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Drodzy Czytelnicy, 

Najnowszy numer kwartalnika poświecony  jest zagadnieniom dotyczącym wszechświata. W wywiadzie z ks. dr hab. 
Tadeuszem Pabjanem przeczytamy o fascynacji rozgwieżdżonym niebem i wspaniałą podróżą w dziedziny nauki i wiary. 
W artykule „Gawęda astronomiczna” fizyk i astronom Marcin Kolonko przedstawi teorie czarnych dziur. Blisko nieba w górską 
wędrówkę po Bieszczadach zaprosi nas znany przewodnik Robert Słonka, a do miejsca owianego magią w Beskidzie Niskim 
zabierze Artur Marć. W podróż wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża, wyruszymy pieszo wraz z ks. Robertem Piechnikiem COr 
do Santiago de Compostella. Życzę miłej lektury!  

Kinga Buras 
 

 
Fot.  Rafał Magiera 
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KRONIKA ODDZIAŁU 
 

 
 

(1)  VIII  Poświąteczny  Spacer,  27‐28.12.2015  (fot. Mariusz Nytko),  (2) Mogielica,  02.01.2015  (fot.  Janusz  Foszcz),  (3) 
Pogórze  Dynowskie,  03.01.2015  (fot.  Jerzy  Zieliński),  (4)  I  Pogórzański  Marsz  Trzech  Króli  –  Pogórze  Ciężkowickie, 
06.01.2015  (fot. Adam Tucki),  (5)  Spotkanie Opłatkowe Oddziału, 06.01.2015  (fot.  J. Zieliński),  (6)  Slajdowisko  z PTTK 
Tuchów, 10‐11.01.2015 (fot. Przemek Klesiewicz),(7) Wierchomla, 12.01.2015 (fot. J. Zieliński), (8) V Posiedzenie ZG PTT w Prze‐ 
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cławiu, 17.01.2015  (fot.  J. Zieliński),  (9) Hala  Łabowska, 17‐18.01.2015  (fot. Artur Marć),  (10)  „Przeżyjmy  to  jeszcze  raz 
Tarnów  ‐ Wielki Rogacz” – prelekcja, 21.01.2015  (fot. archiwum),  (11) „Górnolotni” –  spotkania  z  ludźmi gór, 23‐25.01. 
2015 (fot. Piotr Biś), (12) II Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich, 30.01.‐01.02.2015 (fot. J. Zieliński), 
(13) Przehyba, 31.01.‐01.02.2015 (fot. A. Tucki), (14) Luty na Wyspach – Beskid Wyspowy, 07.02.2015 (fot. A. Marć), (15) 
Kenia i Tanzania, 08‐28.02.2015 (fot. Karol Jędrzejek), (16) Babia Góra, 14.02.2015 (fot. Andrzej Piątek), (17) Powalentynki 
na Pogórzu Rożnowski, 21.02.2015 (fot. A. Marć),  (18) Walne Zgromadzenie Oddziału PTT w Ostrowcu Św., 03.03.2015 (fot. J. Zieliń‐ 
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ski), (19) Walne Zgromadzenie Oddziału PTT w Tarnowie, 04.03.2015 (fot. P. Klesiewicz), (20) Rajstopy i goździki, czyli Dzień 
Kobiet w Beskidzie Małym, 07‐08.03.2015  (fot.  Jarek Zakrzewski),  (21) „Hakuna Matata, czyli znowu w Afryce – prelekcja, 
18.03.2015  (fot.  P.  Klesiewicz),  (22)  Powitanie Wiosny  na  Pogórzu Rożnowskim,  21.03.2015  (fot. A. Marć),  (23)  Zebranie 
Zarządu Oddziału, 24.03.2015 (fot. J. Zieliński), (24) VI Ponadgimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach – Beskid 
Sądecki, 25.03.2015  (fot. archiwum),  (25) Tarnowska Ekstremalna Droga Krzyżowa, 27/28.03.2015  (fot. P. Klesiewicz),  (26) 
Palmy w Lipnicy, 29.03.2015 (fot. A. Marć) 
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Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan – wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, UPJPII w Krakowie; członek Ośrodka Badań Interdys‐
cyplinarnych w Krakowie;  autor książek: „Niedomknięty bilans wszechświata”, „Elementy filozofii przyrody” (wspólnie z M. Hellerem), „Spór o przyczy‐
nową strukturę czasu”, „Eksperymentalna metafizyka”, „Stworzenie i początek wszechświata” (wspólnie z M. Hellerem). 
 

 

Jak  to  się  zaczęło? Czyli pierwsza przyczyna  zainteresowania  się 
przez Księdza tematyką wszechświata? 
 
Wszechświat  interesował  mnie  od  zawsze,  choć  na  początku 
była to tylko zwykła ciekawość. Pamiętam że gdy byłem dzieckiem 
fascynowało mnie nocne, rozgwieżdżone niebo – mogłem godzi‐
nami wpatrywać  się w  tę  tajemniczą,  niezgłębioną  przestrzeń 
usłaną milionami świecących punktów. Potem przyszedł czas na 
bardziej systematyczne studium tej przestrzeni – napisałem magi‐
sterium z filozofii przyrody u ks. prof. Michała Hellera (dotyczyło 
zasady względności ruchu u Kopernika), a potem zostałem skie‐
rowany na studia z filozofii przyrody nieożywionej (na KULu w Lub‐
linie), gdzie zapoznałem się bliżej z kosmologią, czyli dyscypliną 
naukową zajmującą się wszechświatem. Po drodze napisałem dok‐
torat dotyczący kauzalnej  teorii czasu postrzeganej przez pryzmat 
ogólnej teorii względności, i habilitację o interpretacyjnych proble‐
mach mechaniki kwantowej.  

 
W książce „Elementy Filozofii Przyrody” opisuje Ksiądz koncep‐
cje  filozoficzne początku wszechświata, czasu  i przestrzeni, prze‐
prowadzając  czytelnika  przez  fascynujący  obraz  świata  kreś‐
lony przez współczesną fizykę  i kosmologię.  I to  jest naukowy 
obraz  świata. Ale  czy obraz  ten nie pozostaje w  sprzeczności 
z obrazem religijnym?  

 
Nie ma  żadnych podstaw do  tego,  żeby naukę przeciwstawiać 
wierze, albo żeby naukowy obraz świata przeciwstawiać obrazowi 
religijnemu. Rolą nauki jest odkrywanie albo raczej odczytywanie 
racjonalnej struktury świata, która jest zapisana w języku mate‐
matyki. A rolą filozofii i teologii (teologia korzysta z filozofii) jest 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego ta struktura 
jest racjonalna – albo raczej co (lub Kto) stoi za tą racjonalnością. 
Współczesna metodologia nauk dokładnie określa kompetencje 
zarówno nauk empirycznych jak i filozofii i teologii, i jeśli przed‐
stawiciele danej dyscypliny nie przekraczają swoich kompetencji, 
to o żadnym konflikcie pomiędzy nauką i religią nie może być mowy. 

Jeśli w przeszłości pojawiały się konflikty, albo jeśli dzisiaj jeszcze się 
takowe pojawiają, to tylko dlatego, że któraś ze stron przekracza 
swoje kompetencje. Dzieje  się  tak wtedy, gdy  teolog opierając 
się  na  własnej  metodzie  (podstawową  metodą  teologa  jest 
analiza Pisma Św.) wypowiada się na temat fizyki wszechświata 
i wykazuje,  że dany proces albo  zjawisko  fizyczne – np. Wielki 
Wybuch – jest naukowym dowodem na istnienie Boga; albo gdy 
fizyk  lub biolog wykorzystując wyniki swoich badań nad strukturą 
materii  dowodzi,  że  Bóg  nie  istnieje,  bo  żadne  doświadczenie 
przeprowadzane w laboratorium nie jest w stanie wykazać Jego 
obecności. W tym przypadku konflikt wynika tylko i wyłącznie z nie‐
przestrzegania podstawowych zasad metodologicznych, które okreś‐
lają kompetencje każdej z dyscyplin. Jeśli naukę – i to odnosi się 
zarówno do  teologii,  jak  i do nauk empirycznych – uprawia się 
w sposób odpowiedzialny, to żaden konflikt nigdy się nie pojawia. 

 
Może  teraz  coś  z  tematyki  bliskiej  naszym  Czytelnikom,  czyli 
górskie wędrowanie. Które  regiony górskie szczególnie Ksiądz 
preferuje i dlaczego? 

 
Najbardziej lubię Beskid Sądecki i Bieszczady. Powodów jest kilka 
– najpierw względy sentymentalne: te dwa miejsca odwiedzałem 
od najmłodszych  lat,  i nic dziwnego,  że  teraz chętnie  tam wra‐
cam. Zawsze miło się wraca do tych miejsc, z którymi wiążą się 
dobre wspomnienia dobrych, starych chwil. Ponadto te góry są 
blisko – można tam dotrzeć bez specjalnego planowania wielkiej 
wyprawy, poświęcając na to tylko kilka godzin. Ważnym powodem 
jest też to, że w tych dwóch miejscach zazwyczaj jest pusto i cicho. 
Lubię  Tatry  ale  zniechęca mnie  do  nich  ten  tłok  na  szlakach. 
W Beskidzie Sądeckim  i w Bieszczadach pod tym względem  jest 
inaczej. I to mi bardzo odpowiada. 

 
A co szczególnego jest w Bieszczadach?  

 
Zawsze fascynowało mnie to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu tamte 
wioski  tętniły  życiem, a  teraz dawnych mieszkańcach nie pozostał 
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nawet najmniejszy  ślad. Co najwyżej zarośnięte pokrzywami ruiny 
domów  i cerkwi, pokryte mchem mogiły na starych cmentarzach. 
W Bieszczadach niemal każdy kamień, każda  ścieżka ma  swoją 
własną historię. I wystarczy się wsłuchać w szum wiatru na poło‐
ninie, żeby tę historię usłyszeć. I to jest niezwykłe, niesamowicie 
mocne doświadczenie. 

 
Wyjątkowe miejsca w Bieszczadach? 

 
Tu znowu dają o sobie znać sentymenty – to znaczy wspomnie‐
nia z początku lat 90. ubiegłego wieku gdy samotnie wędrowałem 
z namiotem po różnych dziwnych miejscach w Bieszczadach. Każde 
z takich miejsc pozostaje na długo w pamięci. A jeśli miejsca, to i lu‐
dzie spotykani na szlaku czy gdzieś tam przy ognisku. Ale jeśli trzeba 
by  jakiś  ranking  zrobić na potrzeby  tego pytania  to pewnie na 
pierwszym miejscu w kategorii  „wyjątkowe miejsca” byłaby Poło‐
nina Wetlińska –  ze względu na wyjątkowo urokliwe widoki. 
Zwłaszcza wschody i zachody słońca są tu niezapomniane.  

 
W tomiku Księdza autorstwa „Góra nie drgnęła” mowa o biesz‐
czadzkich aniołach… 

 
Bieszczady kojarzą się mi nieodparcie z aniołami przede wszystkim 
dzięki tekstom Adama Ziemianina śpiewanym przez Stare Dobre 
Małżeństwo. Poza tym jest przecież coś takiego jak mistyka gór. 
I  podzielane  przez wielu  przeświadczenie,  że w  górach  łatwiej 
doświadczyć Boga. O tym, że  ja mam takie przeświadczenie nie 
muszę  chyba mówić,  ale  z  tego  co wiem  to  doświadcza  tego 
również wielu  innych  ludzi. No a  jeśli  tak  jest –  jeśli w  górach 
bliżej do Boga – to nic dziwnego, że można tam spotkać również 
anioły. A  że trudno  je rozpoznać  (bo skrzydła noszą w plecaku) 
to już zupełnie inna sprawa…  

 
„Przemówić sercu do rozumu” ‐  jak sam Ksiądz napisał, to nie 
są wiersze. Każda zapisana stronnica zawiera życiową mądrość, 
przesłanie  i przemyślenia. Kilka z nich szczególnie zwróciło moją 
uwagę, np. o  trudnej  sztuce pozostawania albo odchodzenia, 
nauce  tańca, drogowskazie, Aniołach na  łące czy o gwiazdach 
w Galilei.  Jak powstawały  teksty? Czy  są  skierowane do kon‐

kretnego odbiorcy czy raczej zapisanymi myślami? 
 

Takich tekstów chyba nigdy nie pisze się wprost dla tej czy innej 
grupy odbiorców. Pisałem o tym, co akurat wtedy (to było naprawdę 
dawno temu) dla mnie było ważne  i w  jakiś sposób odkrywcze. 
A czy ktokolwiek znajdzie w tych tekstach coś ciekawego – tego 
nie  wiem.  Jeśli  tak  jest  to może  dlatego,  że  wszyscy  idziemy 
podobną ścieżką, i doświadczamy tych samych rzeczy. Ale nasze 
postrzeganie  świata  nie  zawsze  jest  takie  samo.  I  to  pewnie 
dlatego  czyjeś  spostrzeżenie  – nawet  te najbardziej banalne  – 
może być dla kogoś odkrywcze i fascynujące.  
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Marcin Kolonko – fizyk, astronom, miłośnik gór  i rozgwieżdżonego nieba. Pochodzi z Żywca, w którym ukończył tamtejszego „Kopernika“ a następnie 
przeniósł się do Krakowa gdzie spędził większość życia. Lubi wyjeżdżać, uprawia turystykę pieszą, dobrze się czuje na Starym Kontynencie  i w swoich 
rodzinnych stronach. Członek PTT  i PTMA, a także paru  innych Towarzystw. Aktualnie meteorolog  ‐ numeryk w grupie Aladin krakowskiego oddziału 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. 
 

 

Zapewne Państwo słyszeli o czarnych dziurach. Wiemy że ich gę‐
stość w punkcie centralnym, w tzw. osobliwości, ma nieskończo‐
ną wartość. Co to oznacza? Że albo masa jest skończona, ale obję‐
tość zerowa, albo masa nieskończona a objętość dana niewielką 
ale skończoną wartością. 

Tymczasem wiemy, że masę czarnej dziury można wyznaczyć, ot 
chociażby z prawa Keplera –  jeśli  jakiś obiekt, np.  inna gwiazda 
lub  galaktyka,  obiega  czarną  dziurę. W  takim  razie, mamy  do 
czynienia z nieskończenie małą jej objętością. 

Autor znakomitych programów telewizyjnych dla BBC, prof. Brian 
Cox, porównuje zachowanie materii na granicy czarnej dziury (tzw. 
horyzontu zdarzeń) do rzeki zbliżającej się do wodospadu. Do pew‐
nego momentu  (miejsca)  ją widzimy, potem – mówiąc kolokwial‐
nie – się ona „urywa“ w jednym punkcie – gdy zaczyna spadać. 

Bardzo podobnie jest z czarną dziurą: do pewnego punktu może‐
my  jeszcze z  jej otoczenia wrócić. Gdy przekroczymy próg,  jesteś‐
my straceni dla  świata  i stajemy się „pożywieniem“ dla centralnej 
osobliwości, dodając czarnej dziurze odrobinkę masy i niknąc za 
owym (właśnie dlatego tak nazwanym) horyzontem zdarzeń. 

To co dokładnie dzieje się w obrębie czarnej dziury jest przed‐
miotem  rozważań  fizyków,  takich  jak  choćby Stephen Hawking 
czy Albert Einstein. Ten drugi wyszedł od nauki o tych obiektach 
i od zegarów jakimi się zajmował jako urzędnik biura patentowego, 
aby skonstruować Szczególną i Ogólną Teorię Względności, przy 
okazji wprowadzając  pomysł  czasoprzestrzeni  –  podstawę  nowo‐
czesnej  fizyki kwantowej, kosmologii  i  czegoś  czemu hołdują bar‐
dziej ambitni, tzw. Wielkiej Teorii Unifikacji. 

Wróćmy do czarnych dziur. Dzielą się na kwantowe (mikroobiekty), 
gwiazdowe (o masach porównywalnych ze słońcem  i promieniach 
tzw. ergosfer rzędu kilku kilometrów) i galaktyczne (tzw. superma‐
sywne czarne dziury o masach rzędu milionów słońc). Kwantowe 
chcą zaraz wyparować. Gwiazdowe występują czasem w układach 
podwójnych, galaktyczne formują tzw. silniki centralne dojrzałych 
galaktyk. 

Tworem który jest zbliżony do czarnych dziur, ale mniej „czarnym“ 

od  nich  jest  gwiazda  neutronowa.  To  obiekt  którego  gwiazda‐
progenitor miała  zbyt małą masę,  aby  skolapsować do  czarnej 
dziury. Promieniuje w wielu długościach fal, i to promieniowanie 
ma charakterystykę spójną z teorią „niedoszłych czarnych dziur“.  

Gwiazdy neutronowe są przedmiotem obserwacji i radiotele‐
skopów,  i  teleskopów optycznych,  i  rentgenowskich,  i  gamma. 
Są także bardzo egzotyczne, jednak  ich studnia potencjału nie ma 
nieskończonej głębokości jak w przypadku czarnych dziur. Dzięki 
nim testujemy warunki panujące w Kosmosie których żadną me‐
todą nie uzyskalibyśmy we współczesnych, nawet najnowocześniej‐
szych laboratoriach. 

Bo w Kosmosie co nie jest zabronione, jest dozwolone! Wystarczy 
wymyślić  teorię,  poczekać  czasem  kilkanaście,  a  innym  razem 
kilkadziesiąt lat, aby doczekać chwili odkrycia przewidywanego przez 
siebie obiektu i – bingo! Takiej chwały doczekało wielu badaczy, 
wśród  nich  skromna  doktorantka  (Jocelyn  Bell‐Burnell),  która 
jako pierwsza zaobserwowała cztery pulsary – rotujące gwiazdy 
neutronowe, których promieniowanie omiatało szczęśliwie Ziemię 
i radioteleskop jej promotora, prof. Anthony’ego Hewisha, w Cam‐
bridge. Nie przypadł jej w udziale „Nobel“, ale trwale weszła do 
historii fizyki. 

A kiedy zapostulowano istnienie gwiazd neutronowych? Ano, rok 
po odkryciu neutronu jako cząstki elementarnej (złożonej,  jak się 
później okazało, z trzech kwarków) przez Chadwicka, w 1933 roku. 
Czyli  na  34  lata  przed  skonstruowaniem  przez  prof.  Hewish’a 
anteny dipolowej na radiopromieniowanie z Kosmosu. Warto było 
czekać?  Dla  takiej  „chwały“  chyba warto.  Autorami  teorii  byli 
Baade i Zwicky. 

Mówimy, że prędkości światła nie da się materialnie przekroczyć. 
Ale  robimy  to nagminnie podróżując wyobraźnią po Kosmosie. 
Jedno  pstryknięcie  i  jesteśmy  przy  Plutonie,  ciele  planetoidal‐
nym, do którego  światło Słońca biegnie około 5 godzin. Sonda 
New Horizons wystrzelona w 2006 roku w lipcu tego roku ma tam 
dotrzeć. Więc: sonda – 9  lat. Światło – 5 godzin. A myśl? Co  ją 
napędza? Czy świadomość ma podłoże kwantowe? Czy w innym 
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rejonie  (Wszech)świata  jest  stworzenie o  sprzężonej do naszej 
świadomości,  tj.  gdy my  jesteśmy wierzący  –  ono  przeciwnie? 
Gdy my głosujemy na partię A – ono woli być poddanym monar‐
chii? Szerzej – czy  ludzka  świadomość  jest w pełni wytłumaczalna 
materialnie? 100 miliardów neuronów w mózgu tak, jak 100 mld 
gwiazd w galaktyce. A oddziaływań (synaps) – ile bilionów, skoro 
każdy neuron ma ich przynajmniej kilkadziesiąt? 

Z  tymi pytaniami oddaję Państwa bezksiężycowej nocy, gdzieś 
w  górach,  pod  roziskrzonym  gwiazdami  niebem.  Czy  jesteśmy 
tutaj sami? Czy nie jesteśmy czasem najbardziej egzotyczną formą 

samoświadomej materii? A  jednocześnie  –  pyłkiem,  który  naj‐
mniejsza eksplozja  supernowej w pobliżu  (ot,  takiej  jak Betelgeza 
czy Eta Carinae) zmiotłaby w ułamku sekundy z mapy Wszech‐
świata? 

Pozwólcie,  że  zakończę  strofą  z piosenki krakowskiego artysty 
Grzegorza Turnaua: 

„Jestem pyłkiem, wiem – mówiłem 
Na tej wiedzy, jak na miedzy – przesiedziałem długie lata 

Lecz przypadkiem dowiedziałem się, że owszem ‐ jestem pyłkiem 
Ale na wyjściowej marynarce świata“. 

 
Opis do zdjęć: 

Na  sąsiedniej  stronie: galaktyka Drogi Mlecznej  (czyli nasza) widziana  en  face, wg pomiarów  ramion  spiralnych  i  odległości gwiazd  od Układu 
Słonecznego. Jest to ‐ jak widać ‐ galaktyka spiralna z poprzeczką, z czarną dziurą (Black Hole) w centrum. 
Poniżej: centrum Galaktyki widziane przez teleskop rentgenowski Chandra, Sgr A ‐ Sagittarius A, czyli najsilniejsze radioźródło w gwiazdo‐zbiorze Strzelca 
(Sagittarius). Tam znajduje się owa "galaktyczna czarna dziura". 
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BBBiiieeessszzzccczzzaaadddyyy   
 
Robert Słonka – mieszkaniec Żywca, przewodnik beskidzki  i pilot turystyczny, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O. Bielsko‐Biała, miłośnik 
Żywiecczyzny i kultury Karpat, autor tekstów turystycznych i książki „Zadziele piękna wioska” opisującej tereny zalane przez Jezioro Żywieckie, laureat 
ogólnopolskiego konkursu Magazynu N.P.M. „Dlaczego góry są lepsze od morza”, prowadzi serwis internetowy: przewodnikbeskidy.com.pl promujacy 
turystykę górską, gitarzysta grupy Myopia. 
 

 

(…) Bieszczady. Z komiksowej opowieści z dzieciństwa wiedzia‐
łem, że „bies z czadami” ma tu swoje legowisko i jak najbardziej 
odpowiadało to mojej wizji tych gór. Bardzo długo czart rządził 
mym wyobrażeniem, później nieco odpuścił pola „Bieskidowi”, „Bie‐
shedowi”,  „Biesczadowi'  czyli  określeniom  „Gór  Granicznych” 
ciągnących  się  od  doliny  Beczwy  na Morawach,  aż  po  Dolinę 
Czeremoszu.  Zamknij  oczy,  powiedz  „Bieszczady”,  zobaczysz 
połoniny. Górskie  łąki  rozpostarte ponad dolinami Sanu, Soliny 
i Wetliny przyprawiają o zawrót głowy. Niezwykłe jest spotkanie 
z tym bieszczadzkim reglem, bowiem uderza on wędrowca nie‐
spodzianie. Nie przeczuwa ten, kto pierwszy raz się tu zapuścił, 
że wędrując  gęstym,  liściastym  lasem  z nagła  ta  rzeczywistość 
uleci do nieba i otworzy się czysta, górska równina. Figiel polega 
na  tym,  że połonina uderza w nas czasem w najmniej spodzie‐
wanym momencie, bez stopniowania tak dobrze znanego z Bes‐
kidów Zachodnich. Nie ma tu karłowacenia na dużą skalę, nie ma 
pasa kosodrzewiny oplatającego górę,  jest grubą krechą nazna‐
czona  granica między  bujnym  lasem,  a  krainą wysokich  traw. 
Jakże inaczej natura przystroiła Bieszczady. Na przestrzeni paru‐
dziesięciu kroków świat się rozrzedza i otwiera w przestrzeń nie‐
botyczną, wyjście z lasu przywodzi na myśl słowa wieszcza „wypły‐
nąłem  na  suchego  przestwór  oceanu”,  bo  faktycznie  otrzyma‐
liśmy zaproszenie do  falującej krainy bez końca  ‐ oto połoniny. 
Te najpiękniejsze rozsiadły się w południowo‐wschodniej części 
naszego skrawka Bieszczad, który jednocześnie skupia najwyższe 
szczyty polskiej części tych gór (Halicz, Krzemień, Bukowe Berdo 
i dalej Wielka Rawka, Połonina Caryńska i Wetlińska). Kulminacja 
pasma to dumna Tarnica, oznaczająca w języku rumuńskim „siodło”. 
Nazwali ją tak pasterze, gdy w zadumie patrzyli na masyw od strony 
Wołosatego. W ciemniejących barwach zachodzącego dnia widzieli 
głęboką przełęcz pomiędzy jej szczytem, a sąsiednim Szerokim Wier‐
chem. Taką właśnie jak ich siodło na Karuska. Legenda mówi, że 
podarowali w wojennej potrzebie woły królowi Stefanowi Bato‐
remu, a ten w podzięce przekazał im na własność cały masyw. 

Dziwną kreską skreślona  jest Tarnica, nie przypomina beskidz‐
kich obłości – wygląda jak przyczajony stwór morski żywcem wyjęty 

ze szkockich legend, z dziobem wyostrzonym i skierowanym w stronę 
zachodnich połonin. Podejście na szczyt Tarnicy od Wołosatego 
z początku nieciekawe, deptanie monotonne betonową ścieżką, 
jakby ktoś specjalnie dozował napięcie ‐ od niskich podniet przy‐
gotowujących organizm do marszu, aż do ukrytych wartości w gór‐
nej skali tego dziwnego miernika. Tak to sobie wymyśliłem i tak 
było. Od Przełęczy Bukowskiej nagle przestrzeń uderza w wędrowca 
i otwiera się na ukraińskie Bieszczady. Podszedłem pomimo zaka‐
zu do słupka granicznego, chłonąc przedzielone  (tak po  ludzku, 
siekierą) granicą góry. Hen daleko nieco zamglony najwyższy gazda 
bieszczadzki ‐ Pikuj, bliżej, mocno zarysowane masywy Kińczyka 
Bukowskiego  i Ostrej Hory, wreszcie  łagodna Połonina Równa. 
Tuż przede mną dopominała się o słowo zachwytu zalesiona pira‐
mida Płoski, a  swojsko brzmiący Menczył pilnował, by obrazek 
ładnie  się domykał. Taki komitet powitalny  się  zebrał  i  łamaną 
zimą, oraz budzącą się wiosną zaprosił do siebie. Kolory  jeszcze 
uśpione, jeszcze ten krwiobieg karpacki nie pompował najczystszych 
barw budzącego się życia. Góry tkwiły w wolnym brązowo‐zielo‐
nym półśnie, gdzieniegdzie poprzecinanym białymi pasami topnie‐
jącego  śniegu. Pomimo  spokoju  i atmosfery wyczekiwania  jaka 
panowała na przełęczy, wyczuwało się podskórne falowanie kra‐
jobrazu –  jak gdyby ograniczony czas  ludzki nie pozwalał dostrzec 
tego, że góry w ciągu milionów  lat tańczą kołysząc się w lekkim 
wstępowaniu wciąż wyżej i ciężkim opadaniu wedle wskazówek 
batuty ukrytego Mistrza Ceremonii. Przeżywałem w sobie tę chwilę 
w ich dziejach, ten ułamek czasu, który wspólnie dzielimy. W osta‐
tniej chwili wróciłem na szlak, ‐ podjechał patrol straży granicz‐
nej, wszystko pękła, rozsypało się zaganiając do przepisów, ustaleń, 
umów, konwencji, zakazów i mandatów. 

Dalej  już wspaniale  ‐ piękne podejście na Rozsypaniec – „Roz‐
sutec” jakby powiedzieli Słowacy, a potem na niezwykle widokowy 
Halicz. Wszystko wzmacnia się nabierając pełnych kształtów, dzięki 
zdobywaniu wysokości. Nadal dominuje  ciemna Płoska,  stając  się 
swoistą latarnią, przez to lepiej orientuję się w otoczeniu po ukraiń‐
skiej stronie. Ogromna dolina pomiędzy Połoniną Bukowską, a masy‐
wem Tarnicy mieni się akwarelami – buchają rude po zimie mchy 
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i porosty, bieli się kawał śniegu i żółci punktowe morze nieśmiałych 
kwiatów. A to wiosna dopiero, szaleństwo przyjdzie jesienią. Tarnica 
– usłyszałem kiedyś, że przypomina północnego Ben Navis. Dziwny, 
powyginany masyw, którego szczyt zwieńczony  jest krzyżem mile‐
nijnym – tego dnia oblężony niemiłosiernie. Z gwaru setek rozmów 
wyłowiłem  zdanie:  „Niedźwiedź nas pognał pod Chryszczatą”  ‐ 
na zielono ubrany traper opowiadał grupce znajomych swoje przeży‐
cia. Pomyślałem, że za dwa dni tam będę i na pewno przypomnę 
sobie te słowa. A potem już w dół przez Szeroki Wierch do Ustrzyk 
Górnych,  by  stamtąd móc  wyruszyć  na  audiencję  u  Królowej 
Połoniny Caryńskiej z domu Wetlińskiej. 

Pasterze „cariną” nazywali pole uprawne, a następnie tę nazwę 
przenieśli na najbliższą okolicę  i  tak powstała osada Caryńskie, 
strumień Caryńczyk i Połonina Caryńska. „Wetlyna” zaś to wierzba, 
rosnąca przy bieszczadzkich rzekach i podobnie dała nazwę miejsco‐
wości Wetlina, bystrej rzece Wetlince i Połoninie Wetlińskiej. Jeden 
z piękniejszych dni w górach jaki można sobie zamarzyć to węd‐
rówka przez obydwie połoniny. Bardziej charakterystycznym, śmielej 
zarysowanym masywem  jest Połonina Caryńska. Bez problemu 
wyłowimy ją morza gór, nieważne w jakim zakątka Bieszczad się 
znajdziemy. Wspaniale prezentuje się, gdy przechadzamy się po 
włościach jej bieszczadzkiej siostry Połoniny Wetlińskiej – wtedy jej 
piękny, dumny profil nie ma sobie równych w karpackim królestwie. 

Z górami jest podobnie jak z muzyką. Pojedynczy akord nie jest 
sam w sobie muzyką, dopiero ich szereg poukładanych genialną 
wizją  tworzy  harmonię,  na  tle  której  snuje  się  fantazyjna  linia 
melodyczna. Spójrzmy na góry. Każdy masyw wkomponowany jest 
w setki ramion, pasm, dolin i szczytów, ‐ szczyty wpisane są w ota‐
czające  je obłości  i przepaście. Gdy wędrujemy górskim płajem, 
różnie układają  się  ich  kształty,  ta  sama  góra brzmi  różnorako 
w zależności od perspektywy, pory dnia i ścieżki, której zaufamy. 
Raz ostrzej, raz  łagodniej, szaleńczo wiosną, wesoło  latem, tajem‐
niczo jesienią i groźnie zimą rozbrzmiewa harmonia gór, a nasza 
ścieżka prowadzi,  jak pieśń grana na wszelakich  instrumentach. 
Wystarczy przysiąść na kamieniu na moment, spojrzeć hen wgłąb 
skalnych perci, zgasić wszystko co rozprasza, wsłuchać się w tę 
odwieczną muzykę i biciem serca wyrazić radość z uczestnictwa 
w tej symfonii każdego dnia inaczej nieco granej. 

Dzień wędrówki przez Caryńską  i Wetlińską podzielony  jest 
Berehami Górnymi, wsią  rozłożoną w dolinie  Strwiąża. Była  to 
stara osada Bojków, tętniącą przez wieki karpackim życiem ‐ nagle 
ucięta,  spalona  i wywieziona.  Został po niej maleńki  cmentarz 
greckokatolicki z kilkoma kamiennymi nagrobkami wykonanych 
przez miejscowego  kamieniarza Hrycia  Buchwaka.  Tylko  kilkoma, 
gdyż reszta pomników posłużyła za budulec obwodnicy bieszczadz‐
kiej ‐ tak po prostu, wyrywano pomniki z nazwiskami duchów przod‐
ków wyrytych cyrylicą, miażdżono na  tłuczeń  i  zalewano dziarsko 
wrzącym betonem. Dziś w jedynym domu, który przetrwał w Be‐
rehah Górnych, pod numerem „1” mieszka jedna rodzina pamięta‐
jąca stare dzieje. Widok sielski: drewniany domek otoczony sztache‐
towym płotem, stodoła na siano, spokojnie pasąca się jałówka, a tuż 
obok skromny bufet przerobiony ze starej chłodni samochodowej 
z widoczną jeszcze rejestracją. Wreszcie ława pod nieboskłonem 
i chwila na ciepły posiłek przed wyjściem na połoniny. 

Na Połoninie Wetlińskiej mieszkają wszystkie dobre duchy. Mają 
swoją górską przystań, jedyną w całych Bieszczadach, którą naz‐
wały Chatką Puchatka. Jest w niej klepisko, oraz piec kamienny 
z innego świata, ‐ mało światła tu wpada i nie przepędza dawnego 
klimatu. Rysunki bieszczadników skreślone wesołą kreską na ścianach 
patrzą z innej, uśmiechniętej dziecięco rzeczywistości, a tam przecież 
brody, kapelusze i oczy dorosłe Majstra Biedy i Jurka Dwa Tysiące… 
Gdzie jest dziecko, gdzie dojrzałość – to wszystko umowne. Być 
może każdy w Chatce Puchatka staje się dzieckiem. (...) 

W Bieszczadach trzeba odkryć miejsca, które odeszły na zawsze, 
ale też te które wypełniają je nową treścią. Duchy przeszłości miesz‐
kają w ukryciu, w zagajnikach  i miejscach ocienionych  jakby nie 
chciały się narzucać, albo nadal czuły nie zaproszone do nowej rze‐
czywistości. Choćby tu, w drodze na Fereczatą. Kamienne kolumny, 
a do niej przytwierdzona drewniana brama zwisająca smętnie na 
zardzewiałych zawiasach, nie potrafi już upilnować pustego pole 
– co tam kiedyś było? Jakby przewrócony nagrobek, ale nic pew‐
nego…  kilka  kroków dalej  i miejsce  się wyjaśnia. Opis  życia na 
blaszanej tablicy, pięćset  lat zamknięte w paru, krągłych zdaniach, 
nazwiska zasadźców i włodarzy – to Smerek, stara wieś wołoska. 
W miejscu spalonej cerkwi stoi krzyż z napisem „PAMIATI MIESZ‐
KAŃCIW”, a dusza  Fidora Wowka, ostatniego mieszkańca  tutaj 
pochowanego prosi o modlitwę, prosi by pamiętać o tym miejscu. 
Nie ma ludzi, nie ma planów na wiosnę, tutaj nikt już nikogo nie 
zaprosi na  chrzciny  i na wesele. Gdy powędrujemy dalej przez 
masyw Fereczatej, Orlik,  Jasło  i w dół do Cisnej, uchwycimy  tę 
przerwaną przed laty nić i zaczniemy tworzyć z niej nowy motek. 
Spoczniemy w „Siekierezadzie” karczmie pełnej fantazji zakapio‐
rów niezwykłych, bieszczadzkich aniołów i Chrystusów Frasobliwych, 
akordów w poprzek życia granych  i wierszy pisanych na połoni‐
nach. Tu opowiada się o każdym dniu spędzonym w górach, a ma 
on smak jabłek i soli. Snują się opowieści o zwózce ciężkich bali, 
o nodze złamanej i o tym mendzie Józku, co nawet setki nie postawi 
po robocie. Na tle żartu o księdzu z Wetliny słychać toasty za zdro‐
wie  Jadźki  i Zdzicha, pije  się  tu  i kurzy na potęgę, a na prędce 
wyrzeźbiony diabełek pójdzie już wkrótce w dobre ręce za „co łaska”. 
Tutaj klnie się i błogosławi, bajdurzy, kłamie, śmieje do łez i płacze 
do śmiechu. Rozprawia się tu o sumieniu Boga, Czasie zmierza‐
jącym do  tunelu, Dobroci  lasu  i Złu  chorego kolana. Wielbi  się 
wschód słońca widziany z Tarnicy i czci się rysia czujnego. Tu miękkie 
drzewo ulega kozikowi w sprawnej dłoni, dając kształt Matce Boga 
zabłąkanego na szlaku, a zimna wódka wprowadza duszę do zaka‐
marków, gdzie prawda ma ciężkie, zimowe buty i dotąd jest prawdą, 
dopóki się nie rozpadną. Tutaj kocha się na zabój i żyje na pełny 
gwizdek, na pół gwizdka to można  jedynie na chwilę do miasta 
pojechać. Przez lata spotykają się tu wolne duchy, artyści samo‐
rodni, wrażliwcy niezwykli, mętne postacie  i  święci. Wymieszał 
się ten światek z pół i ćwierć‐światkiem i powstała rzeczywistość 
absolutnie unikatowa,  swoista bohema  tułaczo‐artystyczna napeł‐
niająca ten opustoszały zakątek Karpat poezją ze wszech miar ludzką, 
pełną tęsknoty za wolnością  i miłością, umiłowaniem natury  i sza‐
cunkiem do drugiego człowieka. Proste, przejmujące melodie grane 
na harmonijce, przy akompaniamencie  z  lekka  rozstrojonej gitary 
stworzyły nowy klimat Bieszczad – krainy ludzi wrażliwych na piękno. 
Sprowadził Stachura piechurów na „cudne manowce”, „brał w ra‐
miona buki porosłe mchem jak żubr” Harasymowicz, a dzięki Bello‐
nowi „zasmreczyły się chmur igliwiem bure świerki o góry wsparte”. 
I poszła za nimi w świat Wolna Grupa Bukowina, zawierając Stare 
Dobre Małżeństwo i budując Dom o Zielonych Progach, nad wej‐
ściem, do którego zawisł napis: „W górach jest wszystko co kocham”. 
Poeci  na  peryferiach  PRL‐u  stworzyli  nową  mitologię  Karpat, 
a  ich wyznawcy głosili  ją w pieśniach na  szlaku  i przy ognisku. 
Rozśpiewały, rozwierszowały się połoniny, a szczyty i doliny wy‐
pełniły się nowym życiem. Znów zabrzmiały najważniejsze słowa, 
radosne Narodziny  i Śmierć nieuchronna zaczęły budować tutaj 
swe domy. Powróciło Życie. 

Nocą w Bieszczadach odwiedza człowieka refleksja. Dotyka czułych 
miejsc  i bada  jaki  ślad pozostawił w  człowieku przeżyty dzień. 
Mocniej jeszcze czuje się tę krainę górskiego piękna o przeciętej 
historii,  krainę  ludzi  kochających wolność  i  brak przedmiotów. 
Światło w Ustrzykach gaśnie około dziewiątej i ciemno jak na koniec 
świata przystało, ale gwiazdy przez to wyraźniej mrugają do wędrowców. 
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Wciąż dzikie i nieodkryte, zachwycające i magiczne ‐ Bieszczady. 
Wybrane przez artystów, poetów, szukających prawdziwego życia 
i tych, których  los od urodzenia połączył z tym wyjątkowym miej‐
scem.  

Z Warszawy trzydzieści lat temu przybył do bieszczadzkiej krainy 
wraz z rodziną znany architekt, który w dalekiej głuszy wybudował 
drewniany dom. By móc kontynuować edukację szkolną swoich 
dzieci, zakupił im konie, by mogły uczęszczać na zajęcia. Po szkolnych 
obowiązkach dzieci zaznajamiały się z miejscową zwierzyną. Po dziś 
dzień krążą opowieści,  że córka gospodarza porozumiewała się 
z dzikimi  towarzyszami  leśnych  zabaw. Obecnie  jej  światem  są 
zachodnie szkoły  i pracownie, w których mistrzowski kunszt doce‐
niają europejscy i światowi znawcy. Mówi się, że kto raz zakocha 
się w Bieszczadach, zawsze do nich będzie powracał albo na zawsze 
w  nich  zostanie. Wielu  pozostało w  krainie  z  dala  od  świata, 
jednak ten świat do nich wciąż zagląda. Powstają coraz to nowe 
gospodarstwa  agroturystyczne,  pensjonaty,  galerie  sztuki,  sklepy, 
karczmy  i restauracje. Coraz więcej turystów wybiera wschodni 
kierunek jako cel wycieczek i wczasów. Przykładem jest Polańczyk, 
który przez lata zmienił się nie do poznania. Lata temu mijali mnie 
konno miejscowi, dziś z  trudem można zaparkować samochód. 
Oferta dla przyjezdnych jest bogata, znajdziemy wycieczkę statkiem 
spacerowym po Solinie z przewodnikiem, a w Oberży Zakapiora 
(zdjęcie po prawej) obejrzymy wystawę miejscowych artystów. 
Elementem krajobrazu są drewniane cerkwie czy chyże – bojkow‐
skie chaty. 

Zmęczona gwarem uzdrowiska, udałam  się w poszukiwaniu 
aniołów, z ukrytymi w plecakach skrzydłami. Z radością odkryłam, 
że szlaki w Bieszczadach pozostały niezmienione, wciąż tak samo 
piękne  i dzikie. Wydawać by się mogło,  że byłam  jedyną, która 
mogła podziwiać oszałamiające widoki. W schronisku również zmia‐
ny, wiele udogodnień i techniki. Jednak ludzie pozostali ci sami, 
otwarci  i serdeczni. Przy schroniskowym stole rozgorzała dyskusja 
o akcjach ratowników, którzy przez nieuwagę turystów sami ryzy‐
kowali życiem. Nad bezpieczeństwem w tym rejonie czuwają Ratow‐
nicy GOPR Grupy Bieszczadzkiej. W schronisku noc upływa przy 
gitarze i rozmowach do rana. Tylko tutaj nocą iskrzą się gwiazdy, 
których  nie  sposób  policzyć. W  zalesionych  partiach Bieszczad 
kryją się niedźwiedzie brunatne, wilki, żubry,  jelenie, sarny  i rysie. 
W logo Bieszczadzkiego Parku Narodowego widnieje głowa rysia 
na zielonym tle. W niższych partiach gór wypasają się konie rasy 

huculskiej, należące do prywatnych właścicieli.  
Charakterystyczne dla bieszczadzkiego krajobrazu  są połoniny, 

rozległe bezkresne hale, które ukształtowały suche południowe 
wiatry oraz wypas bydła i owiec.  

Namiastkę Dzikiego Zachodu  reprezentują kowboje  z brodą 
i kapeluszem okrywającym długie, niedbale ułożone włosy. Jak o so‐
bie mawiają, wolni i twardzi, prawdziwe legendy Bieszczad. Na spe‐
cjalne zaproszenie prawdziwego zakapiora, który pokornieje prze‐
kraczając próg chaty, udałam się na nocną pogawędkę o leśnych 
ludziach  z  małżeństwem  zamieszkującym  w  głuszy  Bieszczad. 
Opowieści,  legendy  i przygody, którymi uraczyli mnie gospodarze, 
nie sposób opisać  i w piśmie przekazać. Zatem pozostaje mi tylko 
życzyć wspaniałej przygody do krainy, o której w „Opowieściach 
bieszczadzkich”  pisał  Jerzy  Janicki:  „Gdzie  ja  jestem? W  Biesz‐
czadach?! Co to ponoć wilki podchodziły tam pod same okna cha‐
łupy? Co to ponoć kraina bez Boga i milicji, za to pełna kryjących 
się przed prawem i alimentami opryszków? Ziemia krztusząca się 
jeszcze  dymem  pogorzelisk  i  parująca  krwią  po  bieszczadzkiej 
wojnie braci, co  tylko  tym  się  różnili miedzy  sobą,  że  jedni  raz, 
a drudzy  trzykrotnie  żegnali się przy pacierzu? W krainie, co  to 
nawet ponoć nazwę swą wiedzie od BIESów ‐ złych i Czadów nieco 
łagodniejszych, ale też wszak jednak diabłów, bo jakby tak na mapę 
zerknąć, to w samej rzeczy ‐ gdzie diabeł dobranoc powiedział… 
Jakie tam „ponoć”?!” 
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Patrząc na czarno‐białe zdjęcie w legendarnej książce dr Kry‐
styny Pieradzkiej „Na szlakach  Łemkowszczyzny” trudno uwierzyć, 
że  stoję niemal dokładnie w miejscu gdzie musiało  zostać  zro‐
bione. Na  fotografii widać bowiem wciętą pomiędzy Mareszkę 
na południu i pasmo Magury Wątkowskiej na północy typowo łem‐
kowską wieś. Położona w dolinie potoku wieś Świerzowa zwana 
była Ruską, w odróżnieniu od położonej bliżej Krosna wsi Świerzowa 
Polska. Rozciągającą sie przede mną dolina, łagodnie wznosząca 
się w stronę przełęczy Majdan jest całkowicie zarośnięta lasem. 
Próżno wypatrywać pośród buków, brzóz  i olszyn  łemkowskich 
chałup i cerkwi. Dawno już wybrzmiał gwar łemkowskiej mowy. 
Nie słychać  też charakterystycznego dla nielicznych mieszkających 
tu Żydów języka jidisz. Nikt nie wypasa bydła, nie orze pól, ani też 
nie zwozi kamienia na krzyże i nagrobki. Jedynie potok szumi tu 
tak  jak  kilkadziesiąt  lat  temu,  gdy  to  miejsce  tętniło  życiem. 
Niemy świadek świata, który bezpowrotnie odszedł do historii... 

Jak na wsie łemkowskie powstała Świerzowa dość późno. Pier‐
wsze wzmianki o niej pochodzą z 1665 roku, lecz prawdopodob‐
nie  istniała  już wcześniej, w XVI wieku. Prawdopodobnie też  jej 
pierwszymi  mieszkańcami  byli  Rusini  Zakarpaccy.  Stąd  też  jej 
nazwa pochodzi od rusińskiego nazwiska Świerż. Była małą wsią 
zagubioną w karpackich  lasach. Kroniki odnotowują,  iż w 1680 
roku wieś  liczyła 4 zagrody chłopskie, młyn oraz  jedną zagrodę 
chłopa bezrolnego.  

Świerzowa jako wieś królewska wchodziła w skład dóbr staro‐
stwa bieckiego. We wsi oprócz sołtysa mieszkał także tzw. krajnik, 
czyli zarządca wszystkich wiosek łemkowskich starostwa bieckiego. 
Dopiero po pierwszym rozbiorze stała się własnością prywatną. 
Rząd w Wiedniu sprzedał ją Lewickim, potem przejęli ją Sterne‐
nowie  i Mitrowiccy. Samodzielna parafia grekokatolicka  istniała 
tutaj do roku 1797, potem przyłączono ją do pobliskiej Świątkowej 
Wielkiej.  

Na kartach historii Świerzowa wypłynęła po raz pierwszy 20 lipca 
1770 roku. Wtedy to konfederaci barscy pod wodzą Kazimierza 
Pułaskiego zorganizowali we wsi zasadzkę na carskiego generała. 
Rosjanie nie dali się jednak zaskoczyć i zadali powstańcom duże 
straty. Oddział konfederatów  liczący około 200  ludzi musiał się 
wycofać. Niektóre przekazy podają, iż w lasach porastających dziś 
teren  Świątkowej znać było  ślady szańca, pamiętającego  tamte 
wydarzenia. Jednak dziś w leśnej gęstwinie odnalezienie go graniczy 

z cudem.  
W 1886 roku po raz pierwszy w dokumentach pojawia się przy‐

domek Ruska. Świerzowa w XX wiek, ostatni wiek swoich dziejów, 
wkroczyła mając  455 mieszkańców  grekokatolików  oraz  jedną 
żydowską rodzinę prowadzącą karczmę. We wsi była także szkoła 
oraz sklep prowadzony przez katolika. W górnej części Świerzowej, 
w okolicach dzisiejszej przełęczy Majdan mieścił się folwark o tej 
samej nazwie (w mowie łemkowskiej Majdan oznaczał plac) zajmo‐
wany przez robotników leśnych.  

Po raz kolejny dziejowe zawieruchy dotknęły Świerzową w okre‐
sie I wojny. Do armii austro‐węgierskiej, pomimo deklarowanych 
przez ludność sympatii prorosyjskich powołano 28 mieszkańców 
Świerzowej. Trzech spośród nich nie wróciło z wojny.  

Burzliwe wydarzenia międzywojnia związane z  tzw. schizmą 
tylawską nie ominęły mieszkańców wsi. W 1927 roku tutejsi Łem‐
kowie przeszli na prawosławie. Jedynie dwie rodziny pozostały przy 
wyznaniu grekokatolickim. Widomym znakiem schizmy w Świerzowej 
była cerkiew prawosławna posadowiona tuż obok cerkwi greko‐
katolickiej.  

Międzywojenna łemkowszczyzna była miejscem ścierania się 
kilku orientacji narodowych i politycznych. Wraz ze zwycięstwem 
bolszewików ustały próby wciągnięcia Łemków w orbitę wpływów 
wielkorosyjskich.  Ideologię  imperialnej Rosji  zastąpiła  ideologia 
internacjonalistycznego komunizmu, który znajdował pewne zro‐
zumienie  zwłaszcza w  najbiedniejszej  części miejscowej  ludności. 
Nie próżnowali także Ukraińcy. Budzące się poczucie tożsamości 
narodowej  skutkowało wzrostem popularności haseł nacjonali‐
stycznych. Odrębność od Polaków i Wielkorusów głosiło ukraińskie 
towarzystwo społeczno‐oświatowe „Proswita” założone we Lwowie 
w 1868 roku. Czytelnia „Proswity” powstała także w Świerzowej 
Ruskiej. Próbą aktywizacji ludności wokół haseł ukraińskich było 
również powołanie spółdzielni spożywczej „Nasz Trud”. Rosnące 
wpływy nacjonalistów ukraińskich na łemkowszczyźnie nie pozo‐
stały niezauważone przez władze polskie. Przeciwdziałano temu 
z różnymi skutkami, stosując często system bezmyślnych nakazów 
i represji. Nie doszło wprawdzie do tak brutalnych prześladowań 
jak burzenie cerkwi na Chełmszczyźnie  i na Podlasiu w 1938 roku, 
ale starano się utrudnić, lub wręcz uniemożliwić prowadzenie dzia‐
łalności umacniającej odrębność narodową wśród Łemków. Czy‐
telnia „Proswity” w Świerzowej została zamknięta.Spółdzielnia  
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figura św. Rodziny 

 
krzyż przydrożny 

„Nasz Trud” należąca do Związku Spółdzielni Ukraińskich we Lwowie 

została wcielona do analogicznego związku, tyle że polskiego z sie‐

dzibą w Warszawie.  

Jedyną placówką kultury w Świerzowej została jednoklasowa 

szkoła w której uczono w języku ukraińskim. Wielkie zasługi w walce 

z powszechnym jeszcze analfabetyzmem położył tutejszy nauczyciel 

Osip Zwiryk, organizujący we wsi wspólne czytanie książek, koncerty 

i wystawy.  

Formą  życia kulturalnego we wsi były  też  tzw. wieczornice, 

organizowane zwłaszcza w okresie zimowym, gdy nie trzeba było 

prowadzić prac polowych.  Spotkania  te, na  które  schodziły  się 

głównie dziewczęta odbywały się w domach w części wsi położonej 

bliżej Świątkowej Wielkiej. Przy przędzeniu lnu kobiety śpiewały 

kolędy  i  inne pieśni, na ogół o religijnym charakterze. W styczniu, 

niedługo po święcie Jordanu odbywała się ostatnia szczególna wie‐

czornica, tzw.  łamanyk. Towarzyszyły  jej tańce, z udziałem mło‐

dzieńców ze wsi, biesiada i śpiewy.  

Wspominając dzieciństwo na  łemkowszczyźnie, w położonej 

niedaleko Świerzowej Ruskiej wsi Grab, Teodor Siejka pisał: „Czyn‐

nikiem organizującym życie rodziny była praca w gospodarstwie 

‐ konieczna aby utrzymać się przy życiu. Wszystkie prace wykony‐

wano ręcznie, nie posiadano żadnych maszyn. Koszenie trawy, prze‐

wracanie siana, układanie kopek na koziołkach, kopanie kartofli 

(motyką),  żniwa, młocenie cepami na klepisku  ‐ wszystkie  te obo‐

wiązki należały do dorosłych. Dla starców  i dzieci stałym zajęciem 

było pasienie krów na równiach (rodzaju małych połonin). Pasterze 

wychodzili ze swoim stadkiem na cały dzień, gdyż pastwiska nie 

miały ogrodzeń. W czasie deszczu mogli skryć się w szałasie.  

Rodziny  przeważnie  były wielodzietne  (nas  było  sześcioro), 

toteż często doskwierała  im ogromna bieda. Dlatego przydawał 

się każdy grosz. Dorośli silni mężczyźni starali się jak najszybciej 

zakończyć własne  żniwa, by móc udać  się na  zarobkowe prace 

żniwne ( z kosą ) za granicę. Mówiło się, że idą na Madziary, tzn. 

na Węgry  (być może było to na pograniczu ze Słowacją, bo szli 

tam pieszo).” 

Końcem świata Łemków w Beskidzie Niskim stała się II wojna 

światowa oraz jej konsekwencje w postaci wysiedleń ludności i akcji 

„Wisła”. 

Początkowo  front  przebiegał  z  dala  od  Beskidu  Niskiego, 

jednak  jesienią 1944  roku w  związku  z  tzw. operacją dukielską 

we wsi zaczęły się koncentrować oddziały niemieckie. Do tej pory 

oznaką wojny było wywiezienie Żydów i Cyganów z łemkowskich 

wsi. Teraz wojna była dosłownie za progiem. Łemkowskie chaty 

w  Świerzowej  i  innych wioskach  zostały  zajęty  przez  żołnierzy 

Wehrmachtu. Mieszkańcy musieli przenieść się do stodół i szała‐

sów. Niemcy zarekwirowali też całą żywność i zwierzęta pociągowe. 

Łemkowie ze Świerzowej zostali zmuszeni do pracy przy budowie 

i naprawie dróg. Jednak wraz z przejściem frontu nie nastał spokój 

w beskidzkich wsiach. Zgodnie  z ustaleniami  jałtańskimi, potwier‐

dzonymi później w Poczdamie, w naszej części Europy doszło do 

radykalnej  zmiany  granic.  Zwycięskie mocarstwa  zdecydowały 

też o przesiedleniach ludności.  

Wiosną  1945  roku we wsi  pojawili  się  radzieccy  agitatorzy 

zachęcający do wyjazdu na Ukrainę, wykorzystując przy tym za‐

dawnione sympatie prorosyjskie. Łemkom obiecano tam ziemię 

i dobrobyt. Gdy zachęty nie skutkowały posunięto się do gróźb. 

Do  czerwca  1945  roku  ludność  wyjechała  na  Ukrainę.  Wieś 
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opustoszała. Do Świerzowej Ruskiej zdążyło  jeszcze wrócić kilka 

osób z robót przymusowych, ale i oni zostali wywiezieni w 1947 

roku w  ramach akcji  „Wisła”. Połemkowskie  zabudowania były 

jeszcze  schronieniem  dla  oddziałów  Ukraińskiej  Powstańczej 

Armii. Gdy one odeszły dolina zaczęła zarastać lasem.  

Karpacka puszcza stopniowo pochłonęła wieś. Domy  i obejścia 

pozbawione opieki popadły w ruinę. Drewno jest niestety nietrwa‐

łym materiałem i dziś już po chałupach nie ma praktycznie więk‐

szych śladów. Ostały się jedynie murowane piwnice i zagłębienia 

w ziemi wskazujące na to, że kiedyś tu żyli ludzie. Nic już dziś nie 

przypomina łemkowskiej wsi z fotografii w książce Krystyny Pie‐

radzkiej. Jedynym śladem po mieszkańcach tej doliny są kamienne 

przydrożne krzyże, cmentarz i cerkwisko. Teren zajmowany nie‐

gdyś przez Świerzową Ruską wszedł w 1995 roku w skład Magur‐

skiego Parku Narodowego. Niestety przez wieś nie biegnie szlak 

turystyczny.  Jednak  bliskość  Świątkowej  Wielkiej  i  Bartnego, 

dwóch popularnych wśród  turystów wsi  łemkowskich, powoduje, 

że ciekawi przeszłości zapuszczają się w dolinę potoku Świerzówki.  

Pozostałości cerkwi  i cmentarz znajdują się około kilometra 

od gospodarstwa agroturystycznego p. Graconiów,  łowiska pstrą‐

gów  i wyciągu narciarskiego w  Świątkowej Wielkiej.  Idąc drogą 

wzdłuż potoku dochodzimy do charakterystycznej, figury Świętej 

Rodziny. Łatwo ją rozpoznać, bowiem Matka Boska ma niestety 

utrąconą głowę. Na wysokości  tej  figury przechodzimy potok  i po 

około  100 metrach  na  niewielkim wzniesieniu  dochodzimy  do 

cmentarza. Przetrwał on w dość dobrym stanie, choć oczywiście 

jest  porośnięty  lasem. Na  cmentarzu  znajduje  się  dwadzieścia 

kamiennych krzyży (najstarszy z 1883 roku) oraz kopułka, jedyna 

pozostałość  po  zbudowanej w  1894  roku  cerkwi  pw.  św.  Jana 

Chrzciciela.  

Wędrując dalej w  górę  doliny, w  stronę  przełęczy Majdan, 

mijamy  po  drodze  rzeźbę  św. Mikołaja  i  figurę Matki  Boskiej. 

Są też trzy kamienne krzyże z wizerunkami Chrystusa. Krzyże mie‐

rzące blisko cztery metry są dowodem na mistrzostwo łemkow‐

skich kamieniarzy. Biorąc pod uwagę, że z tego fachu słynęli miesz‐

kańcy pobliskiego Bartnego, jest wielce prawdopodobne, że to oni 

są autorami tych rzeźb. Budulec zapewne zaczerpnięty został ze 

skałek znajdujących się na pobliskiej Magurze Wątkowskiej, które 

dziś tworzą Rezerwat Kornuty.  

Jest jeszcze jedna pamiątka, po mieszkających tu niegdyś Łem‐

kach. To zdziczałe drzewa owocowe rozsiane po dolinie. Nie prze‐

trwało ich już wiele, najłatwiej wypatrzeć je w maju, gdy pokry‐

wają się białymi kwiatami  i w  ten sposób wyróżniają się na  tle 

lasu.  

By zachować charakterystyczny krajobraz doliny Świerzówki pra‐

cownicy Magurskiego Parku Narodowego wykaszają nieliczne pozo‐

stałe tu łąki.  

Choć popularność turystyczna Beskidu Niskiego systematycz‐

nie rośnie, to Świerzowa Ruska pozostaje ostoją przyrody i spokoju. 

To miejsce gdzie niemal namacalnie można odczuć magię Beskidu 

Niskiego. Beskidu z przeszłości, z piosenek Wolnej Grupy Bukowina. 

Obok również zamkniętej dla ruchu turystycznego Doliny Ciechani, 

miejsce‐symbol dla  tych,  którzy  szukają  „znikających punktów na 

mapie” i „starodawnych gór świętych mieszkańców”. 

 

Wspomnienia Teodora Siejki zostały opracowane przez Zbigniewa Jaskiernię 

i opublikowane w 22 tomie Pamiętnika PTT. 

 

cmentarz w Świerzowej 

 

pozostałości sadów w Świerzowej 

 

pozostałości kopułki cerkwi 
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KKKsss...   RRRooobbbeeerrrttt   PPPiiieeeccchhhnnniiikkk   CCCOOOrrr   

BBBuuueeennn   CCCaaammmiiinnnooo!!!   
 

Buen Camino! Obok Jerozolimy ‐ świętego miasta gdzie stykają 
się  trzy wielkie  religie monoteistyczne,  i Rzymu gdzie  świat staro‐
żytnych bogów ulega Chrystusowemu Kościołowi jest jeszcze na 
mapie Europy, a konkretnie w hiszpańskiej Galicji miejsce, do któ‐
rego od wieków wędrują peregrinos  (hisz. pielgrzymi). Na polu 
gwiazd (Compostella) św. Jakub (Sant Jago), pierwszy z grona Apo‐
stołów,  który  oddał  życie  za wiarę w  Chrystusa,  znalazł  swoje 
miejsce. I właśnie do tego miejsca gdzie w cudowny sposób został 
odnaleziony grób św. Jakuba przez stulecia wydeptywano szlaki 
(camino). 

Dziś Santiago de Compostella  jest miejscem nie tylko pielgrzy‐
mowania (bo wśród peregrinos obok wierzących są również osoby, 
którym do Pana Boga trochę daleko) ale również ogólnie pojęte‐
go wędrowania. Na szlaku można spotkać pasjonatów pieszych 
wędrówek, kultury czy historii odwiedzanych miejsc, ale wszystkich 
niezależnie od intencji łączy cel jakim jest grób świętego Apostoła. 
Każdy kto rozpoczyna camino pragnie prędzej czy późnie dotrzeć 
do miejsca gdzie łączą się wszystkie jakubowe szlaki tworząc w gra‐
ficznym zapisie wzór muszli 

W naszych głowach pomysł na wędrówkę do Santiago zakieł‐
kował w roku 2011 po powrocie z Alp. Pierwotny plan zakładał, 
że będziemy wędrować w większej grupie.  Janusz chciał zabrać 
syna  i był to  jeden z powodów „myślenia” o camino, a ze mną 
wybierała  się  młodsza  siostra.  Plany  planami,  a  ostatecznie 
pielgrzymowaliśmy we trzech: Janusz – ojciec dyrektor, Andrzej 
– nestor ekipy  i x. Robert – kapelan grupy. Oczywiście życie nie 
byłoby sobą gdyby poprzestało tylko na takich zmianach. Zamie‐
rzaliśmy do Santiago dotrzeć najbardziej popularnym szlakiem tzw. 
drogą francuską (camino frances), którą chcieliśmy przedłużyć roz‐
poczynając pielgrzymkę w Pirenejach drogą aragońską  (camino 
aragones). Los chciał  inaczej, a  teraz patrząc z perspektywy czasu 
trzeba podziękować Bożej opatrzności, że wybraliśmy drogę pół‐
nocną (camino norte), która prowadzi wzdłuż hiszpańskiego wy‐
brzeża (camino costa). 

Wszystko za sprawą spotkania, do którego doszło w Arushy 
w Tanzanii w lutym 2012 roku. Wtedy to po zejściu z Kilimanjaro 
spotkaliśmy się z x. Arkadiuszem Nowakiem, misjonarzem ze Sto‐
warzyszenia Misji Afrykańskich. Napięty czas pozwolił nam tylko 
na krótkie spotkanie – Arek ze znajomymi z Polski był w drodze do 
Moshi gdzie  startowali w Maratonie Kilimanjaro, a my chcieliśmy 
odwiedzić polski cmentarz uchodźców w Tengeru. Krótkie spotka‐

nie  na  afrykańskiej  ziemi  zaowocowało  planami  na  przyszłość. 
Chcieliśmy wrócić na „czarny  ląd”  żeby zobaczyć życie „białego 
Masaja” jak czasem nazywają x. Arkadiusza, a on z kolei potrze‐
bował naszej pomocy w realizacji marzenia jakim było zobaczyć 
Mount Everest. Spotkaliśmy się ponownie w roku 2013, tym razem 
już w Tarnowie, kiedy Arek miał rok sabatyczny (forma odpoczyn‐
ku/urlopu po kilku latach pracy). Potrzebował od nas informacji 
o  Nepalu  i  technicznych  sprawach  związanych  z  trekkingiem. 
Przy okazji  tego  spotkania dowiedzieliśmy  się,  że Arek  idzie na 
camino.  To on po powrocie  z pielgrzymki polecił nam  zmienić 
trasę  na  północną,  co motywował  „tłokiem”  jaki  jest  na  naj‐
bardziej popularnej drodze francuskiej. Posłuchaliśmy  jego rady 
i 16 lipca 2014 roku w godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy 
nasze camino w nadgranicznym Irun. 

Cztery  światy.  Pielgrzymując  szlakiem  wzdłuż  północnego 
wybrzeża  Hiszpanii  przemierzaliśmy  cztery  regiony,  z  których 
każdy  jest  charakterystyczny  i wyjątkowy,  co na  każdym  kroku 
podkreśla  język,  flaga  i  herb  –  różne  choć  odnoszące  się  do 
wspólnej  historii  i  dziedzictwa.  Ta  różnorodność  to  z  jednej 
strony hiszpański koloryt i równocześnie ubogacenie całej Iberii. 
Wędrując wybrzeżem mięliśmy okazję przyjrzeć się  tym małym 
ojczyznom i każdy region na swój sposób czymś nas zachwycił 

Pierwszy leżący nad zatoką biskajską w północno‐wschodniej 
Hiszpanii, to autonomiczny kraj Basków. Tutaj zrozumieliśmy, że 
z camino wiąże się trud, wysiłek  i ofiara (chociaż w naszym wy‐
padku obyło się na jednej parze kijków trekkingowych). Camino 
costa nie  jest płaskim  szlakiem  i mimo,  że bezwzględna wyso‐
kość nie przekracza 1000 m n.p.m. to  jednak ciągłe wznoszenie 
się  i opadanie terenu dają się odczuć. Na szczęście widoki rekom‐
pensują wylany pot i obolałe ramiona (15 kg na plecach robi swoje). 
Tym co nas najbardziej zdziwiło u Basków, to sportowy tryb  życia 
jaki widać na każdym kroku. Tutaj jest chyba największe w północnej 
Hiszpanii zagęszczenie biegaczy  i kolarzy na km2, a najdziwniej‐
sze w tym wszystkim jest to, że sportem ludzie zajęci są siedem dni 
w tygodniu. Do dziś jest dla nas nierozwiązaną zagadką pytanie: 
kto tam pracuje? ;‐) 

Po opuszczeniu kraju Basków znaleźliśmy się w regionie, od któ‐
rego nazwy Atlantyk opływający w tym miejscu półwysep Iberyj‐
ski nazywa się morzem Kantabryjskim. Kantabria to kraina anchois, 
które można spotkać na każdym kroku, bo od wieków  ta część 
świata żyje dzięki owocom wydobywanym z morza. Na wybrzeżu 
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morza Kantabryjskiego do dziś podziwiać można pozostałości po 
obecności rzymskich legionów, które w tutejszych portach stacjono‐
wały przez stulecia. Wspaniała kuchnia i piękno dziedzictwa wieków 
historii – kwintesencja Hiszpanii. 

Świat odbieramy zmysłami i chyba najbardziej zaangażowany 
jest  w  ten  proces  nasz  wzrok,  ale  po  opuszczeniu  Kantabrii 
wystarczy węch by nie zgubić szlaku do Santiago. A wszystko za 
sprawą kiszonej trawy, której nie brakuje w Asturii. W najwięk‐
szym skrócie Asturię można nazwać mleczarnią Hiszpanii ponieważ 
to stąd pochodzi mleko i wszystkie jego przetwory, które trafiają 
na stoły hiszpańskich gospodarstw domowych. Wszędzie trawa, 
krowy i kiszonka, której charakterystyczny zapach już zawsze będzie 
Januszowi kojarzył się z camino. Kiedy w naszym pielgrzymowaniu 
zdarzyło  się  nam  pobłądzić,  pierwsze  co  robiliśmy  szukaliśmy 
poukładanych na pastwiskach stogów zafoliowanej trawy – obok 
bez problemu odnajdywaliśmy oznaczenie szlaku;‐) 

Każdy pielgrzym  zmierzając do  Santiago, u  kresu wędrówki 
dociera do położonej w północno‐zachodniej części Hiszpanii Galicji. 
Region ten otoczony od północy i zachodu oceanem Atlantyckim 
charakteryzuje się bardzo zmienną i często deszczową aurą. Doświad‐
czyliśmy tego pokonując ostatnie 40 km w deszczu, ale miało to 
swoje plusy. Niepogoda  sprawiła,  że nie  szliśmy w  tłoku, który 
panuje na ostatnich kilometrach  i bez problemu udało nam się 
znaleźć nocleg na Monte do Gozo, z którego zobaczyliśmy katedrę 
św.  Jakuba. Galicja obok  rodzimych  skojarzeń dostarczyła nam 
dodatkowych wrażeń  kiedy  dotarliśmy  na  koniec  świata  (fini‐
sterra). Obecność w miejscu, które przez długi czas uważane było za 
najdalej  na  zachód  wysuniętą  cześć  kontynentu  europejskiego, 
uświadomiła nam że nasza wędrówka nie skończyła się w Santiago 
de  Compostella,  ani  nawet  na  końcu  świata.  Pielgrzymowanie 
wpisane jest w ludzkie życie i dopóki ono trwa musimy pielgrzy‐
mować, a jak Pan Bóg pozwoli celów nigdy nam nie braknie. 

Czy wy jesteście z Ukrainy? Camino to nie tylko miejsca i za‐
bytki. To nawet nie samo wędrowanie  i zmaganie się z trudem 
wędrówki. Pielgrzymowanie to spotkanie – w pierwszej kolejności 
z samym sobą i ze swoją słabością, dalej z Bogiem, który wychodzi 
naprzeciw moim potrzebom  i niedostatkom. Ale obok tego we‐
wnętrznego spotykania  jest  jeszcze to, co na zewnątrz. Camino 
to postawieni przez Boga na mojej drodze  ludzie  i to co wynika 
z tego spotkania. 

Wędrując przed siebie na każdym kroku spotykaliśmy innych, 
którzy zmierzali w tym samym kierunku  i mijaliśmy tych, którzy 
już znaleźli swoje miejsce na ziemi (przy tej okazji warto powiedzieć 
o wielkiej życzliwości i uczynności samych Hiszpanów, którzy na 
każdym kroku chcą pomóc peregrinos). Spotkanie zawsze ubogaca 
tych, którzy się dzielą z drugim człowiekiem cząstką siebie. I my 
doświadczyliśmy tego spotykając na szlaku wyjątkowego Hiszpana, 
zaradną Amerykankę i grupę niebanalnych Czechów. 

W jednym z baskijskich miasteczek usiedliśmy do hiszpańskiego 
śniadania na  trawie  (bagietka, chorizo,  ser, pomidory  i butelka 
tempranillo), opodal placu zabaw, na którym przebywał  jak się 
później okazało, dziadek z wnuczkiem. Wspólny posiłek jest zawsze 
okazją  do  podzielenia  się wrażeniami  i  było  tak  również  tego 
poranka. Nasze rozmowy były na tyle głośne, że bawiący wnuka 
mężczyzna słyszał nas i po chwili podszedł z pytaniem, które zadał 
w języku rosyjskim: czy wy jesteście z Ukrainy? Gdyby pytanie zostało 
zadane w języku hiszpańskim czy angielskim nie było by dla nas 
niczym dziwnym, bo obcokrajowcy słysząc język polski często biorą 
go za rosyjski czy ukraiński. Ale skąd Hiszpan mówiący po rosyjsku 
w  kraju  Basków?  Po  krótkiej  rozmowie  sytuacja  się wyjaśniła. 
Nasz rozmówca należał do pokolenia tzw. „uchodźców baskijskich” 
czyli dzieci zwolenników Republiki, które w czasie wojny domowej 
w Hiszpanii (1936‐1939) zostały ewakuowane z obawy przed repres‐
jami do Związku Sowieckiego. Tam umieszczone w domach dzie‐

cka przebywały przez cały czas wojny domowej i II wojny światowej, 
a do ojczyzny mogły wrócić dopiero po 1956 roku. Stąd znajomość 
języka rosyjskiego i myśl, że skoro mówimy podobnym językiem 
to może to być ukraiński. Niestety nikt z nas nie pomyślał o wspólnej 
fotografii i tylko w naszych wspomnieniach pozostanie ślad tego 
spotkania. 

Jest w Kantabrii miejsce wyjątkowe, w którym czas zatrzymał 
się w miejscu, a konkretnie w średniowieczu. Santillana del Mar, 
bo o nim mowa, przyciąga  rzesze  turystów, a my postanowiliśmy 
zatrzymać  się na noc w  tym pielgrzymim mieście. Kiedy dotar‐
liśmy do jedynego schroniska (albergue), którym zarządzają miej‐
scowi policjanci okazało się że wszystkie miejsca są zajęte  i wysła‐
no nas do znajdującego się opodal pola namiotowego. Szukając 
tego miejsca  razem  z młodą  dziewczyną, dla  której  też brakło 
wolnego łóżka, natrafiliśmy dzięki wprawnemu w takich sytuacjach 
oku Andrzeja do hotelu (!). Wspaniałe wnętrza i komfort ogromnych 
łóżek przy specjalnej cenie dla pielgrzymów – ujęły nas (na mar‐
ginesie  trzeba  dodać,  że  recepcjonista  umieścił  nas w  jednym 
pokoju razem z Amerykanką ‐ o zgrozo ;‐). A teraz słów kilka o za‐
radności naszej sublokatorki. Pierwsze co nas zdziwiło  to danie 
nam pierwszeństwa w kolejce do skorzystania z łazienki. Wydawało 
by się,  że kobieta po całym dniu upału pierwsze będzie chciała 
skorzystać z toalety, ale nie tym razem. Kiedy my suszyliśmy się 
po szybkim prysznicu ona ze swojego stosunkowo małego plecaka 
wyciągnęła ogromną kosmetyczkę  i  zarezerwowała  łazienkę na 
najbliższe dwie godziny, które my z kolei spędziliśmy na zwiedzaniu 
miasteczka.  Kiedy wróciliśmy  do mieszkania  ona  była  gotowa, 
aby wyruszyć w miasto. Okazało się że drugą część plecaka obok 
kosmetyczki zajmowała „mała czarna” kreacja na wieczory i olbrzy‐
mia torebka. Okazuje się że tak też można podróżować do San‐
tiago. Wieczorna rozmowa przed snem wyjaśniła nam co nieco 
o jej zaradności, otóż nasza Amerykanka ma polskie korzenie (babcia) 
i wszyscy którzy ją znają twierdzą, że ta polskość z niej wychodzi 
w różnych sytuacjach. Potwierdzamy. 

Czesi  to  ludzie  z  fantazją –  chyba każdy kto miał  z nimi do 
czynienie zgodzi się z tym stwierdzeniem. O czeskiej niebanalności 
przekonaliśmy się w Asturii, gdzie spotkaliśmy grupę znajomych, 
którzy  razem wędrowali do  Santiago  z Aviles. Wyjątkowy  cha‐
rakter  ich  pielgrzymowania  wynikał  z  faktu  że  robili  to  na 
„żywioł”. Wybierając się na Camino nie poczynili żadnych wcześ‐
niejszych przygotowań, nie mieli ze sobą żadnej mapy czy prze‐
wodnika i nie wiedzieli gdzie będą spędzać w kolejne noce. Ten 
osobliwy sposób odbywania pielgrzymki nie wynikał z ich ignorancji 
czy niedbałości. Nie załamywali się trudnościami, które mogą się 
zdarzyć  po  drodze  ale  mocno  wierzyli,  że  skoro  wyruszyli  to 
dotrą do Santiago dzięki pomocy  i wstawiennictwu  św.  Jakuba. 
Ktoś powie,  że  to szalone, a przynajmniej zwariowane. Dla nas 
spotkanie z nimi było bardzo budujące ‐ w końcu to nasi bracia 
i dobrze  jest spotkać „swoich”. Równocześnie, z tego co mówili 
spotkanie z nami było dla nich znakiem, że Apostoł Jakub napraw‐
dę „czuwa”. Odpowiedzi na kilka ich pytań i część mapy na naj‐
bliższe dni było naszym wkładem w ich radosne wędrowanie i nam 
też się udzieliło. ;‐D 

Santiago de Compostella. W powyższej  refleksji dotyczącej 
pielgrzymowania  do  Santiago  de  Compostella  świadomie  nie 
piszę  na  temat  tego  wyjątkowego  na  mapie  Europy  miejsca 
(Niech każdy przekona się sam jak tam jest). Dla mnie osobiście 
cel  jakim było dotarcie do Santiago  to dopiero połowa drogi – 
trzeba  jeszcze wrócić  do  domu,  do miejsca  gdzie  realizuje  się 
swoje powołanie. Dlatego na pierwszym miejscu stawiam samą 
„drogę”,  na  którą  jestem  zaproszony  w  momencie  mojego 
zaistnienia. Pielgrzymowanie pozwala mi odkryć kim jestem i po 
co  jestem.  Zachęcam  każdego  do  wyruszenia  na  Camino,  ale 
ostrzegam od tego można się uzależnić. Amen. 
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Od niepamiętnych czasów bocian biały (Ciconia ciconia) ota‐
czany jest w Polsce szczególnymi względami i szacunkiem. Według 
wierzeń ludowych powstał z człowieka, który sprzeciwił się bogu 
i za karę oczyszcza  świat z wszelkiego plugastwa.  Julian Krzyża‐
nowski opisuje to tak: gdy płazy i gady na świecie rozmnożyły się 
nadmiernie, bóg zebrał  je do worka, zawołał człowieka  i kazał mu 
worek zanieść nad morze  i zawartość wysypać do wody. Człowiek 
jednak nie umiał opanować ciekawości, rozwiązał po drodze worek 
by zobaczyć(...) wówczas gady  i płazy wymknęły się  i rozpełzły po 
ziemi. Za karę Bóg  zamienił niefortunnego posłańca w bociana 
i skazał go na łowienie wypuszczonych stworów.  

Tester  środowiska. Bocian występuje  tam, gdzie przyroda nie 
została drastycznie przekształcona.  Jeśli wycofuje się z  jakiegoś 
terenu, oznacza to spadek walorów przyrodniczych. Gnieździ się 
wśród osiedli na całym niżu Polski, zwłaszcza w okolicach obfitu‐
jących w bagna, łąki, pastwiska i ugory. Wydaje głosy określane jako 
klekot (szybkie uderzenia obydwu szczęk). Natomiast młode kwiczą 
i miauczą. Odżywia się owadami, zwłaszcza pasikonikami, szarańczą 
i  chrząszczami. Wbrew ogólnemu mniemaniu  jego menu  zawiera 
niewiele żab i to jedynie mniejsze sztuki (unika dużej żaby wodnej). 
Bardzo chętnie poluje na myszy, norki, krety, jaszczurki, rzadziej 
ryby  lub pisklęta ptaków. Gniazda zakłada wysoko na drzewie  lub 
na dachu, wyścielając je trawą, słomą lub perzem. Zawsze są to 
obszerne posłania z gałęzi. Składa w nich od trzech do pięciu jaj, 
które są znacznie mniejsze od jaj gęsi domowej. Bociany przylatują 
w połowie kwietnia a pojedyncze osobniki już w marcu. Przeby‐
wają u nas do połowy sierpnia. Później odlatują do Afryki Połud‐
niowej. Jego wymiary przedstawiają się następująco: długość całego 
ciała  ok.  80  cm,  rozpiętość  skrzydeł  ok.  200  cm, waga  3‐4  kg. 
Samym przylotem zwiastuje wiosnę, tę długo oczekiwaną przez 
wszystkich porę roku. Powszechne jest przekonanie, że przynosi 
szczęście i gnieździ się tylko u dobrych ludzi. Zyskał sobie opinię 
ptaka solidnego, przezornego, sprawiedliwego, wiernego w mał‐
żeństwie i mocno przywiązanego do potomstwa.  

Zniszczenie  gniazda,  jaj  lub  zabicie  piskląt  uważane  jest  za 
czyn karygodny.  

Pionierskie badania. Pionierem badań nad liczebnością bocia‐
nów był ks. prof. Eugeniusz Janota  (1823‐1878), germanista, przy‐
rodnik, krajoznawca, taternik, zasłużony badacz Tatr i Podtatrza, 
prof. Języka i literatury niemieckiej w Uniwersytecie Lwowskim, 

prof. Gimnazjum św. Anny w Krakowie, aktywny członek wielu towa‐
rzystw, m.in. Tow. Nauk. Krakowskiego  i  jego Komisji Fizjograficz‐
nej, legendarna postać Tatr. Interesowało go życie przyrody i ludzi. 
W 1876 roku zorganizował w ówczesnej Galicji pierwsze zakrojone 
na dużą skalę  liczenie gniazd bocianich. Do akcji tej zaangażowani 
zostali wówczas głównie nauczyciele z uczniami. W 1934 roku roz‐
poczęto organizowanie międzynarodowych akcji liczenia bocianów 
białych. Do tej pory przeprowadzono ich pięć (w tym roku odbędzie 
się kolejne).  

Królestwo bocianów. Obszar występowania bociana białego 
obejmuje Europę Środkową i Wschodnią, część Europy Zachodniej, 
Półwysep Bałkański i Pirenejski, Afrykę Północną (Tunezję, Algierię, 
Maroko), Afrykę Południową, Azję Mniejszą, Armenię, Azerbejdżan, 
Wschodni  Irak oraz  Iran. Polskę można nazwać królestwem bocia‐
nów, bowiem gniazduje tu jedna czwarta całej światowej populacji 
(40 tys. par). Np. w Danii z 4 tys. par na początku stulecia zostało 
dziś tylko 6!. W krajach Europy Zachodniej działania zapobiegające 
zanikaniu środowisk podmokłych, a wraz z nimi bocianów, podjęto 
zbyt późno. Aby nie popełnić tego samego błędu, w Polsce należy 
już  teraz zadbać o ochronę  środowisk bociana białego  i utrzymać 
istniejące  jeszcze w naszym kraju  tereny podmokłe stanowiące 
żerowiska tych ptaków.  

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „pro Natura” w ramach 
ogólnopolskiego Programu Ochrony Bociana Białego  i Terenów 
Podmokłych co roku zbiera dane o liczebności tego gatunku w po‐
szczególnych rejonach Polski. Określa się  liczbę par, które przy‐
stąpiły do lęgu, liczbę wyprowadzonych młodych, przyczyny śmierci 
ptaków itd. Jest to bardzo ważne, ponieważ stanowi istotny ele‐
ment planowania ochrony tego gatunku. Od paru lat w pracach 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody bierze udział Szkoła 
Podstawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie.  

Do Kicina pierwszy bocian przylatuje około 19 marca (św. Józefa) 
‐ patrona naszej parafii. Był bardzo oczekiwany, ponieważ wraz 
z nim nastawała wiosna. Już od początku marcu każdy patrzył na 
komin u państwa Weberów. Tam bowiem bociek obrał swój dom. 
Działo się tak do roku 2005. Wtedy to po raz ostatni widzieliśmy 
go w gnieździe. Nie przyleciała jego partnerka i po pewnym czasie 
ślad po  tych pięknych ptakach  zaginął.  Z  żalu po  klekoczących 
przyjaciołach pan Weber  (po ok. 3  latach) rozebrał komin. Nad 
ostatnimi  kawałkami  łąk  i  pól  kicińskich  pojawiają  się  bociany 
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z Wierzenicy i Janikowa.  
31 maja obchodzimy Dzień Bociana. Jest to okazja do zwrócenia 

uwagi na  silny  związek bociana  z polską kulturą  i krajobrazem, 
na jego zagrożenia i potrzebę ochrony. W naszej szkole (Szkoła Pod‐
stawowa im. A. Cieszkowskiego w Kicinie) świętowanie Dnia Bociana 
połączyliśmy  z obchodami Dnia Dziecka. Uroczystego otwarcia, 
zainaugurowania  tego  święta dokonał dyrektor  szkoły. Następnie 
wystąpiła grupa przyjaciół przyrody  (kółko przyrodnicze), która 
podała najważniejsze  informacje o naszych bocianach  i ukazała 
rok z życia bociana, mówiła o bobkowych kłopotach, przedstawiła 
legendy, przysłowia, powiedzenia  i podania związane z bocianem. 

Uczniowie recytowali wiersze o bocianie i na koniec wystąpił zespół 
muzyczny (liryczne utwory o bocianie), który jednocześnie zachwycił 
krótką inscenizacją.  

To wszystko odbywało się w scenerii plakatów, rysunków, zdjęć 
i rzeźb na tle wielkiego drzewa z gniazdem bocianim. Później miały 
miejsce różne zawody, konkurencje sportowe, gry i zabawy z akcen‐
tem bocianim. Odbyło się podsumowanie konkursu na najlepszą 
pracę, plakat o bocianie. Niektórzy uczniowie mogli się pochwalić 
nagraniami z przeprowadzonych rozmów na temat bociana, był 
to radosny dzień. Bocian otaczany powszechnym szacunkiem i sym‐
patią bez wątpienia zasłużył, by uhonorować go specjalnym świętem. 

 
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo‐Wyborcze w Tarnowie
 
W dniu 4 marca 2015  r. odbyło  się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo‐Wyborcze Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego w Tarnowie.  Zgromadzenie  rozpoczęło obrady w drugim  terminie  i  zostało poprowadzone przez wybranego 
przewodniczącego Piotra Bisia. Funkcję sekretarza pełniła Karolina Widlak. W skład Komisji Mandatowo‐Skrutacyjnej zostały 
wybrane  trzy osoby: Beata Wideł  ‐ przewodnicząca, Małgorzata Ciach  i Marek Trojan. Zostały przedstawione sprawozdania 
ustępujących władz. Prezes Marek Trojan  zaprezentował  sprawozdanie  z działalności Zarządu, Barbara Kasperek  z pracy Komisji 
Rewizyjnej,  a Beata Wideł  Sądu  Koleżeńskiego w  kadencji  2012‐2015.  Zgromadzenie  udzieliło  absolutorium  ustępującemu 
Zarządowi Oddziału. W dalszej części wiceprezes  Janusz Foszcz przedstawił plany związane z działalnością  i przyszłością Oddziału 
w Tarnowie oraz zwrócił uwagę na możliwość przekazania 1% na rzecz tarnowskiego PTT. Według porządku obrad w punkcie 
10 było wybranie nowego Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Do funkcji Prezesa zgłoszono Kingę 
Buras,  która w wyniku  głosowania  jednogłośnie  została wybrana  Prezesem  tarnowskiego Oddziału  Polskiego  Towarzystwa 
Tatrzańskiego. W  skład Zarządu wybrano osoby: wiceprezesi  ‐  Janusz  Foszcz  i  Jerzy Zieliński,  sekretarz  ‐ Wiesław  Izworski, 
skarbnik ‐ Artur Marć, pozostali Członkowie Zarządu ‐ Karolina Widlak, Piotr Biś, Przemysław Klesiewicz i ks. Robert Piechnik COr. 
W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Barbara Kasperek,  Iwona Leśniowska‐Sułek  i Andrzej Piątek, a do Sądu Koleżeńskiego 
powołano następujące osoby: Leszek Foszcz, Bolesław Stecz i Stanisław Tomaszek. Dziękuję wszystkim za przybycie. 

Kinga Buras 
 

 
nowo wybrany Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie, od lewej: Wiesław Izworski, Janusz Foszcz, Artur Marć, ks. Robert Piechnik COr,  

Kinga Buras, Piotr Biś, Karolina Widlak, Przemysław Klesiewicz i Jerzy Zieliński (fot. archiwum) 

 



        

 
Fot. Tadeusz Pabjan 

 
 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów Nieba… 
Tęskno mi, Panie… 

 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą… 
Tęskno mi, Panie… 

 
Cyprian Kamil Norwid – „Moja piosenka II” (fragment) 
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