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DZIEŃ 4 

- 16.10.2015 - 

Rozdział VII - Powiedział światu co chciał... 

Zachodnie krańce Łemkowszczyzny leżą poza Beskidem Niskim, zachodząc na Beskid Sądecki i Pieniny. Jest tu perła 
polskich uzdrowisk położna w malowniczej dolinie Kryniczanki, skryta w toni leśnych wzniesień. Żył tutaj pewien 
Łemko, jeden z najbardziej znanych Łemków w Polsce i na świecie. U ostatnich lat swojego życia, w przededniu 
międzynarodowej sławy chodził po Krynicy z takim listem przywieszonym na sznurku u szyi: 

 

Nikifor Krynicki (Epifanius Drowniak), 1957 

(autor nieznany, Public Domain). 

Kochani i Drodzy 
 

Jestem malarzem ludowym 
znanym na całym świecie jako Nikifor 

czyli Matejko z Krynicy. 
Moje utwory były nawet w Paryżu i Amsterdamie. 

Napisano o mnie dużo artykułów i duże książki. 
Kupujcie więc moje obrazki, a jeśli Wam się nie podobają 

możecie mi udzielić pomocy w inny sposób. 
Jestem człowiek żyjący zupełnie samotnie bez żadnej opieki. 

Bardzo Wam dziękuję za Waszą życzliwość, 
a jeśli kupujecie ode mnie obrazek 

to będzie ładna Pamiątka z Krynicy. 

 

W Krynicy widzimy go siedzącego na murku z pędzlem w dłoni. 
Maluje obrazek o tematyce cerkiewnej. Obok artysty przy 
murku stoi walizeczka - to jego przenośny warsztat. Towarzyszy 
mu bezpański pies symbolizujący sytuację artysty, nie mającego 
własnego domu, przynależności narodowościowej. Takiego 
Nikifora spotykali tutaj na co dzień mieszkańcy i kuracjusze, i tak 
też została przedstawiona, w formie pomnika przez 
krakowskiego rzeźbiarza Czesława Dźwigaja, jego barwna 
postać. Wystawiono go w 2005 roku dla uczczenia 110. rocznicy 
urodzin artysty i opisano napisami w języku polskim i 
łemkowskim. Dzisiaj w 120. rocznicę urodzin tego największego 
malarza prymitywisty o łemkowskim rodowodzie spotykamy się 
pod pomnikiem Nikifora i rozpoczynamy kolejny etap wędrówek 
po terenach Łemkowszczyzny.  

 

 

 

Pod pomnikiem Nikifora. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikifor_Krynicki_01.jpg
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Grupa pod pomnikiem Nikifora. 

 

Historia Nikifora zaczyna się 21 maja 1895 roku, w Krynicy Wsi, gdzie uboga Łemkini, Eudokia (Jewdokia) Drowniak 
wydała na świat dziecko. Było słabowite, wobec czego szybko go ochrzczono, dokumentując ten fakt w cerkiewnej 
księdze: „Eudokia Drowniak, wyrobnica, urodziła syna: Drowniaka Epifaniusa, dnia 21 maja 1895 roku; ochrzczony i 
bierzmowany w dniu 22 maja 1895 r. w cerkwi greckokatolickiej w Krynicy-Wsi. Urodził się w domu Nr 49. Położna: 
Akulina Szkwarla. Ojciec nieznany. Matka: Eudokia Drowniak, córka Grzegorza Drowniaka i Tatianny z rodu 
Krynickich z Powroźnika, wyrobnica, głuchoniema, zamieszkała w miejscu. (...)”. Imię Epifaniusz nie było u Łemków 
imieniem znanym. Wówczas księża nie godzili się, aby bękart nosił imię powszechnie używane - wręcz przeciwnie 
wymyślali imiona nietypowe, nawet obelżywe, aby podkreślić nim występek matki. Nie wiadomo kim był ojciec 
Epifaniusza. Ojcostwo przypisuje się któremuś z mieszkańców willi „Trzy Róże”, gdzie Eudokia nosiła wodę, 
pracowała jako praczka i sprzątaczka. Mówiono o Polaku malarzu, najczęściej o Aleksandrze Gierymskim. Jak było 
naprawdę - nie wiadomo. Epifaniusz wychowywał się bez ojca. Otaczający go Łemkowie mówili na niego po 
łemkowsku Netyfor i tak już przylgnęło to do niego na zawsze. 

Eudokia zmarła pod koniec I wojny światowej. Odtąd Nikifor prowadził tułaczy tryb życia, wędrował po wsiach i 
miasteczkach żebrząc o jedzenie i... malując obrazki. Język barw i kształtów stał się jego sposobem na kontakt z 
otaczającym go światem, który nie mógł go zrozumieć. Miał trudności w mowie. Mówił bełkocząc i sepleniąc. Nikt nie 
mógł go zrozumieć. Stwierdzono u niego wrodzoną wadę - przyrośnięty język. 

Nie wiadomo kiedy zaczął malować. Najstarsze zachowane prace Nikifora 
pochodzą sprzed 1920 roku, ale pierwsze swoje obrazki namalował 
najprawdopodobniej jeszcze w 1915 roku. Malował na wszystkim co mu 
wpadło do rąk na skrawkach papieru, kartkach używanych zeszytów, 
opakowaniach po czekoladkach i papierosach, drukach urzędowych, papierze 
pakowym. Nie stać go było na inne, lepsze materiały. Kreował swój świat 
najczęściej za pomocą akwareli, ale stosował także gwasze i farby olejne. 
Tworzył obrazy pod wpływem natchnienia wypływającego z jego najbardziej 
skrytych, tajemnych głębi. Wyróżniały się specyficzną kompozycją barw, a 
jednocześnie zaskakującą prostotą. 

Niezwykle wrażliwy artysta tworzył swe obrazki w samotności, choć robił to 
najczęściej siedząc na murku przy deptaku krynickim pełnym przechodniów, 
uważających go za dziwaka. Nikifor pragnął, aby jego malarstwo zostało 
zauważone, wszak stało się dla niego sposobem komunikacji ze światem 
zewnętrznym. Chciał, aby było postrzegane jako efekt pasji artystycznej, a 
jednocześnie traktowane jako produkt wykonywanego zawodu. Zapewne 
dlatego podpisywał swe obrazy jako „Netyfor malarz” albo „Matejko”, a potem 
sprzedawał je „za grosze”. 

 

Nikifor, lata 30-te XX wieku. 
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W latach 1931-32 dzieła Nikifora doczekały się pierwszych wystaw zorganizowanych we Lwowie i w Paryżu. 
Obejmowały ona obrazy nabyte przez Romana Turynę, ukraińskiego malarza i kolekcjonera, który odkrył talent 
Nikifora spacerując po Krynicy. Nie wystarczyło to jednak, aby Nikifor zakończył żebraczy tryb życia. Łemko malarz 
wciąż żył w biedzie, oferując swoje obrazki „bardzo tanio, aby tylko żyć” jak przejmująco pisał na wystawionej 
żebraczej kartce 

. 

 

Nikifor z „Soborczykiem”, jednym z najsłynniejszych swoich obrazów 
(zdjęcie wykonane prawdopodobnie przez Romana Turyna w Krynicy). 

 

Po II wojnie światowej, Nikifora spotkało to samo co innych Łemków. Wysiedlono go w ramach akcji „Wisła” w 
okolice Szczecina. Jednak wbrew zakazom wraca w rodzinne strony, lecz tam nie ma już Łemków, poza kilkoma 
mieszanymi rodzinami polsko-łemkowskimi. Staje się włóczęgą poszukującym noclegu u życzliwych mu ludzi. 
Jednakże na terenie Krynicy obowiązuje zakaz meldowania Łemków - zostaje ponownie wywieziony. Ponoć 
wywożono go trzykrotnie z rodzinnych stron, ale zawsze wracał na krynickie uliczki, by wędrować ze swoją 
walizeczką, która była jego „przenośną pracownią”. Rozkładał ją tam, gdzie spacerowali kuracjusze i turyści 
wystawiając na sprzedaż swoje obrazki jako „Pamiątki z Krynicy”. Ludzie wciąż uważali go za zwyczajnego żebraka i 
niewielu z nich decydowało się na zakup kolorowego obrazka, patrząc na nie jak na bezwartościowe bazgroły. 

Przyszło jednak ponowne odkrycie jego talentu, tym razem przez 
małżeństwo - Ellę i Andrzeja Banachów, pisarzy i krytyków sztuki. 
Dzięki nim obrazki krynickiego prymitywisty zawisły w słynnych 
galeriach sztuki, trafiły do kolekcji muzealnych, stały się 
poszukiwanymi dziełami. Nie wiadomo ile ich wszystkich 
namalował. Ocenia się, że stworzył kilkadziesiąt tysięcy 
niepowtarzalnych obrazków. Większość z nich niestety nie 
dotrwała czasów międzynarodowej sławy Nikifora - mistrza z 
Krynicy. Niestety mistrz był już wtedy człowiekiem silnie 
wycieńczonym, chorował na gruźlicę. 

 

 

W ostatnich latach życia zaopiekował się nim malarz - Marian Włosiński, który poświęcił Nikiforowi swoją karierę 
artystyczną i swe życie. Ich niezwykłą przyjaźń ekranizuje film fabularny „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauzego z 2004 
roku, w którym Nikifora zagrała Krystyna Feldman. 
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Epifaniusz Drowniak, Nikifor zmarł 10 października 1968 roku w sanatorium w Foluszu 
koło Jasła. Pochowano go w Krynicy, w jego rodzinnym mieście... 

Tу былeм i буду 

...tu w 1995 roku otwarto muzeum mu poświęcone.  

 
   Powiedziałeś światu 
   co chciałeś 
   chociaż świat powiadał 
   że mówić nie umiesz. 

       Takim namalowałeś świat 
       jakiego świat nie znał 
       I poznał Cię świat 
       chociaż nie chciał znać. 

           Petro Murianka, „Epifania” (fragm.) 

 
Muzeum Nikifora mieści się w willi „Romanówka” 
zbudowanej około połowy XIX wieku w stylu 
„szwajcarskim”, charakterystycznym dla ówczesnej 
zabudowy uzdrowiskowej Krynicy . Oglądamy w nim 
jego najbardziej prawdziwe malarstwo, wycinek jego 
niezwykle bogatego dorobku, nie mniej obejmujący 
m.in. najstarsze, unikalne dzieła Nikifora przypuszczalnie 
sięgające czasów początku artystycznej drogi Nikifora. W 
ekspozycji jest też ten sam kapelusz, pieczątki, 
walizeczka, farbki, pędzle i wiele innych pamiątek po 
malarzu, w tym nawet skrawki papieru, papierowych 
opakowań, stare zeszyty i druki urzędowe, na których 
tworzył tak cenione dzisiaj obrazy. W czasy Nikifora 
przenosi nas stary film dokumentalny z 1956 roku Jana 
Łomnickiego pt. „Mistrz Nikifor”. 

 

 

„Mistrz Nikifor”. 

 

 

Willa „Romanówka”. 
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Obrazki Nikifora. 

 

O godzinie 10.45 kończymy wizytę u Nikifora, choć mamy świadomość, że godzina czasu jaką mu poświęciliśmy to 
zbyt mało by zgłębić go zupełnie, lecz czy w ogóle jest to możliwe. Nie pierwsza to nasza wizyta u artysty, a wciąż go 
poznajemy i odkrywamy. 

Udajemy się w dół krynickiego deptaka, wzdłuż Kryniczanki, która płynie sobie na południe - opuszcza uzdrowiskową 
cześć Krynicy-Zdroju i przepływa przez najstarszy obszar Krynicy, tej łemkowskiej Krynicy istniejącej jeszcze przed 
1547 rokiem jako Krzenycze - wsi, której nazwa Krzenycze z greckiego krene oznaczała źródło, czyli zdrój. Tutaj gdzieś 
naprzeciwko obecnego szpitala miejskiego stał dom Drowniaków, w którym dorastał malarz naiwny Nikifor - Łemko z 
Krynicy Wsi. Dziś w Krynicy nie ma już żadnych Drowniaków. Została jednak pamięć. 

Przejeżdżamy w dół doliny Kryniczanki. Z prawej mijamy dolinę Czarnego Potoku, który zasila wody Kryniczanki. 
Nieco dalej za wylotem doliny stoi dawna grekokatolicka cerkiew św. Piotra i Pawła (obecnie cerkiew Objawienia 
Pańskiego z obrządkiem rzymskokatolickim) zbudowana w latach 1872-1857. Mówi się o niej, że to największa 
cerkiew murowana na całej Łemkowszczyźnie, ale nie jest to jedyne „naj” wśród cerkwi znajdujących się w okolicach 
Krynicy. 

 

 

Kryniczanka. 

 

Kryniczanka płynie jeszcze trochę dalej, do Powroźnika, gdzie uchodzi do Muszynki. Rzeka kończy swój bieg, zasilając 
inną, zwiększając jej siły. My zatrzymujemy się w Powroźniku, przy cerkwi będącej perłą nad perłami wśród 
łemkowskich cerkwi. 
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Rozdział VIII - Perła nad perłami wśród łemkowskich cerkwi 

Natura nie czeka. Przyroda zagarnęła wiele opuszczonych wiosek łemkowskich, wcześniej ograbionych i 
zniszczonych. Zarosły już trawą lub zagarnął je las. Takie właśnie wioski widzieliśmy ostatnim razem, a właściwie 
to co po nich zostało: cerkwisko, krzyż przydrożny, zdziczałe drzewa owocowe. Te wioski przymusem pozbawione 
gospodarzy nie znalazły już nowych zasiedleńców. Zostały pozostawione na pastwę wszechogarniającej pustki i 
łapczywej przyrody. Nie wszędzie jednak tak się stało... „na szczęście” chciałoby się powiedzieć, ale coś nas 
powstrzymuje od takiego stwierdzenia, bo mamy świadomość, że za tym ocaleniem kryje się dramat przesiedleń. 
W tych powtórnie zasiedlonych wioskach coraz trudniej znaleźć łemkowską chyżę, ale zazwyczaj gdzieś w 
otoczeniu drzew wciąż stoi ocalona, unikatowa świątynia, idealnie wpisująca się w krajobraz starej 
Łemkowszczyzny, zwana tutaj cerkwią. Zadziwiają wspaniałą bryłą, kunsztem wykonania i świadczą współczesnym 
o łemkowskiej przeszłości. 

Na szlakach łemkowskiej Sądecczyzny niemal w każdej miejscowości można natknąć się na urokliwą cerkiew. W 
powojennych czasach napływu nowych osadników przejęło je duszpasterstwo rzymskokatolickie. Wcześniej służyły 
Łemkom. 

W swoich początkach Łemkowie, jako pasterski lud Rusinów byli wyznawcami prawosławia. Było tak do Unii Brzeskiej 
zawartej w 1596 roku, która miała na celu ujednolicenie katolickich wyznań na obszarze wielo wyznaniowego kraju. 
Podyktowana była ona względami nie tylko religijnymi, ale również politycznymi, obawa przed terytorialnymi 
zapędami prawosławnej Moskwy. Nie wszyscy prawosławni duchowni podporządkowali się ustaleniom Unii 
Brzeskiej, ale część z nich przyjęła zwierzchność papieża oraz doktryny kościoła katolickiego, z zachowaniem 
dotychczasowej liturgii bizantyjskiej. W ten sposób powstał grekokatolicki kościół unicki, który objął zasięgiem 
Łemkowszczyznę. Łemkowie należeli do kościoła katolickiego, modlili się zaś w obrządku wschodnim. Proces ten 
trwał jednak wiele lat, bo wśród ludności łemkowskiej długo utrzymywała się niechęć wobec świadomego zerwania z 
dotychczasowa wiarą. 

Tuż przed I wojną światową, w wyniku rusofilskiej propagandy w latach dwudziestych rozpoczęło się masowy powrót 
ludności łemkowskiej na prawosławie. Powstawały wówczas na Łemkowszczyźnie nowe cerkwie dla obrządku 
prawosławnego, bo w świetle prawa istniejących cerkwi nie można było odebrać kościołowi grekokatolickiemu, 
nawet gdy cała wieś przeszła na prawosławie. Stąd też w okresie międzywojennym we wsiach łemkowskich spotkać 
się można było nawet z dwoma cerkwiami stojącymi w tym samym czasie. 

Cerkwie są wpisane w krajobraz Łemkowszczyzny, są świadectwem jej historii i kultury. Jedna z najpiękniejszych, 
perła wśród pereł wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stoi w Powroźniku, starej wsi powstałej 
najprawdopodobniej już XIV wieku, choć jej lokacja na prawie wołoskim przeprowadzona została w 1565 roku. W 
przeszłości zamieszkana była głównie przez Łemków. Część z nich wyjechała stąd w 1940 roku do ZSRR. Było to 140 
rodzin. Wyjechali tylko z bagażem podręcznym zachęceni obietnicami dobrobytu. Pozostałą część ludności 
łemkowskiej wysiedlono na ziemie zachodnie w 1947 roku w wyniku akcji „Wisła”. W spadku po nich została 
drewniana cerkiew grekokatolicka św. Jakuba Młodszego, pełniąca obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego. 

Zjawiamy się w Powroźniku korzystając z zaproszenia kustosza i lokalnego przewodnika pana Pawła. Czeka już na nas 
stojąc prze furtą wprowadzającą na cerkiewny teren, ogrodzony kamiennym murkiem z gontowym daszkiem. Dzisiaj 
nie będziemy jego jedynymi gośćmi. O trzynastej 
przyjeżdżają przedstawiciele komitetu UNESCO, by 
zastanawiać się nad dalszymi działaniami dla 
zachowania unikatowości cerkwi w Powroźniku, 
uznanej za szczególny przykład typu budowli sakralnej, 
stanowiącej jednocześnie wyjątkowe świadectwo 
tradycji kulturowej w historii ludzkości. 

Byliśmy tutaj rok temu i zauroczyliśmy się, choć dane 
nam było zobaczyć tą świątynię jedynie z zewnątrz. Już 
wtedy postanowiliśmy tu wrócić i jesteśmy. Pan Paweł 
zaprasza nas do wnętrza świątyni. Wchodzimy. 

 
 

Powroźnik. 
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Przed wejściem do cerkwi św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. 

 

 

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku jest najstarszą zachowaną cerkwią łemkowską w polskich Karpatach. Wyryty napis 
na jednej z belek nawy podaje datę jej budowy: 1604 rok. Są tacy, którzy przesuwają moment powstania tej świątyni 
na rok 1600. Bez względu na to, którą datę przyjąć i tak będzie ona bezcennym zabytkiem sakralnego budownictwa 
drewnianego. W jej wnętrzu wyczuwamy inny czas, inną przestrzeń - mistyczną i niepojętą, bo jak przez tyle lat cała 
ta złożona konstrukcja wiekowej cerkwi mogła przetrwać. Rozglądamy się w jej wnętrzu nie mogąc uwierzyć, że te 
stare ściany, ten sam strop, spoglądają na wiernych od ponad 400 lat! 
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Prezbiterium. 

 

 

Nawa. 

 

Przez te lata cerkiew była przebudowywana, czy rozbudowywana, a nawet przenoszona na balach by uchronić ją od 
powodzi, ale wciąż tkwią w niej stare drwa budulca. Niektóre z nich zdobione pięknymi polichromiami, tak jak 
obecna zakrystia, która przed rozbudową cerkwi w latach 1813-1814 stanowiła prezbiterium świątyni. Polichromie te 
datuje się na 1607 rok. 

Zasadniczy element wyposażenia każdej cerkwi stanowi ikonostas oddzielający prezbiterium od nawy. To niezwykle 
ozdobny element, z wstawionymi rzędami pięknych ikon. Ten w powroźnickiej cerkwi pochodzi z lat 1743-44. 
Utrzymany we wspaniałej kolorystyce cynobru i złota nie stanowi jednak jednolitej konstrukcji, tak jak ikonostasy w 
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innych cerkwiach. Jest podzielony na dwie części. Dolną jego część przesunięto na tył zwiększając powierzchnię 
świątyni dla wiernych. Modyfikację taką przeprowadzono w okresie powojennym podczas przystosowania cerkwi 
grekokatolickiej do obrządku kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie planuje się na powrót przywrócenie 
pierwotnego wyglądu świątyni i połączenie rozdzielonych części ikonostasu. Decyzja w tej sprawie maja być podjęta 
właśnie dzisiaj podczas wizytacji przedstawicieli UNESCO, a właściwie ponoć jest już podjęta, tylko pozostaje kwestia 
kiedy to zrobić: czy teraz, czy poczekać jeszcze na zakończenie renowacji wyposażenia cerkwi. Nie do wiary: 
zwiedzamy cerkiew w historycznym momencie. Wyobraźnia szaleje próbując ukazać obraz jej wnętrza po zmianach, 
jakie mają niebawem nastąpić. Przeszywają już nas te emocje, jakie poczujemy, gdy kiedyś znowu zaglądniemy do tej 
cerkwi. To będzie niesamowite przeżycie, gdy zobaczymy ją taką, jaką ją kiedyś sprawiono. 

 

 

Ołtarz i przesunięta część ikonostasu. 

 

Wnętrze świątyni zdobią też inne stare ikony, z których największą jest „Sąd Ostateczny” z 1923 roku. Znajduje się na 
bocznej, południowej ścianie prezbiterium. Widzimy na niej jak aniołowie zwijają nieboskłon ze słońcem, księżycem i 
gwiazdami. Pod nim znajduje się postać Chrystusa Pantokratora, w mandorli podtrzymywanej przez archaniołów. Po 
jego lewej i prawej zbliżają się do niego archaniołowie prowadzeni przez Maryję i św. Jana Chrzciciela. Niżej widać 
siedzących apostołów, pomiędzy którymi przygotowany jest tron z rozłożoną ewangelią oczekujący na sędziego. Pod 
tronem tym widać rękę Boga z wagą dobrych i złych uczynków. Przy tronie znajdują się Adam i Ewa, a za nimi stoją 
zbawieni. Nieopodal za Ewą mamy Mojżesza trzymającego kamienne tablice z przykazaniami, który wskazuje 
potępionym drogę do Chrystusa. Nie wszyscy jednak będą zbawieni. U wagi widać uczepione diabły, którzy chcą 
zafałszować jej wskazania. Nic z tego - Michał Archanioł strąca ich do piekielnej czeluści, z której wypełza wąż z 
zaznaczonymi na ciele 33 pierścieniami grzechów. W rzece piekielnego ognia widać już kotłujących się potępionych. 
Nieco wyżej dostrzegamy kulę ziemską. Otaczają ją aniołowie z trąbami anielskimi, ogłaszającymi Sąd Ostateczny. 
Zmarli powstają na jej dźwięk. Po lewej u dołu w owalu uwidoczniony został raju. Do jego bram zbawionych prowadzi 
św. Piotr. 
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Ikona „Sąd Ostateczny” z 1923 roku. 

 

 

Naprzeciwko „Sądu Ostatecznego”, na północnej ścianie prezbiterium mamy 
ikonę przedstawiającą patrona świątyni - św. Jakuba Młodszego Apostoła. 
Pochodzi z lat 20-tych XVII wieku, a wykonane zostało najprawdopodobniej 
przez autora „Sądu Ostatecznego” Pawłentego Radymskiego. Święty został 
ukazany z otwartą księga w lewej dłoni. Prawą dłoń podnosi w gestykulacji 
napominania, albo nauczania. Po bokach pokazane są sceny z życia świętego: 
narodzenie, nauczenie, męczeńska śmierć i pogrzeb. 

 

  

 

Ikona przedstawiająca 
patrona świątyni 

św. Jakuba Młodszego Apostoła. 
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Dekoracja malarska cerkwi w Powroźniku nie 
kończy się na wymienionych ikonach. Poza nimi 
uwagę zwraca ambona w nawie umieszczona 
przy południowej ścianie. Ma podobną 
kolorystykę i zdobienia jak ikonostas, bo została 
wykonana równocześnie z nim. Jej ścianki zdobią 
wizerunki Chrystusa Pantokratora i czterech 
ewangelistów. Na południowej ścianie uwagę 
zwracają również okna, których nie ma na 
północnej ścianie. Tak właśnie budowano 
najstarsze cerkwie, w obawie przed złymi 
mocami, które jak wierzono czają się po stronie 
północnej. 

O godzinie 12.20 kończy się ekscytująca opowieść 
pana Pawła. Mógłby godzinami jeszcze 
opowiadać o łemkowskiej świątyni, o każdym jej 
drewnianym kawałeczku. Jednak sami 
uświadomiliśmy go, że przed nami jeszcze trasa 
górska. Zresztą wkrótce mają tutaj pojawić się 
przedstawiciele UNESCO i im czas będzie musiał 
poświęcić. 

 

 

Wnętrze cerkwi św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. 

 

Wychodzimy na zewnątrz. Chmury w jakiś cudowny sposób odpłynęły znad wioski. Rozeszły się na obrzeża 
horyzontu. Słońce przenika przez drzewostan otaczający cerkiew rzucając promienie na jej drewno. Oglądamy ją z 
zewnętrz. Liście drzew nabrały już pierwszych jesiennych kolorów. Zdobią je, ale jednocześnie przysłaniają cerkiew. Z 
bliska, spomiędzy drzew widać jej bryłę i składające się na nią elementy. 

 

 

Prezbiterium. Z lewej widoczne wejście do zakrystii. 
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Nowy kościół w Powroźniku. 
Chmury w jakiś cudowny sposób odpłynęły znad wioski. 

 

Cerkiew w Powroźniku reprezentuje klasyczny styl 
cerkwi zachodniołemkowskich. Charakteryzują je trzy 
silnie wyeksponowane w zewnętrznej bryle świątyni 
szeregowo umiejscowione pomieszczenia cerkwi: 

 prezbiterium - będące najświętszym miejscem w 
cerkwi, do którego wstęp mają tylko sprawujący 
liturgię oraz służba cerkiewna, 

 nawa - stanowiąca miejsce dla wiernych, w którym 
dawniej mogli gromadzić się wyłącznie mężczyźni, 

 babiniec - pomieszczenie przeznaczone dla kobiet. 

Nad babińcem znajduje się czworoboczna izbicowa 
wieża (izbica). W wieży tej zachował się dzwon 
wykonany w 1615 roku o ponoć magicznych 
właściwościach do rozpędzania burzy. Zewnętrzną 
bryłę prezbiterium, nawy i babińca wieńczą baniaste 
hełmy zwane makowicami, zwieńczone krzyżami. 

Teren cerkwi otoczony kamiennym murem. Nasadzony 
kręgiem wysokich drzew ma swój specyficzny klimat 
natchniony głębokim spokojem, ale i melancholią czasu 
minionego. Pobyt tutaj był dla nas ogromnym duchowym 
przeżyciem. Dziękujemy gospodarzowi, kustoszowi i 
przewodnikowi po cerkwi w Powroźniku, panu Pawłowi. 
Oby każda cerkiew na Łemkowszczyźnie miała takiego 
opiekuna. Znajdujemy się u stóp Gór Leluchowskich, gór 
odludnych, takich w sam raz na wędrówkę z jesienną 
zadumą o tym co przeminęło i przemija. Tam niegdyś 
przebiegały łemkowskie drogi, a dzisiaj stanowią zaciszne 
ustronie porośnięte niwami traw i dzikim lasem. 

 

Cerkiew od południowo-wschodniej strony. 

 

Teren cerkiewny od południowej strony. 
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Rozdział IX - Przez Góry Leluchowskie i okopy konfederatów 

Zabudowa łemkowskich wsi sięgała w nich grzbietów gór. Po 1947 roku, gdy wysiedlono stąd Łemków, 
sprowadzona polska ludność wolała zajmować domy stojące w dolinach, a nie te w wyżej położonych 
przysiółkach. Stąd też domy z górnych przysiółków zostały szybko rozebrane. Zniknęły łemkowskie obejścia, a 
prowadzące do nich drogi wkrótce obrosły trawami lub zarosły lasem. 

Stoją nad nami chmury. Może rozgoniłby je magiczny dzwon cerkiewny z Powroźnika, ale przecież to niegroźne białe 
chmurki, bez kropli deszczu. Jesienne smugi mgieł płożą się po łemkowskich łąkach, lasy parują. 

Góry Leluchowskie kojarzą się najczęściej z niewielką miejscowością Leluchów (łemk. Лeлюхiв): „W Leluchowie - miła 
zaczyna się koniec świata” śpiewa grupa Stare Dobre Małżeństwo. Leluchów jednak od tamtych czasów, kiedy 
powstawała ta piosenka znacznie się zmienił. Po otwarciu granicy polsko-słowackiej miejscowość stała się gwarna, 
opętana granicznym handlem. Dawny spokój zaginął w targowym tłoku. Ten koniec świata we współczesnych 
czasach przesunął się bardziej na wschód do Dubnego (łemk. Дубне), czy Wojkowej (łemk. Войкова). 

Prawdopodobnie już w XIII wieku w dolinie potoku Wojkowskiego istniała osada przy strażnicy granicznej. Kto wie, 
być może nazwa Wojkowa wzięła się właśnie od wojów stacjonujących w strażnicy. Jednakże obecna wieś Wojkowa 
lokowana była na surowym korzeniu w 1595 roku. Jej osadźcą był niejaki Homa Powroźnicki z Powroźnika. 

Wojkowa leży na wysokości około 550 m n.p.m. pośród malowniczych wzniesień, pokrytych tak jak za czasów 
łemkowskich, polami i pastwiskami. Sięgają one dość wysoko, wchodząc nawet na grzbiety. Łemkowie zostali stąd 
przesiedleni na ziemie zachodnie w latach 1945-1947. Zostały tu jeszcze po nich łemkowskie chaty, spichlerzyki, czy 
kapliczki i kamienne krzyże. Ukryta wśród drzew stoi również cerkiew św. św. Kosmy i Damiana z 1790 lub 1792 roku, 
wybudowana po tym, gdy pierwsza świątynia została strawiona przez pożar. W jej wnętrzu zachował się ikonostas, 
tak samo stary jak cerkiew, bo wykonany w okresie jej wznoszenia. Po II wojnie światowej została przemianowana na 
kościół rzymskokatolicki. 

 

 

Góry Leluchowskie. Łąki nad Wojkową. 

 

O godzinie 12.45 rozpoczynamy podejście na graniczny grzbiet Gór Leluchowskich. Podejmujemy w Wojkowej żółty 
szlak, który przychodzi tu od zachodu z Muszyny przechodząc m.in. szczyt Dubne (904 m n.p.m.). Żółtym szlak kieruje 
nas z szosy na polną dróżkę. Pnie się ona ku granicznemu grzbietowi, skąd spływają źródliskowe cieki Wojkowskiego 
Potoku. Po 15 minutach łagodnego podejścia osiągamy polsko-słowacką granicę. Żółty szlak skręca tu w lewo biegnąc 
dalej linią graniczną, wspólnie ze słowackim czerwonym szlakiem. Jest tu też drogowskaz wskazujący drogę do 
„Królewskiej Studni”, w przeciwną stronę niż nasza docelowa Muszynka, ale te kilkanaście minut chyba możemy 
poświecić na zobaczenie tego obiektu. 
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Idziemy zatem linią graniczną na południe i tuż przed lasem za stojącym tu drogowskazem wchodzimy na stronę 
słowacką, gdzie widoczna jest okazała drewniana wiata z napisem „OZ - Kráľova studňa”. „Królewską Studnię” 
znajdujemy kilka kroków dalej na południe od wiaty. Można do niej zejść ścieżką przez zagajnik, albo idąc powyżej 
zagajnika, a potem po stopniach w dół. Studzienka obudowana jest kamieniami i zadaszona drewnianą nadbudową. 
Pod daszkiem widzimy napis „Lenartov-2009”. Lenartov to nazwa pobliskiej wioski słowackiej. 

Z „Królewską Studnią” związana jest legenda dotycząca 
XIX-wiecznej figury Matki Bożej z kapliczki w Wojkowej, 
która podobno stoi w miejscu, gdzie objawiła się Matka 
Boża. Figurę tą ponoć dwukrotnie ustawiano przy 
„Królewskiej Studni”, ale za każdym razem sama wracała 
do Wojkowej, do kapliczki. 

 

Wracamy pod wiatę, zatrzymujemy się chwilkę 
podziwiając widoki - niezwykle malownicze, wbrew 
zachmurzeniu. Stoimy w miejscu, koło którego 
przechodził ongiś szlak, którym ludność z Muszyny 
jeździła do Bardejowa i Preszowa na jarmarki. „Królewska 
Studzienka” stanowi pozostałość po tym szlaku. 

Trzeba wiedzieć, że po stronie słowackiej ciągnął się również wąski pas Łemkowszczyzny, choć po tamtej stronie 
granicy nie była znana nazwa „Łemko”. Tamtejsza ludność określana była mianem Rusinów, bądź Rusnaków, ale pod 
względem etnicznym, kulturowym, językowym i religijnym była to ta sama ludność co po polskiej stronie. Uprawiali 
oni pola po obu stronach granicy, po obu stronach granicy mieli też swoje rodziny. Łemkowie z Wojkowej bez 
problemów komunikowali się ze swoimi pobratymcami mieszkającymi na południowych stokach gór, a ci z 
południowych z tymi na północnych. 

 

 

Grupa przy Królewskiej Studni. 

 

 

Królewska Studnia. 

 

Kapliczka nad Królewską Studnią. 
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O godzinie 13.20 wracamy na granicę państwową, a potem do żółtego szlaku, który biegnie dalej linią graniczną. 
Przebieg tego szlak ulegał zmianom. Na drzewach spotkać można jeszcze stare znaki, a nowe są wymalowane dość 
rzadko. Można się łatwo pogubić, ale dopytujemy miejscowego i ten pokazuje nam którędy szlak biegł po staremu, a 
którędy po nowemu. Od słupka granicznego nr 279/2 kończą się otwarte przestrzenie łąk i polan, o godzinie 13.55 
wchodzimy do lasu, gdzie przebieg granicy oraz szlaku są już niewątpliwe. 

 

 

Wracamy do granicy. 

 

 

 

Widok spod wiaty na stronę polską. 

 

 

W lesie dominuje zieleń, ale jesienne przebarwienia są już dobrze 
widoczne. Szlak prowadzi nas od teraz cały czas mieszanym lasem 
pokonując kolejne grzbietowe wzniesienia. Pierwszym jest 
Kamienny Horb. Podchodzimy go łagodnie. Niespostrzeżenie 
przestrzeń między drzewami wypełnia mgła. Las zionie dzikością. 
Składa się głównie z młodych drzew, nierzadko dziwnie 
poskręcanych, przybierających zadziwiające kształty. Wyłaniające 
się z mgły straszą samotnych wędrowców. Kilka minut po 
czternastej osiągamy wierzchołek Kamienny Horb (słow. Kamenný 
hrb; 826 m n.p.m.). Zatrzymujemy się na chwilę, oczekując aż do 
grupy dołączy ostatni wędrowiec. Jeszcze chwilkę czekamy, 
rozmawiamy. 

 

 

Powalony buk. 
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Runo leśne pokrywa już paleta kolorowych liści. Porośnięte jest też zielonymi pnączami, wszystkie te barwy lśnią od 
skroplonej wilgoci. Niemal na całej długości grzbiet po którym przemieszczamy się jest bardzo wąski. Opada 
niknącymi w mgle stokami na lewo i na prawo. Ta mgła być może kamufluje też dzikiego zwierza, obserwującego nas 
bacznie i z zaciekawieniem. Wiemy, że jako przedstawiciele ludzkiego gatunku jesteśmy rzadkimi gośćmi na tym 
terenie, a ten bezludny obszar z samorzutnie rozrastającym się lasem przypomina nieodległy Beskid Niski. Nie zawsze 
jednak tak tu było. 

 

 

Las zionie dzikością. 

 

Za czasów Łemków Góry Leluchowskie były intensywnie użytkowane, pokryte uprawami i licznymi polanami, siecią 
dróg grzbietowych. Trudno sobie wyobrazić wygląd tejże okolicy z połowy ubiegłego wieku. Jak uwierzyć, że kiedyś to 
wszystko wyglądało inaczej. Wschodnia część Gór Leluchowskich jest zdecydowanie bardziej oddana łasce przyrody, 
niż bardziej znana, uczęszczana część zachodnia znajdująca się między Leluchowem i Muszyną. Jesteśmy tutaj 
samotną grupą, przemierzającą całkowite bezludzie, na którym szelest deptanych liści brzmi jak orkiestra w cichym 
pustkowiu. Minęły już lata od wyjazdu dawnych gospodarzy, cisza zamieszkała tu na stałe i mąci ją nawet cicha 
rozmowa z towarzyszem wędrówki. 

 

 

Zadziwiające drzewa. 
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O godzinie 14.45 wchodzimy na kolejną grzbietową 
kulminację, gdzie z ziemi wystaje stary znak 
graniczny, a obok w podobny betonowy słupek z 
pozostałością po wbetonowanej stalowej rurce. 
Kulminacja ta wydaje się być najwyższym punktem 
na naszej trasie, ale nim nie jest. Grupa zwiera tutaj 
szyki, po czym schodzimy na niewielkie siodło. 
Dopiero za nim mamy oczekiwany szczyt. 

Pusta mająca 867 m n.p.m. jest najwyższym 
punktem na naszej dzisiejszej trasie. Wchodzimy na 
nią o godzinie 15.05. Stoi na niej słowackie 
oznakowanie szczytu. Od Królewskiej Studzienki 
przeszliśmy 5,5 km dystansu. Do odejścia żółtego 
szlaku od granicy pozostało nam 3,4 km. 

Szlak dalej wiedzie nas przez las zionący 
tajemnicami. Ma coś z niepojętej ludzkim umysłem 
mistyki, jak niezbadany obszar na granicy 
rzeczywistości i fantazji. Wkrótce wyraźnie 
obniżamy pułap. Mgła niknie, a może raczej chmurę 
zostawiamy w górze. Las staje się czytelniejszy, a 
droga przejrzysta, a nawet bardziej płaska. Czy to 
jest ten sam las co przed chwilą, czy też może 
nieświadomie ocknęliśmy się z ułudy, czy też 
zbudziliśmy ze snu? Jeśli to był wytwór wyobraźni, 
to czy mógłby być to omam zbiorowy. Jeśli to 
miałby być sen, to w pamięci powinnyśmy 
zachować tylko ostatnie jego chwile. A przecież 
wszystko pamiętamy od początku do końca, 
moment kiedy weszliśmy do tego mrocznego lasu, 
te dzikością opętane drzewa, bezkresną cichość 
głuszy leśnej, i chwilę, kiedy ją opuściliśmy, 
jakbyśmy spędzili czas w innym wymiarze 
przestrzeni i czasu. 

 

 

Las staje się czytelniejszy, a droga przejrzysta. 

 

 

Siodełko przed Pustą. 

 

Pusta (867 m n.p.m.). 
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Jeszcze jakaś mała mgiełka przed nami przeszła ponad naszą drogą, a chwilkę później przechodzimy przez Wysoką 
Horkę (764 m n.p.m.), a zaraz za jej szczytem idziemy skrajem polany ścielącej się po słowackiej stronie z kilkoma 
świerkami wyrastającymi pojedynczo. Znów wchodzimy do lasu ogarniętego niezmiernie delikatnym woalem. 
Przeskakujemy powalonego buka. Szlak wydaje się nie mieć końca. 

Ten młody las wydaje się być tu od zawsze, ale przecież dopiero co zajął te tereny. W dzisiejszych czasach to raczej 
człowiek wysysa ducha lasu, a tutaj odwrotnie, las pochłania to co kiedyś należało do ludzkich siedzib. 

 

 

Jeszcze jakaś mała mgiełka ponad naszą drogą. 

 

 

Znów wchodzimy do lasu ogarniętego delikatnym woalem. 
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Godzina 16.20. Jest odejście żółtego szlaku od 
granicy, nieco ukryte wśród drzew. Nie 
przegapiamy go. Graniczny szlak słowacki zmierza 
na Przełęcz Tylicką, gdzie jest koniec Beskidu 
Sądeckiego, a jednocześnie na początek Beskidu 
Niskiego. My za żółtymi znakami odchodzimy od 
granicy. Z ukłonem pod nisko opuszczonymi 
gałązkami wchodzimy w szpaler młodych 
świerków, po czym nieco w lewo na ścieżkę, aż 
pod stare okopy. 

W okresie 1769-71 na obszarze Łemkowszczyzny 
toczyły się walki między konfederatami barskimi i 
wojskami rosyjskimi. Był to czas zbrojnego 
ruszenia polskiej szlachty przeciwko rosyjskim 
wpływom w Rzeczypospolitej, a przede wszystkim 
w obronie wiary katolickiej i niepodległości. 
Osłabione wówczas państwo polskie pod 
względem finansowym, jak też pod względem obronnym (słaba armia) było narażone na zaborcze zapędy Imperium 
Rosyjskiego. Zewnętrznej ingerencji w interesy państwa polskiego sprzyjała uległość polskiego króla Stanisława 
Poniatowskiego wobec Rosji. Efektem były ustawy sprzyjające interesom Rosji, a doszło nawet do tego, iż jej wojska 
mogły swobodnie przemieszczać się po terytorium Rzeczypospolitej, jak po swoim kraju. Stąd w lutym 1768 roku 
szlachta polska zawiązała związek zbrojny w twierdzy Bar na Podolu, zwany konfederacją barską, który miał 
przeciwstawić się ingerencji rosyjskiej w sprawy polskie, a siłą rzeczy również przeciwko uzależnionemu od Rosjan 
polskiemu królowi. 

Konfederaci barscy organizowali obozy wojskowe, gdzie mogli przygotowywać się do prowadzonych akcji zbrojnych. 
Wybór miejsc na takie obozy nie był przypadkowy. Góry stanowiły obszar samoistnie obronny. Na obozy wybierano 
trudnodostępne zbocza gór, w sąsiedztwie przełęczy, przez które przebiegały drogi na południe. Obozy 
konfederackie ciągnęły się zatem wzdłuż całego pasma granicznego Beskidu Niskiego od rejonu przełęczy Tylickiej, 
zaczynając od Muszynki, a kończąc na Radoszycach w dolinie Osławicy. 

Te stare okopy do których dotarliśmy, a właściwe 
pozostałość po nich, to okopy konfederatów 
barskich. Tworzą one szaniec na stokach wzniesienia 
Jawor ponad drogą z Muszynki na Przełęcz Tylicką. 
Mają kształt nieregularnego trójkąta, okalającego 
około 8,4 ha powierzchni, w którym mogło 
stacjonować około 4000 żołnierzy. W obozie nad 
Muszynką stacjonowały oddziały z ziemi krakowskiej 
i sandomierskiej. Przewinął się w nim również 
dowódca konfederacji Kazimierz Pułaski. Ślady 
wskazują, iż obóz otoczony był ziemnym wałem 
obronnym o wysokości dochodzącej 2 metrów, a 
także szeregiem innych ziemnych fortyfikacji, być 
może wzmocnionych drewnem. Na ich linii 
znajdowało się stanowisko artyleryjskie. 

Trudno ocenić konfederację barską tutaj na Łemkowszczyźnie. Konfederaci bronili swojego kraju i narodu i z tego 
powodu nierzadko konfederację barską uważa się za pierwsze polskie powstanie narodowe. Obrona niepodległości 
to szczytny i chlubny cel. Trzeba jednak mieć też na uwadze to, że działania militarne niemal zawsze mają tragiczne 
następstwa względem mieszkańców ziem na których są one prowadzone. Łemkowszczyzna z pewnością nie była pod 
tym względem inna, choć różnie pisana jest historia na ten temat. Konfederacja barska bez wątpienia była zrywem 
wolnościowym i jak każda wojna z pewnością uderzała w rdzennych mieszkańców Łemkowszczyzny, przekładała się 
na kontrybucje, grabieże, zniszczenia. Tak to już jest podczas każdego zbrojnego konfliktu i nic na to nie poradzimy. 
Trzeba zawsze szanować prawdę o ile ta jest znana, a jeśli jest niepewna podchodzić do niej z rozwagą. 

 

Ostatnie metry przed odejściem żółtego szlaku od granicy. 

 

Okopy konfederatów barskich. 
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W 1963 roku pozostałości okopów po konfederatach objęto ochroną rezerwatową pn. „Okopy Konfederatów 
Barskich”. Rezerwat obejmuje obszar 2,26 hektara i jest częścią Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

Szlak przeprowadza nas przez teren rezerwatu. Mijamy obelisk z tablicą, na której widzimy w rogu logo PTTK, a obok 
niego napisy: „Okopy Konfederatów Barskich 1768-72”, „Tablica ufundowana z okazji 600-lecia Tylicza 1363-1963”. 
Chwilę potem opuszczamy okopy konfederatów barskich. Szlak wiedzie przez parę chwil zarośniętymi łąkami, po 
czym wychodzi na otwarte stoki z malowniczym pejzażem. Przed nami dolina Muszynki. Za dolina ciągnie się w 
bezkres Beskid Niski. Przez dolinę biegnie szosa - droga krajowa nr 75, która prowadzi na Przełęcz Tylicką do przejścia 
granicznego na Słowację. Jest to stary trakt. Za Galicji panował na nim duży ruch. Na Węgry wożono tędy korę 
świerkową i dębową do garbowania skór, a z przeciwnej strony pędzono stada wołów na targ do Tylicza. W czasie II 
wojny światowej wiódł tędy szlak kurierski. 

 

 

Dolina Muszynki. W dali widać Busov (1002 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Beskidu Niskiego. 

 

W dolinie Muszynki widać zabudowania wsi Muszynka, lokowanej już w 1356 roku na prawie niemieckim przez króla 
Kazimierza Wielkiego. W XIV i XV wieku jako wieś położona przy trakcie handlowym miała istotne znaczenie. Została 
zniszczona w 1474 roku podczas najazdu węgierskiego, a w XVI wieku ponownie zasiedlona przez napływającą tu 
pasterską ludność Wołochów. Wówczas przeprowadzono ponowną lokację tym razem na prawie wołoskim. 

 

 

Widok na wieś Muszynka. 
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Schodzimy do szosy. Docieramy do niej o 
godzinie 16.50. Tutaj kończy się znakowany 
szlak. Skręcamy w lewo i po około 500 metrów 
dochodzimy pod cerkiew pw. św. Jana 
Ewangelisty w Muszynce. Z zewnątrz nie 
wygląda na starą, ale liczy już ponad 300 lat - 
zbudowana została w 1689 roku. Była później 
przebudowywana. W jej wnętrzu znajduje się 
XVIII-wieczny ikonostas, a po jego bokach dwa 
ołtarze. Po prawej w południowym ołtarzu z 
końca XVII wieku znajduje się obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, po lewej w północnym 
XVIII-wiecznym ołtarzu z rzeźbami świętych 
Piotra i Pawła znajduje się obraz św. Barbary, 
pochodzący z czasów konfederacji barskiej. 
Ponoć obraz ten stał w ołtarzu polowym, w 
centrum szańców barskich nad Muszynką. 

 

 

Wnętrze cerkwi w Muszynce. 

 

W Muszynce kończy się nasza wędrówka po Górach Leluchowskich, których dzieje zasłania woal upływającego czasu. 
Od wysiedleń mieszkających tu Łemków w 1947 roku nikną nieużytkowane polany na grzbietach i stokach tych gór, 
zarastają lasem. Znikły szałasy i zabudowania, jedynie cerkwie we wsiach, w dolinach, tkwią chronione jak koronni 
świadkowie historii, którą na nowo odkrywamy. 

  

 

Cerkiew pw. św. Jana Ewangelisty w Muszynce. 
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Rozdział X - Muzyczna podróż po Karpatach - barwy muzyki Łemków 

O barwnym świecie Łemków opowiadają liczne pieśni i spiwanky. Mówią o codziennym życiu na Łemkowszczyźnie, 
o pracy, smutkach, miłości, ale też tęsknocie. W śpiewanych tekstach znajdziemy radość, humor, ale też 
wzruszenie i łzy. Muzykę Łemków cechuje bogactwo melodyki, zawsze łatwo wpadającej w ucho. W łemkowskim 
repertuarze znajdziemy muzykę dynamiczną porywającą do tańca, oraz przepiękne poruszające ballady. 

Zastanawialiśmy się wiele razy słuchając łemkowskich melodii w czym tkwi ich magia. Barwna, ale i smutna historia 
łemkowskiej kultury, przekłada się na rozmaitość muzyczną. Muzyka łemkowska powstawała na styku kilku narodów, 
kilku folklorów: Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski. Na tej płaszczyźnie Łemkowie wytworzyli w sobie swoistą 
oryginalność (i zapewne nie tylko w sensie muzycznym), bazując na typowych dla góralszczyzny instrumentach: 
skrzypcach i basach, ale też cymbałach charakterystycznych dla kapel węgierskich i ukraińskich. Na tle tych 
instrumentów słychać śpiew jednogłosowy, jak też ujmujące wielogłosy. 
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Tego wieczoru kapela „Zachata”, którą zaprosiliśmy do Chaty pod Pustą w Wierchomli Małej, zaprezentowała nam 
coś wyjątkowego. Graniem i śpiewaniem zabrali nas w podróż po Karpatach, tych łemkowskich, ale też tych 
będących na styku ich kultury. Usłyszeliśmy całą różnorodność muzyki Karpat, która wpisuje się w źródła 
wielobarwności łemkowskiej muzyki. Było słuchanie, humor, były również i tańce. Maciek, Marcin, Staszek jak zwykle 
dali czadu. Dziękujemy Wam za to Panowie. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Zachata-980090282017717
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DZIEŃ 5 

- 17.10.2015 - 

Rozdział XI - Do doliny Wierchomli przez wzniesienia Beskidu Sądeckiego 

Jaworzyna Krynicka to najwyższy szczyt na zachodnich krańcach Łemkowszczyzny, ale też największe wzniesienie 
na całym obszarze Łemkowszczyzny. Znajduje się w Beskidzie Sądeckim, w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny. 
Dzisiaj Jaworzyna praktycznie cała pokryta jest lasami, tak jak grzbiet ciągnący się na zachód. Niegdyś jednak cały 
grzbiet pokrywały liczne polany, ciągnące się od Jaworzyny przez Runek aż po Halę Łabowską, na tych polanach i 
halach wypasali Łemkowie zamieszkujący te okolice. Często były one jedynym źródłem utrzymania łemkowskich 
rodzin, wysiedlonych stąd po wojnie. 

Głównym zajęciem Łemków była uprawa ziemi. Zajmowali się również hodowlą bydła i owiec. Uprawa lichych gleb 
górskich nie była łatwa. Gleba na skalistym podłożu, w surowym karpackim klimacie nie była urodzajna. Starano się 
poprawić jej urodzajność poprzez nawożenie lub ugorowanie. Na Łemkowszczyźnie sądeckiej stosowano system 
„caryny i tołoki”. Polegał on na zamiennej gospodarce na polach: w danym roku tylko po jednej stronie doliny 
wypasano bydło i owce, traktując pola jak pastwiska (łemk. tołoki), zaś po przeciwnej stronie doliny pola 
wykorzystywano pod uprawę roślin (łemk. caryna). W kolejnym roku następowała zamiana - pola nawożone przez 
wypasane zwierzęta przeznaczano pod uprawę, a zwierzęta wypasano na polach wcześniej uprawianych. Był to 
rodzaj gospodarki dwupolowej, który po I wojnie światowej rozpowszechnił się na Podhalu. 

Łemkowskie pola ciągnęły się z doliny niemal po same grzbiety gór. Jednakże na najwyżej położonych polanach 
śródleśnych dominowała gospodarka pasterska. Prowadzono na niej wypas, ale też pozyskiwano siano. Stały na nich 
szałasy i szopy, spotykało się niekiedy dobudowaną do nich niewielką część mieszkalną. Najwięcej takich śródleśnych 
polan było na południowych stokach Jaworzyny Krynickiej i Runka, wznoszących się bezpośrednio nad łemkowskimi 
dolinami. 

 

Ruszamy zatem na grzbiet Jaworzyny. Jest godzina 9.00. Początek naszej wędrówki to Czarny Potok, osiedle Krynicy-
Zdroju ulokowane w dolinie Czarnego Potoku. Tutaj, nieopodal dolnej stacji kolejki gondolowej odnajdujemy zielony 
szlak turystyczny. Szlak ten prowadzi na szczyt Jaworzyny Krynickiej, przechodząc wcześniej obok Schroniska PTTK 
Jaworzyna Krynicka. Stajemy na szlaku. Droga, którą wiedzie jest grząska. To skutek obfitego deszczu w nocy. Stukot 
jego kropli odbijanych od okiennych szyb budził nas przed świtem. Martwiliśmy się o dzień, bo padało tak, że nie 
zanosiło się na  szybki koniec. Jednak przestało i jest przyjemnie, choć pod chmurą. 

 

Nartostradą do góry. 
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Zielony szlak prowadzi w sąsiedztwie nartostrady schodzącej pod dolną stację kolejki gondolowej z samego 
wierzchołka Jaworzyny Krynickiej. Grząskość gliniastej drogi szlakowej zniechęca i zachęca do innego wariantu 
podejścia: prosto w górę trawiastą wycinką nartostrady. Idziemy więc od razu ostro w górę, ale powoli, bez 
pośpiechu, bo czas nie nagli. 

Wagoniki gondoli „suną” w górę i w dół. Szeroka nartostrada daje widoki na dolinę. Zapewne już po tych kilkunastu 
minutach marszu zobaczylibyśmy szczyty wzniesień znajdujących się po drugiej stronie Doliny Czarnego Potoku, 
Krzyżową i Holicę, gdyby nie niskie chmury. Powoli jednak tracimy widoczność - im wyżej, tym bardziej giniemy w 
kondensatach chmury. Mijamy z lewej duży basen z wodą do naśnieżania stoków - konieczność wymuszona 
ocieplającym się klimatem. Jak dać wiarę góralom, którzy zapowiadają srogą zimę tego roku, wróżąc w kontekście 
wyjątkowo suchego i wybitnie gorącego lata. Chcielibyśmy przyjechać zimą na Łemkowszczyznę i zobaczyć ją pokrytą 
białym puchem, który ostatnio zaczyna uchodzić w egzotykę regionu. A może jednak tego roku będzie inaczej i 
natura obsypie pięknie dróżki, stojące przy nich świerki, a we wsiach cerkwie i chyże. 

 

 

Zanurzamy się w bieli. 

 

Tymczasem zanurzamy się w bieli chmur. W połowie drogi nartostradę, którą podążamy przecina zielony szlak, który 
powinien nas prowadzić według pierwotnego planu. Stoi tu drewniany budyneczek stacji wyciągu krzesełkowego, zaś 
na lewo odchodzi w dół nitka innej nartostrady. Z tą nartostradą dochodzi tutaj czerwony Główny Szlak Beskidzki, 
najdłuższy górski szlak turystyczny w Polsce, łączący Wołosate w Bieszczadach i Ustroń w Beskidzie Śląskim. Gdzieś 
na stokach Jaworzyny Krynickiej jest on w 
półdystansie, między swoim jednym i 
drugim krańcem. Przewodniki najczęściej 
wskazują w tym sensie Diabli Kamień, który 
znajduje się niedaleko przed nami. Szlaki 
czerwony i zielony łączą się tutaj, i prowadzą 
nas wspólnie do Diablego Kamienia, 
zbudowanego z piaskowców ostańca o 
kształcie dużego grzyba, mającego około 5 
metrów wysokości. 

Wchodzimy na ciasno zarośniętą ścieżkę. 
Wygląda jakby mało kto nią nie chodził. Po 
chwili jednak robi się swobodnie, bo 
wchodzimy między wysokie drzewa. Szlak 
nieco podrywa się w górę i po niedługim 
czasie docieramy pod efektowną skałę. 
Wygląda jak wybryk natury u schyłku swego 
istnienia, bo stojący kamień na kamieniu ma 
niewielką powierzchnię podparcia. To 
oczywiście Diabli Kamień, który według 

 

Diabli Kamień. 
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legendy nie został wyrzeźbiony przez matkę naturę, ale upuszczony przez czarta. A wszystko zaczęło się od dwojga 
ludzi, rycerza z Muszyny i pasterki z Krynicy, których połączyła szczera, gorąca miłość. Sęk tylko w tym, że on był 
bogaty, a ona bardzo biedna. Ot i ojciec rycerza za żadne skarby nie chciał się zgodzić na ten związek i wykorzystał 
pierwszą okazję, ku temu, aby chłopak zapomniał o dziewczynie - wysłał syna na wojnę. Gdy wojna się skończyła 
ruszył rycerz do domu przez lasy porastające górę, dzisiaj zwaną Górą Parkową. Tam niespodzianie napadli go zbójcy 
i ogromnie poturbowali. Konał, gdy przechodziła tamtędy ta sama pasterka, którą spotkał przed laty i obdarzył 
wzajemnie szczerą miłością. Dziewczyna od razu rozpoznała swego ukochanego, zrozpaczona upadła na kolana i 
zaczęła się gorąco modlić do Matki Boskiej, prosząc o uzdrowienie. I wtedy obok niej trysnęło źródełko. Zadziwiona 
tym co się stało zaczęła obmywać rany swojego rycerza źródlaną wodą, a rany jego zaczęły się goić. Rycerz ozdrowiał, 
a ojciec rycerza dowiedziawszy o tym cudownym uzdrowieniu zgodził się na ślub syna z biedną pasterką. Odtąd żyli 
długo i szczęśliwie, ale to nie koniec historii. 

Źródełko wciąż biło wodą. Szybko rozeszła się wieść o 
jej cudownych właściwościach i do źródełka tłumnie 
zaczęli pielgrzymować chorzy. Istnieje ono po dzień 
dzisiejszy na Górze Parkowej, zaś w miejscu gdzie 
klękała uboga pasterka modląc się o uleczenie 
młodzieńca stoi dziś figura Matki Bożej Łaskawej, 
ufundowana w 1864 roku przez hrabinę Sewerynę 
Badeni. Figura stała się wizerunkiem Królowej 
Krynickich Zdrojów, do której mieszkańcy Krynicy i 
okolic wnoszą wota wdzięczności za opiekę i 
uratowanie od chorób. Stoi tu w nienaruszonym stanie. 
Nawet potężny huragan podczas II wojny światowej jej 
nie zniszczył, choć połamał wokół niej olbrzymie 
drzewa. Strzeże źródełka, któremu diabli nawet nie dali 
rady, bo diabli jak się dowiedzieli o jego życiodajnych 
właściwościach i uzdrowieniach ludzi, chcieli je 

zniszczyć . Jeden z nich podjął w Tatrach potężny kamień i zaczął go nieść na Górę Parkową, by cisnąć go w źródełko. 
Był za szczytem Jaworzyny, gdy nagle kur zapiał. Diabeł przestraszył się upuszczając kamień. Czmychnął gdzieś 
pośpieszne, a kamień ów leży po dziś dzień tutaj pod szczytem Jaworzyny Krynickiej. 

Spod Diablego Kamienia wchodzimy na podszczytowy fragment nartostrady. Wkrótce zielony szlak odchodzi w 
prawo na drogę dojściową do Schroniska PTTK Jaworzyna Krynicka, zaś czerwony podąża dalej w górę na szczyt 
Jaworzyny Krynickiej. Jaka nasza decyzja? Jakby miało coś później popadać, to chyba lepiej najpierw zaliczyć szczyt. 
Szlak czerwony prowadzi zaroślami wzdłuż nartostrady, lecz my korzystamy z szerokiej nartostrady. Dalej w górę i za 
chwilkę widzimy już rysy budynku górnej stacji kolejki gondolowej. Jeszcze jedna chwilka i godzinie 10.30 stajemy na 
szczycie Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.). 

Pięknie byłby widoczny stąd Beskid Niski, Łemkowszczyzna 
jest z nim przede wszystkim kojarzona, ale widoki skrywają 
chmury. Jaworzyna Krynicka jest najwyższym szczytem 
wschodniej części Beskidu Sądeckiego. Pikuje w chmurach 
niskiego pułapu wiele razy w ciągu roku. Tematem 
dzisiejszej wędrówki nie są jednak górskie panoramy, ale 
odszukanie śladów dawnych gospodarzy. Powędrujemy 
zatem grzbietem pasma w kierunku Runka, lecz wcześniej 
odpoczniemy i posilimy się w schronisku. Udajemy się do 
niego rozpoczynając marsz na zachód. O godzinie 10.50 
opuszczamy szczyt Jaworzyny Krynickiej. Prowadzącymi 
wspólnie czerwony i zielonym szlakiem, po kilku minutach, 
docieramy do rozstaju z odejściem zielonego szlaku do 
schroniska. Skręcamy w prawo za jego znakami. Schodzimy 
lasem sukcesywnie w dół pod wierzchołek góry, gdzie na 
wysokości 1050 m n.p.m. stoi budynek Schroniska PTTK 
Jaworzyna Krynicka. Wchodzimy do niego o godzinie 11.00. 

 

 

Jaworzyna Krynicka (1114 m n.p.m.). 
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Górna stacja kolejki gondolowej na Jaworzynie Krynickiej. 

 

Pierwsze schronisko na Jaworzynie Krynickiej oddano do użytku w 
1937 roku. Tamto jednak nie przetrwało podpalone przez Niemców 
w 1944 roku podczas obławy na partyzantów. Po wojnie Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie postanowiło urządzić tutaj najpierw 
schron turystyczny. Wzniesiono go na fundamentach dawnego 
budynku gospodarczego, a otrzymał nazwę „Sarenka”. Szybko 
jednak okazało się, iż schron jest zbyt mały. Nieopodal wzniesiono 
większy budynek z miejscami noclegowymi, który przez kolejne 
dekady przebudowywano i rozbudowywano. Ostatnia miała miejsce 
w 1997 roku. 

Nieco poniżej schroniska znajduje się nieduże muzeum turystyki i 
kultury górskiej. Pożyczamy klucze do muzeum w bufecie 
schroniska. Schodzimy poniżej budynku schroniska po stromych 
schodkach. Z lewej mijamy sporą drewnianą figurę przedstawiającą 
Jana Pawła II, stojącą pod wiatką. Całość tworzy swego rodzaju 
kapliczkę. Z lewej, na konstrukcji podtrzymującej zadaszenie 
umieszczony jest cytat wypowiedzi papieża Jana Pawła II: „Zawsze 
chciałem zatrzymać się przy każdym z osobna, każdego wysłuchać i 
pobłogosławić, by okazać, że każdy z nich jest przedmiotem bożej 
czułości.” 

 

Muzeum turystyki i kultury górskiej mieści się w niewielkim, 
drewnianym domku. Wewnątrz oglądamy wystawę przyrodniczą, 
makietę okolicznych pasm górskich, a także ekspozycję dotycząca 
dziejów turystyki górskiej w Beskidzie Sądeckim oraz upamiętniającą 
działaczy zasłużonych dla turystyki: Kazimierza Sosnowskiego, 
Walerego Goetla i Zygmunta Hetpera. 

 

Przez okno schroniska. 

 

Muzeum turystyki i kultury górskiej. 

http://2.bp.blogspot.com/-6oAj0g562xg/VjJlfabEEkI/AAAAAAABZN0/B7TJKw8En6c/s1600/2015.10.17+11.03.12+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com].jpg
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Po zwiedzeniu muzeum oddajemy klucze i wracamy na 
zielny szlak, a nim podążamy na grzbiet odchodzący od 
szczytu Jaworzyny Krynickiej, czyli idziemy tą samą 
drogą, którą tutaj przyszliśmy. Na grzbiecie zielony 
szlak kieruje się na szczyt Jaworzyny Krynickiej, my zaś 
kierujemy się w przeciwną stronę tj. na prawo za 
przechodzącymi tędy czerwonymi znakami Głównego 
Szlaku Beskidzkiego. Podążamy w stronę Runka. 

Grzbiet wciąż zasnuty jest mgłą. Znak rozdroża pod 
Jaworzyną Krynicką podaje, ze znajdujemy się na 
wysokości 1070 m n.p.m. Wchodzimy do lasu. W nim 
zieleń miesza się z barwami jesieni. W nim liście 
dywanem się ścielą. 

 

Liście jesienne leżą po brzegach dróg, 
mieniąc się jedną połową tęczy. 
Wyglądają jak rozsypane róże  
wszelkich barw. 
 
(Maria Jasnorzewska Pawlikowska, „Liście jesienne”) 

Drzewa strzepnęły już połowę swych liści. Do lasu wpada 
wiele światła. Nie jest to stary las, aż trudno uwierzyć, że 
kilkadziesiąt lat temu cały ten grzbiet pokrywały hale 
pasterskie. Byli tu i żyli ludzie, dzięki którym drzewa nie 
odrastały tu. Wygnani odeszli, hale zostały zostawione na 
łaskę przyrody. 

 

 

„Liście jesienne leżą po brzegach dróg, mieniąc się jedną połową tęczy.” 

 

 

Ekspozycja muzeum turystyki i kultury górskiej. 

 

„Wyglądają jak rozsypane róże wszelkich barw.” 
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Wędrujemy szerokim grzbietem. Wokół dominują buki i świerki. Dla buka jest to górna granica występowania w 
Karpatach. Na tej wysokości jest to jednak strefa trudnych warunków siedliskowych dla tego drzewa. Silne wiatry, 
niskie zimowe temperatury, częste przymrozki oraz gleba o małej miąższości, to wszystko sprawia, że często 
przyjmują one tutaj formę krzywulcową, są sękate i powyginane, karłowate, z koroną szeroko rozgałęzioną nad 
podstawą pnia. To dzięki bukom las przybiera teraz wszelkie możliwe kolory. 

 

 

Krzywulcowe formy buka. 

 

Świerk pojawił się tutaj po wysiedleniu ludności łemkowskiej, sztucznie nasadzony przez człowieka, gdy hale 
przestały być użytkowane. Okazało się jednak, że to wiecznie zielone drzewo jest wrażliwe na susze, upały, 
przymrozki i silnie wiejące wiatry ze względu na słaby system korzeniowy. Trudno jest mu tutaj dorosnąć do buków. 
Osłabione są atakowane przez kornika drukarza i patogeny grzybowe - hubę korzeniowa i opieńkę miodową. Są 
stopniowo zastępowane bukami, które są zasadzane w miejscach przerzedzonych. 

W miejscach takich pojawiają się jednak inne gatunki drzew, same rozsiewają się na powstałych ubytkach w 
drzewostanie. Rosną brzoza, sosna, osika, modrzew, wierzba iwa, zacieniając grunt, stwarzając warunki dla sadzonek 
jodły i buka, bo te lubią ich cień. W okresie dorastania drzewa te potrzebują cienia, szczególnie buki, które gdy 
dorosną zaszumią nam jak wspaniała pierwotna karpacka buczyna. 

Około godziny 13.00 przecinamy tereny dawnej polany 
Czubakowska, leżącej na dość rozłożystej przełęczy. Zarośnięta 
nie przypomina już niczym terenu wypasowego. Zaczynamy 
wspinać się na Runka, gdy dostrzegamy to maleństwo. Ma może 
15 centymetrów, nie więcej. 

Żmija zygzakowata (Vipera berus) to gatunek jadowitego węża. 
Dorasta przeważnie 90 centymetrów, rzadko więcej. Jest 
srebrzystoszara, ale spotkać można ją w innym ubarwieniu: 
brązowym, żółtawym, oliwkowozielonym, niebieskoszarym, 
pomarańczowym, czerwonobrązowym lub miedzianoczerwonym. 
Na grzbiecie, od karku do końca ogona ma zarysowaną zygzakiem 
ciemną wstęgę zwaną „kainową wstęgą”. 

Żmiję najłatwiej spotkać, gdy zażywa kąpieli słonecznych, ale ta 
chyba się zapomniała. Jest połowa października i powinna już 
zapadać w sen zimowy, zasnąć by zbudzić się w marcu, aby w 
kwietniu i maju odprawić gody. 

 

Żmija zygzakowata (Vipera berus). 
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Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem żyjącym w Polsce. Budzi powszechny strach, choć tak naprawdę 
liczba ukąszeń przez nią jest niewielka. Oczywiście spotkania ze żmiją nie można bagatelizować, ale przy 
odpowiednim zachowaniu pozbawionym gwałtownych ruchów, utrzymaniu odpowiedniego dystansu, możemy 
przyjrzeć się jej, a nawet sfotografować. Żmija nie jest naszym wrogiem, ani też szkodnikiem, jak niektórzy sądzą. 
Ocenia swą ofiarę pod kątem możliwości pokarmowych, a człowiek jest zbyt wielki, aby skonsumować go w całości. 
Jednak ukąszenie jest możliwe gdy damy jej ku temu powód, gdy ją rozdrażnimy, albo pozbawimy możliwości 
ucieczki. 

Gruczoły jadowe żmii zygzakowatej zawierają około 30 mg jadu, a podczas ataku zużywa jednorazowo około 1/5 tej 
ilości. Taka ilość jadu najczęściej nie stanowi zagrożenia dla życia dorosłego, zdrowego człowieka. Za śmiertelną 
dawkę uważa się 6,45 mg jadu na kilogram masy ciała. Są jednak wyjątki: u dzieci ze względu na masę ciała, jak też u 
osób chorych lub będących pod wpływem alkoholu, ukąszenie może być rzeczywistym zagrożeniem dla życia. 
Niebezpieczne są również ukąszenia w twarz lub szyję, z uwagi na szybkie przemieszczenie się jadu do krwiobiegu. 

Ukąszenie żmii zygzakowatej początkowo nie boli, dopiero po kilkunastu minutach pojawia się opuchlizna i ból 
miejsca ukąszenia, a także duszności i zawroty głowy. Co w takiej sytuacji najlepiej robić? Nie wolno wysysać rany po 
ukąszeniu, ani jej nacinać. Przede wszystkim trzeba możliwie szybko zgłosić się do lekarza, który może zaaplikować 
surowicę powstrzymującą działanie toksyn jadu. Należy przy tym zachować spokój, nie popadać w panikę, gdyż 
wzrost tętna powoduje szybsze rozprzestrzeniane się jadu w krwiobiegu. 

 

 

Żmija zygzakowata (Vipera berus). 

 

Zostawiamy maleństwo i podchodzimy grzbietem łagodnie wznoszącym się ku szczytowi Czubakowskiej. Osiągamy 
go o godzinie 13.20. Jego nazwa pochodzi od polany Czubakowska. Czubakowska, zwana też Runkiem Czubakowskim 
(1084 m n.p.m.) znajduje się około 340 metrów na południe od szczytu Runek. Od wschodu przychodzi tutaj niebieski 
szlak z Krynicy-Zdroju, który będzie nas kierował do Bacówki PTTK nad Wierchomlą. Przez niedługi czas biegnie 
jeszcze wspólnie z czerwonym szlakiem. Przechodzimy przez Runek (1085 m n.p.m.), którego nazwa pochodzi 
najprawdopodobniej od rumuńskiego runc oznaczającego polanę po wypalonym lesie. Zaraz za szczytem Runek 
(1085 m n.p.m.) czerwony szlak odchodzi w prawo, zdążając dalej grzbietem pasma na Halę Łabowską, a potem do 
Rytra, i jeszcze dalej aż do Ustronia w Beskidzie Śląskim, jak przystało na najdłuższy górski szlak w Polsce. 
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Niebieski szlak za szczytem Runka odchodzi z głównego grzbietu Pasma Jaworzyny Krynickiej na lewo. Wchodzimy na 
boczny grzbiet, który stopniowo obniża się. O godzinie 13.50 wychodzimy z lasu na rozległą halę, pokrywającą 
kopulaste wzniesienie. To Polana Gwiaździsta, pierwsza z ciągu polan na tym bocznym grzbiecie, która nie zarosła 
lasem. Te polany są koszone, dlatego przetrwały od łemkowskich czasów do dzisiaj. Ścieżka szlaku zakręcając na 
południowy zachód obchodzi halny wierzchołek wzniesienia. Wchodzi z powrotem do lasu, ale nie na długo, bo już 
po 15 minutach wychodzimy na kolejną polanę - polanę nad Wierchomlą. 

 

 

Polana Gwiaździsta. 

 

 

Runek Czubakowski. 

 

Na odejściu do Bacówki nad Wierchomlą. 
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Polana nad Wierchomlą zajmuje partie grzbietowe oraz zachodnie stoki grzbietu opadające do doliny 
Wierchomlanki. Dawniej stoki te były pokryte zarówno pastwiskami, jak i polami uprawnymi mieszkających tu 
Łemków. Przed wojną wśród tych pól i pastwisk stało kilkanaście chyży łemkowskich, należących do wioski 
Wierchomla Mała. Wierchomla Mała leży do dziś w dolinie widocznej przed nami. Wioska ta po wysiedleniach 
Łemków w 1947 roku została zasiedlona przez ludność polską, ale napływowa ludność skupiła się w samej dolinie. 
Stojące wyżej domy zniknęły. Jedynie stare drzewa owocowe można jeszcze gdzieniegdzie dostrzec, stojące w spadku 
po Łemkach. Czasem można natknąć się na resztki fundamentów dawnych domów. 

 

 

 

Polana nad Wierchomlą. 

 

Widok na dolinę Wierchomlanki. 
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Na Polanie nad Wierchomlą, na wysokości 895 m n.p.m. stoi schronisko - Bacówka nad Wierchomlą. Z pewnością 
również w niej zapisana jest jakaś łemkowska historia, bowiem mieści się ona w przebudowanym spichlerzu, 
przeniesionym z łemkowskiej wsi Złockie. Bacówka nad Wierchomlą dzięki swemu położeniu znana jest z pięknej, 
rozległej panoramy na Pasmo Radziejowej, Góry Lubowelskie i Tatry, słynie również z gościnności i smakowitej 
kuchni. Napis nad wejściem do bacówki informuje nas, że „Dotarłeś do celu!”, zaś powyżej na podwieszonym 
kawałku drewna czytamy „Odnalazły się marzenia, które włożyłem kiedyś do dziurawej kieszeni (Sted)”. Wchodzimy 
do środka. 

Nie ma nikogo prócz nas w bacówce. Piękny październikowy dzień wyciąga ludzi na jesienne spacery. Też nie 
zamierzamy długo gościć w miłych tutejszych progach. Mała kawa i szarlotka na przeszklonej werandzie, tylko tyle, 
ale przed jakże przepięknym pejzażem. Nie widać dzisiaj Tatr, nie widać Pasma Radziejowej i właściwie Gór 
Leluchowskich również, ale to co widać rozpromienia zmysły. Przed nami nader malownicze górki, same w sobie 
emanują niezwykłą estetyką, ale w pakcie z jesienią oszałamiają barwnością. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych...  
 
(Tadeusz Wywrocki, „Jak nie kochać jesieni...”) 

 

Cudowna złota jesień nastała w górach Beskidu Sądeckiego. Kłęby chmur przesuwają się górą, lecz dolina 
Wierchomlanki jakby uprzywilejowana jaśnieje opromieniona słońcem. W jakiś nieprawdopodobny sposób jego 
promienie przedostają się tam, ale wczoraj miejscowi powiadali, że tam pogoda jest zawsze inna niż gdzie indziej, i 
inna niż prognozy, które w ogóle tam się nie sprawdzają. 

 

 

Polana nad Wierchomlą. 
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Jesteśmy na tyłach naszej grupy. Cześć turystów zeszła już do doliny, do naszej bazy wypadowej. O godzinie 14.40 
sami zaczynamy zejście czarnym szlakiem. Niebieski szlak, którym wcześniej podążaliśmy biegnie dalej na południe 
ku szczytowi Pustej Wielkiej (1060 m n.p.m.), przecinając malownicze polany. Czarny szlak zaraz odchodzi na 
zachodnie zbocze grzbietu. Schodzi polaną, potem skrajem zagajnika, oprowadza po terenie, gdzie kiedyś stały 
łemkowskie domy. Być może szlak ten prowadzi ścieżką, która i w tamtym czasie była już wydeptana. 

 

 

Na polanie nad Wierchomlą. 

 

 

Polana nad Wierchomlą. 
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Nad doliną Wierchomlanki. 

 

Nagle chmury nad nami dziurawią się i cała polana po której depczemy zażywa słonecznej kąpieli. Uśmiech maluje się 
na naszych twarzach. Chcielibyśmy unieść się wyżej, może nawet wrócić z powrotem na grzbiet. Rozglądamy się 
dookoła, gdzie wciąż kłębią się chmury. Wobec rozjaśnionej zieleni łąki chmury nabrały złowrogiego kontrastu, są 
szarobure, naleciałe purpurowym fioletem. Nie wyglądały tak wcześniej, nawet wtedy, gdy zupełnie przysłaniały one 
błękit nieba. 

 

 

Na skraju polany. 

 

Wchodzimy w zagajniki, a po chwili na zabagnioną polankę. Płynie tędy strumyczek, jeden z tych źródliskowych 
potoku Wierchomlamki. Rośnie tu kilka starych drzew owocowych i wiele iglastych samosiejek, mniej liściastych. Za 
polaną dróżka wchodzi do lasu, schodząc ostrzej w dół. O godzinie 15.15 opuszczamy las. Wchodzimy na szutrową 
drogę, a chwilkę potem przekraczamy bród Wierchomlanki. Nieco dalej, przy pierwszych zabudowaniach Wierchomli 
Małej szutrowa droga przechodzi w asfaltową. Kilka minut później o godzinie 15.30 docieramy do Chaty pod Pustą, 
położonej w głębi doliny, wypełnionej ożywczym powietrzem i wspomnieniem po Łemkach. 
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Wchodzimy w pas zagajników. 

 

 

 

 

Znajdujemy się w głębokiej dolinie, miejscu sprawiającym wrażenie magicznego, odseparowanego od znanego nam 
na co dzień świata. Wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego, jednego z najstarszych parków 
krajobrazowych w Karpatach. Ten niezwykły zakątek Polski zachwyca o każdej porze roku, a szczególnie teraz kiedy 
przyroda pomalowała go mnogością barw. 
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Rozdział XII - Wierchomlia 

Słońce schowało się już za grzbiety gór. Dolinę ogarnia zmierzch. Miesza się czerń z szarówką. W tej ciszy 
wieczornej w sercu pojawia się nostalgia, skłaniająca do refleksji dnia, ale też czasów odleglejszych. 

Dolina Wierchomlanki była już zasiedlona, gdy w 1595 roku przeprowadzono lokowanie Wierchomli Wielkiej na 
prawie wołoskim. Fundamentem tej lokacji była istniejąca ludność, etniczny konglomerat skupiających cechy polskie, 
ruskie i słowackie, a także wołoskie, bowiem w XV wieku do Beskidu Sądeckiego zaczęli docierać pasterze wołoscy. 
Najprawdopodobniej to właśnie ten konglomerat dał początek Łemkowszczyźnie, jak wielu badaczy uważa. 
Wierchomla (łemk. Wierchomlia) była wówczas wsią łemkowską, położoną na granicy Łemkowszczyzny, bowiem za 
grzbietem górskim na północnym zachodzie leżała Łomnica-Zdrój, wieś zamieszkała wyłącznie przez ludność polską. 

Osadnictwo w dolinie szybko zaczęło przemieszczać się w najwyższe partie doliny, a nawet sięgać grzbietu górskiego 
od Runka po Pustą Wielką. W 1601 roku w głębi doliny lokowana została Wierchomla Mała, zwana wtedy 
Wierchomlą Księżą gdyż stanowiła część muszyńskiego państwa należącego do biskupów krakowskich. Zostawmy 
jednak na chwilę Wierchomlę Małą. Wrócimy do niej później i coś opowiemy o niej zanim udamy się na nocny 
spoczynek. Przemieśćmy się do Wierchomli Wielkiej. 

W Wierchomli Wielkiej Łemkowie już nie mieszkają, no może poza kilkoma, nielicznymi rodzinami, które 
zdecydowały się tutaj powrócić po wysiedleniach. Do dzisiejszego dnia rodziny te zdążyły jednak silnie zasymilować 
się z ludnością polską, która napłynęła tutaj po wojnie. Po Łemkach pozostały właściwie tylko świadectwa. Do 
najważniejszych zaliczyć należy dawną cerkiew grekokatolicką pw. św. Michała Archanioła z 1821 roku wraz z 
przylegającym starym cmentarzem. Sylwetka tej świątyni jest nietypowa, prosta, bez silnie wyodrębnionych wież. 
Wieńczą ją niewielkie wieżyczki. Została zbudowana w układzie trójdzielnym, choć bryła zewnętrzna tego nie 
uwypukla. 

Tymczasem dolinę pochłonął już wieczorny mrok. Szklisty sierp księżyca uwidocznił się na południu. Z cerkiewnych 
okien wydobywa się światło padające na trójramienne nagrobne krzyże. W świątyni kończy się różaniec. Wchodzimy 
do jej wnętrza. Rozpoczyna się msza święta. Od 1947 roku w cerkwi odprawiana jest w obrządku rzymskokatolickim. 

 

 

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej. 
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Wnętrze cerkwi wydaje się być większe, niż mogłoby to wynikać po ocenie zewnętrznych gabarytów budynku. 
Emanuje wyczuwalnym ciepłem, wyczuwalnym nie tylko w duchu, ale całym ciałem. Ozdobione jest polichromiami z 
XIX wieku, odnowionymi w 1928 roku. 

Uwagę skupia okazała, bogato i misternie rzeźbiona ściana ikonostasu z XIX wieku. Oddziela ona prezbiterium i nawę, 
a tym samym jest granicą między światem realnym i duchowym, niejako rozgraniczającym świat ziemski - profanum, 
od świata boskiego - sacrum. Przejście z jednego świata do drugiego umożliwiają carskie wrota wkomponowane w 
środkową część ikonostasu. Wrota te zwane są Bramą Królewską, czy też Świętą Bramą lub Świętymi Wrotami. Przez 
carskie wrota mógł przechodzić jedynie kapłan sprawujący liturgię. Tylko w niektórych momentach nabożeństw mógł 
z nich skorzystać również diakon. Dla diakonów, osób pomagających w sprawowaniu nabożeństwa przeznaczone 
były boczne wrota zwane diakońskimi. 

 

 

Wnętrze cerkwi. 

 

Wrota carskie ozdobione są ikonkami przedstawiającymi czterech ewangelistów. Łatwo 
ich możemy rozpoznać po atrybutach: człowiek stoi za św. Mateuszem (ikona górna na 
lewym skrzydle wrót,) byk za św. Łukaszem (ikona dolna na lewym skrzydle), lew przy św. 
Marku (ikona górna na prawym skrzydle), orzeł nad św. Janem (ikona dolna na prawym 
skrzydle). Na carskimi wrotami znajduje się niewielki mandylion przedstawiający chustę z 
odbitym wizerunkiem twarzy Chrystusa, przesłaną Abgarowi V Ukkama bar Ma'nu, 
królowi Edessy, by go uzdrowić z trądu. Na wrotach diakońskich mamy wizerunki 
męczenników: z lewej św. Szczepana, a z prawej św. Wawrzyńca. 

W dolnej części ikonostasu, na wysokości wrót znajdują się cztery ikony namiestne. Po lewej stronie wrót carskich 
widzimy Matkę Boską z Dzieciątkiem, zaś po prawej Chrystusa. Skrajne ikony namiestne zwykle przedstawiają 
świętych szczególnie czczonych. W wierchomlańskiej cerkwi nie jest inaczej i z lewej mamy św. Mikołaja w biskupiej 
szacie, a z prawej patrona świątyni św. Michała Archanioła. 

Powyżej mamy rząd małych ikon wyobrażających kolejne święta roku liturgicznego, 12 ikon świątecznych zwanych 
prazdnikami. W rzędzie tym wyeksponowano ikonę „Ostatnia wieczerza”, na znak jej odnowienia we mszy świętej. 
Jest ona większa i znajduje się w środku na carskimi wrotami. 

  

 

Carskie wrota. 
Powyżej widoczny mandylion. 
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Ikonostas. 

 

Powyżej prazdników mamy kolejny rząd ikon przedstawiających apostołów. Między nimi centralne miejsce zajmuje 
Deesis, na którym przedstawiono siedzącego na tronie Chrystusa - Zbawiciela Świata (łac. Salvator Mundi), ubranego 
w strój arcybiskupi i koronę, który w lewej ręce trzyma jabłko królewskie zaś prawą błogosławi. W najwyżej 
położonym rzędzie ikony przedstawiają patriarchów i proroków starotestamentowych. Szczyt ikonostasu wieńczy 
krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. 

Carskie wrota prowadzą wprost do prestoła okrytego 
specjalną szatą. To najważniejsze miejsce w świątyni, na 
którym stoi tabernakulum. W cerkwiach tabernakulum 
przyjmuje kształt budowli świątynnej. 

 

 

 

Tabernakulum. 

 

Tylna ściana w prezbiterium 
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Wracamy do nawy. We wnętrzu cerkwi znajdują się również cztery ołtarze boczne przedstawiające: św. Barbarę, 
Opiekę Matki Bożej, świętych Cyryla i Metodego oraz patronów Rusi świętych Włodzimierza i Olgę. Występowanie 
ołtarzy bocznych jest charakterystyczne dla cerkwi położonych na zachodnich krańcach Łemkowszczyzny, podobnie 
jak ambon. Jest to efekt przenikania wpływów rzymskokatolickich do świątyń grekokatolickich, leżących w dobrach 
biskupstwa rzymskokatolickiego, a do takich zaliczało się dawne Państwo Muszyńskie. W innych częściach 
Łemkowszczyzny ołtarze boczne i ambony w cerkwiach są spotkane bardzo sporadycznie. Tym właśnie wyróżniają się 
cerkwie na zachodnich krańcach Łemkowszczyzny od tych położonych głębiej Łemkowszczyzny. Cerkiew św. Michała 
Archanioła w Wierchomli Wielkiej jest jedną z ciekawszych w okolicy. 

Pani Iwona Bołoz, kustosz i nasz przewodnik po cerkwi przeprowadza nas 
jeszcze na cmentarz, ogarnięty mrokiem. Stoją tu jeszcze stare łemkowskie 
krzyże cmentarne wieńczące nagrobki Łemków, których stąd nie wygnano. 
Wieczne im odpoczywanie. Przechodzimy obok kamiennej dzwonnicy 
parawanowej z XIX wieku. Ma kształt potrójnej arkady, w której wiszą trzy 
dzwony. 

W sąsiedztwie dzwonnicy, po drugiej stronie alejki znajduje się nieco zniszczony 
nagrobek rodziców Wołodymyra Chylaka (ukr. Володимир Хиляк), jednego z 
najbardziej znanych pisarzy łemkowskich, znanego również pod artystycznymi 
pseudonimami: Jeronim Anonim, W.Nielach, Ja-sam, Quidam, Łemko-Semko, 
Niekij. Urodził się tutaj w Wierchomli w 1843 roku w rodzinie parocha. Jako 
pierwszy zaczął tworzyć w dialekcie łemkowskim, a jego twórczość odegrała 
znaczną rolę w procesie kształtowania się łemkowskiej tożsamości. Pisał 
artykuły i eseje poświęcone problemom społecznym, jak i zagadnieniom 
etnograficzno-historycznym. Pisał powieści, opowiadania, wspomnienia, szkice 
etnograficzne i bajki. Często przedstawiał w nich krzywdy wyrządzone 
łemkowskiej ludności przez polską szlachtę, np. konfederatów barskich w swojej 
najpopularniejszej powieści  pt. „Szybienicznyj Wierch”. 

W pobliżu jest też nowy grób innego łemkowskiego pisarza Michała Żrołka. W roku 2004 był konsultantem na planie 
filmu Krzysztofa Krauze pt. „Mój Nikifor”. Zmarł tego samego roku pierwszego grudnia, w wieku siedemdziesięciu lat. 
Michał Żrołka znany jest ze swoich „Opowieści łemkowskich”, dokumentujących dawne tradycje i obyczaje 
łemkowskie oraz trudny los Łemków w okresie powojennym. Są to opowieści oparte na jego własnych przeżyciach i 
wspomnieniach. Sam po wojnie wraz z rodziną został przesiedlony podczas akcji „Wisła” do zielonogórskiego. Po 
latach wrócił do Wierchomli, próbował odnaleźć swoją rodzinną chyże, ale na darmo - ponoć rozebrano ją, 

przeniesiono w inne miejsce i poskładano. Z ziemi gdzie mieszkał zniknęły 
jego najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Ugory pokryły ziemie, 
która kiedyś go żywiła, zniknęły z niej nie tylko łemkowskie chaty, ale też 
tradycje i obyczaje. W swoim pamiętniku „Ja. Łemko” napisał o 
przededniu tamtego tragicznego czasu: „Ojciec ciężko pracował w 
kamieniołomie, by zbudować dom - po łemkowsku: chyżę. Rósł przy nim 
jawor, grusza, jabłoń, a za nim był duży sad. W Wigilię, zgodnie ze starym 
zwyczajem, ojciec zbliżał świecę do belki w powale: kiedy jej płomień 
kierował się ku oknu, znaczyło to pomyślny rok, kiedy zaś skłaniał się ku 
drzwiom, zapowiadał czyjąś rychłą śmierć. W tamtą Wigilię ogieniek 
wskazał drzwi. Wkrótce zmarła matka. A wioskowy wariat zaczął biegać po 
lesie wieszcząc koniec Wierchomli, która - jego zadaniem - miała przestać 
istnieć. Nie mylił się. Po tamtej pamiętnej Wigilii, w styczniu 1947 roku 
przyjechali żołnierze i przymusowo wysiedlili Łemków z ich ponad 175 wsi 
rozrzuconych w Karpatach.” 

Jest już sporo po dziewiętnastej. Opuszczamy cerkiewny teren w Wierchomli Wielkiej. Żegnamy się z panią Iwoną i 
dziękujemy za spotkanie i oprowadzenie. Wracamy w głąb doliny Wierchomlanki. Wierchomla Mała, tam 
zamieszkaliśmy na te trzy dni pobytu na zachodnich krańcach Łemkowszczyzny - „Chata pod Pustą” uroczy ośrodek 
powstały w oparciu o budynek dawnej szkoły, która po wojnie zamarła. Po wysiedleniach Łemków przybyło tu 
kilkunastu polskich osadników, niewielu w porównaniu do przedwojennych 55 gospodarstw. Szkoła nie była 
potrzebna, urządzono w niej schronisko, najpierw studenckie, potem ośrodek wczasowy Huty im. Lenina, a dzisiaj 

 

Nagrobek rodziców Wołodymyra Chylaka. 

 

Grób Michała Żrołka. 
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rozbudowany funkcjonuje jako wspaniały ośrodek wypoczynkowy. Po dawnej szkole pozostał jeszcze widoczny 
ganeczek od strony południowej, dawnych mieszkańców, właścicieli tutejszych pastwisk upamiętniono nazwami 
wyciągów orczykowych stacji narciarskiej „Dwie Doliny” - Frycek, Płatek, Toczek, Fiedor. 

Na nocnym niebie gwiazdy zabłysnęły. Śpiewamy przy ognisku wspominając łemkowską nutę. Przypomina nam ona 
czas miniony, czas Łemków. Jakby to było, gdyby nie było tamtych wysiedleń... pewnie siedzieli byśmy teraz przy 
ognisku z Łemkami, opowiadali historie, my o swoich stronach, a oni o swoich. Dzisiaj możemy zanucić pieśń: 

Там на Лемковині помежде горами, 
Было сой селечко зване Поланами. 

 
Чом тото селечко Поланами звали? 
Бо межде лісами пола карчували. 

 
Лісы карчували, пола управлали, 

А над поточками леник пристеряли. 
 

Леник пристеряли гвечер до місячка, 
Молоденькы хлопці и шварны дівчатка. 

 
А як пристеряли, красьні сой сьпівали, 

Аж ся доокола горы розлігали. 
 
 

 

Zgromadzeni wokół ogniska śpiewamy i wspominamy. 

 

 

  



 

43 

 
DZIEŃ 6 

- 18.10.2015 - 

Rozdział XIII - Na Ruś Szlachtowską przez grzbiet Małych Pienin 

Zbliżamy się do najdalej wysuniętego na zachód cypla Łemkowszczyzny, do Małych Pienin. Małe Pieniny to 
najbardziej wysunięta na wschód część wapienno-skałkowych Pienin. Leżą na granicy Tatr i Beskidów, ale nie są 
podobne ani do jednych, ani do drugich. Pokryte są nie tylko lasami, ale również rozległymi łąkami i pastwiskami 
użytkowanymi niegdyś przez Łemków, które wabią dziś swoją oryginalną krajobrazowością. 

Tą wędrówkę rozpoczynamy na Słowacji, na Przełęczy Korbalowej (słow. Straňanské sedlo; 730 m n.p.m.). Będziemy 
stąd wędrować najpierw ku polsko-słowackiej granicy, która biegnie przez grzbiet Małych Pienin. Miała ona wpływ na 
zróżnicowanie rozwoju regionów, które rozdzielała. 

Przez Przełęcz Korbalową przechodzi droga krajowa nr 543 łącząca miejscowości: Czerwony Klasztor (słow. Červený 
Kláštor) i Gniazda (słow. Hniezdne) leżącą pod Starą Lubowlą (słow. Stará Ľubovňa). Pod przełęczą po zachodniej 
stronie widzimy wieś Stráňany, założoną przez Łemków jako przysiółek znajdującego się dalej Wielkiego Lipnika. W 
języku łemkowskim przysiółek ten nazywany był Folwarkiem, od folwarku należącego do rodu Györgyów i 
Horváthów-Stansithów, który wówczas znajdował się na jego terenie. 

Wielki Lipnik (słow. Veľký Lipník) leżący niżej w dolinie potoku Lipnik jest dużą wsią, założoną w XIII wieku na prawie 
niemieckim przez ród Görgyów, a skolonizowaną później przez Wołochów. Nie wnikając w etniczne, czy 
etnograficzne genezy, chyba wtedy wieś stała się wsią łemkowską. Bardzo szybko rozwijała się, wzrastała liczba jej 
mieszkańców, aż w XIX wieku zaczęło brakować pół uprawnych dla wyżywienia jej mieszkańców. Epidemia cholery 
jaka wybuchła tutaj w 1831 roku tylko chwilowo zmniejszyła przyrost ludności. Przeludnienie wsi spowodowało falę 
emigracji pod koniec XIX, głównie do USA. Dzisiaj Wielki Lipnik liczy ponad 1300 mieszkańców, głównie pochodzenia 
łemkowskiego. Do 1947 roku mieszkańców Wielkiego Lipnika łączyły silne więzy rodzinne i gospodarcze z Rusią 
Szlachtowską, regionem znajdującym się w Polsce po drugiej stronie grzbietu Małych Pienin. 

 

 

Przełęcz Korbalowa (słow. Straňanské sedlo; 730 m n.p.m.). Widok w kierunku wsi Stráňany. 
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Okolice Przełęczy Korbalowej, przez którą biegnie zielony szlak można 
określić jako szczere pola. Nie ma tutaj miejsca - pobocza, gdzie można 
byłoby zatrzymać autokar. Na szczęście ruch na szosie nie jest duży. 
Albert, nasz kierowca, zatrzymuje się i zezwala nam na opuszczenie 
autokaru. Tylko popędza trochę do wysiadania, ale trudno mu się dziwić. 
Słowacka policja znana jest z bezwzględności.  

Cały rejon przełęczy pokrywają łąki, to dzięki nim przełęcz jest niezłym 
punktem widokowym. Na początku szlaku stoi przydrożny krzyż. Jest 
tablica informacyjna parku narodowego. Słowacy objęli nim znacznie 
większy obszar Pienin niż my. Małe Pieniny po polskiej stronie w ogóle nie 
są objęte ochroną parkową, poza kilkoma rezerwatami. 

Z Przełęczy Korbalowej wyruszamy o godzinie 9.55 kierując się ku granicy 
państwowej znajdującej się na północy, gdzie leży najwyższy szczyt całych 
Pienin o nazwie Wysokie Skałki (słow. Vysoké Skalky), lub krótko Wysoka. Dawniej szczyt ten miał również inne, 
lokalne nazwy. Ludność łemkowska nazywała go Pamiarky, przypuszczalnie od znajdującej się kiedyś na szczycie 
wieży triangulacyjnej. Była też nazywana Kiczerą od Połoniny Kiczera znajdującej się pod szczytem, po północno-
zachodniej stronie góry. Wysoką przysłaniają nam niewielkie wzniesienia, z których najwyższym jest Kýčera (959 m 
n.p.m.). Szlak prowadząc przez łąki skręca w kierunku tych wzniesień, a następnie na prawo obchodząc je od 
północno-wschodniej strony. Szlak schodzi nieco do jednej z dolinek źródliskowych potoku Kamienka płynącego na 
południowy wschód do miejscowości Gniazda, gdzie uchodzi do Popradu. Następnie wspina się na przełęcz 
oddzielającą Kýčerę od Wysokiej. 

 

 

 

Przy szlaku na podmokłych trawiastych połaciach gęsto rosną zimowity jesienne (Colchicum autumnale), symptomy 
jesieni, przygotowywania się do zimy. Są to rośliny bardzo silnie trujące. Wszystkie jej części zawierają kolchicynę, 
która w ilości około 0,02 g jest dawką śmiertelną dla człowieka. Dawka taką zawierać może 6 g nasion tej rośliny. 
Zimowity jesienne są instynktownie omijane przez zwierzęta, nawet ususzone w sianie. Nie szkodzą jedynie owcom i 
kozom, ale ich mleko po takiej karmie staje się trujące i tym samym nie nadaje się do spożycia. Pierwsze objawy 
zatrucia pojawiają się u człowieka po 4-6 godzinach po spożyciu: drętwienie i pieczenie w ustach, trudności w 
przełykaniu, mdłości i wymioty, ostra biegunka (czasami krwawa). Następuje obniżenie temperatury ciała i ciśnienia 
krwi, a w końcu paraliż i śmierć w wyniku niedowładu układu oddechowego. 

Tuż przed przełęczą oddzielającą Kýčerę od Wysokiej, szlak skręca w prawo idąc przez moment wprost na Wysoką, 
po czym zakręca dalej na prawo i dość płasko wiedzie trawersem ku grzbietowi. Przechodzimy krótko przez niewielki 
młody las, a następnie widokową polaną o godzinie 10.35 docieramy na granicę państwową. Czas na krótką przerwę. 

 

 

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale). 
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Widok w kierunku Przełęczy Korbalowej z podejścia na Wysoką. 

 

 

Po stronie polskiej. Widok ze skraju Polany Janeczków. 
Widoczny boczny grzbiet Repowej (918 m n.p.m.) odchodzący od Watriska (szczyt z prawej). 

 

Stoimy na głównym grzbiecie Małych Pienin. Jego północne stoki, pokryte łąkami opadają do doliny potoku 
Kamionka. Z lewej na zachodzie widzimy szczyt Wysokiej zarośnięty lasem. Z prawej Smerekową (słow. Vysoká; 1013 
m n.p.m.) - drugi co do wysokości szczyt Pienin. Szlak zielony schodzi nieco niżej, po czym skręca w lewo na wąską 
ścieżkę. Wkrótce zaczynamy trawersować porośnięte lasem północno-wschodnie, a następnie północne stoki 
Wysokiej. 

Poniżej trawersowanego przez nas stromego stoku, między drzewami widoczna jest Polana pod Wysoką. Była ona 
ongiś pokryta polami uprawnymi należącymi do Łemków ze wsi Jaworki. Po ich wysiedleniu tereny te przeznaczono 
pod wypas bydła i owiec - to dlatego polana przetrwała porośnięta jedynie kilkoma wolno stojącymi drzewami. 
Podobnie działo się po wojnie z innymi polanami, dlatego Małe Pieniny zachowały swoją niezwykłą atrakcyjność pod 
względem krajobrazowym. 
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Docieramy do rozstaju, gdzie zielony szlak odchodzi w dół na 
Polanę pod Wysoką i wiedzie dalej przez Wąwóz Homole do 
wsi Jaworki. My zaś wspinamy się ostro w przeciwnym 
kierunku za niebieskimi znakami, które spotkaliśmy już 
wcześniej, zaraz po przekroczeniu granicy państwowej. 

Zbocze przed nami jest bardzo strome, błotniste, a 
więc też bardzo śliskie. Wspinamy się jednak 
intensywnie, zastanawiając się jak stąd zejdziemy. 
Jednocześnie wkraczamy na obszar rezerwatu 
przyrody „Wysokie Skałki” obejmującego zasięgiem 
partie wierzchołkowe Wysokiej, na którym rośnie 
jedyny zachowany w Pieninach fragment 
górnoreglowego naturalnego lasu świerkowego. 

Jakoś pokonujemy stromy stok i dalej szlak prowadzi bardziej płasko, a nawet przez moment obniża się do 
zagłębienia przed przełęczą Kapralowa Wysoka (935 m n.p.m.). Na Kapralowej Wysokiej osiągamy na powrót polsko-
słowacką granicę. Nie jest to właściwe główna przełęcz pomiędzy Wysoką, a znajdującym się na zachodzie szczytem 
Borsuczyny (939 m n.p.m.). To tylko niewielkie wklęśniecie, a głębsze siodło znajduje się nieopodal na zachodzie. Po 
przerwie kierujemy się w przeciwną stroną, w lewo na południowy wschód, gdzie odchodzi szlak dojściowy na szczyt 
Wysokiej. 

Podążamy na szczyt linią grzbietową. W wielu miejscach ze ścieżki wystają wapienne skały. Na trudniejszych, 
stromych fragmentach szlak prowadzi po metalowych stopniach. Mijamy też dwa punkty widokowe, sztuczne tarasiki 
otoczone poręczami. Najlepszy punkt widokowy jest jednak na szczycie Wysokiej (1050 m n.p.m.), otoczony również 
metalowymi barierkami, które chronią przed spadnięciem, szczególnie od wschodniej i południowo-wschodniej 
strony gdzie znajdują się strome urwiska skalne o wysokości 5-20 m. Szczyt Wysokiej osiągamy o godzinie 11.30. 
 

 

Na szczycie Wysokiej (słow. Vysoké Skalky; 1050 m n.p.m.). 

 

 

Kapralowa Wysoka. 

 

Znów na granicy. 
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Stoimy na skałkach szczytowych Wysokiej. Wystają one ponad 
świerkowe wierzchołki drzew, przez to jest to miejsce niezwykle 
widokowe. Szczyt Wysokiej sięga dzisiaj chmur, ale nie aż tak bardzo się 
w nich zanurza, aby pozbawić wszelkich widoków. Trudno jednak liczyć, 
aby te gęste, niskie chmury odsłoniły nam widok na Tatry, czy Babią 
Górę, ale Trzy Korony w Pieninach Właściwych po wyczekiwaniu w 
końcu dojrzeliśmy. 

Na południu widoczne są obrzeża Magury Spiskiej (słow. Spišská 
Magura) od której dzieli nas dolina Lipnika. Tam w dolinie widzimy 
zabudowania Wielkiego Lipnika. Na południowym wschodzie mamy 
Przełęcz Korbalową, skąd rozpoczęliśmy dzisiejszą wędrówkę. Widoki 
nie są dalekie, ale mimo to piękne, jesienne. 

Nieco lepsza widoczność występuje na północy. Z lewej widoczna jest 
dolina Grajcarka, wzdłuż której ulokowane były wioski łemkowskie 
wchodzące w skład tzw. Rusi Szlachtowskiej. Z prawej mamy pokryte 
pienińskim połoninami dawne tereny pasterskie. Na wschodzie 

widoczny jest grzbiet, którym wędrowaliśmy na Wysoką i którym będziemy niebawem przemieszczać się do doliny 
Białej Wody. Dolina Białej Wody nie jest stąd widoczna, bowiem zasłania ją boczny grzbiet odchodzący od szczytu 
Watrisko w północno-zachodnim kierunku. Z niego sterczy ponad lasem wapienny grzebień Dziobakowych Skał. Dalej 
na północy wznosi się Pasmo Radziejowej należące do Beskidu Sądeckiego, którego grzbiet sięga chmur. 

 

Ze szczytu nie zganiają nas z silne, chłodne 
wiatry, tak jak ostatnim razem. Spędzamy na 
nim około pół godziny. O godzinie 12.00 
zaczynamy z niego schodzić. Chmury nieco 
rzednieją, jaśnieją prześwietlane blaskiem z 
kosmosu. Zejście spod Kapralowej Wysokiej nie 
jest takie trudne, jak nam się wydawało 
podczas podejścia. Jest ślisko, ale udaje się 
nam pokonać stromiznę stoku bez upadku. 
Dalej tym samym trawersem co przed 
południem, zielonym szlakiem podążamy pod 
granicę państwową. 

  

 

Na szczycie Wysokiej (1050 m n.p.m.). 

 

Widok na Smerekową. Dalej po lewej widać Watrisko. 

 

Dolina Lipnika ze wsią Wielki Lipnik. 

 

Widok w stronę Pienin Właściwych z Trzema Koronami. 
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Wychodzimy z lasu porastającego stok Wysokiej na Polanę Janeczków. Wchodzi ona w skład rozległych Ruskich Łąk, 
ciągnących się malowniczo aż od znajdującego się na północnym zachodzie masywu Jarmuta (794 m n.p.m.). Tak 
nazywane są dawne pastwiska Łemków, którzy zasiedlali dolinę Ruskiego Potoku, który obecnie znany jest pod 
nazwą Grajcarek. W dolinie tej znajdowały się cztery łemkowskie wioski: Szlachtowa, Jaworki, Czarna Woda i Bała 
Woda. Ich region w latach 30-tych XX wieku nazwany został Rusią Szlachtowską. Nazwę taką wymyślił prof. Roman 
Reinfuss, znawca polskiej sztuki ludowej i etnografii Karpat, oraz chyba taki sam jak my wędrowca po 
Łemkowszczyźnie zafascynowany kulturą Łemków. Jego pierwszym opublikowanym artykułem był tekst o 
łemkowskim pasterstwie. 

Pasterstwo łemkowskie kwitło tutaj na Ruskich Łąkach. Łąki te nie zarosły tak jak gdzie indziej, bo po wojnie, po 
przesiedleniach ludności łemkowskiej sprowadzono tutaj górali z Podhala, którym zabrano tereny wypasowe w 
Tatrach. Za sprawą tamtych wypasów w Pieninach jest jeszcze wiele niezarośniętych hal. 

Znów jesteśmy pod granicą państwową, gdzie zielony szlak odchodzi na Słowację, na Przełęcz Korbalową. Niebieski 
szlak prowadzi nas dalej wzdłuż granicy. Z lewej rozciągają się przepięknie Ruskie Łąki, pokrywające pofałdowane 
zbocza, opadające do doliny Grajcarka, w której widoczne są zabudowania wsi Jaworki. Za doliną Grajcarka wznosi 
się lesiste Pasmo Radziejowej. Widać na nim doskonale Radziejową (1266 m n.p.m.) najwyższy szczyt tego pasma i 
całego Beskidu Sądeckiego. Łatwo też wskazać na nim Przechybę (1173 m n.p.m.) „zaznaczoną” masztem stacji 
przekaźnikowej. W odniesieniu do szczytu Przechyby często używa się nazwy Prehyba. Nazwa ta przetrwała po 
Łemkach mieszkających na Rusi Szlachtowskiej. Łemkowie nazywali tak najpierw halę na stokach góry (początkowo 
Perehyba), a potem nazwę tą przenieśli na szczyt góry. 

 

 

Polana Janeczków. 

 

Efektownie stąd widać Dziobakowe Skały na zachodnich 
stokach Repowej (918 m n.p.m.), a za nami ładnie prezentuje 
się Wysoka. Tymczasem szlak niebieski podprowadza nas 
łagodnie pod szczyt Smerekowej (słow. Vysoká; 1013 m n.p.m.), 
który leży na stronie słowackiej. Przechodzimy poniżej niego, 
mijając z prawej wychodnię skalną. Za szczytem Smerekowej 
schodzimy na skraj polany Zaskalskie, pod którą na Bosiłskim 
Uboczu niegdyś stało wiele łemkowskich chyży, zaś polanę 
pokrywał kompleks pól uprawnych i pastwisk. 

 

 
 

Polana Zaskalskie. Przed nami widać Dziobakowe Skały. 
Horyzont zamyka Pasmo Radziejowej. 
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Polana Zaskalskie. Przed nami widać Dziobakowe Skały. 
Z prawej horyzont zamyka Pasmo Radziejowej . Z lewej widać Gorce. 

 

Wkrótce dochodzimy do dość stromego zbocza. Szlak sprowadza tędy szeroką drogą na przełęcz pod Watriskiem. W 
szerokim, trawiastym siodle przełęczy robimy sobie postój. Mamy stąd wspaniałą panoramę na główny grzbiet 
Małych Pienin, który dotąd przeszliśmy, a nawet dalej po Borsuczyny i Durbaszkę. No a jeszcze dalej widoczne są Trzy 
Korony, a jeszcze dalej Gorce. Na obszarze pod przełęczą rośnie szkółka leśna. Zapewne kiedyś zabierze ona stąd ten 
ładny widok. Szczyt Watrisko (960 m n.p.m.) jest tuż, tuż. Szybko pokonujemy stok przed nami, ale szczyt Watrisko 
znajduje się nieco na lewo od naszego szlaku. Przechodzimy nieopodal niego - to zalesiony odcinek szlaku. Dalej 
podążamy w kierunku Wierchliczki (słow. Vrchriečky; 964 m n.p.m.) przez podmokłe polanki pośród modrzewiowych 
zagajników, aż w pewnym momencie las kończy się, a przed nami rozściela się wspaniała połonina. Schodzimy na 
Przełęcz Rozdziela. 

 

 

Przełęcz pod Watriskiem. Z lewej widać Wysoką, na prawo w dali zobaczyć można Trzy Korony. 
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 Z lewej widzimy efektowne Brysztańskie Skały, u stóp 
których stały niegdyś trzy zagrody osiedla Brysztan, 
należącego do nieistniejącej już wsi łemkowskiej Biała 
Woda. O godzinie 14.30 przechodzimy siodło 
przełęczy Rozdziela (słow. sedlo Rozdiel; 803 m 
n.p.m.), przed którą kończą się Pieniny, a za którą 
rozpoczyna się Beskid Sądecki. Szerokie siodło 
przełęczy rozdziela pasma górskie. Przełęcz ta 
jednocześnie łączy dwie wioski łemkowskie: 
Litmanową (słow. Litmanová) na Słowacji zamieszkałą 
przez ludność pochodzenia łemkowskiego i Białą 
Wodę, niegdyś bardzo ludną wioskę łemkowską 
liczącą 110 gospodarstw, dziś zupełnie pustą, 
wyludnioną, nieistniejącą. 

 

 

Przed nami dolina Białej Wody. Z lewej widoczne są Trzy Korony. 

 

Przed nami ciągnie się malownicza dolina najdalej wysuniętej na zachód Łemkowszczyzny w Polsce, zwanej Rusią 
Szlachtowską. Płynie przez nią potok Grajcarek nazywany wcześniej Ruskim Potokiem. Zasilany jest on m.in. Białą 
Wodą i Czarną Wodą łączącymi się we wsi Jaworki, również połemkowskiej wsi. Pod doskonale widocznym masywem 
Jarmuty (794 m n.p.m.) leży wieś Szlachtowa, ostatnia na zachodzie wioska Rusi Szlachtowskiej, jak i całej 
Łemkowszczyzny. Po odpoczynku zejdziemy do tej doliny, tam czeka nas koniec tej wędrówki. 

  

 

Brysztańskie Skały. 
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Rozdział XIV - Dolinami Białej Wody i Grajcarka, czyli na Rusi Szlachtowskiej 

Widzimy już kres tej wyprawy. Dolina pokrywa się cieniem, bo jesienne słońce szybciej chowa się za grzbietami 
gór. Widzimy zachodnie krańce krainy od lat zwanej Łemkowszczyzną. Do dzisiaj jest tak zwana, choć nie ma już 
tam łemkowskich wiosek, nie ma Łemków, którzy je zasiedlali. 

Posiedzieliśmy sobie na łemkowskiej łące. Zatrzymaliśmy się nieco powyżej Przełęczy Rozdziela. Doprowadził nas 
tutaj szlak z Małych Pienin. Rozdziela autentycznie rozdziela Pieniny i Beskid Sądecki, tak więc można powiedzieć, że 
w tym momencie znajdujemy się w Beskidzie Sądeckim. Mamy teraz zejść do doliny Białej Wody. Gdy zejdziemy do 
niej granicę między pasmami górskimi będzie wyznaczał płynący przez nią potok. 

Dolinę Białej Wody i znajdującą się za nią dolinę Grajcarka ograniczają dwa równoległe do siebie pasma górskie: z 
lewej pasmo Małych Pienin, zaś z prawej pasmo Radziejowej. Obszar między nimi pod względem rzeźby, 
krajobrazowości, nie jest jakimś górskim klasykiem, ale czymś znacznie bardziej pociągającym, a w tym jesiennym 
ubarwieniu wręcz baśniowo wciągającym. Siedzimy sobie więc jeszcze na trawiastym stoku Szczoba. Jego 
wierzchołek jest niedaleko na północy, schowany w leśnej kępie, my na otwartej przestrzeni nie możemy nasycić się 
urodą krajobrazu. 

Jest tu tak pięknie, że nie chce się wstawać. Jednolite zachmurzenie przekształca się w obłoki, rzucające cienie na 
rozległe Ruskie Łąki, wkomponowane w pejzaż Rusi Szlacheckiej. Mieszkający tutaj Łemkowie uprawiali ziemię i 
wypasali. Trochę inaczej to musiało wyglądać za ich czasów, pastwiska zostały, ale pola uprawne zanikły. Śladem po 
nich są tarasy na stokach. Murawy pastwisk wciąż istnieją, bo po wojnie sprowadzono tutaj górali z Podhala, gdy 
stracili w Tatrach swoje pastwiska po utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Pieniny przeniesiono 
wówczas ogromne stada owiec. 

Oj, zasiedzieliśmy się. Jest godzina piętnasta. Przód grupy znikł nam już z oczu. Pewnie są już w Jaworkach. Kto tu 
został na szarym końcu... Danusia, Ela, Ala, Ela, Kamila, Bożena, Zbyszek, Aldona, Beata, Wala, Jadzia, Miłka, Grzesiek, 
Piotrek no i my,  czyli Dorota i Marek. 

 

 

Ruś Szlachtowska. 

 

  



 

52 

W dali, na horyzoncie widzimy Gorce. Ruskie Łąki, podobnie jak Ruś Szlachtowska, nie sięgają aż tak daleko, ale do 
charakterystycznej, zalesionej Jarmuty (794 m n.p.m.), wyróżnionej współcześnie anteną przekaźnika. Cztery wsi 
łemkowskie jakie tu istniały były dość licznym skupiskiem ludności. Przed II wojną światową Szlachtowa liczyła około 
690 mieszkańców, Jaworki liczyły 640, Biała Woda - 550, a Czarna Woda - 350. Mieszkańcy tych wiosek starali się 
utrzymać z rolnictwa i pasterstwa. Często to jednak nie wystarczało. Dlatego mężczyźni zajmowali się również 
drutowaniem garnków, szczególnie ci z Białej Wody, która była uważana za stolicę druciarstwa. 

Druciarze wędrowali do głąb Rzeczypospolitej, na Słowację i na Węgry, od wioski do wioski, od miasta do miasta... 

A w tem głosik się rozległ małego górala: 
— Hej, hej! garnki drutować!... Nie czekał też długo, 
Gdyż mu dano robotę i jedną i drugą. 
Że chłopczyna szył drutem dokładnie i żywo. 
Nie marł z głodu i zimna, miał owszem grosiwo, 
I radość promieniła twarz jego różową, 
Że nie walił, jak skoczki, o kamienie głową. 
(Karol Hoffman, „Za chlebem”, fragm.) 

 

Schodzimy powolutku kierując się żółtym szlakiem przez rudziejąca murawę ku dolinie, gdzie piętrzy się imponujący 
grzbiet wapienny Smolegowej Skały. Przechodzimy obok bacówki, gdzie w sezonie wypasowym można kupić oscypki. 
Wypas owiec który jest tutaj obecnie prowadzony, nie jest tak intensywny jak kiedyś. To wypas kulturowy. W czasach 
Łemków, zwanych góralami rusińskimi, było tu znacznie więcej owiec, ale pasterstwo było skupione przy 
domostwach. Kazimierz Łapczyński po wycieczce w tych stronach opisywał w 1861 roku, że... 

...u Ruśniaków mniej rozwinięty jest żywioł stowarzyszeń jak u polskich i słowackich Górali, nie łączą 
razem owiec i nie wybierają bacy, ale każdy swoje stadko na własnej polanie pasie i zagania do własnej 
oddzielnej szopy. Tracą na tym gazdowie, bo każdy musi mieć oddzielnego pasterza, ale zyskuje 
karpacki wędrowiec. Nic piękniejszego jak na szczytach Karpat ruśniackie polany po skończonej 
kosowicy (sianokosach), kiedy wyroją się pastuszkami, stadkami owiec i pięknym góralskim bydłem, 
kiedy zadzwonią tysiącem dzwonków i nagle, po długiej ciszy, zakipią gwarem i życiem. Nie potrzeba 
Arkadii. U zamożnego gazdy przy szopie bywa maleńki domek-chiżka. Tam mieszkają pasterze, tam się 
ser i bryndza sporządza i stamtąd w pogodny, cichy, letni wieczór płyną przeciągłe śpiewy po falach 
aromatycznego powietrza. Kto by chciał w pełni użyć arkadyjskiego życia, niech ze Szczawnicy przy 
końcu lipca zrobi wycieczkę do białowodzińskich szałasów. 

 

 

Schodzimy do doliny Białej Wody. Z lewej widać bacówkę. 
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O godzinie 15.15 osiągamy na dno doliny Białej Wody, gdzie Brysztański Potok zasila go swoimi wodami. Biała Woda 
pojawia się tu z północnego wschodu.Przy drodze widzimy stary sad, a powyżej zbocze uformowane w tarasy. Biała 
Woda skręca tutaj ostro na północny zachód. Tam kierują nas znaki szlaku. Przecinamy bród łączących się potoków i 
podążamy dalej. Z lewej mijamy składowisko drewna. Z prawej wznosi się Kociubylska Skała, za którą znajdowało się 
duże osiedle wsi Biała Woda o nazwie Kornaje. 

 

 

Pola osiedla Kornaje. 

 

Jeszcze pod Kociubylską Skałą przecinamy bród Białej Wody. Można też przejść nad nią drewnianym mostkiem. 
Potok mamy teraz po lewej. Ponad niecką doliny teren pagórkowato podchodzi ku otaczającym dolinę grzbietom 
pasm górskich. 

Rusini Szlachtowscy byli specyficznymi Łemkami. Różnili się od Łemków zza Popradu, bo byli oni od nich „odcięci” 
wysokimi grzbietami gór. Byli zatem pod silnymi wpływami języka polskiego i słowackiego, kultury przesiąkniętej 
podhalańskimi i spiskimi zwyczajami. Nie wiadomo skąd się tutaj wzięli, kim byli pierwsi osadnicy Rusi Szlachtowskiej. 
Nie zachował się żaden dokument lokacyjny żadnej ze wsi. Można tylko przypuszczać, że Szlachtową, a może również 
Jaworki, założono pod koniec XV wieku. Nie ma też pewności kim byli pierwsi osadnicy, Polakami, czy ludem 
pasterskim przybyłym ze wschodu lub południa. Pasterskie praktyki przemawiają za tymi drugimi. 

W większości dobrowolnie wyemigrowali na tereny ówczesnego ZSRR, gdzie obiecywano im raj i świetlaną 
przyszłość, ale żadnego raju tam nie zastali, ani czegoś co by zapowiadało świetlaną przyszłość. Wręcz przeciwnie, 
bieda, którą mieli na Rusi Szlachtowskiej była mniejsza niż tam. Jednak skuszeni obietnicami, wyjechali - aż 1857 ludzi 
opuściło wtedy Ruś Szlachtowską. Pozostały tylko 23 rodziny. Przekonawszy się o prawdzie Łemkowie chcieli szybko 
wracać w rodzinne strony, przed rokiem 1946 kilka rodzinom łemkowskim udało się uciec z terenów przesiedleń. Jak 
się okazało nie na długo, bo czekała na nich przesiedleńcza akcja „Wisła”, która nie była już dobrowolna. Pewnego 
poranka wojsko otaczało wieś, tak by nikt nie mógł się wymknąć. Dali mieszkańcom godzinę na spakowanie się. 

Gdy po roku 1956, władzę państwową przejął rząd Gomułki nastała tzw. odwilż gomułkowska, wtedy Łemkowie 
mogli powrócić w rodzinne strony. Wrócili jednak tylko nieliczni. Domy ich były spalone, albo zajęte przez 
sprowadzoną tu ludność polską. Jeśli chcieli tutaj znów mieszkać musieli odkupić swe domy i grunty. To oczywiste, że 
budziło to wśród nich nienawiść do Polaków. 
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Stary krzyż. 

 

Znów przecinamy potok i Białą Wodę mamy po prawej. Ponad nim na stoku widoczna jest czerwono zabarwiona 
skałka - Kornajowska Skała, zwana też Czerwona Skałką lub Sfinksem ze względu na kształt. Naprzeciwko 
Kornajowskiej Skały, po drugiej stronie potoku znajdują się Konowalskie Skały. Chwilę potem droga ponownie 
przecina bród i potok wraca na lewą stronę. Kto nie chce zmoczyć butów, może oczywiście w tych miejscach 
skorzystać z drewnianych mostków. Niebawem w obrębie dawnego osiedla Głębokie mijamy ładną kaskadę potoku, 
gdzie spadająca z progu skalnego woda wybiła w dnie potoku głębokie zagłębienie wypełnioną wodą tzw. banior. 

 

 

Kaskada Białej Wody. 
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Cóż zostało po Łemkach z Rusi Szlachtowskiej. 
Niegdyś ludna wieś Biała Woda dzisiaj już w ogóle 
nie istnieje, Czarna Woda wchłonięta została przez 
Jaworki, które podobnie jak Szlachtowa zamieszkuje 
głównie ludność sprowadzona po wysiedleniach. W 
dolinie Białej Wody zostało niewiele śladów jej 
łemkowskiej przeszłości. Widzieliśmy już na początku 
doliny zdziczałe drzewa owocowe otaczające 
domostwa, tarasy dawnych pól uprawnych. Te 
elementy ciągną się przez całą dolinę. W trawach 
można też odszukać stare fundamenty domów, przy 
drodze stoi drewniany krzyż z postacią Chrystusa 
wyciętą z blachy. 

Z prawej stoi duży drewniany budynek gospodarczy, 
a dalej stylowy dom, wiata. Przed nami widać ostro 
zwieńczony grzbiet Smolegowej Skały. Droga 
przechodzi na północną stronę Smolegowej Skały 
(715 m n.p.m.). Wysokość względna ponad dno doliny wynosi ok. 80 m Z prawej również pojawia się stromy 
wapienny grzebień Czubatej Skały (675 m n.p.m.). Wchodzimy w tzw. Wąwóz Międzyskały, przełomowy odcinek 
potoku Biała Woda. 

 

  

 

Krzyż z postacią Chrystusa wyciętą z blachy. 

 

Budynek gospodarczy. 

 

Tarasy pól. 
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Przed nami Smolegowa Skała. 

 

Za niedługo wychodzimy z wąwozu, gdzie 
znajduje się wejście z kasami do rezerwatu 
przyrody „Biała Woda”, który niebawem 
opuścimy. Niedaleko stąd, w odległości 300 
metrów dróżką na prawo mamy pienińską 
osobliwość - pomnik przyrody „Bazaltowa 
Skałka”. Jest to wychodnia skalna o wysokości 
3,5 m leżąca na bezleśnym stoku, jedyny bazalt w 
pienińskim pasie skalicowym. Do niedawna 
jeszcze uważano, że bazalt ten był intruzją 
magmową, powstałą w miocenie, czyli w okresie 
5,3 mln - 23 mln lat temu. Przeprowadzone 
badania radiometryczne bazaltu określiły jego 
wiek na kredę, czyli okres 110-120 mln lat temu. 
Jest on wylewną skałą magmową powstałą z 
lawy stygnącej na powierzchni litosfery. 

 

 

  

 

Na szlaku przez Białą Wodę. 

 

Bazaltowa Skałka. 



 

57 

 

Tarasy dawnych pól uprawnych. 

 

Jest godzina szesnasta. Z okolic skałki bazaltowej spoglądamy jeszcze 
na stoki z połemkowskimi tarasami, po czym wracamy na żółty szlak. 
Idziemy dalej w dół doliny. Po dziesięciu minutach opuszczamy granice 
wsi Biała Woda. Stoi tu murowana kapliczka z XIX wieku kryta gontem, 
ocalała pamiątka po Łemkach z Białej Wody. We wnętrzu kapliczki 
ciekawostka - na ścianie po lewej wisi makatka z wyhaftowaną treścią 
modlitwy „Ojcze nasz” w języku łemkowskim. 

Kapliczką opiekuje się nią pan Filip Ikoniak, jeden z nielicznych 
Łemków, którzy po akcjach przesiedleńczych powrócili w rodzinne 
strony. Był dzieckiem, kiedy były wysiedlania. Gdy wrócił do swojej 
wioski jego dom rodzinny znajdujący się w Jaworkach, stojący 

nieopodal wylotu wąwozu Homole, był 
zajęty. Ojciec za pieniądze zarobione w 
pobliskim „wapienniku” kupił dom w 
Białej Wodzie. 

 

 

 

 

 

  

 

Kapliczka przy wejściu do dawnej wsi Biała Woda. 

 

Makatka w kapliczce 
z „Ojcze nasz...” po łemkowsku. 

 

Wnętrze kapliczki. 
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Opuszczamy Białą Wodę, przemieszczamy się szosą. Znajdujemy się w Jaworkach (łemk. Явiрки). Pierwsza wzmianka 
o tej wsi pochodzi z roku 1581 i notowana jest w ruskiej formie Jawyrky (nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od 
jaworów). Przy szosie stoją nowe domy, trudno tutaj znaleźć coś co pamięta Łemków - Rusinów. 

Zbliżamy się do centrum Jaworek. O godzinie 16.20 
jesteśmy przy Muzycznej Owczarni, znajdującej się 
po drugiej stronie potoku Biała Woda. Nad 
potokiem przerzucony jest nowy most 
wybudowany w 2009 roku w miejsce starego. 
Zwany jest „Mostem dla Muzyki”. Muzyczna 
Owczarnia powstała w ostatnich latach XX wieku. 
W ciągu niedługiego czasu istnienia stała się 
miejscem kultowym. Przyciąga melomanów, gości 
znamienitych artystów muzyków. Powstała w 
adoptowanym starym budynku autentycznej 
owczarni. Obok, w 2001 roku, dostawiono XIX-
wieczny stary wiatrak „koźlak” przeniesiony z 
terenów wschodniej Polski, w którym znajdują się 
obecnie miejsca noclegowe dla artystów oraz 
galeria rzeźby. 

Kilka minut marszu od Muzycznej Owczarni docieramy pod 
karczmę „Bacówka”, za którą znajduje się rynek. W tym miejscu 
na wysokości 570 m n.p.m. Biała Woda łączy się z potokiem 
Czarna Woda, tworząc Grajcarek. W dolinie Czarnej Wody ponoć 
można jeszcze odszukać ślady dawnej wsi. 

Idziemy dalej wzdłuż Grajcarka, przez rynek, a potem poboczem 
szosy. Z prawej płynie Grajcarek. Na przeciwległym, wysokim 
brzegu Grajcarka stoi murowana świątynia - kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela. Zbudowana została jako cerkiew grekokatolicka w 
1798 roku, na miejscu poprzedniej drewnianej z 1680 roku. 
Kiedyś służyła chrześcijanom obrządku wschodniego, podobnie 
jak cerkiew w Szlachtowej. Z lewej stara bielona kapliczka. 
Mijamy wejście do Wąwozu Homole. Żegnamy się z Grajcarkiem, 
za chwile pożegnamy Ruś Szlachtowską. 

 

 

 

 

 

Muzyczna Owczarnia. 

 

Pod karczmą w Jaworkach. 

 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Jaworkach. 

 

Rynek w Jaworkach. 
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Grajcarek. 

 

Dalej na zachód znajduje się jeszcze Szlachtowa (łemk. Шляхтова), gdzie Łemków przypomina imponująca cerkiew o 
trzech kopułach. Została wybudowana w stylu bizantyjskim na planie greckiego krzyża w 1909 roku na miejscu 
wysłużonej drewnianej cerkwi. W Szlachtowej kończy się Łemkowszczyzna. Łemkowie, którzy odwiedzali znajdującą 
się dalej Szczawnicę mówili, że idą do Polski, choć w dowodach tożsamości mieli napisane obywatelstwo polskie, bo 
za Szlachtową kończyła się ich Łemkowszczyzna. 

Łemków zawsze łączyła etniczna jedność, silna kulturowa więź, choć ulegali wpływom ościennych narodów. Żyli w 
swoich wioskach mając za sąsiadów Polaków, z którymi niekiedy łączyli się w rodziny. Po latach trudno ogarnąć 
umysłem ten cały ciąg wydarzeń, który spowodował ich powojenny dramat. A przede wszystkim jak pojąć intencje 
ludzi - sprawców tego dramatu. Jakże Łemkowie mają nie czuć urazy za to co się stało, wobec oprawców, którzy ich 
wygnali z rodzinnej ziemi, z własnych domów. 

Serce się kraje, gdy pomyślimy jak wyglądała opuszczona Łemkowszczyzna... krajobraz próchniejących chyży, 
dziczejących sadów, rozpadających się cerkwi, zapomnianych cmentarzy, przechylających się krzyży przydrożnych, 
lasów pochłaniających wzgórza i pola uprawne. Nie ma już Łemkowyni z chyżami okolonymi sadami, cerkwiami z 
mistycznymi śpiewami, wsiami poddanymi odwiecznym rytmom przyrody. Dla ludzi którzy tego nie widzieli, 
wyobrażenie sobie takiego obrazu może być trudne. Kilkadziesiąt lat temu bezpowrotnie został  zniszczony ten 
naturalny porządek świata Łemków. 
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Dotarliśmy do kresu jesiennej wędrówki po Łemkowszczyźnie, po jej zachodnich krańcach. Czas by usiąść teraz w 
domowym zaciszu i oddać się refleksji o tym co tutaj zobaczyliśmy i przeżyliśmy. Czas ochłonąć nieco z doznanych 
tutaj wrażeń. 

Ten dzień, ten etap kończy się, ale do końca całej wędrówki jeszcze daleko. Zbliża się kolejna wyprawa, zimowa 
edycja wędrówek po Łemkowszczyźnie. Przeniesiemy się wtedy do jej serca. Wrócimy do Beskidu Niskiego. 

 

 

To było trzy dni temu. Tu zaczynaliśmy jesienny etap wędrówki po Łemkowyni. 

 
Kochani, bardzo miło być z Wami, spędzać czas 

na wspólnym wędrowaniu, poznawaniu i zwiedzaniu, 
biesiadowaniu przy Waszych przyśpiewkach, 
czy bawiąc się przy akompaniamencie kapeli. 

Przeleciały nam te trzy dni w mgnieniu oka -  jak szkoda, że tak szybko. 
 

Do zobaczenia na środkowej Łemkowszczyźnie! 
Niech wiatr gra pieśń o Łemkowyni! 

 
Dorota i Marek Szala 

 

 

 

http://gorskiewedrowki.blogspot.com

