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Przez lata niektóre z uniwersytetów ludowych 
zamykały swoją działalność, inne natomiast 
prężnie rozwijały się. Choć w różnym stopniu, 

to wszystkie starały się tworzyć swoją ofertę opartą 
na koncepcji Grundtviga. Uniwersytety ludowe wciąż 
aktualizują swoją wiedzę na temat umiejętności po-
trzebnych człowiekowi. Obec-
nie w województwie podkar-
packim prężnie działa kilka 
tego typu placówek, a znacz-
na część spośród nich uzyska-
ła wsparcie w ramach Progra-
mu Wspierania Rozwoju Uni-
wersytetów Ludowych na lata 
2020–2030.

W ramach Priorytetu 1. Wspar- 
cie infrastrukturalne i programo-
we działających uniwersytetów 
ludowych prowadzących kursy stacjonarne z wykorzysta-
niem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne wsparcie 
uzyskał działający od 1959 r. Uniwersytet Ludowy Rzemio-
sła Artystycznego w Woli Sękowej (wcześniej we Wzdo-
wie) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy. 

Z kolei w ramach Priorytetu 2. Wsparcie tworzenia no-
wych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersyte-
tów ludowych uruchomiono: Zaleszański Uniwersytet Lu-
dowy w Kotowej Woli, Uniwersytet Ludowy w Bielinach 
oraz Karpacki Uniwersytet Ludowy. 

W ramach Priorytetu 4. Wsparcie rozwoju edukacji oby-
watelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokal-
nych dofinansowano działalność Uniwersytetu Ludowego 
Powiatu Jasielskiego, Uniwersytetu Ludowego w Kuźminie 
oraz Podkarpackiego Uniwersytetu Ludowego.

W województwie podkarpackim działają m.in.: 
1. Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli 

Sękowej, powiat sanocki, 
2. Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, Dźwiniacz, powiat 

bieszczadzki, 
3. Karpacki Uniwersytet Ludowy, 

Bystre, powiat leski, 
4. Zaleszański Uniwersytet Ludo-

wy w Kotowej Woli, powiat sta-
lowowolski, 

5. Uniwersytet Ludowy w Bieli-
nach, powiat niżański, 

6. Uniwersytet Ludowy w Kuźmi-
nie, powiat przemyski, 

7. Podkarpacki Uniwersytet Ludo-
wy, Tuszyma, powiat mielecki, 

8. Uniwersytet Ludowy w No-
wych Sadach, powiat prze-
myski. 
Jednym z uniwersytetów ludo-

wych, które zostały uruchomione 
dzięki środkom Programu Wspie-
rania Rozwoju Uniwersytetów Lu- 

dowych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego jest Karpacki Uni-
wersytet Ludowy w Bystrym, gmina Baligród, powiat leski, 
prowadzony przez Fundację Instytut Regionalny. Uniwer-
sytet rozpoczął działalność w 2021 r. 

Pierwsze kursy uruchomiono w 2022 r. Adresowane były 
przede wszystkim do osób dorosłych. Łącznie wzięło w nich 

udział 70 osób. Były to m.in. warsztaty rzeźbiarskie, zielar-
skie, ceramiczne, tkackie, hafciarskie oraz z wykonywania 
karpackiej biżuterii koralikowej, a także warsztaty fotogra-
ficzne. Oferta Karpackiego Uniwersytetu Ludowego była 
również adresowana do najmłodszych odbiorców. W warsz-
tatach plastycznych oraz z tworzenia domków dla owadów 
udział wzięło 30 dzieci z gminy Baligród. Karpacki Uniwer-
sytet Ludowy oferował również swoim słuchaczom słu-
chowiska dostępne on-line. W czasie rzeczywistym wykła-
dów o Łemkach i Bojkach wysłuchało ok. 530 osób, w cza-
sie późniejszym odsłuchało je natomiast ponad 2000 osób. 

Na 2023 r. zaplanowano m.in. organizację warsztatów 
zielarskich i kulinarnych. Ich realizacja będzie możliwa dzię-
ki środkom Programu Wspierania Organizacji Obywatel-
skich, Priorytet 1a, Narodowego Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W planach 
jest również uruchomienie innych kursów. Szczegółowe 
informacje dostępne będą na stronie: https://instytut-
regionalny.eu.  

dr Agnieszka Pieniążek, Martyna Lew
Fundacja Instytut Regionalny

Współczesne uniwersytety ludowe  
w województwie podkarpackim.
Karpacki Uniwersytet Ludowy



Przegląd4

Współczesne Bystre to miejscowość letni-
skowa z kilkoma ośrodkami wypoczynko-
wymi, która stanowi jeden z punktów na 

trasie wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej. Warto za-
trzymać się tutaj i odwiedzić dawny cmentarz, zadu-
mać się nad cytatem z pamiętników Aleksandra Fre-
dry lub udać się na spacer doliną potoku Rabskiego.

Część dóbr baligrodzkich
Bystre powstało w dobrach rodziny Balów herbu 

Gozdawa. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi 
z 1552 roku. W spisie podatkowym odnotowano wówczas 
młyn i dziewięciu chłopów zamieszkujących tę wieś. Dzie-
je Bystrego przez lata były ściśle związane z historią po-
bliskiego Baligrodu, który do połowy XVIII wieku stanowił 
część dóbr Balów. Ostatnią przedstawicielką tej rodziny, 
do której należało miasteczko nad Hoczewką oraz m.in. 
Bystre była Salomea z Balów Karsznicka. Gdy w 1770 roku 
jej synowie podzielili się majątkiem pozostawionym przez 
matkę, to najstarszy z nich, Antoni Karsznicki odziedziczył 
Baligród z Bystrem, Stężnicą, Jabłonkami i Kołonicami. 
Dziedzic dóbr baligrodzkich ze związku z Teklą Chojnac-
ką miał piątkę dzieci: Onufrego, Wincentego, Tadeusza, 
Konstancję (za Łysakowskim) i Elżbietę. Antoni Karsznic-
ki zmarł 26 grudnia 1821 roku, a związku z tym, że nie spi-
sał testamentu spór o dobra baligrodzkie, na które wów-
czas oprócz miasteczka składały się tylko Bystre i Stężnica 
ciągnął się przez dekadę. W 1831 r. trzej bracia Karszniccy 
zostali prawnymi współwłaścicielami Baligrodczyzny. Nie 
zakończyło to jednak rodzinnych rozliczeń i sporów mająt-
kowych, gdyż nie zostały spłacone roszczenia córek Anto-
niego. W efekcie w następnych latach doszło do całego 
ciągu przekazywania i odsprzedawania praw do poszcze-
gólnych części schedy po Karsznickich. W 1846 r. naj-
większą część Baligrodczyzny (w tym także Bystrego) sku-
pił Wincenty Dobrowolski (37⁄45), który jednak odsprze-

dał ją Leopoldowi Łysakowskiemu i Emilii z Łysakowskich 
Abgarowiczowej. Pozostałe dwie cząstki należały do Ta-
deusza (5⁄45) i Onufrego (3⁄45) Karsznickich. Bracia zmar-
li bezpotomnie, a ich schedę odziedziczy odziedziczyli Ły-
sakowscy i Abgarowiczowie. 24 kwietnia 1865 r. zmarła 
Emilia Abgarowiczowa, a jej majątek przypadł dzieciom 
Wiktorowi i Wincencji.

Rodzina Grossingerów
U progu siódmej dekady XIX 

wieku dziedzictwo Balów i Karsz-
nickich przechodzi w ręce Hersza 
Grossingera, żydowskiego kupca 
z Baligrodu. 19 marca 1869 roku 
nabył on dział Leopolda Łysakow-
skiego za 25 tysięcy złotych reń-
skich, a w następnym roku odku-
pił drugą część Baligrodczyzny od 
Wiktora i Wincencji Abgarowi-
czów za taką samą kwotę.

Bystre pod koniec XIX wieku 
wciąż pozostawało niewielką wsią 
silnie związaną z pobliskim Ba-
ligrodem. Spis przeprowadzony 
w 1870 roku wykazał w Bystrem 
108 mieszkańców.

Wspomniany wyżej Hersz 
Grossinger w latach 60. XIX w. 

skupił w swoich rękach znaczną część majątków ziemskich 
z okolic Baligrodu. Jeszcze w 1867 r. mieszkał w miastecz-
ku, a w świetle wysokości podatków, jakie płacił wcale 
nie należał do najbogatszych kupców baligrodzkich. Jed-
nym z pierwszych przejętych przez niego dóbr był majątek 
w Cisowcu. Jak można przeczytać w kronice parafii rzym-
skokatolickiej w Baligrodzie: (…) w okolicy Baligrodu stał się 
potentatem ubogi kotlarz Hersch Grossinger. Był to nadzwy-
czaj przedsiębiorczy i przemyślny człowiek. Dojście jego do po-
czątkowych tysięcy jest tajemnicą, jak u wielu jego współwy-
znawców, a miał je zrobić u Pani Giebułtowskiej, właścicielki 
Wołkowyi, Górzanki i Radziejowej. 

Do Grossingera ostatecznie należały majątki Baligród, 
Bystre, Stężnica, Roztoki Dolne i Mchawa. Przejściowo był 
także właścicielem klucza ciśniańskiego.

Dobra zgromadzone przez Hersza Grossingera odziedzi-
czyli jego synowie Łazarz i Chaim. Bracia podzielili je w ten 
sposób, iż starszemu z nich, Łazarzowi przypadły majątki 
w Baligrodzie i Mchawie, a młodszemu Chaimowi majątki 
Stężnicy, Bystrem i Huczwicach. Warto dodać, że część dóbr 
ziemskich z okolic Baligrodu pozostała w rękach przedstawi-
cieli rodziny Grossingerów aż do II wojny światowej.

Wielka wojna
Okolice Bystrego stały się areną zaciętych walk w stycz-

niu i lutym 1915 roku. W samej miejscowości spłonęła 
wówczas drewniana cerkiew pw. Narodzenia Matki Bożej 
wzniesiona 1821 roku. W okresie międzywojennym nie zo-

dr Łukasz Bajda

Urywki z dziejów  
Bystrego
Tam granica świata. Za Baligrodem wjeżdża 
się jak w czarne gardło. Droga i rzeka jest  
to jedno i toż samo, a od rzeki z jednej  
i drugiej strony wznoszą się czarne ściany 
jodeł i smereków.

A. Fredro, Trzy po trzy, red. K. Czajkowska, 
Warszawa 1987, s. 133



Wjazd do Bystrego, lata 40. XX wieku.  
Zbiory Iwony Irzyńskiej z Baligrodu

Cmentarz w Bystrem, 2013 r. Fot. Ł. Bajda
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stała odbudowana. Krwawe boje toczyły się o wzgórza do-
minujące nad drogą prowadzącą z Baligrodu do Cisnej. Jak 
podaje Andrzej Olejko, położoną powyżej Bystrego górę 
Jawor, z racji wydarzeń wojennych mieszkańcy mieli póź-
niej nazywać „piekłem”. Grozę tamtego czasu dobrze odma-
lował ksiądz administrator parafii rzymskokatolickiej w Ba-
ligrodzie, który tak w kronice parafialnej, przedstawił wy-
gląd miejscowości i najbliższej okolicy w lipcu 1915 roku, 
a zatem już po przesunięciu się frontu daleko na wschód: 
Z daleka widać już było miasteczko częścią spalone, częścią 
zdemolowane, lasy zrujnowane, pola zryte rowami strzelecki-
mi i granatami, wszędzie pełno mogił i krzyżów, wszędzie dało 
się czuć nieprzyjemny odór niedopalonych domów, rozkłada-
jących się ludzkich i zwierzęcych ciał. To wszystko przemawia-
ło zatem, że przed dwoma niespełna miesiącami zmagały się 
straszne siły, jakby dwóch tytanicznych olbrzymów.

Dwudziestolecie i okres II wojny światowej
Pierwszy spis powszechny przeprowadzony w odrodzo-

nej Polsce odnotował w Bystrem piętnaście domów i 87 
mieszkańców, w większości wyznania greckokatolickiego. 
Łacinników w miejscowości było zaledwie jedenastu.

Janina Przylińska, nauczycielka z Bystrego w kwestio-
nariuszu z badania środowiska napisała o Bystrem i sąsied-
nim Łubnem: Miejscowości mają piękne położenie. Mogłyby 
stanowić cenny ośrodek dla ruchu turystyczno-wypoczynko-
wego. Zainteresowanie ludności tą sprawą jest dość poważne. 
Brak odpowiedniego pomieszczenia nie stwarza na razie do-
godnych warunków. Wypełniająca kwestionariusz nauczy-
cielka zwróciła również uwagę na fakt odkrycia w pobliżu 
realgaru, z zaznaczeniem że eksploatacja nie jest możliwa 
ze względu na „znikomą ilość”. 

W okresie międzywojennym w miejscowości funk-
cjonował mały tartak. Jeszcze w 1914 roku jako właści-
ciel majątku w Bystrem figuruje Chaim Grossinger. Nato-
miast w latach 20. XX wieku nabył go Jan Maciej Wiktor 
(1878–1944), do którego należały również m.in. dobra: 
Długie, Wróblik Szlachecki i Zarszyn. Z tego okresu pocho-
dzą pierwsze wzmianki o skupisku cisów w okolicy miej-
scowości. Informacji tych dostarczył leśniczy w majątku 
Bystre – Jan Wermiński. Ostatecznie Jan Wiktor, za namo-

wą prof. Szymona Wierdaka, prezesa Lwowskiego Komite-
tu Państwowej Rady Ochrony Przyrody, zgodził się w 1935 
roku na utworzenie rezerwatu cisowego na zboczach góry 
Jawor. Bystre było również miejsce polowań dla rodzi-
ny i znajomych właściciela majątku. Częstym gościem był 
tutaj znany myśliwy Stefan Wiktor z Załuża.

W czerwcu 1937 roku w Bystrem zamieszkała Wanda 
Wiktor (1915–1993), córka Jana Macieja. Młoda, zaledwie 
dwudziestodwuletnia ziemianka objęła w zarząd leśny ma-
jątek o powierzchni 960 ha. Wiktorówna osiadła w siedmio-
pokojowym domu, przy którym wznosiły się stajnia, stodoła 
oraz znajdował się staw. W literaturze dom ów często okre-
ślany jest jako „leśniczówka”, ale słuszniej byłoby go okre-
ślać mianem dworu. Jego gospodyni włączyła się w życie to-
warzyskie miejscowego ziemiaństwa, co potwierdzają m.in. 
wpisy w zachowanej księdze gości jej domu w Bystrem.

Wanda Wiktor w początkach niemieckiej okupacji za-
angażowała się w pomoc tzw. „węgiernikom” czyli ochotni-
kom do polskiej armii tworzonej we Francji, którzy próbo-
wali przedostać się na Węgry. Była również wtajemniczo-
na w organizację trasy kurierskiej ZWZ-AK wiodącej z Sa-
noka do Budapesztu. Swoją działalność przypłaciła aresz-
towaniem przez Niemców w dniu 13 stycznia 1940 roku 
w Cisnej. Została przewieziona do Sanoka, a następnie tra-
fiła do więzienia w Wiśniczu, gdzie spędziła kilka miesięcy. 
Dzięki zabiegom krewnych Wanda Wiktor odzyskała wol-
ność pod koniec lipca 1940 roku, a następnie zamieszka-



Ośrodek wypoczynkowy „Predom-Zelmer” ok. 1976 roku; fot. K. Bednarski 
[Pocztówka wydana przez PTTK – Zakład Produkcyjny w Jaśle]. 
Zbiory Bartłomieja Machowskiego

Cmentarz w Bystrem, 2013 r. Fot. Ł. Bajda
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ła w Zarszynie. W czerwcu 1943 roku poślubiła dalekiego 
krewnego Adama Wiktora z Załuża. Po wojnie zamieszkała 
z rodziną w Gdańsku, do Bystrego już nigdy nie powróciła. 

Administracja leśna
Jesienią 1944 roku zostało utworzone Nadleśnictwo Ba-

ligród. Część jego załogi stanowili dotychczasowi pracow-
nicy prywatnych majątków leśnych oraz kadra okupacyjne-
go nadleśnictwa utworzonego przez Niemców. Pierwszym 
nadleśniczym w Baligrodzie został Eustachy Rolski. Bystre 
stało się siedzibą jednego z siedmiu leśnictw nowo utworzo-
nego nadleśnictwa. Leśniczym mianowano początkowo Mi-
chała Berdę, który wkrótce wyjechał na Ziemie Zachodnie. 
Leśniczy miał do pomocy trzech gajowych – Jana Wermiń-
skiego, Jana Kijowskiego i Juliana Słoika. Z uwagi na działal-
ność podziemia ukraińskiego praca w terenie rozpoczęła się 
dopiero w 1948 roku. Jak wspominał Eustachy Rolski, jeden 
z oddziałów UPA spalił zabudowania majątku w Bystrem. 
Dopiero w 1952 roku wybudowano tu nową, murowaną le-

śniczówkę. W latach 60. powstały zaś dwie osady 
dwurodzinne przeznaczone dla robotników leśnych.

Warto wspomnieć, że na przełomie 1959 i 1960 
roku w Bystrem rozpoczął działalność Bieszczadz-
ki Zespół Młodzieżowy. Była to grupa siedemna-
stu drwali w wieku od 19 do 30 lat, wywodzących 
się z różnych środowisk i wykonujących wcześniej 
różne zawody, którzy stworzyli coś na kształt ko-
muny socjalnej ze wspólną kasą i wspólną kuchnią, 
zamieszkujących jeden barak. Z Bystrego przenie-
siono ich następnie do Smereka. W 1960 roku uka-
zał się na ich temat reportaż w tygodniku „Dooko-
ła Świata”. Część opuściła już wówczas Bieszczady, 
reszta miała zostać osadnikami w miejscowości Raj-
skie. Jak podaje w jednej ze swoich książek Edward 
Marszałek: Żaden z nich nie przetrwał w Bieszczadach 
dłużej – nie udało się też odnaleźć żadnego z Młodzie-
żowych drwali ani nawet ustalić jakichkolwiek faktów 
z okresu ich działalności. 

Turystyka
Współcześnie w Bystrem bardzo rozrosła się oferta tu-

rystyczna. Wszystko zaczęło się jeszcze w latach 60. ubie-
głego wieku, gdy powstał tu niewielki ośrodek wypoczyn-
kowy Rzeszowskich Zakładów Elektromechanicznych. 
Obiekt mógł pomieścić kilkadziesiąt osób. W początkach 
następnej dekady ZELMER rozpoczął budowę nowego 
ośrodka, który został oddany do użytku w 1975 roku. Jak 
podkreśla jego długoletni pracownik, pan Mieczysław Szy-
bowski z Baligrodu: 

– Na tamte czasy to był jeden z najlepszych ośrodków 
w Bieszczadach, a wszystko było zrobione z klasą. Nawet 
ministrowie do nas przyjeżdżali. Trzeba było mieć niesamo-
wite znajomości aby spędzić tutaj wczasy, a wszystko nale-
żało załatwiać z dużym wyprzedzeniem.

W ośrodku w Bystrem wypoczywało m.in. małżeństwo 
aktorów Mieczysław Voit i Barbara Horowianka. W czę-
ści hotelowej, w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych oferowano 
92 miejsca noclegowe. Ponadto 45 wczasowiczów mogło 
znaleźć kwatery w domkach kempingowych. Wypoczy-
wający w Bystrem mieli do dyspozycji korty tenisowe, bo-
iska sportowe, a w zimie wyciąg narciarski z wypożyczal-
nią sprzętu. Ogromną atrakcją była kryta pływalnia z pod-
grzewaną wodą, wyposażona również w saunę i solarium. 
Funkcjonowała również biblioteka obejmująca trzy tysiące 
tomów. Warto wspomnieć, że ten duży ośrodek dawał za-
trudnienie około pięćdziesięciu osobom.

Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ZELMER w trud-
nych latach 80. był w dużym stopniu samowystarczal-
ny żywnościowo. Funkcjonowały tutaj dwie ogrzewane 
szklarnie, w których uprawiano ogórki i pomidory, a po-
nadto założono świniarnię na ponad trzydzieści tuczników. 
Ośrodek należał do rzeszowskich zakładów aż do 2006 
roku. Później zmienił właściciela i nazwę.

Współcześnie Bystre stanowi punkt startowy ścieżki 
przyrodniczej „Dolina Rabskiego Potoku”, wyznakowanej 
z inicjatywy Nadleśnictwa Baligród.  



Komańcza pow. sanocki. Strzyżenie owcy. Fot. R. Reinfuss 1937. 
Zbiory Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (MBL)
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Przemysł ludowy, zwany niekiedy przemysłem 
domowym, jest dziedziną z pogranicza kultu-
ry oraz ekonomii, która integruje się ze sztu-

ką ludową. W ostatnich latach w wyniku zmiany mo-
delu wykorzystania przez konsumentów przestrze-
ni czasu wolnego, coraz większego znaczenia w go-
spodarce turystycznej nabierają specyficzne walory 
destynacji odwiedzanych przez turystów, wczasowi-
czów czy kuracjuszy. 

Oprócz infrastruktury rekre-
acyjno-turystycznej i balneolo-
gicznej oraz dostępności do miej-
scowych walorów kulturowych czy 
przyrodniczych wzrasta także za-
potrzebowanie na miejscowe po-
trawy, sery, wina i destylaty oraz 
prezentacje lokalnego folkloru 
z możliwością aktywnego w nich 
uczestnictwa. Wzrasta też zainte-
resowanie warsztatami rękodziel-
nictwa i szkołami rzemiosła, gdzie 
można zapoznać się ze sposoba-
mi ręcznego wytwarzania ozdób 
czy przedmiotów codziennego 
użytku. Aby zaproponować zakup wyrobów tradycyjnych 
lub uczestnictwa w ich wytwarzaniu, warto podjąć próbę 
wskazania na najbardziej charakterystyczne wyroby ludowe 
i poznać sposoby ich wytwarzania przez Bojków i Łemków 
w Bieszczadach Zachodnich i Beskidzie Niskim do lat 40. 
XX w. Zagadnienie to przeanalizujemy w kilku miejscowo-
ściach powiatów: leskiego i sanockiego, które przed 1939 r. 
znajdowały się w województwie lwowskim. 

Źródłem poznania życia mieszkańców wsi położonych 
na pograniczu Bojkowszczyzny (dalej: Boj.) i Łemkowsz-
czyzny (dalej: Łem.) są unikalne dokumenty zachowane 
w archiwach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sano-
ku – zespół: Materiały z badań terenowych (dalej: AMBL) 
oraz w Muzeum Historycznym w Sanoku – zespół: Archi-
wum miasteczek i wsi pow. sanockiego, leskiego i ustrzyc-
kiego (dalej: AMH). Dokumenty te to rękopisy: Kwestio-
nariusz informacyjny oraz Kwestionariusz badania środo-
wiska sporządzane przez nauczycieli na polecenie Inspek-
toratu Szkolnego w Sanoku w latach 30. XX w. Zazna-
czyć przy tym należy, że oprócz sfery kultury materialnej 
w kwestionariuszach nauczyciele odpowiadali też na py-
tania z zakresu spraw antropologicznych, topograficznych, 
wyznaniowych, politycznych, kultury duchowej i ziołolecz-
nictwa. Obrazu zawartego w kwestionariuszach dopełniają 
wywiady terenowe z lat 60. XX w. zachowane w zbiorach 
prof. Romana Reinfussa w Archiwum Zakładu Kultury Pol-
skiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii-Curie 
Skłodowskiej w Lublinie (dalej: AZKP UMCS).

Dla potrzeb artykułu przyjmujemy podział na przemysł 
ludowy (domowy) obejmujący ręcznie wykonywane przed-
mioty na potrzeby rodziny i własnych gospodarstw oraz 
rzemiosło obejmujące wytwarzanie przedmiotów w celach 
komercyjnych. Archiwalny materiał źródłowy jest bardzo 

obszerny, więc ograniczymy się tu do przedstawienia naj-
bardziej reprezentatywnych przykładów1 tej sfery działal-
ności prowadzonej przez ruską ludność góralską czerpiącą 
z tradycji wołoskich i żyjących wśród nich Cyganów2, Po-
laków i Żydów. 

Rękodzielnictwo ludowe obejmowało wyrób przedmio-
tów z materiałów pozyskiwanych w gospodarstwie i naj-
bliższym otoczeniu. Były to następujące aktywności: tkac-
two i sukiennictwo, hafciarstwo, wyrób ozdób, obróbka 

drewna, koszykarstwo i plecionkarstwo, rymarstwo, wyrób 
instrumentów, obróbka rogów i kości, garncarstwo, kowal-
stwo, garbarstwo, garncarstwo, bednarstwo, rzeźbiarstwo 
użytkowe, kamieniarstwo.

Tkactwo i sukiennictwo 
Oparte były na pozyskiwanym w gospodarstwie su-

rowcu poprzez uprawę lnu i konopi oraz hodowlę owiec. 
Było najbardziej rozpowszechnionym zajęciem, które zdo-
minowały kobiety wiejskie. Uzyskiwane tą drogą przędza, 

Wojciech Wesołkin

Przemysł ludowy oraz 
rzemiosło w karpackich wsiach 
górali ruskich Bojków i Łemków



Myczków, pow. leski. Torba parciana (len) 
z l. 20/30 XX w. Fot. N. Matuszewska 
2022 r. Zbiory MB

Królik Polski i Wołoski, pow. krośnieński. Wzory haftu z 1936 r. 
Zbiory MH

Przegląd8

płótno i sukno stanowiły podstawę do szycia odzieży let-
niej i zimowej: koszul (soroczka, czachłyk, oplitcza), sukien-
nych kamizelek, kurtek i palt (łajbyk, hunia, czuha, kurtak, 
sirak), spodni (chołoszni, haczy) i in. (AMBL – Boj. Terka: Lud 
przerabia wełne na sukno. Wełnę przędą tkają a potem biją 
w stępach; Boj. Lutowiska: Istnieje wyrób sukna na „kurta-
ki” i „łajbiki”; Boj. Stężnica: (…) sukno, z którego szyją kurt-
ki i bundy; Łem. Turzańsk: Dla własnego użytku sieją len i ko-
nopie, przędą i wyrabiają płótna. Przy oczyszczaniu włókien 
lnu i konopi posługują się najpierw cierlicą, potem międlicą. 
Oczyszczone włókna przędą wrzecionami, a płótna wyrabia-

ją przeważnie kobiety 
lub dziewki na warszta-
tach, które można spo-
tkać w każdym domu. 
(…) sukno [wyrabiają] 
na warsztatach tkac- 
kich dla własnego użyt-
ku (t. j. na kurtaki, guńki, 
i spodnie); Łem. Puławy: 
Przędą wełnę w domu, 
następnie dają do tka-
czy, poczem w foluszach 
wybijają ją to sukno na 
guńki; AMH – Łem. Ja-
wornik: (…) płótno lnia-
ne i z konopi same ko-
biety robią i mają swe 
własne warstaty tkac-
kie. (…) Spodnie i ko-

szule noszą z domowego płótna i tak zwane huńki ze sukna 
z wełny owczej; Boj. Smerek: Przemysł tkacki i włókienniczy, 
mimo że wymaga dużo wkładu jest samowystarczalny); AMH 
– Boj. Rabe k/Baligrodu: Zimową porą na łajbik zarzucają 
huńkę sukienną z zaszytymi rękawami; AMBL – Łem. Balni-
ca: (…) z wełny robili grube sukno na tak zwane siraki…;). Z sa-
modziałowej wełny owczej i z nici tkano też bieżniki-narzu-
ty zwane wereta (AMBL – Boj. Rajskie: Wełnę przerabiają 
na sukno oraz werety, któremi przykrywają konie; Boj. Dwer-
nik: Wełnę na sukno przerabiają. Narzędzia: Kudela, snowal-
nycia, krosna, stupa. Werety robią; B. Skorodne: Lud przera-
bia wełnę na sukno i na werety zwane płachtami); Łem. Pre-
łuki: Wełnę przerabiają na sukno i werety na tych samych 
warsztatach co płótno).

Hafciarstwo 
Uprawiały je kobiety zdobiąc odzież (AMBL – Boj. 

Dwernik: Noszą dawne stroje ludowe z płótna samodziałowe-
go ozdobione wyszyciem krzyżykowem; Boj. Lutowiska: Pra-
wie każda dziewczyna umie pięknie wyszywać; Boj. Rosocha-
te: Tutaj nie haftują tylko wyszywają krzyżykami; Boj. Terka: 
Wyszywają koszule oraz krawotki kolorowemi nićmi; Boj. We-
tlina: Haftu nie znają, tylko pięknie wyszywają; Boj. Żołobek: 
Wszystkie dziewczęta umieją wyszywać swoje „soroczki”; Boj. 
Żernica Wyżna: Jest kilka hafciarek, które zajmują się hafto-
waniem gorsetów i kołnierzyków; Boj. Wołkowyja: Hafciar-
ki są, bo wszyscy mają koszule wyszywane; Łem. Dołżyca k. 

Komańczy: (…) niewiasty czepce noszą strojne i wyszywane…; 
Łem. Turzańsk: Hafciarek nie ma, tylko dziewczęta wyszywają 
na „soroczkach” (koszulach) „krywatki” t. j. wzory krzyżykowe, 
ale tych do haftu nie można zaliczyć; Łem. Prełuki: Koszule 
lniane, konopne lub bawełniane na ramionach, koło szyi i rąk 
wyszywane krestykami – krzyżykami-motywy ludowe- barwy 
zielona-czerwona-żółta-niebieska-różowa i granatowa…Ka-
mizelki z sukna jasnoniebieskiego barwnie wyszyte harasem 
/Motyw ludowy/; Łem. Czeremcha: We wsi są zdolne haf-



Królik Polski i Wołoski, pow. krośnieński. Wycinanki z papieru 
z 1936 r. Zbiory Muzeum Historycznego w Sanoku (MH)

Baligród, pow. leski. Gorset kobiecy. Fot. W. Wesołkin 2022 r. 
Zbiory MBL

Komańcza, pow. sanocki. 
Urządzenie do wyrobu rzemieni. 

Fot. W. Szulc 1970 r. Zbiory MBL

Rybne, pow. leski. Dzieżka do 
wyrabiania ciasta dłubana w pniu 

osiki z pocz. XX w. 
Fot. N. Matuszewska 2022 r. 

Zbiory MB
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ciarki; Łem. Kamionka: koszule, chustki i fartuszki wyszywa-
ją wolnym lub łańcuszkowym ściegiem, obecnie zaczynają wy-
szywać także krzyżykami; Łem. Wisłoczek: Istnieją hafciar-
ki, które haftują kwiaty na serdakach; AMH – Boj. -Rabe k/
Baligrodu: Dziewczęta koszule noszą wyszywane – na koszu-
lę wdziewają gorset wyszywany jedwabnemi nićmi – blaszka-
mi albo koralikami – motywy własnego pomysłu; Łem. Królik 
Polski i Królik Wołoski: Motywem, najczęściej używanym do 
haftowania na chustkach, jest róża, oddana dość wiernie, z za-
znaczeniem płatków korony a niekiedy nawet pręcików z pyl-
nikami (róża t.zw. cukrowa, pospolita w tut. ogródkach) z list-
kami ząbkowanymi, na których znać żyłki, haftowane zwykle 
kolorem żółtym. Z różami pomieszane są inne drobne kwiaty, 
kolorowe, pączki i drobne listeczki. Kolory bardzo żywe, prze-
waża różowy z zielonym, starają się wiernie naśladować barwy 
kwiatów i liści).

Wyrób ozdób 
Był on domeną młodych, często jeszcze niezamężnych 

kobiet. Głównie na Łemkowszczyźnie popularnym było no-
szenie na szyi kołnierza zwanego krywulka (AMH – Łem. 
Dołżyca k. Komańczy: (…) na szyję ozdoby pięknie we wzory 
z korali nanizane szerokie mają – „krywulki”) lub krajka (AMBL 
– Łem. Wola Michowa: Na szyi tak zwana krajka z koralików 
kolor[owych] we wzory). Szerokość tej ozdoby świadczyła 
często o zamożności rodziny, z której pochodziła noszą-
ca ją kobieta (AMH – Łem. Czystohorb: Im bogatsza dziew-
czyna, tym większa „kryulka” w rodzaju kołnierza z różnokolo-
rowych koralików, ułożonych w piękne wzorki). Ozdobą no-
szoną na szyi były też łanki: (AMH – Boj. Smerek: (…) nie-

które noszą z paciorków zrobione łanki, tu zwane „drabynka”; 
Boj. Rabe k/Baligrodu: Na szyi noszą korale-naszyjniki robio-
ne z drobniutkich koralików).

Ozdabiano również wnętrze izby mieszkalnej (AMBL – 
Boj. Baligród: Przystrajają [izbę] tylko wycinankami i sztucz-
nymi kwiatami; Boj. Polańczyk: Izbę przystraja się wycinan-
kami i kwiatkami; Boj. Rosochate: Izby przystrajają gałązka-
mi jodły i kwiatami robionemi z bibuły; Łem. Turzańsk: Obi-
jają ściany tylko bibułą kolorową lub papierem kolorowym, 
ale tylko pod obrazami; AMH – Łem. Królik Polski i Królik 
Wołoski: (…) tu i ówdzie tylko trafi się ściana pomalowana 
w drobne bezpretensjonalne kwiatuszki z drobnymi listeczka-
mi lub u kilku Rusinów proste, barwne wycinanki rzędem na-
klejone, mało oryginalne w pomysłach).

Obróbka drewna 
Była domeną mężczyzn i niemal każdy z nich potrafił 

wykonać na własne potrzeby prace z zakresu ciesielstwa, 
bednarstwa, kołodziejstwa czy stolarstwa. Działalność ta 
była sposobem do uzyskania wszelkiego rodzaju prostych 
mebli, wozów, sań, naczyń i pojemników do transporto-
wania, gromadzenia i przechowywania surowców i prze-
tworów z mleka, np. bryndzy. Wytwarzano drewniane sza-
fliki, cebry, beczki i in. oraz zwarky do gotowania bielizny 
(AMH – Boj. Smerek: Po kątach „cebry” i beczki własnej ro-
boty). Budowa domów i wytwarzanie środków transportu 
było także realizowane; (AMH – Łem. Osławica: (…) umie-



Polańczyk, pow. leski. Kosz pleciony z korzeni sosny i jałowca, 
Fot. M. Łastówka 1965 r. Zbiory MBL.

Kalnica k. Baligrodu, pow. sanocki. Plecenie kobiałki. 
Fot. R. Reinfuss 1935. Zbiory MBL

Hoczew, pow. leski. But słomiany (ocieplacz) z pocz. XX w. 
Fot. N. Matuszewska 2022 r. Zbiory MB
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ją robić koła do wozu, cebrzyki i znają się na budowie chat; 
Boj. Smerek: Ciesielstwo, kołodziejstwemo, bednarstwo, sto-
larstwo wykonywali we własnym zakresie i jest ono uprosz-
czone; Łem. Puławy: Wyrabiają: (…) żarna, wozy, sanie, sze-
rokie i długie łopaty do nawozu…; AMBL – Boj. Żołobek: We 
wsi są cieśle, stolarze, kołodzieje samoucy; Boj. Polana: Łyżki 
wyrabiają sami; Łem. Czeremcha: (…) łyżkarstwo dla własne-
go użytku; Łem. Osławica: (…) robią też wozy, sanie i gonty).

Koszykarstwo i plecionkarstwo 
Oparte było na surowcu pozyskiwanym okazjonalnie 

(korzenie jałowca, leszczyna, wierzba, słoma) rozwijano 
w ograniczonym zakresie na własne potrzeby. (AMBL – Boj. 
Stuposiany: Istnieje koszykarstwo zastosowane do użytku do-
mowego (przeważnie koszyki na ziemniaki); Boj. Rosochate: 

Wyrabiają kosze i półkoszki z korzeni jodły i świerku i prętów 
„łozyny”; Łem. Prełuki: Plotą opałki dla siebie; Boj. Stężni-
ca: Dawniej pleciono ze słomy żytniej kapelusze; Boj. Woł-
kowyja: (…) chłopów kilku ma słomiane kapelusze własnego 
wyrobu…; Łem. Jawornik: Kapelusze własnoręcznie plecione 
ze słomy; AMH – Łem. Kamionka: Wyrabiają koszyki i opał-
ki przeważnie z korzeni jałowcowych lub świerkowych. Koszy-
ki te są bardzo silne i trwałe; Łem. Puławy: (…) kobiałki o spe-
cjalnie sporządzonym szkielecie i wyplatane grubemi wióra-
mi z gałęzi leszczyny; Łem. Czystohorb: Wyrabiają koszyki 
t.zw. opałky z łozyny; Łem. Wola Michowa: Koszyki wyrabia-
ją zwyczajne do sadzenia ziemniaków; Łem. Maniów: Koszyki 
plotą na własne potrzeby z cienkich patyczków; AMH – Łem. 
Jawornik; Wyrabiają koszyki z wikliny i słomy; Łem. Wisłok 
Wielki: (…) noszą kapeluszyki słomiane, własnej roboty). Ple-
ciono też wieńce dożynkowe (AMBL – Łem. Turzańsk: (…) 
dożynki u Ks. Proboszcza, gdy po zakończonym żniwie przyno-
szą wieniec z owsa).

Rymarstwo 
Było zajęciem, które rozwijało się bardzo wcześnie, 

szczególnie we wsiach zakładanych na prawie wołoskim. 
Jedną z danin dorocznych pobieranych od kmieci, określo-
nych w średniowiecznych patentach lokacyjnych, był po-
pręg, czyli skórzany rzemień będący elementem rzędu koń-
skiego. Ze skóry wołowej wykonywano własnoręcznie ro-
dzaj butów, jakimi były chodaky, kierpci, czyli kierpce, do 
których w okresie zimowym stosowano wełniane sznury 
wołoky, okręcając nimi łydkę (AMH – Boj. Smerek: Na nogi 
ubierają chodaki „chodaczata”; Łem. Jawornik: Chodaki szyją 
sami; Łem. Osławica: (…) szyją sami chodaki; AMBL – Łem. 
Wola Michowa: Obuwają się w chodaki (drepce) i okręca-
ją nogi sznurami zrobionymi z wełny (wołoki). Nieodzownym 
elementem stroju miejscowego górala były pasy skórzane 
(AMH – Boj. Rabe k/Baligrodu: (…) szeroki pas z kieszenią, 
w której znajduje się fajka, pugilares i nóż).

Wyrób instrumentów
Jak stwierdzono w ankietach, ograniczał się on do wy-

robu skrzypiec zw. huśli i fletów pasterskich (AMBL – Łem. 
Zubeńsko: Skrzypce, które sami wyrabiają; Łem. Dołżyca k/
Komańczy: (…) sami sporządzają piszczałki pastusze). Nale-
ży jednak podkreślić, że kilka innych instrumentów jak bas, 
bęben, dudy zw. gajdy, fujarka zw. sopiłka, harmonia i trom-
bita były znane miejscowym góralom (AMBL – Boj. Dwer-
nik: Używane są skrzypce i bas i bęben. „Trembity” pamiętają; 
Boj. Stuposiany: (…) trembity i dudy tak zwane „gajdy).

Obróbka rogów i kości 
Zajęcia te odnotowane w kilku wsiach z omawianego 

terenu. Z rogów bydlęcych wykonywano instrumenty sy-
gnałowe i pojemniki na sól (AMBL – Łem. Mików: Z rogu 
robią trąbe, która służy do trąbienia w czasie nocnej warty; 
Łem. Czystohorb: Z rogu wyrabiają t.zw. riżky, które służą 
do dawanie soli owcom). Rogi jelenia stosowano do opra-



Kielczawa, pow. leski. Zdobione okucie wozu. 
Fot. Wł. Szulc 1966 r. Zbiory MBL
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wy narzędzi i wytwarzania grzebieni (AMBL – Boj. Cisna: 
Niektórzy wieśniacy wykonują z rogu grzebienie; Boj. Luto-
wiska: Z rogu robią grzebienie i okładki do narzędzi jak nóż; 
Łem. Jawornik: Z rogów jelenich wyrabiają ramki i rączki do 
noży; Łem. Łupków: Grzebienie rogowe). Zdobione grzebie-
nie wyrabiał w Komańczy Cygan prowadzący kuźnię (AZKP 
UMCS – Łem.- Komańcza: (…) robił grzebyki z rogu, stemplem 
wypalał wzory (stempel ten sam co do wyrobów żelaznych).

Garncarstwo 
W zakresie wytwarzania naczyń glinianych odnoto-

wano w Jaworniku (AMBL – Łem. Jawornik: Garnki lepią 
także i chłopi, a nakrywki do garnków wykuwają z kamienia). 
Jak wynika z powyższych ustaleń większość potrzeb po-
wszechnych, ale i estetycznych zaspokajana była we wła-
snym zakresie. Wynikało to po części z ograniczenia kon-
taktów z bardziej rozwiniętymi gospodarczo obszarami ni-
zinnymi, a także z ubóstwa ograniczającego gotówkową 
wymianę towarową. Miejscowy gazda dysponował gotów-
ką z reguły jesienią po sprzedaży wypasanych latem wołów 
na jarmarkach w Lutowiskach, Baligrodzie czy w Bukow-
sku, ale i tak wtedy w pierwszej kolejności opłacał ciążą-
ce na nim podatki oraz spłacał pożyczki i zobowiązania za-
zwyczaj wcześniej zaciągnięte u Żydów, kupował sól, cza-
sem monopolkę. Sytuacja zaczęła się zmieniać w okresie 
międzywojennym, kiedy to pojawiła się możliwość pracy 
na kolei, przy wydobyciu ropy naftowej czy na eksploatacji 
lasów i przerobie drewna w tartakach. Jednak kryzys eko-
nomiczny przełomu lat 20. i 30. XX w. zdecydowanie ogra-
niczył możliwość uzyskania dodatkowych dochodów, co 
poniekąd powodowało konieczność powrotu do samowy-
starczalności gospodarstwa domowego. 

Choć większość potrzeb w gospodarstwie miejscowi 
górale potrafili zaspokoić we własnym zakresie, to jednak 
były wyroby i czynności, których powszechnie nie potrafi-
li sami wykonać. Do nich należały głównie obróbka meta-
li, gliny oraz m.in. bardziej złożone kamieniarstwo czy bed-
narstwo.

Kowalstwo 
Było najbardziej pożądaną działalnością rzemieślni-

czą na opisywanym terenie. Kowal był postrzegany we wsi 
jako osoba niezbędna. (AZKP UMCS – Łem. Komańcza: 
Kowal lepszy jest od księdza, bo bez księdza, można sobie dać 
radę a bez kowala nie). Działalność ta była domeną Centu-
rów, czyli Cyganów osiadłych w analizowanej części Kar-
pat, zwanych też Sanocka Roma. Wykonywali oni przed-
mioty metalowe w kuźniach stałych i wędrownych. Wyra-
biali narzędzia gospodarcze gwoździe, młoty, motyki, sie-
kiery, dłuta i in. (AMBL – Boj. Stuposiany: Na uwagę zasłu-
gują wyroby cygańskie jak motyki, zęby do bron, młotki, pod-
kowy i.t.p.; Boj. Terka: Motyki, sierpy, młotki i babki do klepa-
nia kos wyrabiają cyganie; Boj. Wetlina: (…) wiosną naprawia 
i ostrzy pług kowal-cygan. (…) motyki robi kowal-cygan; Łem. 
Posada Jaśliska: motyki wyrobów cygańskich-kowalskich; 
Łem. Lipowiec: Miejscowy cygan zaopatruje ludność w przez 

siebie wyrabiane z odłamków szrapneli, siekiery; AMH – Boj. 
Smerek: Kowalstwem i ślusarstwem zajmują się cyganie). Cy-
ganie okuwali pługi, wozy i sanie, ale też oczywiście oku-
wali konie i woły. Wykonywali też często zdobione okucia 
do wozów oraz skuwki i sprzączki do pasów gazdowskich 
zw. czeres (AZKP UMCS – Łem. Komańcza: Moda na rze-
czy zdobione przyszła z Węgier. Przedmiot zdobiony kosztował 
dwa, a czasami i trzy razy drożej. Jeżeli gospodarz miał zdo-
bione okucie wozu wiadomo było że jest bogaty). Bez więk-
szego powodzenia próbowano wytwarzać ozdobne ele-
menty uprzęży (AZKP UMCS – Łem. Komańcza: (…) tzw. 
braczki (w 1924 r.) były to ozdobne koła przypinane do uprzę-
ży końskiej. „Braczki” wykonywano z aluminium i z mosiądzu. 
(…) Moda na „braczki” przyszła z Węgier, ale nie przyjęła się). 
Kowale Cyganie wykonywali też prace kowalskie przy bu-
dowie cerkwi. Kuli gwoździe, okucia drzwi, kraty, krzyże 
wieńczące kopuły świątyni (AZKP UMCS – Łem. Komań-
cza: (…) miał przenośne kowadło wbijane w ziemię. Dawniej 
jak kowal miał kowadło na pniaku musiał płacić podatek. (…) 
miał również przenośny miech. (…) Gdy wybierał się na budo-
wę jakieś cerkwi w okolicy, zabierał kowadło i miech przeno-
śny ze sobą. (…) Kowal robił wszystkie żelazne rzeczy od gwoź-
dzi do krzyża).

Należy zaznaczyć, że miejscowi Cyganie, także kowale, 
trudnili się muzykowaniem tworząc kapele grające m.in. na 
wiejskich weselach i zabawach ludowych (AZKP UMCS – 
Łem. Komańcza: Gdy miał 20 lat nauczył się grać na basach. 
W zimie zajmował się kowalstwem, a w lecie chodził grać).

Garbarstwo
W ograniczonym zakresie, wykonywano je w związku 

z hodowlą owiec i bydła. Rzemiosło to wymagało spore-
go zaangażowania i wiedzy i zwykle było zajęciem dodat-
kowym. (AMBL – Boj. Polańczyk: Jest garbarstwo w bardzo 
małym zakresie, t. j. wyprawa skóry na rzemienie od dawna…; 
Boj. Stuposiany: Garbarstwem zajmuje się jeden gospodarz, 
który właściwie jest rolnikiem, zaś garbarstwo traktuje jako 
zajęcie uboczne; Boj. Żołobek: We wsi jest jeden garbarz; Boj. 
Wetlina: W ostatnich czasach są próby wyprawiania domo-
wego skór i wyrobu chodaków…; Łem. Jawornik: (…) zaczyna-
ją wyprawiać skóry).



Polańczyk, pow. leski. Zabawka koń na biegunach. Fot. M. Łastówka 
1965 r. Zbiory MBL
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Gonciarstwo 
Uprawiane było we wsiach, które posiadały lasy jodło-

we. Zarobkowe wytwarzanie gontów odnotowano w Osła-
wicy (AMBL – Łem. Osławica: robią też … gonty) Dawni 
mieszkańcy tej wsi wspominali, że gonty sprzedawano 
Żydom i do okolicznych miejscowości, także do położo-
nych na Słowacji. W Prełukach nauczyciel pytany o umie-
jętność wytwarzania przedmiotów i urządzeń drewnianych 
wskazał jedynie na wykonawców gontów (AMBL – Łem. 
Prełuki: Mieszkają tylko gońciarze).

Bednarstwo 
Obejmowało ono też sferę komercyjną (AMBL – Boj. 

Czarna: Mieszkają bednarze; Łem. Posada Jaśliska: (…) b. wielu 
było bednarzy. Wyroby swe przed wojną wywozili aż koło Ko-
szyc (ob. w Czechosłowacji).

Rzeźbiarstwo użytkowe
Ankietowani nauczyciele odnotowali w Lutowiskach 

i okolicach Rymanowa Zdroju. Współwłaścicielka uzdrowi-
ska Anna z Działyńskich hr. Potocka, w celu poprawy statu-
su materialnego okolicznej ludności łemkowskiej, zorgani-
zowała w tym zakresie kursy. Ich efektem był wyrób drew-
nianych przedmiotów użytkowych zbywanych wśród kura-
cjuszy odwiedzających uzdrowisko (AMBL – Boj. Lutowi-
ska: Są rzeźbiarze: robią oprawy do rogów, piórniki dla dzie-
ci, krzyżyki-zdobione zwierzętami i liśćmi; AMH – Łem. Ba-
łucianka: Zajmują się tylko rzeźbą tac, talerzy, popielniczek, 
wieszadeł pod ręczniki, kałamarzy, kasetek z drzewa lipowego; 

Łem. Deszno: (…) zasługuje na uwagę snycerstwo uprawiane 
także w sąsiednich miejscowościach).

Kamieniarstwo 
Nie było ono powszechnym zajęciem. Wykonywano 

je w miejscowościach, które położone były w okolicach 
występowania odpowiedniego surowca. Odnotowano je 

w kwestionariuszu opisującym wieś położoną w dolinie 
Wisłoka (Łem. Puławy: Wyrabiają: kamienie żarnowe, rza-
dziej młyńskie…). Inne źródła, m.in. praca Andrzeja Stacho-
wiaka „Kamieniarstwo ludowe na Łemkowszczyźnie”, do-
starczają informacji o działalności jaśliskiego ośrodka ka-
mieniarskiego już w średniowieczu. Najdłużej rzemiosłem 
tym trudnili się kamieniarze Polacy mieszkający w Posadzie 
Jaśliskiej, którzy jeszcze po II wojnie światowej wytwarza-
li kamienie żarnowe.

Wyroby rzemieślnicze ludność góralska nabywała 
w bardzo ograniczonym zakresie, niezbędnym do funkcjo-
nowania gospodarstwa. Kamienne koło do żaren, gwoź-
dzie, zęby do brony, motykę trzeba było nabyć u fachowca. 
Za kupowane przedmioty i usługi płacono często w natu-
rze (AZKP UMCS – Łem. Komańcza: [ Kowalowi] (…) płaco-
no najczęściej w naturze, żyto, worek ziemniaków. (…) za oku-
cie wozu i sań (…) dostał kawałek ziemi pod kartofle).

Realia gospodarcze górskich wsi pogranicza Bojkowsz-
czyzny Zachodniej i Łemkowszczyzny Wschodniej deter-
minowały poziom rozwoju przemysłu ludowego. Obowią-
zywała wymuszona biedą zasada: zrobić samemu co tylko 
można, zaś niezbędne przedmioty nabyć i to jak najtaniej. 
Uwaga ta nie do końca dotyczy sfery hafciarstwa, zdob-
nictwa i rzeźbiarstwa. W tym zakresie, analizując materiał 
archiwalny, można zauważyć, dążenie do zaprezentowa-
nia elementów lokalnej sztuki ludowej, także na podkre-
ślenie indywidualnego statusu materialnego. 

Zapewne artykuł nie wyczerpuje w całości zagadnie-
nia, choćby z tego powodu, że nie wszystkie ankiety z jed-
nakowym zaangażowanie zostały potraktowane przez 
wypełniających je nauczycieli. Jednak z uwagi na prze-
rwaną przez wysiedlenia ciągłość kulturową, co ogranicza 
współcześnie prowadzenie badań etnograficznych, prze-
analizowane i wskazane w nim aspekty działalności ludo-
wej mogą stanowić inspirację dla współczesnych twór-
ców i animatorów chcących nawiązywać do kultury ma-
terialnej Bojków i Łemków. 

Literatura
Falkowski J., Pasznycki B., Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, Lwów 

1935. 
Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985. 
Orynżyna J., Przemysł ludowy w Polsce, Warszawa, b.r.w.
Reinfuss R., Ze studiów nad kulturą materialną Bojków, „Rocznik Ziem Gór-

skich”, t. 1, Warszawa 1939. 
Кляшторна Н., Народне вбрання эахідної Бойківщини, Івано-Франківськ 

2017.

Przypisy
1. W przykładach przypisanych do poszczególnych miejscowości użyto 

cytatów przytoczonych kursywą bez ingerencji w pisownię.
2. Współcześnie na określenie ludności cygańskiej funkcjonują dwa etno-

nimy: Rom i Cygan. Rom jest etnonimem oficjalnym od 1971 r. i pocho-
dzi z języka romani. Etnonim Cygan nacechowany pejoratywnie uży-
wany jest w języku potocznym. W wykorzystanych materiałach źró-
dłowych pojawia się jedynie etnonim Cygan i taki został wykorzysta-
ny w artykule.
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Szeroki jest Pana zakres zainteresowań, zdolno-
ści organizacyjnych i zarządczych.
– Nie u mnie, tylko u nas – u mojej żony Magdy 

i u mnie. Bez zaangażowania i pasji żony nie udałoby 
się zrobić tego, co zrobiliśmy.
– Dzieci macie?

– Oczywiście. Dwóch chłopców w wieku 11 i 13 lat. 
Z dużym zainteresowaniem przyglądają się temu co robi-
my i z ciekawością w tym uczestniczą. 

– Do wyżej wymienionych zdolności dochodzi również 
umiejętność opiekowania się i wychowywania dzieci. 

– Nie może być inaczej. Jesteśmy grającym na jedną nutę 
organizmem. 

– Dlaczego więc sprzedaliście „Zagro-
dę Magija”? Wśród ludzi interesujących 
się w Polsce Bieszczadami i poszukujący-
mi w nich inspiracji, to była bardzo znana 
i cenna marka. Powoli zaczynała być znana 
także za granicą. Do „Zagrody Magija” jeź-
dziło się z ciekawością i przekonaniem, że 
po oderwaniu się od codzienności będzie 
się przez tydzień – dziesięć dni w twór-
czej atmosferze, tak innej od codzienno-
ści. Markę tej firmy budowaliście przez lata 
i nagle powiedzieliście sobie: „stop”. 

– Jesteśmy dużymi zwolennikami zmian. 
Chcieliśmy z żoną zobaczyć coś innego 
i robić coś innego. „Zagrodę Magija” budo-
waliśmy od podstaw, byliśmy tam 18 lat, 
tam też urodziły się nasze dzieci. To była 
wspaniała przygoda i na pewno bym ją po-
wtórzył, gdybym był młodszy. Co prawda nie mam jeszcze 
stu lat, ale poza satysfakcją i frajdą, jakie tego typu dzia-
łalność przysparza, jest to też bardzo ciężka praca rów-
nież w sensie fizycznym. Zaczynaliśmy mając po dwadzie-
ścia kilka lat i wraz z upływem czasu postanowiliśmy z żoną 
spróbować czegoś innego. 

– I gdzie teraz mieszkacie?

– W Lesku.

– Z działalnością agroturystyczną nie macie już nic wspól-
nego? 

– Tego, co robiliśmy przez te 18 lat nie nazywałbym agrotu-
rystyką. Mieliśmy naszą wizję tego, co zamierzaliśmy robić. 
Chcieliśmy utworzyć miejsce, w którym będzie się dziać 
coś takiego, co my nazywamy turystyką doznaniową.

– Czyli?

– Robić coś, co pozostawia trwały ślad w sercu i głowach 
naszych gości. Tam się bardzo dobrze je i bardzo dobrze 
śpi, ale nie chcieliśmy by to było głównym celem pobytu 
w „Zagrodzie Magija”. Chcieliśmy, aby przede wszystkim 
nasi goście spotykali się z jakimiś niecodziennymi dla nich 
doznaniami – artystycznymi, rękodzielniczymi, historycz-
nymi, krajobrazowymi i tak dalej, i tak dalej. I coś takiego 
udało nam się stworzyć. 

– I teraz odcięliście się od tego zupełnie?
– Od tego typu działalności tak, ale jeśli chodzi o konwen-
cję turystyki doznaniowej, to oczywiście cały czas to ro-
bimy. Prowadzimy Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła i Biesz-
czadzkie Drezyny Rowerowe, a ja 23 lata temu założyłem 
z kolegą zespół „Tołhaje” i cały czas dużo koncertujemy. 
Gram na gitarze basowej.

– Nie żal Panu pozostawienia za sobą „Zagrody Magija”?
– Słowo żal nie jest w tym przypadku właściwe, ponie-
waż opuszczając Magiję nie było w nas żalu, wręcz prze-

Doznawanie  
w Bieszczadach
Rozmowa z Januszem Demkowiczem – twórcą drezyn 
rowerowych w Bieszczadach, współtwórcą 
zespołu Tołhaje
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ciwnie – mieliśmy satysfakcję, że zbudowaliśmy coś orygi-
nalnego, cieszącego się uznaniem naszych gości i, co bar-
dzo ważne – nie zawiesiliśmy na drzwiach kłódki i nie wy-
rzuciliśmy kluczyków od niej do potoku. Oddaliśmy „Ma-
giję” w ręce ludzi, którzy kontynuują to, co my robiliśmy, 
wprowadzając oczywiście swoje pomysły. Nasi zmiennicy 
mówią, że dostali w swoje ręce bardo dobrą markę, którą 
my zbudowaliśmy. Dzięki tej marce przetrwali niezmiernie 
trudne trzy ostatnie lata, które były bardzo ciężkie dla tu-
rystki, bo i pandemia i wojna na Ukrainie i związane z tym 
zawirowania. Podkreślają, że dobrze im się wiedzie właśnie 
dlatego, że dostali w ręce bardzo dobrą markę. Rzeczywi-
ście pracowaliśmy z żoną bardzo ciężko przez 18 lat, aby ta 
marka była dobra, żeby w zagrodzie dużo się działo i żeby 
każdemu dobrze się kojarzyła. 

– Pan się urodził w Bieszczadach?

– W „bliskim pobliżu” bo w Sanoku. Ale w Bieszczadach 
spędziłem całe dotychczasowe życie.

– Jakie są dzisiejsze Bieszczady w porównaniu z tymi, 
które pamięta Pan z dzieciństwa?

– Całkowicie inne, ale ich inność zależy też od tego, czego 
człowiek w nich szuka. 

– Cięgle jeszcze mnóstwo ludzi jedzie w Bieszczady, oczy-
wiście w najbardziej tłocznym wakacyjnym czasie i dziwi 
się, że zamiast dzikich Bieszczadów widzi tłumy jemu po-
dobnych. 

– Każdy region ma swoje, jak ja to mówię, pikowe miejsca, 
które każdy turysta chce zaliczyć i dziwi się, gdy nie speł-
niają one jego oczekiwań. W przypadku nie tylko Bieszcza-
dów wystarczy zamiast na którąś z połonin zapuścić się 
w jedną-dwie doliny dalej i już się w tych dzikich Biesz-
czadach jest. Albo przyjechać w październiku czy listopa-
dzie i wtedy ta dzikość Bieszczadów sama będzie się tury-
ście narzucać. Turyści chcieliby, aby Bieszczady zatrzyma-
ły się w czasie, gdzieś tam w latach sześćdziesiątych czy 
siedemdziesiątych, ale z Bieszczadów skansenu zrobić się 
nie da. Przecież ludzie tu mieszkają, ich życie biegnie z prą-
dem współczesnych przeobrażeń i inaczej być nie może. 

Od miejscowych należy jedynie oczekiwać, by pilnowali 
tego rozwoju i by toczył się on w odpowiednim kierunku. 
Skoro Bieszczady to turystyka, to działania z nią związane 
muszą być priorytetem w działaniach miejscowych władz 
i miejscowej społeczności. Żeby nie było tak, że każdy 
sobie rzepkę skrobie – że każdy buduje co chce, albo robi 
co chce. Ludzie muszą posiąść świadomość, że na przy-
kład zewnętrzny wygląd domu to nie jest tylko jego spra-
wa i nikt do tego nic nie ma. W Polsce taki pogląd jest po-
wszechny, a jakie ma to skutki dla krajobrazu naszych miej-
scowości widać jak na dłoni. Znajomy, który mieszka we 
Francji mówił mi, że tam nawet klamkę do okiennicy trze-
ba skonsultować. Są tych klamek na przykład trzy rodza-
je i żadnej innej zainstalować nie można. I dlatego ten ze-
wnętrzny obraz tamtejszych miejscowości jest taki ładny. 
To nie są wszystko domy, które mają po trzysta czy dwie-
ście lat, ale trzymanie się wzorów i norm sprawia, że ca-
łość oczarowuje. Jeździmy tam, oglądamy i przysłowiowa 
szczęka z zachwytu nam opada. Mało kto zdaje sobie spra-
wę, że jest to też efekt pewnej dyscypliny społecznej, pod-
porządkowania się normom, ale i zwyczajom. 

– U nas jest pod tym względem wolnoamerykanka?

– Jest.

– Jak długo będzie?

– Jak długo jako społeczeństwo na to pozwolimy. Tak 
długo, jak długo głos ludzi światłych, wykształconych bę-
dzie w mniejszości. Przestrzeń, szczególnie przestrzeń ob-
szarów turystycznych, powinna być pod estetyczna ochro-
ną. W Bieszczadach też. 

– Ten urbanistyczno-architektoniczny chaos…

– … sięga głębokich czasów komuny, gdy oryginalna archi-
tektura regionu została przewalcowana. Dominująca stała 
się owa wolnoamerykanka i tak trwa do dziś. Z tym, że dziś 
są już jednak inne warunki, trochę inne mamy społeczeń-
stwo i akurat tu w Bieszczadach mamy pod tym względem 
do czego wrócić. Mamy w Sanoku skansen, jedno z najpięk-
niejszych miejsc w Europie, które wywołuje zachwyt cu-
dzoziemców. Wystarczy tam pójść, przejść się, wystarczy 
sięgnąć do literatury, do biblioteki, do archiwum i wszystko 
można zrobić. W oparciu o współczesne technologie, oczy-
wiście z uwzględnieniem cywilizacyjnych osiągnięć, wró-
cić do wzorców z przeszłości. Trzeba zacząć od małego, na 
przykład od przystanków autobusowych, miejsc użytecz-
ności publicznej i powoli przechodzić do obiektów więk-
szych. Niedawno byłem w Otwocku i zazdrościłem jego 
mieszkańcom bardzo ładnych przystanków autobusowych. 
Takie małe coś, a zwraca uwagę i urzeka. 

– Jak w Bieszczadach zerwać z wolnoamerykanką w archi-
tekturze?

– Sądzę, że mimo braku administracyjnych uregulowań, już 
to się dzieje. Jeśli ktoś chce budować i chce aby ten obiekt 
był dla kogoś, czyli przyciągał turystów, to już wie, że musi 
budować stylowo.
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– Stylów jest wiele, mogą się wymieszać i nadal tworzyć 
chaos. 

– No właśnie… Trzeba więc utworzyć ramy, w których mie-
ściłoby się to wszystko co wynika z tradycji, wpisuje się 
w lokalną historię, tworzy pewną całość z tutejszymi góra-
mi, dolinami i lasami. Bieszczady są częścią Karpat, ale są 
inne od Beskidów, nie mówiąc już o leżących poza Karpa-
tami górach Dolnego Śląska. Tamte góry mają swoją archi-
tekturę, najbardziej znany przykład to architektura Podha-
la, i Bieszczady też powinny mieć swoją. Tym bardziej, że 
ją miały.

– Do słynnej akcji „Wisła”, kiedy to niemal cała tradycyjna 
architektura poszła z dymem palonych wsi.

– No właśnie.

– Nie uważa Pan, że to lokalne władze powinny w tej kwe-
stii przejąć inicjatywę i powoli opanowywać chaos, kształ-
tować przestrzeń zgodnie z jej naturą?

– Owszem, ale uważam, że presję powinny wywierać i już 
to zresztą robią, organizacje pozarządowe, takie na przy-
kład jak Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Musi być oddolny 
nacisk społeczny, także edukacja. Dziś budowa domu, pen-
sjonatu, czy restauracji to bardzo duże obciążenie finan-
sowe dla budującego. I prywatni inwestorzy już zaczyna-
ją dostrzegać, że jeśli budowany obiekt ma być dla kogoś, 
czyli dla turystów, to musi on być estetyczny architekto-
nicznie. Mamy więc do czynienia z czynnikiem ekonomicz-
nym, który tę estetykę wymusza. 

– Rynek, w tym przypadku klient, wywiera wpływ na kra-
jobraz architektoniczny?

– W dużej mierze zaczyna to być widoczne. I to potwier-
dza moje wcześniejsze słowa, że to co zewnętrzne nie jest 
tylko moje, ale nasze. Ludzie jeżdżą na Zachód, widzą jak 
tam jest to wszystko poukładane, estetyczne, w wielu przy-
padkach piękne, wracają i takie samo poukładanie chcieli-
by mieć u siebie. Powoli wywierają więc presję na kształto-
wanie przestrzeni. 

– Uregulowanie prawne owych ram, w których można by 
było się poruszać, przyspieszyłoby ten proces?

– Bez wątpienia. 

– Znajomy wybudował gdzieś koło Cisnej dom. Mówił, że 
gdy zaczynał go budować 30 lat temu, we wsi było 5 czy 
6 numerów, a teraz jest 60. Widać że Bieszczady się za-
ludniają? 

– I tak, i nie. Na południu tak. Coraz więcej jest inicjatyw 
turystycznych, ale trudno powiedzieć, czy się zaludniają, 
chociaż oczywiście jest dużo ludzi. Coraz więcej jest ludzi 
z zewnątrz, którzy się sprowadzają, ale to są ci, którzy albo 
szukają miejsca, w którym mogliby spokojnie żyć albo miej-
sca, w którym mogliby prowadzić swoje biznesy. Mówiąc 
o zaludnianiu musimy wyodrębnić segmenty, o których 
będziemy mówić. Bo młodzi ludzie absolutnie wyjeżdżają 
stąd i już nie wracają. I to jest bez wątpienia dramat i ne-
gatywna strona bieszczadzkiej rzeczywistości. Bieszczady 

to miejsce, w którym w zdecydowanej większości przypad-
ków życie trzeba sobie samemu zorganizować. Nie ma co 
liczyć na to, że pójdziemy do kogoś do pracy, bo tu nie ma 
żadnych fabryk, dużych instytucji, które wchłaniają szuka-
jących pracy. Jeśli już ktoś zostaje, postanawia sam sobie 
życie urządzić, a jeśli urządzić to zazwyczaj w biznesie tu-
rystycznym albo około turystycznym. 

– I to się dzieje?

– Dzieje się. Non stop poznaje się ludzi, którzy budują pen-
sjonaty, karczmy – wymaganą i oczekiwaną infrastrukturę. 

– Nie są później rozczarowani, mają klientów by mieć 
z czego żyć? Sam pan powiedział, że ludzie przyjeżdża-
ją w Bieszczady w sezonie i są rozczarowani, bo oczekują 
dzikości, której w sezonie tu nie uświadczy? Nie ma głu-
szy, ciszy, spokoju.

– To, co powiedziałem, odnosiło się do bieszczadzkich cen-
trów, jak połoniny czy Solina. Jeśli natomiast ktoś chce się 
zaszyć w głuszy, to nawet w szczycie sezonu takie miej-
sca znajdzie. Jeśli sezonowi przyjezdni są rozczarowani, to 
moim zdaniem jest to spowodowane mitem Bieszczadów 
kręcącym się wokół słów: pusto, dziko, wilki. Jadą tu i poza 
tym szablonem nic więcej o Bieszczadach nie wiedzą.

– Ma Pan swoją wizję dla Bieszczadów.

– Ogólną?

– Tak.

– Jak już powiedziałem, bardzo bym chciał, aby ten kto je-
dzie w Bieszczady w celach turystycznych, jechał „po coś”. 
Bo jeśli chodzi o jazdę tylko „dokądś”, to jesteśmy na prze-
granej pozycji, ponieważ z ludnych centrów naszego kraju 
jest do nas trochę ciężko dojechać. Teraz droga ekspreso-
wa przez Lublin bardzo skróciła dystans do Warszawy, ze 
Śląska i dalej z zachodu kraju przyspiesza jazdę autostrada, 
ale mimo wszystko jesteśmy na peryferiach. Jednak nadal 
chodzi przede wszystkim o to, by turyści mieli od nas ofer-
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tę, by jechali do nas „po coś”. Bo jeśli tylko „dokądś”, to za-
wsze będą mieli do innych miejsc znacznie krócej.

– Pan oferował pakiet turystyczno-doznaniowy. Czyli lu-
dzie przyjeżdżali do Państwa po coś, a nie tylko po to, aby 
się przespać i dobrze zjeść. 

– Ludzie którzy przyjeżdżali do naszej „Zagrody Magija” byli 
„zaopiekowani” z chwilą gdy tylko przekroczyli próg. Stan-
dardowo przyjeżdżało się do nas na pobyt tygodniowy, byli 
też oczywiście tacy, który przyjeżdżali na dłużej. Niemal na-
tychmiast po ich przyjeździe robiłem spotkanie, podczas 
którego mówiłem, co możemy im zaoferować. Wiadomo, 
że każdego dnia można robić tysiąc rzeczy. Ja byłem pod-
powiadaczem, co jest w ofercie, a turyści wybierali to, co 
ich najbardziej interesowało, czy coś, o czym nie wiedzieli, 
że jest, a co chcieli poznać. Na naszej zagrodzie, także dzi-
siaj, gdy nas już tam nie ma, na-
łożony jest taki bardzo duży filtr 
– czyli przyjeżdżają tam ludzie, 
nie z przypadku, ale ci, którzy 
tego chcą, którzy chcą turystyki 
doznaniowej. Interesują ich na 
przykład wyprawy po opuszczo-
nych wsiach, budownictwo cer-
kiewne, budownictwo drewnia-
ne. Robiliśmy dla nich spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, bardzo 
nam pomagał Bogdan Augu-
styn, który jest wybitnym eks-
pertem od architektury drew-
nianej. Ogólnie mówiąc – tu-
rystka kulturowa – poznawanie 
regionu poprzez budownictwo, 
muzykę, kuchnię… 

– Wskazał Pan pewną oczywi-
stość, o której wiedzą ludzie 
znający chociaż trochę histo-
rię Bieszczadów, ale wiedza ta 
pozostaje poza świadomością 
wielu innych bieszczadzkich 
turystów – nieistniejące wsie, 
z których po wysiedleniu mieszkańców pozostały popio-
ły. To dramatyczna historia tego regionu i tragiczna historia 
jego mieszkańców. Czy to dzisiejszych turystów interesuje?
– Tych, którzy przyjeżdżali do nas, interesowało to bardzo, 
podobnie jak cała historia Bieszczadów.

– Mieli już sprecyzowane wobec was oczekiwania, czy 
przyjeżdżali z nastawieniem, że spotkają się z ofertą, która 
ich zainteresuje? 
– Ci, którzy do nas przyjeżdżali, wiedzieli już o nas sporo, 
więc wiedzieli czego mogą oczekiwać i właściwie oczeki-
wali tylko pokierowania nimi. W ciągu 18 lat, zdarzyło się 
to oczywiście, ale bardzo rzadko, raz na dwa-trzy lata, że 
ktoś był u nas z przypadku i miał inne oczekiwania, ale taki 
ktoś przyjeżdżał do nas w wyniku jakiegoś nieporozumie-
nia. Te przypadki to była absolutnie rzadkość. W zdecydo-
wanej większości nasi goście wiedzieli czego chcą. 

– Gdy patrzy Pan z Leska na Bieszczady, to jak je Pan 
widzi? Ma Pan jakąś swoja wizję rozwoju, czy cały czas 
mamy do czynienia z chaosem?

– Myślę, że dużą funkcję edukacyjną spełniają różne or-
ganizacje pozarządowe, jak „Pro Carpathia”, czy Lokal-
ne Grupy Działania. Dużo jest szkoleń, spotkań edukują-
cych, pomocy zewnętrznej. Sądzę, że świadomość zrów-
noważonego rozwoju, że przywołam sformułowanie unij-
ne, jest dużo większa niż to było jeszcze niedawno. Po-
wstają świetne miejsca, jak na przykład „Chata Wędrow-
ca no. 13” Ewy Żechowskiej w Wetlinie. To już są projek-
ty na naprawdę europejskim poziomie, pomysły, które rzu-
tują na turystyczną jakość regionu. Zachwycamy się takimi 
obiektami w Europie Zachodniej, gdzieś w Alpach, a u nas 
one też już są. I takich miejsc przybywa w Bieszczadach  

coraz więcej, na przykład „Stare 
Sioło” Alka Wójcika. Świetnych 
samorządowców ma gmina Ol-
szanica. Oni robią rzeczy, które 
zmieniają oblicze gminy. Do 
niedawna jeszcze była to gmina 
absolutnie przejazdowa, dzisiaj 
staje się ośrodkiem, w którym 
można spędzić z zadowoleniem 
dwa – trzy dni, a to jest bar-
dzo dużo. Powstał tam na przy-
kład największy kompleks nar-
ciarski w całym Podkarpaciu, 
a teraz, w Wańkowej, powsta-
je jedna z najdłuższych w Eu-
ropie tyrolek – czyli trasa zjaz-
dów na linie. Będzie gotowa za 
kilka miesięcy. To wszystko robi 
samorząd i to są przedsięwzię-
cia, które promieniują, kształtu-
ją nowe oblicze poszczególnych 
miejscowości, a tym samym ca-
łego regionu. 

– Ale to Pan jest autorem 
przedsięwzięcia, które uznane 

zostało za najlepszy produkt turystyczny nie tylko Polski 
– drezyny rowerowe?
– Jest to właśnie efekt tego, o czym już mówiłem – że je-
stem ogromnym zwolennikiem turystki, którą nazywam 
doznaniową. Turystyka kolejowa jest niezwykle popularna 
w Europie Zachodniej i kiedy zobaczyłem kiedyś we Fran-
cji coś takiego, to natychmiast skojarzyłem to sobie z linią 
kolejową Zagórz – Ustrzyki Dolne, która ma już 150 lat, bo 
wybudowana została w 1872 roku. Udało się stworzyć ko-
alicję ludzi, którzy zgrupowali się wokół sformułowanego 
przeze mnie pomysłu. Drezyny rowerowe są klasycznym 
projektem na współpracę. Zaangażowanych w jego reali-
zację było pięć instytucji i gdyby tylko jednej zabrakło, to 
nic by z tego nie wyszło. Te instytucje to gmina Olszanica, 
Urząd Transportu Kolejowego, Polskie Linie Kolejowe, Ze-
spół Doradców Gospodarczych TOR i ja jako przedsiębior-
ca. Udało się nam stworzyć produkt, który z założenia mu- 
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siał być legalny i bardzo bezpieczny. Trzeba było nowego 
podejścia do wielu kwestii, między innymi do tego, żeby 
tory kolejowe można było wydzierżawić. To była i jest cała 
bardzo skomplikowana procedura.

– Ale się udało.

– Mało osób wierzyło, że to się uda, a dzisiaj jest to fakt 
dokonany. Jak pan wspomniał, jest to najlepszy produkt 
turystyczny Podkarpacia, najlepszy produkt turystyczny 
Polski. Bardzo wiele mediów przyjeżdża, były już wszyst-
kie telewizje śniadaniowe, kręcono filmy, gotował Makło-
wicz… Ciężko mi zliczyć. Proszę mnie dobrze zrozumieć, 
nie mówię tego, żeby się chwalić…

– … jeśli jest czym, to trzeba się chwalić, wręcz należy się 
chwalić.

– Mówiąc to chcę podać przykład i uświadomić, że współ-
praca popłaca i nawet bardzo trudne pomysły można zre-
alizować. Znajomy z dużej agencji pijarowej zapytał mnie 
kiedyś – kto mi robi promocję i ile to kosztuje? Odpowie-
działem, że nikt, że to jest projekt, który sam się obronił, 
sam się promuje i reklamuje. Ja oczywiście jestem twarzą 
tego przedsięwzięcia, ale zawsze będą powtarzał, że jest 
to wzorcowy przykład współpracy, że gdyby nie współ-
działanie kilku instytucji, których przedstawiciele uwierzy-
li w sens tego przedsięwzięcia, to by go nie było. Sam bym 
tego nie udźwignął, nie ma mowy. To były cztery lata na-
prawdę bardzo ciężkiej pracy, aby pomysł się dopiął i na-
brał realnych kształtów. 

– Ilu ludzi rocznie wsiada do drezyn?

– Około 80 tysięcy.

– Dwa albo trzy lata temu przeczytałem informację w któ-
rejś gazecie, że ma zostać wznowiona komunikacja kolejo-
wa na trasie Zagórz – Ustrzyki Dolne. Przebiegła mi przez 
głowę myśl, że ktoś może chcieć w ten sposób unicestwić 
pański pomysł. Myliłem się?

– Teraz ta inicjatywa nabiera realnych kształtów. Od stycz-
nia 2023 roku mają zacząć kursować na tej linii pociągi, ale 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego bar-
dzo zabiega, aby nie konfliktowało to z naszymi drezyna-
mi rowerowymi. 

– Da się pogodzić jedno z drugim?

– Według mnie jak najbardziej. Jest bardzo silna wola, aby 
jedno z drugim współgrało. 

– Skoro wpadł Pan na genialny pomysł z drezynami, to co 
Panu teraz „chodzi jeszcze po głowie”?

– Mamy z żoną, bo Pan rozmawia ze mną, a żona Magda 
jest współautorką wszystkich naszych projektów, dużo po-
mysłów, ale teraz jest bardzo ciężki czas dla przedsiębior-
ców działających w turystyce – pandemia, wojna, inflacja. 
Z pomysłami nie mamy problemów, natomiast musimy być 
ostrożni z ich realizacją, bo rzeczywistość gospodarcza jest 
bardzo zmienna. Czekamy, co się wydarzy i zobaczymy co 
będzie dalej. 

– Doniesienia nie tylko medialne wskazują, że po pande-
mii turystyka odbiła mocno w górę. Polacy wyszli z za-
mknięcia głodni ruchu i podróżowania. 

– W jednych dziedzinach turystyka się odbiła, w innych nie 
lub nie za bardzo. Poza tym zmieniły się oczekiwania i na-
wyki podróżujących Polaków. 

 – Jakich rzemiosł można się nauczyć w szkole, którą żona 
prowadzi? 

– Przeróżnych, przede wszystkim tych, które pozwolą zro-
zumieć region. Szkoła nie jest oczywiście miejscem do 
zwiedzania. Ulokowaliśmy się w ponad stuletnim budynku 
starej szkoły, który kupiliśmy i gruntownie wyremontowali. 
Między innymi właśnie dlatego, że mamy siedzibę w szko-
le jeszcze sprzed wojny, postanowiliśmy prowadzić lekcje 
kaligrafii i okazało się, że cieszą się ogromnym powodze-
niem. Podobnie jak lekcje z wytwarzania na kole glinianych 
garnków czy wypiek proziaków – podkarpackiej specjalno-
ści kulinarnej.

– Nie zastanowił Pana fakt, że Bieszczady nie mają swoje-
go muzeum. W skansenie w Sanoku są przeniesione i od-
restaurowane obiekty architektury bojkowskiej i łemkow-
skiej, ikony z tutejszych, w wielu przypadkach już nieist-
niejących cerkwi, w Ustrzykach Dolnych jest muzeum 
bieszczadzkiej flory i fauny, ale są to tylko fragmenty daw-
nej bieszczadzkiej rzeczywistości. Nie ma miejsca, gdzie 
można by poznać przeszłą i współczesną historię regionu, 
jego kulturę, dawną społeczność i ich śmierć, jakiej dozna-
ły w efekcie akcji „Wisła”. Skoro skansen w Sanoku przy-
ciąga tłumy, sądzę, że muzeum stricte bieszczadzkie też 
przyciągałoby rzesze turystów. Retrospektywy regionu 
nie ma. 

– To kwestia, którą należy przemyśleć. Rozważyć, zarówno 
jego treść, jak i formę. W Polsce są już muzea przedstawia-
jące historię w nowej formule, jak chociażby Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, krakowskie muzeum Schindlera, 
Muzeum II Wojny Światowej czy Historii Żydów Polskich 
„Polin”. Znakomite pod względem współczesnej formy jest 
też retrospektywne Muzeum Ziemi Śląskiej w Katowicach. 
To już nie są klasyczne muzea, w których wieje nudą. Im-
ponują dynamiczną formą, która ściąga odwiedzających 
i w nowoczesny sposób uczy historii. Świetnie by było, 
żeby tego typu muzeum powstało u nas, ale to jest ponad 
siły jednego człowieka. To musi być współdziałanie insty-
tucji publicznych i prywatnych, bo to wymaga ogromnej 
pracy i ogromnych nakładów. Zespół Tołhaje, który współ-
tworzyłem, wykonuje stare pieśni we współczesnej aran-
żacji. Sądzę, że w takim muzeum, o którym mówimy, Biesz-
czady i ich historię można byłoby przedstawić we współ-
czesnej formie, zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami. Było-
by niewątpliwie cenną atrakcją regionu.

– Gdyby ktoś się za to wziął, to by Pan pomógł?

– Całym sobą. 

Rozmawiał: Jacek Stachiewicz 
Zdjęcia z archiwum M. i J. Demkowiczów
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C oraz częściej sięgamy po zioła w czasie wiosny 
i lata, czasem też pozyskujemy owoce i korze-
nie dzikich roślin w okresie jesieni. Czy jednak 

jesteśmy świadomi, jak wiele potencjalnych wartości 
kryje się w roślinach podczas zimy? Materiały roślinne 
nie zawsze są wtedy łatwo dostępne z powodu gru-
bej warstwy śniegu czy zmrożonej gleby, jednak warto 

wiedzieć, że nawet w tak „martwym” okresie można 
obficie czerpać z leczniczej mocy ziół, drzew i krze-
wów. Zima też oferuje roślinny pokarm, który w sytu-
acjach krytycznych pozwoli zaspokoić głód. Niektóre 
części roślin właśnie o tej porze roku mają dużą wartość 
odżywczą, a także wykazują szczególnie cenne właści-
wości lecznicze. Trzeba jednak wiedzieć gdzie, jak i po 
co sięgać – oraz w jakim celu stosować? Zanim jednak 
przejdziemy do tych pytań, przez chwilę warto się za-
trzymać nad biologią roślinnego świata w czasie zimy.

Okres mrozu działa niszcząco na żywą strukturę ko-
mórki i całych tkanek. Jak więc rośliny się przed tym bro-
nią? Drzewa i krzewy, czyli jawnopocząkowe (fanerofi-
ty), przyjęły strategię „opancerzenia”, wykształcając tkan-
kę korkową (chroniącą pień i gałęzie przed mrozem) oraz 
łuski pąków (chroniące zalążki przyszłorocznych pędów, 
liści i kwiatów). Drobne krzewy i krzewinki o wysokości 

30-50 cm to tak zwane rośliny niskopączkowe (chamaefi-
ty) wykorzystujące w tym celu okrywę śnieżną, choć i one 
muszą korzystać z podobnych zabezpieczeń jak drzewa, bo 
przecież nie zawsze mamy śnieg. U obydwu tych grup sub-
stancje zapasowe gromadzone są w pniu, zdrewniałych pę-
dach i korzeniach. W strefie klimatu umiarkowanego bar-
dzo często występują naziemnopączkowe (hemikrypto-
fity); to rośliny dwu- i wieloletnie, których pąki znajdują 

się tuż przy powierzchni ziemi, a okry-
te bywają rozetą liści (żywych i mar-
twych) oraz ściółką lub darnią. Należą 
do nich trawy i wiele bylin, np. pierwio-
snek, barszcz, dziewanna. Substancje 
zapasowe, umożliwiające odnowienie 
się rośliny, gromadzone są w liściach, 
korzeniach i nadziemnych rozłogach. 
Niemałą grupę roślin stanowią gatun-
ki jednoroczne (terofity), niesprzyjają-
cą porę roku przeżywające w postaci 
nasion. Najciekawiej w zakresie pozy-
skania materiału prezentują się jednak 

rośliny skrytopączkowe (kryptofity), których organy prze-
trwalnikowe i materiały zapasowe zgromadzone są w bul-
wach, kłączach i cebulach. Ukryte są przed mrozem w ziemi 
(geofity), błocie (helofity) i wodzie (hydrofity).

W procesie przygotowania się roślin do zimy obserwuje-
my wiele zjawisk, które mają dla nas znaczenie estetyczne, 
a dla roślin – funkcjonalne. Pierwszym z nich jest przebar-
wienie liści, odbywające się za sprawą degeneracji chloro-
plasów, który w okresie zimowym byłby nie tylko „fabryką” 
zbyt kosztowną w utrzymaniu, ale wręcz niebezpieczną. Ni-
skie temperatury obniżają aktywność przyswajania skład-
ników, mróz poprzez związanie wody w glebie powodu-
je suszę fizjologiczną, a wolne rodniki powstające w czasie 
fotosyntezy mogłyby prowadzić do masowych uszkodzeń 
struktur komórkowych). I właśnie dlatego bardziej się opła-
ca odprowadzić z liści najcenniejsze związki i pierwiastki do 
pędów i organów podziemnych, co się wiąże z rozkładem 
chlorofilu – pozostają pomarańczowe lub czerwone karo-
teny i żółte ksantofile, ujawniają się też antocyjany o sze-

Adam Szary

Zimowe bogactwo 
świata roślin
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rokim spektrum barw – od różowego 
przez fioletowy do niebieskiego. Dru-
gim etapem u roślin zdrewniałych jest 
odcięcie ogonków liściowych poprzez 
rozpuszczenie specjalnej warstwy od-
cinającej u podstawy ogonka. Niekiedy 
enzymu przeprowadzającego ten pro-
ces jest za mało i liście na drzewie zo-
stają. Bywa to zgubne, szczególnie dla 
większych drzew, bo okiść może wów-
czas łatwiej odłamać konary. 

A co z roślinami zimotrwałymi? 
U roślin zimozielonych, które nawet 
w okresie mrozów zachowują liście, 
następuje również fizjologiczne prze-
organizowanie procesów życiowych. 
Ważnym przystosowaniem jest zmniej-
szenie płynności błony komórkowej 
i spadek wydajności fotosyntezy. Na-
stępuje też wzrost zawartości związków o charakterze an-
tyoksydacyjnym, mających właściwości zmiataczy wolnych 
rodników, co również chroni tkanki przed wspomnianą de-
strukcją, którą mogłyby w liściach, np. u drzew iglastych, 
uruchomić słoneczne dni zimowe. Następuje też akumu-
lacja specjalnych białek o właściwościach kriochronnych, 
zabezpieczających przed zamarzaniem struktur komórko-
wych – tym samym chroniąc ścianę komórkową przed ro-
zerwaniem. Niektóre drzewa transmitują do powietrza 
specjalne substancje, które uwalniają kwas abscysynowy 
– hormon aktywujący geny zagęszczające sok komórkowy, 
a także blokujące podział komórek (wyhamowanie tempa 
wzrostu). 

Wszystkie te procesy wpływają też na skład i lecznicze 
właściwości różnych organów. W zimowej terapii natural-
nej coraz wyżej cenione są pąki liściowe i kwiatowe, czyli 
zawiązki przyszłorocznych liści i kwia-
tów. Od nich rozwinięto nawet osobną 
gałąź lecznictwa, zwaną gemmoterapią. 
Pąki różnią się budową – w zależności 
od gatunku i położenia. Inaczej wyglą-
dają pąki szczytowe (zwykle większe), 
inaczej kątowe (boczne). Mamy też pąki 
dodatkowe (np. u czeremchy i robinii 
akacjowej), które tworzą się tuż obok 
pączków bocznych – i pąki przybyszo-
we, które często powstają na pniu lub 
korzeniu w wyniku uszkodzenia rośli-
ny (częste np. u lipy). W celu ochrony 
przed mrozem, pąki okryte są łuska-
mi – w liczbie jednej (wierzby), dwóch 
(olchy), trzech (lipy), czterech lub wię-
cej (dęby i większość naszych drzew). 
Pąki mogą też przybierać różne kształty 
– jajowate (jabłoń, leszczyna), stożko-
wate (grusza, topola) czy wrzecionowa-
te (buk, grab). Ważnym „podpisem” ga-
tunku bezlistnej gałązki są ślady liścio-
we, czyli blizny po odpadłych liściach, 

znajdujące się pod pąkami. Każda taka blizna tworzy cha-
rakterystyczny rysunek z punktami wyznaczającymi prze-
bieg wiązek przewodzących.

Jedną z najbardziej zewnętrznych różnic między po-
szczególnymi gatunkami drzew jest ich korona, która może 
być owalna (np. klon), kulisto-stożkowata (lipa), nieregu-
larna (dąb), zwisła (wierzba) czy kolumnowa (topola wło-
ska). Istotny jest charakter rozgałęzienia – monopodialny, 
z jedną prostą osią gałęzi (np. jawor, jesion, dąb), sympo-
dialny – gdzie co roku następuje wzrost bocznych pędów, 
przez co gałąź rośnie zygzakiem (np. lipa) lub pseudodi-
chotomiczny – gdy pęd główny zamiera, zostawiając pędy 
boczne (jemioła, bez czarny, kalina). Zwróćmy też uwagę na 
ukierunkowanie gałęzi i ich grubość – u jednych gatunków 
są one zadarte w górę i bywają dość grube (jesion, kaszta-
nowiec), u innych są cieniutkie i zwisają w dół (np. brzoza). 
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Na młodych pniach i gałęziach widzimy też często prze-
tchlinki (struktury do wymiany gazowej) – takie otworki 
mają różny kształt (bywają podłużne i poprzeczne lub okrą-
głe, wklęsłe lub wypukłe, czasem bardzo duże – np. u bzu 
czarnego). Ważną cechą starszych pni jest barwa i struktu-
ra kory – np. szara, o głębokich i nieregularnych bruzdach 
(dąb, wierzba), szarobrunatna, regularnie i podłużnie bruz-
dowana (lipa), gładka i srebrzysta (buk), brązowawa o łusz-
czących się płatach (jawor).

Jakie korzyści możemy mieć z drzew i krzewów w okre-
sie zimowym? U wielu z nich leczniczą rolę odgrywa kora, 
zwykle pozyskiwana z dwuletnich gałęzi. Wywar z kory dę-
bowej od dawna stosowany jest przy biegunkach, a z kory 
kruszyny – przy zaparciach. Korę dębu i kaliny stosuje się 
też przy krwotokach. Kora kaliny ma silne działanie rozkur-
czowe, dlatego sporządzane z niej odwary podawano m. in. 
przy bolesnych miesiączkach. Wyciągu z kory jawora uży-
wano do okładów przy różnych wypryskach skórnych i za-
paleniu spojówek. Napar lub wywar z kory wierzbowej po-
dawano w gorączkach i stanach zapalnych (zawiera natu-
ralną aspirynę). Kora z kasztanowca do dziś służy jako tra-
dycyjny środek na hemoroidy lub inne żylaki. Na przerost 
prostaty polecana jest kora osiki. Kora topoli, jesionu lub 
brzozy stanowi surowiec do sporządzania odwarów prze-
ciw dolegliwościom reumatycznym i artretycznym. Wywa-
rem z kory olszowej płukano zapalne stany przyzębia i gar-
dła. Stosowano go również do barwienia pisanek na kolor 
czerwony lub brązowy. Pozalecznicze funkcje kory znano 
też u innych drzew – np. wywar z kory dębu lub jarzębiny 
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służył do garbowania skór i barwienia włosów – ponadto 
miał działanie dezynfekujące. 

Innym surowcem dostarczającym pokarmu i lekarstw 
od wieków było tzw. podkorze, czyli łyko, które jest tkan-
ką przewodzącą, transportującą m.in. węglowodany (cukry) 
z liści do pnia i korzeni. To właśnie łyko ocaliło wielu sybira-
ków czy mieszkańców gór przed śmiercią głodową. Szcze-
gólnie cenne było łyko lipowe, które nie tylko gotowano 
i mielono na mąkę, ale z którego wyplatano też proste obu-
wie, tzw. łapcie lub łyczaki. Podkorze grabowe w społecz-
nościach romskich zalecano żuć dla pośledniego pokarmu 
i oszukania głodu. Wartość odżywczą łyka z drzew owo-
cowych poznamy po tym, że chętnie zgryzane jest przez 
leśną zwierzynę. Nawet podkorze świerkowe lub sosnowe 
bywało mielone i stosowane do produkcji chleba (przy nie-
doborach mąki mieszane z płatkami owsianymi).

Gemmoterapia, w której surowiec leczniczy stanowią 
pąki drzew, otwiera przed nami dostęp do szerokiego asor-
tymentu zastosowań. Z pąków sporządza się intrakty, na-
lewki, wina, miody, napary, odwary, solanki czy maceraty. 
Stosowane są nie tylko wewnętrznie, ale też sporządza się 
na nich okłady, płukanki i kąpiele. Pąki jawora mają łagod-
ne działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze. Jeszcze sil-
niejsze działanie antyseptyczne i przeciwzapalne wykazu-

ją pąki buka, które działają też przeciwalergicznie, przeciw-
biegunkowo i łagodnie przeciwbólowo. Ponadto pobudza-
ją wydzielanie soków trawiennych i mają funkcję odtru-
wającą. Stosuje się je szczególnie przy stanach zapalnych 
układu oddechowego i pokarmowego. Pąki olszy zaleca-
ne są zewnętrznie w przypadku schorzeń skórnych, w tym 
wirusowych (trądzik, łuszczyca, AZS, liszaje). Pąki czerem-
chy regulują gospodarkę hormonalną (działanie estrogen-
ne i antyandrogenne). Regulują wypróżnienia, działają też 
przeciwalergicznie i przeciwkaszlowo, zwalczając choro-
botwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i roztocza. Pąki 
liściowe i kwiatowe tarniny działają wybielająco na skórę 
i przeciwobrzękowo, łagodząc opuchnięcia oczu. Zapobie-
gają też pękaniu naczyń krwionośnych i usuwają objawy 
zmęczenia. Pąki topoli obniżają poziom mocznika i innych 
szkodliwych metabolitów w organizmie. Zalecano je przy 
reumatyzmie i nieżytach dróg moczowych. Pąki jesionu 
działają odtruwająco, moczopędnie, przeciwbólowo, prze-
ciwwysiękowo i przeciwzapalnie. Stosuje się je przy choro-
bach metabolicznych, stanach zapalnych układu pokarmo-
wego, moczowego i skóry, czy w przypadku hemoroidów. 
Pąki jarzębiny wykazują działanie przeciwgorączkowe, 
przeciwcukrzycowe i onkostatyczne. Pąki brzozy znane są 
z działania napotnego, żółciopędnego i przeciwzapalnego. 
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Zimowe owoce drzew i krzewów były zawsze dostęp-
ne jeszcze długi czas po nastaniu mrozów. Orzeszki buko-
we były w Karpatach nie tylko źródłem treściwego poży-
wienia (zawierają do 40% tłuszczu), ale też sporządzano 
z nich nalewkę, a nawet tłoczono olej. Bogate są w witami-
nę B oraz w mikroelementy: magnez, żelazo, wapń i fosfor. 
Powszechnie zbierano szyszkojagody jałowca, które mają 
działanie wiatropędne, zatem przy zimowej diecie opartej 
na kiszonkach pozwalały uniknąć bolesnych wzdęć. Owoce 
jałowca zwiększają też perystaltykę jelit oraz wydziela-
nie soku żołądkowego i żółci. Przed nadmierną fermenta-

cją jelitową chroniły też owoce tarniny, z których sporzą-
dzano przetwory, wina, nalewki, a nawet je suszono i ma-
rynowano. Działają przeciwbiegunkowo, przeciwzapalnie 
i antyseptycznie, co było wykorzystywane przy nieżytach 
przewodu pokarmowego. W tym celu podawano również 
owoce dzikiej róży, którą stosowano do produkcji win i na-
lewek. Bogata jest w witaminy C, A, E i K. Owoce głogu za-
lecane są przy chorobie wieńcowej, miażdżycy, nadpobu-
dliwości i nadciśnieniu. Przez całą zimę potrafią się utrzy-
mywać na pędach owoce kaliny, z których sporządzało się 
nalewkę zwaną „kalinnikiem”. Owoce te wykazują działanie 
rozkurczowe, przeciwbólowe i przeciwkrwotoczne. 

Wiele związków leczniczo aktywnych ukrytych jest 
w organach podziemnych, pośród których znajdziemy ko-
rzenie potencjalnie trujące. Jednym z najpospolitszych 
i najczęściej stosowanych jest korzeń mniszka, który wy-
kazuje działanie żółcio- i moczopędne. Hamuje skurcze 
mięśniówki gładkiej, uśmierzając bóle i napięcia związane 
z dolegliwościami przewodu pokarmowego i moczowego, 
zapobiegając też powstawaniu złogów w nerkach. Specy-
fikiem typowo górskim jest korzeń goryczki trojeściowej, 
od wieków używanej w Karpatach pod nazwą „tendiawy” 
w postaci nalewki – zawiera związki gorzkie, które po-
budzają wydzielanie soku żołądkowego i jelitowego oraz 
żółci. Wzmaga perystaltykę i wchłanianie mleczka po-
karmowego z jelit. Wykazuje też działanie przeciwgrzy-
biczne, przeciwbakteryjne i przeciwpasożytnicze. Wywar 
z korzenia wiązówki błotnej używany był przy gorączce, 
niestrawnościach żołądkowo-jelitowych i hemoroidach. 
Zewnętrznie używano go do przemywania ran. Korzeń ku-
klika stosowany był przy zapaleniach jamy ustnej, dziąseł 
i gardła oraz przy biegunkach, nieżytach jelita i hemoro-
idach. Znacznie rzadziej stosowanym surowcem był ko-
rzeń kosmatki gajowej, z którego nalewkę podawano na 
skąpomocz, kamicę moczową i obrzęki. Każda część by-
licy pospolitej, również korzeń, działa bakteriostatycznie 
oraz przeciwnowotworowo. Pobudza wydzielanie soku 
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żołądkowego i żółci, ma też rozkurczowy wpływ na mię-
śnie gładkie i drogi żółciowe. 

W celach leczniczych bardzo często sięgano też po ko-
rzenie jadalne. Wśród najbardziej rozpowszechnionych wa-
rzyw znajdujemy barszcz zwyczajny. Jego korzeń stosowa-
no w nieżytach przewodu pokarmowego, jako lek rozkur-
czający i poprawiający trawienie, a także przy biegunkach 
i epilepsji. Wykazuje działanie lekko uspokajające. Ostrożeń 
warzywny od wieków średnich dostarczał cenionych korze-
ni, spożywanych też jako środek odtruwający, przeciwza-
palny i żółciopędny. Dziś wiadomo, że łagodzi też stany za-
palne przerostu prostaty. Wyciąg z korzenia trybuli leśnej 
stosowany był jako środek na wszelkie osłabienia. Niektó-
rzy podają, że napar z ziela i nasion działa moczopędnie, 
żółciopędnie, rozgrzewająco i rozkurczowo. Ułatwia tra-
wienie i zapewnia codzienne wypróżnianie. Korzeń paster-
naku spożywano w postaci surowej, gotowanej i pieczo-
nej. Sporządzony z niego napar wykorzystywano w lecze-
niu łuszczycy i bielactwa oraz dolegliwości kobiecych. Ko-
rzeń dzięgla leśnego używany był jako środek wiatropędny, 
uspokajający, regulujący pracę żołądka. Smakołykiem były 
niegdyś korzenie omanu wielkiego, smażone, gotowane 
lub dodawane do produkcji wina usprawniającego trawie-
nie. Wywar z korzenia stosowano też do odkażania ran i na 
zakaźne choroby błon śluzowych. Napary i wywary z ko-
rzenia łopianu hamują rozwój bakterii i grzybów chorobo-
twórczych. Pobudzają wydzielanie soku żołądkowego, żółci 
oraz enzymów trzustkowych. Mają zastosowanie w lecze-
niu przewodu pokarmowego oraz niektórych chorób skóry: 
trądzik, łuszczyca, grzybica. 

Wśród organów podziemnych ważną rolę odgrywały ja-
dalne kłącza, bulwy i cebule. Bywały wśród nich chwasty, 
które w dużych ilościach wykopywano z pól, takie jak perz 
właściwy. Jego kłącza, bogate w skrobię, w przeszłości sto-
sowane były jako pożywienie głodowe, czasem suszone 
i mielone na mąkę. Były też lekarstwem na drogi moczo-
we. Rozpuszczalne związki krzemu zapobiegają powstawa-
niu kamieni moczowych, a także zwiększają elastyczność 



Korzenie dzięgla
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skóry i naczyń krwionośnych. Ale i dzisiaj perz jest w cią-
głym użyciu, wchodząc w skład mieszanek przeciw otyło-
ści i zaburzeniom przemiany materii. Od wieków jadano też 
pieczone lub gotowane kłącza pałki, które po wysuszeniu 
również mielone były na mąkę. Wykazują działanie mo-
czopędne, mlekopędne, przeciwskurczowe i przeciwkrwo-
toczne. Wśród organów podwodnych, zanurzonych w dnie 
stawów, oczek i rozlewisk, znajdziemy też kłącza rdestnicy 
pływającej – mają przyjemny, orzechowy aromat i są boga-
te w skrobię. Cenionym warzywem survivalowym jest czy-
ściec błotny, który dostarcza bulwek jadalnych w posta-
ci gotowanej, smażonej lub pieczonej. Wykazuje działanie 
rozkurczowe i antyseptyczne. Powodzeniem cieszyły się 
niegdyś kłącza paprotki, z uwagi na słodki smak wśród ludu 
zwanej słodyczką (zawierają 20% cukrów). Stosowano je 
na schorzenia wątroby i woreczka żółciowego. Były też ła-
godnym środkiem przeczyszczającym. Kłączy innej papro-
ci – nerecznicy używano do zwalczania tasiemców i mo-
tylicy wątrobowej. Jedzono też bulwy i cebule roślin dzi-
siaj chronionych – np. storczyków (np. kukułki) czy czosn-
ku niedźwiedziego.

Przy pozyskiwaniu z natury organów podziemnych na-
leży jednak bardzo uważać, gdyż często zdarzają się cebu-
le, kłącza i bulwy potencjalnie trujące. Co prawda stoso-
wano je również w lecznictwie, jednak z zachowaniem ap-
tekarskich proporcji. Dla przykładu sporządzano nalewkę 
z kłącza ciemiężycy, które obniża ciśnienie tętnicze krwi. 

Pobudza też układ przywspółczulny serca i naczyń krwio-
nośnych. Zalecano je na reumatyzm, artretyzm, rwę kul-
szową, nerwobóle, nadciśnienie, choroby pasożytnicze 
skóry. Suszone kłącza tataraku stosowano przy zapaleniu 
górnych dróg oddechowych i zaburzeniach krążenia. Kłą-
cze kosaćca żółtego żółty wykazuje działanie wykrztuśne, 
przeciwbakteryjne, napotne, przeciwgorączkowe, przeciw-
kaszlowe i uspokajające. Podawano je w chorobach układu 
oddechowego (infekcje, alergia, stany zapalne). Kłącza le-
piężnika różowego działają rozkurczająco na przewód po-
karmowy i drogi moczowe. Wykazują też działanie prze-
ciwbólowe. Stosowane są w kamicy żółciowej i moczowej 
oraz przy skurczach oskrzeli. Korzenia trędownika bulwia-
stego używano zewnętrznie przy ropniach, owrzodzeniach 
i hemoroidach. Mięsiste kłącza szczawiu alpejskiego wyko-
pywano w ramach walki z chwastami, podając je w posta-
ci wywaru jako lekarstwo na biegunki. Stanowiły też ważną 
paszę dla świń. 

Zebrałem tu tylko wybrane przykłady kulinarne-
go i leczniczego zastosowania roślin w okresie zimowym. 
Oczywiście jest ich znacznie więcej. Od wieków ludzie ob-
ficie czerpali ze świata roślin w każdej porze roku. Szcze-
gólnie trudnym okresem była właśnie zima, a także nastę-
pujące po niej przedwiośnie (tzw. przednówek), gdy koń-
czyły się już zapasy, a zielonych roślin nie było jeszcze 
w ilościach wystarczających do zaspokojenia głodu. I wła-
śnie wtedy sięgano po ukryte w ziemi lub pod korą zasoby 
świata roślinnego. Czy dzisiejsze wojny, niepokoje i ogni-
ska głodu, przetaczające się przez naszą planetę, nie skła-
niają nas, żeby przynajmniej dla poczucia potencjalnej nie-
zależności odświeżyć sobie wiedzę naszych przodków? 
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Isidor Isaac Rabi, pionier badający atom i główną siłę 
fizyki XX wieku, zmarł wczoraj w swoim domu na Ri-
verside Drive po długiej chorobie. Miał 89 lat – arty-

kuł o śmierci profesora Rabiego ukazał się 12 stycz-
nia 1988 r. na pierwszej stronie News York Time-
sa, najważniejszej gazety w Stanach Zjednoczonych. 
Było to podkreślenie jego zasług nie tylko dla Amery-
ki, ale także dla świata. W polskich mediach o śmier-
ci Rabiego nie wspomniano. W „News York Timesie” 
wychodzącym od 1851 r. jedyny raz właśnie wtedy 
pojawiła się nazwa Rymanów.

Dr Rabi, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fi-
zyki w 1944 r., wywarł intelektualnie silny wpływ na kolej-
ne pokolenia fizyków i równie duży wpływ moralny w de-
bacie nad kontrolowaniem potęgi atomu. Centrum fizyki, 
które założył na Uniwersytecie Columbia, stało się poligo-
nem doświadczalnym dla naukowców, którzy założyli inne 
liczące się ośrodki uniwersyteckie. 

Otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie metody po-
miaru właściwości magnetycznych atomów, cząsteczek 
i jąder atomowych. Jego praca z kolei umożliwiła dokładne 
pomiary niezbędne do opracowania zegara atomowego, la-
sera i diagnostycznego skanowania ludzkiego ciała za po-
mocą jądrowego rezonansu magnetycznego.

* * *
Urodził się 29 lipca 1898 roku w mieście Rymanów, 

w cesarstwie austro-węgierskim, i rodzice, jak sam powie-
dział, zawsze mówili o cesarzu Franciszku Józefie z dużą 
sympatią. Dopiero w wieku dwudziestu lat dowiedział się, 
że przyszedł na świat w Polsce. 

Jego ojciec Dawid Rabi pochodził z małej wioski, gdzieś 
w okolicach Rymanowa. Był dziewiątym synem, najmłod-
szym dzieckiem w rodzinie. Matka Szejndla Jentel Taig była 
rymanowianką. Miała dwanaścioro rodzeństwa. Pochodzi-
li z bardzo pobożnych chasydzkich rodzin. Szczególnie po-
bożnym Żydem był jego dziadek ze strony ojca. Pomimo 
tego, że garbaty, miał gospodę, którą sprzedał, żeby mieć 
pieniądze na posag dla córek. 

Ojciec Rabiego nie miał żadnego zawodu i wykształ-
cenia. Podobno znał się trochę na uprawie roli. Ożenił się 
w wieku ponad 30. lat. W kilkanaście miesięcy po ślubie 
z braku perspektyw postanowił wyemigrować do USA, za-
pewne w 1889 r., kolejnym z wielu lat głodu w Galicji spo-

wodowanego nieurodzajem. Ze stacji kolejowej w Ryma-
nowie jechał do Oświęcimia i stamtąd już niemiecką kole-
ją do Hamburga, by po zaokrętowaniu się dopłynąć do No-
wego Jorku. Pracował na składzie węgla, potem w maga-
zynie odzieżowym i wreszcie w jakimś zakładzie krawiec-
kim, gdzie wykonywał najprostsze prace. Po ponad rocz-
nym tam pobycie postanowił ściągnąć żonę z synem i opła-
cił im bilety na statek i pociąg. 

27 sierpnia 1902 r. z Hamburga Szejndla Rabi (lat 28) 
i Israel Rabi (2 lata i 6 miesięcy) wypłynęli statkiem „Au-
gusta Wiktoria”. Do Nowego Jorku przypłynęli 6 września. 
Mieli przy sobie 3 dolary. Przybyli z Austrii, z Rymano-
wa. Czekał na nich mieszkający w Nowym Jorku mąż i oj-
ciec Dawid Rabi. Izydor Izaak Rabi, jak wynika z karty po-
kładowej na Ellis Island w Nowym Jorku, przybył do USA 
w wieku 4 lat. Jak sam powiedział: byłem mały jak na swój 
wiek. Być może dlatego na podróż zmniejszono mu wiek, 
żeby obniżyć koszty podróży. Dzieci do lat trzech płaciły za 
płynięcie statkiem połowę ceny biletu.

Początkowo mieszkali wśród greckich Żydów w wynaję-
tym dwupokojowym mieszkaniu przy Willit Street 97 bez ła-
zienki i toalety. W jednym z wywiadów powiedział: To było 
naprawdę jednopokojowe mieszkanie bez toalety i po prostu 
mała sypialnia była dodatkiem do niego, to było niewiele wię-
cej niż łóżko. Ale żeby zapłacić czynsz, mieli jeszcze dwóch 

Andrzej Potocki

Światowej sławy uczony z Rymanowa,
który gdyby nim nie został,  
byłby krawcem

Thomas Torak - I.I. Rabi 1985



Rabi z aparatem fotograficznym 
w 1913 r.

Rabi z żoną przed domem
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sublokatorów. W 1903 r. 
Rabim urodziła się córka Ger-
truda, więc w tym mieszkaniu 
żyło 6 osób. Byli bardzo bied-
ni i kiedy ojciec nie miał pracy, 
nie mieli za co kupić jedzenia. 
Nawet jak ojciec miał pracę, 
to nie stać ich było na mięso, 
tylko żywili się podrobami. 

W domu rozmawiali w ji-
dysz: Nauczyłem się czytać 
wcześnie w języku jidysz, zna-
łem wiele biblijnych historii, ale 
jednocześnie zanim poszedł 
do szkoły w wieku 8 lat, na-
uczył się angielskiego. Był 
bardzo nieśmiałym dzieckiem. 
W dzieciństwie często choro-

wał. Wiem, że kiedy byłem bardzo chory kiedyś moja matka, 
ona i kobiety z sąsiedztwa wyszły o północy do pobliskiego 
parku, by modlić się do matki Rachel i odzyskałem zdrowie. 

W Ameryce nie było nikogo z rodzeństwa ojca i Rabi nie 
znał tej rodziny. Ojciec był człowiekiem nieufnym, milczą-
cym. Bardziej zaradna była jego matka. Kiedy za pożyczone 
pieniądze kupili sklepik spożywczy w dzielnicy żydowskiej 
na Lower East Side, sprzedawała w nim przeważnie matka. 
Oczywiście wszyscy klienci mówili w jidysz. Potem przenie-
śli się do Brooklynu do Brownsville. Żyliśmy, w tym czasie, 
w trzech pokojach na tyłach sklepu, była sypialnia, kuchnia, 
która w pewnym sensie była salonem. Stamtąd mogłem wejść 
przez okno do ogrodu, który sam zaprojektowałem, po tym jak 
przez dwa lata czytałem o ogrodnictwie. W klombach miałem 
wszystko, kwietnik i kukurydzę, i wszelkiego rodzaju rzeczy.

Kiedy skończył 12 lat, odbyła się jego Bar Micwa, na 
którą zaproszono znajomych Żydów. Zmusili mnie do wygło-
szenia jakiejś mowy. Tak więc przemówiłem, a moje przemó-
wienie dotyczyło tego, jak działa światło elektryczne. Bardzo 
szczegółowo to opisałem. Jako piętnastolatek kupił sobie 
wymarzony aparat fotograficzny. Pamiętam, że dostałem 
kilka dolarów i pojechałem do centrum do Bowery do sklepów, 
w których sprzedają aparaty fotograficzne i wszelkiego rodza-

ju rzeczy używane. Był tam lombard. I zobaczyłem aparat, ale 
sprzedawca chciał za niego dwadzieścia pięć dolarów. Powie-
działem: – Dam ci piątkę. To było wszystko, co miałem. Ale 
w końcu go kupiłem. Przedtem miałem aparaty stałoognisko-
we. Ale to był prawdziwy aparat z mieszkiem.

– Byłem wszędobylskim czytelnikiem – powiedział, sięga-
jąc myślami wstecz do swojego odkrycia lokalnego oddzia-
łu Biblioteki Publicznej na Brooklynie. Miał około 10 lat, 
gdy zaczął czytać, i natknął się na Kopernika, który zmienił 
jego koncepcję świata. Bibliotekarz kazał mi czytać z jednej 
z książek, które pożyczałem, abym udowodnił, że potrafię czy-
tać, zanim pozwoli mi odejść z książkami. 

Rabi przyznał, że opowiadanie Jacka Londona pt. „Że-
lazna stopa” uczyniło go marksistą już przed ukończeniem 
13 lat. – Najbardziej podobała mi się demokratyczna idea, że 
każdy może stać się kimkolwiek – powiedział. Później jednak 
zdecydował, że marksizm nie może działać. Pomysły są bar-
dzo atrakcyjne, ale nie są przeznaczone dla ludzi. W liceum 
jego ulubionym przedmiotem była historia.

Po ukończeniu college’u zapisał się na inżynierię i che-
mię w Cornell University. Otrzymał wprawdzie stypen-
dium, ale było niskie i z powodu niedożywienia stracił kilka 
zębów. Żyłem za dolara dziennie i nie mogłem marnować pie-
niędzy na warzywa. 

Po ukończeniu Cornell University dostał pracę jako che-
mik w Lederle Laboratories, zajmując się tam analizą mleka 
matki oraz lakieru do mebli. W tym samym czasie wyda-
wał z kilkoma osobami lokalną gazetę The Bronsville Bul-
letin. Przez pewien czas pracował też w biurze prawnika 
zajmując się wierzytelnościami. Za napisanie podręczni-
ka High School dla szkoły w Brooklynie otrzymał stypen-
dium na Cornell University. Kontynuował studia z chemii, 
ale niestety nie dostał kolejnego stypendium. Postanowi-
łem więc studiować fizykę i wtedy zdałem sobie sprawę, że to 
jest moja dziedzina. 

W 1923 r. przeniósł się na Uniwersytet Columbia nie 
tylko dlatego, że była tam możliwość studiowania fizyki, ale 
także, jak to ujął wiele lat później, ponieważ poznał najpięk-
niejszą dziewczynę na świecie, która mieszkała w Nowym 
Jorku, Helen Newmark urodzoną 17 kwietnia 1903 r. (zmar-
ła 18 marca 2005 r.). Trzy lata później, 17 sierpnia 1926 

roku, ta dziewczyna została jego żoną. Urodziła 
dwie córki, Nancy w 1927 r. i Margaret. Przeżyła 
ona swojego męża. W chwili śmierci ojca Nancy 
Lichtenstein mieszkała w Princeton, a Margaret 
Beels w Nowym Jorku. Rabi doczekał pięciorga 
wnucząt. 

Gdy miał 25 lat, dostał pracę jako wykła-
dowca w City College z pensją 800 dolarów 
rocznie, czyli 66 dolarów miesięcznie. Po obro-
nieniu doktoratu na Uniwersytecie Columbia 
w 1927 r. uzyskał niewielkie stypendium (1500 
dolarów) na studia podyplomowe w Europie, 
gdzie prowadzono najważniejsze prace z dzie-
dziny fizyki. Z tego stypendium musiał utrzymać 
siebie i żonę, oraz zapłacić za przejazd do Euro-
py. W tym czasie uczył w City College i złożył 
podanie o urlop, ale go nie dostał. 



Czterej nobliści, od lewej Bohr 1922, Frank 1925, Einstein 1921, Rabi 1944.
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W Europie spotkał się i współpracował z wybitnymi fi-
zykami tamtych czasów. Przyjechał do Zurychu. Potem 
do Getyngi do instytutu profesora Arnolda Sommerfelda, 
gdzie wszedł i powiedział: Nazywam się Rabi, przyszedłem 
tutaj, aby pracować. I dostał pracę. Potem pojechał do An-
glii i tam spotkał się z żoną. Razem udali się do Kopenhagi, 
w której w instytucie Nielsa Bohra uzyskał zgodę na bada-
nia. Potem na Uniwersytecie w Hamburgu pracował w la-
boratorium Otto Sterna i chodził na seminaria do Wolfgan-
ga Paulego. Kolejnym etapem był Lipsk, gdzie pracował 
w instytucie Wernera Heisenberga. Tam słuchaczem wy-
kładów był m.in. Robert Oppenheimer. Po wyjeździe He-
isenberga do Ameryki, wrócił do Paulego będącego w tym 
czasie profesorem w Zurychu. Być może największy wpływ 
na pracę doktora Rabiego wywarł Stern, który otrzymał na-
grodę Nobla w dziedzinie fizyki rok wcześniej niż on. 

Wśród naukowców podróżujących w tamtym czasie 
po Europie byli inni naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, 
którzy mieli zostać przyjaciółmi na całe życie: Hans Bethe, 
Linus Pauling, Edward Condon i wspomniany 
Robert Oppenheimer. Wraz z dr. Rabim ci lu-
dzie stali się łącznikiem między nauką europej-
ską i amerykańską. Gdy skończyły się pienią-
dze na stypendium, doktor Rabi zdecydował 
się na powrót do Ameryki, nie mając jednak 
perspektyw na pracę. Był przekonany, że an-
tysemityzm na uniwersytetach USA sprawi, że 
jego przyjęcie do pracy gdziekolwiek okaże się 
niemożliwe. Jego ojciec był już wtedy właści-
cielem kilku domów, które wynajmował, i dok-
tor Rabi zamierzał z nim pracować w branży 
nieruchomości. Ale w kwietniu 1929 r. dostał 
propozycję pracy wykładowcy w Uniwersyte-
cie Columbia za trzy tysiące dolarów rocznie, 
co było wynagrodzeniem bardzo wysokim na 
tamten czas. To właśnie Heisenberg zasugero-
wał uczelni, że Rabi mógłby być wykładowcą 
fizyki teoretycznej.

Był pierwszym Żydem na wydziale fizy-
ki Uniwersytetu Columbia, który awansował 
z wykładowcy na profesora nadzwyczajnego. 
W 1964 roku został mianowany profesorem 
zwyczajnym Uniwersytetu Columbia. Jeden 
z wykładowców powiedział wtedy: Nagle cały cholerny wy-
dział zaczął ciężko pracować. Do diabła Rabi, zanim tu przy-
szedłeś, mieliśmy trzy godziny na lunch i grę w brydża. 

Na początku musiał walczyć o otrzymanie środków na 
badania, a nawet zaproponował, że obniży swoje wyna-
grodzenie. Kiedy Harold Urey, profesor Uniwersytetu Co-
lumbia, zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1934 
roku, dał Rabiemu połowę swojej nagrody, aby mógł kon-
tynuować badania. W 1937 roku badania doprowadziły go 
do wniosków, za którą zdobył swoją Nagrodę Nobla. Wy-
nikało to bezpośrednio z jego pracy z Otto Sternem na 
Uniwersytecie w Hamburgu, gdzie dr Stern stosował pola 
magnetyczne do wiązek molekuł. Potwierdził, że proton, 
cząstka znajdująca się w jądrze wszystkich atomów, gene-
ruje słabe pole magnetyczne za pomocą swojego spinu. 

Badania dra Rabiego umożliwiły dokonanie najbar-
dziej precyzyjnych pomiarów, które są dziś niezbędne dla 
systemów naprowadzania pocisków i satelitów. Dopro-
wadziło to również do zaawansowanej diagnostyki me-
dycznej rezonansu magnetycznego. Jako profesor dr Rabi 
nie cieszył się opinią dobrego wykładowcy, ale został za-
pamiętany z powodu swojej moralnej uczciwości i nauko-
wego podejścia, jakie nadał studiom nad fizyką w Stanach 
Zjednoczonych. 

W ciągu 15 lat przyznano cztery Nagrody Nobla w róż-
nych dziedzinach fizyki naukowcom z Uniwersytecie Co-
lumbia. Chociaż Rabi nie był bezpośrednio zaangażowany 
w konkretną pracę, był kluczową osobą motywującą. Zbu-
dował świetny wydział fizyki wykraczający poza wszystko 
na świecie w tym czasie, w którym nikt nie był w stanie 
z nim konkurować. Wielu nauczycieli w większości z wiel-
kich ośrodków fizyki w Stanach Zjednoczonych studiowa-
ło fizykę u doktora Rabiego. W USA odegrał ważną rolę 
w tworzeniu i pracy Narodowego Laboratorium Brookha-

ven na Long Island, którego naukowcy zdobyli już osiem 
Nagród Nobla. Poświęcił wiele swojej energii na reformę 
edukacji naukowej w Stanach Zjednoczonych i zakończe-
nie izolacji nauk humanistycznych. Fizyka stała się dyscy-
pliną szlachetną i fundamentalną. 

– To był czas – wspominał Rabi – wielkiej rewolucji w pod-
stawowych fizycznych koncepcjach czasu i przestrzeni oraz 
przyczynowości. To było trochę jak lądowanie na Ellis Island 
i pójście na zachód, i odkrycie całego kontynentu. Odwróci-
łem się od Starego Świata. Zdałem sobie sprawę, że muszę być 
Amerykaninem, a nie Amerykaninem pochodzenia żydowskie-
go. To cud jak chorowite dziecko z ubogiej rodziny z Lower East 
Side przeniosło się w jednym pokoleniu do miejsca, w którym 
się znalazłem. Gdybyśmy zostali w Europie, prawdopodobnie 
zostałbym krawcem. 



Autor z córką Rabiego Margaret przy tablicy poświęconej jej ojcu

Rabi ze studentami

Przegląd28

Chociaż większość jego badań naukowych miała miej-
sce w latach 40., był on główną siłą w świecie XX-wiecznej 
nauki. Sidney Drell, fizyk teoretyczny, opisał dr. Rabiego 
jako wielkiego giganta na scenie naukowej. Inni naukowcy 
podziwiali go i traktowali jako sumienie swojej społeczno-
ści. Drell doceniał także wkład dra Rabiego w politykę na-
ukową po II wojnie światowej, jego rolę w ożywieniu eu-
ropejskiej nauki poprzez stworzenie centrum badań nukle-
arnych CERN w Genewie i jego wyraźne wypowiadanie się 
w głębokich kwestiach moralnych z udziałem broni jądrowej. 
W roku 1945 dr Rabi zaproponował budowę zegara atomo-
wego zdolnego do dostrajania częstotliwości atomowych. 

Kiedy dotarła do niego informacja o Nagrodzie Nobla, 
dr Rabi pracował wtedy w Laboratorium Radiacyjnym Mas-
sachusetts Institute of Technology, rozwijając radar. Od-
mówił zaproszeniu Oppenheimera, by zostać jego zastęp-
cą w Projekcie Manhattan w laboratorium bomby atomo-
wej w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk. Zgodził się jed-
nak być głównym konsultantem. Był świadkiem pierwszej 
eksplozji nuklearnej 16 lipca 1945 roku, a później powie-
dział ankieterowi, że w pierwszej chwili był zachwycony. 
A potem, kilka minut później miałem gęsią skórkę, kiedy zrozu-
miałem, co to znaczy dla przyszłości ludzkości. 

Natychmiast po wojnie dr Rabi rozpoczął starania 
o kontrolowanie atomu, pracując najpierw z Oppenheime-
rem nad opracowaniem czegoś, co nazwano Planem Baru-
cha dla międzynarodowej kontroli energii atomowej. Do-
łączył do Enrico Fermiego, by sprzeciwić się kolejnemu 
krokowi w wyścigu zbrojeń, „Super”, broni proponowanej 
przez dr Edwarda Tellera i innych, która ostatecznie zo-
stała opracowana jako bomba wodorowa. Oppenheimer 
również sprzeciwił się temu jako potencjalnej broni ludo-
bójstwa. Dr Rabi i Fermi napisali: Fakt, że nie istnieją ogra-
niczenia niszczycielskiej broni, powoduje, że samo jej istnienie 
i znajomość jej konstrukcji stanowi zagrożenie dla całej ludz-
kości. To musi być zła rzecz. Uważamy, że błędem na funda-
mentalnych zasadach etycznych jest inicjowanie rozwoju ta-
kiej broni. 

Dr Rabi nie wypowiadał się często. Zazwyczaj ograni-
czał swoje opinie do wewnętrznych rad dla rządu USA. Za-
stąpił Oppenheimera na czele Generalnego Komitetu Do-
radczego Komisji Energii Atomowej i był przewodniczą-

cym Komitetu Doradczego ds. Nauki przy prezydencie Sta-
nów Zjednoczonych od jego utworzenia w 1952 r. Zdobył 
szacunek wielu naukowców za jego szczerą i porywająca 
obronę Oppenheimera na przesłuchaniach w 1954 r. w Ko-
misji Energii Atomowej, która ostatecznie pozbawiła by-
łego szefa Projektu Manhattan dostępu do tajnych doku-
mentów państwowych w trakcie publicznego, polityczne-
go procesu w erze McCarthy’ego. – Byłem obolały od słów 
miernot próbujących tak wielkiego człowieka, jak Oppenhe-
imer zniesławić – powiedział doktor Rabi wiele lat później. 

Przemawiając w 1967 roku podczas ostatnich zajęć na 
Uniwersytecie Columbia, dr Rabi powiedział: – To, że dotar-
liśmy na miejsce pierwsi, nie oznacza, że   powinniśmy mieć moc 
życia i śmierci na całym świecie. 

Czterdzieści lat później, wspominając o ideach leżących 
u podstaw Planu Barucha, który zakładał m.in. kontrolę 
nad bronią atomową, dr Rabi stwierdził: 

– Myślę, że to był nasz najlepszy moment w Ameryce. Ro-
sjanie odmówili, ale tego się spodziewano, bo to był taki nowy 
i rewolucyjny pomysł. Chcieliśmy umiędzynarodowić wszyst-
ko. Powinniśmy wrócić do Rosjan, kiedy powiedzieli „nie”. 

Z biegiem czasu dra Rabiego coraz bardziej niepokoiły 
coraz większe zapasy broni. Był przekonany, że każda nowa 
broń nieuchronnie doprowadzi do przeciwwagi. Chciał re-
dukcji arsenału amerykańskiego. 

– Im więcej mówisz o kontroli zbrojeń, tym bardziej sta-
jesz się moralnie tępy – mówił. – Musisz oderwać się od tego 
horroru. Musisz pobudzić wyobraźnię ludzi budujących bomby 
w czasie pokoju, aby użyć ich przeciwko sprzymierzonemu 
w dwóch wojnach światowych. (…) Amerykanie są ludźmi mo-
ralnymi. Mają szacunek dla ludzkiego życia, nawet jeśli istnie-
ją różnice zdań. Większość Amerykanów lubi rosyjskie powie-
ści, rosyjską muzykę. Do tej pory nie wymyśliliśmy powieści ani 



Rodzina Rabiego, która odwiedziła Rymanów
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muzyki równie wspaniałej jak ich. To, o czym 
mówisz, zabija ludzi, ponieważ nie lubisz ich 
rządu. Mówię, że to nieamerykańskie. Ta niena-
wiść jest nieamerykańska. 

W życiu pełnym zaszczytów dr Rabi nie 
przywiązywał zbytnio wagi do zarabiania 
pieniędzy i obiecał sobie, że nigdy nie opa-
tentuje żadnego ze swoich pomysłów, w tym 
zegara atomowego. 

– Pod koniec lat trzydziestych – wspominał 
– ja i moi przyjaciele siedzieliśmy i rozmawia-
liśmy o tym, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli 
milion dolarów. Myślałem i myślałem i w końcu 
powiedziałem: „Myślę, że kupię nowy kapelusz”. 

5 lipca 1971 r. Izydor Izaak Rabi wraz 
z żoną odwiedzili miasto swojego urodze-
nia. Dla niego Rymanów był tak piękny, jak 
przedstawiali mu go jego rodzice. On sam, 
jak dowodzą dokumenty podróży do USA, 
przeżył w tym mieście cztery lata i przez rok 
już chodził do chederu. Z czasem w dziecięcej pamięci za-
tarł się obraz rymanowskiego sztetla. 

Wydaje się, ale to tylko moje zdanie, że pamiątkowa ta-
blica na ścianie szkoły to o wiele za mało, by uczcić pamięć 
jedynego noblisty pochodzącego z województwa podkar-
packiego. Korzystałem z anglojęzycznych informacji za-
mieszczonych w „New York Times” oraz wywiadów, jakie 
sam prof. Rabi udzielił kilku osobom, a także z ustaleń wła-
snych kwerend. 

W sierpniu 2019 r. na moje osobiste zaproszenie Ry-
manów odwiedziła Margaret, córka I. I. Rabiego oraz jego 
wnukowie: Elisabeth Torak, Aleksander Beels, Jessica Beels 
i Alice Lichtenstein z mężem Jimem Bercowitzem. Elizabeth 
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych i jest malarką, podob-
nie jak i jej mąż. Aleksander Beels jest ekonomistą po stu-
diach doktoranckich. Jessica Beels, rzeźbiarka, specjalizuje 
się w instalacjach przestrzennych i zajmuje się projektowa-
niem. Alice, pisarka, opublikowała trzy powieści. 

Ciemno u Pana?
– Mam rozgwieżdżone niebo 
nad sobą.

– Czyli pod nogami i wokół Pana ciemno?

– Gdyby nie było ciemno, nie widział-
bym rozgwieżdżonego nieba nad sobą?

– Co Pana skłoniło do działań, których 
celem było utworzenie „Parku Ciemne-
go Nieba Połoniny”?

– Uświadomienie ludziom, jakie pięk-
no mają nad sobą. Piękno, którego nie 
widzą, bo ten cudowny pejzaż gwiezdny jest zaśmiecony 
światłem. I nie chodzi oczywiście o światło dzienne, tylko 
o światło sztuczne. To światło unicestwia widzenie jednego 
z cudów natury, jakim jest niebo z miliardami swoich gwiazd. 
Jest nad nami, ale rzadko podnosimy głowę, by je zobaczyć, 
a jeśli już podnosimy, to widzimy tylko ułamek tego wspa-
niałego świata będącego poza naszym zasięgiem, ale nie 
poza zasięgiem naszego wzroku. Sztuczne światło odbiera 
nam możliwość oglądu niebiańskiej cudowności. 

– Z naukowych opracowań wynika, że na terenach Euro-
py każdego roku o dwa procent zmniejsza się powierzch-
nia terenów, na których nocą panuje ciemność, natomiast 
w krajach rozwijających się jest to już 10 procent. Takie są 

koszty rozwoju cywilizacyjnego. Jego ekspansja zagarnia 
coraz to nowe obszary ciemnego nieba. 

– Bez wynalezienia elektryczności i co za tym idzie – 
sztucznego światła, nie byłoby oczywiście naszej cywiliza-
cji i jej rozwoju, osiągnięć naukowych, ekspansji przemysłu. 

– Od tego momentu człowiek nie musi już chodzić spać 
gdy zapadnie zmrok, bo sztuczne światło pozwala mu 
przezwyciężyć ciemności nocy i funkcjonować zawodowo 
także wtedy, gdy wokół jest ciemno.

– To oczywiste, ale sztuczne światło nie dla wszystkich 
i nie we wszystkich okolicznościach jest dla człowieka ko-
rzystne. 

Cudowności 
ciemnego nieba
Rozmowa z Igorem Kudzejem – założycielem 
„Połonińskiego Parku Ciemnego Nieba” na Słowacji
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– Nauka nie pozostawia wątpliwości co do tego, że ciem-
ność jest człowiekowi potrzebna do komfortowego życia. 
Konkretnie do odpoczynku podczas snu. Wielokrotne i pre-
cyzyjne badania dowiodły, że jedynie w warunkach całkowi-
tej ciemności podczas snu w szyszynce człowieka w mózgu 
wyzwala się melatonina, dzięki której sen człowieka jest 
zdrowy, pozwala organizmowi odpocząć i odprężyć się. 

– To są fakty z którymi nie ma co polemizować, ponieważ 
są oczywiste. Ale pan mówi o człowieku, a badania na-
ukowe wykazały także, że skutki rozpraszania ciemności 
przez sztuczne światło mają negatywny wpływ także na 
życie zwierząt i wzrost roślin. Natura po prostu tak urzą-
dziła świat, że do życia potrzebne jest i światło, i ciemność. 
Przez tysiąclecia panowała w tej kwestii równowaga.

– I od roku 1879, za sprawą Edisona, któremu przypisu-
je się wynalezienie żarówki elektrycznej, świat wszedł 
w epokę elektryczności i zaczął się nieodwracalnie zmie-
niać. I ten proces zmian trwa do dziś. 

– Gdy popatrzymy na robione z kosmosu nocne zdjęcia 
kuli ziemskiej, to jaskrawo widać jak nasza Ziemia jarzy się 
sztucznym światłem. Europa, Ameryka Północna i Azja to 
najjaśniejsze „żarówki” naszej kuli ziemskiej. Sądzę, że naj-
bardziej zanieczyszczona sztucznym światłem jest nasza 
Europa i za kilkanaście, najpóźniej za kilkadziesiąt lat, nie bę-
dzie widać skrawka czystego od sztucznego światła nieba. 

– Słabo zasiedlone Karpaty rumuńskie, częściowo Alpy 
i odludne regiony Skandynawii, to chyba najlepsze tereny, 
z których można podziwiać rozgwieżdżone niebo? 

– Tak. Także nasze Karpaty, te z pogranicza Słowacji, Pol-
ski i Ukrainy. 

– I 12 lat temu, między innymi z pana inicjatywy, okolice 
Sniny, a konkretnie tereny gmin Kolonica, Klenova, Kalna 
Roztoka i Ruska Volova, ogłoszono „Połonińskim Parkiem 
Czystego Nieba”. 

– Tak. Nasz park czystego nieba był dopiero czwartym 
w Europie.

– Co Was do podjęcia tej inicjatywy skłoniło?

– Przede wszystkim chęć uświadomienia i pokazania lu-
dziom piękna, które mają nad głowami i którego na co 
dzień nie widzą i nie dostrzegają. Najbardziej upośledzeni 

są pod tym względem mieszkańcy dużych miast, w których 
natężenie sztucznego światła jest tak duże, że jego jasność 
jest bliska światłu dziennemu. To sprawia, że cuda rozpo-
ścierające się na niebie są niemal niewidoczne. Intensywne 
zaśmiecenie sztucznym światłem takich metropolii jak Bra-
tysława czy Kraków sprawia, że z ich terenów widać około 
20-30 gwiazd, w miastach około 200, a w parkach czyste-
go nieba ponad 2 tysiące. 

– Kolosalna różnica.

– Ogromna. I utworzenie parku ciemnego nieba na naszych 
połoninach ma na celu uświadomienie ludziom tych nie-
zwykłości natury, które mają nad głowami. W Internecie 
i w telewizji zachwycamy się zdjęciami nadsyłanymi z prze-
strzeni kosmicznej za sprawą teleskopów Hubla czy Weba, 
a wystarczy zgasić światła, podnieść głowę do góry i mieć 
przed oczami niemal na wyciągnięcie ręki ten przecudow-
ny kosmos niemal całej Drogi Mlecznej. 

– Park czystego nieba to przedsięwzięcie pomyślane 
przede wszystkim z myślą o ściągnięciu do regionu tu-
rystów?

– Nie lubię tego zwrotu, ale tak, to „produkt turystyczny”. 
Turysta zazwyczaj szuka tego czegoś, czego na co dzień nie 
ma. Więc „Park czystego nieba” to oferta turystyczna po-
wiązana z edukacją i uwrażliwianiem ludzi na piękno nasze-
go nieba. Ale to także działalność edukacyjna odnosząca się 
do władz regionu, który obejmuje nasz park. Chodzi przede 
wszystkim o proste przedsięwzięcia w znaczący sposób 
ograniczający zaśmiecanie nocy sztucznym światłem. Na 
przykład instalowanie takich latarni ulicznych, które mają 
od góry przykrycie i ich światło pada tylko na ziemię, nie 
rozprasza ciemności powyżej, dzięki czemu gwiazdy na nie-
bie lepiej widać, a nocne zwierzęta mogą żyć bez zakłócania 
ich rytmu, rośliny także. Wszystkie przedsięwzięcia ograni-
czające rozpraszanie światła są cenne. 

– Pan mieszka na terenie parku ciemnego nieba?

– Nie, w Humennem, ale pracuję na jego terenie, w obser-
watorium Vihorlat, które dysponuje drugim co do wielkości 
teleskopem na Słowacji. Ma on 1 metr średnicy i znajduje 
się na Kolonickim sedlo. Od 2012 roku mamy tam też pla-
netarium, co jest dodatkową atrakcją dla turystów. Znaj-
duje się ono w miejscu, gdzie spadł największy w Europie 
meteoryt. Ważył 280 kilogramów. Obecnie znajduje się on 
w muzeum w Wiedniu.

– Park Ciemnego Nieba Połoniny zajmuje powierzchnię 
485 kilometrów kwadratowych. Starcie się o powiększe-
nie jego powierzchni?

– Tak. I rozmawiamy w tym celu z kompetentnymi organi-
zacjami w Polsce i Ukrainie, aby obejmował on tereny Mię-
dzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschod-
nie”, czyli te wokół miejsca, gdzie stykają się granice na-
szych trzech państw. Nasz „Park Czystego Nieba Połoni-
ny” jest największy na Słowacji, a gdy się rozszerzymy na 
wspomniane obszary Polski i Ukrainy, zapewne będzie naj-
większy w Europie. Bardzo nam na tym zależy.

Rozmawiał: Jacek Stachiewicz 
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Lesko, budynek synagogi
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W 2002 roku utworzony został powiat leski 
z siedzibą władz powiatowych w Lesku. 
Został on wykrojony z powiatu bieszczadz-

kiego, który powstał w ramach reformy administra-
cyjnej kraju w 1999 roku. Jedynym miastem w po-
wiecie leskim jest Lesko, oprócz którego są jeszcze 
4 gminy wiejskie: Baligród, Cisna, Olszanica i Soli-
na. Dominacja wiejskiego charakteru osadnictwa ma 
przełożenie na organizację instytucji upowszechnia-
nia dziedzictwa kulturowego. 

Muzea powiatu leskiego to jedynie dwa przykłady dzia-
łalności muzealnej o zasięgu lokalnym: Muzeum Przyrodni-
czo-Łowieckie „Knieja” w Nowosiółkach k/Hoczwi, które-
go właścicielami są H. i J. Wałachowscy oraz Izba Przyrod-
niczo-Leśna „Dziupla” w Cisnej, którą prowadzi leśnik To-
masz Gawrych. Oba muzea ukazują faunę i florę Bieszcza-

dów są placówkami prywatnymi o charakterze sezonowym 
i mają zasięg lokalny. Wśród powiatów na terenie Biesz-
czadów, jest to przykład powiatu posiadającego najmniej-
szą liczbę instytucji muzealnych, ponadto z zaznaczeniem, 
że nie ma wśród nich muzeów historyczno-artystycznych 
czy etnograficznych, których turyści oczekiwaliby na tere-
nie tak bardzo zróżnicowanym pod względem etnicznym. 

 Pomimo posiadania wielu cennych zabytków, m.in. ta-
kich jak: Cerkiew Zaśnięcia NMP w Baligrodzie, średnio-
wieczne ruiny zamku „Sobień” w Monastercu, Zamek Kmi-
tów w Lesku czy leska synagoga z początku XVII wieku 
– w żadnym z tych historycznych obiektów nie jest zor-
ganizowane miejskie lub gminne muzeum dziedzictwa kul-
turowego, które byłoby instytucją zarejestrowaną w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tym samym 
prawnie umocowaną w działalności. Owszem, niedaw-
no powstała Izba Tradycji w jednej z zabytkowych kamie-
nic w Lesku, która jest bez wątpienia cenną inicjatywą, ale 
czy jest to placówka dziedzictwa kulturowego na miarę 
Leska? Miasto, które posiada jedną z najciekawszych i naj-
starszych synagog i znakomity pod względem architektury 
zamek, należący w przeszłości do wielu rodów – w tym do 
hrabiów Krasickich, w których rękach majątek w Lesku po-
zostawał do ostatnich chwil przed nacjonalizacją – powin-
no jednak dążyć do utworzenia muzeum.

Aczkolwiek brak jest muzeów tzw. „rejestrowych” na 
terenie powiatu leskiego, które byłyby utworzone w za-

dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski
Kolegium Nauk Humanistycznych – Muzeologia

Muzealnictwo powiatu leskiego 
jako niewykorzystana szansa na ożywienie 
regionalnego dziedzictwa kulturowego  
i impuls do rozwoju gospodarczego
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Wnętrze Muzeum Bojków w Myczkowcach
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bytkach o barwnej, interesującej historii i nade wszystko 
ciekawej architekturze, to trzeba przyznać, że znakomi-
cie funkcjonują w powiecie leskim paramuzea, w dodatku 
o rozmaitych kolekcjach. Są to prywatne inicjatywy utwo-
rzone przez pasjonatów, a także przez nich są prowadzo-
ne i utrzymywane. Ponadto trzeba przyznać, że działa-
ją z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym, w dodatku 
z sukcesem ekonomicznym oraz aplauzem turystycznym. 

Grupa ta jest reprezentowana przez dwa duże kom-
pleksy, z których pierwszy jest własnością Fundacji Biesz-
czadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie koło Cisnej, zaś drugi 
jest prowadzony przez „Caritas” jako Centrum Kultury Eku-
menicznej w Myczkowcach. 

Zespół zabytkowych budowli Bieszczadzkiej Kolejki Le-
śnej w Majdanie koło Cisnej wraz z całym układem komu-

nikacyjnym kolejki wąskotorowej został wpisany do reje-
stru zabytków pod numerem A-284 w 1992 roku. Drew-
niane i drewniano-murowane budynki stacyjne są uroz-
maicone niewielkim, ale ciekawym muzeum, utworzonym 
w jednym z budynków o konstrukcji szachulcowej, który 
w gablotach ekspozycyjnych mieści zabytki ruchome i pa-
miątki wąskotorowego kolejnictwa. Trzy składy pociągów 
są wielką atrakcją od wiosny do jesieni i najlepszym przy-
kładem ekspozycji układu komunikacyjnego kolejki wą-
skotorowej na trasie: Rzepedź – Nowy Łupków – Smolnik 
– Mików – Wola Michowa – Balnica – Żubracze – Cisna – 
Majdan – Dołżyca –Przysłup – Kalnica – Wetlina. Wzboga-
cają to drewniano-murowane zespoły funkcjonalne paro-
wozowni w miejscowościach: Rzepedź, Nowy Łupków, Ci-
sna-Majdan. Wszystkie obiekty stacyjne wraz z torowiska-
mi i infrastrukturą kolejową są własnością Fundacji Biesz-
czadzkiej Kolejki, która stara się rozwijać także działalność 
kulturalną, m.in. przez organizację koncertów muzycznych 
w budynku parowozowni w Majdanie. 

Drugim wyjątkowym obiektem o znaczeniu ponadre-
gionalnym jest „Park Miniatur” w Myczkowcach, prezentu-
jący ok. 160 modeli najstarszych świątyń chrześcijańskich 

w południowo-wschodniej Polsce. Chociaż Park Minia-
tur nie zawiera zabytków, ale bierze czynny udział w upo-
wszechnianiu wiedzy o nich i systematycznie podnosi 
rangę swojej popularności wśród zwiedzających. 

Według badań Autorki artykułu, istnieje szereg obiek-
tów dziedzictwa kulturowego i zespołów zabytków, które 
mogą posłużyć za bazę dla uruchomienia izb tradycji, mu-
zeów czy instytucji o charakterze skansenowym, które po-
winny być zorganizowane jako nowoczesne placówki mu-
zealne. Oprócz wymienianego już Zamku Kmitów w Lesku 
i leskiej synagogi, w której funkcjonuje nieprofesjonalna 
galeria sztuki, w powiecie leskim są znakomite zespoły za-
bytków i indywidualne przykłady znakomitej architektu-
ry, mogące stanowić dobrą bazę do rozwoju życia muzeal-
nego. Wśród takich przykładów należy wymienić w pierw-

szej kolejności zespół reliktów pozosta-
łości architektonicznych wysiedlonej wsi 
Łopienka, a także pozostający w prywat-
nych rękach dwór obronny w Uhercach 
Mineralnych, obecnie zrujnowany i cią-
gle niezagospodarowany, bez widoku na 
przyszłość.

Wyszczególnione powyżej przykła-
dy ważnych obiektów zabytkowych bez 
wątpienia powinny być instytucjami mu-
zealnymi, które mogą stanowić ważny 
impuls do rozwoju gospodarczego, jeśli 
zostaną zorganizowane wg współcze-
snych standardów. 

Osobnym zagadnieniem są zabytko-
we cmentarze żydowskie w Baligrodzie 
i Lesku, a także największa nekropo-
lia bieszczadzka będąca pokłosiem walk 
z UPA w Baligrodzie – miejsca te są waż-
nymi Miejscami Pamięci i Miejscami Hi-
storii, swoistymi dokumentami przeszło-

ści, zasługującymi na wzbogacenie ich o reprezentatywne, 
nowoczesne budynki przeznaczone do edukacji muzeal-
nej w terenie. 

Zabytki zachowane w ruinie, tj.: kamienne ruiny zamku 
Sobień w Monastercu, relikty nowożytnych fortyfikacji 
w Średniej Wsi, murowany kamienny spichlerz w ruinie 
w Myczkowcach – są obiektami godnymi do lepszego za-
gospodarowania niż zachowanie ich w trwałej ruinie, zresz-
tą o dość nietrwałej przyszłości. Przykłady można mnożyć 
i wskazywać ich zagospodarowanie, tym bardziej, że szereg 
mieszkających na terenie powiatu leskiego artystów, twór-
ców ludowych i działaczy kultury, bez wątpienia wymaga 
wsparcia w dziedzinie upowszechniania, promocji i dofi-
nansowania do funkcjonowania pracowni. Pomoc dla ar-
tystów indywidualnych, którzy twórczo działają w powie-
cie leskim, jest istotnym głosem dla rozwoju twórczości re-
gionalnej i dla regionu. 

Działania te są w stanie sprawić, aby dziedzictwo kultu-
rowe w powiecie leskim było ważnym ogniwem turystyki 
kulturowej, co w konsekwencji może stać się impulsem do 
rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w turysty-
kę kulturową na bazie dziedzictwa kulturowego. 
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Bieszczady zaludniły się po raz pierwszy w wy-
niku akcji osadniczej prowadzonej pod koniec 
średniowiecza i we wczesnej epoce nowożyt-

nej. Co prawda już dziesiątki lat wcześniej prowadzo-
no tutaj wypasy sezonowe, skutkiem czego powsta-
ły rozległe trawiaste połoniny i wiele polan szczyto-
wych, lecz dopiero sprowadzenie osad-
ników z Mołdawii i węgierskiego wów-
czas Siedmiogrodu poskutkowało poja-
wieniem się gęstej sieci wiosek w nie-
dostępnych wcześniej dla osadnictwa 
dolinach.

Warunki glebowe i klimatyczne były tutaj 
zbyt trudne dla okolicznej ludności, zarówno 
ruskiej, jak i polskiej. Dopiero pojawienie się 
ludności typowo góralskiej, dla której rolnic-
two było jedynie ważnym uzupełnieniem dla 
podstawowej gałęzi ich gospodarki jaką było 
pasterstwo, okazało się skuteczne. Ci pionier-
scy osadnicy karczowali pierwotną puszczę 
karpacką dla uzyskania pól pod uprawy, wypasając w tym cza-
sie swe zwierzęta na już istniejących pastwiskach górskich.

Przez kilka stuleci ten odwieczny, prowadzony wcze-
śniej w podobnych warunkach w górach dzisiejszej Rumu-
nii i na Bałkanach typ gospodarowania sprawdzał się na 
tyle, że wioski bieszczadzkie rozrastały się, powstawały też 
nowe, a liczba ludności stale rosła. Doszło nawet w pew-
nym okresie do takiego przeludnienia w tutejszych wio-
skach, że gdy miejscowi gazdowie uzyskali wolność, co było 
efektem uwłaszczenia chłopów w połowie XIX w., wielu 
z nich  wyruszyło w świat w poszukiwaniu pracy, głównie 
za ocean. Stan przeludnienia w bieszczadzkich wioskach 
i zubożenia społeczności miejscowych górali utrzymał się 
jednak aż do drugiej wojny światowej.

Po II wojnie światowej w wyniku podjętych przez wła-
dze socjalistyczne decyzji, zarówno tych podjętych samo-
dzielnie, jak i przy współpracy ze Związkiem Radzieckim, 
doszło do wielkiej tragedii miejscowych górali. Wskutek 
przeprowadzonych w latach 1945-1947 akcji wysiedleń-
czych wywieziono z najwyższej części Biesz-
czadów całą miejscową ludność, a zabudowa 
wszystkich wiosek istniejących niegdyś w są-
siedztwie połonin została spalona. Nietknięta 
pozostała  jedynie zabudowa wiosek leżących 
na prawobrzeżnej części doliny Sanu, do 1951 
r. należących do ZSRR.

Decyzja o zniszczeniu ocalałych do 1947 r. 
wiosek okazała się dla władz PRL „strzałem 
w kolano”. Nie można było bowiem, z tego wła-
śnie powodu, przez wiele lat sprowadzić tutaj 
nowych osadników. Problemem równie poważ-
nym był brak przejezdnych dróg, a w wielu miej-
scach również mostów. Zmieniła się ta sytuacja 
dopiero w połowie lat 50. XX w., gdy po zin-
wentaryzowaniu miejscowych zasobów drew-
na Lasy Państwowe podjęły decyzję o aktywa-
cji miejscowych nadleśnictw i stworzeniu wa-

runków do podjęcia prac leśnych. Z uwagi na brak miesz-
kań w zniszczonych kilka lat temu wioskach leśnicy zdecy-
dowali się wybudować sieć osiedli leśnych i hoteli pracow-
niczych, a na prowizorycznie wyremontowanych drogach 
pojawiły się nowe drewniane mosty.

W tej samej dekadzie pojawił się też pomysł na zago-
spodarowanie terenów rolnych poprzez sprowadzenie 

tutaj osadników rolnych. Na obrzeżach tych gór istniało 
już wtedy kilkanaście Państwowych Gospodarstw Rolnych 
(PGR). Niektóre z nich powołano do życia jeszcze w latach 
czterdziestych (Jabłonki), inne w pierwszej połowie lat 50. 
XX w. na terenach oddanych Polsce w ramach wymiany 
terenów przygranicznych, co miało miejsce w 1951 roku. 
Wtedy to przemianowano na Państwowe Gospodarstwa 
Rolne radzieckie kołchozy, które powstały tuż po wojnie 
na zajętych przez Sowietów terenach na wschód od doliny 
Sanu. Zniszczono w tym czasie zabudowę większości wsi 
na tymże terenie i wiele unikatowych cerkwi bojkowskich. 
Zdewastowano nawet otoczenie owych świątyń oraz nie-
mal wszystkie przedwojenne cmentarze.

Z inicjatywy Powiatowej Rady Narodowej z siedzibą 
w Lesku na terenie Gminy Cisna (wtedy jeszcze Gromady 
Cisna) zorganizowano akcję zagospodarowania rolnicze-
go należących do niej terenów opustoszałych po wysiedle-
niach miejscowych Bojków. Rozpoczęła się owa akcja jesz-
cze pod koniec lat 50. XX w. Stosując różne zachęty, z któ-
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rych najskuteczniejszą była możliwość skorzystania z po-
życzek udzielanych osadnikom na bardzo korzystnych wa-
runkach, udało się w pewnym stopniu zagospodarować te-
reny rolne w większości tutejszych wiosek.

Swoją cegiełkę do zagospodarowania Bieszczadów 
zdecydowało się dołożyć także Stowarzyszenie PAX orga-
nizując swoją akcję już w 1960 roku w nadsańskiej wiosce 
Chmiel. Okazała się owa inicjatywa całkowitą „klapą”, bo-
wiem z ok. 120 sprowadzonych tutaj osadników pozostał 
tam zaledwie jeden. Reszta, podobnie jak wielu osadników 
sprowadzonych w ramach akcji opisanej powyżej, po krót-
szej lub nieco dłuższej przygodzie z bieszczadzkim rolnic-
twem zdecydowała się spakować swoje tobołki i wyjechać 
w strony rodzinne.

Przez pewien czas Bieszczady były jednym wielkim uro-
czyskiem, gdzie królowały rozległe kwieciste łąki, zielone 
lasy, a z rzadka rozrzucone zabudowania, w których miesz-
kali pracownicy leśni i osadnicy rolni, nie zakłócały tej cu-
downej, sielankowej atmosfery. Przyjeżdżający w Biesz-

czady letnią porą turyści czuli się tutaj jak pierwsi ame-
rykańscy traperzy na Dzikim Zachodzie wędrując po zdzi-
czałych łąkach i sadach, rozbijając swe namioty w dowol-
nie upatrzonym miejscu, odkrywając przy okazji tajemnicze 
pozostałości po dawnych mieszkańcach tych gór.

Tak pięknie, dziko niemalże, było aż do połowy lat 
osiemdziesiątych, gdy pojawiły się kolejne szalone pomy-
sły na zagospodarowanie Bieszczadów. Zainteresowały się 
bowiem tym pięknym zakątkiem Polski nasze socjalistycz-
ne władze, toteż w 1975 roku Urząd Rady Ministrów prze-
jął część tych terenów tworząc ośrodek wypoczynkowy 
określony kryptonimem W-3 (trzeci obok Łańska i Arłamo-
wa). W Mucznem zlokalizowano ośrodek łowiecki, w Tar-
nawie Niżnej zaś gospodarstwo rolne. Panem i władcą nie-
malże tych terenów stal się niezapomniany, bynajmniej 
nie w pozytywnym znaczeniu tego słowa, pułkownik Ka-

zimierz Doskoczyński. Nie jest zapewne przypadkiem fakt, 
że dwa lata później miejscowość Muczne, będącą siedzibą 
pułkownika, zyskała nową nazwę – Kazimierzowo.

Skierowano do pracy w Bieszczadach setki żołnierzy. 
Z wielką werwą niszczono zachowane jeszcze szczątki 
zrujnowanego niemal trzydzieści lat wcześniej świata miej-
scowych Bojków, niwelując teren pod działalność rolną. 
Wyłożono kilometry starych bojkowskich dróg płytami żel-
betowymi. Z zapałem kopano rowy melioracyjne dla osu-
szenia łąk, zaburzając tym sposobem delikatną równowagę 
w miejscowym ekosystemie. Pan pułkownik zainteresował 
się w końcu także piękną doliną Wołosatki leżącą po dru-
giej stronie pasma połonin.

Nie przejmował się faktem, że teren, gdzie istniała nie-
gdyś duża królewska wieś Wołosate, od początku istnie-
nia Bieszczadzkiego Parku Narodowego przeznaczony był 
do włączenia w jego granice. Nie przekonały go argumen-
ty ludzi trzeźwo myślących, że jest to teren o bardzo ubo-
gich glebach, surowym klimacie, i ogólnie rzecz ujmując 

mało nadający się do produkcji rolnej 
na przemysłową skalę. Nie aktywowa-
ły jego wrażliwości błagania przyrodni-
ków by pozostawić tą, jedną z ostatnich 
już większych dolin bieszczadzkich nie 
tkniętych po wojnie ludzką ręką, w sta-
nie takim, w jakim się aktualnie znajduje. 
Decyzjom pułkownika Doskoczyńskiego, 
przedstawiciela Urzędu Rady Ministrów 
na tym terenie, nikt przecież sprzeciwić 
się w tamtych czasach nie mógł.

Pojawił się też w latach 70. XX w. inny 
szalony pomysł lansowany przez pewien 
czas w publicznej telewizji. Pewien kra-
kowski dziennikarz wpadł bowiem na 
„genialny” pomysł, by w jednej z naj-
piękniejszych dolin bieszczadzkich zbu-
dować dużą stację narciarską. Uznał, że 
największą frajdą dla miłośników biesz-
czadzkiej krainy będzie możliwość po-
szusowania sobie zimową porą po zbo-
czach połoniny, kilometrami tras narciar-
skich powstałych po wycięciu dziesiątek 

hektarów lasu. Na szczęście nie udało mu się przebić ze 
swoim pomysłem, i pomysł ten umarł po pewnym czasie 
śmiercią naturalną.

Pod koniec lat 70. zwolennicy zagospodarowania Biesz-
czadów, nie pomni przykrych doświadczeń związanych 
z wcześniejszą działalnością wielu Państwowych Gospo-
darstw Rolnych, które likwidowano jedno po drugim już od 
końca lat 50., a niektóre z nich próbowano ratować prze-
mianowując na gospodarstwa więzienne, upatrzyli sobie 
piękne, nie zniszczone jeszcze tereny w Wetlinie-Osadzie. 
Kadra kierownicza Spółdzielni Kółek Rolniczych w Cisnej, 
z siedzibą w Smereku, podjęła decyzję o zlokalizowaniu 
tam ogromnej fermy hodowlanej. Ogromnym kosztem zre-
kultywowano setki hektarów okolicznych, malowniczych 
wcześniej, porośniętych krzewami jałowca i samosiejkami 
brzozy, łąk.
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Na wyłożonym betonowymi płytami dużym terenie po-
stawiono kompleks gigantycznych obór. Specjalną dla tego 
celu stworzoną linią energetyczną doprowadzono do niego 
prąd, postawiono stację trafo, zbudowano ujęcie wody do-
prowadzając ją do wszystkich obiektów. Nie zbudowano je-
dynie oczyszczalni ścieków, które sobie swobodnie spływa-
ły do rzeki Wetlinki, skutecznie zatruwając ją na długi czas.

W  wyniku transformacji ustrojowej w naszym kraju 
SKR w Cisnej, a w związku z tym także fermę w Wetlinie-
Osadzie, postawiono w stan likwidacji. Opuszczony kom-
pleks potężnych budowli trafił w ręce prywatne. Nabywcy 
nie zamierzali jednak kontynuować gospodarki hodowla-
nej w Bieszczadach, doskonale bowiem wiedzieli, że takie 
gospodarowanie najlepiej wychodzi góralom. Zamiast tego 
rozebrali niemal wszystkie obiekty, sprzedając wszystkim 
chętnym uzyskane w ten sposób materiały.

W 1981 roku naciski ze strony działaczy miejscowej 
„Solidarności” doprowadziły do tego, że tereny opanowa-
ne wcześniej przez MON wróciły pod zarząd Nadleśnictwa 
Stuposiany. Pomylili by się jednak bardzo miłośnicy biesz-
czadzkiej krainy oraz przyrodnicy sądząc, że oznaczało to 
zaprzestanie niszczenia krajobrazu pięknych bieszczadz-
kich dolin i miejscowego ekosystemu. Natychmiast bo-
wiem pojawił się nowy pomysłodawca, a do tego dyspo-
nujący ogromną siłą przebicia i nieograniczonymi wprost 
środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa.

W lipcu 1978 roku powstał Kombinat Przemysło-
wo-Rolny „Igloopol” z siedzibą w Dębicy. Twórcą kombi-
natu i jego dyrektorem był wiceminister rolnictwa leśnic-
twa i gospodarki żywnościowej, a w latach 1985-1986 peł-

niący nawet funkcję prezesa PZPN, Edward Brzostowski. 
W latach 1981-1983 w celu zapewnienia własnych surow-
ców do przetwórstwa „Igloopol” utworzył sieć własnych 
gospodarstw rolnych. W 1982 roku kombinat przejął PGR 
w Smolniku wraz z byłymi gospodarstwami Urzędu Rady 
Ministrów w Tarnawie Niżnej i Wołosatem.

Do kombinatu „Igloopol” należał wtedy w Bieszczadach 
Zakład Rolno-Przemysłowy w Smolniku, któremu podlega-
ły zakłady rolne w Czarnej Górnej (Kolonia Czarna), Czar-
nej Dolnej, Moczarach, Michniowcu, Skorodnem, Tarnawie 
Niżnej i Wołosatem. W skład majątku firmy wchodziły też 
fermy w Lutowiskach, Polanie, Chrewcie, Krywem i Kryw-
ce oraz Wytwórnia Wód Gazowanych Lutowiska.

Podobno gospodarstwo w Wołosatem zostało przejęte 
dopiero po tym, jak brakiem porozumienia zakończyły się 
rozmowy z dyrekcją BdPN. Z jakichś przyczyn nie zdecy-
dowało się jeszcze w tym czasie na włączenie tego terenu 
w granice parku. Zamiast tego, w wyniku porozumienia Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych z Ministerstwem Rolnic-
twa, w Bieszczadach znowu pojawiło się wojsko.

Kilkuset żołnierzy natychmiast przystąpiło do pracy. 
W pocie czoła, ciężkim sprzętem i materiałami wybucho-
wymi dokonywali prawdziwego spustoszenia w kilku pięk-
nych dolinach, które do owego czasu zachowały swój 
dawny wygląd z lat 50. XX w. Nazywano te działania re-
kultywacją terenu pod działalność rolną. Nieszczęście to 
spotkało nie tylko uroczą dolinę Wołosatki, gdzie nie-
gdyś istniała wioska Wołosate i górna część Ustrzyk Gór-
nych, ale także tereny takich wiosek, jak: Smolnik, Proci-
sne i Krywka.
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To wszystko, czego nie udało się zniszczyć w latach 
pięćdziesiątych, zniszczono teraz. Równano spychaczami 
teren, koparkami kopano setki metrów rowów melioracyj-
nych osuszając piękne łąki, również w sąsiedztwie torfowi-
ska wysokiego w Wołosatem. Przy użyciu materiałów wy-
buchowych pozbywano się bardziej opornych drzew i pni 
po ich wycięciu, a także podmurówek piwnic w miejscach 
dawnych gospodarstw bojkowskich. Zasypywano stare 
studnie, a nawet usuwano zachowane jeszcze do owego 
czasu krzyże przydrożne.

Zepchnięcie spychaczami warstwy ziemi uprawnej spo-
wodowało, iż ukazała się na wyrównanych łąkach ogrom-
na ilość kamieni. Oczywiście o ich zebraniu nie było mowy, 
byłaby to syzyfowa wręcz praca. Zdecydowano się zamiast 
tego na wałowanie łąk, dzięki czemu udało się je wyrów-
nać przez wgniecenie w ziemię luźnych kamieni. Miały 
w ten sposób powstać równe łąki kośne, gdzie do kosze-
nia trawy i zbierania siana możliwe byłoby wykorzysta-
nie sprzętu zmechanizowanego. Cóż z tego jednak, skoro 
bujna trawa nie chciała rosnąć na takich łąkach, i nawet jej 
zasianie nie przyniosło spodziewanych efektów. Łąki te le-
dwie nadawały się na pastwiska dla zwierząt.

Socjalistyczne władze niczego się nie nauczyły z do-
świadczeń lat 50. XX w. Po  raz kolejny musiały przekonać 
się o swojej nieudolności w prowadzeniu gospodarstw rol-
nych w trudnych, górskich warunkach. Ogromne obory nie 
były przystosowane do surowych zimowych warunków 
bieszczadzkich. Pomimo kosztownych zabiegów rekul-
tywacyjnych oraz oczyszczenia z krzewów jałowcowych 
setek hektarów dawnych pól i łąk, nie udało się uzyskać 
pastwisk w odpowiedniej ilości, nie mówiąc już o zebraniu 
odpowiedniej ilości siana na zimę. Końcowy efekt był taki, 
że owce z Wołosatego przewożono samochodami na pa-
stwiska zlokalizowane w dolinie Sanu, w okolicy Tworyl-
nego. Siano na zimę natomiast skupowano od okolicznych 
gospodarzy, ale to była przysłowiowa kropla w morzu po-
trzeb, toteż z konieczności, nie licząc się z kosztami, wo-
żono je transportem samochodowym aż z Zamojszczyzny.

Pomimo tych wszystkich kłopotów i niepowodzeń 
firma „Igloopol” postanowiła uparcie iść za ciosem. W Lu-
towiskach powstała Wytwórnia Wód Gazowanych, w Ko-
lonii Czarna natomiast, u podnóża i na stokach góry Żuków, 
postanowiono stworzyć duży ośrodek turystyczny, z wiel-
kim rozmachem oczywiście. Miały tam powstać stoki nar-
ciarskie, basen, sala gimnastyczna, pełnowymiarowe bo-
isko piłkarskie z trybunami, korty tenisowe, a nawet kryta 
ujeżdżalnia koni. Długo można by jeszcze wyliczać atrakcje, 
które miały ściągnąć w Bieszczady tłumy turystów. W Wo-
łasatem zaczęto też wznosić osiedle mieszkaniowe, skła-
dające się z ośmiu budynków. Prosperowała jako tako je-
dynie Wytwórnia Wód Gazowanych. Pozostałe inwestycje 
nie zostały nigdy przez firmę „Igloopol” dokończone. Osta-
tecznie odzyskano jedynie część gigantycznych nakładów 
na zagospodarowanie Bieszczadów, o jakimkolwiek zysku 
nie mogło być mowy.

Skutki kolejnego „pomysłu na Bieszczady” były raczej 
do przewidzenia. Nie pomogła charyzma dyrektora „Iglo-
opolu”, nie pomogły gigantyczne nakłady. Kolejny „po-

mysłowy Dobromir” pozostawił po sobie w Bieszczadach 
zniszczenia i blizny, swoisty pomnik zarozumiałości i głu-
poty decydentów z czasów PRL-u. Zniszczono bezpow-
rotnie malownicze doliny, zniszczono ślady wielowieko-
wej kultury materialnej tutejszych Bojków. Pozostawio-
no obiekty, z którymi przez dłuższy czas nie wiadomo było  
co zrobić.

Część majątku kombinatu w postaci ferm w Wołosa-
tem i Krywem, dwóch masarni i części należących do „Iglo-
opolu” punktów handlowych odkupiła prywatna warszaw-
ska spółka o nazwie Firma Rolna „Karpaty”. Przedsiębior-
cy mieli oczywiście swoje „genialne” pomysły na zagospo-
darowanie Bieszczadów. Zamierzali stworzyć w Wołosa-
tem, a jakże, wielki ośrodek turystyczny z wieloma atrak-
cjami, takimi jak luksusowe apartamenty do wynajęcia, re-
stauracja oraz polowania na dziką bieszczadzką zwierzynę. 
Ogromne obory natomiast zamierzano przeznaczyć czę-
ściowo na hodowlę owiec na potrzeby własnej restaura-
cji, częściowo zaś na hale produkcyjne. Wspólnicy zamie-
rzali bowiem uruchomić tu produkcję parkietu. Przecież to 
Bieszczady, mniemali zapewne, a tutaj jak wiadomo zasoby 
drewna są niewyczerpane, co zapewni im dopływ surow-
ca na długie lata.

Skończyło się jak zwykle. Śmiałe plany, genialne pomy-
sły i wielkie rozczarowanie. Spółka oczywiście splajtowa-
ła. Udziałowcy starali się co prawda odzyskać wyłożone 
pieniądze wyprzedając wszystko co tylko się dało, lecz to 
nie mogło już spółki uratować. Zaniedbane zwierzęta na-
tomiast zaczęły chorować i padać jedno po drugim, co na-
tychmiast nagłośniono w lokalnej prasie.

Mając w pamięci to wszystko, co spotkało te góry 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat można by przypusz-
czać, że nareszcie zagoszczą tutaj na dłużej: rozsądek i po-
szanowanie dla wciąż jeszcze nieźle zachowanego, unika-
towego w skali kraju – a nie zawaham się stwierdzić – że 
nawet Europy, „klimatu” tych gór. Okazuje się, że jednak 
nie jest to takie oczywiste. Wiele spośród osób zauro-
czonych „dzikością” Bieszczadów, które przyjechały tutaj 
w ciągu ostatnich trzydziestu kilku lat by zamieszkać w tym 
uroczym i zacisznym zakątku Polski po pewnym czasie, 
z sobie jedynie znanych powodów, promuje własne pomy-
sły na uatrakcyjnienie turystyczne tych gór i zwiększenie 
przez to swoich dochodów.

Tematem głównym niezmiennie pozostaje stworzenie 
w sąsiedztwie połonin dużej stacji narciarskiej z dziesiąt-
kami kilometrów tras, które „przyozdobić” miałyby masy-
wy Jasła i Małego Jasła. Mamy już nowy obiekt w miejscu 
zburzonej Chatki Puchatka z solidną drogą doń wiodącą. 
Może z biegiem czasu pojawi się też pomysł zbudowania, 
podobnie jak w Solinie, kolejki gondolowej dla tych, któ-
rzy zapragną podziwiać widoki z połonin bez konieczności 
uciążliwego wspinania się pod górę. Pojawiają się też inne 
pomysły, takie jak budowa toru saneczkowego, lodowi-
ska i kortów tenisowych w Wetlinie itp. Wydaje się, że tra-
fiają w próżnię argumenty przyrodników i wielu „zwyczaj-
nych” miłośników tych gór, iż najlepszym co można zrobić 
dla Bieszczadów to robić wszystko co możliwe by jak naj-
dłużej pozostały takimi, jakimi jeszcze są. 



Rajd dla młodzieży w celu poszukiwania letnich siedlisk nietoperzy
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W ramach zadania pn. Karpackie inicjaty-
wy lokalne, realizowanego przez Stowa-
rzyszenie „Pro Carpathia” grupy niefor-

malne wraz z patronami realizowały m.in. inicjaty-
wy, które miały na celu zapoznanie młodzieży i doro-
słych z dziedzictwem przyrodniczym Karpat oraz po-
trzebą ochrony środowiska przyrodniczego. Poniżej 
przedstawiono opis kilku z nich. 

„Zielnik karpacki”
Inicjatywa została zrealizowana przez 

grupę nieformalną Bajczychy pod patro-
natem Stowarzyszenia Etyka & Energia 
z Myczkowiec. Pierwszym działaniem w ra-
mach przedsięwzięcia było stworzenie ziel-
nika karpackiego na terenie Ośrodka Ca-
ritas w Myczkowcach w okolicach budyn-
ku Centrum Promocji Obszarów Natura 
2000. Prace polegały na wytyczeniu żwiro-
wej ścieżki oraz usypaniu trzech rabat te-
matycznych. Na pierwszej z nich zasadzono rośliny obrzę-
dowe dawnej ludności Bieszczadów, takie jak: dziewan-
na, dziurawiec, barwinek, wrotycz, przywrotnik pasterski 
i szczeć. Następna dotyczy roślin wykorzystywanych w tra-
dycyjnym ziołolecznictwie i kuchni, m.in. rumianek, macie-
rzanka, bławatek, lebiodka, czy kozłek lekarski. Ostatnia 
rabata nawiązuje do roślinności obszaru Karpat i znalazły 
się na niej: dzwonek karpacki, oman, tojeść rozesłana, bo-
dziszek, paprotka zwyczajna i czosnek niedźwiedzi. 

Kolejnym działaniem w ramach inicjatywy było zapo-
znanie mieszkańców i turystów z zastosowaniem dziko 
rosnących bieszczadzkich roślin w gospodarstwie, kuch-
ni, medycynie i kulturze przez dawnych mieszkańców re-
gionu. Prelekcję na ten temat poprowadził Adam Szary 
– etnobotanik z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Dzieci wypoczywające podczas wakacji w Ośrodku Ca-
ritas miały okazję wziąć udział 
w zajęciach z kuchni survivalo-
wej, podczas których zapoznały 
się z roślinami dziko rosnącymi 
w Karpatach i ugotowały z nich 
„dziką” zupę. Rośliny wchodzą-
ce w skład bukietów święco-
nych w święto Wniebowzięcia 
NMP były tematem wykładu dla  
turystów. 

Dwoma ostatnimi działania-
mi zrealizowanymi w ramach 
inicjatywy było zwiedzanie ziel-
nika karpackiego wraz z prze-
wodnikiem, które zostało połą-
czone ze spotkaniem pensjona-
riuszy Dziennego Domu Opie-
ki w Myczkowcach oraz przygo-
towanie e-booka zawierającego 
opisy wybranych roślin, ich zna-

czenie lecznicze i kulturowe. Materiał w formie pdf dostęp-
ny jest na stronie OWR Caritas w Myczkowcach. 

„Przyrodnicze Spektakle”
Uwrażliwienie społeczności lokalnej na środowisko 

przyrodnicze miejsca zamieszkania, kształtowanie nawy-
ków aktywnego spędzania czasu i proekologicznych po-
staw było celem kolejnej inicjatywy. Inicjatywa została zre-

alizowana przez grupę nieformalną pn. „PRZYRODOma-
niacy” pod patronatem Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Beskid Niski”. Przedsięwzięcie składało się z trzech głów-
nych działań: „W Krainie Podkowca – Nietoperzowa doba 
podkowca małego” – ochrona siedlisk nietoperzy, „Be-
skidzkie Łąki” – poznanie walorów przyrodniczych bliskich 
terenów i „Ptaki wokół nas” – Dzień Ptaków – kształtowa-
nie postaw proekologicznych. Pierwsze z nich polegało na 
zorganizowaniu rajdu „Między uzdrowiskami” dla młodzie-
ży, którego trasa biegła od Rymanowa Zdroju, przez Wólkę 
(nieistniejącą wieś) na wzniesienie Przymiarki. Następnie 
w sali Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju znawca nietope-
rzy – Piotr Firlej przedstawił prezentację z animacją o życiu 
i ochronie tych zwierząt. Na zakończenie uczestnicy odby-
li spacer, którego celem była obserwacja wylotów nieto-
perzy ze strychu budynku w Rymanowie Zdroju. Działanie 

Lidia Widak
Fundacja Instytut Regionalny

Karpackie inicjatywy  
lokalne – edycja 2022



Uczniowie SP w Baligrodzie

Wykonywanie prac plastycznych podczas warsztatów „Flora i fauna”

Warsztaty terenowe w ramach działania„Beskidzkie Łąki”– poznanie walorów 
przyrodniczych bliskich terenów
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drugie składało się ze spaceru po łące w poszuki-
waniu jej mieszkańców, spacer odbywał się z leśni-
kiem i znawcą owadów – Piotrem Kutiakiem. Po-
znanie biocenozy łąk, związków i zależności mię-
dzy organizmami występujących na łąkach było 
celem zorganizowanych warsztatów plenerowych 
pomiędzy Królikiem Polskim a Bałucianką. Kolej-
nym elementem było zorganizowanie stoisk wy-
stawców, którzy zaprezentowali naturalne produk-
ty (miody, dżemy, soki i sery). Prelekcję pt. „Zioła 
beskidzkich łąk w gospodarce Wołochów i współ-
cześnie” poprowadził etnobotanik Adam Szary. 
Wykład odbył się w sali Galerii Sztuki w Rymano-
wie Zdroju. Działanie zakończyła wystawa „Pejzaż 
beskidzkich łąk” zorganizowana dla społeczności 
lokalnej, w której przedstawiono 37 obrazów na-
malowanych przez 7 artystów oraz 14 prac mło-
dzieży ZSP wykonanych w plenerze. W ostatnim 
działaniu „Ptaki wokół nas” – Dzień Ptaków za-
planowano spacer ornitologiczny, w którym wzię-
li udział uczniowie z Zespołu Szkół Podstawowych 
w Rymanowie i Szkoły Podstawowej w Sieniawie, 
a także dorośli. Ponadto odbyły się dwa wykłady: 
„Ptaki naszych ogrodów” i „Ogród przyjazny pta-
kom” zorganizowane dla uczniów szkół podstawo-
wych, przedszkolaków oraz osób dorosłych. Dzia-
łanie zakończył konkurs z wiedzy o ptakach, w któ-
rym nagrodami były sadzonki krzewów. 

„Zielone lekcje w SP Baligród”
Grupa nieformalna „Aktywna edukacja” pod pa-

tronatem Stowarzyszenia „Ludzie z pasją” zrealizo-
wała inicjatywę polegającą na podniesieniu świa-
domości uczniów szkoły podstawowej na temat 
wpływu, jaki mają na środowisko przyrodnicze. 
Projekt polegał głównie na zorganizowaniu warsz-
tatów „Flora i fauna w Bieszczadach” oraz prelekcji 
„Nasza lokalna przyroda” dla dzieci z trzech prze-
działów klasowych ze Szkoły Podstawowej w Ba-
ligrodzie. Wydarzenia przyczyniły się do stworze-
nia przestrzeni dla „zielonych lekcji”. W ramach ini-
cjatywy zakupione zostały, m.in.: ławki ogrodowe, 
narzędzia i artykuły ogrodnicze, krzewy i drzew-
ka ozdobne oraz kwiaty i sadzonki. W celu promo-
cji działań wykonano plakat, który zmieszczono na 
stronie internetowej gminy Baligród oraz w lokal-
nych mediach społecznościowych. Podsumowa-
niem inicjatywy było stworzenie krótkiego filmu 
o zadaniu, który został zamieszczony na stronie in-
ternetowej szkoły. W przedsięwzięciu brało udział 
dziewięciu wolontariuszy. 

Zadanie pn. Karpackie inicjatywy lokalne jest finansowane 
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.



1. miejsce

2. miejsce

3. miejsce
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Na konkurs organizowany przez Fundację Instytut Regionalny nade-
słano 151 prac. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace zgod-
nie z Regulaminem, wyłaniając zwycięzców:

1 miejsce – praca zbiorowa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego z Leska w składzie: Karolina Bańczak, Klaudia Januszczak, Dawid Marzyń-
ski, Filip Zagórski, Szymon Biodrowicz;

2 miejsce – praca Patryka Smugi z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL 
z Rzeszowa;

3 miejsce – praca Heleny Gawłowskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II w Baligrodzie.
Ponadto przyznano 5 wyróżnień, które otrzymali:

1. Julia Szocińska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Fredry w Cisnej
2. Martyna Wania, Zespół Szkół nr 1 w Przysietnicy
3. Kacper Głuch, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
4. Natalia Szocińska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Fredry w Cisnej
5. Antoni Magusiak, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej Górnej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrody zostaną przesłane zwycięz-
com do sekretariatów szkół. Równocześnie dziękujemy wszystkim Autorom nadesła-
nych prac, a także Nauczycielom i Opiekunom za zaangażowanie w realizację konkursu.

Konkurs był organizowany w ramach projektu „Od archiwum społecznego do dialogu obywatelskiego” 
 finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Konkurs „Moja miejscowość” 
rozstrzygnięty

1. wyróżnienie

3. wyróżnienie

4. wyróżnienie 5. wyróżnienie

2. wyróżnienie
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polecane realizacje filmowe

Cykl dziesięciu materiałów pokazujących przykładowe pakiety z ofertą przyrodni-
czą i krajobrazową pogranicza polsko-słowackiego w podziale na zróżnicowane po-
trzeby różnych grup odbiorców. Podróż w ramach każdego pakietu to odkrywanie 
smaku pogranicza polsko-słowackiego w najlepszym jego wydaniu. Kto odwiedził 
ten region choć raz wie (a kto dopiero przyjedzie to się przekona), że omawiany te-
ren kryje w sobie moc atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

Czas trwania: 10 odcinków × 5 minut

Cykl pięciu materiałów, w których przedstawiono główne założenia projektu, istotę korytarzy mi-
gracyjnych i konieczność ich ochrony. Przedstawiono korytarze ekologiczne w skali lokalnej, omó-
wiono stan prawny oraz problemy, jakie napotykają samorządowcy przy wyznaczaniu i ochronie 
przejść dla zwierząt. W filmach przedstawiono również ochronę istniejących korytarzy ekologicz-
nych i wyznaczanie nowych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych 
zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na te-
mat znaczenia korytarzy ekologicznych, ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyj-
nym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich.

Czas trwania: 2 odcinki × ok. 15 minut, 2 odcinki × ok. 20 minut, 1 odcinek ok. 24 minuty

• Odcinek I – Bariery i korytarze – o znaczeniu korytarzy ekologicznych i przeciwdziałaniu powstawania barier oraz o założeniach projektu
• Odcinek II – Korytarze lokalne – o problemach z utrzymaniem przejść dla zwierząt na poziomie lokalnym
• Odcinek III – Przestrzeń dla orlika
• Odcinek IV – Tropami dużych ssaków
• Odcinek V – Ochrona i rozwój

SKARBY I SPEKTAKLE PODKARPACKIEJ PRZYRODY

Magiczne krajobrazy, niezwykłe spektakle dzikiej natury, niespotykane gdzie indziej nagromadzenie rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt oraz skarby przyrody nieożywionej sprawiają, że województwo podkarpackie jest 
jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów na kontynencie. Ten film pokazuje gdzie i kiedy możemy je 
zobaczyć.

Czas trwania: 25 minut

SZLAKIEM PODKARPACKIEJ PRZYRODY

12 odcinków cyklu to zaproszenie do odkrycia podkarpackich ścieżek przyrodniczych, a pomogą nam w tym 
mapy i opisy przystanków. Dotrzemy między innymi do zagrody nad Potokiem Czerwonym, gdzie odpoczywa 
„król” Puszczy Karpackiej, a w rezerwacie Broduszurki natkniemy się na krwiożerczą rosiczkę.

Czas trwania: 12 odcinków × 5 minut

Oferty turystyczne pogranicza  
polsko-słowackiego

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej 
– korytarze migracyjne

Zielone Podkarpacie


