-
jektu oraz konkurs fotograficzny. Celem konkursu było uchwy-
cenie na fotografii problemu zanieczyszczenia sztucznym świa-

Anna Latusek

Strażnicy 
Ciemnego Nieba



Warsztaty „Park Gwiezdnego Nieba”, fot. Radek Kaźmierczak
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Jednym z głównych atutów bieszczadzkiej flory 
jest jej naturalność, co oznacza wysoki udział  
gatunków rodzimych w odniesieniu do roślin an-

tropogenicznych, przybyłych z zewnątrz dzięki czło-
wiekowi. Modne dziś słowo „bioróżnorodność” bywa 
błędnie rozumiane jako bezwzględne bogactwo ga-
tunków, tymczasem powinno ono dotyczyć jedy-
nie taksonów rodzimych, które warte są zachowa-
nia w pełnym składzie. Wzmacnianie różnorodności  
gatunkowej musi więc być wymierzone przeciwko tym 
roślinom, które stanowią istotne zagrożenie dla flory 
miejscowej. A przy wzmożonej mobilności współ-
czesnego człowieka również wśród roślin obserwu-

jemy intensyfikację procesów migra-
cyjnych. Efektem jest narastająca kon-
kurencja między roślinnymi tubylcami  
a przybyszami.

W granicach Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego (BdPN) stwierdzono ok. 100 gatun-
ków obcych, co stanowi 13% flory. W odniesie-
niu do innych regionów Polski jest to wskaźnik 
niski. Ponadto nie uwzględnia liczby i wielko-
ści stanowisk, które na ogół ograniczają się do 
nielicznych i punktowych lokalizacji, rozmiesz-
czonych wzdłuż uczęszczanych dróg i otocze-

nia zabudowy. Jednakże nie można lekceważyć potencjalnych 
zagrożeń związanych z inwazją antropofitów. Wchodząc w ten 
temat, warto wyjaśnić kilka terminów, używanych często przy 
omawianiu historyczno-geograficznych zjawisk migracji roślin. 

Zasadnicze znaczenie dla nasilenia wędrówek gatunków 
obcego pochodzenia miał okres wielkich wędrówek, który roz-
począł się w czasach Kolumba, gdy na Stary Kontynent zaczęły 
docierać pierwsze nasiona i sadzonki z obydwu Ameryk. Wła-
śnie wtedy (ok. 1500 r.) notujemy też silne rozwinięcie wy-
miany handlowej z krajami Azji, jak też kolonialną eksplora-
cję Afryki. W składzie flory nastąpiły wówczas przemiany na 
tyle intensywne, że przyjęto podział roślin obcych (antropo-
genicznych) na ARCHEOFITY – gatunki przybyłe przed odkry-

tłem na obszarze województwa podkarpackiego oraz piękna 
ciemnego nieba. Tematyka fotografii zgłaszanych do konkursu 
zwracała uwagę społeczeństwa na problemem jakim staje się 
zanieczyszczenie sztucznym światłem oraz ukazywała znacze-
nie pięknego ciemnego nieba. Zdjęcia nagrodzone w konkursie 
fotograficznym zostały umieszczone w filmie.

W ramach projektu odbyły się cykl warsztatów tema-
tyczne z dokumentowania zanieczyszczenia sztucznym świa-

tłem oraz szkolenie dotyczące aspektów prawnych 
związanych z ochroną ciemnego nieba przed zanie-
czyszczeniem sztucznym światłem. Warsztaty od-
były się w Bystrem, w Kolonicy na Słowacji, w Bez-
miechowej oraz w Stuposianach. 

W wyniku realizacji projektu utworzyła się 
na Podkarpaciu grupa ok. 30 osób – strażników 
i strażniczek ciemnego nieba, które będą umia-
ły monitorować i sygnalizować władzom lokalnym 
i mediom problemy związane z coraz większym za-
nieczyszczeniem sztucznym światłem środowiska 
naturalnego. 

Na zakończenie projektu odbędą się dwa ogól-
nodostępne webinaria poświęcone tematyce do-
kumentowania zanieczyszczenia światłem.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na 
stronach:

http://www.horyzonty.man.rzeszow.pl/scn-opis.html 
https://www.facebook.com/straznicyciemnegonieba 

Projekt finansowany w kwocie 27 595,24 EUR przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach  

Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Adam Szary

Inwazja obcych  
w Bieszczadach



Barszcz Sosnowskiego – groźny kenofit zwalczany  
w Tarnawie nad Sanem
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ciem Ameryki (1492 r.) i KENOFITY – kolonizujące teren po 
czasach Kolumba. Oczywiście wśród roślin obcych znajdujemy 
nie tylko te, które pochodzą z innych kontynentów. Wszystkie 
jednak wpisują się w czas nasilonych wędrówek.

Archeofity pojawiały się często jako chwasty dawnych 
upraw, z czasem wchodząc również w siedliska półnatural-
ne (głównie łąki i pastwiska). Większość tych roślin pocho-
dzi z basenu Morza Śródziemnego. Przykładami archeofitów, 
nierzadko również występujących w Bieszczadach, mogą być: 
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, cykoria podróżnik, 
dziki bez hebd, fiołek trójbarwny, gorczyca polna, grusza po-
spolita, jasnota biała, komosa murowa, kurzyślad polny, mak 
polny, mlecz warzywny, nostrzyk – biały i żółty, rumianek po-
spolity, rzodkiew świrzepa, szczeć pospolita, ślaz zaniedba-
ny, tasznik pospolity, włośnica zielona i żmijowiec zwyczaj-
ny. Widzimy więc, że są to rośliny, które już na dobre wpisa-
ły się w nasz krajobraz i nieraz ze zdumieniem odkrywamy, że 
w ogóle są przybyszami.

Znacznie większe zaburzenia w przyrodzie powodują ke-
nofity, które często tworzą zwarte płaty, skutecznie konkuru-
jąc z rodzimą florą. Znajdziemy w tej grupie gatunki, które ko-
lonizowały Bieszczady od czterech wieków tradycyjnego go-
spodarowania, wpisując się w tutejsze pola, pastwiska, miejsca 
kultu i chałupiska. Należą do nich między innymi: chrzan po-
spolity, oman wielki, len austriacki, krwiściąg mniejszy, lucer-
na sierpowata, łubin trwały, naparstnica purpurowa, przego-
rzan – kulisty i węgierski, przymiotno białe, rudbekia naga, ru-
kiewnik wschodni, rumianek bezpromieniowy, szarłat szorstki, 
szczawik żółty, wiesiołek dwuletni, żółtlica owłosiona i wiele 
innych. 

Najgroźniejszą grupę kenofitów stanowią rośliny, które 
w sposób nagły wtargnęły do tutejszych siedlisk po ostat-
niej wojnie, a więc stosunkowo niedawno: barszcz Sosnow-
skiego, kolczurka klapowana, nawłoć późna i kanadyjska, nie-
cierpek himalajski, powojnik pnący, rdestowiec ostrokończy-
sty i sachaliński, robinia akacjowa, winobluszcz amerykański, 
żarnowiec miotlasty, życica wielokwiatowa. To właśnie te ro-
śliny stanowią źródło wielu zaburzeń w ekosystemach, gdyż 
nie zdążyły się jeszcze ukształtować stosunki międzygatunko-
we, które zapewniłyby względną stabilność stanowisk i rów-
nowagę w dynamice fitocenoz.

Biorąc pod uwagę charakter siedliska, jak też stopień zado-
mowienia rośliny, wśród kenofitów wyróżniamy: EPEKOFITY 
– ograniczające się do siedlisk antropogenicznych (związanych 
z człowiekiem), AGRIOFITY – zadomowione na siedliskach na-
turalnych i półnaturalnych i DIAFITY – gatunki niezadoma-
wiające się na trwałe, często nieprzeżywające zimy, a przynaj-
mniej niezdolne do ekspansji w kolejnych pokoleniach. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że wobec zmian klimatycznych, jak też po-
wszechnych w przyrodzie mutacji, rośliny te w pewnym mo-
mencie mogą przełamać barierę klimatyczną, tym samym sta-
nowiąc potencjalną konkurencję dla rodzimej flory. 

W grupie antropofitów odnajdujemy wiele gatunków, 
które od wieków były włączone w kulturę Bojków i Łemków, 

stanowiąc rośliny magiczne, obrzędowe i symboliczne, a także 
znajdując zastosowanie w kuchni i ziołolecznictwie. Należy do 
nich na przykład bez hebd, który stanowił nie tylko surowiec 
stosowany w magii i ziołolecznictwie, ale był też związany z lu-
dową mitologią. Rudbekie i omany stały się dla Bojków nieod-
łączną ozdobą ogrodów i kapliczek. Zaś miecznicę wąskolistną 
sadzono na tutejszych cmentarzach. Dzisiaj elementy te sta-
nowią cenny wskaźnik historycznego uczytelnienia dawnych 
wsi, wpisując się w kulturowy walor krajobrazu i stanowiąc hi-
storyczny ślad dawnych mieszkańców.

A co jest głównym źródłem współczesnego przenikania 
gatunków obcych? Pierwszym czynnikiem jest nasilający się 
ruch turystyczny, powodujący nieświadome rozprzestrzenia-
nie nasion na butach i oponach pojazdów. W ten sposób rośli-
ny obcego pochodzenia pojawiają się na obrzeżach dróg i gór-
skich szlaków. To główny powód, który sprawia, że przy dro-
gach pojawiają się takie gatunki, jak: cykoria podróżnik, maru-
na bezwonna, powój polny, gorczyca polna, mlecz warzywny 
czy jasnota biała i purpurowa. Procesy te może kontrolować 
właściwa regulacja ruchu turystycznego – m. in. poprzez ogra-
niczanie wjazdu samochodów na niektóre drogi, odpowiednie 
ukierunkowanie ruchu pieszego, czy też zabezpieczenie oto-
czenia przed schodzeniem ze szlaków, jak również minimaliza-
cja strefy rozdeptywania, która staje się potencjalną bramą dla 
siewek gatunków obcych.

Istotnym ogniskiem antropopresji są różnego rodzaju in-
westycje, przeprowadzane zarówno na terenach chronionych, 
jak i w strefie doń przylegających. Nasilający się proces osad-
niczy (budowa pensjonatów, pawilonów, czy też domów jed-



Niecierpek gruczołowaty nad Sanem (Hulskie) 
– gatunek szczególnie inwazyjny

Bez hebd – archeofit, przydrożne stanowisko w Wołosatem

Fiołek trójbarwny – archeofit  
(gatunek obcy przybyły do nas przed Kolumbem)Przetacznik nitkowaty w Ustrzykach Górnych
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norodzinnych i letniskowych) prowadzi często do degradacji 
siedlisk, które stają się rozsadnikami gatunków synantropij-
nych. Jeszcze większe przeobrażenia w rodzimej florze powo-
duje funkcjonowanie dużych ośrodków sportowo-rekreacyj-
nych, penetracja ekosystemów naturalnych przez motocykle, 
quady i samochody terenowe, a także organizowanie imprez 
o charakterze masowym. Wszystko to sprawia, że obca flora 
intensywnie penetruje miejscowe siedliska, skutecznie konku-
rując z gatunkami o charakterze rodzimym. 

Na terenach chronionych udaje się te procesy skutecznie 
hamować. Zdecydowaną większość stanowisk gatunków ob-
cych w Bieszczadzkim PN stanowią notowania rzadkie i spora-
dyczne (70%), które wraz ze stanowiskami historycznymi, cał-
kowicie już zanikłymi, obejmują 75% całej flory. To oznacza, 

że prawdziwa skala antropogenizacji w najwyższych i chronio-
nych partiach Bieszczadów jest bardzo niska. 

Uspokajać może też słaby wskaźnik przenikania flory in-
wazyjnej do siedlisk naturalnych. Na całym terenie BdPN 
najwięcej gatunków obcych koncentruje się w obrębie miejsc 
silnie zdeptywanych – przydroży i placów (32%) oraz in-
nych siedlisk ruderalnych (20%). Kolejna grupa antropofitów 
związana jest z sąsiedztwem zamieszkałych domostw (15%) 
i z uprawami (17%). Stosunkowo niski udział taksonów ob-
cych notowano w bieszczadzkich lasach (2%) i w zaroślach 
(3%). Niewielki udział tych gatunków wykazują też łąki (5%) 
i pastwiska (6%).

Inaczej sytuacja przedstawia się poza terenami chroniony-
mi. Intensywne pozyskiwanie drewna staje się powodem in-
wazji niecierpka drobnokwiatowego, wypierającego niecierp-
ka zwyczajnego. Wśród nadrzecznych ziołorośli pojawiają się 
płaty niecierpka gruczołowatego oraz nawłoci – późnej i ka-
nadyjskiej. W łęgach obserwowane są też nowe stanowiska 
kolczurki klapowanej – pnącza, które potencjalnie może kon-
kurować z lianami rodzimego pochodzenia, takimi jak chmiel. 
Na łąki świeże ekspansywnie wkraczają kenofity siedlisk za-
burzonych: przetacznik nitkowaty, przymiotno białe i życica 
wielokwiatowa. Największe zmiany obserwujemy tam, gdzie 
zniszczono okrywę roślinną i naruszono profil glebowy – to 
właśnie tutaj tworzą się prawdziwe „banki genów” dla gatun-
ków inwazyjnych, takich jak: nostrzyk biały i żółty, przymiotno 
białe i kanadyjskie, szczaw omszony, rumianek bezpromienio-
wy i trzcinnik piaskowy.

Istnieje jeszcze trzecia grupa zagrożeń, na którą najwięk-
szy wpływ mają sami mieszkańcy regionu – chodzi o upra-
wy i nasadzenia wokół domostw, a także na polach i polet-
kach łowieckich. Najgorszą sławę zyskał w tej grupie barszcz 
Sosnowskiego – z uwagi na oparzenia roślina bardzo niebez-
pieczna, ale też niezwykle trudna do wytępienia. Ten kauka-
ski gatunek barszczu stał się ostańcem po gospodarce hodow-
lanej (miał dawać duży plon surowca na kiszonkę). W Biesz-
czadzkim PN wycinany jest corocznie od prawie dwudziestu 
lat, co ograniczyło jego powierzchnię, zabezpieczając przed 
dalszą inwazją, lecz nie doprowadziło do całkowitej elimina-
cji zagrożenia. Sporym zainteresowaniem cieszą się byliny 
ogrodowe, osłonowe i miododajne, wprowadzane wokół do-



Oman wielki jako kenofit o znaczeniu kulturowym (pod kapliczką  
w Dźwiniaczu Gónym nad Sanem)

Rdestowiec sachaliński – gatunek szczególnie inwazyjny (Wetlina)

Żmijowiec zwyczajny – archeofit w dawnym 
kamieniołomie na Kozińcu
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mostw, jak też przy pasiekach. Należą do nich: nawłocie – kanadyjska 
i późna, rdestowce – japoński i sachaliński, niecierpek gruczołowaty (hi-
malajski) oraz inne gatunki ozdobne i użytkowe, których stanowiska stają 
się potencjalnym ogniskiem groźnych inwazji do ekosystemów natural-
nych i półnaturalnych.

Wśród gatunków obcych do ekspansywnych należą też rośliny zdrew-
niałe: powojnik pnący, żarnowiec miotlasty czy winobluszcz – zaroślowy 
i pięciolistkowy. Z uprawy często uciekają krzewy sadzone w żywopło-
tach: dereń biały, ligustr pospolity, śnieguliczka biała. Szczególnie agre-
sywny dla otoczenia potrafi być sumak octowiec, dający liczne pędy po-
tomne, odrastające z korzeni. Na terenach leśnych sadzono niegdyś dąb 
czerwony, pochodzący z Ameryki Północnej – on również stanowi nie-
małe zagrożenie z uwagi na szybki wzrost, a tym samym dużą konkuren-
cję wobec drzew miejscowego pochodzenia. Przy drogach i zabudowie 
zdarzają się również nasadzenia klonu jesionolistnego, robinii akacjowej, 
sosny czarnej i świerka srebrzystego.

Niebagatelnym zagrożeniem bywają poletka łowieckie, które często 
obsiewane są topinamburem, gryką lub łubinem – te gatunki również wy-
kazują dużą potencję „ucieczki” z upraw, a same poletka stanowią bramę, 
przez którą antropofity wnikają w siedliska naturalne. Warto też zwró-
cić uwagę na odpady wywożone z przydomowych ogródków. Wszelkiego 
rodzaju pryzmy kompostowe, czy nawet zwykłe śmietniki, mogą być źró-
dłem nasion: żółtlicy, włośnicy, chwastnicy, przymiotna białego, szczawi-
ku żółtego, szarłatu szorstkiego – czyli uporczywych chwastów. Ale doty-
czy to również taksonów uprawnych, które potrafią przełamywać barierę 
klimatyczną i siedliskową. 

Wobec intensywnych zmian florystycznych, jakie towarzyszą globa-
lizacji i wzmożonemu przemieszczaniu się człowieka, nie unikniemy in-
wazji gatunków obcych. Istnieje jednak możliwość ograniczenia czynni-
ków antropopresji w tych miejscach, które warto zachować w stanie naj-
bardziej zbliżonym do naturalnego. Myślę tu przede wszystkim o połoni-
nach i roślinności leśnej w strefie reglowej. Wskazane jest również ogra-
niczenie stopnia penetracji obcych gatunków w całej krainie dolin, jak też 
w podgórskich lasach Bieszczadów. Osiągnąć to można drogą podnosze-
nia świadomości problemu wśród leśników, rolników, urzędników, miesz-
kańców i turystów. 

Nieskażony krajobraz i dziki stan szaty roślin-
nej stanowi jeden z głównych walorów biesz-
czadzkiej natury. Stawianie na masową turysty-
kę, budowa gigantycznych ośrodków, czy inten-
sywne pozyskiwanie drewna, to główne źródła 
zagrożeń dla utrzymania naturalności tutejszej 
flory. Nasilenie inwazyjności gatunków obcych 
wiąże się też z postawą indywidualną każdego 
z nas. Wprowadzanie inwazyjnych roślin ozdob-
nych i miododajnych, schodzenie ze szlaku na 
obszarach chronionych, wjeżdżanie quadem lub 
motocyklem do lasu, czy mycie samochodu przy 
naturalnych ciekach wodnych – to tylko wybra-
ne sytuacje, w których otwieramy szeroko drzwi 
na inwazję „obcych”. Dbajmy o to, aby Bieszcza-
dy pozostały naturalne również w tym ważnym 
aspekcie przyrody, jakim jest rodzimy charakter 
tutejszej szaty roślinnej. 



Antoni Kozakiewicz, Obóz cygański, pocztówka, Monachium 1885
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„Kororo” urodził się w 1938 roku w Płonnej. Jego rodzi-
nie udało się przeżyć wojnę pomimo tego, że Niemcy ekster-
minowali Cyganów. W sąsiednim Szczawnem jesienią 1941 
roku żandarmi niemieccy zebrali wszystkich zamieszkujących 
tę miejscowość Cyganów, dziesięciu mężczyzn, dwadzieścia ko-
biet i siedmioro dzieci – 37 osób, i rozstrzelali ich razem na miej-
scu. W połowie czerwca 1943 roku 28 Cyganów mieszkających 
wówczas w Komańczy jednego dnia wymordowano w lesie 
w dolinie potoku Piwnego1. Egzekucją kierował Niemiec Johan 
Bäcker. Także w Rzepedzi zamordowano w tym czasie dziewię-
cioro Cyganów i nieustaloną ich liczbę w lesie w Kulasznem. 
To wszystko działo się tuż obok Płonnej. Rodzina  Dymiterów 
przeżyła wegetując w lesie. Nikt ich nie wydał. Po wojnie za-
mieszkali w Nowej Hucie.

Stefan Borek-Prek, właściciel tartaku w Kalnicy koło Cisnej, 
wspominał: Podobnie jak z Żydami Niemcy postąpili z Cyganami, 
wysiedlając ich do obozów, jednak w tym wypadku wiele zależa-
ło od zachowania miejscowej ludności, a zwłaszcza od sołtysów. 

Gdy Niemcy zarządzili rejestrację Cyganów, w niektórych wsiach 
położonych na uboczu sołtysi nie zgłosili zamieszkałych tam Cy-
ganów, którzy najczęściej wykonując zawód kowali, byli ludności 
bardzo potrzebni. Dzięki temu pewna ilość Cyganów uratowała się 
od wywozu i wymordowania. Wójt Cisnej – dawny mechanik tar-
taczny – Schram osobiście rozkazał policji ukraińskiej zastrzelić Cy-
gankę z dwoma córeczkami, która zgłosiła się do niego o pomoc. 
Tenże wójt wykorzystał wysiedlenie Żydów do wzbogacenia się i ze-
brał pokaźny majątek. W czasie ewakuacji Niemców przed cofają-
cym się frontem, konwój w którym się znajdował wymieniony wójt, 
wpadł w ręce partyzantów, którzy go zastrzelili2.

Cyganów z Bieszczadów, podobnie jak i Żydów, zsyłano do 
obozu w Zasławiu, a stamtąd także do obozu w Bełżcu. Nikt nie 
prowadził statystyki, ilu ich tam trafiło i ilu zginęło. A było bez 
wątpienia wielu. Pewnego dnia w połowie sierpnia 1942 r. otwo-
rzono bramę obozu, którą wjechało 6 albo 7 wozów jednokonnych 
załadowanych rodzinami cygańskimi. W nocy nakazano więźniom 
wykopać doły w pobliżu obozu pod lasem… Według wymiarów dołu 
żydowscy więźniowie domyślili się, że przeznaczony jest dla więk-
szej liczby ludzi. Nazajutrz rano przyjechało kilkunastu gestapow-
ców z Sanoka. Zabrano wszystkich Cyganów, podzielono ich na trzy 
grupy: kobiety, dzieci i mężczyźni. Mężczyzn, którzy zaczęli obja-
wiać wielkie zdenerwowanie, co gestapowcy zauważyli, zaprowa-
dzono do jednego z baraków. Po jakimś czasie wyprowadzono Cy-
ganów, mieli w tyle ręce powiązane skórzanymi biczyskami. Całą 
tę grupę wyprowadzono następnie przez bramę pod las i tam nad 
dołem, wśród krzyku kobiet rozstrzelano naprzód dzieci, następnie 
kobiety i mężczyzn3.

Andrzej Potocki

Sar mange pharo, kaj tut mar nane.  
Romowie w Karpatach

Tabor cygański na postoju

Pierwszy raz spotkałem go w Krakowie na ulicy Floriań-
skiej. Siedział na wózku inwalidzkim koło kosza na śmie-
ci i grał na skrzypcach. Dziwnie trzymał te skrzypce, od-

wrotnie. Przechodnie zatrzymywali się, słuchali jego wirtu-
ozerskiej gry. Niektórzy wrzucali monety do futerału skrzy-
piec. Potem widywałem go tam jeszcze kilkakrotnie. Sar mange 
pharo, kaj tut mar nane – jak mi szkoda, że już ciebie nie ma. 
Któregoś dnia jadąc z Rymanowa do Komańczy przez Płon-
ną, spotkałem go ponownie na przystanku autobusowym. To 
był ten sam Stefan Dymiter „Kororo” uwieczniony na muralu 
przez Andrejkowa.



Cyganie w drodze, fot. z 1963 r.
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* * *
Cyganów karpackich, którzy przybyli z terenów historycz-

nych Węgier, stąd w ich języku jest wiele madziaryzmów, dzi-
siaj określa się mianem Bergitka Roma, chociaż oni sami nazy-
wają siebie Amare Roma – nasi Cyganie. Po przybyciu na ziemie 
polskie w XV–XVII wieku zamieszkali w podgórskich wioskach, 
przechodząc na osiadły tryb życia. W spisie mieszkańców Solin-
ki pod koniec XVIII w. wymieniony jest Cyganyk.

Mężczyźni utrzymywali się głównie z kowalstwa i muzyko-
wania, kobiety zarabiały na życie wróżbą. Potrafili wytapiać żela-
zo z „krasnego kamienia” i rudy darniowej. Spotkał ich w Biesz-
czadach przed Hoczwią Aleksander Fredro, odbywający podróż 
do Cisnej około 1804 r.: Ale kiedy spotkaliśmy rodzinę Cyganów, 
kiedy jeden z nich wyciągnął rękę po jałmużnę i ta znalazła się na 
równi z moja twarzą, lubo on był pieszo a ja konno… Ot! Wtenczas 
dusza była na ramieniu4.

W zbiorach Edmunda Krasickiego, właściciela leskiego 
zamku, był niegdyś zbiór ilustrujący stroje ludowe, jakie w 1828 
roku noszono w ziemi sanockiej. Wśród nich były także stroje 
miejscowych Cyganów.

Cyganka (przód) ma na sobie białą zgrzebną koszulę i biały krót-
ki fartuszek. Szyja podwiązana chustką czy płachtą, zachodzącą na 
tył, w której siedzi Cyganiątko. Spódnica czerwona z niebieskim 
szlakiem u dołu. Na głowie włosy zwinięte w dwa pukle po obu stro-
nach twarzy, na wierzchu głowy czapeczka. Nogi bose.

Cygan (profil) – z długim, na plecy zachodzącym włosem. Ma 
na sobie jakby ubiór węgierski, niby to huzarski. Kaftan (jest) krótki, 
niebieski, żółtymi potrzebami gęsto szamerowany. Spodnie obcisłe, 
niebieskie, z żółtym lampasem i żółtymi wyszywankami u Kobów. 
Na głowie (ma) czarny kapelusz góralski z szerokim skrzydłami. Na 
nogach czarne ciżmy.

Informację o karpackich Cyganach możemy przeczytać 
w „Tygodniku Ilustrowanym” w numerze 311 z 1881 r. Oto jej 
fragment: Są także w Kulasznem dwie osady Cyganów, brudnych 
i leniwych jak wszędzie, natrętnie upominających się o jałmużnę. 
Jeszcze kobiety cygańskie chętniej pracują niż mężczyźni; zdarza się 
np. widzieć dwie Cyganki piłujące drzewo (drewno – przyp. A.P.), 
a Cygan przygląda się tej robocie, paląc spokojnie fajkę. Kobiety 
lubią także namiętnie tytuń i proszą o kawałki cygar (który, jak się 
okazało, chętnie żują – przyp. A.P.). Przechowali swój język cy-
gański, który jest ten sam co i Cyganów litewskich. Siebie nazywają 
Rom; Bóg po cygańsku Mrodeł, mężczyzna gadziu…5

Żyjąc przez wiele pokoleń wśród miejscowej ludności polsko-
rusko-żydowskiej, przejęli wiele lokalnego słownictwa. Potrafi-
li mieszkając w Bieszczadach, posługiwać się językiem polskim, 
dialektem bojkowskim i nawet mówić w jidysz. Budzili wszakże 
pewnego rodzaju nieufność, bowiem między sobą posługiwali się 
tylko swoim językiem, którego poza nimi nikt nie rozumiał. Za-
chowali także wiele swoich zwyczajów i zabobonów, co uchro-
niło ich przed asymilacją. Każdy, kto nie był Cyganem, był obcy, 
czyli gadzio, jednakże dla Cyganów karpackich określenie „ga-
dziowie” dotyczyło przede wszystkim nielubianych i pogardza-
nych przez nich Rusinów. Mieszkając pośród Rusinów obrząd-
ku greckokatolickiego, niemal wszyscy byli ochrzczeni i po śmier-

ci grzebani na przycerkiewnych cmentarzach zgodnie z ich po-
rzekadłem: Cygan idzie dwa razy do cerkwi; pierwszy raz – żeby być 
ochrzczonym, drugi – żeby być pochowanym. W Bieszczadach nie 
było pośród nich rzymokatolików, bo obrządek ten traktowano 
jako „pański”, a oni mieszkali pośród ludu rusińskiego. Polaków 
z bieszczadzkich wiosek określali mianem raja, czyli pan. Na żad-
nym z lokalnych cmentarzy nie odnaleziono grobu Cygana.

F. Antoni Ossendowski bardzo malowniczo opisał romskich 
nomadów w książce pt. „Karpaty i Podkarpacie”: Ach tabor cy-
gański! Już widać na garbie pagórka dwa pierwsze malowane wozy 
pełne dziewczyn krasnych – wróżbiarek i tancerek. Przed woza-
mi kroczy ataman brodaty i czarny jak noc – idzie przed taborem, 
bije w kocioł miedziany i nawołuje głośno: lutować, drutować sa-
gany, misy, garnki. Szczęście poznawać i wróżby stawiać. Lubczy-
ki czarowne ważyć i uroki odczyniać! – Hej cygany, cygany jadą, lu-
dzie dobrzy i łaskawi!... Hej, cygany – wieszczony, kowale, znachory 
i wróże! Hej – cyganki – wesołe pieśniarki, z kart i kamyków praw-

dę tajemną mówiące i w „zurbie” serdecznej do pomocy i rady ocho-
cze. Hej, dobrzy ludzie, łaskawi, hej – cygany jadą do was. Wiktor 
Schramm w książce pt. „Lasy i zwierzyna Gór Sanockich” pisze: 
Na targach w Lesku, pojawiali się nieraz z gór Cyganie, prowadzący 
na łańcuchu tańczącego niedźwiedzia.

O wędrownych Cyganach okresu międzywojennego opo-
wiada też w swoich wspomnieniach leszczanin Bolesław Bara-
nowski: Prawie co roku Cyganie przyjeżdżali całą kawalkadą du-
żych wozów z budami i rozbijali swój tabor koło stadionu. Mieli ze 
sobą wszystko, co było im na co dzień potrzebne. Zaraz też rozpra-
szali się po mieście. Cyganie rozglądali się za robotą, głównie bie-
leniem garnków i kotłów miedzianych. To była wyłącznie ich spe-
cjalność. No i oczywiście handlowali końmi. A Cyganki wróżyły ko-
bietom i dziewczynom. (…) Parę razy zjawili się i tacy Cyganie, któ-
rzy grali. Chodzili po mieście, wchodzili do sklepów, grali, śpiewali. 
Zbierali datki. Takie tabory widywałem kilkakrotnie jeszcze w la-
tach pięćdziesiątych XX w., kiedy przejeżdżali przez Rymanów. 
Rozbijali swoje obozy na Posadzie Górnej nad rzeką. Koczowali 
kilka tygodni i jechali dalej w stronę Sanoka.

Adam Bartosz, autor szeregu publikacji o Cyganach, napi-
sał: Cyganie w swoich mieszkaniach nie mieli podłogi ani prawie 
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żadnych mebli. Łóżek nie znali, spali wszyscy razem na ziemi, sku-
pieni w jedną gromadę i tym sposobem chronili się od zimna. Nie-
którzy mieli kilka prymitywnych ławek z desek. Wbijano w tym celu 
drewniane kołki w ziemię, na to kładziono deskę i tak robili sobie 
Cyganie ławki. Półkę zwykle robili tak, że w ścianę wbijali drewnia-
ne kołki, na to kładli deskę. Taka półka służyła do przechowywa-
nia garnków i jedzenia. Garnki mieli przeważnie dwa, duże żeliw-
ne. W jednym gotowano mięso, w drugim ziemniaki. Kiedy potrawa 
była gotowa, garnek kładziono na ziemie pośrodku budy i wszyscy, 
krzyżując nogi, siadali wokół i jedli razem z jednego garnka. Goto-
wano na ognisku, które było umieszczone pośrodku izby.

W nocy wokół tego ogniska spano na słomie, bo nie stać ich 
było na koce, a tym bardziej pierzyny. Zimową porą ognisko pali-
ło się nieprzerwanie i ktoś z domowników co jakiś czas dokładał do 
niego drewno. Z mięs najczęściej jedli koninę, którą wędzili nad do-
mowym ogniskiem. Konina nie psuje się tak szybko jak mięso in-
nych zwierząt. Kupowali w kilka rodzin starego konia i mieli na jakiś 
czas zapas mięsa. (…) typowo cygańskimi potrawami są także: zupa 
z pokrzyw, kwaśny barszcz z wiśni gotowany na mięsie oraz barsz-
cze zaprawiane kwasem mrówkowym. Dzikie wiśnie i mrowiska, 
a także chwasty nie szczędzą surowca do przyrządzania typowo cy-
gańskiego pożywienia – pisał Jerzy Ficowski. Chętnie jadają grzyby, 
w tym pewien gatunek zwany gelva, rosnący na drzewach takich 
jak klon czy wierzba. Potrawa z niego w smaku przypomina flaczki.

* * *
Cyganie bieszczadzcy i beskidzcy ze względu na swój osia-

dły w górach przez stulecia tryb życia i izolację od innych rom-
skich społeczności zatracili wiele z elementów wspólnej trady-
cji. Niewielkie znaczenie miał dla nich kodeks romanipen i sank-
cje związane z tzw. skalaniami, dlatego nazywani byli łabanca, co 
oznacza nieczyści. Bywali lekceważeni przez inne grupy Romów 
zamieszkujących tereny Polski także dlatego, że nie kultywowa-
li tradycji wędrownych. Cyganie wędrowni, którzy najczęściej 
w dawnych czasach pojawiali się na tych terenach, byli Lowara-
mi i zajmowali się handlem końmi. Znacznie rzadziej można tu 
było spotkać Kełderaszy trudniący się kotlarstwem oraz cyno-
waniem naczyń.

Wędrowni Cyganie, którzy bytowali koczowniczo na pogó-
rzu bieszczadzko-beskidzkim, należeli do tzw. „sanockiej grupy” 
zwanej w literaturze Wurdonara Roma lub Galicjakami. Języko-
wo i etnograficznie różnili się od Cyganów osiadłych w górach 
i innych regionach Polski. W 1964 roku w Polsce zakazano Cy-
ganom wędrówki taborami, co nie oznaczało jednak całkowite-
go jej zaprzestania.

W zasadzie mieli takie same prawa jak każdy polski obywa-
tel, ale pomimo tego pozostawali na marginesie lokalnych spo-
łeczności, dla których byli gorszą kategorią człowieka. W przy-
padkach jednostkowych zdarzało się im zdobyć uznanie śro-
dowiska, ale w całej swojej masie pozostawali wykluczeni, co 
ułatwiało im albo nawet decydowało o zachowaniu kulturowej 
tożsamości. Rozwój cywilizacyjny spowodował, że na ich manu-
alne umiejętności nie było już zapotrzebowania.

Cyganie czy Romowie? Poeta i rzeźbiarz romski Parno Karol 
Gierliński, twórca romskiego elementarza pt. „Miri szkoła – Ro-
mano elementaro” mówił o sobie: Ja zawsze byłem i jestem Cy-
ganem. Słowo „Rom” jest w języku polskim nazwą sztuczną, wykre-
owaną przez media6. Zaczęło pojawiać się w latach 90. i coraz 
bardziej utrwala się, ale nadal nie weszło do powszechnego 
obiegu. Określenie „Rom” pochodzi z języka romskiego i ozna-
cza człowieka. Romowie pojawili się w Europie przed X wie-
kiem. Byli nomadami i wróżbitami. Od przepowiadania przy-
szłości wzięła się ich nazwa „Cyganie” wywiedziona od określe-
nia „Atzingoni”.

W Polsce na stałe mieszka około 20 tys. Romów. Po inwa-
zji Rosji na Ukrainę wśród uciekinierów byli także Romowie 
i jak się szacuje, liczba szukających schronienia w naszym kraju 
dwukrotnie przewyższała liczbę polskich Romów. Społeczno-
ści romskie w Europie pozostają bardzo zróżnicowane kultu-
rowo, co determinuje brak ich spójności, a nawet solidarno-
ści etnicznej.

* * *
Inicjatorem muralu na przystanku autobusowym w Płon-

nej jest Mietek Czytajło z Krakowa. On też opowiedział mi le-
gendę, jaka krąży w środowisku Romów. Dymiterowie miesz-
kali w przysiółku Na Połonku. Ojciec Stefana w czasie I wojny 
światowej był zwiadowcą w wojsku austriackim. Kiedy w czasie  
II wojny do ich chaty weszło kilku Niemców z zamiarem wysie-
dlenia ich, dowodzący nimi Austriak zauważył skrzypce. Zapy-
tał, kto na nich gra? Wskazano na kalekiego chłopca. Austriak 
zanucił jakąś melodię i kazał małemu ją zagrać. I Stefan bez-
błędnie zagrał. I uratował swoją rodzinę. 

Przypisy
1. C. Cyran, A. Rachwał, Eksterminacja ludności na Sanoczczyźnie w latach 1939–

1944, „Rocznik sanocki” 1979.
2. S. Borek-Prek, Pamiętnik z Kalnicy, cz. 2, [w:] „Bieszczad” 2001, nr 8.
3. J. Ficowski, Cyganie w Polsce, dzieje i obyczaje, Gdańsk 2000.
4. A. Fredro, Trzy po trzy, Kraków 1949.
5. O. Kolberg, Sanockie i krośnieńskie, cz. I, Wrocław 1974.
6. A. Kuźniak, Papusza, Wołowiec 2013.
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Obraz Matki Bożej Łopieńskiej 

Upodnóża Łopiennika wzniesiona jest cerkiew 
pw. św. Męczennicy Paraskewii w Łopien-
ce (Owczarach). Było to znane sanktuarium 

kultu maryjnego, największe w diecezji przemyskiej 
w XVIII i XIX wieku, w którym czczono słynący z łask 
obraz Matki Bożej Łopieńskiej, odwzorowanej we-
dług tzw. typu rzymskiego. Kult cudownej ikony przy-
ciągał tłumy wiernych i pielgrzymów obu obrząd-
ków: unickiego i łacińskiego1. Wśród pątników byli 
Polacy, Rusini, Ślązacy, a także przybyli przez prze-
łęcze Słowacy oraz Węgrzy. Rozpoczynający się 13 
lipca odpust trwał kilka dni, a przychodziło nań jesz-
cze w XIX wieku kilkanaście tysięcy wiernych. Prócz 
miejscowych Rusinów przybywali tu mieszkańcy po-
łudniowych stoków Karpat, Pogórzanie zza Wisłoki, 
a nawet górale śląscy spod Andrychowa – pisał o Ło-
pience znany badacz budownictwa cerkiewnego Sta-
nisław Kryciński2. 

Do tego najważniejszego sanktuarium w Bieszczadach 
przyciągała ikona Matki Bożej, słynąca cudami. Potwierdził to 
także Mieczysław Orłowicz i w późniejszych latach Edward 
Chwalewik, który w „Zbiorach Polskich” w 1926 roku zapisał 
pod hasłem: Łopinka, pow. liski, woj. lwowskie. Cerkiew posia-
da liczne stare obrazy i kosztowności ze złota i srebra, złożone tu, 
jako wota, przez okoliczną szlachtę3.

Pomimo tej sławy we wszystkich warstwach społecznych 
i niegasnącego kultu w zachodnich Bieszczadach, niejasna jest 
droga, jaką przybyła ikona do Łopienki. W świetle ludowej le-
gendy, obraz znalazł się na terenie, który później był przycer-
kiewnym cmentarzem. Niezauważony przez ludzi został w cu-
downy sposób przygarnięty przez jedną z trzystuletnich lip 
tam rosnących4. Jedno z podań mówi o głośnym gęsim gę-
ganiu, które zaalarmowało ludzi o pojawieniu się niezwykłe-
go obrazu. W miejscu jego znalezienia postawiono kapliczkę 
dla ochrony ikony i kontynuowania jej kultu5. Lokalne podania 
mówią też o ponawianych próbach wywiezienia obrazu Matki 

Bożej do Terki, które jednak nie powiodły się i w niewyjaśnio-
ny sposób obraz każdorazowo powrócił do Łopienki.

Choć nie jest wiadomo, w jaki sposób Obraz Matki Bożej złą-
czył swój los z Łopienką, wydaje się bardzo prawdopodobnym 
fakt, że ikona była umieszczona w kaplicy, której relikty w for-
mie apsydy istnieją do dziś. Obecnie jej część stanowi niewiel-
ką półkolistą zakrystię, która jest usytuowana na osi w przedłu-
żeniu części wschodniej sanktuarium. Przykryta jest dachem 
w kształcie połowy stożka, obecnie zrekonstruowanym. Można 
przypuszczać, że to kapliczki dobudowano późniejszą cerkiew.

Łopieńska cerkiew pw. św. Męczennicy 
Paraskewii jako sanktuarium

Niewiele pewnych informacji znamy o cerkwi, w której 
mieściła się ikona Matki Bożej. Jej rodowód sięga późnych cza-
sów nowożytnych i powszechnie przyjmuje się, że cerkiew zo-
stała zbudowana około połowy XVIII wieku. Poprzez analizę 
tego faktu przyjmuje się także, że cerkiew wzniesiono z fun-
dacji Rodziny Strzeleckich, ówczesnych właścicieli6. Niektóre 
źródła podają, że obecną cerkiew wzniesiono na miejscu star-
szej, drewnianej, już w I połowie osiemnastego stulecia. Popie-
ra to także wzniesienie dzwonnicy cerkiewnej w Łopience jako 
budowli drewnianej, zrębowej – wg Ryszarda Brykowskiego 
– powstałej w XVIII wieku7. 

Miejscowa tradycja utrzymuje jednak, że niemal przez cały 
XVIII wiek wzniesiona była jedynie kaplica mieszcząca ikonę 

dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR
Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski

Cerkiew w Łopience (Owczarach)  
– sanktuarium, które żyje, choć miało zgasnąć



Cerkiew w Łopience z kaplicą i dzwonnicą, zdjęcie z 1955 r.  
Ryszard Brykowski. Zdjęcie udostępnił Stanisław Kryciński

Cerkiew w Łopience z nieistniejącą karczmą, zdjęcie z 1958 r.  
Jerzy Nawrot. Zdjęcie udostępnił Stanisław Kryciński
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Matki Bożej, a dopiero w I ćwierci XIX wieku zbudowano ist-
niejącą cerkiew. Datowanie na ok. 1815 r. podtrzymuje profe-
sor Piotr Krasny z Uniwersytetu Jagiellońskiego8. 

Trudno jednak pominąć i nie rozważać lokalnego przeka-
zu, gdyż bryła cerkwi wskazuje na dziewiętnastowieczny ro-
dowód architektury świątyni. Potwierdza je analiza planów 
katastralnych, wskazujących na istnienie cerkwi już w 1 po-
łowie XIX wieku. Nie można jednak wykluczyć, że cerkiew 
zbudowano wcześniej, a podobieństwo form architektonicz-
nych wynika z dziewiętnastowiecznych przebudów i później-
szych przekształceń, które miały tu miejsce w przeciągu minio-
nych stuleci, aż do czasu wysiedlenia wiernych z Łopienki w la-
tach 1946–47. Pisząc o ochronie zasobów bojkowszczyzny za-
chodniej, Piotr Szechyński datuje cerkiew na 1 poł. XIX wieku 
i nie pozostawia tu miejsca do dyskusji 9. 

Rozważania na temat budowy i funkcjonowania cerkwi 
w Łopience przeprowadził Paweł Sygowski z Lublina w 2019 
roku w księdze pamiątkowej dedykowanej Barbarze Tondos 
i Jerzemu Turowi, zatem zainteresowanych odsyłam do publi-
kacji pt.: „Nic nad oryginał”10. 

Pierwsza data, która pojawia się w konserwatorskich do-
kumentach jako data budowy cerkwi to 1757 rok. Jak wykaza-
no w późniejszych opracowaniach, jest ona niepewna, domnie-
mana. Datę tę przywołał w karcie inwentaryzacji zabytków Ry-
szard Brykowski, historyk sztuki i znawca sztuki cerkiewnej po-
granicza polsko-ruskiego, w tym drewnianej11. Ryszard Brykow-
ski w 1955 roku dotarł do Łopienki, wówczas wysiedlonej wio-
ski. Jego celem była inwentaryzacja stanu zachowania tutej-
szej cerkwi, wykonanie pomiarów i opracowanie karty obiektu. 
Taka karta zachowała się do dziś w Archiwum krośnieńskiej de-
legatury Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków i posiada szereg cennych zapisów. Drugą ważną datą 
jest rok 1938, jako domniemany czas gruntownej odnowy oraz 
przebudowy cerkwi, co zapisał R. Brykowski w/w karcie. 

Kolejne daty zapisane przez R. Brykowskiego to stan za-
chowania cerkwi; cytuję:

VIII. 1939 r. – niezniszczona
XI. 1939 r. – niezniszczona
XII. 1945 r. – niezniszczona
1953–1954 – zerwana z dachu blacha12.
Gdy R. Brykowski dokonywał oględzin był 25.09.1955 

roku. Wizytacja przeprowadzona w 1963 roku przez B. Grze-
gorzewskiego przyniosła dopisek: 1959 r. – brak dachu; ruina 
zabezpieczona13. Zaś na drugiej karcie zaznaczył: dzwonnica ro-
zebrana w 1956 roku14.

Jedna ikona, a dwa sanktuaria maryjne

Po przesiedleniu bojkowskich mieszkańców Łopienki, cer-
kiew została pozostawiona jako nieużytkowany obiekt Skar-
bu Państwa. Jeszcze w 1949 roku przeniesiono słynący cuda-
mi obraz Matki Bożej Łopieńskiej wraz z głównym ołtarzem do 
Polańczyka. Ikona umieszczona została w dawnej cerkwi pw. 
św. Męczennicy Paraskewii wzniesionej w 1909 roku. 

Obecnie dawna cerkiew w Polańczyku użytkowana jest 
przez kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski15. Utworzono tu Sanktuarium Matki Bożej 
Pięknej Miłości w Polańczyku. W dniu 11 września 1999 roku 
odbyła się uroczystość Koronacji Obrazu przez papieża Jana 
Pawła II. Tym samym powstało nowe sanktuarium maryjne, 
którego nie poprzedzał historyczny kult. 

Parafialna cerkiew w Łopience

Do historii sztuki łopieńska cerkiew przeszła jako parafial-
na świątynia usytuowana na krańcu wsi Łopienka, przy dro-
dze na Buk. Cerkiew została osadzona na dużej pochyłości, co 
spowodowało konieczność wypoziomowania placu pod budo-
wę, a także podparcie go murem oporowym16. 

Wzniesiona cerkiew jest budowlą orientowaną. Została 
zbudowana z dzikiego kamienia, najprawdopodobniej z po-
bliskiego potoku, a następnie otynkowana. Była to świąty-



Zabezpieczanie ruiny cerkwi w Łopience,  zdjęcie archiwalne  
w zasobach syna Olgierda Łotoczki, autor nieznany
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nia trójprzestrzenna, złożona z szerszej nawy głównej na pla-
nie kwadratu, poprzedzonej babińcem na rzucie prostokąta. 
W części wschodniej została zamknięta sanktuarium (prezbi-
terium) założonym na planie prostokąta, z przylegającą półko-
listą absydą mieszczącą zakrystię.

Otwory drzwiowe i okienne są zamknięte łukami odcinko-
wymi, rozglifione do wnętrza. Odmienne okna zastosowano 
w zakrystii; są one prostokątne, a wnęki okienne od wewnątrz 
zamknięte są u góry segmentowo. 

W 1963 roku B. Grzegorzewski zaznaczył w opisie opra-
cowania, że: Resztki krążyn nad chórem wskazują na pierwotne 
pokrycie budowli fałszywą kolebką z drewna. Na reliktach chóru 
ślady polichromii. Nad zakrystią resztki wiązań dachu. Mur zacho-
wany dobrze17. 

 W dniu 16.03.1972 roku została wydana decyzja wpisu-
jąca ruiny cerkwi do rejestru zabytków nieruchomych pod nu-
merem A–708. Ochronie poddano ruiny cerkwi łopieńskiej, 
wraz z terenem pomiędzy drogą i potokiem. Dodatkowo w de-
cyzji wpisu Inga Sapetowa zaznaczyła, że: ściana ikonostasowa 
w formie dwu wydatnych filarów, od wnętrza prestołu uskokowo 
rozczłonkowanych18. Natomiast w uzasadnieniu zawarła kon-
kluzję: Stan zachowania murów cerkwi kwalifikuje je do zacho-
wania w formie trwałej ruiny. Cerkiew ta, o wybitnych walorach 
architektonicznych i krajobrazowych stanowi reprezentatywny 
przykład ludowej, kamiennej architektury sakralnej19.

Prace ratownicze Olgierda Łotoczki

Gdy Olgierd Łotoczko, który prowadził schronisko na Ło-
pienniku, zobaczył zrujnowane mury cerkiewne, wśród któ-
rych pasterze trzymali owce i barany, rozpoczął bezwzględ-
ną walkę o usunięcie zwierząt. Następnie przystąpił do za-
bezpieczania ścian i korony cerkiewnych murów. Zaangażo-
wał nie tylko własne siły, ale także prywatne środki finansowe 
do ratowania reliktów cerkwi, którą od samego początku po-
strzegał jako wyjątkowe miejsce. Miał też swoje twórcze cele 
związane z ruinami cerkwi, gdyż planował powstanie Muzeum 
Rzeźby czyli lapidarium kamieniarki pogranicza polsko-ruskie-
go w Bieszczadach. Jednak z dawnej murowanej cerkwi ło-
pieńskiej z fundacji Strzeleckich pozostało już niewiele i Ol-
gierd miał tego świadomość. 

Łotoczko dobrze pamiętał łopieńską cerkiew, gdyż podczas 
wakacji w 1955 roku uczestniczył w obozie naukowym przy 
inwentaryzacji zabytków w Łopience. Pracami wówczas kiero-
wał Ryszard Brykowski i zdarzenie to miało wpływ na wybór 
studiów z historii sztuki w nieodległej przyszłości. 

Choć władze powiatu krośnieńskiego niechętnie patrzy-
ły na wszelkie przejawy ratowania budownictwa cerkiewne-
go i oceniały to bardzo negatywnie, Olgierd Łotoczko działa-
nia konserwatorskie prowadził sukcesywnie i z dużą determi-
nacją, częściowo we współpracy z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków w Rzeszowie, a po części w ramach własnych 
prac ratowniczych. Z pełną determinacją zabezpieczył koronę 

murów ruin cerkwi, wierząc, że zaistnieje tu Muzeum Rzeźby 
z reliktami zabytkowej bieszczadzkiej kamieniarki.

Gdy w 1973 roku Olgierd Łotoczko został Bieszczadzkim 
Konserwatorem Zabytków w Lesku, postanowił zbudować 
w dolinie potoku we wsi Łopienka studencką wioskę skanse-
nową o charakterze turystyki kulturowej. U genezy tego pro-
jektu leżała wcześniejsza koncepcja związana z utworzeniem 
Muzeum Rzeźby w łopieńskiej cerkwi, które połączone by-
łoby z ośrodkiem plenerowym dla artystów rzeźbiarzy. Pro-
jekt skansenowskiej wioski turystycznej został pozbawiony fi-
nansowego wsparcia i możliwości realizacji, pomimo że uzy-
skał nagrody ministerialne. Przeżywając dotkliwą porażkę, Ol-
gierd Łotoczko wyjechał na długą wędrówkę w góry Hindu-
kuszu, gdzie tragicznie zmarł podczas przeprawy przez rzekę. 
Po jego śmierci żadnych prac w Łopience nie kontynuowano. 
Zgromadzone zabytki rzeźbiarskie zostały porozbijane i zatra-
cone. Przez blisko 10 lat nie były prowadzone żadne prace, 
a cerkiew niszczała.

TOnZ, Zbigniew Kaszuba, Towarzystwo 
Karpackie – nowe sanktuarium!

Przez blisko dekadę cerkiew w Łopience stała opuszczo-
na. Dopiero w 1983 roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
podjęło zdecydowane kroki mające w konsekwencji odbudo-
wać cerkiew. Wspomagaly to obozy inwentaryzacyjne, m.in. 
w 1984 roku opisano budownictwo cerkiewne od Hoczwi aż 



Odpust w Łopieńskim sanktuarium w dniu 2.10.2011 r. Zdjęcie archiwalne  
w zasobach syna Olgierda Łotoczki, Olgierda-juniora
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po Cisnę i Łopienkę.20 Liderem działań rekonstrukcyjnych był 
Zbigniew Kaszuba i zgromadzeni wokół niego wolontariusze. 
Była to żmudna praca, gdyż wiązała się z rekonstrukcją utra-
conych murów oraz odtworzeniem elementów w architektu-
rze, a przede wszystkim z odejściem od zabezpieczenia trwałej 
ruiny i wdrożenie odbudowy cerkwi. Znów upłynęła dekada 
i dopiero w 1992 roku przeprowadzono rekonstrukcję więź-

by dachowej, w kolejnym roku położo-
no nowe pokrycie z blachy, zaś w poło-
wie lat 90. XX wieku odtworzono otwory 
okienne i drzwiowe. U progu XXI wieku 
zewnętrzne elewacje zostały otynko-
wane. 

Piotr Szechyński napisał: Od 1997 r. 
opieki nad cerkwią podjęło się Towarzy-
stwo Karpackie. Jesienią 2000 r. powróciła 
do cerkwi ikona Matki Bożej z dzieciątkiem 
w postaci wiernej kopii wykonanej przez 
Jadwigę Denisiuk z Cisnej21. Tym samym 
sanktuarium ożyło ponownie i tak jak 
dawniej odbywają się odpusty, a cerkiew 
w Łopience ma wydźwięk magiczny dla 
wszystkich, w tym dla nowych pokoleń.

Dla porządku faktów historycznych 
trzeba dodać, że doniosłą rolę w odbu-
dowie cerkwi w Łopience i przywróceniu 
w niej sanktuarium maryjnego, spełniły 
służby konserwatorskie Urzędu Ochrony 
Zabytków w Krośnie. Przede wszystkim 

podjęto odważne decyzje, a w ślad za nimi wydano pozwole-
nia na rekonstrukcję istniejącej substancji i odbudowę obiek-
tów Łopieńskiego zespołu cerkiewnego, w kontekście ponow-
nego użytkowania sanktuarium w Łopience. Dla miłośników 
doliny Łopienki i sanktuarium maryjnego u stóp Łopiennika, 
które funkcjonowało tu prawie trzy stulecia, jest to swoiste 
Miejsce Pamięci i Miejsce Historii. 
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Czasy tradycyjnej pracy ciesielskiej odchodzą 
powoli w niepamięć, a dawną wiedzę i zwią-
zane z nią praktyki zastępują nowe, gotowe 

rozwiązania. Zmieniają one pracę w łatwiejszą, tań-
szą i szybszą. Pozbawiają jednocześnie sam proces 
budowy całej głębi znaczeń tradycyjnie przypisywa-
nych aktowi dzielenia przestrzeni, kre-
acji „nowego” bytu. Co więcej, odzierają 
powstającą budowlę z niezwykle waż-
nego niegdyś elementu – swoiście wbu-
dowanego w nią „zaklęcia” sprawiające-
go, by powstająca przestrzeń przyniosła 
członkom społeczności to, co najważ-
niejsze – zdrowie, powodzenie, rozwój.

 Bojkowski cieśla to przykład jednej z cha-
rakterystycznych figur pojawiających się 
w społecznościach tradycyjnych. Obok ka-
płana, znachora, kowala czy młynarza dyspo-
nuje pewną mocą sprawczą, która w istotny sposób determi-
nuje życie i powodzenie członków całej wioski. Jako dyspo-
nent umiejętności łączącej w sobie cechy czysto techniczne, 
jak i ważniejsze od nich, nadnaturalne – cieśla pozostaje po-
stacią groźną – z pogranicza światów. Powołuje do życia nie 
tylko domostwo, ale także zaklina przyszły dobrostan jego do-
mowników. Zdrowie, bogactwo, bezpieczeństwo, długi żywot. 
Mając niejako moc wydzielania z przestrzeni „obcej” i niebez-
piecznej skrawka ziemi pod przyszłą budowlę, nadaje mu swo-
iste znaczenie, tworząc z niego najważniejszy punkt odniesie-
nia w prywatnej rzeczywistości gospodarzy – dom.

Dar

Ma moc kreacji i zapewnienia dobrobytu – ma także moc 
niesienia zniszczenia i upadku, a nawet sprowadzania śmierci. 
Ważne zatem jest, aby był człowiekiem mądrym i zrównowa-
żonym. Życzliwym, nie trzymającym urazy i nie pozwalającym 
targać swoich nerwów złymi emocjami. Powinien być świado-
my swojej odpowiedzialności i przyjmując na siebie jej brzemię 
zobowiązać się niejako do służby całej społeczności.

Jako postać z „pogranicza światów” cieśla działalność swoją 
rozpoczynał z nadania mocy wyższych. W tym kontekście bu-
downiczowie, którzy ukończyli stosowne uczelnie i zdobyli 
kierunkowe wykształcenie wciąż do dziś nie cieszą się pełnią 
uznania, jaka przypada głównemu majstrowi. Mogą pracować 
przy budowie, być pomocnikami – ale aby zostać mistrzem po-
trzebny jest dar. Dar przekazywany najczęściej przez starszego 
budowniczego – często przechodzący w rodzinie z pokolenia 
na pokolenia, a niekiedy przekazany najpilniejszemu uczniowi. 
Panuje przekonanie, że każdy kto coś potrafi powinien prze-
kazać przed śmiercią swoją umiejętność, przekazać ją następ-
cy – aby w dalszym ciągu służyła społeczności. Jest to kwestia 
odpowiedzialności za cenną wiedzę i powiązaną z nim moc. 
Darów nie wolno zachować dla siebie… Powszechne są histo-

rie, mówiące, że jeżeli ktoś swojego życia nie dopełnił przeka-
zaniem swojej wiedzy dalej męczy się przed śmiercią – nie od-
chodzi łatwo. Coś go na ziemi trzyma. A „dobra śmierć” jest 
jedną z najważniejszych oznak dobrego i spełnionego żywota…

Nie brakuje także w osobistych narracjach dotyczących cie-
śli historii o tajemniczych przepowiedniach, znakach, objawie-

niach. Często nadchodzą one w momencie dla życia przełomo-
wym – w kryzysie egzystencjalnym, trudnej sytuacji, w chorobie 
– budują człowieka, sprawiają, że „rodzi się na nowo” przygoto-
wując go do nowego powołania. Znakiem może być sen, znale-
zienie dziwnego przedmiotu – często związanego z przyszłym 
zawodem, przepowiednia wróżbity, choroba, czy też dziwny 
ciąg zdarzeń, które naprowadzają na przyjęcie nowej roli.

Dobre miejsce

Budowa nowego domu to nie tylko praca techniczna, ale 
i zespół praktyk społecznych często o magicznym charakterze, 
mający zapewnić dobrą przyszłość budowli i użytkującym ją lu-
dziom. Budowę trzeba było prawidłowo umiejscowić. Spraw-
dzić wcześniej energie danego miejsca, a dla pewności często 
także je poświęcić. Unikano miejsc, w których wydarzyły się nie-
szczęścia – spłonął poprzedni dom, ktoś uległ wypadkowi, ktoś 
popełnił samobójstwo. Wierzono także, że lepiej nie wkraczać 
w przestrzenie graniczne – z samej swojej natury niebezpiecz-
ne. Prowadzą one różne byty i postaci, często pochodzące za-
równo ze świata naturalnego, jak i nadprzyrodzonego – wyklu-
czano zatem stare drogi, skrzyżowania ścieżek, ale także miedze.

Iga Cichoń

Bojkowski cieśla 
– boski budowniczy
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W celu wybrania odpowiedniego miejsca pomagała magia, 
ale także i racjonalne przesłanki – obserwacja okolicznej ro-
ślinności pozwalała oceniać czy grunty nie podmakają, a wy-
stępujące zwierzęta – np. żmija wygrzewająca się na kamieniu 
gwarantowały, że wybór padł na „dobre miejsce” – suche, sło-
neczne i wygodne.

Budowa 

Budowa podzielona jest na kilka etapów. Najważniejsze 
wydają się podwaliny – to podstawa nowej budowli i jedno-
cześnie podstawa funkcjonowania jej użytkowników. Zariza-
nie pidhoły (podłogi), stanowi obrzęd najważniejszy w całym 
procesie. Tradycyjnie istnieje szereg obostrzeń dotyczących 
owego momentu – nie może odbywać się w roku przestęp-
nym, w okresie postu, w święta – a zatem w każdy czas pod 
jakimś względem niezwyczajny – dziwny, niepełny, przezna-

czony na inne czynności. Taki czas, który mógłby zakłócić pa-
nującą w przyszłym domu harmonię. Ustanowienie podwalin 
przyszłej konstrukcji uczczone zostaje także tradycyjnym po-
częstunkiem wydawanym przez gospodarza. Jest to moment 
szczególny i właśnie to tu postać cieśli odgrywa szczególną 
rolę, od niego tylko zależy, czy powstająca przestrzeń domu 
obdarowywać będzie zdrowiem, miłością i bogactwem czy też 
sprowadzi niepowodzenia czy nawet śmierć na mieszkańców. 

Ofiara

Z budową wiąże się zwyczaj, który kojarzyć można jako od-
ległe echo znanej w całym świecie praktyki – ofiary zakładzi-
nowej. Interpretacje starożytnych dobrze nam znanych mitów 
opisują zabójstwo Romusa przez Romulusa – jako pierw-
szą krwawą ofiarę – krew przelaną przy ustanawianiu granic 
nowego miasta – Rzymu – niezbędną ofiarę złożoną niejako 
przyszłej metropolii. Świat Słowian również praktykował taką 

formę zapewnienia sobie przyszłego powodzenia – aby coś 
dostać, należy coś oddać, a żeby zyskać, trzeba coś stracić. 

Naukowcy spierają się, czy na terenie Karpat praktykowa-
ne były niegdyś ofiary z ludzi, ale nie podlega dyskusji, że istnia-
ła „złagodzona” forma krwawej ofiary w postaci zwierząt – naj-
częściej ptactwa hodowlanego. Obecnie zaś spotyka się jesz-
cze niekiedy praktyki magiczne przypominające prastary „układ” 
z tajemniczymi siłami mającymi zapewnić dobrobyt. Opowie-
ści o takich praktykach obecne są wciąż w narracjach starszych 
mieszkańców dzisiejszej Bojkowszczyzny. W narożnikach wzno-
szonej konstrukcji, w drobnych nacięciach cieśla umieszczał 
zatem monety mające przynieść pomnożenie majątku (koniecz-
nie koloru złotego – symbolizującego drogocenny kruszec, choć 
mogące przedstawiać w rzeczywistości niewielką wartość), ziar-
na pszenicy symbolizujące urodzaj, wierzbowe witki, zioła przy-
noszące ochronę przed chorobą, zdrowie i „dobre powietrze”. 

Cieśla budził powszechny szacunek i podziw, ale także 
i odrobinę strachu. Konfiguracja użycia magicznych przedmio-

tów i wykonywanych czynności zależały od „stylu” 
konkretnego majstra i była jego własnym, autor-
skim wkładem w przyszłość domu i jego domow-
ników. Znane były opowieści, w których cieśla ob-
rażony przez gospodarza sprowadzić mógł na niego 
i jego rodzinę przekleństwo, a nawet samą śmierć. 
Szczególnie groźnymi przedmiotami, których oba-
wiano się jako sprowadzających smutek, przygnę-
bienie i choroby były znajdowane w podwalinach 
fragmenty skóry, kości, a także tak zwana „martwa 
woda”, pozostała po umyciu nieboszczyka, którą 
mogły zostać polane cztery rogi podwalin.

Symbolem ofiary jest także wspominany przez 
niektórych zwyczaj praktykowanego przez maj-
strów „zacinania” podwaliny – na czyjąś głowę – 
człowieka lub zwierzęcia (woła, konia, psa, kota). Jak 
wierzono sprowadza to rychłą śmierć na ową ofia-

rę, dzięki czemu majster sam nie ponosi szkody za dług, który 
zaciągnął u sił nadprzyrodzonych stawiając nowy budynek. Na 
Bojkowszczyznie wciąż można usłyszeć historie o zacięciu na 
czyjąś śmierć, co widocznie stawało się wytłumaczeniem dziw-
nych zgonów oraz podkreślało moc konkretnego majstra budu-
jąc jego legendę wśród okolicznych mieszkańców.

Ochrona

Po zarizaniu pidhoły uczestnicy zapraszani są do wewnątrz 
zrębów budowli, gdzie powinni złożyć pokłon powstają-
cej konstrukcji. W przeszłości częstym symbolem było rów-
nież zasadzenie drzewka – młodej wierzby lub osiki w central-
nym miejscu budowy – symbolizując siły witalne, a także bę-
dące kojarzone z ochroną przynieść miała szczęście zarówno 
samym budowniczym, jak i gospodarzom. Drzewko przykry-
wane było następnie podłogą, pod która usychało, jednakże 
na zawsze pozostając już jako element całej budowli. Antropo-
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lodzy symbolicznie łączą drzewko z symbolicznym odniesie-
niem do mitu drzewa życia, swoistego axis mundi wyznaczają-
cego porządek nowo stworzonej domowej przestrzeni. 

Dopełnieniem symboliki magicznej towarzyszącej budo-
wie były znaki ochronne – starsze i pochodzące z pogańskich 
czasów sześcioramienne rozety oraz ich chrześcijański odpo-
wiednik – krzyż – umieszczane na głównym tramie budow-
li, a także ozdabiające wszelkie otwory łączące przestrzeń ze-
wnętrzną z wewnętrzną – drzwi i okna. 

Zwieńczenie

Na zakończenie budowy następuje tak zwane wynoszenie 
rogów – czyli postawienie na zrębie dwóch krańcowych kro-
kwi budowli. Nie tylko zwiastują one zakończenie prac, ale 
także ostatecznie wyznaczają przestrzeń nowej konstrukcji. 
Budowa rozpoczęta od symbolicznego posadzenia drzewka 
w centralnej części nowego domu również symbolicznie za-
kańczana jest drzewkiem. Tak zwana jelynka stanowiąca naj-
częściej gałązkę jodły, lub świerku montowana jest na szczy-
cie dachu i ozdabiana kolorowymi wstążkami; może przypo-
minać dobrze przyjęty także we współczesnym budownictwie 

(nie tylko „ludowym”) zwyczaj wywieszania wiechy – symbo-
lu pomyślności.

Tak symbolicznie zabezpieczona konstrukcja, dzieło majstra, 
zapewniała dobrostan jego mieszkańcom na długie pokolenia. 
Dla całej społeczności postać cieśli stawała się gwarantem pew-
nego ładu, równowagi sił „znanego i nieznanego”. Łącząc w sobie 
pewnego rodzaju sprzeczności – cieśla mógł być dobry albo zły, 
kreować niemal niczym Bóg Stwórca i niszczyć jak szatan – prze-
kazywał jednocześnie swoim działaniem swoistą prawdę o am-
biwalencji otaczającego świata. Świata, w którym dobro i zło, ra-
dość i cierpienie łączą się w ludzkich doświadczeniach i ugrunto-
wują obraz rzeczywistości jako niejednorodnej, a także nierzad-
ko przenikanej przez świat nadprzyrodzony. 
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Bieszczady Wysokie całkowicie opu-
stoszały po akcji wysiedleńczej, opa-
trzonej kryptonimem „Wisła”. Lud-

ność bojkowska wysiedlona wtedy zosta-
ła na tzw. ziemie odzyskane, głównie na 
północne i północno-zachodnie obszary 
naszego kraju. Spłonęła w wyniku wspo-
mnianej akcji zabudowa wszystkich oca-
lałych do owego czasu wsi. Na południe od Cisnej, 
Terki i Rajskiego przetrwała jedynie większość cer-
kwi i nieliczne, z reguły położone na uboczu, chaty.

Nowe życie bardzo powoli wkraczało w opustoszałe po 
wysiedleniach góry. Jako pierwsze powstały, tuż po zakoń-
czeniu akcji wysiedleńczych, koszary przeznaczone dla żoł-
nierzy WOP. Składające się nań zespoły prymitywnych ba-
raków powstały wtedy w Wetlinie, Ustrzykach Górnych 
i Stuposianach.

Przez kilka pierwszych lat po wysiedleniach jedynymi 
mieszkańcami tych gór, nie licząc dzikiej zwierzyny oczywi-
ście, byli żołnierze z tej formacji. Tylko oni mogli swobodnie 
przemieszczać się po bieszczadzkim bezludziu, rozciągają-
cym się na zachód od Sanu.

Kolejne inwestycje, już w początkach lat pięćdziesiątych 
dwudziestego wieku, również związane były z działalnością 
wojska. W Wetlinie powstała wtedy nowa, murowana straż-
nica WOP, zbudowana z materiału uzyskanego ze zburzo-
nej, zachowanej do tegoż czasu w tej miejscowości cerkwi. 
Na Połoninie Wetlińskiej zaś powstało wojskowe obserwa-
torium przeciwlotnicze, późniejsza „Chatka Puchatka”.

I chociaż nadleśnictwa utworzone zostały na całym tym 
terenie tuż po zakończeniu wojny, jeszcze w 1945 roku, 
z różnych przyczyn te najwyżej położone pozostawały nie-
czynne. Do 1947 roku tereny te opanowane były bowiem 
przez oddziały UPA, toteż nie było mowy o normalnej eks-
ploatacji miejscowych lasów.

Przez kilka kolejnych lat panowała tutaj niezmącona nie-
malże cisza. Na całkowicie opustoszałym terenie, pozba-
wionym jakiegokolwiek zaplecza umożliwiającego podjęcie 
prac leśnych oraz dróg nadających się do transportu, akty-
wowanie miejscowych nadleśnictw nie było możliwe.

Dopiero wiosną 1953 roku, decyzją Okręgowego Za-
rządu Lasów Państwowych, podjęto pierwsze na tym tere-
nie działania, polegające na zinwentaryzowaniu miejsco-
wych zasobów leśnych. Okazało się, że na dawnych kró-
lewszczyznach rozciągających się wzdłuż granicy z Cze-
chosłowacją oraz w prywatnych kompleksach leśnych na-
leżących niegdyś do majątków dworskich, przetrwały do 
czasów współczesnych prawdziwie puszczańskie lasy.

Wkrótce potem podjęto decyzje o budowie kolejki le-
śnej, utwardzeniu najważniejszych z lokalnych dróg i odbu-

Zbigniew Maj

Parki konne
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dowie drewnianych mostów. Nastał teraz odpowiedni czas 
na stworzenie infrastruktury umożliwiającej podjęcie pracy 
w lesie przez drwali, wozaków i węglarzy.

Priorytetem był wówczas transport drewna. Dawne 
drogi wiejskie można było, po wcześniejszym wyremonto-
waniu lub zbudowaniu mostów, wykorzystać w jakimś stop-
niu do transportu drewna sprzętem ciężkim. Dróg leśnych 
natomiast w ogóle tutaj nie było. Na dawnych, polnych dro-
gach bojkowskich, w porze deszczowej wszelkie pojazdy 
mechaniczne grzęzły po osie.

Jedynym sensownym wówczas rozwiązaniem było wy-
korzystanie konnych zaprzęgów do zrywki i transportu 
drewna do najbliższych składnic. Doraźnym rozwiązaniem 
było przyjmowanie do pracy w lesie ludzi z własnymi za-
przęgami i umożliwienie im zamieszkania, wraz ze swoimi 
zwierzętami, jak najbliżej miejsca pracy.

Jedynym możliwym wówczas rozwiązaniem była budo-
wa w wielu pustych jeszcze wioskach bieszczadzkich tzw. 
„hoteli dla wozaków”. Były to niewielkie, drewniane bu-
dynki, mieszczące pod swym dachem dużą stajnię dla koni 
z magazynkami na paszę i różne specjalistyczne sprzęty 
oraz niewielkie zaplecze mieszkalne dla wozaków. Warun-
ki były tam więcej niż skromne, wychodek znajdował się na 
zewnątrz budynku, a wodę brano ze studni. Jednakże naj-
ważniejszym elementem części mieszkalnej w tych budyn-
kach były piece opalane drewnem. Dzięki nim można było 
przetrwać w owej budowli nawet srogie zimy.

Niestety, w budynkach takich, z uwagi na ich chro-
niczny wówczas deficyt, musiało początkowo mieszkać 
po dwóch lub nawet trzech wozaków, a w stajni tłoczy-
ło się po kilka potężnych koni. Wiele z owych hotelików 
dla wozaków, w większości przypadków przebudowanych 
bądź po wielokrotnych remontach, istnieje do dzisiaj, m.in. 
w Nasicznem, Procisnem, Smolniku czy Wetlinie. Wiele 

z nich rozebrano, np. w Moczarnem (dwa), Smereku, Kalnicy  
i Krzywem.

Jedyny taki obiekt, który przetrwał w niezmienionej po-
staci i do dzisiaj, w którym mieszka wozak, a w jego pobliżu 
często zobaczyć można pasące się konie, istnieje w Nasicz-
nem, na t. zw. Łapajówce.

Rozwiązaniem tego problemu było stworzenie jeszcze 
w latach 50. XX w. sieci Państwowych Parków Konnych. 
Były to stajnie dla koni, którym towarzyszyło całe zaplecze 
gospodarcze w postaci wozowni, brogów na siano, kuźni, 
stolarni, pracowni rymarskiej oraz brygadierówki w której 
mieszkał zarządca całego tego „przedsiębiorstwa” zwany 
brygadierem, a później kierownikiem parku konnego.

Parki takie organizowano już w początkach lat 50. XX w., 
lecz w najwyższej części Bieszczadów dopiero w drugiej po-
łowie owej dekady. Ponieważ praca zaprzęgami konnymi 

była wówczas jedynym rozwiązaniem pro-
blemu z transportem na krótkich dystan-
sach i zrywką z oddziałów leśnych, powsta-
ła całkiem pokaźna sieć takich parków.

Istniały swego czasu Parki Konne w Ba-
ligrodzie, Cisnej, Kalnicy, Wetlinie, Dwerni-
ku, Zatwarnicy, Wołosatem, Tarnawie Niż-
nej i w Stuposianach Górnych, dzisiaj zna-
nych od nazwą Procisne. Sprowadzano do 
nich, z odległych nierzadko stron, wielkie 
i silne konie pociągowe, czym zajmowa-
li się wyznaczeni do tego zadania, znający 
się na koniach inspektorzy. Nierzadko byli 
to dawni ułani, przedwojenni oficerowie 
Wojska Polskiego. Oczywiście największe 
zapotrzebowanie na zaprzęgi konne istnia-
ło w sąsiedztwie najrozleglejszych kom-
pleksów leśnych, czyli w miejscach takich 
jak Wetlina, Zatwarnica, czy Stuposiany.

W Wetlinie (licząc razem z sąsiednim 
uroczyskiem Moczarne) istniało wcześniej pięć opisanych 
wyżej hotelików dla wozaków. Ponieważ jednak okazało się 
to niewystarczające, pod koniec lat pięćdziesiątych dwu-
dziestego wieku podjęto decyzję o przeniesieniu tam likwi-
dowanego w tym czasie parku konnego w Wojtkowej.

Przeniesiono wtedy oczywiście tylko zwierzęta i mają-
tek ruchomy związany z funkcjonowaniem parku. Budynki 
bowiem zbudowano na miejscu, z tarcicy wyprodukowanej 
w tartaku istniejącym wówczas w nieodległej Kalnicy.

Do pracy przyjmowano z zasady ludzi obeznanych 
z pracą zaprzęgiem konnym. Byli to głównie mieszkańcy 
górskich wiosek, posiadający doświadczenie w pracy za-
przęgiem w lesie, w podobnych do bieszczadzkich warun-
kach. Tacy też, w większości, ludzie zgłaszali swoją goto-
wość podjęcia tego wyzwania.

Już na samym początku funkcjonowania parku konne-
go mieszczącego się w Wetlinie (nazwano go „Parkiem Kon-
nym Moczarne”, jako że mieścił się przy drodze wiodącej do 



Stajnia Parku Konnego „Moczarne”, lata 80. XX w. Autor zdjęcia: Wojciech Jankowski

Przegląd27

doliny, w której ta wioska niegdyś istniała), 
przyjęto do pracy kilku górali pochodzą-
cych z okolic Limanowej. Jednym z nich 
był szeroko znany w okolicy Julek, zwany 
przez miejscowych Gagarinem. Dokładniej 
rzecz ujmując, sam Julek nadał sobie taki 
przydomek. Miało to miejsce w począt-
kach lat sześćdziesiątych. Wtedy to wiel-
ką sławę zyskał kosmonauta radziecki Jurij 
Gagarin, pierwszy człowiek w przestrzeni 
kosmicznej.

Julek, jak większość ówczesnych pra-
cowników leśnych, nie stronił od alkoholu, 
miewał ustawicznie „loty”, jak powszech-
nie mawiano tutaj o człowieku będącym 
w stanie upojenia alkoholowego. Poza tym 
był on człowiekiem potężnie zbudowanym 
i pracowitym, toteż jego zarobki w tamtym okresie należały 
do najwyższych wśród wozaków. Cóż z tego jednak, skoro 
Julek miał zwyczaj wszystkie na bieżąco przepijać. Z bie-
giem czasu siły i zapał do pracy go opuściły, jednak skłon-
ności do nadużywania alkoholu pozostały. Nie należał on 
do wyjątków wśród wozaków (i nie tylko), bowiem picie al-
koholu w chwilach wolnych od pracy było ulubioną, a dla 
niektórych jedyną wówczas rozrywką.

Jak wcześniej już wspomniano, nie było początkowo 
dróg leśnych, zwanych stokówkami, a szlakami zrywkowy-
mi były na ogół koryta mniejszych i większych potoków. Nie 
były to najlepsze szlaki, ale po oczyszczeniu ze zwalonych 
pni i innych przeszkód, można było od biedy wykorzystać je 
do tego celu.

Wozacy mający już wcześniej doświadczenie w pracy 
z końmi, należycie opiekowali się powierzonymi im zwierzę-
tami. Dbali o konie również po pracy, doglądali je pomimo 
tego, że należało to do obowiązków pracownika zwanego 
stajennym. Stąpające po kamienistym dnie potoków konie 
często gubiły podkowy, toteż kowale zatrudnieni w parkach 
konnych mieli pełne ręce roboty. Często byli nimi Cyganie, 
wśród których nierzadko zawód kowala od wielu pokoleń 
przechodził z ojca na syna.

Rymarze i stolarze zajmowali się konserwacją i napra-
wą całego osprzętu, zarówno uprzęży końskiej, jak i sań, 
wozów i wózków zrywkowych. Pracownicy reprezentują-
cy powyższe zawody zatrudniani byli w każdym parku kon-
nym. Bez nich ich funkcjonowanie byłoby niemożliwe.

Jednak w każdym z owych parków miała miejsce ciągła ro-
tacja pracowników. Z uwagi na trudne warunki socjalne, wy-
czerpującą pracę i oddalenie od rodzin, większość z nich nie 
przepracowało więcej niż dwa lub trzy lata. Ci spośród nich, 
którzy pracując w Bieszczadach założyli rodziny, decydowali 
się pozostać tutaj na stałe. Wspomnieć też wypada i o takich, 
którym przydarzyło się wpaść w tym czasie w nałóg alkoho-
lowy. Mieszkali oni przeważnie w hotelach robotniczych. Do 
grupy też należał wspomniany wyżej Julek Gagarin.

W każdym z parków konnych pracowało jednocześnie do 
dziesięciu zaprzęgów, a codziennie dwie lub trzy pary koni 
odpoczywały. Nazywano je rezerwowymi. Opiekowali się 
nimi stajenni, a pieczę nad wszystkim sprawowali brygadie-
rzy, nazywani w późniejszym czasie kierownikami parków.

Praca zaprzęgiem konnym w lesie była niezwykle cięż-
ka i wymagała od wozaków nie tylko krzepy fizycznej, ale 
też nieprzeciętnych umiejętności. Jednak z uwagi na cią-
gły deficyt pracowników, przeważnie wozaków, nie należał 
do rzadkości proceder przyjmowania do pracy niespraw-
dzonych ludzi. Garnęli się czasami do niej ludzie nieposia-
dający żadnego w tej materii doświadczenia. Przyjeżdżali 
w Bieszczady skuszeni wysokimi zarobkami licząc na to, że 
w krótkim czasie uda im się opanować odpowiednie umie-
jętności. Nie mieli oni pojęcia o tym, że niemożliwym jest 
opanowanie takich umiejętności przez ludzi początkują-
cych w tym zawodzie, a do tego w najtrudniejszych warun-
kach, jakie można sobie wyobrazić.

Szczere chęci nie wystarczały, toteż częstym efektem ta-
kich zabiegów było mało wydajna praca, a nierzadko bardzo 
brutalne obchodzenie się ze zwierzętami. Tacy „pseudo wo-
zacy” bili je łańcuchami, a nawet podkładali pod końskimi 
brzuchami ogień, byle tylko zmusić je do morderczej pracy. 
Powierzone takim ludziom konie po trzech latach nie nada-
wały się już do pracy. Czasami takie zwierzęta przechodziły 
na „emeryturę”, przeznaczano je bowiem do lżejszych prac. 
Przeważnie jednak wywożono takie „zużyte” konie specjal-
nymi samochodami na ubój. Konina w latach 60. i 70. XX w. 
dosyć często pojawiała się w miejscowych sklepach. Trze-
ba jednak uczciwie przyznać, że większość doświadczonych 
wozaków obchodziła się właściwie ze swoimi końmi. Wielu 
z nich dbało o zwierzęta bardziej niż o siebie, toteż wiele 
koni przepracowało w lesie nawet po kilkanaście lat.

Wielu wspomnianych wyżej „żółtodziobów” nie wytrzy-
mało trudów pracy oraz życia codziennego na tym odludziu. 
Początkowo nie było w najwyższej części tych gór dróg, 
sklepów, barów, poczty i innych zdobyczy cywilizacji. Nale-
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żało na własną rękę zaopatrywać się w potrzebne do życia 
produkty w odległych miejscowościach, z reguły na cały ty-
dzień. W nieco późniejszym czasie powstały w najważniej-
szych miejscowościach bieszczadzkich maleńkie sklepiki, mi-
zernie zaopatrzone, ale można w nich było nabyć najbardziej 
potrzebne produkty. Zbudowano też baraki zwane hotelami 
pracowniczymi, w których istniały stołówki, toteż robotnicy 
leśni mogli tam codziennie liczyć na ciepły posiłek.

Owe hotele oferowały bardzo prymitywne warunki so-
cjalne. Nie było w nich łazienek ani bieżącej wody. Były jed-
nak ogrzewane zimą i doprowadzano do nich linię energe-
tyczną. Było zatem gdzie po zakończonym dniu pracy spę-
dzać długie zimowe wieczory, niestety najczęściej przy 
dużej ilości alkoholu. Wielu wozaków, pomimo wysokich 
zarobków, wydawało na alkohol wszystkie zarobione pie-
niądze. Często po wypłacie nie wychodzili oni ze swoich 
pokoi przez wiele dni, pijąc „na umór”.

W początkach lat sześćdziesiątych zakończono budo-
wę nowej szosy, zwanej obwodnicą bieszczadzką, toteż do 
odległych nawet miejscowości zaczęły kursować autobusy, 
docierała poczta obwoźna, a nawet kino objazdowe. Można 
zatem, z pewną rezerwą oczywiście, powiedzieć, że do ów-
czesnych „bieszczadników” świat znacznie się przybliżył.

Już w drugiej połowie lat 60. XX w. pojawiły się w la-
sach bieszczadzkich specjalistyczne maszyny. Do zrywki 
kloców i transportu drewna w najtrudniejszym terenie wy-
korzystywano specjalnie do tego przystosowane, znakomi-
cie radzące sobie w górach ciągniki, nazywane powszech-
nie tedekami (od skrótu TDK). Sprowadzono też potęż-
ne ciągniki radzieckie o nazwie „Staliniec”, produkowane 
w Czelabińskiej Fabryce Traktorów, będące kopią amery-
kańskiego ciągnika Caterpillar Sixty. Przez krótki czas pro-
dukowano też w Polsce, na radzieckiej licencji oczywiście, 
takie ciągniki o nazwie TUR-100. Uważano je za ciągni-

ki rolnicze, w Bieszczadach natomiast uży-
wano ich do budowy dróg leśnych zwanych 
stokówkami.

Pomimo tego zaprzęgi konne nadal były 
cenione i wykorzystywane do prac przy 
zrywce drewna w lesie. Jednocześnie, czę-
sto na tych samych oddziałach leśnych, pra-
cowały wtedy zarówno zaprzęgi konne, jak 
i potężne stalowe maszyny. Konie przyzwy-
czaiły się do hałaśliwych maszyn, toteż nie 
płoszyła ich obecność ciągników na dro-
gach leśnych. Przy zrywce drewna wyso-
ko w górach i w głębokich jarach potoków, 
a także na najbardziej stromych i niebez-
piecznych odcinkach szlaków zrywkowych, 
konie wciąż były niezastąpione.

Takie zaprzęgi konne można było zoba-
czyć w Bieszczadach aż do lat dziewięćdzie-
siątych. Podróżujący po bieszczadzkich dro-
gach własnymi pojazdami i autokarami tury-

ści często musieli ostrożnie wymijać furmanki konne, a wę-
drujący po bieszczadzkich szlakach jeszcze pod koniec lat 
osiemdziesiątych często spotykali pracujących w lesie wo-
zaków, bądź słyszeli dobiegające gdzieś z głębi lasu ich po-
krzykiwania na konie.

Dzisiaj zawód wozaka pracującego konnym zaprzęgiem 
w lesie odchodzi już do przeszłości. Zlikwidowano wszyst-
kie bieszczadzkie parki konne. Powoli, lecz nieubłaganie, 
znikają też ocalałe jeszcze budynki będące niegdyś częścią 
owych parków. Zachowała się do dzisiaj stajnia parkowa 
w Zatwarnicy, będąca obecnie w rękach prywatnych. Mie-
ści się w niej kino „Końkret”, a także stała wystawa poświę-
cona historii Parków Konnych.

Do niedawna istniały też w Wetlinie, na terenie daw-
nego Parku Konnego „Moczarne”, budynki mieszczące nie-
gdyś warsztaty – rymarski i stolarski, oraz parkową kuźnię. 
Niestety ostatnimi czasy zostały one rozebrane. Obecnie 
można tam ujrzeć jedynie stosik materiału porozbiórkowe-
go. Park ten znajdował się tuż przed obecną bramą, które 
przegradza drogę wiodącą do doliny Moczarnego, będącej 
częścią BdPN, zamkniętą dla ruchu turystycznego.

Dzisiaj wszelkie prace przy pozyskiwaniu drewna wyko-
nują nieliczne, wyspecjalizowane firmy prywatne, wyposa-
żone w sprzęt zmechanizowany. Do przeszłości należą już 
czasy, gdy w osadach leśnych rozsianych wzdłuż bieszczadz-
kiej obwodnicy oraz najważniejszych od niej odgałęzień, 
mieszkały setki ludzi zatrudnionych przez miejscowe nad-
leśnictwa, zarówno drwali jak i wozaków, a tyleż samo pra-
cowników leśnych zamieszkiwało w hotelach robotniczych.

Warto jednak zachować w pamięci czasy, gdy większość 
prac związanych z eksploatacją bieszczadzkich zasobów le-
śnych wykonywana była z wykorzystaniem siły końskich 
mięśni, przy wielkim zaangażowaniu niezwykle ciężko pra-
cujących w lesie ludzi. 
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Koncepcja organicznej produkcji wina i certyfi-
kacji ekologicznej staje się coraz popularniejsza 
na świecie, ponieważ konsumenci domagają się 

coraz bardziej żywności bezpiecznej i produkowanej 
zgodnie z zasadami poszanowania środowiska i czło-
wieka. Wielkość globalnego rynku wina organicznego 
w 2021 roku oszacowano niemal na 9 mld USD. Pan-
demia koronawirusa zakłóciła globalny łańcuch do-
staw wina organicznego, co spowodowało spadek ob-
rotów w całym sektorze. 
Jednak sytuacja będzie  
się poprawiać. Przewidu-
je się, że rynek win orga-
nicznych w latach 2022–
2030 będzie się rozwijał 
ze skumulowaną roczną 
stopą wzrostu na pozio-
mie 10%. 

Wina organiczne (orga-
nic wines) często określa-
ne są jako produkty bio- czy 
ekologiczne. Są to produkty 
wytworzone na bazie owo-
ców pochodzących z certyfikowanych jako organiczne upraw 
oraz w oparciu o przyjazne środowisku metody winifikacji. 
Nie tylko produkcja wina organicznego, ale i uprawa samych 
owoców odbywa się według ściśle określonych zasad oraz 
w odpowiednich warunkach. Wina organiczne zapewnia-
ją nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, ale także poprawę 
i ochronę środowiska naturalnego. Winnice z certyfikatem 
ekologicznym nie stosują syntetycznych środków ochrony 
roślin, nawozów sztucznych oraz GMO w celu zwiększenia 
plonów i produkcji. Ograniczenia w produkcji wina dotyczą 
także zastosowania drożdży komercyjnych na rzecz fermen-
tacji spontanicznej oraz wykorzystania siarczynów. W Unii 
Europejskiej dozwolone jest stosowanie siarczynów, ale ich 
ilość w winach organicznych jest znacznie niższa niż w wi-
nach wytwarzanych w sposób „konwencjonalny”. W win-
nicach musi być także zachowana dbałość o różnorodność 
biologiczną. Wina organiczne są oznaczane specjalną ety-
kietą. Najbardziej popularne europejskie oznaczenia to tzw. 
„zielony liść” i francuski AB. 

Już w latach 80. ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze 
wina z upraw ekologicznych. Przełomowym rokiem dla roz-
woju rynku wina organicznego był 2012 rok, w którym we-
szły unijne przepisy dotyczące zarówno organicznej upra-
wy owoców, jak i winifikacji. Ustanowione zasady uprawy 
i produkcji organicznej pozwoliły na prawne wykorzysty-
wanie określenia „wino organiczne” oraz stworzyły bardziej 
klarowne warunki zakupowe dla nabywców. Duży wkład 
w rozwój winiarstwa organicznego miała międzynarodowa 
organizacja IFOAM.

Winnice oferujące wina organiczne wymagają certy-
fikacji ekologicznej i właściwej pielęgnacji upraw wino-

gron. Proces wytworzenia wina organicznego jest kontro-
lowany. Kontrole prowadzą specjalnie powołane do tego 
celu instytucje, które po pozytywnej weryfikacji nadają pro-
ducentowi odpowiedni certyfikat. Na tej podstawie może 
on swoje wina etykietować jako organiczne. Na etykiecie 
umieszcza producent również unijne logo produkcji ekolo-
gicznej oraz numer kodu jednostki certyfikującej. Ponad-
to etykieta musi być zgodna z innymi przepisami dotyczą-
cymi oznakowania wina. W Polsce nadzór nad jednostka-

mi certyfikującymi sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Proces przestawiania winnicy w ekologiczną trwa 
trzy lata i wymaga dostosowania się do ściśle określonych  
regulacji prawnych. 

Sposób uprawy winorośli i produkcji wina organicznego 
jest bardziej czasochłonny i kosztochłonny oraz obarczo-
ny większym ryzykiem niż w przypadku win konwencjonal-

dr hab. Lucyna Witek
Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Rynek wina organicznego  
– perspektywa producenta i konsumenta 



Ekooznaczenie win organicznych. 
Źródło: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/

organic-farming/organic-logo_pl, https://www.agencebio.org/
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nych, co może wpływać na wyższą cenę wina przy zakupie. 
Ponadto wyższa cena produktu jest związana z jego wyż-
szą jakością. 

Powierzchnia ekologicznych upraw winorośli na świecie 
wzrosła z 87 655 ha w 2004 roku do 403 047 ha w 2017 
roku (Willer i Lernoud, 2019). Organiczne winnice stano-
wią około 4,6% powierzchni winnic na świecie, a w 2018 r. 
około 50 krajów prowadziło taki rodzaj działalności (Agri-
france, 2020). Europa pozostaje światowym liderem w or-
ganicznej produkcji wina (z udziałem 46%). Największy-
mi producentami win organicznych są Hiszpania, Włochy 
i Francja. Aż 75% organicznych winnic na świecie znajdu-
je się właśnie w tych trzech krajach. W 2018 roku Hisz-
pania posiadała największą powierzchnię winnic organicz-
nych. Włochy zajęły drugie miejsce, a Francja uplasowała 
się na trzecim miejscu. We Francji w latach 2007–2018 ob-
szary uprawy organicznych winorośli wzrosły czterokrotnie 
(Agrifrance, 2020). W Polsce areał upraw organicznych jest 
obecnie niewielki, ale coraz 
więcej producentów wina 
decyduje się na taką ścież-
kę, o czym świadczy przyrost 
powierzchni upraw znajdują-
cych się w konwersji.

Zachowanie równowagi 
środowiskowej i społecznej 
powinno być ważnym kierun-
kiem dla producentów, do-
stawców i sprzedawców ze 
względu na rosnącą świado-
mość konsumentów. Jeśli podmioty rynkowe potrafią zrozu-
mieć, co skłania konsumenta do zakupu wina organicznego, 
to mogą przyciągnąć obecnych klientów i znaleźć nowe seg-
menty rynku, które są zainteresowane produktami z upraw 
ekologicznych. Dwóch na pięciu Polaków deklaruje zaintere-
sowanie sprawami środowiska naturalnego, sprawdzając czy 
kupowane produkty są naturalne, bądź posiadają certyfikaty 
BIO lub EKO (NielsenIQ, 2021). Dane SW Research pokazu-
ją, że 64% konsumentów deklaruje zakupy produktów eko-
logicznych, a co trzeci badany (33%) sięga po żywność cer-
tyfikowaną co najmniej raz w tygodniu.

Najwyższa konsumpcja wina organicznego jest w Niem-
czech (z udziałem 23,9%), Francji (16,4%), Wielkiej Bryta-
nii (10,2%) oraz we Włoszech (2,4%) (Boncinelli i in., 2021). 
W innych krajach europejskich popyt na wino organiczne 
jest na stosunkowo niskim poziomie, ale dynamicznie wzra-
sta, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, coraz bardziej 
wrażliwego na kwestie społeczne i środowiskowe. Według 
badania Ipsos z 2015 roku 60% francuskich konsumentów 
wina nabywa wino organiczne, ponieważ jego uprawa i pro-
dukcja są przyjazne środowisku. W podejmowaniu decyzji 
o zakupie wina organicznego etykieta stanowi istotne kryte-
rium, zwłaszcza dla osób poniżej 35. roku życia (Agrifrance, 
2020). Jak wskazują późniejsze badania Ipsos z 2021 roku 

przeprowadzonego w Europie Zachodniej, niemal jedna 
trzecia konsumentów potwierdziła zakupy wina organicz-
nego (nastąpił wzrost w stosunku do 2015, gdzie ten od-
setek wynosił wówczas ponad 15%). We Francji, bezdysku-
syjnym liderem zarówno w produkcji, jak i konsumpcji wina, 
niemal 40% konsumentów zadeklarowało konsumpcję wina  
organicznego. 

Producenci win organicznych powinni skierować swoje 
działania szczególnie w kierunku młodszych konsumentów, 
którzy są coraz bardziej wrażliwi na sprawy środowiskowe 
i społeczne. Zapewnienie zasad poszanowania środowiska 
naturalnego oraz wygodnego dostępu do produktu poprzez 
uruchomienie kanału online może zwiększać zainteresowa-
nie tej grupy winami organicznymi. Jak wskazują badania 
Nielsen, 75% Milenialsów, aktywnych zawodowo, wykazu-
jących się aktywnością w przestrzeni wirtualnej, z rosnącą 
siłą nabywczą, jest wrażliwych na sprawy środowiska i de-
klaruje gotowość do zapłacenia wyższej ceny za produkty 

ekologiczne (Nielsen, 2015). 
Również generacja Z, bardzo 
świadoma grupa konsumen-
tów, starająca się ograniczać 
swój negatywny wpływ na 
otoczenie i ceniąca sobie ja-
kość wybiera żywność eko-
logiczną (63%), z czego aż 
39% tego pokolenia kupuje 
te produkty co najmniej raz 
w tygodniu (SW Research, 
2022). 

Na rynku oprócz wina organicznego funkcjonuje wiele 
kategorii win, również przyjaznych środowisku. Jednym 
z takich przykładów jest wino pochodzące z upraw biody-
namicznych (biodynamic wine), które jest tworzone według 
specyficznej filozofii. Zasady jego produkcji są jeszcze bar-
dziej rygorystyczne niż w przypadku win organicznych. Na 
rynku dostępne są także wina z certyfikatem ograniczonej 
emisji dwutlenku węgla (carbon neutral). Producenci ozna-
czając w ten sposób produkt, zwracają uwagę na ograni-
czenie emisji dwutlenku węgla w procesie tworzenia wina 
i jego dystrybucji. Z kolei oznaczenie wina jako „zrówno-
ważona produkcja” (sustainable agriculture) informuje, że 
producent zadbał nie tylko o środowisko naturalne, ale 
i o godziwe warunki pracy swoich pracowników. Termi-
nem umownym jest wino naturalne (natural wine). Taki ro-
dzaj wina jest niecertyfikowany, ale tego rodzaju etykieta 
stanowi informację, że wytwórca dołożył wszelkich starań, 
aby uniknąć ingerencji w procesy wzrostu winorośli i two-
rzenia produktu końcowego. 

Trzeba jednak pamiętać, że obecnie w UE najbardziej dy-
namicznie rozwijającym się podejściem wśród odpowiedzial-
nych środowiskowo i społecznie praktyk w zakresie uprawy 
winorośli i produkcji wina jest filar organiczny, który docze-
kał się rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, co zwięk-
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sza przejrzystość dla uczestników rynku, tym samym zachę-
cając do wyboru tej formy gospodarowania.

Przed branżą stoi jednak wiele wyzwań. Niski poziom 
wiedzy konsumentów na temat cech wina organicznego 
i korzyści z jego spożycia oraz brak znajomości zasad certy-
fikacji i kontroli powoduje brak świadomości, budując scep-
tycyzm wobec ekoetykiet, co utrudnia akceptację wyższych 
cen i w konsekwencji może prowadzić do rezygnacji lub od-
roczenia zakupu. Ta sytuacja wymaga wielotorowych dzia-

łań służących komunikowaniu atrybutów wina ekologiczne-
go, budowaniu wiarygodności i autentyczności, które będą 
oparte na dostępie do rzetelnej informacji. Aby nastąpił 
rozwój zachowań nabywczych na rynku wina organiczne-
go, priorytetową wagę należy nadać edukacji konsumenta 
i zapewnieniu mu doświadczenia behawioralnego, mając na 
uwadze, że przyszły zrównoważony rozwój będzie się opie-
rał na współpracy lokalnych partnerów (producentów, dys-
trybutorów, klientów). 

Źródła:
Agrifrance (2020), Rynek win organicznych, file:///C:/Users/admin/AppData/Local/

Temp/BNPP_AGRIFRANCE_2020_VA_FINAL-pop2_20201214.pdf. 
Boncinelli F., Dominici A., Gerini F. (2021). Insights into organic wine consumption: 

behaviour, segmentation and attribute non-attendance, „Agricultural and Food 
Economics”, vol. 9(7).

Nielsen (2015), https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/
Global20Sustainability20Report_October202015.pdf.

NielsenIQ (2021), https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_ 
05-07-2021.pdf.

SW Research (2022), https://files.swresearch.pl/raportyPdf/Raport%2397-
Ekobarometr-3-pomiar-full.pdf.

Willer H., Lernoud J. (2019). The World of Organic Agriculture Statistics and Emerg- 
ing Trends, FiBL, https://orgprints.org/id/eprint/37018/1/willer-lernoud-
2019-world-of-organic-low.pdf.

Droga do rozmowy z mał-
żonkami Talarovič nie 
była łatwa. Jak na sło-

wackie standardy mieszkają da-
leko – za daleko na krańcu kraju, 
ale w wielu rzeczach są – jak się 
mówi nowocześnie – „in”, czyli 
w samym centrum wydarzeń. Tak 
to już jest w życiu. Z jednej strony 
obecnie, czyli od niespełna pięciu 
lat, mieszkają w domu na obrze-
żach wsi Ladomírov w powiecie 
Snina, z drugiej ich życie wcale 
nie koncentruje się tylko na tym 
maleńkim terenie, nieco zapo-
mnianym przez Pana Boga. W ich pracy w ramach 
polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, bo 
taki był temat naszej rozmowy, taki był cel naszego 
spotkania w Ladomírovie, nie ma granic, ani ograni-
czeń. Gdyby tylko siły wystarczyły, by poradzić sobie 
ze wszystkim. Ale zajmijmy się sprawami po kolei.

Jozef i Ľubica Talarovič pochodzą ze wschodniej Słowa-
cji, co więcej pani Ľubica pochodzi ze Sniny. Oboje są z wy-
kształcenia pedagogami, więc byli i są blisko wychowania, 
edukacji, młodzieży i pracy z nią. Tego już nie można zmie-
nić. Początki? Przy filiżance kawy w przytulnym wnętrzu 
swojego domu, który zbudowali według „polskich wzorów”, 
wspominali swoje życiowe koleje. 

Ľubica (Ľ.): – Zaczęliśmy we wsi Zemplínske Hámre 
w 1982 roku. Dostaliśmy tam mieszkanie nauczycielskie, ja 
również miejsce pracy. Wówczas była organizacja pionier-
ska, w ramach której założyliśmy sekcję turystyczną Klubu 
Turystów Słowackich. W ramach zajęć w czasie wolnym za-
częliśmy robić różne wycieczki. Sprawdziliśmy bowiem, że 

Jozef Jurčišin

Jozef i Ľubica Talarovič
z Dziecięcej Organizacji Fenix:
Zadowolenie z udanej realizacji  
projektów jest najważniejsze

Małżonkowie Talarovič



Tablica z informacjami o trasie rowerowej w ramach projektu „Zielony 
Rower” w środku wsi Ladomírov

Przy krosnach
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wcześniej dzieci były najdalej w Humennym. Chcieliśmy to 
zmienić, pokazać dzieciom świat. Jeździliśmy na zloty tu-
rystyczne po całej Słowacji. Wzdłuż i wszerz, piesza tury-
styka.

Jozef (J.): – To nie były tylko wycieczki przyrodnicze, ale 
dodaliśmy dodatkowy program. Zwiedzaliśmy zamki, pałace. 
Pojechaliśmy też na Morawy Południowe – Lednice, Znoj-

mo, Brno. Nie było wielkich udogodnień, z dziećmi spaliśmy 
na podłodze w schroniskach.

Jak było po przemianach społecznych, które rozpoczę-
ły się w listopadzie 1989 roku?

J.: – Po rewolucji przenieśliśmy się do Sniny, do rodziców 
mojej żony, ona też tam dostała pracę, a ja zostałem wycho-
wawcą w szkole zawodowej. Kluby turystyczne zaczęły, jak 
gdyby podupadać. Po rewolucji było kiepsko.

Ľ.: – Szkoda, że   to, co było dobre, zostało usuwane.
J.: – Później otrzymaliśmy informację, że organizacja 

dziecięca „Fénix”, której centrala znajduje się w Bratysławie, 
poszukuje nowych członków. Od 1991 roku pracuje na te-
renie całej Słowacji. Więc dołączyliśmy.

Ľ.: – Działamy jako całość. Wszystko jest dokumento-
wane, działania zgłaszamy do bazy danych, za to wszystko 
otrzymujemy punkty poprzez system regrantingowy. Każda 
aktywność ma określone punkty i w zależności od tego, ile 
punktów zbierzemy, Ministerstwo Szkolnictwa przyznaje 
nam dotację na przyszły rok. Ale nie ma w tym żadnych pie-
niędzy na pensje, koszty posiłków. Po prostu, są środki na 
organizację zajęć w wolnym czasie i do ich realizacji może-
my mieć pokryty materiał, np. do tkania, do zajęć z dziećmi. 
Każda organizacja terytorialna „Fénix” na Słowacji ma kluby 
i każdy specjalizuje się w czymś innym.

J.: – Dzieci w ten sposób integrują się i robią swoje, oczy-
wiście pod okiem dorosłych. To nam odpowiadało. 

Czy można o was powiedzieć, że jesteście w tej dziedzi-
nie amatorami?

Ľ.: – Oj nie, jesteśmy ekspertami. Braliśmy udziału 
w szkoleniach, kursach młodzieżowych klubów turystycz-
nych, jak zachowywać się na łódkach, rowerach i podczas 
pływania. I do tego spora ilość doświadczenia. Np. kilka razy 
przechodziliśmy Słowacki Raj.

* * *
Całą sytuację zmienił fakt, że w 2004 

roku Polska i Słowacja stały się jednocze-
śnie członkami Unii Europejskiej. Pojawi-
ły się nowe możliwości. Małżonkowie Ta-
larovič być może wówczas nie mieli nawet 
pojęcia, co ich czeka, gdy będą realizować 
wspólne projekty z polskimi partnerami. 
Odkrywali jednak, że Słowacja, a zwłasz-
cza region, w którym żyli i pracowali, był 
dla nich mały.

Kto był po polskiej stronie pierwszą 
osobą, z którą kontaktowaliście się?

J.: – Był to Janusz Demkowicz w Uher-
cach Mineralnych. Kiedyś w 2002 roku wy-
myśliliśmy taką działalność, tkanie z dzieć-
mi. W tamtych czasach był on już wielkim 
entuzjastą takiej pracy.

Ľ.: – Współpraca nie była łatwa, wów-
czas do Polski można było przejechać 



W domu Talaroviczów są setki drobiazgów. Również np. takie kołowrotki
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tylko przez przejście w kierunku Dukli, inne jeszcze nie były 
otwarte. 

J.: – Większym projektem był „Zielony Rower”. Cho-
dziło o oznakowanie ścieżek rowerowych, przygotowa-
nie skomplikowanej dokumentacji. W ramach naszej czę-
ści projektu podjęliśmy się oznakowania tras z Przełęczy 
nad Roztokami Górnymi (Ruské sedlo – prz. J. J.). Połączy-
liśmy z tym, co było już wokół zbiornika wodnego „Stari-
na” w kierunku Ukrainy. Dodaliśmy coś dodatkowego, m.in.  
szlak ikon.

Ľ.: – Jeszcze przed oznakowaniem braliśmy udział w róż-
nych szkoleniach. A po tym, kiedy prace dotyczące trasy za-
kończyły się, to przeszliśmy trasę w tydzień. Przyjechali tu-
ryści z Pragi i Bratysławy, zrobiliśmy cztery obozy rowerowe 
w Polsce i na Słowacji.

* * *
Małżonkowie Talarovič mają 

swój dom i obok niego „domek 
warsztatowy” pełen różnych mate-
riałów, nie tylko w formie papiero-
wej, ale także tysiące drobiazgów, 
które tylko oni potrafią wskazać 
do czego będą im potrzebne. Nie 
sposób zagłębić się we wszystkie 
szczegóły.

Co odkrywaliście z biegiem 
czasu, realizując wszystkie swoje 
przedsięwzięcia? 

J.: – Priorytetem nie są pienią-
dze, ale to co robić z dziećmi, uzy-
skać warunki materialne, poszerzyć 
horyzonty swoje i ich. Przemierza-
jąc świat, zbieramy inspiracje.

Ľ.: – Finansowanie projektu 
było dla nas największą katastro-
fą. Błagaliśmy jak żebracy byśmy 
mogli przyłączyć się do projektu, 
zapłacić naszą część. Najwięcej zabieraliśmy z rodzinnego 
budżetu. Później pieniądze zostały nam zwrócone.

J.: – Wszystkie te projekty wykonywaliśmy poza działal-
nością „Fénix”. Równolegle z pójściem do pracy musieliśmy 
zarządzać zamówieniami publicznymi i szeregiem innych 
zadań, więc wszystko, co było niezbędne, przygotowaliśmy 
w nocy. Tak naprawdę dużym projektem był ten pt. „Tury-
styka bez granic”, gdzie głównym partnerem było Stowa-
rzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa w 2009 roku. Projek-
tów było naprawdę wiele. Płynnie przeszliśmy do projek-
tu pt. „Szlak Kultury Wołoskiej”. Jeździliśmy do Rzeszowa 
i trzy razy w miesiącu. Dosłownie uciekałem z pracy. Mu-
siałem nauczyć się w pracy zwalniać, aby realizować dzia-
łania projektowe. 

Ľ.: – W ramach tego projektu bardziej zwróciliśmy 
uwagę na rzemiosła, m.in. tkactwo, produkcję z gliny, zgro-

madzaliśmy rzemieślników. Nie tylko by sprzedawać, ale 
także pokazywać na imprezach to, co i jak produkują. Za-
obserwowaliśmy to w Polsce, gdzie sami wzięliśmy kurs 
tkania. Niech ten, kto chce kupić taki produkt, zobaczy, ile 
rzemieślnik musi zrobić, co musi dla siebie zapewnić, aby 
powstał gotowy produkt.

J.: – Projekt dotyczący kultury wołoskiej dał nam rów-
nież początek, jak wykorzystywać owczą wełnę. Kupiliśmy 
trzy owce. 

Jak z perspektywy czasu oceniacie współpracę z pol-
skimi partnerami?

Ľ.: – Jak bardzo dobrą. Bardzo wiele się od nich nauczy-
liśmy. Dali nam ramy działania i mogliśmy robić swoje, ale 
pod wspólnym dachem. Dobrze, że bariery językowe były 
minimalne, potrafiliśmy tłumaczyć dla dzieci na imprezach.

J.: – Udział w projektach dał nam bardzo wiele, sporo in-
spiracji. Gdybyśmy się nie zdecydowali, nic byśmy nie wi-
dzieli, zostalibyśmy przy zajęciach z turystyką.

Jaki sens widzieliście i widzicie w tym wszystkim? Po co 
to wszystko?

Ľ.: – Poczucie dobrej roboty! Najważniejsze, że rzemio-
sła się dalej rozwijają. Istnieją poszczególne grupy, organiza-
cje obywatelskie. Bardzo trudno było to wszystko rozkręcić, 
nikt nie chciał nigdzie wstąpić.

J.: – Wystarczy? Cóż więcej można na ten temat po-
wiedzieć?!

Co dalej?
Ľ.: – Dopóki będzie zdrowie, przyłączymy się jeszcze do 

czegoś. Ale szukamy też następców i do tej pory znaleźli-
śmy dwie młode kobiety. Podoba nam się ich podejście m.in. 
w ramach działań pt. „Odkryć Połoniny”. 



Przegląd34

Siła która zmusza do wierzenia

Ludzkość od początku swego istnienia odczuwa-
ła głód autentyczności. W sztuce szukała cze-
goś więcej niż tylko odwzorowania rzeczywi-

stości. Platon widział w obrazach przejaw próżności 
człowieka. Ostrzegał. Tak jakby chciał powiedzieć, że 
obraz im bardziej przypomina rzeczywistość, tym nas 
od niej oddala, bo skuteczniej zwodzi. 

W średniowieczu i w renesansie obraz malarski posiadał 
funkcje religijne i magiczne. Budowano dla niego kaplice i sank-
tuaria. Wierni modlili się do obrazów i figurek świętych. Widzie-
li w nich autentyczną obecność sacrum.

Emancypacja sztuki, jaj uniezależnienie się od religii, które 
to zjawiska ukoronowanie swe miały w impresjonizmie, pocią-
gnęły za sobą utratę jej funkcji magicznej. Wiąże się to z szer-
szą tendencją wypierania religii przez kult nauki i historii. Z jed-
nej strony były oficjalne salony z obrazami przedstawiającymi 
anioły w które nikt już nie wierzył, a z drugiej impresjoniści z ar-
senałem nowych środków (w tym kamerą fotograficzną) i trak-
tatami naukowymi obok sztalug. Rozpoczęła się era rozbierania 
obrazu na czynniki pierwsze; fascynacja kolorem, geometrią, za-
bawy formalne, które doprowadziły malarstwo aż do abstrakcji. 
Ale dla tych obrazów nikt nie budował już sanktuariów. 

W tym samym czasie młoda, bo niespełna stuletnia foto-
grafia, zaczęła leczyć się z kompleksów „gorszej siostry malar-
stwa”. Dzięki surrealistom zaczęto szukać istoty i niedostrzega-
nych dotąd zalet fotografii; intuicyjnego kontaktu ze światem, 
roli przypadku, uwolnienia od schematów postrzegania. Wyżej 
niż piktorialne, naśladujące malarstwo fotografie, zaczęto cenić 
te anonimowe, z ulic Paryża, Londynu czy Nowego Yorku końca 
XIX wieku. Nie pozowane, nie reżyserowane, bez wyszukanej 
kompozycji czy szczególnego oświetlenia, pokazywały życie co-
dzienne, które zawodowi fotograficy omijali z pogardą. „Te foto-
grafie – pisze Susan Sonntag – konkretne, szczegółowe, aneg-
dotyczne, uwieńczające chwile utraconego czasu, minionych 
obyczajów – wydają się nam teraz znacznie bardziej surreali-
styczne niż zdjęcia które starano się upoetycznić i uabstrakcyj-
nić dzięki podwójnemu naświetlaniu, solaryzacji itp.” 

Okazało się, że fotografia to coś więcej niż dokumentacja. To 
zmaterializowane wspomnienia, talizmany z wizerunkiem uko-
chanej dziewczyny czy zmarłej matki. I nie istotne było czy te 
fotografie są ostre, wyraźne. Wystarczył kawałek światła odbi-

ty na czyjejś twarzy, który na negatywie zarejestrował się jako 
plamka w tłumie innych plamek, aby fotografia znalazła w miesz-
kaniu miejsce ważniejsze niż wierny portret malarski, znalazła 
swoją małą „kapliczkę” gdzieś na ścianie czy w albumie. Ludzie 
znów mieli obrazy z którymi rozmawiali, które po kryjomu ca-
łowali, które traktowali jak relikwie, ikony, rzeczywistość II-go 
stopnia. Dostrzegł to Andre Bazin pisząc w roku 1945: „Obiekty-
wizm fotografii nadaje obrazowi siłę wiarygodności, nie istnieją-
cą w innych utworach plastycznych. (...) Najwierniejszy rysunek 
może w praktyce dać nam więcej informacji o modelu niż jego 
fotografia; ale mimo naszych wysiłków intelektualnych nigdy nie 
będzie miał owej irracjonalnej siły, jaką ma fotografia, siły która 
zmusza nas do wierzenia w jej realność”1.

Archeolodzy fotografii

Jerzy Lewczyński, zmarły w 2014 roku fotograf, krytyk i hi-
storyk sztuki miał do fotografii amatorskiej stosunek szczególny. 
W 1970 roku znalazł na ulicy stare negatywy, były naświetlone 
tuż po wojnie. Zrobił z nich odbitki a następnie wystawił, traktu-
jąc je na równi z dziełami sztuki. Rok później, z amatorskiej foto-
grafii przedstawiającej wypełniony tłumem ludzi wagon kolejo-
wy wyodrębnił poszczególne osoby i wykonał powiększenia ich 
twarzy. Pracę zatytułował „Nasze powiększenie – Nysa 1945”. 
To był dopiero początek jego fascynacji starymi fotografiami. Ne-
gatywy z których wykonywał kolejne prace znajdował w archi-
wach prywatnych, na strychach i ulicach Sanoka, Śląska, a nawet 
w Nowym Yorku. Zestawiał ze sobą portrety tych samych osób 
wykonane na przestrzeni całego ich życia, eksponował niszczą-
cy odbitki wpływ czasu; to jak żółkną, jak bardzo bywają kru-
che. Często też zaglądał na ich drugą stronę, zwracając uwagę na 
znajdujący się tam tekst, który wzbogacał je o nowe konteksty. 

Sam Lewczyński nazywał siebie archeologiem fotografii i tak 
pisał o swoich artystycznych poszukiwaniach: „Archeologią fo-
tografii nazywam działania, których celem jest odkrywanie, ba-
danie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się 
dawniej w tzw. przeszłości fotograficznej. Dzięki fotografii, cią-
głość wizualnego kontaktu z przeszłością stwarza możliwości 
poszerzania oddziaływania dawnych warstw kulturotwórczych 
na dzisiejsze […] Jest też celem archeologii fotografii poszukiwa-
nie świadków dawnych wydarzeń! Takim świadkiem jest świa-
tło, które było bodźcem technologicznych procesów utrwala-

Adrian Spuła

Fotografia jako talizman,
czyli po co nam archiwa społeczne?
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nia rzeczywistości i które wyrzeźbiło w negatywie dawną po-
wszechną obecność! Negatyw stanowi więc ślad „tamtego” 
światła i jest autentycznym światłem minionych wydarzeń”. 

Kontynuatorem tego nurtu w fotografii jest Wojciech Praż-
mowski, który nie tylko tworzy swe prace korzystając ze sta-
rych zdjęć i negatywów, ale też konstruuje z nich trójwymiaro-
we foto-obiekty. Twórczość Jerzego Lewczyńskiego zainspiro-
wała powstanie w 2008 roku Fundacji Archeologia Fotografii, 
która zajmuje się opracowywaniem oraz ochroną archiwów pol-
skich fotografów i fotografek.

Archiwa społeczne

Wartość fotografii amatorskiej zaczęli też dostrzegać ludzie 
nie związani bezpośrednio ze sztuką – kolekcjonerzy, miłośnicy 
historii i lokalni patrioci, a także osoby zainteresowane po prostu 
historią i genealogią swych rodzin. To dzięki takim pasjonatom 
udaje się gromadzić, opisywać i ocalać od zapomnienia cenne 
fotografie: Skrzypaczka, która zainicjowała po-
wstanie archiwum polskiego jazzu. Pielęgniarka, 
która pracuje na bloku operacyjnym, a po godzi-
nach dokumentuje dokonania swoich poprzedni-
czek. Bibliotekarz, który odkrywa trudną historię 
dla mieszkańców swojego miasta. Są z różnych 
środowisk i grup zawodowych. Co łączy te osoby, 
jakie są ich osobiste historie, motywacje do dzia-
łania? Archiwiści społeczni nie tylko gromadzą 
cenne materiały, ale przy tym również wyzwa-
lają energię społeczną. Pukają do drzwi sąsia-
dów, dzięki czemu docierają do unikatowych do-
kumentów. Nagrywają wspomnienia starszych 
osób, odwiedzają lokalne stowarzyszenia. Są ini-
cjatorami i twórcami projektów artystycznych i edukacyjnych, anga-
żują społeczność we wspólne działania. Przyczyniają się do ożywie-
nia życia kulturalnego i integracji mieszkańców2.

 Największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku pro-
wadzi Ośrodek KARTA, który 10 lat temu uczynił archiwistykę 
społeczną dziedziną życia publicznego. Od lutego 2020 r. jego 
misję kontynuuje powołane wraz z Ministrem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Centrum Archiwistyki Społecznej. Ma 
ono na celu zrzeszyć archiwistów społecznych z terenu całego 
kraju i pomóc im w prowadzeniu i powiększaniu swych zbiorów. 

Twarze Niezapomnianych Przodków

Fundacja 9sił od początku swego istnienia, poza wieloma in-
nymi aktywnościami, pełni rolę instytucji, która zrzesza archiwi-
stów społecznych z okolic Jeleśni. Zainicjowała już wiele akcji 
po których pozostały bogate archiwa fotograficzne. Do takich 
projektów należą między innymi: portal internetowy Historie zza 
płota, dostępna online Skarbnica Beskidzka, czy kilka już edycji 
Galerii Płot. Ważnym wydarzeniem były też Zaduszki Jeleśniań-

skie z 2 listopada 2015 roku, poświęcone pamięci Władysława 
Skórzaka, wybitnego dokumentalisty, który pozostawił po sobie 
między innymi ogromne archiwum ze zdjęciami prezentującymi 
stare domy, szałasy, przyrodę, a także ludzi i uroczystości odby-
wające się na terenie gminy Jeleśnia. 

Twarze Niezapomnianych Przodków to kolejny projekt, który 
wpisuje się w ten nurt działalności Fundacji. Tym razem nacisk 
położono na wołoskie korzenie rdzennej ludności regionu. Sam 
tytuł odwołuje się do ukraińskiego filmu Sergieja Paradżanowa 
z 1964 roku Cienie Zapomnianych Przodków, opowiadającego 
o tradycji, muzyce i wierzeniach ludowych Hucułów. Określe-
nie „Niezapomnianych” jest dla projektu kluczowe, gdyż założe-
nie było takie, by nie tylko zgromadzić jak największą ilość sta-
rych fotografii, ale by dotrzeć do osób, które są w stanie pomóc 
w ich opisaniu i identyfikacji postaci na nich uwiecznionych. 

W wielu gospodarstwach stare fotografie rodzinne dalej są 
traktowane z dużym szacunkiem. Zdjęcia przodków wiszą na 
ścianie bądź są przechowywane w albumach wyciąganych tylko 
na specjalne okazje. Często zdarza się też, że nowi właścicie-

le starej chaty góralskiej, niezwiązani z rodzi-
ną od której tą chatę nabyli, pozostawili lub 
specjalnie zawiesili w jednym z eksponowa-
nych miejsc na ścianie fotografię prezentująca 
jej dawnych mieszkańców. Tak jakby jej obec-
ność pełniła rolę ducha opiekuńczego domu.

Przy okazji wywiadów przeprowadza-
nych podczas zbierania zdjęć udało się od-
kryć i opisać wiele ciekawych historii związa-
nych z osobami i wydarzeniami z przeszłości. 
Zwykłe na pierwszy rzut oka fotografie sta-
wały się furtką otwierającą dramatyczne czę-
sto opowieści. Za przykład może posłużyć hi-
storia Józefa Dybczaka z przysiółka Plutowa 

Polana w Pewli Wielkiej. W 1914 roku Józef Dybczak miał 17 
lat, prawdopodobnie naraził się ówczesnym władzom zabor-
czym i z tego powodu był zmuszony emigrować do Ameryki. 
20 lat po II wojnie światowej został odnaleziony przez Czer-
wony Krzyż. W 1965 roku, mając już lat 67, odwiedził swe ro-
dzinne strony. Ocalało kilka zdjęć, które zrobiono podczas spo-
tkań sąsiedzkich z okazji jego powrotu po ponad 50 latach do 
Pewli Wielkiej.

Kolejną historię rozpoczyna fotografia z około 1940 roku, 
która prezentuje Annę Sternal (z domu Janoszek) z dzieckiem 
Stefanem – dziecko urodziło się w 1939, tuż przed wybuchem 
II wojny światowej. Zmarło mając ok. roczek – czyli zapewne 
jeszcze w 1940 r. Ojciec dziecka i mąż Anny, Marcin Sternal, 
poszedł na wojnę, trafił do Armii Andersa i walczył pod Monte 
Cassino. Z tego powodu, pomimo że wojna się zakończyła, nie 
mógł wrócić do kraju i zamieszkał w Anglii. Małżonkowie za-
pewne prowadzili ze sobą korespondencję, bo pozostały de-
dykowane sobie nawzajem fotografie, które do siebie wysyła-
li. Teksty na ich odwrocie świadczą o tym, że pomimo tragicznej 
rozłąki, ich uczucie nie wygasło. Marcin Sternal wrócił do Pol-
ski, ale dopiero w 1975 roku i niestety niedługo po tym zmarł.
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W zgromadzonym zbiorze można wyodrębnić kilka nurtów. 
Niektóre z nich są dość oczywiste i popularne w skali całego 
kraju, jak np. zdjęcia ślubne, zdjęcia ze chrztu, pierwszej komu-
nii czy dokumentujące pogrzeby. Są fotografie będące pamiąt-
ką z wojska czy ze szkoły oraz te przedstawiające mieszkańców 
w trakcie prac polowych. Za pewien fenomen tych okolic ucho-
dzi fakt zgromadzenia dość sporej liczby fotografii muzykan-
tów i to nie tylko podczas ich oficjalnych występów. Świadczy 
to o tym, że posiadanie i zdolność gry na instrumentach mu-
zycznych była tu dość popularna i powszechna. Urzekają rów-
nież zdjęcia ze zwierzętami gospodarskimi i domowymi; końmi, 
psami, krowami, ale też kurami czy gołębiami. Jest w nich dużo 
czułości i dumy z posiadanych zwierząt. Pozostał również ślad 
po ciekawym zwyczaju, polegającym na obdarowywaniu się za-
kochanych par nawzajem swymi podobiznami w postaci foto-
grafii z dedykacją. Po jednym z rekordzistów, niejakim Gienku 
z Plutowej Polany w Pewli Wielkiej, zostały aż cztery takie pa-
miątki. Oczywiście każda pochodzi od innej dziewczyny. 

W trakcie prac poszukiwawczych udało się odnaleźć też 
jeszcze jedną część archiwum wspomnianego już wcześniej 
Władysława Skórzaka. Niestety pokaźny album zawierający 
zdjęcia starych szałasów pasterskich został zalany, co spowo-

dowało rozpuszczenie się i przyklejenie do folii emulsji. Foto-
grafie udało się zeskanować i pomimo destrukcji i znacznego 
zniekształcenia obrazu nadal stanowią dużą wartość dokumen-
talną. Rozpuszczona przez wodę i zapewne wysoką temperatu-
rę emulsja fotograficzna utworzyła samoistne kolorowe kolaże, 
nadając pracom Skórzaka nowy wymiar plastyczny i artystycz-
ny. Jest to też przykład i ostrzeżenie o tym, jak ważne jest pra-
widłowe obchodzenie się z tego typu skarbami i ich odpowied-
nie przechowywanie. 

Łącznie w ramach projektu Twarze Niezapomnianych Przod-
ków udało się zgromadzić archiwum liczące ponad 360 foto-
grafii pochodzących z 15 prywatnych kolekcji. Wszystkie foto-
grafie zostały zeskanowane, a oryginały zwrócone ich właści-
cielom. Archiwum społeczne jest bowiem w stanie zadowolić 
się dobrej jakości skanami, a historyczne odbitki, jako rodzinne 
talizmany i zarazem duchy opiekuńcze, najlepiej czują się za-
pewne w swych własnych domostwach. 

Przypisy
1. Problemes de la peinture, 1945. 
2. Cytat ze strony Centrum Archiwistyki Społecznej.

Fundacja Instytut Regio-
nalny od początku grud-
nia 2020 r. realizuje pro-

jekt pn. „Karpacki Uniwersytet 
Ludowy (KarpatUL)” sfinanso-
wany ze środków Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego w ramach Rządo-
wego Programu Wspierania 
Rozwoju Uniwersytetów Lu-
dowych na lata 2020–2030. 

W ramach zadania w okresie wakacyjnym w Karpackim 
Uniwersytecie Ludowym w miejscowości Bystre (powiat 
leski, gmina Baligród) zostały zrealizowane cztery warsztaty 
karpackie, których celem było zachowanie i promocja kultu-
rowego i historycznego dziedzictwa Karpat. 

Jako pierwsze odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, które 
poprowadziła Maria Kondrad –mieszkająca w Beskidzie Ni-
skim plastyczka, rzeźbiarka i malarka. Absolwentka Wydzia-
łu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Ludo-
wego we Wzdowie, a także wielu kursów rękodzielniczych, 
plastycznych i teatralnych. Prowadząca rozpoczęła warszta-
ty od krótkiej prezentacji na temat dziedzictwa kulturowe-
go Karpat oraz tradycyjnych motywów karpackich. Następ-
nie każdy z uczestników otrzymał lipową deskę o formacie 
A4 i zestaw dłut. Po przedstawieniu przez prowadzącą zasad 
pracy z dłutami, uczestnicy zaprojektowali na kartce papieru 

Lidia Widak
Fundacja Instytut Regionalny

Działalność Karpackiego 
Uniwersytetu Ludowego

Wykonywanie rzeźby pełnej, fot. Klaudia Wilk



Uczestnicy warsztatów rzeźbiarskich prezentują wykonane prace, fot. Lidia Widak
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zarys swojej rzeźby, a następnie zabrali się do pracy. Po kilku 
godzinach poznawania techniki pracy z płaskorzeźbą kawałki 
drewna zaczęły zamieniać się w obrazy postaci, elementów 
przyrody, czy krajobrazów. Drugi dzień warsztatów poświę-
cony był rzeźbie pełnej, do której również użyto lipy. Spotka-
nie zakończyło się prezentacją prac. 

Warsztaty ceramiczne prowadziła Katarzyna Ziomek, uro-
dzona w Bytomiu ceramiczka, mieszkająca w Woli Sękowej, 
gdzie prowadzi swoją pracownię PePesza Ceramik. Warsz-
taty zostały podzielone na dwa spotkania ze względu na ko-
nieczność wypału prac na biskwit przed ich szkliwieniem. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w połowie sierpnia 2022 r. Po 
zapoznaniu uczestników z podstawowymi pojęciami związa-
nymi z ceramiką oraz tradycyjnym zdobnictwem karpackim 
i jego symboliką rozpoczęła się praca z gliną. Kursanci zaczęli 
od najstarszej metody pracy z gliną, czyli techniki wyciskania 
z kuli, a także techniki lepienia z cienkich wałeczków gliny. 
Uczestnicy wypracowali przeróżne ptaszki, misy, kubeczki, 
czy patery. Warsztaty zakończyły się omówieniem planu ko-
lejnych zajęć i oraz podsumowaniem. 

Kolejne spotkanie miało miejsce w ostatni weekend 
sierpnia. Wykonane prace zostały wysuszone, wypalone na 
biskwit i przygotowane do zdobienia. Prowadząca rozpoczę-
ła od przedstawienia informacji na temat kurczliwości gliny 
i zmiany jej właściwości pod wpływem temperatury. Po teo-
rii każdy z uczestników zaplanował jak ozdobi swoje naczy-
nia. Do wyboru było malowanie angobami, czyli barwionymi 
glinkami, odymianie oraz pokrycie szkliwem kolorowym lub 
transparentnym. Na zakończenie zajęć prowadząca omówi-
ła krzywą wypału oraz pokazała uczestnikom jak należy zała-
dować piec do ceramiki. Kursantów ograniczała jedynie wy-
obraźnia, stąd do pieca trafiły bardzo oryginalne dzieła.

W trzecim tygodniu sierpnia 2022 r. odbyły się warsz-
taty zielarskie, prowadzone przez Adama Szarego – biolo-
ga z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, specjalizujące-
go się w fitosocjologii, ochronie przyrody i etnobotanice. 
Prowadzący rozpoczął prelekcją na temat podstaw etno-
botaniki, dzikiej kuchni i ziołoterapii. Następnie uczestnicy  
zabrali łopatki do wykopywania roślin, koszyczki na zioła, 
płócienne torby i wyruszyli w teren zebrania materiału ro-
ślinnego na „dziką” zupę. Podczas spaceru Pan Adam pre-
zentował właściwości wybranych roślin oraz sposoby wyko-
rzystywania ich w kuchni. Po powrocie z terenu materiał ro-
ślinny został oznaczony, a uczestnicy wraz z prowadzącym 
ugotowali z ziół aromatyczną zupę. Prelekcja na temat roślin 
w zastosowaniu magicznym, religijnym i symbolicznym roz-
poczęła drugi dzień warsztatów. Po wykładzie grupa w trak-
cie spaceru z prowadzącym poznała miejsca, gdzie człowiek 
świadomie bądź nie wywarł piętno na miejscowej szacie ro-
ślinnej. Na zakończenie warsztatów uczestnicy mogli zapo-
znać się z wybranymi aspektami kultury, w których rośliny 
zakorzeniły się w odniesieniach symbolicznych, m.in. sym-
bole roślinne w poezji i malarstwie, roślina obecna w daw-
nym i obecnym języku, roślina w dawnych i współczesnych 
obrzędach religijnych.

Warsztaty tkackie zamknęły cykl warsztatów karpackich 
organizowanych w ramach zadania. Zostały one zorganizo-
wane w pierwszym tygodniu września, prowadzącą była Ľu-
bica Talarovičová, urodzona i mieszkająca w miejscowości 
Snina na Słowacji, plastyczka, emerytowana nauczycielka, 
wolontariuszka w Organizacji Dziecięcej FÉNIX. Zajęcia roz-
poczęły się od wykładu na temat historii tkania oraz podstaw 
klasycznego tkania na krosnach, po czym prowadząca zapre-
zentowała uczestnikom własne wyroby utkane na krosnach 

oraz technikę tkania na dużym krośnie. Na-
stępnie uczestnicy przygotowali projekt 
i rozpoczęli prace na ramkach tkackich. Pod 
koniec dnia każdy z kursantów mógł samo-
dzielnie spróbować swoich sił przy pracy na 
dużym krośnie. Drugi dzień warsztatów był 
poświęcony dokończeniu pracy na ramce 
tkackiej oraz poznaniu techniki filcowania 
na gorąco. 

Z kolei od września do listopada br. 
w ramach zadania realizowane są słucho-
wiska karpackie w formie wykładów onli-
ne w czasie rzeczywistym oraz nagrań udo-
stępnionych w Internecie. Słuchowiska 
karpackie związane są z dziedzictwem kul-
turowym i przyrodniczym Bojków i Łem-
ków. Zaplanowano 10 wykładów: 
1. Obrzędowość Bojków i Łemków, Stanisław 

Drozd, Kierownik Gminnego Muzeum 
Kultury Duchowej i Materialnej Boj-
ków oraz Regionalnego Centrum Kultu-
ry w Myczkowie; 



Spacer podczas warsztatów zielarskich, fot. Lidia WidakWarsztaty ceramiczne, fot. Lidia Widak

Prace wykonane przez uczestników warsztatów 
ceramicznych, fot. Lidia Widak
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2. Kuchnia Bojków i Łemków, Krzysztof Zieliński, historyk 
sztuki, regionalista, dziennikarz, autor książek i artykułów 
dotyczących dziedzictwa kulturowego województwa pod-
karpackiego i obszarów pogranicza; 

3. Wierzenia i legendy Bojków i Łemków, Andrzej Potocki, pi-
sarz, historyk-regionalista, dziennikarz prasowy, radiowy 
i telewizyjny, animator kultury i pedagog; 

4. Wykorzystywanie roślin w codziennym życiu Bojków i Łem-
ków, dr hab. Łukasz Łuczaj, profesor Uniwersytetu Rze-
szowskiego, etnobotanik i ekolog roślin; 

5. Rośliny w przydomowych ogródkach Bojków i Łemków, 
dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek, architekt krajobrazu, ab-
solwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakow-
skiej, obecnie adiunkt i kierownik Pracowni Architektury 
Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

6. Muzyka i instrumenty Bojków i Łemków, 
dr Michal Smetanka, producent ludo-
wych instrumentów muzycznych, arty-
sta, nauczyciel, multiinstrumentalista, 
kolekcjoner, kompozytor; 

7. Architektura Bojków i Łemków, dr inż. 
arch. Marek Gransicki, czynny zawodo-
wo architekt, cieśla i technolog drew-
na, wykładowca akademicki. Autor sze-
regu publikacji naukowych i popular-
nonaukowych; 

8. Tradycyjne zdobnictwo Bojków i Łem-
ków, mgr inż. arch. Andrzej Bruno Ku-
tiak, z wykształcenia architekt i histo-
ryk sztuki; 

9. Ubiór Bojków i Łemków, Marianna Jara – urodzona w Gali-
cji na Ukrainie i zakochana w Galicji, swojej małej ojczyź-
nie. Sanoczanka z wyboru od 1992 r. Muzyk, dyrygent, 
kompozytor, teolog; 

10. Życie codzienne Bojków i Łemków, dr Mirosława Kopy-
stiańska, w latach 2004–2005 dyrektor Galerii Słowiań-
skiej w Krakowie. 

Więcej informacji:
https://instytutregionalny.eu/uniwersytet
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polecane publikacje

Katalog przedstawia producentów z województwa podkarpackiego z sektora przetwórstwa rolno-
spożywczego zrzeszonych w Klastrze Podkarpackie Smaki. Łączy ich wysoka jakość i tradycja. Oferują 
certyfikowaną żywność ekologiczną, produkty tradycyjne, wyroby regionalne oraz żywność wysokiej 
jakości, co ma dla nich większą wartość niż pogoń za zyskiem za wszelką cenę. W większości są to fir-
my rodzinne, w których często drugie, a nawet już trzecie pokolenie nawiązuje do tradycji kulinarnej 
regionu, szanując jego kulturowe dziedzictwo. Ich produkty powstają ze świadomej potrzeby ocale-
nia od zapomnienia tej tradycji oraz z zamiłowania do otaczającej nas natury. Wielu z tych przedsię-
biorców w nazwy swoich biznesów wplata własne nazwisko, dając nim gwarancję wysokiej jakości.

Koncepcja wydawnicza: Krzysztof Staszewski; rok wydania: 2022

Badacze dziejów i kultur odnajdują w zbiorze mitów, dawnych przesądów i zabobonów wiele niezwykle cennych 
informacji na temat podejmowania trudów codzienności i oswajania najbliższej przestrzeni przez człowieka. Jedną 
z nauk, która wyodrębniła się pod koniec XIX wieku z szeroko rozumianej etnografii jest etnobotanika. Zadaniem 
badaczy zgłębiających wiedzę etnobotaniczą jest m.in. odnajdywanie i zrozumienie związków łączących człowieka 
z otaczającą go przyrodą. W sposób popularny publikacja ukazuje, w jaki sposób człowiek włącza rośliny w grani-
ce swojego świata, nadając im znaczenie symboliczne. Szereg przykładów z terenu województwa podkarpackiego.

Autorzy: Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Rogut; rok wydania: 2014

Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim ochrony i użytkowania ogrodów dworskich w województwie pod-
karpackim. W opracowaniu zostają poruszane zagadnienia związane z pielęgnacją drzew i ogrodów oraz błędów 
najczęściej popełnianych w sztuce ogrodowej. Można również znaleść informacje o aktualnym stanie ogrodów 
dworskich na Podkarpaciu, ich utrzymanie, w mniejszym zakresie zaś tematykę historyczną.

Autor: Narcyz Piórecki; rok wydania: 2011

Stan zachowania świeckiego budownictwa drewnianego w województwie podkarpackim jest recenzowaną mo-
nografią, o tematyce dotyczącej „natury i kultury drewna”, które pomimo współczesnych przekształceń, jest ciągle 
obecne w zabudowie miast i wsi. Autorzy opisują wielowątkową problematykę budownictwa drewnianego na Pod-
karpaciu, począwszy od historii i tradycji, poprzez stan zachowania, aż do współczesnych adaptacji, przekształceń i 
nowych elementów wykonanych z tego materiału. Książka kończy się podsumowaniem oraz opisaną szczegółowo 
wybraną literaturą przedmiotu.
Autorzy: Agata Gajdek, Piotr Patoczka, Agnieszka Wójcik; rok wydania: 2016

Katalog producentów produktów 
tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych

Studium etnobotaniczne. Znaczenie roślin  
w kulturze, tradycji i życiu człowieka

Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich  
w województwie podkarpackim

Stan zachowania świeckiego budownictwa 
drewnianego w województwie podkarpackim

PODKARPACKIE 
SMAKI

KATALOG PRODUCENTÓW PRODUKTÓW  
TRADYCYJNYCH, LOKALNYCH I EKOLOGICZNYCH
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  
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