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Hej, las rymanowski za mgłą,  
a mnie dzisiaj jechać do Krakowa 
czemuż mi to oczy zaszły łzą, 
czemuż słońce za chmury się chowa? 
Hej, gospodarz myje powóz na drogę, 
spakowane koszyska już stoją, 
jeno rozpierzchłych myśli sprząc nie mogę 
ni w podróżny tobołek związać żałość moją. 
Jeden mi się podobał ten las, jako ściana 
stał przede mną posępny, dumny, tajemniczy... 

 

W tenże sposób żegnał się z rymanowskimi zdrojami Stanisław Wyspiański – po 114 latach w ostatnią niedzielę lata w 
tenże sam sposób żegnamy również my to zaciszne miasteczko. Godzina 16.00 – odjazd: Do zobaczenia łemkowska 
kraino! Niech wiatr gra o tobie opowieść – „Bądźcie zdrowe, przeszłości uroczyste cienie”. 

Zacznijmy jednak od początku naszą opowieść. Zaczęła się ona 18 września 2015 roku w cudownie słoneczny dzień, 
jeden z ostatnich, pożegnalnych dni lata. Przez Nowy i Stary Żmigród, Duklę, Daliową dotarliśmy do Jaślisk na stary 
trakt zwany traktem węgierskim. Stamtąd tymże traktem w górę doliny Bełczy, jak najbliżej źródlisk potoku 
spływającego z południowo-zachodnich stoków góry Kamień nad Jaśliskami. Zatrzymujemy się tuż przed drewnianym 
mostkiem w dawnej wsi łemkowskiej Lipowiec. Dalej już nie pojedziemy, bo mostek nie zniósłby masy trzyosiowego 
autokaru. Jest godzina 11.40. Wysiadamy. 

 

 

Dolina Bełczy. Lipowiec. 
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DZIEŃ 1 

- 18.09.2015 - 

Rozdział I - Kamień nad Jaśliskami i dolina Bełczy 

Nie ma tutaj już żadnych łemkowskich chyży. Tylko zielone łąki, wśród nich rzędy starych drzew, ograniczone od 
wschodu i zachodu leśnymi wzniesieniami. Jedyną zabudową w dolinie jest gospodarstwo agroturystyczne 
„Ostoja” stworzone w 1998 roku przez Józefa Kuśnierza, stworzone z pasji do koni i miłości do Beskidu Niskiego, 
którego doliny takie jak te poskromione zostały przez przyrodę i leżą dziś jak na końcu świata. Nie zawsze jednak 
tak tu było, jeszcze nie tak bardzo dawno temu tętniło w niej życie wioski liczącej ponad 500 mieszkańców, 
założonej na prawie wołoskiej w 1527 roku. 

Była to wioska, która leżąc przy handlowym trakcie systematycznie rozwijała się. Położenie to niosło korzyści, ale też 
było przyczyną zniszczeń i rabunków. Trakt handlowy stanowił bowiem dogodne przejście przez puszczę pokrywającą 
grzbiet Karpat, co wykorzystywali nie tylko kupcy, ale też wojskowi podczas wojennych zawieruch. Wioska niszczona 
była nie jeden raz: kilkakrotnie w 1657 roku przez wojska Rakoczego, w 1849 - wojska carskie śpieszące na pomoc 
Austrii w stłumieniu powstania węgierskiego, podczas I wojny światowej w bitwach o przełęcze została zniszczona 
1/3 zabudowy wioski. Z kolei we wrześniu 1944 roku w wyniku toczonych tu ciężkich walk zostało zniszczonych 
ponad 60 budynków. Po tej kolejnej utracie swoich dóbr mieszkańcy ulegli agitacji Radzieckiej Komisji Przesiedleńczej 
i opuścili te tereny przenosząc się na tereny ówczesnego Związku Radzieckiego. Reszty dopełniła sotnia „Hrynia” 
paląc w 1946 roku niemal całkowicie to co we wsi pozostało, pozostawiając jedynie 3 budynki i cerkiew. 

Spośród łemkowskich wiosek Lipowiec wyróżnia się liczbą cerkwi jakie posiadał w tym 
samym czasie. Pierwszą unicką cerkiew wzniesiono tutaj w 1640 roku. Jej ślady można 
znaleźć po północno-wschodniej stronie od drogi. Gdy wysłużyła się po blisko trzech 
wiekach funkcjonowania mieszkańcy postanowili wznieść nową. Nie spotkało się to 
jednak z aprobatą przemyskiego biskupstwa grekokatolickiego, oczywiście przekładało 
się na brak funduszy. Mieszkańcy zbuntowali się przechodząc w tym samym momencie 
na prawosławie i sami wznieśli niewielki baraczek pełniący funkcję prawosławnej 
cerkwi. Przy starej wierze pozostała jedynie jedna siedmioosobowa rodzina. Po tych 
wydarzeniach bardzo szybko biskupstwo grekokatolickie znalazło pieniądze na budowę 
nowej cerkwi licząc na powrót mieszkańców do starej wiary. Tak się jednak nie stało i 
odtąd przez pewien czas stały we wsi trzy cerkwie. 

Przechodzimy przez drewniany mostek nad Bełczą 
podążając za zielonymi znakami szlaku gminnego 
przychodzącego tu z Dukli, a prowadzącego na Kamień 
nad Jaśliskami. Wnet schodzimy z traktu na wschód i 
przez krótki czas podchodzimy łąką do lasu, w którym 
dalej spokojnym tempem zdobywamy zbocze 
wzniesienia. Ścieżka przeciska się początkowo przez 
mieszany gąszcz. Omijamy powalony konar, mijamy 
dziwacznie poskręcane drzewo z uczepioną hubą, po 
czym wkraczamy w piękny bukowy las skropiony 
promieniami słońca. 

 

 

 

 

Lipowiec, łąki nad doliną Bełczy. 

http://2.bp.blogspot.com/-RO15gjnKuKg/VgEpT3qZZ4I/AAAAAAABX7s/yImxhwbfNqo/s1600/2015.09.18+11.41.20+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com].jpg


 

3 

 

Łąki nad doliną Bełczy. 

 

Mija godzina marszu gdy szlak prowadzi nas blisko krawędzi wyrobisk 
po kamieniołomach ogarniętych lasem. Powstały w okresie świetności 
pobliskich Jaślisk, kiedy mieszkańcy okolicznych wsi mieli obowiązek 
zwożenia do nich kamienia na budowę i utrzymanie murów miejskich. 
Znajdujemy się już w obszarze przywierzchołkowym objętym 
rezerwatem przyrody „Kamień nad Jaśliskami” chroniącym fragmenty 
typowej rzeźby Beskidu Niskiego wraz z porastającym ją lasem 
bukowym i bukowo-jodłowym, a także interesujące formy skalne i 
unikatowe bagniska zwane przez miejscową ludność „berezedniami”. 
O godzinie 13.00 docieramy do ścieżki odchodzącej od naszego szlaku 
na szczyt góry. 

Gminny szlak nie przechodzi przez 
wierzchołek góry, lecz idzie na granicę 
państwową. Na szczyt wiedzie wyraźna 
ścieżka, na którą kieruje nas drogowskaz. 
Ścieżką tą po kilku minutach dochodzimy 
do pierwszego niższego wierzchołka góry, a 
zaraz potem do drugiego, gdzie znajduje się 
ułożone usypisko kamieni, a na drzewie 
przyczepiona jest tabliczka szczytowa. 

 

 

 

Kamieniołom. 

 

Bukowy las. 
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Kamień nad Jaśliskami (857 m n.p.m.). 

 

Kilkanaście metrów na zachód znajdujemy krzyż 
wychodzący ze stożka usypanych kamieni. Pod 
krzyżem umieszczono tablicę upamiętniającą 
beatyfikację Jana Pawła II, a poniżej niej drugą z 
napisem: „Wzgórze ‘Kamień’. Na tym wzgórzu, 
przed laty, stanęły stopy przyszłego papieża Jana 
Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia ten głaz 
kładziemy, ku pamięci potomnych poprzez wieki i 
pokolenia. Jaśliska 2005 roku.” 

Odpoczywamy około godzinę na szczycie 
Kamienia nad Jaśliskami (857 m n.p.m.), 
najwyższym w paśmie granicznym ciągnącym się 
między Przełęczą Łupkowską na wschodzie i 
Przełęczą Beskid nad Czeremchą na zachodzie. 
Granica jest bliziutko. Stoi na niej słowacki słupek 
z nazwą góry. Granicą przebiega czerwony szlak 
słowacki i polski niebieski. Kierujemy się w lewo 
na wschód. 

Podążamy granicą na wschód obniżając nieco 
swoją wysokość. Po kilku minutach po słowackiej 
stronie mijamy ogrodzoną drewnianymi 
żerdziami skromną nekropolię, potem jakiś 
bezimienny grób ułożony z kamieni, a za nim 
kolejną ogrodzoną nekropolię, a za jakiś czas 
mamy jeszcze kolejne. Łącznie sześć po 
słowackiej stronie. 

Na wysokości ostatniej (szóstej z kolei) nekropoli po słowackiej stronie, w pobliżu słupka granicznego nr 134/2 mamy 
również cmentarz wojenny po polskiej stronie. Kto na nim spoczywa?...  

 

Krzyż poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II  
na szczycie Kamienia nad Jaśliskami. 
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   Za życia skłóceni 
Śmiercią pogodzeni 
   Razem złożyli tu kości 
Nie ważne kim byli 
   Co dotychczas znaczyli 
Lecz że dochowali wierności 

Te napotkane leśne nekropolie położone w 
miejscu zwanym Czereniny od czasu ostatniej 
wojny długo były zapomniane, mało kto o 
nich wiedział, mało kto potrafił je odnaleźć. 
Zarastały przez wiele lat chaszczami i 
borówczyskami, aż do roku 2003, kiedy 
zostały uporządkowane przez leśników i 
turystów. Są miejscem spoczynku żołnierzy 
armii rosyjskiej i austriackiej, poległych 
podczas walk zimowych o główny grzbiet 
Karpat na przełomie lat 1914-1915, podczas 
tzw. bitw o przełęcze. 

Podczas nich na szczycie Kamienia doszło do krwawej walki na bagnety. W toczonych tutaj starciach zginęły setki 
żołnierzy walczących armii, zaś teren góry stał się rozległym pobojowiskiem. Trudno było ustalić liczbę usypanych 
wówczas mogił z kamieni. Cmentarz ten nie został objęty akcją budowy cmentarzy przez Wydział Grobów Wojennych 
(niem. Kriegsgraber Abteilung) utworzonym w 1915 roku w wiedeńskim Ministerstwie Wojny, który na terenie Galicji 
Zachodniej dokonywał pochówku ofiar I wojny światowej. Nie ma pewności dlaczego tak się stało. Miejscem tym w 
okresie międzywojennym opiekowała się młodzieżowa organizacja „Sokół”, ale po II wojnie światowej nikło ono w 
otchłani zapomnienia tak jak wszystko w Beskidzie Niskim. 

Zaglądamy dzisiaj na teren cmentarza przez drewnianą bramę 
z sentencją „Każda wojna jest ostatnia. Z nadzieją czekając na 
stwórcę”. Na pobliskim drzewie wisi dzwon wykonany z 
oryginalnej łuski armatniej. Jego głuchy dźwięk ledwie niesie 
leśna głusza: 

PODZWOŃ… nam poległym w walce i cierpieniu 
Na KAMIENIU powstała sława naszego życia i śmierci 

Wracamy trzymając się niebieskich znaków polskiego szlaku. 
Kilka minut przed godziną 14.00 mijamy odejście gminnego 
szlaku przez górę Kamień nad Jaśliskami. Podążamy dalej 
granicą państwową za niebieskimi znakami. Schodzimy 
zboczem porośniętym młodymi bukami i dorodnym 
paprociami. Niebawem opuszczamy rezerwat „Kamień nad 
Jaśliskami”. Pokonujemy niewielki garb, za nieco 

przerzedzonym od południa fragmentem lasu opuszczamy granicę. Niebieski szlak 
odchodzi na prawo zostawiając czerwony słowacki, który biegnie dalej granicą na 
Przełęcz Beskid nad Czeremchą. Schodzimy do doliny, w której rodzi się potok Bełcza. 
Po niedługim czasie, osiągamy ciąg drogi wyprowadzającej z doliny. Pół godziny 
później, o godzinie 15.55 docieramy nią na trakt z którego rozpoczynaliśmy tą 
wędrówkę, lecz znajdujemy się nieco bardziej na południe niż wówczas, na granicy 
wsi Lipowiec i wyludnionej wsi Czeremcha. 

Stoi tu nietypowy drogowskaz szlaków: Barania Góra 76 h, Rabka-Zdrój 53 h, Certizne 
1 h, Sátoraljaújhely 69 h, Tokaj 78 h, ul. Starowiślna w Krakowie 64 h, Howerla 128 h, 
Pop Ivan 136 h, Hnitessa 149 h. 

 

 

Cmentarz wojenny Kamień znajdujący się po polskiej stronie granicy. 

 

Wracamy trzymając się niebieskich znaków polskiego szlaku. 

 

Drogowskaz szlaków 
na trakcie węgierskim. 
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Kierujemy się w stronę wsi Czeremcha. Mijamy tablice drogowe: po prawej z nazwą wsi Czeremcha, zaś po lewej z 
nazwą rumuńskiego miasta Babadag i odległością do niego 1034 km. Dlaczegóż akurat do tego miasta ktoś podał 
odległość z Czeremchy? W oryginalnym brzmieniu tureckim Babadağ oznacza „góra ojca”. Nazwa ta pierwszy raz 
miała pojawić się w pracach arabskiego podróżnika Ibn Battuty i w legendzie jest wiązana z postacią Baba Sary 
Saltuka, który w XIII wieku sprowadził w jego rejon wielu Turków. Babadag jednak bardziej jest nam znany z 
twórczości Andrzeja Stasiuka, współczesnego prozaika mieszkającego niedaleko stąd w łemkowskiej wiosce. Napisał 
on książkę „Jadąc do Babadag” o zapomnianych miejscach Europy Środkowej, uważanych powszechnie za brzydsze i 
gorsze, opowiadającą także o ich mieszkańcach niesłusznie uznawanych przez zamożniejszą część świata za 
prymitywnych i zacofanych. 

Przechodzimy kilka kroków dalej. Oglądamy się za siebie, 
na tajemniczą tablicę drogową i z jej drugiej strony 
widzimy inny zaskakujący i zastanawiający napis: 
Nordkapp 3190 km. Dlaczego na tej starej drodze właśnie 
Przylądek Północny, ten najdalej wysunięty na północ 
punkt świata, do którego można dojechać drogą 
kontynentalną został wyróżniony? Leży w trudno 
dostępnej Arktyce 2100 km od bieguna północnego, za 
najdalej na północ wysuniętym miastem świata. Gdy w 
1664 roku po dwuletniej podróży włoski ksiądz Francesco 
Negri dotarł do niego jako pierwszy człowiek, napisał: 

I oto jestem na Przylądku Północnym, na skraju 
Finnmarku, i ośmielę się stwierdzić, że jednocześnie na 
końcu świata, jako że nie ma zamieszkanych miejsc 
dalej na północ. Ten fakt dopełnia moją satysfakcję. 
Przybyłem tutaj, zobaczyłem i czuję się spełniony i 
zaspokojony. Tutaj kończy się moja ciekawość. 

To odległe miejsce uważane wówczas za niegodne 
bliższej uwagi opisał również pewien dziennikarz, który 
towarzyszył księdzu Negri w podróży. Jego artykuł 
wzbudził spore zainteresowanie, przyciągnął uwagę ku 
miejscu, za którym ciągnie się tylko bezkresna 
przestrzeń oceanu, nad którym latem unosi się 
niezachodzące słońce. Jakaż metafora niosą drogowe 
informacje na drodze do Czeremchy, niezbyt dobrej dla zwyczajnych samochodów, aczkolwiek wygodnej dla 
wędrowca. 

 

Czeremcha tuż przed cerkwiskiem. Widok w stronę Przełęczy Beskid nad Czeremchą. 

 

 

Do Babadag mamy stąd 1034 km. 

 

W przeciwną stronę do Nordkapp mamy 3190 km. 
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Idziemy na południe w górę potoku Beskid, który 
zasila swymi wodami Bełczę. Wędrujemy przez tereny 
łemkowskiej wioski Czeremcha... ale nie ma w niej 
domów, nie ma mieszkańców. Czy coś pozostało po 
dawnych mieszkańcach tej doliny? Jakiś kruszejący 
krzyż przy drodze, a za nim rozległa i wciąż zielona 
łąka (widać przez kogoś koszona - nie wiadomo przez 
kogo). Bardziej spodziewać się można tutaj ducha 
dawnych mieszkańców niż żywego człowieka. Nieco 
dalej mijamy kolejny krzyż, a trochę dalej cokół 
ogołocony ze zwieńczenia. Nad doliną unosi się dziś 
bezkres spokoju, a przecież idziemy drogą wzdłuż 
której niegdyś sadowiły się chyże, pasły się krowy, a 
od czasu do czasu przejeżdżały powozy kupców 
poruszających się tym starym traktem handlowym do 
Jaślisk i z powrotem. 

Wioska została założona w roku 1527. Położenie przy trakcie na Węgry zapewniło jej szybki rozwój i w połowie XVIII 
mieszkało w niej już prawie 500 Łemków wyznania grekokatolickiego. Głównym zajęciem włościan Czeremchy był 
wypas bydła. Oprócz domostw, w wiosce stała cerkiew. Nie wiadomo kiedy dokładnie ją wzniesiono, ale w 1761 roku 
napisano, że „Wystawiono tu cerkiew niezgorszą, przez węgierskiego kapłana i miejscowych chłopów, która od 
zewnątrz była gontem podbita.” W roku 1883 wzniesiono kolejną świątynię Opieki Matki Bożej (Pokrowy). Dzisiaj nie 
ma już ani pierwszej, ani drugiej cerkwi. W miejscu gdzie stała druga cerkiew stoi obecnie (od 2011 roku) obelisk z 
ikoną przedstawiającą Matkę Boską Pokrowy. Odnotowano na nim: 

Zniszczona cerkiew Przenajświętsze Pokrowy  
wsi Czeremcha na zawsze pozostanie w pamięci 
wypędzonych z ojczystych stron w 1947 roku 
mieszkańców i ich potomków.  
Czeremcha, 20.09.2011 r. 
     sponsorzy: 
     Welykanycz Jan, Anna - Toronto, Kanada 
     Lechocki Antoni - Olsztyn, Polska 
     Łac Maria - Wolwohampton, Anglia 
     Rodzina Łac - Anglia 
     Rodzina Welykanycz - Kanada 

 

 

Za obeliskiem, w głębi cerkwiska stoi krzyż. Po drugiej stronie 
drogi znajdował się cmentarz. Stoi na nim jeszcze kilka 
starych nagrobków, ale jeden jest z czasów współczesnych. 
Spoczywa w nim Żaneta Fucziła (Janet Fuchila). W lutym 
2008 zmarła w Stanach Zjednoczonych. Urodzona za granicą 
wieś Czeremchę znała tylko z opowiadań, ale to wystarczyło - 
jej życzeniem było spocząć na ziemi jej matki. Jej prochy 
zostały pochowana tutaj latem 2008 roku. 

 
  

 

Krzyż po zachodniej stronie drogi. 

 

Obelisk z ikoną Matki Boskiej Pokrowy postawiony na cerkwisku. 

 

Tutaj na ziemi swych przodków spoczywa Żaneta Fucziła. 
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Wracamy do Lipowca. Po kilkunastu minutach marszu mijamy ruiny budynków działającego tu w latach powojennych 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lipowcu (PGR). Zaraz dalej po przeciwległej stronie drogi widzimy tabliczki z 
nazwami ulic - ustawione przy polnych drogach, wskazują ulicę Babciną i ulicę Dziadkową. Cała ta wędrówka traktem 
pamiętającym najstarsze czasy życia w dolinie przepełniona jest refleksją nad bytem i przemijaniem. Droga 
przetrwała, ale zniknęło życie jakie było kiedyś przy niej. Dzisiaj prowadzą po niej znaki żółtego szlaku turystycznego, 
prowadzą przez wspomnienie tamtych dziejów. 

 

 

Ulice: Babcina i Dziadkowa 

 

„Umarłe wsie, pogrzebani mieszkańcy, martwi żołnierze nieistniejących armii – to wszystko w zasięgu półgodzinnego 
spaceru. A jednocześnie pustka gór, zieleń, upał, cisza i drapieżne ptaki stojące nieruchomo w rozgrzanym powietrzu 
nad dolinami. Świat przypomina wtedy wielki, spokojny cmentarz całkowicie pozbawiony grozy śmierci. Wtedy 
prawie czuć pod stopami kolejne warstwy historii, ruin i kości. Bardzo jednak możliwe, że to specyfika tych stron, 
tego dziwnego rozdroża między Wschodem, który obcuje ze śmiercią jeszcze intensywniej, a Zachodem, który stara 
się w śmierć nie wierzyć” – tak pisze Stasiuk w książce „Nie ma ekspresów przy żółtych drogach” podejmując 
tematykę Beskidu Niskiego, gdzie jest czas by obejrzeć się za siebie, zastanowić się bez pośpiechu nad tym co było i 
co będzie, zatrzymać się w pędzie współczesnego życia. 

 

Tu przy drodze stały kiedyś domy wsi Lipowiec. 

 

Po pół godziny marszu z Czeremchy o godzinie 16.45 docieramy do autokaru zaparkowanego pod gospodarstwem 
agroturystycznym „Ostoja” w Lipowcu. Trakt prowadzi dalej doliną Bełczy do Jaślisk. Podjedziemy nim do tego 
starego miasteczka... 
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Rozdział II – Na węgierskim trakcie 

Słońce jest już całkiem nisko - wkrótce dotknie wzniesień Beskidu Niskiego. Jaśliska ogarnia senność. To 
niegdysiejsze miasteczko stanowiące centrum administracyjne i handlowe dla pobliskich siół swoją największą 
świetność ma już chyba za sobą. Na dawnej Łemkowszczyźnie było polską wyspą rzymskokatolickiej wiary. 
Rusnakom, czyli ludziom greckiej wiary nie wolno było się w nim osiedlać, zaś Żydzi mieli ograniczone prawa w 
dzierżawieniu nieruchomości i handlu w mieście. Rozwój Jaślisk miał znaczący wpływ na życie pobliskich siół 
łemkowskich. 

Jaśliska założone zostały w 1366 roku, jako jedno z wielu miast lokowanych wówczas na terenie przygranicznym 
przez króla Kazimierza III Wielkiego. Miasto nosiło wówczas nazwę Hohenstadt (pol. Wysokie Miasto). Było jedną z 
wielu fortyfikacji zbudowanych wówczas dla ochrony granicy państwa, jak też dla przebiegającego tędy ważnego 
traktu handlowego zwanego traktem węgierskim. Miasto miało zatem znaczenie strategiczne dla ówczesnego 
państwa polskiego, a tym samym otoczone było królewskimi przywilejami. 

Przechodzący przez Jaśliska trakt węgierski miał najistotniejszy wpływ na rozwój miasta. Traktem tym 
transportowano przede wszystkim wino z Węgier. Jaśliska otrzymały wszelkie możliwe przywileje w zakresie 
pobierania opłat z tego tytułu. Ponadto od 1595 roku każdy wiozący wino musiał składować wino w jaśliskich 
piwnicach uiszczając z tego tytułu odpowiednią opłatę tzw. „składowe”. Poza tą opłatę kupiec musiał również 
zapłacić 1 grosz od beczki na utrzymanie murów miejskich. Za niezastosowanie się do tych rozporządzeń groziła 
właścicielowi utrata towaru. Prowadziło to oczywiście do wielu zatargów z innymi okolicznymi miasteczkami, które 
takich przywilejów nie miały. Również kupcy, czy to z przymuszenia innych konkurujących miasteczek, czy też z chęci 
zaoszczędzenia na opłatach częstokroć próbowali omijać Jaśliska wioząc wino np. do Dukli, Rymanowa, czy Krosna. 
Jednak Jaśliczanie dobrze pilnowali swoich interesów i sami przeciwdziałali takiemu procederowi - napadali na 
kupców i przymusem doprowadzali do swojego miasta, by złożyli tam beczki z winem i uiścili za to wyznaczoną 
opłatę. 

Zarówno w Jaśliskach, jak też w całej okolicy rozwijało się kamieniarstwo. Jego świadectwem jest herb miasta 
zawierający trzy żarna i dwa młotki do tłuczenia kamienia. Kamień zwożony był z pobliskiego kamieniołomu na górze 
Kamień. Zwózka kamienia do Jaślisk była obowiązkiem mieszkańców okolicznych wiosek, wchodzących w skład tzw. 
klucza jaśliskiego. Z kamienia tego wzniesiono m.in. mury obronne wokół miasta, które wraz z basztami przyczyniały 
się dla bezpieczeństwa miasta (m.in. umożliwiły odparcie najazdu wojsk Rakoczego w 1657 roku). 

Najazdy wojsk, czy zatargi z sąsiadami przyczyniały się do spadku świetności miasteczka, ale prawdziwy upadek 
Jaślisk miał niespodziewanie inną przyczynę. Otóż po rozbiorach Austriacy przystąpili do modernizacji drogi przez 
znajdującą niedaleko na zachodzie Przełęcz Dukielską (500 m n.p.m.), niższą od Przełęczy Beskid nad Czeremchą, 
przez którą przebiegał trakt węgierski, o 81 m, a zarazem będącą najniższym obniżeniem w głównym grzbiecie 
Karpat. Na początku XIX wieku przeniósł się na nią cały ruch tranzytowy. Obecnie trakt węgierski wiodący przez 
Przełęcz Beskid nad Czeremchą nie ma już praktycznie żadnego znaczenia. 

 

Domy na zachodniej pierzei jaśliskiego rynku. 
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O dawnej świetności niegdysiejszego miasteczka przypomina 
zachowany układ urbanistyczny wokół rynku. Do dziś 
współtworzy go wiele drewnianych domów. Najstarsze z nich, 
pochodzące z około połowy XIX wieku, stoją na zachodniej pierzei 
jaśliskiego runku (nr 26, 29 i 30). Są to wąskofrontowe budynki o 
konstrukcji przysłupowej, w których dach opiera się nie na 
ścianach, ale na narożnych słupach. Bardzo stare domy o 
konstrukcji zrębowej znajdują się po południowej stronie przy 
trakcie węgierskim (Droga Węgierska). Tam, gdzie od traktu 
odchodzi ulica Rozpatrz stoi inna chałupa o konstrukcji 
przysłupowej kryta gontem, zaliczana również do najstarszych w 
Jaśliskach. 

 

 

Najwznioślejszym budynkiem w Jaśliskach jest oczywiście kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wzniesiono go 
około połowy XVIII wieku w miejscu stojącego tu od 1529 roku drewnianego kościoła pod wezwaniem św. 
Stanisława. Nie wykluczone, iż w Jaśliskach funkcjonowała wcześniej jeszcze jedna starsza świątynia. 

 

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach. 

We wnętrzu kościoła, w ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz 
Matki Boskiej Jaśliskiej Królowej Nieba i Ziemi. Przedstawia Matkę Bożą 
trzymającą na lewym ręku Dzieciątko, prawą przytrzymującą smukłe 
berło. Obraz namalowany jest na desce. U dołu widnieje łaciński napis: 
„Virginis in gremio tener ecce recumbit Jesus cui caeli domus - alta tronus 
qmterra scabelle” oznaczający: „Oto spoczął na łonie dziewicy miłujący 
Jezus, którego domem jest niebo, niebiosa są mu tronem, a ziemia 
podnóżkiem”. Nie jest znana historia powstania tego obrazu. Mógł 
powstać on w XV wieku w szkole krakowskiej albo nowosądeckiej, ale też 
nie wykluczone, że mógł powstał na terenach dzisiejszej Słowacji, skąd 
został przeniesiony do Jaślisk podczas wojen husyckich dla uchronienia 
przed profanacją czy zniszczeniem. Obraz Matki Boskiej Jaśliskiej Królowej 
Nieba i Ziemi został ukoronowany w czerwcu 1997 roku przez papieża Jan 
Paweł II, podczas mszy w Krośnie. 

 

Domy przy odejściu ul. Rozpatrz od Drogi Węgierskiej. 

 

Ołtarz z obrazem Matki Boskiej Jaśliskiej  
Królowej Nieba i Ziemi. 
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Opuszczamy teren dawnego miasteczka i kierujemy się na Drogę Krakowską (Dalejowską). Z prawej na rynku stoi 
budynek nawiązujący wyglądem do dawnego ratusza miejskiego, którego ruina została zburzona kilka lat temu. W 
jego podziemiach wciąż istnieją stare piwnice, w których niegdyś przechowywano węgierskie wina. Tamten czas 
jednak minął. Niedawno jednak okolica , jak i same Jaśliska (pod zmienioną nazwą Żłobiska) stały się plenerem dla 
„Wina truskawkowego”, filmu Dariusz Jabłońskiego reżyserowanego na podstawie książki „Opowieści Galicyjskie” 
Andrzeja Stasiuka. 

Droga Krakowska odchodzi od jaśliskiego rynku w 
kierunku Daliowej, po czym łukiem skręca na północ 
mijając odejście na cmentarz. Stoi w tym miejscu 
czworokątny wysoki słup kamienny, pokryty 
łacińskimi napisami (niemożliwymi do odczytania). 
To kapliczka „Na Szwedzkim Kurhanie” wzniesiona 
w 1659 roku, pod którą ponoć pochowano tutaj 
polskich rycerzy poległych w bitwie ze Szwedami, 
choć raczej jest to kurhan usypany dla żołnierzy 
poległych podczas obrony miasta przed wojskami 
Rakoczego. 

O godzinie 17.35 przekraczamy szosę Dukla-
Komańcza i wchodzimy na drogę, która zachowała 
ślady utwardzenia i odwodnienia dawnego traktu 
węgierskiego. Ma on 5 metrów szerokości. Wspina 
się na grzbiet wzniesienia zwanego Górą św. Jana. 

W dawnych czasach przebieg dróg wymuszało ukształtowaniem terenu. Przy ich budowie wykorzystywano naturalne 
doliny, przesmyki górskie, czy też przełomy rzek. Jednak niekiedy prowadzono je grzbietami górskimi, by uniezależnić 
się od wylewów wód, czy zasp śnieżnych. 

Fragment traktu węgierskiego, na który wchodzimy wspina się na grzbiet góry i szczytowym punkcie osiąga wysokość 
około 520 m n.p.m. Na zachowanym starym trakcie wiodącym tą górą utworzono ścieżkę historyczno-krajobrazową 
„Na węgierskim trakcie”. Ruszamy jej śladem. 

 

 

Początek ścieżki historyczno-krajobrazowej „Na węgierskim trakcie” od strony Jaślisk. 

 

 

Kapliczka „Na Szwedzkim Kurhanie” wzniesiona w 1659 roku. 
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Zaraz na początku, u podnóża góry mijamy kapliczkę 
domkową zwaną „Na Sołtystwie”. W jej dolnej części 
widać wnękę do studzienki. Ludowe podania mówią 
o tym, iż kapliczka ta została zbudowana nad 
cudownym źródełkiem, zawierającym leczniczą 
wodę. Według legendy pewnego dnia pastuchowie 
pasący na łąkach konie ujrzeli na łąkach wielką 
jasność, która podążała od strony Węgier na Jaśliska. 
Była to Matki Boskiej z Humennego uchodząca przed 
prześladowaniami religijnymi. Przelatując nad 
tutejszym źródełkiem pobłogosławiła je i odtąd 
bijąca z niego woda stała się cudowna, uzdrawiająca 
ludzi. Matka Boska dotarła do Starej Wsi koło 
Brzozowa, gdzie do dzisiaj odbiera cześć. 

Maszerujemy dalej traktem węgierskim nabierając 
sukcesywnie wysokości. Po 15-20 minutach 
dochodzimy do kapliczki „U Jana” pochodzącej 
ponoć z XVIII wieku, choć nie ma co do tego 
pewności. Znajduje się w niej rzeźba św. Jana Nepomucena, patrona chroniącego od złej wody, opiekuna 
podróżnych. Niegdyś był tu taki zwyczaj, by dookoła kapliczki oprowadzać bydło pędzone na targ do Rymanowa. 
Zabieg ten miał być gwarancją zdrowia i dobrej kondycji bydła, no i uzyskania tym samym dobrej ceny. 

Z okolic kapliczki „U Jana” roztaczają się wspaniałe plenery, które nie umknęły uwadze scenarzystom wspomnianego 
wcześniej filmu „Wino truskawkowe” – były one kilkakrotnie wykorzystywane w tej ekranizacji. Podążamy dalej po 
łagodnej kopule szczytowej wzniesienia. Na jej kulminacji stoi antenowy maszt telekomunikacyjny. 

 

Kapliczka „U Jana”. 

  

 

Kapliczka „Na Sołtystwie”. 
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Łagodna obrazowość okolicy urzeka - mamy stąd panoramę nieprzeciętnie piękną, typową dla Beskidu Niskiego. 
Widać stąd urokliwe fragmenty Jaśliskiego Parku Krajobrazowego z Jaśliskami u stóp naszych, za którymi ciągnie się 
w głąb horyzontu dolina Bełczy otoczona masywem Kamienia (857 m n.p.m.) i góry Kamarka (630 m n.p.m.) po 
prawej stronie. Na zachodzie widzimy zalesione masywy Ostrej (687 m n.p.m.) i Piotrusia (728 m n.p.m.) 
przedzielone doliną Jasiołki. 

 

 

Widok z węgierskiego traktu w kierunku południowo-wschodnim na dolinę Jasiołki. 
Z prawej widoczny Kamień nad Jaśliskami (857 m n.p.m.). 

 

 

Widok z węgierskiego traktu na południe. 
Z lewej wznosi się Kamień nad Jaśliskami (857 m n.p.m.), z prawej Kamarka (630 m n.p.m.), 

pomiędzy nimi znajduje się dolina Bełczy. 
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Przed nami wierzchołek. 

 

O godzinie 18.15 mijamy szczyt wzniesienia zwieńczony anteną telekomunikacyjną. Za nim zbocze delikatnie obniża 
się ku szosie na Rymanów, przy której znajduje się kilka współczesnych zabudowań wsi Szklary. Pierwotna zabudowa 
tej starej osady, wzmiankowanej w 1470 roku leżała w dolinie potoku Chyżyny (Hyżna) i należała do dóbr biskupich. 
Dzisiejsze leżą zupełnie gdzie indziej niż dawne zabudowania wsi, ulokowały się przy szosie wojewódzkiej do 
Rymanowa. 

Na asfaltowej drodze przy przystanku autobusowym w Szklarach, o godzinie 18.25 gdzie kończymy spacer ścieżką 
historyczno-krajobrazową „Na węgierskim trakcie”. Żegnamy się z przepiękną krainą delikatnych wzniesień 
porośniętych lasami i dolin pokrytych zielonymi łąkami, z dróżkami i ścieżkami, z krainą urzekającą pejzażem 
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 

Słońce coraz niżej nad doliną Jasiołki, między Ostrą i Piotrusiem. 

 

 

  



 

15 

 
DZIEŃ 2 

- 19.09.2015 - 

Rozdział III - Baranie 

Z lasów na wzgórzach otaczających Rudawkę Rymanowską wolno unoszą się welony mgły. Ponad nami niebo 
zachmurzone. Wilgotny, ale ciepły poranek nastał nad doliną Wisłoka. Ostatnie dni lata to zapowiedź zbliżającej 
się jesieni. Dzień kurczy się co raz bardziej. Ma być dzisiaj pochmurno, może nawet deszczowo, ale to nic nie 
szkodzi... wkrótce ta jesień, która już nadchodzi zabarwi te lasy płomiennymi kolorami. 

Przemieszczamy się do słowackiej wsi Šarbov, położonej pośród wzniesień liściastych lasów w dolince potoku Hrišov, 
na obszarze historycznej krainy Šariš (pol. Szarysz). Szarysz zaliczał się kiedyś do najbogatszych regionów całych 
Węgier. Leżał niedaleko znanego handlowego traktu. Dzisiaj jest jedną z uboższych miejscowości na Słowacji, 
zagubioną w górach. W wsi można „otrzeć się” o wilka, rysia, borsuka, kunę leśną, dzika, czy potężnego jelenia, 
których obecność przy tutejszych ludzkich domostwach nie jest czymś nadzwyczajnym, bo dolina leży w otoczeniu 
lasów będących ostoją dla tych i wielu innych zwierząt. 

Wybraliśmy tą wioskę, bo stąd wiedzie najkrótsza droga na najwyższy szczyt Beskidu Dukielskiego - Baranie 
(słow. Nástavok; 754 m n.p.m.). Jednak przyjeżdżając do Šarbov wiedzieliśmy, że szlak ten (koloru zielonego) może 
być pozbawiony oznakowań. Dostaliśmy wcześniej informację o takiej ewentualności i byliśmy na nią przygotowani... 
faktycznie znaki szlaku zostały zamalowane. 

Ruszamy w drogę spod przystanku autobusowego o godzinie 9.40. Stoi przy nim metalowy słupek, taki typowy na 
którym umieszcza się drogowskazy turystyczne. Tenże takich został pozbawiony. Przemieszczamy się kilka kroków w 
górę szosy i przed czerwonym budynkiem bufetu schodzimy na boczną dróżkę, którą dochodzimy na dolnej części 
jednej z dwóch równoległych nartostrad, tej północnej. Podchodzimy na grzbiet poruszając się wzdłuż talerzykowego 
wyciągu. Przez kilka chwil łapie nas chłodny, aczkolwiek bardzo krótkotrwały deszcz. 

 

Podejście wzdłuż wyciągu narciarskiego. 
Po drugiej stronie doliny z prawej widoczna Lipovina (645 m n.p.m.). 

Jesteśmy prawie w punkcie szczytowym grzbietu. Tutaj odnajdujemy ścieżkę odchodzącą w prawo na północ. Na 
jednym z drzew widzimy zamalowany znak. Ścieżką doprowadza nas na szerszą leśną drogę. Zatrzymujemy się by po 
intensywnym podejściu by odsapnąć pod parasolem drzew. 
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Deszcz ustaje, ale zostawiamy peleryny na ramionach. Odtąd poruszamy się na północny zachód. Droga wiodąca 
przez las jest wyraźna, choć mgły suną pośród drzew coraz gęściej. Krótko schodzimy lekko w dół, po czym dłuższy 
czas spokojnie w górę. Wzdłuż fragmentu naszej drogi stoją słupki orczyka narciarskiego, chyba nie używanego. 
Sprawdzamy na mapie rozwidlające się dróżki i pilnujemy północno-zachodniego kierunku marszu. 

Wkrótce dróżka przechodzi w trawers zachodniego stoku grzbietu. Podążamy przez las wilgotny, srebrzący się od 
kropel wody. Tenże las jest jakby wyjęty z „Zapomnienia” Stefana Żeromskiego: 

Jak woda przypływają i otaczają nas zimne fale leśnego chłodu, nasycone zapachem poziomek, jałowcu, młodej 
wikliny, smoły sosnowej, całym tym nie dającym się opisać, wilgotnym, gęstym, duszącym, a lak zdrowym 
zapachem lasu, ukrytego w mgłach porannych. Pachnie to jak dziki bukiet. 

 

Lysý vrch. 

Kulminację grzbietu góry Lysý vrch (699 m n.p.m.) mamy już niedaleko przed sobą, ale nie jest łysa (może kiedyś 
była). Przechodzimy blisko szczytu zachodnim zboczem. Odtąd ścieżka nieznacznie zaczyna obniżać się, aż przecina 
dróżkę przechodzącą w poprzek grzbietu i wpada na niewielką polankę. Przechodzimy środkiem polanki na jej 
przeciwległy skraj, gdzie znów zagłębiamy się w lesie wypełnionym mgłą. Pozostało nam jakieś 200-300 metrów do 
granicy państwowej. Po przecięciu polanki pniemy się w górę grzbietu. Nasza dróżka niknie nieco pod przykryciem 
starych liści i gałęzi, ale widać jak odchodzi w prawo. Parę minut później docieramy do granicy państwowej. 

 

Śródleśna polana na przełęczy oddzielającej Lysý vrch od grzbietu granicznego. 
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Przez polsko-słowacką granice przebiega czerwony szlak słowacki i niebieski szlak polski. Skręcamy w lewo i granicą 
państwową podchodzimy ku wierzchołkowi góry Baranie. Po krótkim podejściu ścieżka szlaku wypłaszcza się, 
jednocześnie skręca tak jak granica w prawo. W tymże miejscu od słowackiej strony dochodzi tutaj z bocznego 
grzbietu Skalné (715 m n.p.m.) nie ujęty jeszcze na mapach nowy zielony szlak. Stąd zostało nam już tylko 300 
metrów drogi do szczytu. 

 

Przed szczytem Baranie. 

Baranie (754 m n.p.m.), najwyższy szczyt Beskidu Dukielskiego zdobywamy o godzinie 11.00. Stoi na nim drewniana 
wieża widokowa o wysokości około 17-metrów. To wystarczy, do rozejrzenia się ponad koroną drzew, lecz niestety 
jest ona dzisiaj bezużyteczna ze względu na chmurzastą pogodę. Szkoda, bo przy sprzyjającej przejrzystości powietrza 
widać z niej nawet Tatry odległe o około 100 km. 

Wieżę wznieśli w 2006 roku słowaccy turyści 
ze Svidnika i okolic. Wcześniej stała tutaj 
stalowa wieża obserwacyjna wybudowana 
przez Niemców w okresie II wojny światowej, 
która zimą 1999/2000 runęła ze starości. Obok 
wieży przy słupku wysokościowym w 
skrzyneczce znajdujemy zeszyt na pamiątkowy 
wpis i pieczątkę. Obok stoi również tablica z 
mapą szlaków oraz drewniany schron z 
ławkami w środku wybudowany przez 
Magurski Park Narodowy. 

O godzinie 11.25. rozpoczynamy zejście ze 
szczytu kierując się żółtym szlakiem na polską 
stronę. Ten odcinek szlaku jest płatny, gdyż 
przechodzi przez obszar Magurskiego Parku 
Narodowego. Opłatę za wstęp do parku można 
uiścić poprzez wysłanie SMS-a (procedura jego 
wysyłania opisana jest na tablicy informacyjnej 
stojącej na szczycie góry). 

 

Przy polskim drogowskazie szlaków i tabliczce szczytowej. 
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Początkowo szlak dość ostro opuszcza wierzchołek. Nie trwa to jednak długo i po kilku minutach schodzenia zbocze 
przechodzi w znacznie wygodniejsze nachylenie. Szlak wprowadza nas do leśnego jaru, którego dnem wypływa ze 
swych źródeł Olchowczyk. Obniżyliśmy swoją wysokość na tyle by wyjść z chmur, leżących na wierzchołkach Beskidu 
Niskiego. Las choć dziki, robi się bardziej przejrzysty. Wydaje się nawet, że odpłynęło z niego wcześniejsze mgły, ale 
nic podobnego - one wciąż zalegają w wyżej położonych partiach. 

Podążamy już dość płasko przekraczając raz i drugi potok Olchowczyk, przelewający się przez kamienne koryto. 
Omijamy powalony na ścieżkę konar starego buka, gdzie leży zostawiony na żer przyrodzie. Z lewej nad jarem potoku 
wznosi się Ruban (621 m n.p.m.), zaś z prawej Kury Wierch (601 m n.p.m.), na którym ponoć znaleźć można kamienie 
z różnymi napisami, znakami, datami, czy krzyżami. 

 

Dolina źródlisk Olchowczyka. 

 

 

Jar Olchowczyka. 
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Magurski Park Narodowy. 
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Około godziny dwunastej opuszczamy Magurski Park Narodowy, a chwilę później las – wchodzimy do przysiółka 
Kolonia należącym do leżącej po przeciwnej stronie wzgórza Horb (516 m n.p.m.) wsi Olchowiec. Nazwa wsi pochodzi 
od drzewa olchy. Olchowiec założony został przez osadników wołoskich w I połowie XVI wieku. Przed wojną 
mieszkało w nim około 80 rodzin łemkowskich oraz kilka cygańskich. W czasie II wojny światowej Niemcy wywieźli 
ludność cygańską do obozów koncentracyjnych. Po wojnie w ramach akcji „Wisła” większość mieszkańców 
przymusowo przesiedlono na tereny ówczesnego ZSRR. Część rodzin uniknęło przesiedlenia, dzięki fikcyjnym 
metrykom chrztu rzymskokatolickiego, wystawionym przez proboszcza ze Żmigrodu (wyznanie było ważnym 
kryterium przy przesiedleniach). Dzisiaj Olchowiec zasiedla kilkanaście rodzin, potomków rdzennych Łemków 
zasiedlających wieś przed wojną. Z kolei w przysiółku Kolonia mieszka też człowiek niezwyczajny i nie jest to Łemko. 
Spotkanie z nim mieliśmy umówione już od dawna i nie mogliśmy się go już doczekać. Z zasięgiem jest tutaj kiepsko, 
ale udało się nam skontaktować z nim telefonicznie... czeka na nas, więc maszerujemy co tchu, bo czas nam się nieco 
obsunął. 

 

Olchowiec-Kolonia. 

 

Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami przed 
niewielkim wzniesieniem Horb (516 m n.p.m.) 
opuszczamy żółty szlak, który biegnie dalej 
asfaltówką do centrum Olchowca. Odbijamy w 
lewo i maszerujemy na południowy zachód 
utwardzoną drogą. Droga delikatnie pnie się do 
góry dając nam ładny pejzaż okolicy, zielonych 
pastwisk ograniczonych łagodnymi wzniesieniami 
porośniętymi gęstym lasem. Podchodzimy niemal 
pod sam las pokrywający boczny grzbiet 
odchodzący od Baranie, gdzie droga łamie się 
ostro na północny zachód. Ten las który był przed 
momentem przed nami, a teraz jest po naszej 
lewicy rośnie w obszarze Magurskiego Parku 
Narodowego, Cały przysiółek Kolonia leży na 
pograniczu parku. 

Z prawej dość okazale widać Horb, który jest jak wysepka otoczona pastwiskami. Jego wierzchołek też porośnięty jest 
lasem. Jest zbyt niski, aby pokryły je chmury, tak jak wierzchołek Baranie, które wciąż w nich tonie. Mijamy ciąg kilku 
obejść. Droga stopniowo obniża się ku widocznym zagajnikom mijając kilka obejść, po czym skręca na chwilkę w 
prawo, a potem zataczając łuk na północ dochodzi do bocznej drogi odchodzącej na lewo. Skręcamy w nią 
przechodząc mostkiem nad strumieniem. 

 

Przydrożna kapliczka. 
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Stara chyża w Olchowcu. 

 

Podążamy w górę zbocza, mijając z prawej domostwo, po 150 metrach mamy skręt w lewo, a zaraz potem w prawo i 
mijamy kolejne domostwo tym razem z lewej. Z prawej pasą się cztery młode byczki, na szczęście odgrodzone od nas 
elektrycznym pastuchem. Powyżej pastwiska stoi stara łemkowska chyża. 

 

Zbliża się godzina trzynasta, gdy wchodzimy na teren obejścia, 
podchodzimy do drzwi i stukamy w nie pięścią: - Jest tam kto? 
Otwierają się drzwi, w progu staje szczupły, starszy mężczyzna w 
białych spodniach nohałkach, białej koszuli zwanej soroczką, z 
przywdzianym z wierzchu lajbikiem... - Dzień dobry, panie Tadeuszu! 
Nie mogliśmy doczekać się spotkania! 

  

 

Stara Dzień dobry, panie Tadeuszu!  
Nie mogliśmy doczekać się spotkania! 
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Rozdział IV - Muzeum Kultury Łemkowskiej w Olchowcu 

Olchowiec to wioska zagubiona gdzieś niemal w sercu Beskidu Niskiego, położona w uroczej krainie zamkniętej ze 
wszystkich stron lesistymi wzniesieniami, niemalże odizolowana. Wioski łemkowskie miały przeważnie zabudowę 
szeregową, co warunkowało naturalne ukształtowanie dolin, w których lud ten osiedlał się. Tutaj jest trochę 
inaczej, bo w centrum tej krainy wznosi się Horb. 

Wieś Olchowiec założona została w I połowie XVI wieku na prawie wołoskim, u zbiegu potoku Wilsznia z potokiem 
Olchowczyk. Jej nazwa pochodzi od olchy, drzewa, które w języku ukraińskim nazywane jest wilcha. Długo, bo aż do 
połowy wieku XIX leżała w dobrach rodziny Stadnickich. Pierwsza cerkiew dla wsi została zakupiona i przywieziona z 
terenu ówczesnych Węgier, a dzisiejszej Słowacji. W 1880 roku wieś liczyła 400 mieszkańców (390 grekokatolików i 
10 Żydów). W 1934 roku obok starej, chylącej się ku upadkowi i zbyt małej cerkwi, wybudowano nową unicką 
cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari. Przed II wojną światową wioska liczyła blisko 
90 gospodarstw i około 500 mieszkańców. W okresie międzywojennym, w 1935 roku przeprowadzono komasację 
gruntów wsi, w wyniku której część mieszkańców mogła przenieść się w nowe miejsca. Wydarzenia poprawiły byt 
mieszkańców wioski i dały zaczątek przysiółkowi Kolonia. 

Podczas II wojny światowej okupanci wywieźli do Niemiec 48 mieszkańców wioski, z których do domów powróciło 
zaledwie 5 osób. W tymże czasie wywieziono do obozów koncentracyjnych niemal całą ludność cygańską. Po 
wyzwoleniu wioski jeszcze w 1944 roku znaczną część mieszkańców wioski (75% ludności) przesiedlono w głąb 
ówczesnego ZSRR na mocy zawartych umów polsko-sowieckich. Trzy lata później pozostałą część rodzin objęto 
przesiedleniami w ramach akcji „Wisła”. Dziesięciu rodzinom udało się jednak pozostać w wiosce, a to dzięki 
fałszywym metrykom chrztu rzymskokatolickiego, wystawionym przez proboszcza ze Żmigrodu. 

Dzisiaj Olchowiec jest jedną z niewielu łemkowskich wsi Beskidu Niskiego, w których mieszka ludność łemkowska 
wyznania grekokatolickiego. Zachowały się też oryginale chyże łemkowskie. W jednej z nich w latach 70-tych 
zamieszkał łodzianin, niezwykle sympatyczny 85-latek, który... 

Wszystkie góry przeszedł, wszystkie przewędrował, 
Zaszedł do Olchowca, tam się ulokował. 
Kupił sobie chatę, pobratał z Łemkami, 
Ich życie pokochał z wszystkimi trudami. 
Łemku Ty nasz Łemku, przyjacielu drogi, 
Niech Ci szczęście dadzą te nabyte progi. 
Niech Twoja żoneczka uśmiechem Cię darzy, 
Radość niech nie znika z Waszych miłych twarzy. 
Niech Wam drzewa szumią i ptaki śpiewają, 
A owieczki w górach na dzwoneczkach grają. 
Niech Wam słonko świeci, strumyk szeleści, 
I wietrzyk z gór niesie same dobre wieści. 
Będziem się spotykać u Was na gościnie, 
przy ognisku śpiewać o tej Łemkowinie, 
co przyszła do Łodzi po miejskich górali, 
By przez dalsze lata w górach gazdowali. 
Ty wiesz co pokochać, co wiernym zostaje, 
Czemu można ufać, co życia dodaje. 
To góry, to lasy, bezkresne przestrzenie, 
To ścieżki zawiłe, duchów leśnych cienie. 
To kwiatki przy drodze niewinnie rosnące, 
To zioła i trawy wśród lasów kwitnące. 
Czy w upalnym słońcu, czy w blasku księżyca, 
Wszystko co jest górskie serce Twe zachwyca. 
My również jesteśmy pod wpływem natury, 
I chętnie chodzimy właśnie z Tobą w góry. 
Dziś też tu jesteśmy żeby razem z Wami, 
Zwiedzić okolicę i poznać z Łemkami. 
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Tenże list zatytułowany „Do Tadeusza K.”, a napisany blisko ćwierćwiecze temu, 29 sierpnia 1981 roku przez 
przyjaciół pana Tadeusza Kiełbasińskiego, również i dzisiaj idealnie oddaje to, co sami chcielibyśmy opowiedzieć o 
tym niezwykłym człowieku i o tym co sami czujemy w sercach ogarnięci jego ogromną serdecznością i gościnnością. 
Troszku nas dużo, ale jakoś sadowimy się w obejściach przed jego chyżą: – Добриден! Витайте! – oficjalnie wita nas 
pan Tadeusz w łemkowskim języku i rozpoczyna gawędę o świecie Łemków stojąc przed progiem pod okapem 
strzechy chyży. Jest to opowieść o radościach i smutkach codziennego łemkowskiego życia, o zwyczajnej ludzkiej 
miłości i tęsknocie, o małej ojczyźnie ludu rozproszonego po świecie. O tychże sprawach rozmawia się i śpiewa na 
Łemkowszczyźnie. Bardzo piękne są łemkowskie pieśni i spiwanky, zaś muzyka kapel łemkowskich porywająca do 
tańca. Pan Tadeusz przerwał w tym miejscu opowieść bo z głośnika ustawionego w oknie izby wydobyły się 
łemkowskie rytmy... A jakże! Zatańczyliśmy! 

 

– Добриден! Витайте! 

 

A jakże! Zatańczyliśmy! 
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W ogródku przed chyżą. 

Wkrótce przenosimy się do wnętrza drewnianej chyży. To typowa, o zrębowej konstrukcji, oryginalna chałupa 
łemkowskiej rodziny - ocalona przez naszego gospodarza i zachowana w swoim pierwotnym kształcie . Wszystko jest 
w niej zadaszone pod jednym dwuspadowym dachem krytym słomianą strzechą: pomieszczenia mieszkalne, alkowa i 
sień, a także pomieszczenia gospodarcze, czyli stodoła, komora i obora. 

Gospodarz zaprasza nas do pomieszczania z piecem kuchennym i chlebowym, gdzie trwa dalsza gawęda. Siedzimy 
zasłuchani, zajmując wszelkie dostępne miejsca w izbie, włącznie z podłogą. A czas - jak to bywa przy tak 
wciągających gawędach - szybko mija. Każdy kawałek drewna znajdujący się pod strzechą tej starej chałupy kryje w 
sobie przynajmniej drobny szczegół godny uwagi, czasem smutny, czasem wesoły, a czasem tajemny i magiczny, jak 
cały nasz pobyt w Olchowcu. 

 

W izbie. 
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W izbie znajdują się zwyczajne dla łemkowskiej chyży 
sprzęty: łóżko, stół, ława, zydle i kołyska, są też 
łemkowskie zabawki, pisanki, ikony, a także modele 
łemkowskich cerkwi wykonane przez Zdzisława Hibszera.  

Pan Tadeusz zaraz po tym, jak został właścicielem chyży 
zaczął w niej gromadzić pamiątki z Łemkowszczyzny, które 
wpadały mu do rąk podczas wędrówek po terenach 
Beskidu Sądeckiego, Niskiego i Bieszczadów. Znaczna ich 
część eksponowana jest w pomieszczeniu dawnej obory 
i stodoły. Ekspozycję poszerzają sprzęty z Bojkowszczyzny 
i Huculszczyzny, a uzupełnieniem ją znalezione 
pozostałości po walkach o Przełęcz Dukielską. 

 

Zbyt krótka była nasza wizyta u pana Tadeusza Kiełbasińskiego. To człowiek nadprzeciętnej natury, który urzekł nas 
swoimi opowiadaniami, a przede wszystkim wszechogarniającym ciepłem i dobrodusznością. O godzinie 14.20 z 
żalem do upływającego czasu żegnamy się, życząc gospodarzowi i jego żonie Krystynie wszystkie dobrego: – Дай вам 
Боже щастя и здоров'я! 

 

Jeszcze jedna wspólna fotografia. 

 

 

Z gospodarzami w izbie. 

 

Ekspozycja w pomieszczeniach gospodarczych chyży.  

Prezentacja czuchani. 
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Opuszczamy łemkowskie obejście otoczone płotem z drewnianych drągów, wspartych na słupkach przykrytych 
dwuspadowymi daszkami. Gospodarz w łemkowskim stroju chciałby jeszcze wiele nam opowiedzieć, ruszamy w 
drogę gdy przywołuje z powrotem pokazuje i daje do przymierzenia tradycyjną czuchanię. Niestety musimy iść, znów 
żegnamy się, wracamy na drogę, a za sobą słyszymy jeszcze: – Щестливой дорогы! 

Schodzimy dróżką na północ, potem na rozwidleniu skręcamy na wschód. W ten sposób obchodzimy wzniesienie 
Horb i docieramy do centrum Olchowca. Stoi tutaj cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do 
Bari, przy niej druga oryginalna chyża, zaś przed cerkwią mamy rzadkość na Łemkowszczyźnie: zabytkowy kamienny 
mostek. Przerzucony nad Olchowczykiem prowadzi do świątyni. Nam pora jednak przemieścić się do innego miejsca 
znajdującego się nieopodal, gdzie czekają na nas potomkowie rdzennych Łemków. 

 

 

Kamienny mostek i cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari w Olchowcu. 

 

W Olchowcu zobaczyliśmy jak mieszkała tradycyjna łemkowska rodzina. O godzinie 14.45 wyjeżdżamy z wioski i 
przejeżdżamy do innego miejsca istotnego dla zachowania kultury łemkowskiej. Tam chcemy zobaczyć jak mieszkali 
inni Łemkowie, bo „my również jesteśmy pod wpływem natury”, chcemy „zwiedzić okolicę i poznać z Łemkami”. 
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Rozdział V - Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej 

Wieś miał założyć niejaki Zyndram z Maszkowic herbu Słońce, który otrzymał za zasługi wojenne obszary leśne od 
króla Władysława Jagiełły. Zyndram przybył tutaj z jeńcami pojmanymi w bitwie pod Grunwaldem, których 
skierował do wyrębu lasu. Tak miała powstać osada przy potoku Panna, zwanym niegdyś Sołotwyna. Nie ma 
pewności, czy faktycznie tak było, bowiem pierwsze wzmianki o wsi Zyndranowa pojawiają się dużo później. 

Zyndranowa rozwijała się na styku różnych kultur i grup etnicznych. Mieszkali w niej Łemkowie, Żydzi i Cyganie. Przed 
II wojną światową wioska liczyła 180 rodzin, w przeważającej części łemkowskich. Po wojnie mieszkańcy wioski 
zostali przesiedli na ziemie zachodnie. Po wojnie pojawiła się tu inna ludność napływowa, która zajęła 10 zabudowań 
Zyndranowej. W późniejszych latach powojennych powróciło do swojej rodzinnej wioski kilka rodzin łemkowskich. 
Bez problemów rozpoznali swoje góry, strumyki i lasy, za wyjątkiem zniszczonej wsi. Jednym z powracających do 
wyludnionej wioski był Teodor Gocz. Przywitał go jego pradziadek - Teodor Kukieła, który miał wtedy 91 lat (zmarł 
dwa lata później). Pradziadek był pisarzem gromadzkim, dzięki czemu lepiej mu się powodziło. Jego dom różnił się od 
typowych chat łemkowskich. Wybudowany został w 1860 roku jako kurna chata, ale w 1901 roku dobudowano w 
niej kuchnię i komin. W roku 1923 dobudowano w jej obejściach oddzielną koniusznię, a w roku 1934 chlewik. 

 

Skansen wsi łemkowskiej w Zyndranowej. 

Teodor Gocz zamieszkał w starej chyży, założył rodzinę i rozpoczął budowę nowego domu. W roku 1968 nowy dom 
był gotowy - przeniósł się do niego, a w chyży z pomocą przyjaciół, działaczy społecznych urządził wystawę pamiątek 
łemkowskich i eksponatów z czasów wojny, które od lat gromadził. Tak w Zyndranowej zaczęła funkcjonować Izba 
Pamiątek Kultury Łemkowskiej. Placówka ta rozwijała się mimo trudności finansowych, mimo niejednokrotnego 
braku przychylności władz, czy urzędników, 
popularyzując kulturę Łemków i chroniąc ją od 
zapomnienia. Izba rozrosła się przekształcając we 
wspaniałe muzeum - skansen kultury łemkowskiej, 
który z czasem wzbogacił się zabudową. Stoją tu 
również.studnia z żurawiem, wiatrak z Wapiennego, 
kapliczka, cygańska kuźnia z Olchowca, karczma. 

Spacer po Muzeum Kultury Łemkowskiej w 
Zyndranowej zaczynamy od obejrzenia ekspozycji 
pamiątek zgromadzonych w niedawno wybudowanym 
pawilonie wystawowym. Oglądamy m.in. tradycyjne 
stroje łemkowskie, liczne pamiątki z życia mieszkańców 
łemkowskiej wioski., a także związane z cerkiewnym 
duchowieństwem: ikony, szaty liturgiczne, krzyże. 

  

 

Stara chyża wybudowana w 1860 roku (pierwotnie jako kurna chata). 
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Po skansenie oprowadzają nas pani Maria, żona Teodora Gocza oraz ich syn Bohdan. Spod pawilonu wystawowego 
prowadzą nas między budynki starej zagrody łemkowskiej. Wyróżnia się w niej wspomniana wcześniej chyża Teodora 
Kukieły, mieszcząca pod jednym dachem pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze oraz pomieszczenia dla inwentarza. 
W pomieszczeniach gospodarczych znajdziemy mnóstwo przedmiotów codziennego użytku, różnorodne narzędzia, 
sprzęty rolnicze. W jednym z pomieszczeń zgromadzono sprzęty rzemiosła tkackiego, w stajni mamy sprzęty 
związane z utrzymaniem zwierząt hodowlanych. 

W drugiej części domu znajduje się obszerna izba, z kompletnym, tradycyjnym układem mebli i wyposażeniem. 
Wszystko jak dawniej, tutaj można poczuć tamten klimat dawnego życia - ach jakby jeszcze napalić w tym starym 
piecu. Ślady przeszłości we wnętrzu tej starej chyży są przenikliwe. Z tyłu za izbą w malutkim pomieszczeniu 
odkrywamy pracownię pradziadka, kancelarię pisarza gminnego wypełnioną dokumentami i zdjęciami 
przybliżającymi jego historię oraz historię całej wsi. 

 

  

Izba mieszkalna. 

 

Wewnątrz znajdziemy przedmioty codziennego użytku - w sieni żarna, wagi, narzędzia stolarskie, w stajni - 
ekspozycję dotyczącą pasterstwa i rzemiosła tkackiego, na boisku - narzędzia i sprzęt rolniczy. W izbie obejrzymy 
tradycyjny układ mebli, piec, sprzęt kuchenny, ale też łemkowskie stroje ludowe. Zaraz za nią znajduje się kancelaria 
pisarza wiejskiego - ze starymi banknotami i monetami, dokumentami i zdjęciami, opowiadającymi o życiu 
mieszkańca tego budynku, ale i całej wsi. W komorze zorganizowana została ekspozycja sztuki cerkiewnej: ikon, 
elementów wyposażenia, szat liturgicznych, krzyży. 

 

  

Pomieszczenia gospodarcze. 

 

Naprzeciwko chyży stoi koniusznia. Tam znajdują się pamiątki z czasów, które najtragiczniej odcisnęły się na barwnej 
kulturze Łemków. Pokazują one dramat wojny, są świadectwem niesprawiedliwego losu zgotowanego im przez 
powojenne władze rządzące naszym krajem. 
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We wnętrzu koniuszni zgromadzono pamiątki historyczne z czasów obu wojen światowych. Wiele z prezentowanych 
tutaj eksponatów pochodzi z najbliższej okolicy: broń, mundury, hełmy i inne sprzęty wojskowe. Łemkowie walczyli i 
ginęli podczas obu wojen światowych, walcząc m.in. w wojsku polskim. Jakże niedorzeczne w kontekście tamtych 
ofiar wydają się być represje wobec ludności łemkowskiej, pozbawiające ich prawa do życia na rodzinnej ziemi. 
Ponieśli ofiarę w walce o wolność, której po wojnie nie zaznali. Minęło już wiele lat od tamtego czasu, ale Łemkowie 
wciąż tęsknią: 

„...ТУ ХОЧУ ЖИТИ, УМИРАТИ 
ДЕ ЖИЛИ МІЙ ОТЕЦ І МАТИ...” 

Павлович 

...głosi motto zyndranowskiego muzeum. Chcielibyśmy zmienić minioną historię, ale zrobić się tego nie da. Pamięć 
ofiar Łemkowszczyzny wyrażają dwa pomniki wzniesione na terenie muzeum. Jeden z nich poświęcony jest 
żołnierzom poległym w walkach na Łemkowszczyźnie. Ten drugi postawiony został w miejscu poprzedniego z 1975 
roku, który został wysadzony w powietrze na rozkaz władz PRL, a.upamiętnia ofiary obozów w Talerhofie i Jaworznie. 

 

  

Pamiątki z czasów wojny. 

 

Na zewnątrz po południowej stronie koniuszni wiszą stare trójramienne krzyże, prawdziwe dzieła sztuki kowalskiej, 
które pozostały po nieistniejących cerkwiach i zdewastowanych cmentarzach. Widać na nich upływ czasu, ale wciąż 
tutaj wiszą na tzw. „łemkowskiej ścianie płaczu” stanowiąc świadectwo o przejmującej, tragicznej historii. Podobnie 
jak te krzyże stojące samotnie wśród pól i łąk, przy wiekowych drogach przykazują pamiętać o przeszłości. 

Nieopodal krzyży stoi mur z wmurowanymi tablicami oraz 
płaskorzeźbami przedstawiającymi nieżyjących artystów 
łemkowskich, reprezentowanych tutaj postaciami: 
Wołodymyra Chylaka (1843-1893), Epifaniusza Drowniaka 
(1895-1968), Iwana Rusenki (1890-1960). Kilka razy w roku 
zyndranowski skansen ożywa, gdy na jego terenie 
organizowane są różnorodne wystawy, plenery i imprezy 
folklorystyczne. Od 1992 roku skansen organizuje doroczne 
Święto Tradycji Łemkowskiej na Pograniczu Kultur „Od Rusal 
do Jana” („Од Русаля до Яна”). Przyjeżdżają wtedy tutaj 
Łemkowie z Polski i zagranicy, a także turyści. 

 

 

 

 

 

Krzyże po zniszczonych cerkwiach i zdewastowanych  
cmentarzach. 



 

30 

 

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. 

 

 

Kończy się nasz spacer po zyndranowskim skansenie. 

 

Kończy się nasz spacer po zyndranowskim skansenie. Zyndranowa to jedna z tych nielicznych łemkowskich wiosek, w 
których ożyła na nowo Łemkowszczyzna, choć naliczyć w niej można obecnie tylko około 30 rodzin pochodzenia 
łemkowskiego, w dużej części zasymilowanych już z inną napływową ludnością. Zawsze tu tak było, że we wsi ludzie 
dobrze żyli ze sobą mimo różnic kulturowych: Łemkowie, Żydzi, Cyganie i Polacy. Dzisiaj żyją tutaj wspólnie ludzie 
obrządku prawosławnego, grekokatolickiego i rzymskokatolickiego. Z dala od arterii komunikacyjnych mieszkańcy 
dzielą miedzy sobą malowniczą dolinę, bo jest ona jak oaza spokoju. Warto tu być, warto tu wracać, warto pamiętać. 
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DZIEŃ 3 

- 20.09.2015 - 

Rozdział VI - Do Wołtuszowej przez beskidzkie połoniny 

Połoniny poza Bieszczadami? Gdzie? Otóż są takie miejsca w Beskidzie Niskim pokryte rozległymi łąkami, na 
podobieństwo połonin znanych z Bieszczadów. Kiedyś pokryte były pasami łemkowskich pól i łąk, dzisiaj stanowią 
rozległe murawy, na których powstrzymana została sukcesja lasu. Nie są bardzo rozległe, ale za to... mniej 
popularne od Bieszczadów. 

Na „beskidzkie połoniny” wybieramy się z Iwonicza-Zdroju, spod budynku sanatorium „Pod Jodłą”. Stamtąd 
kierujemy się na północ idąc wzdłuż potoku Iwonka - aleją Leśną przechodzimy obok basenów i docieramy do 
amfiteatru stojącego pod stokami Przedziwnej (551 m n.p.m.), góry zwanej też Łysówką, na stoku widoczne są 
jeszcze ruiny dawnych skoczni narciarskich. Wzniesienia otaczające dolinę Potoku Iwonickiego porośnięte są lasami o 
charakterze dawnej puszczy karpackiej, w której dominuje buczyna karpacka. O godzinie 10.00 opuszczamy w tym 
miejscu aleję Leśną. Strzałki zielonego szlaku kierują nas na wschód na leśne stoki Gloriety (552 m n.p.m.), wznoszące 
się po naprzeciwko Przedziwnej. Na szczycie tej góry stała w XIX wieku ozdobna glorieta, zaś w okresie 
międzywojennym wysoka dwupiętrowa wieża z dookolnym widokiem. 

Zielony szlak jest szlakiem gminnym, łączącym dwa uzdrowiska: Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój. Ma 7 kilometrów 
długości, a ochrzczony został nazwą „Czy zobaczymy Tatry?”, bo przy dobrej przejrzystości powietrza z „beskidzkich 
połonin” przez które szlak ten przeprowadza zobaczyć można Tatry. 

 

 

Leśne stoki Gloriety. 

 

Tymczasem wspinamy się leśną drogą, zdobywając niezbyt strome zbocze wzniesienia. Droga pnie się po stoku nieco 
ponad Stefanową Doliną. O godzinie 10.15 wychodzimy na przełęcz, gdzie kończy się las. Można tu odpocząć, bo na 
skraju lasu stoją ławki i jest też miejsce na rozpalenie ogniska (jaka szkoda, że nie zaopatrzyliśmy się w kiełbaski). W 
tym miejscu szlak skręca ostro na prawo. 
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Przed przełęczą. 

 

 

Grupa na przełęczy pod Glorietą. 

 

Szlak odchodzi od lasu i wspina się lekko na pokryty trawami grzbiet, niezwykle widokowy przy sprzyjających 
warunkach pogodowych. Jest jednak mgła, a właściwie wchodzimy w bardzo niską chmurę. Widoczność jest 
niewielka i idziemy w zwartej grupie, bo na łąkach łatwo zgubić szlak w takich warunkach, szczególnie na rozejściach 
dróg. 

Przechodzimy przez obszar dawnej łemkowskiej wsi Wólka. Nie został już po niej żaden ślad. Była to niewielka 
wioska, założona w 1577 roku na prawie wołoskim na prywatnych dobrach. Nigdy nie było w niej cerkwi, a wierni 
uczęszczali do świątyń z sąsiedniej Bałuciance lub w Klimkówce. Po wojnie ludność Wólki przesiedlono w sierpniu 
1945 roku na teren obecnej Ukrainy w rejon Tarnopola. Opuszczone domy wsi rozebrano w 1948 roku. Przez 
następne lata pola Wólki uprawiali mieszkańcy okolicznych wsi. Pozostałości po obejściach, studnie i sady zniknęły w 
wyniku rekultywacji terenu. 

http://4.bp.blogspot.com/-_EvmiRCcnr8/Vg0udH2ZrWI/AAAAAAABYWQ/qOk8AIcH02Y/s1600/2015.09.20+10.21.30+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com].jpg
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Mijamy dróżkę odchodzącą w lewo, i zaraz dalej nasza 
dróżka wchodzi na chwilkę do młodego lasku. 
Podchodzimy po nieco bardziej stromym zboczu na 
grzbiet wzniesienia Przymiarek i niebawem skręcamy 
w lewo na wschód, a przy okazji mijajmy ścieżkę 
odchodząca w prawo do Lubatowej. Idziemy w 
kierunku kulminacji grzbietu Przymiarki (640 m 
n.p.m.). Po krótkiej chwili znów wychodzimy na 
trawiaste połacie, przypominające do złudzenia 
połoniny. Wygodny dukt prowadzi nas przez rozległe 
łąki okryte mgłą pod drogowskaz do Bałucianki. W 
skrzyneczce przymocowanej do słupka drogowskazu 
znajduje się zeszyt do którego można się wpisać. 
Liczyliśmy też na pieczątkę, a tej nie było. To chyba 
najbardziej atrakcyjne miejsce pod względem 
widokowym. Na południowym zachodzie, zaraz po 
lewej stronie masywu Cergowej Góry szczęściarze, 
którzy trafią na bardzo dobrą pogodę mogą ujrzeć 
Tatry. 

 

 

 

 

„Beskidzkie połoniny”. Odejście szlaku do Bałucianki na grzbiecie Przymiarki. 

 

Szlak schodzi na północną stronę grzbietu. Prowadzi pod kapliczkę otoczoną brzozami i świerkami. Tryska przy niej 
źródlana woda. Kierujemy się stąd na północ w stronę wzniesienia Glorietka (573 m n.p.m.). Wychodzimy z chmury 
pod którą ukazuje się na dolina Taboru, gdzie leży Rymanów-Zdrój. Opuszczamy „beskidzkie połoniny”. Wkrótce 
wchodzimy do lasu, gdzie błotnistą, bardziej stromą dróżką wychodzimy na ulicę Spacerową w Rymanowie-Zdroju. 
Dochodzimy nad rzekę Tabor, gdzie przy przystanku autobusowym robimy sobie przerwę. 

 

 

Chcieliśmy pokazać Tatry, a mówią, 
że zasłoniliśmy je peleryną z logiem TPN-u. 



 

34 

 

Przed nami dolina Taboru. 

 

Znajdujemy się w granicach administracyjnych miasta Rymanów-Zdrój, ale dawniej miejsce to należało do 
połemkowsko-polskiej wsi Deszno. Była to graniczna wieś leżąca na północnym skraju Łemkowszczyzny, zamieszkała 
przez ludność mieszaną. Jej północną część zamieszkiwali Polacy, a południową Łemkowie, którzy nazywali wieś 
Doszno, a nie Deszno. We wsi żyły również mieszane rodziny polsko-łemkowskie, z których Łemkowie uniknęli 
przesiedlenia podczas powojennej akcji „Wisła”. 

O godzinie 12.20 przechodzimy przez most na rzeką Tabor. Przecinamy dawny trakt węgierski, a obecną drogę 
wojewódzką nr 887 i wchodzimy na asfaltową alejkę pnącą się na stok Żabiej. Po kilku krokach alejka skręca w prawo. 
Tutaj odnajdujemy ścieżkę pnącą się ostro wprost na zalesiony stok. Podążamy nią i nie mija pięć minut, gdy po 
krótkim podejściu osiągamy ścieżkę zdrowia. Z lewej widzimy ostatni przyrząd do ćwiczeń oznaczony numerem 20. 
Skorzystamy ze ścieżki zdrowia, ale pójdziemy niejako „pod prąd” jej ciągu, mijając wspak kolejne przyrządy do 
ćwiczeń. Skręcamy zatem w prawo, a zaraz po tym skręcie mamy rozwidlenie dróg. Właściwą jest lewa odnoga. 
Pokonujemy stromiznę wyprowadzającą nas na grzbiet 
Żabiej. Jeszcze przed kulminacją Żabiej (481 m n.p.m.) 
mijamy stanowiska do ćwiczeń oznaczone numerami 19 i 
18. Dalej to już mamy lekki spacerek, podczas którego 
mijamy pięć stanowisk do ćwiczeń. 

Nie jest to typowa ścieżka zdrowia. Zwykle tego typu trasy 
wyposażone są w statyczne przyrządy do ćwiczeń, jak 
kołki, belki, drabinki. W przypadku tej ścieżki zdrowia jest 
inaczej, bo znajdujące się tutaj przyrządy są ruchome i 
przypominają przyrządy znane z siłowni. Podczas marszu 
zatrzymujemy się przy nich by dociec jak z niego 
skorzystać. Nic nie szkodzi, że nie zawsze możemy sami na 
to wpaść, bo z pomocą służą tablice informacyjne 
zawierające niezbędne instrukcje. 

 

Za stanowiskiem nr 13 wychodzimy na rozległe trawiaste tereny. Zakwitły na nich 
jasnoróżowe kwiaty zimowitów jesiennych (Colchicum autumnale). To znak, że kończy się już 
lato i u progu mamy jesień - zimowity zwiastują zbliżającą się zimę. Trawiaste zbocza pną się 
na południe i południowy wschód, niestety niknąc we mgle. Szkoda, bo zapraszają by 
podążyć w górę do rosnącej gdzieś tam niedaleko lipy „Królowa Wołtuszowej”. A znajdujemy 
się na terenach dawnej wsi łemkowskiej Wołtuszowa, której ślady można jeszcze tutaj 
odszukać. 

 

 

Zimowit jesienny. 

 

Na ścieżce zdrowia. 

http://3.bp.blogspot.com/--YA9ZkpP_ZU/Vg0unMb7iwI/AAAAAAABYWI/O8G_QbwoPeA/s1600/2015.09.20+13.11.10+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com].jpg
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Trawiaste murawy Wołtuszowej nikną we mgle. 

 

Wołtuszowa, zwana po łemkowsku Wołtuszewą założona została na prawie wołoskim w 1470 roku. Wtedy w 
dokumentach figurowała jako Valathoslava. Była to nieduża wioska - przed II wojną światową liczyła 28 domów. 
Mieszkańcy Wołtuszowiej i okolicznych miejscowości łączyły dobrosąsiedzkie stosunki, w tym z pobliskim 
Rymanowem-Zdrojem zamieszkanym przez ludność polską. Świadectwem tego jest założycielka Rymanowa-Zdroju 
hrabina Anna Potocka, która po śmierci męża zamieszkała w niewielkim folwarku u wylotu wołtuszowskiej doliny, w 
miejscu zwanym dzisiaj Polaną Wilczą. Wspominała potem tak tamten czasu: „Z wszystkich lat mego wdowieństwa 
najmilsze mi były ponoć te lata, gdy młodsze dzieci były jeszcze przy mnie, a starsze przyjeżdżały na wakacje w to 
prześliczne ustronie. Chatynka była maleńka, ale ślicznie urządzona, pełna wonnego ziela i kwiatów, pełna śpiewu i 
wrzawy mojej siódemki”. 

 

 

Wołtuszowa i Łemkowie wyrzeźbieni. 

 
  



 

36 

Życie z wioski zniknęło, niedługo potem wioskę dotknął kres istnienia, tak jak inne łemkowskie wioski. W 1945 roku 
zostali przesiedleni w rejon tarnopolski leżący na terenie obecnej Ukrainy. Oprócz tobołka dobytku każdy z 
wysiedlonych ponoć zabrał wtedy na pamiątkę jakiś fragment wyposażenia cerkwi pw. Opieki Matki Boskiej (Pokrow) 
stojącej w wiosce od 1899 roku. Rok po wysiedleniu Wołtuszowej jej opuszczone domostwa zostały spalone przez 
oddział UPA, by nikt nie mógł się w nich osiedlić. Pozostawiono jedynie drewnianą cerkiew. Rozebrano ją w kilka lat 
później 1953 roku. 

Po Wołtuszowej pozostały łąki, które zaczęła sobie 
podporządkowywać przyroda. W latach osiemdziesiątych 
krótko pojawili się na nich górale z Podhala ze stadami 
swoich owiec, potem znów zostały pozostawione 
przyrodzie. W dzisiejszych czasach niewiele pozostało po 
dawnych mieszkańcach wioski, tylko resztki podmurówek, 
piwnic, studni przy drodze, zdziczałe drzewa sadów, 
fragment kapliczki, cerkwisko i niewielkie fragmenty 
cmentarza. Ślady te trwają jako ostatni świadkowie 
przeszłości tych terenów, m.in. dzięki staraniom i 
wysiłkom pana Adama Śliwki - aktualnego gospodarza 
Wołtuszowej, który uporządkował te malownicze tereny 
dawnej wioski, tak by zaświeciły nowym blaskiem, 
zarówno pamięci po wcześniejszych gospodarzach tych 
ziem, jak też swoim naturalnym pięknem przyrodniczym i 
krajobrazowym. Wytyczono tutaj kilka wspaniałych 
ścieżek spacerowych, niezwykle widokowych, wiodących 
m.in. drogami wiejskimi dawnej Wołtuszowej. 
Dzisiejszego dnia ścieżki te skryły nam chmury, ale choć 
byliśmy tu już wiele razy, mamy chęć wrócić tu znów. 

Chyba sami sobie wyśpiewaliśmy taką aurą poezją 
Stanisława Wyspiańskiego: „Hej, las rymanowski za mgłą, 
a mnie dzisiaj jechać do Krakowa... czemuż mi to oczy 
zaszły łzą, czemuż słońce za chmury się chowa?”  
Zbliża się nieuchronnie godzina powrotu, pożegnania 
z łemkowskimi terenami, lecz trzyma nas tu coś, bo... 

Wołtuszowa choć śpi snem Łemków okryta 
Budzi się dla Ciebie i na nowo świta 
Woła szumem potoków i szelestem kniei 
„Jam źródłem radości, jam źródłem nadziei”. 

 

Jakże nie pozostać tu jeszcze parę chwil? Patrzymy na 
wzniesienia pokryte lasami i łąkami, i wyrzeźbionych w 
drewnie Łemków, spoglądamy między lipy poszukując 
wśród nich obrazu dawnej drewnianej cerkwi, potem 
podchodzimy pod ogrodzony cmentarz z zachowanymi 
kilkoma kamiennymi nagrobkami, gdzie leżą również 
resztki chrzcielnicy i kamienie z ołtarza - ostatnie ocalałe 
pamiątki po cerkwi. Próbujemy ogarnąć ogrom doznanych 
przeżyć, dociec najgłębszej logiki dawnych dziejów. Co by 
było gdyby? - to pytanie z zadajemy sobie z żałością, że 
minionego losu nie można już zmienić. 

 

 

 

Cmentarz łemkowski w Wołtuszowej. 
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O, jak dobrze, że jesteś tutaj. 
O, jak dobrze znów widzieć cię. 
Tylko mi się nie wzruszaj. 
Przez to będzie nam razem lżej. 
... 
O, tam widać, że żyli ludzie 
Resztki domów i piwnic i sad 
I choć idę, ja dziś, po tej grudzie 
Słyszę ludzi, choć ich nie ma od lat. 
Tu cerkiewka, była, tam cmentarz, 
ruski krzyż, by pamiętać i trwać.; 

Adam Śliwka, „Dla Gościa” (fragm.) 

 

 

 

 

O godzinie 13.45 opuszczamy malownicze wzniesienia Wołtuszowej. Czerwonym szlakiem podążamy do Rymanowa-
Zdroju. Po kilku minutach dróżka nasza skręca ostro w lewo niemal dotykając skraju Polany Wilczej leżącej po prawej. 
Obieramy kierunek w stronę starego traktu handlowego tzw. traktu węgierskiego łączącego niegdyś Węgry i Polskę. 
Wędrowaliśmy nim pierwszego dnia wyprawy, przedwczoraj. Trakt ten przecinał Karpaty przechodząc Przełęczą nad 
Czeremchą i dalej przez nieistniejące już łemkowskie wioski Czeremchę, Lipowiec, następnie przez „polska wyspę” na 
Łemkowszczyźnie, czyli Jaśliska i dalej przez Rymanów przecinał malownicze Rymanowskie Wzgórza. I jeśli mowa o 
trakcie handlowym, to również musi być mowa o zbójnikach - beskidnikach, którzy przy nim grasowali. 

 

 

Najsłynniejsi rymanowscy zbóje. 

 

  

 

Wołtuszowa. Z prawej między lipami widać cerkwisko. 
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Zatrzymujemy się przy tablicy na polanie Horodziska, gdzie czytamy: „Chroboczek, Dziurawy, Kiep, Skała, Śliski, 
Hanka i Ważny to najsłynniejsi rymanowscy zbóje z czasów, kiedy rymanowską doliną prowadził słynny trakt 
kupiecki. I choć zbój to zbój, ale o nich śpiewali piosenki i opowiadali ludzie, że takich zbójów to ze świeczką szukać. 
Że zrabować zrabowali, to zbójecka rzecz, ale, że tym się dzielili ze swoimi pobratymcami i biednymi to druga. Mówili 
ludzie, że nigdy nie okradali biednych, podobnych losem do nich, ale zawsze bogatych, skąpych i okradających ludzi z 
ich dobytku.” 

Zbóje o których mowa stoją dziś tutaj na polanie, zwanej Polaną Zbójecką, wskrzeszeni przez pana Adam Śliwkę z 
„Domu pod Lipą”. Przedstawmy ich z pomocą pana Adama: 

 

 

„Ba tyć ło chroboczku, 
zawsze to powtarzam: 

Chodźcie do mnie dzieci, 
ja nie prawię kazań”. 

 
Chroboczek – przezwisko to zbój 

otrzymał od często używanych 
słów „ba tyć ło chroboczku”. 

Zawsze kochany i uśmiechnięty. 
Uwielbiany przez dzieci. 

 

 

„Wiek sędziwy u mnie, 
bóle i te sprawy, 
lecz gdy mi zagrają, 
będę jeszcze żwawy”. 
 
Skała – przydomek otrzymał 
od mnóstwa ran na swoim ciele, 
z licznych walk, z których 
zawsze wychodził cało, 
bo twardy był jak skała. 
Był szczodry dla starszych. 

„Hanko! Hanko droga! 
Chciałbym cię za żonę, 

ale byś mnie biła, 
trzymała pod domem”. 

 
Hanka – mówili, że niejednemu 

chłopu dałaby rady. 
Jak piękna tak straszna i sprytna. 

Najdzielniejsza kobieta w Beskidzie. 
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„Ciało mam niczego, 
popatrzcie dziewczyny, 
o już twój mężczyzna 
nie ma tęgiej miny”. 
 
Ważny – to herszt zbójów, 
człowiek wysoki, silny i mądry. 
Dużo śpiewał i miał słabość do kobiet. 
Często obdarowywał je wisiorkami i sukniami. 
Zawsze pewny siebie. Optymista. 

 

”Krzepę mam okrutną, 
okrutne spojrzenie, 

lecz gdy na cię patrzę, 
mnie przechodzi drżenie”. 

 
Kiep – wyglądał topornie, 

zawzięcie uparty i okrutnie silny. 
Mówili, że z surowego drzewa 

wodę potrafił wycisnąć. 
Zawsze miał otwarte usta. 

 

 

„Śliskie mam czoło, 
śliskie lubię żarcie. 
Na ładne dziewczyny 
upartym uparcie”. 
 
Śliski – z gładkim czołem, 
zwariowany, przebiegły i pyskaty. 
Wstawał z kurami 
i szedł spać z kurami. 

„Dziurawy ja zbój, 
przez to ja nie tyję, 
ale za was zdrowie 

posłusznie wypiję”. 
 

Dziurawy – zbój z jednym okiem, 
wyglądał dość strasznie (jak na zbója przystało). 

Zawsze czujny i okrutnie sprytny, 
ale rodzinny i muzykalny. 

 

  

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-Bvz30JOidD4/Vg0uiN-PHSI/AAAAAAABYUo/7LH1GtplzTk/s1600/2015.09.20+13.56.30+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com]+Wa%C5%BCny.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PV4I2CoUnU4/Vg0uhkCizVI/AAAAAAABYV4/soR63PKOaMU/s1600/2015.09.20+13.56.30+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com]+Kiep.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Hw23NgZTUYw/Vg0uiYjAOQI/AAAAAAABYVw/4TFtDxwUNRU/s1600/2015.09.20+13.56.30+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com]+%C5%9Aliski.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-P54Sje_Q3w4/Vg0uhCHYbyI/AAAAAAABYUY/Hg_hfz3YLTw/s1600/2015.09.20+13.56.30+[Dorota+i+Marek+Szala,+www.gorskiewedrowki.blogspot.com]+Dziurawy.jpg


 

40 

„Legenda głosi, że na tej polanie zakończył się proceder rymanowskich zbójów, a stało się to za sprawą pięciu sióstr, 
które zakochawszy się na umór w najstraszniejszych zbójach, zwojowały ich sercami tak silnie, że twardzi i nieugięci 
mężczyźni stali się pokornymi, uczciwymi założycielami stabilnej i spokojnej osady o nazwie „Zbójniska”... I już nikt 
nie bał się przejeżdżać tymi stronami, a nawet szła wieść, że i schronienie w tych stronach łatwo było znaleźć i nocleg 
z dobrym jadłem odprawić. Gościnność stała się tu nagminna i wszyscy, nawet ci z dalekich krain, chętnie tu 
zaglądali, aby skorzystać z dobrego jadła, swojskiej wieczerzy i przytulnego odpoczynku. Chętnie też słuchali dawnych 
opowieści o „zbójnickim” losie i cudownej przemianie za sprawą pięknych i pracowitych kobiet, które wiele z 
chłopami zrobić mogą! Od tej pory zagościł tu ład i porządek, a okolica stała się oazą ciszy i spokoju, ba nawet 
niektórzy nazywali ją krainą zaciszy śródgórskich. Wiele jeszcze razy zmieniała swoją nazwę, aż pewnego dnia nazwali 
ją Rymanów Zdrój, ale to już całkiem inna opowieść” (wg przekazu Adama Śliwki). 

 

 

 

W Rymanowie-Zdroju kończy się nasza pierwsza wyprawa z cyklu „Niech wiatr gra pieśń o Łemkowyni”. Wiodła ona 
po wschodniej Łemkowszczyźnie przez okolice dawnych traktów handlowych, przez nieistniejące wsie i nekropolie z 
czasów wojny. Tutaj w Beskidzie Niskim spotkaliśmy niezwykłych ludzi, którzy zaprezentowali nam łemkowskie 
domostwa, ich tradycyjne wyposażenie, łemkowskie stroje, zwyczaje i sztukę. Idąc dolinką Czarnego Potoku o 
godzinie 14.20 docieramy do parku zdrojowego Rymanowa-Zdroju. Przed nami jeszcze ostatni, krótki spacer obok 
amfiteatru na wodzie i kościółka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, a potem wzdłuż rzeki Tabor parkowymi 
alejkami, pośród kwiatowych rabat i klombów, a potem już nam zostanie jechać do Krakowa. 

 

 

Rymanów-Zdrój. Park Zdrojowy. 

 

Kończymy pierwszy etap wędrówek po Łemkowszczyźnie. Kończy się lato, nadchodzi jesień. Już w październiku, w 
najpiękniejszy czas polskiej złotej jesieni wyruszymy ponownie na łemkowskie ścieżki, wiodące po zachodnich 
krańcach Łemkowszczyzny. Szykuj się więc w drogę... 

Nie krzycz, nie chmurz się, nie narzekaj! 
Z miłością, uśmiechem nie zwlekaj! 
Bo cię minie najpiękniejsza przygoda. 
Twój czas teraz, na głupoty go szkoda. 
 
(Adam Śliwka, „Życzenie”) 

  



 

41 

 

 

 

 

 

Dziękujemy uczestnikom wyprawy na wschodnią Łemkowszczyznę 
za wspólne wędrowanie i zabawę. 

Do zobaczenia na zachodnich krańcach Łemkowszczyzny! 
 

Pozdrawiamy Was. 
Niech wiatr gra pieśń o Łemkowynie! 

 

Dorota i Marek Szala 

 

 

http://gorskiewedrowki.blogspot.com

