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Najdalej wysunięty na południowy wschód fragment Polski bywa 
kojarzony wyłącznie z Bieszczadami. Są one jednak niewielkim 

fragmentem Karpat i Pogórza Karpackiego znajdujących się w zasięgu 
tego regionu. Dlatego warto poznać osobliwości leśne Beskidu Niskie-
go, pogórzy Dynowskiego, Strzyżowskiego, Przemyskiego i Gór Słon-
nych – terenów, które mają swe miejsce w historii, a rzadko pojawiają 
się w mediach, rzadziej też bywają odwiedzane niż Bieszczady.

Dużo emocji może przynieść penetrowanie najbardziej bezludnych 
gór naszego kraju, czyli Beskidu Niskiego, gdzie przez najniższe przełę-
cze Karpat w ciągu stuleci przekradały się bandy tołhajów – zbójników 
beskidzkich, przejeżdżały karawany kupieckie, ciągnęły armie, by zwie-
rać się w krwawych bojach. Dziś Beskid Niski wabi łagodnością zboczy 
i niesamowitymi historiami wpisanymi także w lasy.

Z kolei Pogórze Dynowskie, leżące na północ od Beskidu, oferu-
je sporo ciekawostek geologicznych, między innymi rezerwat skalny 
„Prządki” czy skalne pomniki przyrody Konfederatkę i Maczugę, a także 
związanych z historią regionu, na przykład dzieje Zamieszańców – gru-
py etnicznej należącej do górali ruskich – wysiedlonych po wojnie na 
radziecką Ukrainę. 

Równie dramatyczne były losy mieszkańców Pogórza Przemyskiego, 
gdzie ludne niegdyś miejscowości zostały wysiedlone, a odłogowane 
dawne pola uprawne porosły lasem, dziś zwanym dziką karpacką pusz-
czą. Bieszczady zaś, z ich legendą i niepowtarzalną przyrodą, zostawimy 
sobie na deser. Serdecznie zapraszam na wspólną wędrówkę w poszuki-
waniu atrakcji ukrytych w lasach karpackich gór i pogórzy.
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W „Beskidzie granicznym“

„Beskidzie graniczny! Beskidzie zielony! 
Od Boga pomiędzy narody rzucony! 

Coś źródła podzielił na morza, na dwoje, 
O, powiedz mi, powiedz! czy jeszcze twe zdroje 

Tak żywo jak dawniej i grają, i pienią? 
Czy łąki się twoje jak dawniej zielenią? 

Czy szumią twe lasy, jak dawniej, wesoło? 
Czy trzmielą tak smukło twe świerki wokoło? 
Czy sklepią się jeszcze twe buki jak wprzódy? 

A jawor czy chyli się jeszcze do wody? 
(...)”

Tak uroki Beskidu sławił Wincenty Pol w wierszu Do zielonego Beski-
du – poeta, który często przebywał w Krośnie, Polance, Krościenku 

Wyżnym i Iwoniczu Zdroju, zostawiając swe ślady w postaci wierszy. 
Można na nie trafi ć również w lesistych okolicach Beskidu Niskiego, 
który autor Pieśni o ziemi naszej szczególnie sobie upodobał.

Lasami wschodniej części Beskidu Niskiego zarządzają dziś nad-
leśnictwa Dukla, Komańcza i Rymanów. Jest to teren dawnej Puszczy 
Karpackiej rosnącej na pograniczu z Węgrami, obecnie ze Słowacją. 
Tamtejsze lasy są pełne atrakcji przyrodniczych, ale niewiele osób wie, 
że niemal połowa lasów rośnie tam na dawnych gruntach rolnych. 
Posadzono je po II wojnie światowej, gdy w wyniku akcji „Wisła” 
wysiedlono mieszkańców beskidzkich i bieszczadzkich wsi. W ciągu 
kilkudziesięciu lat Beskid Niski znów stał się obszarem lesistym, jak za 
czasów Wincentego Pola. 

Modrzewie, cisy i święte ziele

Kilkaset metrów na północ od przejścia granicznego w Barwin
ku, na tle pokrywających góry lasów, wyraźnie odcina się kępa po-
strzępionych koron modrzewi. Jest to rezerwat „Modrzyna” jeden 
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W „Beskidzie granicznym“

Okazy modrzewi w rezerwacie „Modrzyna” liczą ponad 200 lat
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W „Beskidzie granicznym“

z ciekawszych rezerwatów przyrody w Polsce, chroniący naturalne 
stanowisko modrzewia polskiego. Dowodem jego naturalności mogą 
być historyczne źródła pisane. Już w 1786 roku Ewaryst Andrzej 
hr. Kuropatnicki w dziele Geografia albo dokładne opisanie Królestw Ga-
licyi i Lodomeryi pisał: „Barwinek. Dziedzictwo JW. Męcińskiego, sta-
rosty grodowego wieluńskiego, kawalera orderu ś. Stanisława. Komorą 
pierwszą od Węgier i modrzewami pięknemi w lasach złożona wieś.” 

Słynął Barwinek z modrzewia, który przez wieki był własnością 
wiejskiej społeczności. W końcu XIX wieku miejscowy wójt Fesz 
sprzedał gromadzki las spółce „Bracia Thonet we Wiedniu”. Dużo 
„modrzyny” przetarł przed I wojną światową, należący do tej firmy, 
tartak parowy. Kiedy po wojnie majątek odkupili Żydzi, tartak praco-
wał na trzy zmiany. Przedsiębiorcy chcieli również wyciąć stare piękne 
modrzewie, jednak zapobiegła temu interwencja mieszkańców Bar-
winka u władz. Petycje sprawiły, że w 1933 roku sam prezydent uznał 
obiekt za zabytek podlegający opiece Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Był to jeden z ośmiu takich obiektów chroniących modrzewia w Pol-
sce międzywojennej. W roku 1953 utworzono tam rezerwat przyro-
dy o powierzchni 6,80 ha, powiększony w roku 1959 do 17,87 ha. 
Obecnie doliczono się tam prawie 600 żywych polskich modrzewi 
stanowiących dumę miejscowego leśniczego. Natomiast 50 innych 
jest już martwych.

Polski modrzew wykazuje dużą odporność na górski klimat cha-
rakteryzujący się silnym wiatrem, średnią temperaturą powietrza niższą 
niż na nizinach, wysoką pokrywą śniegu sięgającą zwykle 80–90 cm 
oraz nagłymi zmianami temperatury powietrza, które po obfitych 
opadach śniegu i deszczu powodują okiść i gołoledź. Suma rocznych 
opadów sięga prawie 1000 mm, a liczba dni z pokrywą śnieżną osiąga 
100. Wyliczono również, że lato w Barwinku trwa tylko 50–60 dni, 
zaś zima 100–110 dni. Wieją tu słynne „dukielskie wiatry” wpadające 
przez przełęcz z Niziny Węgierskiej. Badacze stwierdzili, że w tych oko-
licach tylko przez siedem dni w roku trwa cisza atmosferyczna. Takie 
warunki znoszą od stuleci modrzewie rosnące w Barwinku na Przełęczy 
Dukielskiej, zaledwie 500 m n.p.m. 
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W „Beskidzie granicznym“

Większość drzew w rezerwacie to wspaniałe, ponad 200-letnie oka-
zy, których pierśnice przekraczają nawet 90 cm. Wiele z nich ucierpiało 
podczas ostatniej wojny. Las ten, rosnący na linii walk o Przełęcz Du-
kielską, przetrwał niemal cudem – zbyt grube okazy trudno było pości-
nać w obliczu szybkiego przesuwania się Rosjan. Pomnikowe rozmiary 
ocaliły życie modrzewiom. Na obrzeżu lasu zlokalizowano stanowiska 
artylerii niemieckiej, stąd mnóstwo drzew zostało w toku bitwy do-
słownie „rozstrzelanych”. Do dziś można na wielu z nich obserwować 
ślady po odłamkach, „wilcze pędy” rosnące w miejscach odstrzelonych 
gałęzi, zdeformowane korony.

***

W wielu miejscach o licznym niegdyś występowaniu cisa (Taxus 
baccata) świadczą tylko nazwy terenowe: Cisowiec, Cisowa, Tesyna, 
Tyskowa. Do dziś jednak w Karpatach rośnie sporo tych drzew. Naj-
większym ich skupiskiem w polskiej części Karpat są tereny Beskidu 
Dukielskiego, a Nadleśnictwo Dukla może być uważane za cisowego 
potentata. Na jego terenie utworzono aż cztery rezerwaty, w których 
głównym celem ochrony są naturalne skupiska cisa. Są to rezerwaty: 
„Cisy w Nowej Wsi”, „Igiełki”, „Łysa Góra” i „Wadernik”. Do-
minują w nich osobniki drzewiaste o wysokości do 8 m i przeciętnej 
średnicy 15 cm. W tych rezerwatach i poza nimi rośnie łącznie ponad 
3000 cisów. Stanowią istotny odsetek całej polskiej populacji tego 
gatunku. 

Ciekawy program czynnej ochrony naturalnych stanowisk cisa po-
spolitego zrealizowali leśnicy na terenie Nadleśnictwa Dukla. W 2003 
roku zebrano 40 tys. nasion, które użyto do hodowli sadzonek po za-
biegu przygotowania do wysiewu. Młode drzewka wysadzono w miej-
scach naturalnego występowania cisa lub na terenach, gdzie jeszcze nie-
dawno był obserwowany. W rezerwatach cisowych ogrodzono miejsca 
z odnowieniem naturalnym, aby zabezpieczyć młode drzewka przed 
zgryzaniem przez zwierzynę. Wycięto drzewa i krzewy liściaste, które 
uniemożliwiały prawidłowy rozwój koron. Efekt takiego zabiegu jest 
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W „Beskidzie granicznym“

Cis w miejscowości Łysa Góra
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W „Beskidzie granicznym“

widoczny już po pierwszych sezonach wegetacyjnych – wyraźny wzrost 
witalności koron u odsłoniętych osobników. 

Ponadto wykupiono od prywatnych właścicieli działkę o powierzchni 
0,29 ha w Łysej Górze, na której rośnie najgrubszy cis na Podkarpaciu, 
mierzący ponad 170 cm obwodu. Jest to ewenement – w czasach po-
wszechnej prywatyzacji dóbr znacjonalizowano cenny okaz natury. Tym 
samym cis z Łysej Góry stał się własnością społeczeństwa. Znikła więc 
ostatnia przeszkoda do uznania go przez wojewodę za pomnik przyrody 
ożywionej, o co od lat zabiegali leśnicy z Nadleśnictwa Dukla.

***

„Święte ziele Podkarpacia”, czyli kłokoczka południowa (Sta-
phylea pinnata), bywa też nazywana „różańcowym zielem”, „kłokocz-
ką paciorkową” lub „drzewkiem różańcowym”. W tradycji religijnej 
Podkarpacia nadano jej spore znaczenie. W wielu okolicach w zielu 
święconym 15 sierpnia każdego roku, na Matki Bos kiej Zielnej, nie 
mogło zabraknąć „kłokoczących” torebek, a w poddębic kiej Lubzinie 
dzień ten nazywany jest „kokockowym odpustem”. 

Kłokoczka południowa z kłokoczącymi mieszkami nasiennymi
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W „Beskidzie granicznym“

Kłokoczka jest krzewem osiągającym niekiedy rozmiary drzewa, 
a jednocześnie rosnącym w Polsce na granicy swego północnego za-
sięgu. Jako roślina rzadko występująca, podlega ochronie gatunko-
wej. Z uwagi na „magiczne” konotacje ma ważne miejsce w kulturze 
ludowej Karpat i Podkarpacia. Nic dziwnego, gdyż w tym regionie 
rośnie 90% jej krajowej populacji, zasięg ogranicza bowiem do po-
łudniowej części kraju, stąd jej drugi człon polskiej nazwy. Pierwszy 
zapewne wywodzi się od charakterystycznego klekotu („kłokotu”), jaki 
wydają nasiona zamknięte w wysuszonych jesienią pęcherzach. Sam 
kwiat zwraca uwagę swą urodą; białoróżowe kiście pojawiają się wraz 
z pierwszymi liśćmi. Najobficiej kwitną na obrzeżach lasu, z daleka 
przypominając nieco bzy. Dość egzotycznie wyglądają same torebki 
nasienne rośliny. W ich skórzastych wnętrzach „kłokocze” zazwyczaj 
od jednego do trzech nasionek. 

Niektórzy archeolodzy twierdzą, że ta roślina u dawnych ludów, 
zamieszkujących tereny współczesnej Polski, miała znaczenie kultowe 
i była uprawiana w obrębie wczesnośredniowiecznych grodzisk. Teoria 
ta znajduje potwierdzenie w Beskidzie Niskim, gdzie kłokoczkę można 
znaleźć w okolicy dawnych grodzisk w Wietrznie, pod Cergową i pod 
Łysą Górą. Być może ich mieszkańcy używali kłokoczkowych nasion 
jako środka płatniczego w handlu z ludami wędrującymi przez karpackie 
przełęcze. Bywa też uprawiana w przydomowych ogródkach. Nie jest 
rośliną ekspansywną, choćby z uwagi na sposób rozmnażania; ciężkie 
nasiona spadają w obrysie korony i tam zazwyczaj kiełkują. Nieoceniona 
jest zatem rola ptaków w utrzymaniu tego gatunku w naszych lasach.

W Karpatach panował przesąd, jakoby posiadanie kłokoczki uła-
twiało rozpoznanie czarownic i chroniło przed ich wpływem, kwiaty 
tego krzewu miały zjednywać miłość osoby ukochanej. Niegdyś też 
podawano utarte liście bydłu jako środek leczniczy, a ludziom jako 
środek wymiotny i oczyszczający organizm. 

Ponoć Celtowie, żyjący niegdyś na Podkarpaciu, używali kłokoczki 
jako krzewu pogrzebowego, sadząc go na kurhanach z prochami zmar-
łych. Zwyczaj ten przejęli Słowianie i Germanie. Echo tej tradycji prze-
trwało w Niemczech w jednej z ludowych nazw kłokoczki, oznaczającej 
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w wolnym przekładzie „krzew śmierci”. Bronił on przed złymi duchami, 
demonami czy wampirami i bywał wykorzystywany przez egzorcystów. 
Wiara w magiczną moc kłokoczki przeszła też do obrzędów chrześci-
jańskich, między innymi z drewna tej rośliny wyrabiano krzyże i figurki 
odpustowe, a z nasion różańce, gałązki zatykano na krańcach pól, dla 
ochrony od złych mocy. Same nasiona dawane były kiedyś dzieciom 
„na szczęście”. Nasiona kłokoczki po dojrzeniu przybierają barwę cisawą 
(czerwonobrunatną). Jeśli są zebrane odpowiednio wcześniej, zachowują 
jasny kolor i przypominają marmurowe paciorki. Żeby można było 
je nawlekać na sznurek, trzeba je przewiercić cienkim wiertłem, co 
wymaga sporej wprawy. Można też łączyć paciorki za pomocą drutu 
o grubości spinacza biurowego, co wymaga benedyktyńskiej cierpli-
wości, ale daje trwały efekt. Znakomicie opanowały tę umiejętność 
siostry zakonne w krakowskich Łagiewnikach i karmelitanki z Przemy-
śla. Z tych właśnie powodów krzew ten bywał uprawiany w ogrodach 
klasztornych i plebańskich. Sztukę robienia kłokoczkowych różańców 
opanowało też kilku leśników z Podkarpacia.

W mroku jaskiń na Cergowej

Najbardziej znanym skupiskiem jaskiń w Beskidzie Niskim są 
te na górze Cergowej (716 m n.p.m.), leżące w leśnictwie Cergowa 
w Nadleśnictwie Dukla. W 1676 roku w opisie kościołów dekanatu 
krośnieńskiego zaznaczono: „W Górze Cergowej znajdowały się jaskinie 
w skałach wykute, w których się zbójcy karpaccy ukrywali.” Autor tego 
opisu twierdził, że przez jaskinie można przejść na drugą stronę góry, 
a przez ich otwory ustawicznie wieją wiatry. Wspomina je również Ga-
briel Rzączyński w dziele Auctuarium historiae naturalis Regni Poloniae 
wydanym w 1736 roku. 

Największy wpływ na powstawanie jaskiń miały procesy osuwi-
skowe. Jaskinie występują na południowym stoku nachylonym bar-
dziej stromo od warstw skalnych, co umożliwia osuwanie się całych 
pakietów skał. W ich obrębie powstają wtedy pęknięcia i szczeliny, a na 

• 16 •
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W „Beskidzie granicznym“

W podziemnym chodniku Cergowej

Wejście do jednej z jaskiń na Cergowej
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powierzchni – przeważnie w miejscu oderwania – rowy osuwiskowe, 
biegnące zazwyczaj w poprzek linii spadku stoku. Skały tworzące górę 
są w ciągłym, choć bardzo powolnym, ruchu. 

Do tej pory w masywie Cergowej spenetrowano i opisano kilkana-
ście obiektów. Znane od lat jaskinie znajdują się na zachodnim stoku 
góry. Są to szczeliny o długościach 7–47 m i największej deniwelacji 8 m 
o nazwach: Na Wierzchowinie, Pod Lasem, Przy Buku, Przy Szkółce. 
Najdłuższa jednak i najtrudniejsza w eksploracji z cergowskich jaskiń 
znajduje się na wschodnim stoku góry; jej korytarze mają długość 75 m. 
Liczne zaciski i deniwelacja, licząca 17 m, czyni z niej bardzo cieka-
wy i trudny obiekt speleologiczny. Jej nazwa Gdzie Grotołaz Wpadł 
wskazuje na ciekawą historię jej przypadkowego odkrycia w 1999 roku. 
Wnętrza szczelin są ciasne, wilgotne, błotniste i trudno dostępne, a na 
ich ścianach widnieją nacieki wapienne.

Na zboczach góry Piotruś (728 m n.p.m.), odległej od Cergowej 
o 4 km, w 2001 roku zinwentaryzowano dwie nowe jaskinie szczelino-
we: Studnia w Piotrusiu o długości 6 m i Jaskinia Wodna w Piotrusiu 
o długości 12 m. Ciekawostką tej ostatniej jest przepływający przez nią 
potok, co stanowi ewenement w jaskiniach Karpat fliszowych. Są w niej 
również stalaktyty o długości do 40 cm.

Z jaskiniami wiąże się kilka legend. Najbardziej znaną jest ta o pod-
ziemnym korytarzu łączącym Cergową z odległym o 20 km Krosnem 
i zamkiem Kamieniec na Pogórzu Strzyżowskim. Załoga zamku miała 
zeń korzystać w wypadku załamania się obrony. Inna legenda mówi, 
że stok Cergowej, poszarpany rowami, jest śladem po zapadłym w tym 
miejscu potężnym mieście. Znana jest również opowieść o psie, któ-
ry wszedłszy do groty Na Wierzchowinie, wyszedł po drugiej stronie 
góry nad Jasiołką, jednak pozbawiony sierści. Powszechnie uważa się, 
że jaskinie były kryjówkami zbójeckimi. Wszakże tuż pod Cergową 
przez stulecia przebiegał najdogodniejszy szlak handlowy przez Kar-
paty, zwany winnym traktem węgierskim przez Przełęcz Dukielską 
(500 m n.p.m.). Z jaskiń Pod Lasem I i Pod Lasem II doskonale wi-
dać dawny trakt wchodzący w wąski przesmyk nad Jasiołką. Musieli 
o tym wiedzieć beskidnicy – zbójcy rabujący podróżnych na beskidzkich 
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przełęczach. Swoje gniazdo mieli w zamku kamienieckim, a do przeno-
szenia zdobytych łupów używali wyuczonego konika, którego wpuszcza-
li w podziemia z ładunkiem. Konik wtedy cwałem przebiegał pieczary 
i stawał w lochach zamkowych, gdzie zdejmowano zeń łupy i znów 
wyprawiano go po nowe. 

Od 2018 roku na szczycie Cergowej stoi wieża widokowa pozwa-
lająca w pogodne dni zobaczyć Tatry i bieszczadzkie połoniny.

Wieża widokowa na szczycie Cergowej
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***

Na północno zachodnim zboczu Cergowej, w lesie Nadleśnictwa 
Dukla, w „Rezerwacie Tysiąclecia na Cergowej Górze” znajduje się 
Złota Studzienka. Bijące ze skały źródło obudowano kamienną cem-
browiną, na której stoi drewniana kapliczka. W tym miejscu – jak 
głosi miejscowa tradycja – była pierwsza pustelnia św. Jana z Dukli 
(1414–1484), słynnego zakonnika i kaznodziei. Zamieszkał tam jako 
młodzieniec jeszcze przed ślubami zakonnymi. Według legendy, gdy po 
kilku miesiącach spędzonych w samotności odwiedził rodzinny dom, 
matka go nie poznała. Wkrótce ciekawscy pasterze zaczęli zakłócać 
spokój pustelnika, co zmusiło go do szukania bardziej odludnej pu-
stelni na słynnym teraz Zaśpicie. 

Złota Studzienka od lat pozostaje celem pielgrzymek; w trzecią 
niedzielę lipca odbywają się tam msze święte ze specjalnym błogosła-
wieństwem dzieci. Tradycją staje się też obchodzenie w tym miejscu 
turystycznego sylwestra, a w pierwszą niedzielę stycznia każdego roku 
działacze z krośnieńskiego oddziału PTTK organizują tradycyjny tury-
styczny opłatek, będący imprezą otwierającą sezon górskich wędrówek, 
przychodzą tam również w drodze krzyżowej przed Wielkim Piątkiem. 
Sama kapliczka stoi przy żółtym szlaku – stąd już tylko pół godziny 
stromego podejścia na szczyt. 

Nie jest to jednak jedyne miejsce w Beskidzie, które tradycja wiąże 
ze św. Janem z Dukli. Na zachodnim stoku góry Piotruś (728 m n.p.m.) 
znajduje się źródło Święta Woda. Mieszkańcy Jaślisk i okolicznych 
wsi uważają, że właśnie tam św. Jan z Dukli szukał miejsca na swo-
ją pustelnię. Od lat na potężnym jaworze, wyrastającym niemal nad 
samym źródłem, wisiała niewielka kapliczka. W 2005 roku leśnicy 
z Nadleśnictwa Rymanów wznieśli nad kamienną cembrowiną źródła 
metalowy krzyż i drewnianą kaplicę. Miejsce to pozostaje znane tylko 
wytrawnym turystom. Inne leśne źródło, też związane ze św. Janem 
z Dukli, bije na stoku góry Zaśpit nad Trzcianą. Zbudowana tam 
świątynia i dom rekolekcyjny są jednym z najliczniej odwiedzanych 
miejsc pielgrzymkowych w Beskidzie Niskim.
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Kapliczka Złota Studzienka
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***

Jadąc ku Przełęczy Dukielskiej, warto zajrzeć do Leśnego Ośrod
ka Nasiennego Nadleśnictwa Dukla w Równem, znajdującego się 
tuż przy drodze krajowej nr 19. Można tam zobaczyć przechowalnię, 
wyłuszczarnię i stację oceny nasion, a w miesiącach zimowych – po-
znać proces wyłuszczania nasion z szyszek drzew iglastych. W ośrodku 
wszystkie prace są zmechanizowane; nasiona różnych gatunków wędrują 
stąd do przechowalni, gdzie pozostaną aż do wiosennych wysiewów. 
Interesująco przedstawia się również przechowalnia. W komorach 
chłodniczych panuje temperatura poniżej 10°C. W takich warunkach 
są przechowywane nasiona buka, które z uwagi na cykliczność owoco-
wania drzew (3–5 lat) gromadzi się do wysiewu w kolejnych latach. 

Cały proces od wyłuszczenia do przygotowania do wysiewu jest 
pod ścisłą kontrolą. Wszystko po to, aby w przyszłości uzyskać bardzo 

Kaplica św. Jana z Dukli na Zaśpicie
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dobre sadzonki do zalesienia gruntów porolnych i zakładania upraw 
leśnych. Można rzec, że w Leśnym Ośrodku Nasiennym zaczynają się 
narodziny nowego lasu. 

U źródeł

Jasiel to miejsce po nieistniejącej wsi. Cały jej obszar wraz z przy-
ległym lasem na stokach Kanasiówki (830 m n.p.m.) wchodzi w skład 
rezerwatu przyrody „Źródliska Jasiołki” utworzonego w 1993 roku 
na powierzchni 1585 ha. To obecnie największy rezerwat przyrody 
w polskich Karpatach. Leży na pograniczu nadleśnictw Rymanów i Ko-
mańcza. Chroni obszary źródliskowe Wisłoka i Jasiołki, a także cenne 
zbiorowiska roślinne torfowisk wysokich i łąk górskich. Ponad 1000 ha 
zajmują lasy porastające stoki Kanasiówki. Są to w większości buczyny 
przekształcone w niewielkim stopniu. Występują tam potężne okazy 
buków, jaworów i jodeł przekraczające 400 cm obwodu w pierśnicy. 
Puszczańskie ostępy stanowią stałą ostoję niedźwiedzia brunatnego, 

Rezerwat „Źródliska Jasiolki” – największy rezerwat w Karpatach
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wilka, rysia i jelenia, a nawet zaglądają tam żubry z wolnościowego 
stada z Nadleśnictwa Komańcza.

W rezerwacie są też fragmenty lasów, które wyrosły już po ostatniej 
wojnie: świerczyny i sośniny posadzone celowo przez człowieka, a także 
olszyny, które samorzutnie zajęły teren opuszczonych łąk nad brzegami 
Jasiołki. Cennym zbiorowiskiem roślinnym w rezerwacie są torfowiska 
wysokie i niskie zajmujące ponad 100 ha, leżące w zachodniej części 
dawnej wsi. Występuje tam roślinność bagienna, rzadka w górach, na 
przykład: wełnianka, borówka bagienna, mchy torfowce, sit, turzyca 
pospolita, rosiczka okrągłolistna. To największy obszarowo zespół tor-
fowiskowy w Beskidzie Niskim. 

Prawie 300 ha rezerwatu zajmują łąki: górska, podmokła i śmiał-
kowa, a także ziołorośla z miętą długolistną, traworośla trzcinniko-
we i inne. Występują tam również wrzosowiska. Rośnie chroniony 
dziewięćsił bezłodygowy. Otwarte przestrzenie są miejscem żerowania 
ptaków drapieżnych, a zwłaszcza orła przedniego i orlika krzykliwego. 
Można też zobaczyć żmiję zygzakowatą, dość licznie występującą na na-
słonecznionych brzegach Jasiołki. Rezerwat jest unikatowym poligonem 
naukowej obserwacji wtórnego „zdziczenia przyrody”, czyli sukcesji lasu 
na tereny zabrane niegdyś przez człowieka. Ochrona różnorodności 
biologicznej wymaga jednak dużych nakładów na wykaszanie otwartych 

Sukcesja jałowców na łąkach rezerwatu „Źródliska Jasiołki”
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terenów. Bez tego zniknie baza żerowa ptaków drapieżnych oraz gatunki 
roślin typowe dla łąk górskich. Każdego roku Nadleśnictwo Rymanów 
wykasza trawy na powierzchni ponad 30 ha. 

To odludzie o krwawej historii przyciąga tylko prawdziwych 
wędrowców. Dla nich Jasiel jest miejscem magicznym. Na terenie 
rezerwatu znajduje się pomnik wopistów z wypisanymi nazwiskami 
72 żołnierzy, którzy zginęli w marcu 1946 roku z rąk UPA, wpadłszy 
w zasadzkę połączonych sotni „Bira”, „Hrynia” i „Mirona”, liczących po-
nad 500 ludzi. Jeńców wyprowadzono w okolice wioski Wisłok Wielki 
i nad wykopanym dołem rozpoczęto egzekucję, zabijając ich strzałem 
w tył głowy. Tylko jeden człowiek – strzelec Paweł Sudnik – zdołał 
uciec. W momencie strzału przeskoczył swój niedoszły grób i lekko 
ranny biegł na oślep. 

W czasie ostatniej wojny przez Jasiel prowadził szlak kurierski, na-
zywany trasą Jaga-Kora na Węgry. Chodzili tamtędy również miejscowi 
leśnicy zaangażowani w działalność konspiracyjną. Wielu z nich, jak choć-
by Wojciech Grodziński, leśniczy z Jaślisk, przypłaciło swą służbę życiem. 
Działali też Władysław Łuszczki, nadleśniczy lasów biskupich w Jaśliskach 
i gajowy Walerian Zawada. W 1981 roku PTTK Brzozów postawiło tam 
obelisk „Kurierom beskidzkim AK 1939–1944”. Od kilku lat istnieje 
szlak turystyczny Jaga-Kora wiodący dawną kurierską trasą.  

Jasiel – pomnik kurierów beskidzkich
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Do Jasiela można dojść pieszo lub dojechać rowerem od strony 
Moszczańca i Woli Wyżnej. Na wjazd samochodem trzeba uzyskać zgo-
dę Nadleśnictwa Rymanów. Dojście umożliwia niebieski szlak tury-
styczny PTTK, schodzący z granicy państwowej do centrum rezerwatu. 
Przez Jasiel przebiega też konny szlak turystyczny. Coraz częściej widać 
jeźdźców wędrujących tamtędy na grzbietach hucułów. Na miejsco-
wym polu namiotowym zawsze jest czysto, a odchodzący turyści prze-
ważnie zostawiają drewno na opał dla tych, którzy przyjdą na nocleg. 
Jest to doskonałe miejsce odpoczynku na granicznym szlaku Nowy 
Łupków–Barwinek. 

Urocza jest dolina Wisłoka w swym przełomowym odcinku między 
Puławami a Beskiem. Rzeka, przeciskając się miedzy pasmem Bukowicy 
a Wzgórzami Rymanowskimi, tworzy bajeczne krajobrazy. Osobliwością 
doliny jest skała Hamry w Rudawce Rymanowskiej – kilkudziesię-
ciometrowej wysokości odkrywka łupków menilitowych, podmywana 
nurtem Wisłoka. To miejsce, o wyjątkowo uroczym charakterze, żyło 
w nimbie pewnej tajemnicy i od lat przyciągała ludzi. W latach 70. XX 

Konno przez Beskid Niski
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wieku wielokrotnie przyjeżdżał tam incognito kardynał Karol Wojtyła. 
Mieszkał wówczas w namiocie i spędzał czas na wypoczynku oraz modli-
twie. Przyroda Rudawki zostawiła też swój ślad w poezji Jana Pawła II. 
Latem 2013 roku staraniem leśników z Nadleśnictwa Rymanów ten ukry-
ty przed ludźmi zakątek został oznakowany i udostępniony. W miejscu, 
gdzie kardynał Wojtyła odprawiał msze polowe, tuż przy wodospadzie 
spływającym do Wisłoka, umieszczono kamienny obelisk. W najbliższym 
czasie jest planowane utworzenie tam rezerwatu przyrody. 

Atrakcją okolicy jest też znajdująca się w Puławach Górnych stacja 
narciarska „Kiczera Ski”. Wyciąg krzesełkowy jest czynny nie tylko 
zimą. Działające w Puławach Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne 
„Przełom Wisłoka” wraz z Nadleśnictwem Rymanów urządziło nad 
górną stacją wyciągu narciarską trasę biegową o długości 1650 m z pętlą 
zwrotną. Pozwala ona trenować doświadczonym sportowcom, a począt-
kującym – uczyć się sztuki biegania na nartach. 

Trasa usytuowana jest na wysokości około 600 m n.p.m., urozmaico-
na licznymi zjazdami o łącznej długości blisko 700 m, podbiegami, 

Wodospad pod skałą Hamry
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z których najtrudniejszy liczy 
270 m długości, przy różnicy 
wzniesień 30 m. Trzeba na niej 
pokonać 30 zakrętów łącznie 
z końcową pętlą, która umoż-
liwia bezkolizyjny nawrót. Po 
sezonie zimowym trasa jest 
wykorzystywana przez ama-
torów nordic walking, a tak-
że przez uczniów przyjeżdża-
jących na naukę w zielonych 
szkołach. W sąsiedztwie tra-
sy wytyczono gry terenowe 
z elementami geocachingu. 
Trasa jest dość wymagająca, 
a jednocześnie bezpieczna. 
Pozwala kształtować umie-
jętności narciarskie oraz daje 
możliwość bliskiego kontaktu 
z przyrodą, ponieważ w cało-
ści wiedzie przez las.

Wielką zimową atrakcją 
doliny Wisłoka są lodospady 
formujące się na stromych 

brzegach rzeki w mroźny czas. Na lodowych kolumnach wspinają się 
taternicy doskonalący swe umiejętności. Tysiące ludzi przyjeżdżają, 
aby podziwiać to sezonowe zjawisko przypominające bajkową krainę. 

W 2017 roku zainicjowano w dolinie Wisłoka sieć tras rowero
wych wytyczonych przez Nadleśnictwo Rymanów we współpracy z le-
śnikami słowackimi. Wybudowano też miejsca przystankowe i wiaty. 
Trasy o łącznej długości około 200 km prowadzą leśnymi stokówkami 
aż na słowacką stronę. 

Lodospady w Rudawce
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Lasy dla zdrowia

Dwa beskidzkie uzdrowiska: Rymanów Zdrój i Iwonicz Zdrój 
walory klimatyczne zawdzięczają również lasom. Leśnictwo Wołtuszo-
wa, stanowiące otoczenie rymanowskiego uzdrowiska, od dziesięcioleci 
ma wyznaczone wiodące funkcje z nim związane, stąd liczne przykłady 
udostępnienia leśnej przestrzeni dla kuracjuszy. Można tam wędrować 
leśnymi ścieżkami i poznawać dzieje okolicy. Oferta dla spacerowiczów 
i kuracjuszy to między innymi trasy narciarstwa biegowego i nordic 
walking. Od głównego deptaku trzeba kierować się doliną Czarnego 
Potoku, mijając po prawej sanatorium „Maria” i dalej przez Wilczą 
Polanę do centrum nieistniejącej wsi Wołtuszowa. 

W 1974 roku w otoczeniu Iwonicza Zdroju z kompleksu leśnego 
wyodrębniono powierzchnię 235 ha i utworzono na niej Park Zdrojo-
wy. Opracowano dlań specjalny plan zagospodarowania, który zakładał 
usuwanie jedynie martwych drzew. W ciągu kilkudziesięciu lat brak cięć 
hodowlanych doprowadził do zubożenia środowiska leśnego. Dopie-
ro po 2000 roku leśnicy mogli zacząć cięcia hodowlane nakierowane 

Wiata przy trasie rowerowej w Nadleśnictwie Rymanów
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na protekcję jodły, z której niegdyś słynął Iwonicz. Park Zdrojowy upo-
rządkowano i dziś znów cieszy kuracjuszy. 

Pomnik przyrody „Bełkotka” w iwonickim lesie to najsłynniejsze 
z leśnych źródeł objęte ochroną od 1966 roku, ale od wieków cieszące 
się wielką sławą. Jego opis pojawił się w piśmie z 1639 roku Fryderyka 
Alembeka, sekretarza króla Władysława IV Wazy: „Wody z tych źródeł 
mają barwę wody deszczowej w kolor cytrynowy wpadającą, wydają 
woń jakoby bursztynu zapalonego, olejkiem ziemnym, czyli naftą są 
przejęte, dlaczego, gdy w ich proch lub papier zapalony wpuści, zajmują 
się płomieniem i nie gasną łatwo”.

Od początku istnienia w Iwoniczu uzdrowiska Bełkotka była wiel-
ką atrakcją dla kuracjuszy, źródłem natchnienia dla malarzy i poetów. 
W 1885 roku w przewodniku Iwonicz i jego okolice Władysław Bełza na-
pisał: „Nic bardziej uroczego nad widok, jaki sprawia to ogniste źródło, 
z zapadnięciem nocy, wśród otaczającego dookoła milczącego lasu. Zda 
się, że nagle zostaliśmy przeniesieni do jakiejś zaklętej krainy, zostającej 
pod władzą tajemniczej wróżki, tak głębokie owo niezwykłe zjawisko 

Źródło Bełkotka w Iwoniczu
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wywiera na nas wrażenie. Źródło to od nieustannego bełkotania i we-
wnętrznego burzenia wody, otrzymało nazwę Bełkotki...”

Częstym bywalcem w Iwoniczu był Wincenty Pol. Bełkotce po-
święcił jeden z bardziej znanych wierszy opublikowany w 1857 roku. 
Fragment wiersza wyryto na kamiennej tablicy, którą umieszczono 
na obelisku zdobiącym Bełkotkę. Po jego zniszczeniu przez Niemców 
w czasie okupacji, ponownie umieszczono go na miedzianej tablicy 
i wmurowano w nowy monument według projektu miejscowego rzeź-
biarza Władysława Kandefera. Wykonana w 1959 roku kamienna opra-
wa źródła zachowała się do dziś. 

***

Wędrując po Beskidzie, warto zajrzeć do Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej „Hrendówka” Nadleśnictwa Rymanów, który mieści 
się w dawnej leśniczówce. W jej otoczeniu znajduje się wiata mieszczą-
ca kilkadziesiąt osób oraz ścieżka dydaktyczna. Ciekawostką jest Las 

Hrendówka

Pogorza i gory wsch Polski.indd   31 2-03-21   21:45:50



• 32 •

W „Beskidzie granicznym“

Pszczelarski („Las pasieczny, las bartny”) – efekt wspólnego projektu 
Nadleśnictwa Rymanów i Koła Pszczelarzy w Krośnie. Powstał wiosną 
2017 roku przy ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Hrendówka”. Dla 
pszczelarzy przeznaczono fragment lasu, gdzie ustawiono różne rodzaje 
uli. Rymanowscy leśnicy razem z pszczelarzami posadzili w sąsiedztwie 
pasieki edukacyjnej 500 lip i krzewów miododajnych. 

Osoby interesujące się hodowlą koni i jeździectwem powinny zaj-
rzeć do pobliskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki 
w Odrzechowej, gdzie przebywa najliczniejsze w Polsce stado koni 
rasy huculskiej. Jest tam ujeżdżalnia i terenowe trasy konne. Instytut 
organizuje imprezy typu kowbojskiego, na przykład wiosenne i jesienne 
przepędy bydła czy zakończenie wakacji z koniem huculskim w Ru-
dawce Rymanowskiej. 

Przez Nadleśnictwo Rymanów przebiegają trasy konne:
•	 Polany	Surowicze–Wola	Niżna–Wola	Wyżna–Źródliska	Jasiołki–Doł-

życa–Radoszyce–Smolnik i dalej Bieszczady;
•	 Polany–Olchowiec–Smereczne–Tylawa–Zyndranowa–Czerwony	Horb	

(439 m n.p.m.)–Średni Wierch (616 m n.p.m.)–Lipowiec–Jaśliska.

W stadninie koni huculskich w Odrzechowej
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W Lipowcu koło Jaślisk znajduje się stanica konna „Ostoja”. Leży 
ona na głównym Transbeskidzkim Szlaku Konnym biegnącym z Brennej 
do Wołosatego. Jest to doskonała baza wypadowa w Bieszczady, Beskid 
Niski i na Słowację. Świetne miejsce na odpoczynek wśród lasów i re-
generację sił. Stali bywalcy mówią o nim: „sympatyczny koniec świata”.

W kolebce wielkiej nafty 

Ropę naftową znano na Podkarpaciu od stuleci – nazywano ją ole-
jem skalnym lub kamfiną. Stanisław Staszic w swym epokowym dziele 
O ziemiorództwie Karpatów... z 1815 roku nadał jej nazwę „skałoleju 
cieknącego”. W formie kałuż zbierała się w miejscowych lasach. W roku 
1742 Gabriel Rzączyński opisał naftowe źródło oddalone o milę od 
Krosna, stwierdzając, że ropa tamtejsza „dum distilatur sit purissima”, 
co dowodzi, że już wówczas próbowano destylacji tej kopaliny. Chłopi 
używali jej do smarowania osi wozów, a także jako lekarstwa dla owiec. 
Nikt jednak wtedy nie przypuszczał, że okolice Krosna staną się wkrótce 
kolebką przemysłu naftowego – dziedziny gospodarki, która zmieniła 
oblicze świata. 

A wszystko zaczęło się nieco przypadkiem. Tytusowi Trzecieskie-
mu, właścicielowi Polanki, zachorowały owce. Jako lekarstwo poradzono 
mu zastosowanie oleju skalnego. Chłopi z Bóbrki zwieźli Trzecieskiemu 
takie ilości tego specyfiku, że ten zaczął się zastanawiać nad innymi 
sposobami jego wykorzystania. Wziąwszy baryłkę oleju udał się do Lwo-
wa, aby zasięgnąć porady uczonych. Tymczasem przygodnie spotkany 
sekretarz Lwowskiej Izby Handlowej, de Lance, poradził mu, aby się 
z tym zwrócił do Ignacego Łukasiewicza, który wówczas pracował jako 
aptekarz w Gorlicach. Łukasiewicz znał już wartość ropy – był konstruk-
torem lampy naftowej. Zaproponował Trzecieskiemu utworzenie spółki. 
Ropodajne lasy w Bóbrce należały wtedy do Karola Klobassy. Trzecieski 
miał potrzebne pieniądze, a Łukasiewicz, jako trzeci udziałowiec, dodał 
swą wiedzę, doświadczenie i pracę. Była to pierwsza na świecie spółka 
wiertnicza, która rozpoczęła przemysłową eksploatację kamfiny. 
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Wydobycie ropy prowadzo-
no, kopiąc studnie, nazywane 
kopankami. Ich głębokość czę-
sto przekraczała 100 m. Urobek 
wydobywano na powierzchnię 
w wiadrach za pomocą kołowrotu. 
Praca była skrajnie niebezpiecz-
na; dochodziło do samozapłonu 
gazów, do zatruć lub zasypania 
pracujących w dole kopaczy. Stąd 
konieczność wykonywania drew-
nianej cembrowiny z jodłowych 
półokrąglaków, zabezpieczają-
cej przed zawalaniem się stud-
ni. Jednak zyski osiągane przez 
udziałowców i wysokie zarobki 
„kamfiniarzy” usprawiedliwiały 
ryzyko. Już w pierwszym roku 
spółka osiągnęła zysk w wysokości 
100 tys. guldenów. 

Pogoń za zwiększeniem wy-
dobycia doprowadziła do tego, 
że ziemia w tej okolicy została 

podziurawiona setkami kopanek, ciągle pogłębianych, aby zwiększyć 
wydajność. To, co dziś nazwalibyśmy katastrofą ekologiczną, wówczas 
było miarą postępu. Najbardziej zmienił się krajobraz, podnosił się 
jednak poziom życia i kultury ludności w kamfiniarskich wioskach. 
Ogromną daninę dla kopalnictwa naftowego dawały lasy. Budowa 
tysięcy drewnianych szybów pochłaniała setki metrów sześciennych 
najlepszego drewna. W 1875 roku w samej Bóbrce było 110 otworów 
kopanych, dających rocznie 23 tys. cetnarów ropy. Nie wystarczał już 
prymitywny sposób jej magazynowania w dołach ziemnych. Unowo-
cześniono też technologię transportu. W lutym 1894 roku w Olsza-
nicy koło Leska ruszyła największa w świecie wytwórnia drewnianych 

Kiwony – charakterystyczny rys  
krajobrazu Beskidu Niskiego
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beczek na ropę, zatrudniająca blisko 1000 robotników. Wytwarzała ona 
miesięcznie prawie 25 tys. beczek! Surowiec do tej produkcji dawały 
bieszczadzkie lasy.

Powstawały ogromne fortuny; Łukasiewicz wybudował dwór 
w Chorkówce, fundował kościoły i szkoły, zaś Karol Klobassa, jadąc 
do Wiednia, kazał swemu koniowi przykuć złote podkowy. Padały też 
naftowe rekordy. Warto wspomnieć, że w 1902 roku polski inżynier, 
Wacław Wolski, wezwał do wyścigu w szybkości wiercenia dwie czołowe 
niemieckie firmy wiertnicze. Za pomocą tarana pracującego na zasadzie 
udaru wodnego dowiercił się w ciągu 55 dni do głębokości 800 m, 
bijąc Niemców na głowę. Osiągnął zawrotną wówczas prędkość wier-
cenia 146 cm na godzinę. Odkrywano też nowe złoża: na północ od 
Krosna w Potoku, Węglówce, Krościenku Wyżnym, a także w okoli-
cach Gorlic i Iwonicza Zdroju. W lesie iwonickim do dziś funkcjonuje 
kilkadziesiąt odwiertów, z których kiwony, napędzane kieratami, tłoczą 
ropę na powierzchnię. To spowodowało degradację środowiska leśnego, 
a jednocześnie spadek walorów klimatycznych uzdrowiska. Dzisiaj lasy 
Beskidu z trudem zabliźniają rany sprzed lat. 

Wszystko, co dobre w kopalnictwie naftowym wiążę się z nazwi-
skiem Ignacego Łukasiewicza. Był on nie tylko pionierem przemysłu 

Wóz z beczkami, w których kiedyś transportowano ropę naftową
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naftowego, ale również działaczem patriotycznym i społecznym. W okre-
sie międzywojennym społeczeństwo ufundowało temu wielkiemu 
a skromnemu człowiekowi pomnik w Krośnie. 

Z końcem ubiegłego wieku złoża ropy naftowej na Podkarpaciu 
zaczęły się wyczerpywać. Epoka podkarpackiej nafty na naszych oczach 
przechodzi do historii. O tym, jak piękna to historia, można się przeko-
nać, zwiedzając Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Aby poczuć 
klimat z czasów gorączki naftowej, wystarczy zajrzeć do lasu. W wielu 
leśnych uroczyskach pozostały ślady po dawnych kopankach. Tam wciąż 
czuje się zapach kamfiny.

Wojenne cmentarze i kapliczki

Obie wojny światowe zostawiły w tej części Beskidu Niskiego po-
nad 200 tys. żołnierzy, którzy zginęli w walkach o strategiczną Przełęcz 
Dukielską. Do tego dochodzą jeszcze miejsca straceń i masowe mogiły 
w lasach. W czasie I wojnie światowej, w krwawej bitwie gorlickiej 
zginęło ponad 60 tys. żołnierzy – olbrzymia liczba jak na tamte czasy. 
Aby uczcić pamięć poległych, do dziś pielęgnuje się wojenne nekropolie 
rozsiane w całym Beskidzie Niskim.

Na górze Kamień nad Jaśliskami, tuż za granicą rezerwatu o tej 
samej nazwie, na wschód od szczytu, niemal przy samym pasie granicz-
nym, znajduje się cmentarz z I wojny światowej. W latach 1914–1915 
toczyły się tam krwawe walki między Rosjanami a Austriakami o główny 
grzbiet Karpat. Natarcie rosyjskie na Humenne poprowadził generał 
Ławr Korniłow. Cel wprawdzie osiągnął, lecz musiał się później wycofać, 
ponosząc ogromne straty. Na szczycie góry Kamień doszło do krwawych 
walk. W starciach na bagnety zginęły setki walczących żołnierzy. Czas 
jednak zacierał ślady, na niewielkiej leśnej polanie coraz trudniej były wi-
doczne zarysy zbiorowych mogił. Jesienią 2003 roku turyści z jasielskiej 
grupy „GIN” wraz z leśnikami uporządkowali cmentarz, ogrodzili go 
i oznakowali specjalnym krzyżem. Dziś wędrowcy znoszą w to miejsce 
kamienie zbierane na szlaku, budując w ten sposób swoisty kurhan dla 
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bezimiennych bohaterów wojny. Na bramie cmentarza napis głosi: „Każ-
da wojna jest ostatnia”, a wiszący w pobliżu, wykonany z łuski armatniej 
dzwon, od czasu do czasu przypomina o wojennej tragedii ludzi, dla 
których ta pierwsza wielka wojna była rzeczywiście ostatnią. 

Niezwykle krwawą bitwą górską była rozegrana podczas II wojny 
światowej bitwa o Przełęcz Dukielską. Pociągnęła ona za sobą ponad 
150 tys. ofiar wśród walczących wojsk i ludności cywilnej. Nie nadążano 
chować poległych. Największy z cmentarzy z tamtego czasu znajduje 
się w Dukli. Szczątki poległych długo straszyły po karpackich lasach, aż 
wreszcie zrosły się z ziemią. Jeszcze dziś się zdarza, że znaleziony pod dywa-
nem jeżyn hełm żołnierski okrywa czaszkę leżącą wprost na leśnej ściółce. 

Spotkać tam można także miejsca kaźni, jak choćby w lesie Błudna 
koło Barwinka, gdzie we wspólnej mogile leży 650 Żydów, miesz-
kańców Dukli, zamordowanych przez hitlerowców. Z kolei pomnik 
w kształcie macew na górze Hałbów oznacza miejsce, gdzie Niemcy 

Cmentarz z I wojny światowej na górze Kamień nad Jaśliskami

Pogorza i gory wsch Polski.indd   37 2-03-21   21:45:55



• 38 •

W „Beskidzie granicznym“

rozstrzelali 1250 Żydów ze Żmigrodu 
i okolicy. Podobny los spotkał Żydów 
z Leska, Rymanowa, Lutowisk, Korczy-
ny i wielu, wielu innych miejscowości. 
Podkarpackie lasy kryją ich szczątki... 
W leśnym pustkowiu również można się 
natknąć na groby bojowników o polskość. 
Przywożono ich z gestapowskich katow-
ni w Jaśle, Krakowie czy Sanoku, by pod 
osłoną lasu i nocy rozstrzelać ich i zakopać 
w zbiorowych mogiłach w Warzycach pod 
Jasłem, na Gruszce nad Leskiem czy w Le-
sie Grabińskim pod Iwoniczem Zdrojem. 
Spoczywają tam ci, którzy nie zginęli 
w walce, lecz zostali zamordowani za to, 
że byli Polakami. W latach wojny i po jej 

zakończeniu wielu leśników z Beskidu zginęło z rąk UPA. Pozostawione 
przez nich leśniczówki i gajówki dziś w większości nie istnieją. Można 
tylko zapytać słowami Litanii bieszczadzkiej Tadeusza Śliwiaka:

„Gdzie się podziali wszyscy, że tak pusto po nich,
Słychać tylko jak spada owoc grusz i jabłoni,
Dawna studnia kamieni pełna i tajemnic,
Już nie wróci do ludzi, już się nie odciemni…”
Znakiem ludzkiej pamięci są ukryte wśród lasów kapliczki. Ich hi-

storie przypominają o dramatycznych wydarzeniach, ale są też świadec-
twem kultury materialnej mieszkańców tych gór. Bardzo ciekawą historię 
ma skromna Wilcza Kapliczka w lesie niedaleko wsi Łysa Góra koło 
Żmigrodu w Nadleśnictwie Dukla. Przed laty prowadził tamtędy szlak 
handlowy biegnący zza Karpat przez Myscową oraz Łysą Górę do Starego 
Żmigrodu. Wielu kupców musiało przejeżdżać i przechodzić traktem, 
nazywanym Ruską Drogą, przez przełęcz Klucz na Węgry i z powrotem. 

Zbiorowa mogiła Żydów z Dukli zamordownych 
przez Niemców w lesie Błudna
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Znaleziska monet, sprzączek, a także wy-
raźny ślad dawnego wąwozu, rozpalają wy-
obraźnię i przywodzą na myśl czasy, kiedy 
kupieckie karawany zjeżdżały z zalesionych 
zboczy Beskidu, w okolicach Łysej Góry, 
docierając do cywilizowanych terenów, 
gdzie nie trzeba było opędzać się od wil-
ków czy niedźwiedzi, których w tamtych 
czasach nie brakowało. 

O jednej z ludzkich tragedii, jaka się 
rozegrała na tych terenach przed 200 laty, 
przypomina dziś Wilcza Kapliczka, stoją-
ca samotnie w lesie, przy dawnym trak-
cie. Najczęściej powtarzane podanie głosi, 
że w tamtym miejscu wilki zjadły włoskich 
kupców wiozących towary do Sandomie-
rza. Zima była wtedy sroga, konie ciągnące 
sanie zapadały się w śniegu po brzuchy, więc wszystko, co żywe w kara-
wanie stanowiło łatwy łup. Ponoć dużo czasu minęło po wilczej uczcie, 
zanim ktoś miejscowy odnalazł walające się wokół traktu szczątki ludzi 
i koni. Ludzi pochowano we wspólnej mogile tuż przy handlowym trak-
cie, a zamiast nagrobka wzniesiono w tym miejscu kapliczkę. Zbudo-
wana z płaskich kamieni, zlepionych gliną, przetrwała chyba dłużej niż 
zakładali jej budowniczowie. Wciąż stoi przy dawnym dukcie jak groźne 
memento, ostrzegając przed zimowymi wyprawami w góry. A wilki? Są 
tu do dziś. Zazwyczaj około święta Matki Boskiej Gromnicznej nocą 
w lesie nad starym kamieniołomem, słychać ich wycie... 

Niegdyś ścinanie drzew w górach było zajęciem iście karkołomnym. 
Pracy tej podejmowali się tylko silni i najbardziej sprawni mężczyź-
ni. Zdarzały się nieszczęścia podczas tej bardzo niebezpiecznej pracy. 
Okoliczni mieszkańcy mawiali: „Kobiety rodzą dzieci, las rodzi kaleki”. 
Wiele osób pracujących w lesie zginęło przywalonych drzewami podczas 

Wilcza Kapliczka we wsi Łysa Góra
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ścinki, uderzonych klocem w czasie 
jego zrywki lub utopiło się przy spła-
wie drewna górskimi rzekami. Stąd na 
zrębach i przy leśnych duktach można 
było spotkać krzyże w miejscu śmierci 
drwala czy wozaka, a także kapliczkę 
postawioną jako wotum za cudowne 
ocalenie życia. Tak było dawniej w Kar-
patach… I wydaje się, że leśne kaplicz-
ki należą do przeszłości. Zaskoczenie 
może wywołać kapliczka pod Barwin
kiem, przy drodze leśnej w uroczysku 
„Porubka”. Na skraju jodłowego młod-
nika stoi zatknięta na żelaznej rurze 
kapliczka o dość prymitywnej żelazno-
szklanej konstrukcji. Zza przykurzonej 
szyby wygląda figurka Matki Boskiej. 
Poniżej na kartce oprawionej w szklane 
włókno napisano:

„W podzięce Matce Bożej.
W roku 1968, w zimie, z góry obok na lewo zwoziłem z synem 

kloce drzewa. Sanie z ciężarem 2000 kg musiały być hamowane, aby 
można było bezpiecznie zjechać w dół.

Po zahamowaniu jednej sanicy syn nie zdążył we właściwym miej-
scu zahamować następnych sanic, a konie nie mogły zatrzymać ciężaru. 
W jednej chwili zdałem sobie sprawę, że życie moje cud może tylko 
uratować.

Matko Boska!!! – krzyknąłem, oczy zamknąłem i po krótkiej jeździe 
na „złamanie karku” konie sanie zatrzymały. Wszyscy świadkowie woza-
cy mówili, że jeśli konie mogły ten ciężar zatrzymać, to nie miały pra-
wa wytrzymać tzw. napierśniki, tak były wyrobione. Dlatego uważam, 
że tylko dzięki pomocy Boskiej skończyło się to szczęśliwie.

W podzięce postanowiłem ufundować tę figurkę Matki Boskiej.
  Lega Jan, Tylawa”

Leśne wotum z Barwinka
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W Beskidzie Niskim, na przełęczy pomiędzy szczytami Tołoczek 
(673 m n.p.m.) a Jawornik (762 m n.p.m.), na terenie Nadleśnictwa 
Rymanów, stoi kapliczka nazywana kurierską. Jednak ma ona swoje 
„wilcze” pochodzenie. Niegdyś całe okoliczne wzgórza były odkryte, wo-
kół rozpościerały się łąki, pastwiska i pola uprawiane przez mieszkańców 
wsi Królik Wołoski i Wisłoczek. Prowadziła tamtędy najkrótsza droga 
z doliny Taboru do doliny Wisłoka. Ludzkie ścieżki krzyżowały się w tym 
miejscu zanim jeszcze powstała kapliczka. W lutym 1850 roku w ciemną 
noc młody kawaler z Wisłoczka chodził w zaloty do panny z Królika 
Wołoskiego, a że był zaślepiony miłością, nie zważał na żadne trudności. 
Pewnego dnia zasiedział się u panny i postanowił wracać nocą do domu. 
Na swoje nieszczęście na przełęczy został otoczony przez watahę wilków. 
Ratunkiem okazała się licha sosna rosnąca na środku pól uprawnych, 
jedyna w całej okolicy, na którą szybko się wdrapał. Jej rozłożyste gałęzie 
dawały oparcie, pozwalając uniknąć najgorszego. Pilnowany przez wilki, 
spędził na drzewie całą noc. Nad ranem, gdy zniechęcone zwierzęta ode-
szły w las, skostniały z zimna kawaler zszedł z drzewa i chyłkiem pobiegł 

Kapliczka kurierska w Nadleśnictwie Rymanów upamiętniająca wojenne wydarzenia
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do swego domu. Pamiętając, że jego nocny powrót z randki mógł się 
zakończyć nieszczęśliwe, w podzięce za ocalone życie wybudował przy 
polnej sośnie kapliczkę. Kamień na jej ściany zwoził w pocie czoła, wresz-
cie przykryta dachem i zwieńczona dębowym krzyżem kapliczka stanęła 
pośród pól, przypominając o zdarzeniu sprzed lat. 

Kapliczka była znakomitym punktem orientacyjnym dla kurierów 
polskich, którzy w czasie ostatniej wojny chodzili tędy na Węgry – przy 
niej często spotykali się z przewodnikami. Zamieszkująca wówczas w tej 
okolicy ludność łemkowska sprzyjała okupantowi, stąd kurierzy musieli 
przemierzać te tereny nocą, a wtedy kapliczka wskazywała im drogę. 
W 1947 roku wysiedlono stąd ludność łemkowską, wioski opustoszały. 
Na grzbiecie góry, wokół kapliczki leśnicy posadzili ponad 500 ha no-
wego lasu. Młodniki rosły pięknie i wkrótce przegoniły nawet rosochatą 
sosnę przy kapliczce. Zresztą „staruszka” już uschła; jej odpadające ko-
nary uszkodziły starą budowlę, a wieńczący ją dębowy krzyż zbutwiał. 
W ostatnich latach miejscowi leśnicy i społecznicy wyremontowali ka-
pliczkę. Można do niej dotrzeć pieszo lub na dwóch kółkach, ponieważ 
leśną drogą poprowadzono szlak rowerowy. Obok kapliczki przecina go 
szlak turystyczny wyznakowany kurierską trasą „Jaga–Kora”. 

ŚLADAMI ŁEMKÓW 

I jeszcze o dawnych mieszkańcach Beskidu. Łemkowie to 
grupa etniczna niegdyś zamieszkująca licznie Beskid Niski 
od Krynicy aż po Komańczę. Ich życie i zwyczaje dokładnie 
opisywali przedwojenni i dziewiętnastowieczni etnografowie 
oraz krajoznawcy. Wiemy zatem jak wyglądało życie Łem-
ków od narodzin do pogrzebu. Sporo czasu poświęcali pracy 
w lesie i wyciąganiu zeń pożytków – zbierali zioła lecznicze, 
jeżyny, grzyby, jagody i orzechy laskowe oraz podbierali miód 
dzikim pszczołom. Las dawał im drewno na opał i budulec, 
a także liście i igliwie służące jako ściółka dla bydła, stamtąd 
też pochodziła „wakełyja” – hubka do krzesiwa. Handlowali 
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również drewnem ciosanym, opałowym, sadzonkami, a nawet 
gotowymi sztachetami na płoty. Wśród mieszkańców Beskidu 
Niskiego najdłużej przetrwały zawody dziegciarzy i maziarzy. 
W wyniku przesiedleń w latach 1945–1947 na Ziemie Za-
chodnie i na Ukrainę, Łemkowie utracili swoje pola, łąki i lasy; 
przeszły one w ręce Skarbu Państwa. 

Tracze w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
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Niektóre łemkowskie uroczystości zawierały leśne akcenty. 
Zielone Świątki, zwane rusala, obchodzono jako święto wio-
sny. W tym dniu chyże ozdabiano gałęziami leszczyny uwa-
żanej za „świate derewo”. Łemkowie wierzyli, że to leszczyna 
ukryła Matkę Boską w czasie ucieczki do Egiptu, dlatego grad 
i pioruny „nie widzą” miejsc, gdzie ten krzew rośnie. Bardzo 
uroczyście obchodzono dzień „światoho Jana”, zwanego po-
wszechnie kupałą. W przeddzień tego święta zbierano wszelkie 
zioła lecznicze, a przede wszystkim: „struti” mech, rumianiec, 
łopuch, babkę, dziurawiec, jagodnik, lipę i głóg („bobianyk”), 
którego zrywano tyle gałązek, ile było osób w rodzinie. Na-
stępnie każdy domownik wkładał gałązkę między belki zrębu 
chałupy; komu gałązka zakwitła, temu wróżono długie życie. 
Opasywano się również chabrem łąkowym („mocne zilie”), 
który miał zapewnić dużo siły i zabezpieczać przed łamaniem 
w krzyżach przy pracy. Podobnie jak na rusala, majono chyże 
leszczyną i zatykano jej gałązki na rogach pól uprawnych.

Wiele wierzeń ludowych wiązano z lasem, na przykład 
Łemkowie wyobrażali sobie, że wiatr to chłop mieszkający 
w lesie, na wysokiej górze, który ze szczytu potężnego drze-
wa dmucha we wszystkie strony. Mógł on nawet wytworzyć 
„powieruchę”, czyli wir powietrza rozwalający kopy siana. Ze 
zwierząt obawiano się żmii zygzakowatej, przez co bezlitośnie 
tępiono wszelkie „hady”. Wierzono jednak, że w każdej chyży 
żyje pod piecem domowy zaskroniec, który przynosi domow-
nikom szczęście, a nawet z jednej miski pije mleko z dziećmi. 
Bano się nietoperzy („perhaczy”), które według wierzeń zjadają 
świece w cerkwiach, a także mogą być przemienioną czarowni-
cą. Nie wolno było pracować w lesie w czasie trzech dni świąt 
Bożego Narodzenia, trzech dni rusala, w poniedziałek i wtorek 
przed zapustami, a także w trzeci i czwarty dzień Nowego 
Roku. Wierzono, że wtedy może zdarzyć się nieszczęście.

Dość silny był wśród Łemków kult drzew. Gatunkami 
świętymi były: lipa i leszczyna. Drzewem złym i groźnym był 
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czarny bez („habza”), w którym siedziało zło, a nawet czort, 
stąd niebezpiecznie było go wycinać. Z kwiatów bzu przy-
rządzano napój łagodzący kaszel, owoce były zaś pomocne 
w leczeniu reumatyzmu. Nie wycinano również na zrębach 
dziko rosnących drzew owocowych, uważając to za grzech, 
a przekroczenie tego zakazu mogło ściągnąć na drwala nie-
szczęście lub chorobę. Chroniono zwłaszcza drzewa „zawier-
cone” – takie, które w specjalnych otworach miały założoną 
„dorę” („proskórkę”), czyli kawałek białego chleba rozdawane-
go w cerkwi na Boże Narodzenie. Kiedy już trzeba było wyciąć 
takie drzewo, wynajmowano do tego osoby upośledzone, gdyż 
im zaszkodzić nic nie mogło.

Bardzo szerokie było wykorzystanie owoców runa leśnego. 
Przedmiotem obrotu handlowego były zioła, których zbio-
rem oraz suszeniem parały się przeważnie kobiety. W okresie 
urodzaju chodzono na grzyby, które suszono i sprzedawano 
na targach. Łemkowie z Olchowca, aby dojść na targ do Kro-
sna, musieli wychodzić z domu o trzeciej w nocy obwiązani 
sznurkami suszonych grzybów. Dość popularne było sprzeda-
wanie sadzonek różnych drzew. Były one pozyskiwane późnym 
wieczorem w lesie i wiązane w wiązki po 100 sztuk. Wiązki 
te z kolei układano w workach, a te przewieszone przez plecy 
służyły jako opakowanie transportowe.

Chcąc zapoznać się z kulturą łemkowską, warto odwiedzić:
•	 Muzeum	 Kultury	 Łemkowskiej	 w	 Zyndranowej	

(http://www.zyndranowa.org);
•	 drewniane	 cerkwie	 w	 Chyrowej,	 Daliowej	 i	 Zawadce	

Rymanowskiej;
•	 dawne	cmentarze	łemkowskie	w	wyludnionych	wsiach,	le-

żące często wśród lasów: w Darowie, Jasielu czy Wisłoku 
Wielkim;

•	 Łemkowski	Kermesz	w	Olchowcu	i	Kermesz	„Od	Rusala	do	
Jana” w Zyndranowej – cykliczne imprezy, na których wy-
stępują zespoły łemkowskie z Polski, Słowacji i Ukrainy.
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Beskid Niski – idealne miejsca do narciarskich wędrówek

Cerkiew greckokatolicka w Olchowcu i prowadzący do niej zabytkowy mostek 
(fot. Wojciech Bobrowicz/Shutterstock.com)
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PRZEZ POGÓRZA DYNOWSKIE
I STRZYŻOWSKIE

Zamek Kamieniec to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji Pogórza Strzyżowkiego
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Nie ma bardziej charakterystycznego miejsca dla Pogórza Dynowskiego, 
niż skalne ostańce zwane Prządkami. Prawdopodobnie w czasach 

przedchrześcijańskich były przedmiotem kultu, o czym może świadczyć 
pobliskie cmentarzysko kurhanowe i grodzisko z IX wieku. Począwszy od 
średniowiecza należały do właściciela korczyńskiej części zamku Kamieniec. 
Bywali tam: Wincenty Pol, Aleksander Fredro i Seweryn Goszczyński. 

Najstarszy znany z literatury opis skał wraz z ilustracją pochodzi z 1847 
roku. Maciej Bogusz Stęczyński w książce Okolice Galicyi (Lwów 1847) 
w rozdziale: Skały na Czarnorzekach, napisał: „I jesteśmy już wreszcie u stóp 
tych skał. Czarne, popękane, nagiemi barkami sterczące, dziwacznie po-
krajane, z czołem łysem a pochylonem sterczą one, i nieruchomo zdają 
się jakby jakieś skamieniałe pomniki nie dzisiejszego świata przypatrywać 
się rozciągniętej pod niemi dolinie i wszystkiemu co się tam kiedyś działo 
i dzieje. Jakby duchy w skałę zaklęte, są one pełne tajemniczego znaczenia 
dla ludu wiejskiego, który z dołu patrzy w nie z uwagą niespokojną. Są one 
bowiem dla wieśniaków skazówką pogody. Skoro tylko choćby najmniej-
sza chmurka przemknie się po łysych głowach, kilkodniowa, nieochybnie 
nastaje niepogoda. Głowy tych skał są tak pochylone, iż mimowolnie dzi-
wić się potrzeba, dlaczego dotąd nie runęły własnym ciężarem w dół...”.

Sprawdźmy, jakie wrażenie na nas mogą zrobić te skały i cała godna 
poznania okolica. 

Krajobraz z Prządkami

Jadąc trasą z Rzeszowa do Krosna, warto zatrzymać się w Czarno-
rzekach i odwiedzić rezerwat „Prządki” zajmujący 13,63 ha, chroniący 

PRZEZ POGÓRZA DYNOWSKIE
I STRZYŻOWSKIE
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skalne ostańce wznoszące się do 25 m nad gruntem. Są one zbudowa-
ne z piaskowca, nazywanego ciężkowickim, osiągającego w rezerwa-
cie miąższość do 70 m. Prawdopodobnie 55–35 mln lat temu tenże 
piaskowiec, bardziej odporny na erozję niż sąsiadujące z nim warstwy 
geologiczne, uformował się w kształty nazywane grzybami skalnymi. 
W literaturze pierwszy raz nazwy „Prządki” użyła Waleria Szaley-Groele 
w książce Nasze warownie i grody (1907): „Do dziś dnia, pod zamkiem 
Odrzykoniem skały te bieleją na wzgórku wyniosłym. Lud nazywa je 
»Prządkami« i opowiada legendę starą o dziewczętach lekkomyślnych, 
co straszną karę ściągnęły na siebie”.

Poszczególne grupy ostańców przypominają swym kształtem 
postacie ludzi. W tradycji miejscowej noszą nazwy: Prządka-Matka, 
Prządka-Baba, Herszt, Madej. Wywodzą się one od legend związanych 
z tym przedziwnym miejscem. Najbardziej znana opowiada o trzech 
pannach z zamku Kamieniec, które zakochały się w jednym rycerzu. 
Chcąc rozstrzygnąć prawo pierwszeństwa do ukochanego, umówiły 

Skała Matka w rezerwacie „Prządki”
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się, że ta zostanie oblubienicą, która szybciej uprzędzie nici na odzież 
ślubną. Ponieważ zbliżał się dzień świąteczny, nie chciały gorszyć pracą 
mieszkańców zamku. Udały się więc za las, na wzgórze, gdzie nie były 
dla nikogo widoczne i mogły prowadzić wyścig. Żadna jednak nie zdo-
łała ukończyć dzieła, zanim odezwał się dzwon z kościoła korczyńskiego 
wołający na nabożeństwo. Wówczas trzy prządki zostały zamienione 
w potężne głazy. Jako przestroga dla łamiących zakaz pracy w niedzielę 
i święta tkwią tam do dziś. 

Popularna jest również opowieść o pannach z odrzykońskiego zam-
ku, które wybrały się do pobliskiego lasu na zbiór jagód. Tam zostały 
napadnięte przez bandę zbójców, którzy bardziej chuci swoje chcieli 
zaspokoić, aniżeli szukać łupu. Wtenczas czarownik, pragnąc panny od 
hańby uchronić, zamienił je wraz z napastnikami w ogromne głazy. Ta 
opowieść tłumaczy zbójeckie nazwy niektórych skał, takie jak Herszt 
czy Zbój Madej.

Jest to najchętniej odwiedzany obiekt chroniony na tym terenie; 
każdego roku przewija się przezeń ponad 100 tys. turystów. Skałki moż-
na zwiedzić, zatrzymując się na małym parkingu przy bramie rezerwatu. 
Można też, zostawić samochód przy kościele w Czarnorzekach i przejść 
cały ciąg wychodni skalnych aż po grupę Prządki-Matki. Ponadto od 
zamku Kamieniec wiedzie do rezerwatu ścieżka poznawcza, którą warto 
się przespacerować. 

Skąd przybyły daglezje

Wędrując szlakiem niebieskim z Rzepnika przez Królewską Górę 
do zamku Kamieniec w Odrzykoniu mijamy osobliwie wysokie drzewa 
iglaste. Są to daglezje, które posadzono tam prawie 100 lat temu. Nazwa 
tego gatunku pochodzi od nazwiska szkockiego leśnika Davida Douglasa, 
który w 1825 roku opisał cechy tych drzew, a w 1827 roku sprowadził je 
do Europy z Ameryki Północnej. W okolicach Odrzykonia funkcjonują 
nazwy: duglazja lub duglaska. Na Pogórze do odrzykońskich lasów da-
glezję wprowadził po I wojnie światowej ówczesny ich właściciel, hrabia 
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Ludwik Starowieyski, stryj słynnego malarza Franciszka Starowieyskiego. 
W leśnictwie zapanowała wówczas moda na obce gatunki. Sadzono ma-
sowo sosnę wejmutkę, sosnę czarną, smołową czy dąb czerwony. Wielu 
właścicieli lasów chętnie wprowadzało też daglezję jako dającą spory 
przyrost masy. W 1921 roku nasiona daglezji, sprowadzone do Odrzy-
konia, zostały wysiane w miejscowej szkółce. Sadzonki wyhodowane pod 
okiem leśniczego Stanisława Kwaśniewskiego, posłużyły do odnowienia 
zrębów wojennych. Drzewa te świetnie poradziły sobie w nowych wa-
runkach, osiągają obwody do 300 cm i wysokość do 50 m. 

Z początkiem lat 90. XX wieku na wniosek leśników uznano za 
pomnik przyrody grupę sześciu daglezji rosnących w oddziale 84a le-
śnictwa Odrzykoń w uroczysku „Bierska”. Nadano im nazwę „Daglezje 
w Odrzykoniu”. Te wspaniałe drzewa, rosną przy ścieżce przyrodniczej 

Zbiór szyszek daglezji
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„Przy Zamku Kamieniec”, przygotowanej przez Nadleśnictwo Koła-
czyce. Okalają one dawny cmentarz choleryczny, na którym grzebano 
w I połowie XIX wieku ludzi zmarłych w kolejnych nawrotach epide-
mii. Cmentarzem opiekują się leśnicy. 

Sztolnie w Węglówce i Czarnorzekach 

Ciekawymi podziemnymi obiektami w lasach Pogórza Dynowskie-
go są sztolnie, które pozostały po wieloletniej eksploatacji piaskowca. 
Znane są obecnie dwa ich skupiska w lasach Nadleśnictwa Kołaczyce 
(leśnictwa: Węglówka i Czarnorzeki). Pierwsze z nich, na północnym 
stoku Królewskiej Góry (554 m n.p.m.), jest efektem działalności 
górniczej mieszkańców wsi Węglówka. Prawdopodobnie skałę zaczęto 
pozyskiwać w I połowie XIX wieku, a zakończono pod koniec tamtego 
stulecia. Z kompleksu sztolni do dziś jedynie dwie („Jasna” i „Pustelnia”) 
nie wykazują istotnych zmian, pozostałe („Sztolnia Nelsona”, „Wesoła” 
i inne) są obiektami mocno zniekształconymi przez zawalanie się stro-
pów. Ich penetracja jest bardzo utrudniona i niebezpieczna. Chodniki 

Sztolnia „Jasna” w Królewskiej Górze
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znajdujące się na północnym stoku Królewskiej Góry mierzą 20–75 m 
długości i są miejscem zimowania nietoperzy.

Tuż obok cerkwi w Węglówce na starym cmentarzu można zoba-
czyć nagrobek z napisem informującym, że spoczywa tu Admirał Nelson 
Keith. Jest to spore zaskoczenie, bo słynny admirał floty brytyjskiej 
zginął w bitwie pod Trafalgarem w 1805 roku. W II połowie XIX 
wieku w Węglówce działały kopalnie ropy naftowej, w których pra-
cowali również Anglicy. Prawdopodobnie ojciec jednego z wiertników 
pochodzących z Wysp Brytyjskich nadał swemu synowi imiona Admirał 
Nelson. Była to zapewne forma pamięci o słynnym wodzu. Wiemy, że 
ów „Admirał” urodził się w 1843 roku, a zmarł w 1898 roku. Obok 
jest grób kobiety i małej dziewczynki. Prawdopodobnie zmarli na jakąś 
zakaźną chorobę. Na nagrobku Keitha znajdujemy angielską inskrypcję: 
„Nie ma śmierci. To, co za śmierć uważamy, jest tylko przejściem do 
innego życia”. W Węglówce pracowali też synowie Nelsona – Karol 
i Eddy, ale wyjechali stąd do swej ojczyzny przed I wojną światową. 
Pierwsza kopalnia ropy w Węglówce powstała w 1888 roku; ropę za po-
mocą kiwonów i kieratów wydobywa się tam do dziś. Przy dawnej cer-
kwi w Węglówce rośnie dąb Poganin – jeden z najlepiej zachowanych 

Kwatera angielska na dawnym cmentarzu w Węglówce
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takich matuzalemów w Polsce. 
Jego obwód wynosi 894 cm. Ma 
potężnie rozbudowaną koronę 
i wciąż obficie sypie żołędziami. 

Drugim skupiskiem sztolni 
jest Sucha Góra (591 m n.p.m.) 
– najwyższe wzniesienie Pogórza 
Dynowskiego. Na jej południowym 
stoku od strony wsi Czarnorzeki 
występują warstwy drobnoziarniste-
go piaskowca istebniańskiego. Kie-
dyś w Czarnorzekach łany chłop-
skie dzielono w poprzek przebiegu 
warstw, więc niemal każdy gospo-
darz w tej wiosce miał na swym 
polu cenny surowiec kamieniarski, 
który pozyskiwał do dalszej obrób-
ki lub do bezpośredniej sprzedaży. 
Dziś o dawnych kamieniarzach 
przypominają jedynie sztolnie, do 
których czasem zaglądają speleolo-
dzy i chiropterolodzy prowadzący 
badania nad nietoperzami. 

W tych podziemnych obiektach jest bardzo mała roczna amplituda 
temperatury powietrza. W zasadzie nie przekracza ona 10°C. Sprawia to, 
że istnieje w nich specyficzny mikroklimat warunkujący życie lub okre-
sową hibernację wielu gatunków fauny, między innymi nietoperzy (Chi-
roptera), których populacja pozostaje pod kontrolą w ramach corocznego 
zimowego spisu nietoperzy. Obecnie „leśne podziemia” są największą 
w Karpatach zimową kolonią tych latających ssaków. Do jednej z czar-
norzeckich sztolni co roku pod koniec września przychodzą uczestnicy 
Nocy Nietoperzy – imprezy promującej ochronę tych ssaków. 

Lasy wokół Czarnorzek (Nadleśnictwo Kołaczyce) są też prawdzi-
wą mekką dla biegających narciarzy. Jesienią 2016 roku przy wsparciu 

Dąb Poganin z Węglówki
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Sztolnia w Suchej Górze

Na leśnej trasie biegowej w Czarnorzekach
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Nadleśnictwa Kołaczyce, zakoń-
czono przebudowę biegowych tras 
narciarskich na terenie leśnictwa 
Odrzykoń. Po przeprofilowaniu 
stały się one prawdziwą atrakcją 
dla adeptów biegania, jak również 
miejscem treningów dla sportow-
ców. To teren idealny dla biegaczy 
o każdej porze, bo konfiguracja 
zbocza daje ogromne możliwo-
ści treningowe. Główna leśna 
trasa ma 2,5 km długości przy 
deniwelacji prawie 50 m. Jest 
dość wymagająca i ma homolo-
gację Międzynarodowej Federacji 
Narciarskiej i Polskiego Związku 
Narciarskiego. 

Dla początkujących przygo-
towano tam nieco krótszą pętlę 
na gruntach gminnych. Jest też 
możliwość biegania na stadionie, 
gdzie w czasie zawodów jest start 
i meta. Latem trasy są dostępne 
dla spacerujących. Osobliwością jest też ściana skalna nazwana Grupą 
Wielbłąda, wznosząca się na 15 m i długa na niemal kilometr. Od 2020 
roku można tam korzystać z tras wspinaczkowych wyznaczonych przez 
Gminę Korczyna we współpracy z Nadleśnictwem Kołaczyce. 

O Zamieszańcach 

Wydobyciem piaskowca na Pogórzu Dynowskim i jego obróbką 
trudnili się zamieszkujący tam niegdyś Rusini, nazywani Zamieszań-
cami, ponieważ „zamieszali się” wśród osad etnicznie polskich. Była to 

Na ścianie wspinaczkowej  
w Czarnorzekach
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niewielka ruskojęzyczna grupa (w 1898 roku liczyła 4317 osób) mieszka-
jąca w wioskach: Bonarówka, Czarnorzeki, Krasna, Oparówka, Pietrusza 
Wola, Rzepnik i Węglówka. Według Wincentego Pola w 10 wsiach 
osadzono kiedyś jeńców kozackich, ale „okolica wszakże górzysta wy-
tłoczyła na tym rodzie piętno góralszczyzny, a że najbliżej Chuchońców 
(Łemków) siedli, więc też i strój i obyczaj zupełnie od nich przejęli”.

W końcu XIX wieku w Czarnorzekach działało kilkadziesiąt 
warsztatów kamieniarskich, w których wytwarzano między innymi 
żarna, brusy i osełki. Była to działalność rozwinięta na szeroką skalę. 
Świadczy o tym kubatura sztolni – 5000–6000 m3 kamienia, łącznie 
z naziemnymi wyrobiskami. Według księdza Sarny w 1891 roku ze 
stacji Krosno wywieziono 240 ton kamieni surowych i obrobionych. 

Murowana cerkiew w Rzepniku oraz pomnikowy dąb Jagiellon  
to pamiątki po Zamieszańcach
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To bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że wydobycie bloków skal-
nych, transport oraz obróbka odbywały się ręcznie, z zastosowaniem 
prymitywnych narzędzi. Najstarsze czytelne ślady odspajania piaskow-
ca przypominają technologię z okresu budowy piramid. Kamieniarze 
drążyli równoległe szeregi otworów, w które wbijano dobrze wysuszone 
kliny drewniane, następnie przez całą noc wyrostki polewały je wodą, 
aby spęczniały, aż do pojawienia się rysy wzdłuż klinowych otworów. 
Wówczas majstrowie przystępowali do „dzielenia” urobku. W ten 
sposób wyrobiono kilkaset metrów sześciennych skał w obecnym re-
zerwacie „Prządki”. Prócz podziemnych chodników drążono również 
wyrobiska odkrywkowe. W okresie międzywojennym wykonywano je 
za pomocą dynamitu. Ślady takiej eksploatacji kamienia spotykamy 
w grupie skalnej Prządka-Matka.

Zdarzały się wypadki śmiertelne podczas zawalenia się drążonej 
sztolni. W uroczysku „Sokolec” do dziś funkcjonuje nazwa Saganowa 
Dziura, będąca pamiątką po podziemnym wyrobisku użytkowanym 
przez Rusina o nazwisku Sagan. Kamieniarz ten pewnego dnia w 1939 
roku nie wrócił z pracy. Zaniepokojona rodzina wraz z sąsiadami zaczęła 
poszukiwania. W miejscu dawnego wejścia do sztolni znaleziono jednak 
tylko potężne zapadlisko. 

Po II wojnie światowej i po wysiedleniu Zamieszańców przez 
pewien czas miejscowi Polacy kontynuowali kamieniarskie tradycje. 
Industrializacja kraju spowodowała jednak zmniejszenie zamówień na 
kamienie młyńskie i ornamentykę w budownictwie. Jedynie przez kil-
kanaście lat utrzymywało się zapotrzebowanie na osełki do kos, które 
wówczas wyrabiano w tej okolicy. 

Konfederatka i Maczuga

W lasach Nadleśnictwa Kołaczyce pod Wolą Komborską, niemal 
przy drodze krajowej nr 9, można znaleźć sporo skalnych ostańców 
piaskowcowych. Z 15 ostańców w lesie Pałki zapewne najciekaw-
sza jest skałka Konfederatka, chroniona jako pomnik przyrody. 
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Kształtem przypomina czapkę z kwadratowym denkiem bez daszka, 
noszoną w dawnej Polsce. Ponieważ czapka taka stanowiła oficjal-
ne nakrycie głowy uczestników konfederacji barskiej, od 1768 roku 
nazywano ją konfederatką. Przez wiele lat utożsamiano ją z polską 
tradycją i nazywano nawet czapką polską. Używali jej też powstańcy 
kościuszkowscy, a żołnierze Legionów Polskich we Włoszech przyjęli 
ją jako oficjalny element narodowego munduru. Dziś przypomina 
o tym skałka Konfederatka. Patrząc jednak na tę skałkę z drugiej stro-
ny, można dopatrzyć się sylwetki niedźwiedzia stojącego na tylnych 
łapach. Na pobliskim głazie widać kształt przypominający potężny 
odcisk niedźwiedziej łapy.

Skałka Konfederatka koło Woli Komborskiej
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W odległości zaledwie kilkuset metrów od Konfederatki znajduje 
się skałka Maczuga, również objęta ochroną pomnikową. Wygląda ona 
jak słup wyrastającego u podnóża stromego zbocza. Miejscowe legendy 
mówią, że pobliskim wąwozem przebiegał niegdyś trakt handlowy, na 
którym często dochodziło do zbójeckich napadów. Razu pewnego na 
karawanę napadli zbójcy, których herszt posługiwał się potężną ma-
czugą. Ponoć dobry czarownik, chcąc uchronić kupców od niechybnej 
śmierci, zamienił ją w kamień, trwający po dziś dzień w miejscu tego 
zdarzenia i przypomina o legendach sprzed lat. 

Nieopodal znajdują się Zaginione Skałki, ciekawe wychodnie skal-
ne, stanowiące grzędę eksploatowanego niegdyś piaskowca. Dziś jest 

Skała Maczuga – pomnik przyrody

Pogorza i gory wsch Polski.indd   61 2-03-21   21:46:34



• 62 •

Przez pogórza Dynowskie i Strzyżowskie

Pomnikowe Zaginione Skałki

Wodospad Trzy Wody
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to pomnik przyrody, ustanowiony na wniosek leśników. Wiedzie tam 
ścieżka przyrodnicza „Trzy wody”, kończąca bieg przy wodospadzie 
o tejże nazwie. Kilkumetrowy uskok skalny na drodze niewielkiego 
potoku tworzy ciekawą scenerię z licznymi wokół stanowiskami paproci 
o nazwie podrzeń żebrowiec.

Jak ochronić cisy

Podczas letnich wycieczek rowerowych i nie tylko, warto zaj-
rzeć do rezerwatu „Kretówki”, którego zwiedzanie ułatwia ścieżka 
przyrodnicza. Dojechać tam można, skręcając w Woli Komborskiej 
z drogi Barwinek–Rzeszów w prawo w kierunku leśniczówki. Stąd 
do bramy rezerwatu jest 300 m. Cała wyprawa zajmie nie więcej niż 
trzy godziny. 

Paproć podrzeń żebrowiec przy ścieżce „Trzy Wody”
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Wnioski o objęcie ochroną tego terenu pojawiły się jeszcze przed 
II wojną światową. Dzięki staraniom Lwowskiego Komitetu Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody w 1931 roku wojewoda lwowski uznał 
ten las za ochronny ze względu na znajdujące się w nim cisy. Re-
zerwat utworzono jednak dopiero w 1959 roku. Pierwotnie miał on 
powierzchnię 40,54 ha, a w rok później powiększono go do 95,79 ha. 
Jeszcze na początku XX wieku ekosystem leśny tego obszaru był zbli-
żony do naturalnego. W 1908 roku las wydzierżawiono spółce han-
dlowej, która rozpoczęła jego eksploatację zrębami zupełnymi, trwa-
jącą do 1939 roku, doprowadzając do poważnych zniszczeń w części 
dzisiejszego rezerwatu. W wyniku zmiany warunków siedliskowych 
ucierpiało wiele rosnących tam cisów. 

Obecnie w rezerwacie przeważają lasy bukowe i jodłowe w wie-
ku 60–140 lat, w których cis występuje jako element dolnego piętra 

W cisowym młodniku w leśnictwie Wola Komborska
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drzewostanu. Cis jest gatunkiem dwupiennym, co oznacza, że na jed-
nym pniu (drzewie) mogą pojawić się wyłącznie żeńskie lub męskie 
kwiaty. Zdarzają się jednak bardzo rzadkie przypadki obojnactwa. Jeden 
z takich cisów rośnie w rezerwacie „Kretówki”. Cisy są tam rzeczywiście 
wiekowe; oblicza się, że mają średnio po 130–200 lat. Większość z nich 
to drzewa o wysokości 9–12 m i średnicy 20–34 cm. Najgrubszy ma 
48 cm średnicy na wysokości 1,3 m od ziemi. Podczas ostatniej inwen-
taryzacji cisów były 462 drzewa, z czego tylko pięć było martwych. 
W rezerwacie leśnicy prowadzą czynną ochronę poprzez zbiór nasion 
i hodowlę młodych sadzonek, grodzenie odnowień naturalnych, przy-
gotowanie gleby do obsiewu. Jednak efektów można oczekiwać dopiero 
za kilkanaście lat. O takie właśnie działania apelował w 1893 roku 
Władysław Spausta na łamach Sylwana. Postulował on, aby zachować 
ten gatunek „...aż do ostatnich możliwych kresów, nim nieubłagane, 
a potężniejsze od człowieka prawa, nie wypiszą mu, i wśród tej opieki, 
godziny zatraty”.

W rezerwacie stwierdzono 167 gatunków roślin naczyniowych, 
w większości typowych dla pogórzy. Spośród chronionych występują: 
barwinek pospolity, bluszcz pospolity, podrzeń żebrowiec, widłak jałow-
cowaty, widłak wroniec, centuria pospolita, kalina koralowa, konwalia 
majowa i bardzo rzadki na tym terenie kruszczyk siny. Gatunki górskie 
reprezentują: tojeść gajowa, czworolist pospolity, szałwia lepka, prze-
tacznik górski i sałatnica leśna. 

Literacki Szlak Drzew

Pomysł nazywania drzew imionami sławnych osób związanych 
z Krościenkiem Wyżnym wyszedł przed kilkunastu laty od działające-
go w tej miejscowości Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”. Młodzi 
redaktorzy gazetki szkolnej Kleks zainspirowali natomiast utworzenie 
ścieżki łączącej te okazy przyrodnicze. Tak powstał Literacki Szlak 
Drzew, chyba jedyny w kraju. Przyjeżdżając do Krościenka, warto od-
być spacer wśród „literackich” drzew.
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Potężne drzewo, od którego zaczynamy wędrówkę, to dąb Win
centy rosnący na stawem w Dębinie (Nadleśnictwo Dukla). Nazwano 
go tak na cześć Wincentego Pola wybitnego poety epoki romantyzmu, 
powstańca i geografa, który bywał w Krościenku, jako gość Jabło-
nowskich, właścicieli dworu, i pewnie nieraz wędrował po Dębinie. 
Zostawił też literacki ślad w słowach: „Tam pod lasem dębina, przy 
dębinie dolina…”. Drzewo ma około 450 lat, obwód 542 cm, wysokość 
28 m, jest pomnikiem przyrody. W 2014 roku zdobyło drugie miejsce 
w konkursie Drzewo Roku. 

Drugi na szlaku jest dąb Antoni, który rośnie w tejże Dębinie, 
naprzeciwko Pomnika Grunwaldzkiego. Upamiętnia postać doktora 
Antoniego Lorensa, urodzonego w Krościenku Wyżnym, lekarza, spo-
łecznika i publicysty, zasłużonego dla Krościenka Wyżnego i Krosna. 

Z kolei dąb Jan, o obwodzie 530 cm, szumi za dworem, nad Wi-
słokiem, w Pasterniku, przy samej granicy z Krosnem. Nadano mu imię 

Na literackim szlaku drzew – dęby Jan i Aleksander
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na cześć Jana Szelca, poety pochodzącego z Krościenka, autora tomików 
poezji inspirowanych górami, na przykład: Sine wiry, Mycykowy Dział, 
Łzą żywiczną zalakowane, Liputowa droga i Próg domu. 

Rosnący nieopodal dąb Aleksander, o obwodzie 640 cm, liczący 
ponad 250 lat, jest imiennikiem Aleksandra Fredry, wielkiego polskie-
go komediopisarza, który przyjeżdżał tam do swojej siostry, Cecylii 
Jabłonowskiej, właścicielki dworu. W tym miejscu odbyła się uczta 
weselna pisarza po ślubie z Zofią Skarbkową. W Krościenku Wyżnym 
prawdopodobnie przeglądał dokumenty rodowe żony, wśród których 
natrafił na ślad dawnego sporu o zamek odrzykoński. Ta historia za-
inspirowała Fredrę do napisania Zemsty. 

W Krościenku Wyżnym również rosną dęby Seweryn i Ludwik. 
Pierwszy upamiętnia Seweryna Goszczyńskiego, wybitnego poetę, 
uczestnika powstania listopadowego, konspiratora, podróżnika, autora 
poematów Zamek kaniowski oraz Król zamczyska, którego fabuła nawią-
zuje do historii zamku odrzykońskiego. Drugi natomiast to imiennik 
Ludwika Jabłonowskiego, przyjaciela Seweryna Goszczyńskiego i towa-
rzysza jego wypraw, autora pamiętnika Złote czasy i wywczasy, z którego 
dowiadujemy się o życiu szlachty w XIX wieku. Wiosną oba dęby pięk-
nie prezentują się na dywanie z kwitnącego czosnku niedźwiedziego.

Ostatni punkt szlaku to lipa Cecylia licząca 250 lat, o obwodzie 
418 cm i wysokości 18 m. Upamiętnia ona Cecylię Jabłonowską, sio-
strę Aleksandra Fredry, właścicielkę Krościenka Wyżnego w I połowie 
XIX wieku. Cecylia nie pozostawała obojętna na ludzką krzywdę. Gdy 
w 1845 roku powódź wyrządziła w okolicy ogromne szkody, Cecylia 
przekazała znaczną część swojego majątku na odbudowę wsi. W czasie 
głodu kazała żywić w kuchni dworskiej codziennie 200 osób.

Pochwała drewna, czyli stare kościółki

Sporą atrakcją tej części regionu są drewniane kościółki, których 
historia sięga czasów XV wieku. Najsłynniejszy jest kościół w Ha
czowie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  
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Jest to największy i jeden z najstarszych gotyckich kościołów drewnia-
nych konstrukcji zrębowej w Europie. W 2003 roku został wpisany 
na listę UNESCO. Zbudowany w 1388 roku bez użycia gwoździ, wciąż 
świadczy o umiejętnościcach i precyzji dawnych cieśli. W jego wnętrzu 
uwagę przykuwa średniowieczna polichromia. Na zewnątrz wybudo-
wano obszerne soboty (zadaszenia) biegnące wokół świątyni, dawniej 
dające schronienie wiernym przybywającym na niedzielną mszę już 
w sobotę wieczorem. Niestety, wyposażenie kościoła jest niekompletne 
i pochodzi z różnych okresów. 

Niemiej ciekawy jest kościół w Bliznem zbudowany w połowie XV 
wieku, również został wpisany na listę UNESCO. Bezcenne są oryginal-
ne wyposażenie oraz polichromia, będąca rodzajem rysunkowej książki 
do nauczania religii. Świątynia, zbudowana na wysokiej skarpie, miała 
charakter warowny, potwierdzają to dokumenty świadczące o obronie 

Kościół w Haczowie – pochwała drewna i kunsztu budowniczych
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w czasie najazdu tatarskiego w 1625 roku. Warto zwrócić uwagę na 
ogrodzenie kościoła, które składa się z 365 tralek symbolizujących dni 
w roku. Jest ono podzielone na 12 segmentów symbolizujących mie-
siące. Wkomponowano weń także cztery kaplice – pory roku. Całe 
otoczenie świątyni wraz z dawnymi zabudowaniami plebanii można 
uznać za mały skansen budownictwa sakralnego. 

Na uwagę zasługują też drewniane XV-wieczne kościoły w Lut
czy i Domaradzu. Wszystkie te obiekty są znakomitymi przykładami 
kunsztu ciesielskiego i doskonałości drewna jako surowca budowlanego, 
który przetrwał kilka stuleci. Można je zwiedzić w trakcie kilkugodzin-
nej wycieczki samochodowej, gdyż leżą w zasięgu zaledwie 20 km. 

Tajemnicza góra

Porośnięta lasem i owiana legendami góra Chełm (534 m n.p.m.) 
to jedno z bardziej interesujących miejsc na terenie Nadleśnictwa Strzy-
żów. Od lat budzi ona ciekawość i porusza ludzką wyobraźnię. Kiedyś 
na podstawie jej wyglądu przepowiadano pogodę. Miejscowe przysłowie 
głosi: „Gdy od Chełma idą chmury, to dzień dżdżysty i ponury”. Naj-
większa tajemnica jest związana z dawnym klasztorem lub kościołem 
na jej szczycie. W XIX wieku Józef Piętniewicz tak pisał o Chełmie: 
„… Benedyktyni wyrzekłszy się swej stałej siedziby w Tyńcu, na ska-
le nad Wisłą leżącej, obrali sobie za punkt środkowy swej misji naj-
wyższą okoliczną górę zwaną Chełm, przy wsi Stępinie i tam wśród 
lasu, w miejscu bezpiecznym, założyli podwalinę do przyszłej świątyni 
chrześcijańskiej tej okolicy. Zdanie to potwierdza niejako lud okoliczny 
twierdząc, że był tam kościół z zakonnikami, powstały przed kościołem 
frysztackim i innymi sąsiednimi.(…), lecz to wszystko runęło, tylko lipa 
pozostała w miejscu wyniosłym, a niedaleko jako pamiątka, wystawiona 
i restaurowana w r. 1837 kapliczka...”. I dziś można dojść do skromnej 
kapliczki na szczycie. Wewnątrz znajduje się wotywny obraz Matki 
Boskiej Leżajskiej. Kapliczka wciąż jest licznie odwiedzana, świadczą 
o tym wpisy w znajdującym się w jej wnętrzu „zeszycie próśb”. 
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Osobliwością tego miejsca jest zagadkowa lipa, o obwodzie ponad 
300 cm. Niegdyś miała dwa pnie. Legenda mówi, że przed laty rosła 
koło kościoła, który znajdował się na tej górze. W okresie reformacji 
kościół zniszczono, a pnie lipowe rozdzieliły się, symbolizując podział 
chrześcijaństwa. Miejscowi opowiadają, jak proboszcz z Frysztaka, do 
którego las należał, kazał usunąć te „drzewne ruiny”, ale ledwo chłopi 
nacięli siekierą pień, pokazała się krew. Od tej pory nikt nie poważył się 
podnieść topora na chełmskie lipy. Do dziś przeżyła tylko jedna, resztki 
drugiej lipy znikają powoli, pod porastającym ją mchem. 

Rezerwat „Góra Chełm” utworzono 1996 roku na obszarze 
155,40 ha. Chroni on enklawę lasów bukowych i cenne obszary źródli-
skowe na terenie Nadleśnictwa Strzyżów. W rezerwacie wyodrębniono 
leśne zbiorowiska roślinne: podgórski łęg jesionowy, grąd subkontynen-
talny, zespół żyznej buczyny karpackiej i zbiorowisko żyznych jedlin, 
a także nieleśne zbiorowiska pastwiskowe i porębowe. W podszczyto-
wej buczynie storczykowej rosną: kruszczyk szerokolistny, kruszczyk 
rdzawoczerwony, buławnik mieczolistny, gnieźnik leśny, lilia złotogłów, 
dzwonek brzoskwiniolistny i kokoryczka wonna. W okolicach dawnego 
kamieniołomu występuje pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna), 
zawierający trującą atropinę. Niegdyś wyciąg z tej rośliny był używa-
ny przez damy na wielu europejskich dworach do rozszerzania źrenic, 
zgodnie z ówczesnymi kanonami piękna. Stąd właśnie pochodzi druga 
część łacińskiej nazwy belladonna – piękna pani. Występują tam rów-
nież: arcydzięgiel litwor, bluszcz pospolity, tojad mocny, podkolan biały, 
podkolan zielonawy, listera jajowata – łącznie 294 rośliny naczyniowe. 
W nieeksploatowanym kamieniołomie, opanowywanym przez rośliny 
zielne i krzewiaste, odpowiednie dla siebie siedliska znalazły rośliny 
ciepłolubne. Na terenie rezerwatu występują gatunki roślin naczynio-
wych podlegających ochronie gatunkowej – ogółem 31 gatunków, 
z czego 21 objętych ochroną ścisłą. Najciekawsze z nich to storczyko-
wate: storczyk plamisty, kruszczyk szerokolistny, siny i rdzawoczerwony, 
buławnik mieczolistny, podkolan biały i zielonawy oraz gnieźnik leśny. 
Trzy z nich: storczyk plamisty, kruszczyk oraz buławnik mieczolistny, 
są uznawane za gatunki narażone na wyginięcie.
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Na uwagę zasługuje herpetofauna żyjąca w licznych miejscach pod-
mokłych rezerwatu. Stwierdzono tam traszki górską i karpacką, żaby 
trawną i moczarową oraz jaszczurki: zwinkę, żyworodną i padalca, 
a z górskich gatunków – salamandrę plamistą i kumaka górskiego. Na 
obrzeżach lasu występuje licznie rzekotka drzewna. 

W rezerwacie znajduje się odkrywka geologiczna dawnego kamie-
niołomu, w którym jeszcze do 1986 roku pozyskiwano piaskowiec cięż-
kowicki do budowy dróg. Odkryta ściana skalna podlega sukcesji na-
turalnej. Jak w laboratorium można tam obserwować wkraczanie roślin 
pionierskich: brzozy, wierzby i trzcinnika leśnego. Rezerwat i przyległe 
atrakcje krajoznawcze można zwiedzać, wędrując ścieżką poznawczą 
przygotowaną przez Nadleśnictwo Strzyżów.

W miejscowości Stępina, nieopodal rezerwatu „Góra Chełm”, 
znajduje się jedna z najciekawszych pamiątek militarnych II wojny 

Traszka karpacka – płaz żyjący w Karpatach, między innymi  
w rezerwacie „Góra Chełm” (fot. HWall/Shutterstock.com)
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światowej – Futerał Hitlera, najdłuższy betonowy schron kolejowy 
w Europie. Ma on 393 m długości i ściany o grubości przekraczającej 
2 m. Lekko łukowaty kształt miał utrudniać trafienie bombą lotniczą. 
Za pomocą systemu śluz i urządzeń wentylacyjno-filtrujących obiekt 
połączono podziemnym przejściem do schronu nr 2 odległego o 80 m, 
pełniącego funkcję zaplecza technicznego i magazynowego. Na wzgórzu 
w odległości 600 m od schronu kolejowego znajdowało się trawiaste 
lądowisko dla samolotów. Dziś schron jest udostępniony do zwiedza-
nia, a kilka razy w roku w tym miejscu odbywają się pikniki militarne 
z rekonstrukcjami wydarzeń z II wojny światowej. 

Kolejną atrakcją przyrodniczą okolic góry Chełm są sędziwe dęby. 
W czasach słowiańskich istniały święte gaje, w których nasi przodkowie 
oddawali drzewom cześć boską. Te wierzenia sprawiały, że stare okazy 
cieszyły się wielkim szacunkiem również po przyjęciu chrześcijaństwa. 
Przykładem jest dąb Chrześcijanin liczący ponad 640 lat, rosnący koło 
dawnego dworu w Januszkowicach niedaleko Brzostku. Jego obwód 

Bunkier w Stępinie niepodal góry Chełm to największy w Europie garaż na pociąg
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Dąb Chrześcijanin w Januszkowicach
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Dąb Józef – Europejskie Drzewo Roku 2016
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wynosi 1002 cm i jest drugim w tej kategorii polskim dębem, choć jego 
stan jest niezadowalający. W czasie pomiarów sprzed lat miał 1040 cm 
w obwodzie, ale ubytki pnia sprawiły, że „wyszczuplał”. Coraz trudniej 
będzie mu się oprzeć wichurze i dlatego warto jak najszybciej zajrzeć 
do Chrześcijanina.

W podobnym wieku jest dąb Józef o obwodzie 675 cm. Rośnie 
w parku dworskim w Wiśniowej koło Strzyżowa. Niegdyś była to sie-
dziba rodu Mycielskich, mecenasów kultury i sztuki, którzy zgromadzili 
unikatową kolekcję malarstwa polskiego oraz obcego. W latach 20. i 30. 
XX wieku uczestnikiem plenerów malarskich, organizowanych przez 
Mycielskich, był Józef Mehoffer (1898–1946), znakomity artysta okresu 
Młodej Polski. Malarz ten, urzeczony pięknem jednego z okazałych 
dębów w wiśniowskim parku, uwiecznił go na swoim szkicu, a następ-
nie rysunek wykorzystał na projekcie rewersu stuzłotowego banknotu, 
który w latach 30. XX wieku trafił do powszechnego obiegu. W czasie 
II wojny światowej dąb również pełnił ważną funkcję. W wydrążonym 
wnętrzu drzewa ukrywała się żydowska rodzina. Przetrwanie wojennej 
zawieruchy w dużej mierze zawdzięcza ona Mycielskim i mieszkańcom 
wsi. Po wojnie rodzina ta wyemigrowała z Polski. 

W 2005 roku Zespół Pałacowo-Dworski i Folwarczny przejęło 
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. Staraniem władz samorządowych 
obiekt odrestaurowano. Odtworzono założenia architektoniczne par-
ku i poddano niektóre drzewa niezbędnym zabiegom pielęgnacyjnym. 
Park ożył ponownie. Dlatego warto zajrzeć do Wiśniowej i na stoku, 
pośród licznych starych drzew, poszukać dębu Józef – Europejskiego 
Drzewa Roku 2016.

Rezerwat z historią w tle

W drodze z Jasła do Pilzna można odwiedzić rezerwat „Golesz” 
znajdujący się na wzgórzu o tej samej nazwie. Pierwsi ludzie zamieszkali 
tam ponad 4000 lat temu. Byli to pasterze, przedstawiciele kultury 
sznurowej (w sąsiedztwie wzgórza przebadano dwie mogiły). Nazwa 
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tego miejsca pochodzi z wczesnosłowiańskich czasów, gdy całe wzgó-
rze było odkryte (gołe) i pełniło funkcję obronną. Na zniwelowanym 
szczycie urządzono drewniano-ziemny gródek obronny, który już w IX 
wieku dawał schronienie okolicznym mieszkańcom podczas częstych 
najazdów tatarskich i strzegł brodu na Wisłoce. Dopiero później, po 
upadku państwa Wiślan i włączeniu tego terenu do Polski Piastów, 
nabrał większego znaczenia. 

W XIV wieku zbudowano w tym miejscu zamek. Ze względu na 
położenie na stromym wzgórzu, we wsi Krajowice, zwanej niegdyś Kra-
jowskim Brodem, był ważną twierdzą obronną oraz strażnicą przy szlaku 
wiodącym doliną Wisłoki w stronę Węgier. Zamek wyposażono w dwie 
okrągłe baszty i jedną prostokątną, strzegącą bramy wjazdowej. Należał 
do benedyktynów tynieckich oraz stanowił siedzibę administracji roz-
ległych włości klasztornych i punkt zborny pospolitego ruszenia. For-
talicja przetrwała najazd Węgrów pod wodzą Macieja Korwina w 1474 
roku, choć większość okolicznych miast i wsi uległo wtedy zniszczeniu. 
Po zmianie szlaków komunikacyjnych znaczenie zamku zmalało. W cza-
sie najazdu wojsk węgierskich Rakoczego w 1657 roku został zajęty 
bez walki; po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów w 1664 roku 
zaczął popadać w ruinę. Jednak Krajowice i Golesz pozostały własnością 
opactwa tynieckiego aż do czasu zaboru austriackiego. 

W 2000 roku całe wzgórze zamkowe Golesz wraz z lasem o po-
wierzchni 27,45 ha uznane zostało za rezerwat przyrody, pieczę nad 
nim sprawuje Nadleśnictwo Kołaczyce. W jego obrębie znalazły się 
cenne drzewostany o sporym zróżnicowaniu gatunkowym. Niezwykle 
bogate stanowisko (prawie 1,5 ha) ma tutaj rzadka roślina o nazwie 
obrazki alpejskie. 

Niewątpliwą ozdobą wzgórza są wychodnie piaskowców ciężko-
wickich, z których zbudowano dawny zamek. Ślady wskazują, że jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu były one eksploatowane na cele budowlane. 
Skałki schodzące południowym stokiem są bardzo malownicze. Szcze-
gólnie interesujący jest ostaniec, ściosany wyraźnie przed laty, z wykutą 
w szczycie niszą o głębokości około 70 cm. W otworze tym zawsze 
trzyma się woda. Ponoć skała służyła kiedyś za strażnicę, a zbudowana 
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na niej drewniana wieża pozwalała na przesyłanie sygnałów na dalekie 
odległości. Miejscowa legenda głosi, że „woda z kamienia”, nazywana 
gośćcową, służyła niegdyś do celów leczniczych. Podobno pomagała 
na febrę, gościec, oczy, głuchotę, łamanie w krzyżu i epilepsję. Chorzy 
obmywali się nią, ubrania („szmaty”) zostawiali zaś na gałęziach drzew 
i krzewów, żeby nie zabrać choroby ze sobą. Mimo że zamek zniszczono, 
cudowna woda w kamieniu przetrwała. Ciągle przychodzili ludzie, czer-
piąc ją do celów leczniczych. Gdy upadł krzyż przy skale, nadgryziony 
zębem czasu, woda straciła swe cudowne właściwości, studnia zarosła 
i wkrótce zapomniano o niej. 

W okolicy rozwija się winiarstwo, jedna z winnic założona w 1982 
roku na południowo-zachodnim stoku wzgórza przyjęła nawet nazwę 

Woda z kamienia w rezerwacie „Golesz”
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„Golesz”. Można w niej degustować miejscowe wyroby. No i dobrze, 
bo po zwiedzaniu rezerwatu, smakując wino, dużo łatwiej uwierzyć 
w zmyślone i prawdziwe historie o zamku Golesz.

Karpacka Troja – drewno w kulturze dawnych ludów

Jedynie kilkanaście minut jazdy samochodem dzieli zamek Golesz 
od kolejnego historycznego miejsca, które świadczy o tym, jak ważną 
rolę odgrywało drewno w kulturze dawnych ludów. Około 4000 lat 
temu pierwsi osadnicy przybywający na pogórza z południa Karpat roz-
poczęli karczowanie pralasu. Ten proces można prześledzić w Karpackiej 
Troi, czyli w Trzcinicy koło Jasła, gdzie ponad 2000 lat p.n.e. rozkwitła 
kultura Otomani-Füzesabony, która przyszła do nas z południowej stro-
ny Karpat na początku epoki brązu, czyli około 2150 roku p.n.e. 

Podczas wykopalisk w grodzisku w Trzcinicy archeolodzy z Mu-
zeum Podkarpackiego w Krośnie odkryli siekierki kamienne, a także 
wspaniale zachowany toporek z brązu. Mimo wysokiej kultury mate-
rialnej, cywilizacja ta upadła około 1300 lat p.n.e. Z badań archeolo-
gicznych w obrębie grodziska w Trzcinicy wiemy, że podstawowym 
gatunkiem drewna, użytkowanym przez jego mieszkańców do budowy 

Słynny czekan sprzed 3500 lat znaleziony w Trzcinicy (w zbiorach Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie)
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umocnień i chat, był dąb. W mniejszych ilościach wykorzystywano 
także wiąz, jodłę, sosnę, lipę, buka i graba. W budowlach znaleziono 
też szczątki olchy i topoli. 

We wczesnym paleolicie do wycinki drzew była używana siekiera, 
mająca postać ostrza zakończonego odłupem krzemiennym, nazywanym 
pięściakiem lub tłukiem, używana jako zarówno narzędzie, jak i broń. 
Z przeprowadzonych współcześnie doświadczeń wynika, że ścinka dębu 
o średnicy 30 cm kamiennym toporem musiała trwać przynajmniej 
pół godziny, a przerąbanie nim pnia olchy o średnicy 8 cm zaledwie 
kilka minut. Stąd zapewne użytkowano raczej cieńszy materiał drzewny, 
tęższe okazy bowiem były poza zasięgiem człowieka neolitu.

Karpacka Troja w Trzcinicy – spotkanie rekonstruktorów historii
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Siekiery z kamienia łupanego mocowano w rozszczepionym sty-
lisku, obwiązywanym dla wzmocnienia sznurami lub rzemieniami. 
Dopiero toporki neolityczne miały wywiercone otwory, pozwalające 
osadzić kamienne części na trzonkach. Warto też zwrócić uwagę na fakt, 
że kamiennymi toporkami nie ścinano większych drzew, tak jak dzisiaj, 
ale „osłabiano” je, obrąbując wokół, jak to czynią bobry. Dopiero w cza-
sie większych wichrów takie osłabione drzewa padały na ziemię, dając 
możliwość obróbki pnia. W Trzcinicy można zobaczyć rekonstrukcję 
drewnianych osad i umocnień, dającą pojęcie, jak wiele wysiłku ich 
budowa kosztowała ludzi żyjących tam przed tysiącami lat. 

GDZIE PRZESZŁY WOJNY I ZARAZY

W przeszłości Europa była często nawiedzana przez epi-
demie. W średniowieczu morowe powietrze powodowało, 
że znikały z mapy całe miasta i wsie. Ludzi nękała dżuma, 
czarna ospa, cholera i tyfus. Wiek XIX był pod tym wzglę-
dem szczególnie uciążliwy. W 1831 roku w Karpatach szalała 
cholera, zbierając okrutne żniwo. Propaganda zaborców kazała 
wierzyć, że jest to kara za powstańczy zryw Polaków. 

W obawie przed rozprzestrzenianiem się epidemii władze 
austriackie zabroniły chowania ofi ar na wiejskich cmentarzach, 
wyznaczając miejsca pochówków na terenach odludnych, 
na przykład w okolicach Krosna ludzi grzebano w lasach od-
rzykońskich i parafi alnych. Codziennie furmanki zwoziły tam 
po kilkanaście zwłok. Ci, którzy zajmowali się ich grzebaniem, 
wkrótce sami byli chowani... Stąd w Beskidzie i na pogórzach 
wiele miejsc w lesie nosi nazwy: „Cholerne”, „Choleryczne” 
czy „Zaraza”. Tu i ówdzie przetrwały skromne kamienne 
pomniczki, a gdzieniegdzie leśnicy odtworzyli zarysy cmen-
tarzy, utrwalając je jako miejsca kultu. 

Z 1830 roku pochodzi skromny obelisk w lesie koło 
Bierska (leśnictwo Odrzykoń, Nadleśnictwo Kołaczyce). 
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W zbiorowej mogile leży tam ponoć kilkaset mieszkańców 
okolicznych wsi. Już w I połowie XIX wieku ten leśny cmen-
tarzyk znalazł się na rycinie Mateusza Bogusza Stęczyńskiego. 
Wówczas był tam jedynie drewniany krzyż. W późniejszym 
czasie mieszkańcy Odrzykonia ufundowali skromny kamien-
ny obelisk, na którym wyryto smutny napis: „Pamiątka cho-
lery 1830 r.”. Ogrodzony niedawno i zwieńczony krzyżem 
pomniczek stoi dziś w otoczeniu sześciu wiekowych daglezji 
stanowiących pomnik przyrody.

Największe żniwo śmierć zebrała jednak w 1847 roku, 
gdy po pamiętnej rzezi galicyjskiej nastąpił straszny głód – brat 
zarazy. Ofi ary epidemii, zgodnie z poleceniem władz cesar-
skich, chowano w lasach. Jak wspomina w kronice parafi alnej 
Krościenka Wyżnego (Nadleśnictwo Dukla) ksiądz Andrzej
Nowina Ujejski w 1847 roku zabrakło desek na trumny. 

Cmentarz choleryczny w Odrzykoniu
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Przez pogórza Dynowskie i Strzyżowskie
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Zmarłych owijano w słomę, obwiązywano powrósłami i wozem 
wywożono do wspólnej mogiły w Księżym Lesie. Wymierały 
całe rodziny; w ciągu roku pochowano tam ponad 300 osób. 
Dziś miejsce to znaczy piaskowcowy obelisk z pamiątkową ta-
blicą i krzyżem pochodzącym z tamtych czasów. Wspomniany 
rok 1847 nie był ostatnim czasem wielkich epidemii. Powra-
cały one do Galicji jeszcze wielokrotnie, siejąc spustoszenie 
wśród ludzi. Jedynym śladem tych tragedii są dziś śródleśne 
cmentarzyki z małymi kamiennymi obeliskami.

Wędrując szlakami pogórzy Dynowskiego i Strzyżow-
skiego spotykamy rozsiane po lasach cmentarze z I wojny 

Cmenatrz choleryczny w Księżym Lesie
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Przez pogórza Dynowskie i Strzyżowskie

światowej. Ich przywołaniem do ludzkiej pamięci zajęli się 
przed kilkunastu laty leśnicy i działacze PTTK. W latach 
1914–1915 toczyły się tam walki pomiędzy Rosjanami a Au-
striakami o główny grzbiet Karpat. Na trzech cmentarzach na 
stokach Suchej Góry i Królewskiej Góry spoczywa kilkaset 
żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, a wśród nich 
również Polacy walczący po obu stronach konfl iktu. Nekro-
polie te są pod opieką leśników, turystów i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Czarnorzekach. 

Cmentarz z I wojny na Królewskiej Górze
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NA POŁUDNIE 
OD PRZEMYŚLA

Zamek w Krasiczynie to charakterystyczny 
motyw architektury Pogórza Przemyskiego
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Między dolinami Sanu i Wiaru, rozciąga się Pogórze Przemyskie. 
Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, że jest na czym oko zawiesić. 

Pasma o wysokości 350–680 m n.p.m. są poprzecinane licznymi jarami, 
rzekami i potokami, których urokliwe, dzikie dolinki oraz przełomy 
stanowią niezwykłą atrakcję turystyczną. W podłożu geologicznym zale-
gają utwory fl iszowe, składające się z naprzemianległych warstw łupków 
i piaskowców. Wędrując na południe, w stronę Leska i Ustrzyk Dol-
nych, przemierzamy Góry Sanocko-Turczańskie z ciekawym pasmem 
Gór Słonnych, gdzie przez wieki eksploatowano sól kamienną.

Historycznie i etnografi cznie jest to pogranicze dwóch narodów, 
które zostały podzielone przez krwawe wydarzenia wojenne i powojen-
ne. Przypominają o tym ruiny dawno opustoszałych wiosek i dzikie pola 
porośnięte lasem. Podobnie jak w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, 
nie ma tam wielkiego ruchu turystycznego.

Krasiczyn z leśną tradycją

Jadąc drogą z Przemyśla w kierunku Birczy, warto zatrzymać się 
w Krasiczynie, aby odwiedzić późnorenesansowy zamek, dawną re-
zydencję Krasickich i Sapiehów. Niegdyś było to centrum kultural-
ne i gospodarcze tej części Pogórza. Właściciele zamku mieli potężne 
dobra leśne, którymi wzorowo zarządzali. Tam zaczęła się też historia 
szkolnictwa leśnego na Podkarpaciu, a wcześniej w Galicji, sięgająca 
drugiej połowy XIX wieku. Niedaleko krasiczyńskiego zamku, w miej-
scowości Hołubla, w 1857 roku powstała Szkoła Lasowa. Zorganizował 
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ją, a następnie prowadził Henryk Strzelecki, znakomity leśnik, twórca 
szkolnictwa leśnego w Galicji, finansowali ją natomiast Sapiehowie.

Dwaj Sapiehowie byli absolwentami szkół leśnych: Józef z Oleszyc 
ukończył akademię leśną w Aschaffenburgu w 1907 roku i samodzielnie 
administrował dobrami w Oleszycach, a Leon Paweł Adam z Krasiczyna 
ukończył leśnictwo na Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu w 1881 
roku. Niestety, bardzo dobrze zapowiadający się działacz gospodarczy 
zmarł w wieku zaledwie 36 lat. Z kolei Leon Ludwik Sapieha z Kra-
siczyna był założycielem słynnej Akademii Rolniczej w podlwowskich 
Dublanach, gdzie wykładano elementy leśnictwa. Do dziś szkółka leśna 
Nadleśnictwa Krasiczyn na jego cześć jest nazywana „Leonką”. 

Niezwykłą postacią był Adam Stanisław Sapieha, powstaniec stycz-
niowy i działacz gospodarczy w Galicji. Zdobył znakomite wykształce-
nie, które wykorzystał w nowoczesnym zarządzaniu swoimi dobrami, 
między innymi łączył funkcje gospodarcze i społeczne lasów, co znalazło 

Zamek w Krasiczynie
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potwierdzenie w pracach na rzecz rozwoju Galicyjskiego Towarzystwa 
Leśnego, którego był założycielem. Uważał, że na stanowiskach wyż-
szej służby leśnej powinni pracować leśnicy pochodzenia polskiego, 
dlatego popierał ich kandydatury. W 1884 roku walny zjazd członków 
Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego przyznał księciu Adamowi godność 
członka honorowego. Jako ciekawostkę można przytoczyć, że jego wi-
zerunek, wykorzystał Matejko, malując twarz księcia Witolda w Bitwie 
pod Grunwaldem.

W 1883 roku, a więc po 16 latach od zakończenia działalności 
szkoły w Hołubli, staraniem światłych leśników działających w Gali-
cyjskim Towarzystwie Gospodarczym powołano Cesarsko-Królewską 
Niższą Szkołę Lasową w Bolechowie. W 1923 roku, już w niepod-
ległej Polsce, przekształcono ją w Państwową Szkołę dla Leśniczych. 
Po II wojnie światowej reaktywowano jej działalność w formie gim-
nazjum leśnego w Limanowej, a następnie w Ojcowie. W 1955 roku 
historia zatoczyła koło i technikum leśne znalazło nowe lokum w zamku 
krasiczyńskim. Obszerny, czworoboczny zamek mógł pomieścić szkołę, 

Zespół sygnalistów „Echo Karpat” podczas próby w zamku krasiczyńskim
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internat, a nawet mieszkania dla nauczycieli. Oprócz zamku były jeszcze 
budynki administracji dworskiej Sapiehów, a nade wszystko ośmio-
hektarowy park. Czas przejścia do Krasiczyna to również czas przejścia 
z czteroletniego na pięcioletni okres kształcenia. W ciągu 18 lat mury 
krasiczyńskiego technikum opuściło 1303 absolwentów. Te tradycje 
kontynuuje Technikum Leśne w Lesku. 

Dziś zamek jest we władaniu Agencji Rozwoju Przemysłu. Warto 
odwiedzić udostępnione sale oraz park, w którym latem można po-
słuchać muzyki myśliwskiej, a także sygnałów leśnych, ponieważ park 
i zamek obrał sobie za miejsce prób zespół „Echo Karpat”, działający 
przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. 

Las z prehistorią

Nieopodal Birczy znajduje się najbardziej dostępny dla zmotoryzo-
wanych rezerwat Pogórza Przemyskiego, leży tuż przy drodze z Birczy 
do Przemyśla. W zakolu potoku wznosi się wzgórze Krępak, nazwane 
tak od „krępej” (krętej) i stromej drogi, wiodącej przez to uroczysko od 
wieków. Jej ślad jest jeszcze widoczny na terenie rezerwatu. Prowadzi 
ona na wzgórze Panieński Czub. Niegdyś – jak podaje legenda – na 
pobliskiej Krukowej Górze znajdował się klasztor żeński. Siostry nosiły 
wysokie kornety, zwane przez prosty lud czubami. Później, nie wiadomo 
z jakiej przyczyny, kościół i klasztor zapadły się w zboczu góry, a na 
powierzchni został tylko kornet jednej z zakonnic. Na pamiątkę tego 
zdarzenia miejsce to nazwano Panieński Czub.

Rezerwat „Krępak”, utworzony w 1991 roku, obejmuje jeden 
z ciekawszych fragmentów lasów na Pogórzu Przemyskim. Zachowa-
ny tam starodrzew był od dawna w dużym poszanowaniu u leśników. 
Wiekowe buki i jodły robią wrażenie na każdym. Trudno dostępny 
teren sprawił, że późno zawitała tam osadnicza siekiera. Niegdyś to 
miejsce stanowiło dno praoceanu, gdzie osadzały się iły, muły oraz 
osady biogeniczne: radiolaryty, spongiolity, diatomity i wapienie 
kokolitowe. W ciągu 105 mln lat powstała warstwa skał o grubości 
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dochodzącej do 4,5 km. Po wypiętrzeniu się tej części Karpat, około 
65 mln lat temu, w okolicy dzisiejszego Krępaka doszło do dużego 
nagromadzenia osobliwych utworów skalnych – łupków i piaskowców 
w ławicach o grubości około 20 cm z okruchami węgla, łupków kry-
stalicznych i margli krzemionkowych. 

W południowo-zachodniej części rezerwatu znajduje się odkrywka 
„przy serpentynie”, która powstała podczas budowy drogi. Jest to cenny 
obiekt badawczy dla paleoichtiologów. Zidentyfikowano tam ponad 
1000 egzemplarzy ryb żyjących dziesiątki milionów lat temu. Badania 
tych skamieniałości pozwoliły na określenie zon ichtiofaunistycznych 
w tej części Karpat. Odkryto między innymi pierwsze w Polsce stano-
wisko ryb gołogłowych. Osobliwościami rezerwatu są również rzad-
ko występujące skały osadowe: wapienie kokolitowe, łupki tylawskie 
i jasielskie oraz diatomity (ziemia okrzemkowa) z Piątkowej. Ta część 
Karpat powstawała 65–120 mln lat temu. Od tamtego czasu zaszły 
ogromne zmiany w środowisku przyrodniczym regionu. 

Zimowit jesienny na łąkach przy rezerwacie „Krępak”
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W runie rezerwatu oznaczono 210 gatunków roślin naczyniowych, 
z czego 10% to gatunki typowo górskie. Wśród botanicznych osobliwo-
ści warto wymienić lepiężnik różowy, który w tych okolicach stosowano 
jako lek przeciw dżumie i epilepsji, a soku wyciśniętego z tej rośliny 
używano do leczenia ran. Spośród wielu gatunków grzybów stwier-
dzono: szyszkowca łuskowatego, sromotnika bezwstydnego, soplówkę 
jodłową i czarkę szkarłatną. Zwiedzanie tego atrakcyjnego fragmentu 
lasu ułatwia ścieżka przyrodnicza. 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie”

Pogórze Przemyskie i Góry SanockoTurczańskie to obszary 
o bardzo dużej lesistości sięgającej 62%, a fragmentami nawet 80%. 
Jest to jedyny tak rozległy i zwarty kompleks leśny na pogórzu Karpat 
Wschodnich. W lasach występuje 17 gatunków drzew z dominującym 
udziałem jodły, sosny i buka. Pozostałe gatunki drzew, głównie grab, 
brzoza, jawor, wiąz, modrzew i olsza, są cennymi domieszkami na tych 
bogatych i żyznych, górskich siedliskach. Lasy tego regionu zaliczono do 
ochronnych, czyli chroniących gleby i wody oraz stanowiących cenne 
fragmenty rodzimej przyrody, ostoje zwierząt i drzewostany nasienne. 
Przeciętny wiek drzew jest bardzo wysoki i wynosi 84 lata.

Aby zachować piękną przyrodę tych obszarów i jednocześnie go-
spodarować tam według zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
w 2001 roku Lasy Państwowe utworzyły Leśny Kompleks Promocyjny 
„Lasy Birczańskie”, który obejmuje cały obszar Nadleśnictwa Bircza 
(29,6 tys. ha) i jednocześnie znajduje się w zasięgu wielkoobszarowych 
form ochrony przyrody: Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 
(53%), Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (35%), Przemysko-Dy-
nowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (12%) oraz obszarów 
NATURA 2000. Fragmenty najcenniejsze przyrodniczo objęto ochroną 
pomnikową (44 obiekty – głównie dęby, jodły, buki i lipy) oraz w ośmiu 
rezerwatach. Ponadto na 429 ha utworzono użytki ekologiczne – za-
sługujące na ochronę fragmenty ekosystemów, między innymi śródleśne 
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i śródpolne oczka wodne, bagna, torfowiska, kępy drzew i krzewów, 
skarpy oraz kamieńce (nagromadzenie materiału skalnego). 

Flora tego obszaru jest niezwykle zróżnicowana, ponieważ tam 
przenikają się elementy nizinne, górskie i stepowe charakterystyczne 
dla dorzeczy Dniestru, Dniepru, Donu i Wołgi. Na terenie Pogórza 
odnotowano obecność 83 gatunków roślin chronionych. Ochronie 
ścisłej podlega 65 gatunków, w tym: krytycznie zagrożony wymarciem 
buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium) i trzy inne na-
rażone na wymarcie, a 18 podlega ochronie częściowej oraz 10 gatun-
ków rzadkich. Do najrzadziej spotykanych należą: języcznik zwyczajny, 
pióropusznik strusi, cis pospolity, orlik pospolity, wiśnia karłowata, 
listera sercowata i ostrożeń siedmiogrodzki.

Fauna Lasów Birczańskich charakteryzuje się obecnością gatunków 
wschodnio- i południowoeuropejskich, a nawet podzwrotnikowych. 
Z chronionych gatunków spotkać można wielkie drapieżniki: niedź-
wiedzia, wilka, rysia i żbika, a także wydrę czy bobra. Z płazów licznie 
występuje salamandra plamista, natomiast rzadkością jest żaba dalma-
tyńska. Gady reprezentowane są przez jaszczurki: zwinkę, żyworodną 

Panorama Lasów Birczańskich z wieży widokowej w Kalwarii Pacławskiej
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oraz padalca, a także trzy gatunki węży: zaskrońca, żmiję zygzakowatą 
i gniewosza plamistego. Z ptaków chronionych gniazdują: orzeł przed-
ni, orlik krzykliwy, bocian czarny, puszczyk uralski, derkacz, dzięcioł 
białogrzbiety i muchołówka białoszyja.

Nadleśnictwo Bircza zaprasza do aktywnej edukacji leśnej w swoich 
obiektach, wśród których centrum stanowi Ośrodek Edukacji Leśnej 
LKP „Lasy Birczańskie” przy budynku biura. Znajduje się tam diorama 
prezentująca faunę i florę Pogórza Przemyskiego oraz sala konferen-
cyjna z możliwościami audiowizualnymi. Sporo eksponatów z historii 
leśnictwa można obejrzeć w Izbie Edukacyjnej zlokalizowanej na pod-
daszu w budynku Nadleśnictwa. Tam odbywają się zajęcia kameralne. 
W dni pogodne zajęcia mogą się odbywać w Zielonej Klasie na tere-
nie przyległym do ośrodka. Warto jednak umówić się przed przyjaz-
dem z pracownikiem do spraw edukacji leśnej, dzwoniąc pod numer: 
16 652 22 94 lub 795 407 163.

Najcenniejsze drzewostany w LKP „Lasy Birczańskie” są objęte ochroną rezerwatową
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Warunki naturalne Pogórza Przemyskiego stwarzają doskonałe 
możliwości uprawiania turystyki, przede wszystkim turystyki kwali-
fikowanej: pieszej, narciarskiej, rowerowej i konnej. Przez tereny LKP 
„Lasy Birczańskie” przebiegają szlaki turystyczne wyznaczone przez 
PTTK: czerwony, zielony, niebieski i żółty, a także szlak pątniczy 
im. Jana Pawła II, którego głównym celem jest Kalwaria Pacławska. 

Las Medialny w Łomnej

Na południe od Birczy jadąc drogą w kierunku Kamiennej Górki, 
a potem w lewo do Woli Korzenieckiej, docieramy do dawnej wsi Łomna. 
Rośnie tam zwyczajny, ale jednocześnie niezwykły las – Las Medialny. 
Pomysł jego posadzenia podsunęła Mariczka Kryżaniwska, dziennikarka 
lwowskiego Radia Luks, podczas warsztatów dla dziennikarzy z Ukrainy, 
zorganizowanych w 2003 roku na terenie Leśnego Kompleksu Promocyj-
nego „Lasy Birczańskie”. Tę piękną ideę, by dziennikarze z sąsiadujących 

Brama do Lasu Medialnego
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ze sobą krajów spotkali się przy sadzeniu lasu, urzeczywistniono rok póź-
niej. W 2004 roku w Łomnej koło Birczy spotkało się ponad 200 osób, 
w tym dziennikarze z Polski, Ukrainy i ze Słowacji. Na powierzchni 
ponad 0,5 ha posadzono wówczas 2568 młodych jodeł, buków, jaworów, 
jarzębin, brzóz, lip, modrzewi, sosen, świerków, czarnych olch i wiązów. 
Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krośnie, Instytut Mosty na Wschód, Nadleśnictwo Bir-
cza i samorząd Gminy Bircza. Od tej pory już kilkakrotnie odbywały się 
tam warsztaty i spotkania dziennikarskie, a sam Las Medialny, bo taką 
nazwę przyjęto, stał się elementem leśnej ścieżki edukacyjnej przygoto-
wanej przez Nadleśnictwo Bircza. Bliźniaczy Las Medialny rośnie też na 
Ukrainie. Posadzono go w Rawie Ruskiej pod Lwowem w 2007 roku. 
W tym przedsięwzięciu wzięło udział prawie 150 osób – dziennikarze 
i leśnicy z obu krajów. Posadzono wówczas 2300 drzewek kilkunastu 
gatunków, w tym także sadzonki przywiezione przez polskich leśników 
z Podkarpacia. Była to już kolejna okazja do spotkania ludzi z zaprzyjaź-
nionych regionów i wymiany doświadczeń zawodowych.

Izba edukacyjna LKP „Lasy Birczańskie”
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Świątynie murowane

Zwiedzając Pogórze Przemyskie, trudno nie zachwycać się ar-
chitekturą sakralną. Drewnianych świątyń jest sporo w tej okolicy, 
ale murowana – tylko jedna. Kamienna świątynia pod wezwaniem 
św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej zaskakuje swoją bryłą, bo jest 
ewenementem w górskim krajobrazie. Wzniesiona na wzgórzu nad 
rzeką Wiar, otoczona murem z dzikiego kamienia, wciąż budzi respekt 
jako budowla obronna. Zwraca uwagę brak reprezentacyjnego wejścia, 
są jedynie wąskie drzwi, które w razie potrzeby łatwo było zabarykado-
wać. Trudno w to uwierzyć, ale najstarsza jej część, kwadratowa nawa, 
pochodzi z początku XV wieku. 

Pierwsza wzmianka o istnieniu w tym miejscu prawosławnego 
monasteru bazylianów pochodzi z dokumentów Kazimierza Wielkiego 
z 1367 roku. Do końca XVII wieku świątynia należała do klasztoru, 
później stała się cerkwią parafialną rozbudowującej się wioski. Zacho-
wał się także ikonostas z carskimi wrotami i pojedynczymi wrotami 
diakońskimi. W 1966 roku w czasie prac konserwatorskich w nawie 
głównej odkryto XVI-wieczną polichromię w stylu bizantyjskim, która 

Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej

Pogorza i gory wsch Polski.indd   97 2-03-21   21:47:11



• 98 •

Na południe od Przemyśla

znajdowała się pod wieloma warstwami farby. Z kolei w czasie remon-
tu w latach 1984–1985 zrekonstruowano część murów obronnych. 
To naprawdę unikatowa i jedyna tego typu budowla w Polsce; aby 
ją zwiedzić, trzeba wcześniej umówić się z przewodnikiem. Obecnie 
świątynia jest cerkwią filialną greckokatolickiej parafii pod wezwaniem 
Jana Chrzciciela w Przemyślu. 

Położona nieopodal Przemyśla Kalwaria Pacławska znana jest jako 
miejsce kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Co roku przybywają tu tysiące 
pątników, ale niewielu pewnie wie, że najładniejsze ścieżki kalwaryjskie 
przebiegają przez teren rezerwatu przyrody „Kalwaria Pacławska”, 
utworzonego w 2001 roku na powierzchni 173,18 ha, znajdującego się 
w zarządzie Nadleśnictwa Bircza. 

Kalwaryjski klasztor ulokowano na szczycie góry (465 m n.p.m). 
Historia osadnictwa w tej okolicy sięga połowy XVII wieku, kiedy An-
drzej Maksymilian Fredro ufundował tam drewniany kościół i klasztor, 
sprowadzając doń ojców franciszkanów. W latach 1770–1775 wybudo-
wano świątynię murowaną barokową na planie krzyża łacińskiego. 

Z powstaniem Kalwarii wiąże się legenda, która mówi, że Aleksan-
der Maksymilian Fredro podczas polowania zapędził się w głąb kniei 
w pogoni za jeleniem. Zmęczony ucieczką zwierz zatrzymał się wreszcie, 
a między tykami jego poroża myśliwy ujrzał gorejący krzyż. To wyda-
rzenie, zawierające w sobie motyw z legendy o św. Hubercie, skłoniło 
Fredrę do zbudowania w tym miejscu kościoła, klasztoru oraz założenia 
kalwarii, czyli drogi krzyżowej na wzór jerozolimskiej. W 1665 roku 
do nowo wybudowanego drewnianego klasztoru i obsługi kościoła 
Fredro usiłował sprowadzić zakonników, zachęcając bezskutecznie 
do tego dominikanów, reformatów i jezuitów. Dopiero w 1668 roku 
przybyli do Kalwarii franciszkanie, którzy posługują tu do dziś. 

Intencją założenia Kalwarii Pacławskiej było krzewienie kultu Męki 
Pańskiej. Dlatego fundator wykorzystał walory terenowe, sytuując po-
szczególne kaplice – stacje drogi krzyżowej – na północnych stokach 
góry, na terenie pokrytym wspaniałym jodłowo-bukowym lasem scho-
dzącym aż do doliny symbolizującej Dolinę Jozafata i do rzeki Wiar 
– odpowiednika biblijnego Cedronu. Dwa sąsiadujące ze sobą wzgórza 
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symbolizują Górę Oliwną i Golgotę. Długość drogi krzyżowej w Kal-
warii wynosi około 1660 m. W drugiej połowie XVII wieku na ścież-
kach prowadzących do szczytu kalwaryjskiego wzgórza wybudowano 
kaplice, przypominające święte miejsca w Jerozolimie. Łączące je dróżki 
stanowiły osnowę Kalwarii. Do dziś nie zachował się żaden z obiektów 
tej pierwszej fundacji. 

W rezerwacie „Kalwaria Pacławska” dominuje buczyna karpacka 
w swej podgórskiej formie. W starodrzewie występują liczne pomniko-
we okazy jodeł, buków, jaworów i jesionów. Żyźniejsze tereny zajmują 
grądy z przewagą dębu i grabu. Siedliska te obfitują w wiele gatunków 
runa leśnego; najliczniej kwitną: marzanka wonna, pierwiosnka wy-
niosła i gajowiec żółty zwany na Pogórzu kocipyskiem. Jeszcze przed 
rozwojem liści na drzewach pojawia się cała gama geofitów wiosennych: 
przylaszczki, zawilce, miodunki ćmy i dąbrówki rozłogowe. Z rzadszych 
gatunków spotkać można: szałwię lepką, kopytnika pospolitego i ży-
wokost sercowaty. Na przyległej do lasu łące w październiku pojawiają 

Ołtarz Matki Boskiej Kamienieckiej w Kalwarii Pacławskiej
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się zimowity jesienne – piękne liliowe kwiaty „udające” krokusy. Warto 
poświęcić nieco czasu, aby poznać piękno przyrody rezerwatu. Pomoże 
w tym wędrówka ścieżką historycznoprzyrodniczą przygotowaną 
wspólnymi siłami przez Nadleśnictwo Bircza, Leśny Kompleks Promo-
cyjny „Lasy Birczańskie”, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu 
i franciszkanów. Początek ścieżki jest przy wieży widokowej na „organi-
stówce”. Z platformy widać rezerwat „Kalwaria Pacławska” z kaplicami 
drążkowymi oraz okoliczne miejscowości. Trasa schodzi do rezerwatu 
i prowadzi do Pustelni św. Marii Magdaleny, znajdującej się na dawnym 
grodzisku. Rosną tam okazałe sosny zwyczajne, liczące ponad 150 lat. 
Droga do kolejnego przystanku wiedzie przez las mieszany, w którym 
konkurują ze sobą jodły, buki, graby, świerki i modrzewie. W runie dają 
się zauważyć: kokoryczka wielokwiatowa, żankiel zwyczajny, dąbrówka 
rozłogowa, bluszcz zwyczajny i kopytnik pospolity. Dalej ścieżka pro-
wadzi do Pacławia, gdzie zachowała się stara przysłupowa zabudowa 
drewniana. Tuż za wsią rozpościera się panorama Turnicy i Suchego 

Kaplica kalwaryjska przy jednej z dróżek pątniczych
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Obycza. W dali widać wieś Leszczyny, nieco bliżej dolinę potoku So-
potnik. Ścieżka doprowadza do budynku dawnej szkoły, zaadaptowanej 
na Franciszkański Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Przy budynku jest 
zielona klasa. Stąd trasa wiedzie do Domu Pielgrzyma i pozostałości 
po obwarowaniach obronnych z czasów założyciela Kalwarii. Wędrując 
dalej wzdłuż cmentarza, mija się trzy pomnikowe lipy szerokolistne. 
Spacer kończy się pod wieżą widokową. Z jej górnego tarasu można 
podziwiać dolinę Wiaru i fragment Ukrainy.

Drzewa dworskiego parku w Jureczkowej 

W leśnictwie Jureczkowa (Nadleśnictwo Bircza) na terenie parku 
podworskiego rośnie kilkadziesiąt drzew o pomnikowym charakterze. 
Szczególną uwagę zwraca krąg lip drobnolistnych, zwany nasadze-
niem stołowym (obiadowym), który w przeszłości wykorzystywano jako 

Pustelnia św. Marii Magdaleny w rezerwacie „Kalwaria Pacławska”
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miejsce biesiad i odpoczynku na świeżym powietrzu. Obwody drzew 
sięgają 360 cm, a największym z nich nadano imiona: Ewelina, Lud-
miła, Janina i Małgorzata. Krąg lip w Jureczkowej przez wielu uważany 
jest za miejsce mocy. Przy urządzonej w parku ścieżce edukacyjnej rośnie 
również żywotnik olbrzymi Dariusz o imponującym obwodzie 250 cm, 
a także daglezja zielona Zdzisław o niemal trzymetrowym obwodzie 
pnia i wysokości 38 m. 

Prawdziwą jednak rewelacją jest leszczyna turecka Halina o mocno 
rozbudowanej koronie. Obwód jej pnia wynosi 310 cm. W parkach 
dworskich leszczyna drzewiasta miała nie tylko praktyczne znaczenie. 
Sadzono ją też dla magicznych właściwości czy z racji kulturowych, 
bowiem symbolizuje miłość, płodność, cierpliwość i pojednanie. Park 
podworski w Jureczkowej jest reliktem tego typu założeń ogrodowych, 
pozostaje pod opieką leśników Nadleśnictwa Bircza i jest udostępniony 
do zwiedzania poprzez ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą. Najciekawsze 

Nasadzenie stołowe lip w parku w Jureczkowej
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okazy drzew maja status pomników przyrody. Ogród utworzono 
w XIX wieku, rozplanowano go na rzucie prostokąta na uroczysku 
„Dworze”. W granicach parku można obejrzeć pozostałości dawnych 
fortyfikacji – wałów i bastionów ziemnych.

Dęby z Bobrowej Doliny

Na południowy zachód od Birczy, w leśnictwie Malawa (Nadle-
śnictwo Bircza) wielką popularnością cieszy się ścieżka przyrodnicza 
„Bobrowa dolina”. To urocza dolinka potoku Lipka, nad którym nie-
gdyś były domostwa wsi Lipa i stawy rybne, a na stoku południowym, 
wśród pastwisk, rosły tęgie dęby szypułkowe. Do końca ostatniej wojny 
były one częścią parku dworskiego – 15 z nich uznano za pomniki przy-
rody. Najgrubszy ma 425 cm obwodu, a jego wiek szacuje się na ponad 
250 lat. W 1995 roku na ten obszar wprowadzono bobra europejskiego, 
którego działalność w ciągu kilku lat wzbogaciła dolinę w zbiorowiska 
szuwarowe i bagienne. 

Bobrowa Dolina – kiedyś wieś, teraz królestwo bobrów
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Dęby z Bobrowej Doliny mają bardzo ciekawy pokrój, wynikający 
w faktu, że rosły kiedyś na otwartej powierzchni. Niewielka relatywnie 
wysokość (do 30 m), krótki pień, potężne i rozłożyste konary, nadają im 
uroczy wygląd. Większość z tych dwustuletnich dębów zamiera, bądź już 
zamarła, tworząc miejsce dla wzrostu młodego pokolenia. Póki jednak 
trwają, korzystają z ochrony, świadczą bowiem o skomplikowanej historii 
lasu na Pogórzu Przemyskim. Wiodąca obok dębów ścieżka przyrodnicza 
„Bobrowa dolina” jest jednym z ciekawszych obiektów edukacyjnych na 
terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”. 

Świadkowie historii 

Odwiedzając tereny na zachód od Birczy, warto zajrzeć do wsi 
Ulucz, która do końca ostatniej wojny była dużą wsią, zamieszkaną 
przez ludność ruskojęzyczną. W wyniku operacji „Wisła” w 1947 roku 
jej mieszkańców wysiedlono, pola przejął PGR, a część gruntów 

Dęby w Bobrowej Dolinie
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przekazano pod zarząd Lasom Państwowym i zalesiono. Dziś, liczą-
ca zaledwie kilkanaście domów osada, znana jest przede wszystkim 
z pięknej drewnianej cerkwi. Wzniesiono ją w 1659 roku z bierwion 
jodłowych ściętych rok wcześniej za pomocą siekier i toporów. Rów-
nież do obróbki tego drewna nie użyto piły, co obecnie jest ewene-
mentem, podnoszącym dodatkowo wartość zabytku. Budowlę uznano 
za największą drewnianą cerkiew w Europie, a jednocześnie najstarszą 
świątynię obrządku greckokatolickiego w Polsce. Stoi dziś samotna na 
wysokim, z natury obronnym, wzgórzu Dębnik. Świątynia jest filią 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

Cerkiew nie jest jedynym obiektem, świadczącym o przeszłości wsi. 
Uwagę wędrującego drogą do leśniczówki w Uluczu przykuwa leśna 
kapliczka o ciekawej architekturze, ufundowana przez miejscowych 
leśniczego i myśliwego. Odtworzyli oni dawną, zrujnowaną kapliczkę, 
nadając jej nową patronkę Matkę Bożą od Wilków, która w tej lesi-
stej okolicy ma strzec ludzi przed nieszczęściami. Jej święto przypada 
na 2 lutego, a więc na porę, gdy wilki zaczynają ruję; wtedy często 
tracą naturalną bojaźń przed ludźmi i pojawiają się w bezpośrednim 

Cerkiew w Uluczu
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sąsiedztwie ich siedzib. Na okolicznych drzewach powieszono kilka 
skrzynek lęgowych dla ptaków, „żeby głośniej śpiewały Matce Bożej”. 
Wilki natomiast, od których ma strzec Matka Boża z Ulucza, pojawiają 
się tam zimą dość często, ale krzywdy – jak zapewnia leśniczy – ludziom 
w okolicy nie czynią. 

Do Ulucza można dojechać od strony Sanoka przez Mrzygłód 
i most na Sanie w Dobrej. Można też dotrzeć z Dynowa, ale w Krze-
miennej trzeba przeprawić się promem na drugą stronę Sanu. Do cerkwi 
dojeżdża się utwardzoną drogą przez opuszczoną wieś Jabłonica Ruska. 
Cerkiew udostępnia do zwiedzania Dorota Demkowicz, pracownik sa-
nockiego Muzeum Budownictwa Ludowego, która mieszka w pierw-
szym domu od strony Dobrej po prawej stronie (Ulucz 16). Do cerkwi 
trzeba podejść około 300 m na dość strome wzgórze. 

Kapliczka Matki Boskiej od Wilków w Uluczu
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Przez Góry Słonne

Niewielkie pasmo należące do Gór Sanocko-Turczańskich, z kul-
minacją Słonny (668 m n.p.m), często jest uważane za fragment 
Bieszczadów. Tymczasem stanowi ono krawędź Kotliny Sanockiej, 
a z jego odkrytych miejsc rozciągają się widoki na Bieszczady. Sama 
nazwa Góry Słonne nawiązuje do istniejących tam niegdyś warzelni 
soli. Archeolodzy twierdzą, że mieszkańcy tych terenów warzyli sól 
już w I wieku naszej ery. Pierwszym opisanym plemieniem zajmują-
cym się eksploatacją solanek byli na tym terenie celtyccy Anartowie, 
ostatnie żupy solne zostały zaś zlikwidowane przez władze austriackie 
po wyczerpaniu się przemysłowych zasobów tych złóż. Chałupniczym 
pozyskiwaniem soli miejscowi chłopi zajmowali się jeszcze w okresie 
II wojny światowej. 

Analizy wody pochodzącej ze starych kopanek w okolicach Tyrawy 
Solnej wskazują zawartość soli do 11%. W 2016 roku archeolodzy 
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przebadali dawne 

Widok z Gór Słonnych na Bieszczady – najlepiej je widać, gdy występuje  
inwersja temperatury powietrza
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stanowiska warzelni i znaleźli tysiące fragmentów naczyń, które służyły 
do produkcji soli już około 2,5–3 tys. lat temu. Odkrycie to zyskało 
nazwę „drugiej Wieliczki”. 

Technologia warzenia była dość prymitywna. Wodę z okolicznego 
słonego źródła wlewano do dużych naczyń ceramicznych o spiczastym 
dnie. Umieszczano je na glinianych piecach o specjalnej konstrukcji, 
pod którymi palono drewnem. Temperatura powodowała odparowywa-
nie wody, a wewnątrz naczynia pozostawała bryła soli. Żeby się do niej 
dostać, rozbijano je, a sypką sól osuszano, by nadawała się do transportu 
i handlu. Technologia taka wymagała ogromnych ilości drewna, dlatego 
w przeszłości teren ten był znacznie wylesiony. Dziś Góry Słonne znów 
pokrywa tęgi las.

Miejscową atrakcją są najdłuższe w Polsce serpentyny, którymi szosa 
wspina się na grzbiet pasma Gór Słonnych. Zbudowana tuż przed wojną 
droga z Wujskiego do Tyrawy Wołoskiej miała 42 zakręty. W latach 70. 
XX wieku zmodernizowano ją, ale serpentyn zostawiono tylko (aż!) 
18. Tuż przy drodze Nadleśnictwo Brzozów urządziło leśnych parking 
i punkt widokowy, z którego przy dobrej pogodzie można zobaczyć 
zarówno połoniny, jak i dalekie pasmo graniczne Beskidu Niskiego, aż 
po Cergową (716 m n.p.m.) w Beskidzie Dukielskim. 

 Relikt puszczy pod Sanokiem

Wieś Bykowce koło Sanoka, założona w 1438 roku, nosiła nie-
gdyś nazwę Rytarowce. Znajdujący się w okolicznych lasach rezerwat 
„Polanki” przyciąga mieszkańców Sanoka i przyjezdnych. Warto też 
poznać okolice rezerwatu. 

Dojeżdżając do wsi, mijamy obelisk w kształcie biało-czerwonego 
rozwiniętego sztandaru. To pomnik bohaterskich żołnierzy kampanii 
wrześniowej. W tym miejscu 10 września 1939 roku rozegrała się bitwa 
VI Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora z oddziałami niemiec-
kimi. Plutonem karabinów maszynowych w samodzielnym batalio-
nie dowodził ppor. rez. Marian Zaremba, który niecałe trzy miesiące 
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wcześniej uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa na Wydziale Rolno-Lasowym 
Politechniki Lwowskiej. Jego oddział rozlokowano wzdłuż linii Sanu 
pod Sanokiem. Walczyli dzielnie, wysyłając na tamten świat dziesiątki 
Niemców. Z plutonu por. Zaremby poległo pięciu żołnierzy. Wobec 
braku amunicji kazał się pozostałym przy życiu wycofać, sam zaś został 
z jednym karabinem maszynowym. Bronił się do ostatniego naboju, 
po czym ujęty przez Niemców, został zamordowany. Wraz z nim zgi-
nął inny leśnik, Leon Urbaniak – „leśniczy z gór”, jak napisał o nim 
towarzysz broni w liście do rodziny. 

Nieopodal pomnika, tuż przy drodze, znajduje się krzyż, na któ-
rym metalowa tablica głosi: „Pamiątka zniesienia pańszczyzny w roku 
1848 we wsi Bykowce”. Trzeba wiedzieć, że z okazji uwolnienia chło-
pów w każdej wsi urządzano wielkie uroczystości. W procesji niesiono 
trumnę z „nieboszczką pańszczyzną”, w której znajdowały się doku-
menty zobowiązujące chłopów do nieodpłatnej pracy. Zakopywano 
ją w widocznym miejscu, na końcu wsi u wylotu doliny, stawiając 

Pomnik podhalańczyków poległych w bitwie pod Bykowcami
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w tym miejscu krzyż, który miał bronić przed powrotem starego po-
rządku. Ludzie dbali o te krzyże, a gdy tylko spróchniały, umieszczali 
w ich miejscu nowe. Ten w Bykowcach jest jednym z nielicznych, przy-
pominającym o zdarzeniu sprzed półtora wieku. 

Kilkadziesiąt metrów od krzyża znajduje się brama do rezerwatu 
„Polanki” i jednocześnie początek ścieżki przyrodniczej. Przy wiacie 
można odpocząć, a na parkingu zostawić samochód. Rezerwat „Polanki” 
utworzono w 1996 roku. Obejmuje on powierzchnię 184,87 ha lasów, 
głównie buczyny karpackiej. To typowy rezerwat leśny ze zbiorowiskami 
roślinnymi charakterystycznymi dla tej części Pogórza. Z inicjatywą 
jego utworzenia wyszli leśnicy, którzy od dawna traktowali ten las ze 
szczególną troską. Administrowany przez Nadleśnictwo Brzozów, chroni 
cenny fragment karpackiej puszczy, która zachowała się na stromych 
stokach Gór Słonnych. Przy wejściu do rezerwatu można zobaczyć daw-
ną kopankę i otwór wiertniczy – pozostałości po wydobywaniu ropy 

Rezerwat „Polanki”
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naftowej. Mimo że zasoby tej cennej 
kopaliny już się wyczerpały, ślad po 
XIX-wiecznej kopalni przetrwał w na-
zwie tego miejsca. Do dziś nazywa się 
je Ripne, czyli obfitujące w ropę. 

W zróżnicowanym wielopiętro-
wym i wielogatunkowym drzewosta-
nie zwracają uwagę pomnikowe jodły 
i buki. Niektóre z nich osiągają obwo-
dy 4 m w pierśnicy. Zdecydowanie do-
minuje jednak buk zajmujący prawie 
54% powierzchni. W części szczyto-
wej drzewa przybierają zdeformowane 
kształty, będące wynikiem wpływu 
wiatrów południowych. Przeważają 
tam drzewostany ponad 100-letnie, 
stąd ich zasobność sięgająca nawet 
530 m³ drewna na hektar. To dwa razy 
więcej niż średnia w polskich lasach. 

W rezerwacie „Polanki” rośnie wiele rzadkich gatunków runa le-
śnego, na przykład: możylinek trójnerwowy, kopytnik pospolity, per-
łówka zwisła, kosmatka orzęsiona, lilia złotogłów, bluszcz pospolity 
w formie kwitnącej, trujący wawrzynek wilczełyko i pokrzyk wilcza 
jagoda; warto zwrócić uwagę na: parzydło leśne i języcznik zwyczajny. 
Tuż przy ścieżce przyrodniczej znajdują się źródła wody mineralnej 
o dużej zawartości siarczanów. Zostały one obudowane kamieniami, 
a w ich sąsiedztwie można odpocząć na drewnianych ławkach ustawio-
nych nad strumieniem.

Sporą atrakcją rezerwatu są ostańce skalne sterczące na grzbie-
cie. We wschodniej części znajduje się blok piaskowcowy, noszący 
nazwę Duży Kamień. Opowiadano o nim, że był niegdyś częścią 
murów niewielkiego zamku i pełnił też funkcję baszty strażniczej. 

Pomnikowa jodła w rezerwacie „Polanki”
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Ostaniec rzeczywiście wygląda imponująco pośród bukowego drze-
wostanu. Ma on długość ponad 13 m i wysokość od strony zachod-
niej dochodzącą do 10 m. Tuż przy południowej granicy rezerwatu, 
nieopodal szlaku turystycznego, sterczy Mały Kamień o długości 
15 m i wysokości 6 m. 

W okolicy wsi Bykowce można się natknąć na bunkry betonowe 
z II wojny światowej. To pozostałości linii Mołotowa. Na tym odcin-
ku Sanu w od września 1939 roku do czerwca 1941 roku przebiegała 
granica pomiędzy ZSRR a Rzeszą Niemiecką.

Rezerwat z królewską legendą 

Zmierzając w Bieszczady, trasą z Sanoka do Leska, warto pojechać 
boczną drogą przez Załuż. Tuż za tą miejscowością przejeżdża się obok 
wzniesienia o nazwie Góra Sobień. Po bliższym poznaniu może się 
ona okazać jedną z najciekawszych wakacyjnych atrakcji. W 1417 roku 
na miejscowym zamku gościł król Władysław Jagiełło. Z jego poby-
tem związana jest interesująca historia. Piotr Kmita, zwany Lunakiem, 

Góra Sobień – widok od strony Sanu
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ówczesny pan na Sobieniu, otrzymał nagłe wezwanie do stawienia się 
na sanockim zamku, dokąd miał przybyć monarcha. Gdy tam do-
tarł, okazało się, że na zamku przebywa król w towarzystwie Elżbiety 
z Pileckich Granowskiej, wojewodzianki sandomierskiej. Była ona już 
potrójną wdową o dość burzliwej przeszłości. Jednak mimo słusznego 
wieku, wciąż zachwycała urodą. Nazajutrz, 2 maja, w kaplicy zamkowej 
w Sanoku, sprowadzony ze Lwowa, arcybiskup Jan udzielił królewskiej 
parze ślubnego błogosławieństwa. Małżeństwo to nie podobało się części 
dworzan, więc ceremonię przygotowano w tajemnicy. 

Wcześniej jednak wydarzył się wypadek, który przetrwał do dziś 
w miejscowych przekazach. Otóż kareta wioząca parę przed ołtarz 
ugrzęzła po osie w błocie i trzeba było posyłać na folwark po woły, 
aby ją wyciągnąć. Narzeczeni musieli odbyć część drogi na piechotę. 
Wówczas, towarzyszący im Kmita zaprosił monarchę i Elżbietę, aby 
po ceremonii udali się do komnat na Sobieniu. Zaproszenie zostało 
przyjęte i jeszcze tego dnia para królewska wraz z kilkunastoma dwo-
rzanami gościła u Kmity w sobieńskiej fortecy. Podziwiając solidne 
mury i widoki z wieży zamkowej, król oczekiwał poprawy pogody, 
aby zapolować na niedźwiedzia. Jednak kaszel dokuczający Elżbiecie 
zmusił dwór do wyjazdu z Sobienia. 

Wkrótce rozegrało się na zamku tragiczne wydarzenie. Jedyna córka 
Piotra Kmity, Helena, została przymuszona przez ojca do małżeństwa 
z wojewodą Stanisławem Łaszczem – podstarzałym wdowcem. Helenka 
wielokrotnie i bezskutecznie błagała ojca, aby zmienił decyzję. Gdy już 
uroczystości ślubne były przygotowane, panna młoda wieczorem, przy 
pełni księżyca wyszła w zwiewnej sukni na mury zamkowe i tam, gdzie 
skarpa stromo opada do Sanu, rzuciła się w jego wezbrane wiosennymi 
roztopami wody. Nigdy jej ciała nie znaleziono. Według ludowych wie-
rzeń duchy tragicznie zmarłych wracają do miejsc, w których wcześniej 
żyli. Być może w ruinach uda się zobaczyć ducha pięknej Helenki, albo 
czarnej damy, wdowy po jednym z Kmitów, która spłonęła w pożarze 
Sobienia w 1474 roku, gdy zamek został zdobyty i zniszczony przez 
Węgrów. Od tamtej pory budowla popadała w ruinę, a rodową siedzibę 
Kmitów przeniesiono do Leska. 
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Całe wzniesienie, liczące zaledwie 5,43 ha, w 1970 roku uznano 
za rezerwat przyrody „Góra Sobień”. Prawdopodobnie, kilkaset lat 
temu, gdy stał tam zamek i mieszkali w nim ludzie, to miejsce było po-
zbawione roślinności leśnej. Jednak czas i warunki klimatyczne sprawiły, 
że teraz występują tam zbiorowiska leśne, stanowiące nie lada osobli-
wość. Najciekawszym jest grąd w odmianie wschodniokarpackiej z sa-
łatnicą leśną i bluszczykiem kosmatym. W runie można oglądać ziarno-
płon wiosenny, świerząbek korzenny, obrazki plamiste, a na niewielkiej 
powierzchni trybulę lśniącą. Jest to bardzo cenne zbiorowisko roślinne 
z uwagi na występowanie trzech gatunków tojadów: mołdawskiego, 
wiechowatego i dzióbatego. Południowo-zachodnie stoki góry pokrywa 
ubogi, ciepłolubny wariant grądu z dominującą w runie wiechliną gajo-
wą. Wyróżnia się on udziałem gatunków kserotermicznych: ciemiężyk 
białokwiatowy, dzwonek brzoskwiniolistny, miodownik melisowaty 
i rozchodnik wielki. Łącznie znaleziono tam aż pięć podzespołów grą-
dowych (wilgotny, typowy, suchy, ciepłolubny i ubogi).

Północną część rezerwatu zajmuje podgórska forma buczy-
ny karpackiej z paprotnikiem kolczystym, żywcem gruczołowatym 

Ruiny zamku w Sobieniu
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i żywokostem lekarskim. Ta forma buczyny została opisana w czterech 
zespołach: jaworowa, wilgotna, typowa i sucha. Wykazuje ona wiele 
cech przejściowych pomiędzy grądem a reglową buczyną karpacką. 
U podnóża góry występują zbiorowiska łęgowe: wikliny nadrzeczne 
i nadrzeczna olszyna górska z właściwą im różnorodnością gatunkową. 
Odzwierciedlają one pełną gamę warunków ekologicznych: od borów 
do lasów i od zbiorowisk kserotermicznych po łęgi.

Takie zróżnicowanie siedlisk sprzyja występowaniu rzadkich przed-
stawicieli flory i fauny. Stwierdzono tam 228 gatunków roślin naczy-
niowych. Wśród nich są wschodniokarpackie: sałatnica leśna i tojad 
wiechowaty. Z gatunków chronionych rosną: lilia złotogłów, kruszczyk 
szerokolistny, śnieżyczka przebiśnieg, gnieźnik leśny, podkolan biały, 
paprotka zwyczajna i zanokcica skalna. 

Bogaty jest świat zwierzęcy rezerwatu; szczególnie, jeśli chodzi 
o owady, pajęczaki i roztocza. Osobliwością jest na pewno niepylak 
mnemozyna, którego gąsienice żerują na licznych rosnących tam ko-
koryczach. Przedstawicielem fauny południowej jest ćma zmora trupia 
główka. W obrębie rezerwatu stwierdzono zimujące poczwarki tego 
gatunku. Pośród fauny kserotermicznej występuje szereg gatunków 
należących do grup systematycznych: skąponogi, pierwowije, rozto-
cza, pająki, sieciarki i kosarze. Wśród tych ostatnich warto wspomnieć 
o gatunku Sirio carpaticus, który jest trzeciorzędowym reliktem świata 
zwierzęcego. Liczne są płazy, a wśród nich: traszki, salamandra plamista, 
kumak górski, ropucha szara i rzekotka drzewna. Z ptaków na uwagę 
zasługuje gniazdowanie w tej okolicy orlika krzykliwego.

Rezerwatem zarządza Nadleśnictwo Lesko. Troską miejscowych 
leśników jest zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych 
Góry Sobień. Kilka lat temu dużym nakładem pracy usunięto zarośla 
z ruin oraz wykonano platformę widokową, z której można podziwiać 
iście królewski widok na Bieszczady. Zabiegi ochronne w tym terenie 
polegają na usuwaniu obcych gatunków i niedopuszczaniu do sukcesji 
na tych fragmentach, gdzie występują flora i fauna kserotermiczne. Na 
pewno warto zatrzymać się na Górze Sobień, która od wieków stanowi 
bramę wjazdową w Bieszczady. 
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W SANOCKIM SKANSENIE

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to najwięk-
sze z polskich muzeów na wolnym powietrzu. Utworzono 
je w 1958 roku. Na obszarze 38 ha zaprezentowano obiekty 
budownictwa pochodzące z Bieszczadów, Beskidu Niskiego 
i pogórzy, charakterystyczne dla grup etnografi cznych: Bojków, 
Łemków, Pogórzan i Dolinian. Poświęcono im oddzielne sek-
tory ekspozycyjne wkomponowane w otoczenie.

Na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów 
budownictwa drewnianego z XVII–XX wieku. Obok budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych znajdują się tam również 
obiekty sakralne, między innymi XVII-wieczny kościół, dwie 
XVIII-wieczne cerkwie bojkowskie i okazała cerkiew łem-
kowska z początku XIX wieku oraz kilkanaście malowniczych 
kapliczek. Można obejrzeć budynki użyteczności publicznej, 
na przykład szkołę wiejską czy zajazd, a także dawne obiek-
ty gospodarcze: młyn wodny, wiatraki i kuźnie. Większość 

Cerkiew z Rosolina w skansenie sanockim
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budowli ma w pełni urządzone i udostępnione do zwiedzania 
wnętrza. Rewelacją ostatnich lat jest rynek galicyjski. To re-
konstrukcja drewnianych domów z okolicznych miasteczek, 
w których umieszczono wystawy tematyczne. Ponadto w każ-
dym z obiektów pokazano pracę dawnych rzemieślników, 
na przykład zegarmistrza, piekarza i krawca. 

W parku etnografi cznym urządzono stałą ekspozycję ma-
larstwa ikonowego „Ikona karpacka”, na której wystawiono 
ponad 220 ikon (XV–XX wieku), ukazujących rozwój tego 
typu malarstwa w polskich Karpatach.

Skansen daje sposobność uświadomienia sobie, jak wielką 
rolę w życiu dawnych społeczeństw pełniło drewno. To nie 
tylko budulec i opał, ale również materiał na wszelkie narzę-
dzia i urządzenia techniczne. Podziw mogą budzić konstrukcje 
szybów naftowych czy mistrzostwo ciesiołki sakralnej sprzed 
wieków. Ten surowiec był potrzebny do wyplatania płotów 
i koszyków, do wyrobu łyżek, dzieżek i beczek, niezbędny 
w wozach chłopskich i książęcych karetach. W skansenie jest 
on na każdym kroku widoczny. W każdym sprzęcie też wi-
dać prawdziwy szacunek, jakim drewno cieszyło się wśród 
dawnych mieszkańców Karpat. Co roku w sierpniu można 
uczestni czyć w imprezie „Karpaty zaklęte w drewnie”, organi-
zowanej we współpracy z miejscowymi leśnikami. 

Zabytkowe obiekty zgromadzone w skansenie w Sanoku 
świadczą o bogactwie kultury ludowej 
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W KRAINIE POŁONIN 

Widok z Bukowego Berda w kierunku zachodnim
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Bieszczady to góry owiane legendą kowbojską z lat 50. i 60. XX wieku, 
a także grozą krwawych wydarzeń z lat wojennych i powojennych. 

Przez ostatnie dziesięciolecia jest to obszar prężnie rozwijający się pod 
względem turystycznym. Bieszczadzka Kolejka Leśna, ośrodki wypo-
czynkowe blisko zapór wodnych w Solinie i Myczkowcach oraz rozle-
głe połoniny przyciągają zwiedzających jak magnes. Wiele oferują też 
bieszczadzkie lasy otaczające połoniny zwartym kobiercem. 

Spacery, grzybobranie, biegi przełajowe i narciarskie, turystyka pie-
sza, rowerowa i konna, to tylko niektóre pomysły na spędzenie czasu 
wśród bieszczadzkiej przyrody. Szeroką ofertę usług dla odwiedzających 
zbudowały nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany, two-
rzące Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”. Głównym 
jego celem jest świadczenie społecznej funkcji lasów, wraz z oferowa-
niem kwater noclegowych. Rozpoznawalne miejsce, które warto od-
wiedzić, stanowi Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem z zagrodą 
pokazową żubrów, muzeum wypału węgla drzewnego oraz licznymi 
obiektami związanymi z historią i kulturą regionu.

O tym, że Bieszczady kuszą leśnymi atrakcjami przez cały rok, 
łatwo się przekonać, przyjeżdżając tam zimą. W czasie wędrówki kar-
packim lasem, choćby na rakietach śnieżnych, można zobaczyć tropy 
wilka czy rysia. Jeśli przewodnikiem będzie miejscowy leśnik, to na 
pewno pokaże odciśniętą w śniegu łapę niedźwiedzia, który znudzony 
drzemką, wyszedł na zimowy rekonesans. A więc po prostu „wyjedź 
w Bieszczady”, jak przed laty śpiewał Wojciech Młynarski:

„Po przygodę, po urodę życia pośród leśnych głusz, 
Tam, gdzie życie nikogo nie głaszcze…”
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Drezyną kolejową przed siebie 

Jedną z atrakcji turystycznych dla podróżujących w Bieszczady są 
Bieszczadzkie Drezyny Kolejowe. Ze stacji w Uhercach Mineralnych, 
leżących przy trasie między Sanokiem a Ustrzykami Dolnymi, można 
tym niecodziennym środkiem lokomocji pojechać na zachód do Zału-
ża, podziwiając po drodze górę Sobień i leniwie płynący San, albo na 
wschód do Ustrzyk Dolnych przez Olszanicę. Dostępność drezyn i ak-
tualny rozkład jazdy najlepiej sprawdzić na: http://drezynyrowerowe.pl.

Przejeżdżając przez stację w Olszanicy, warto przypomnieć tra-
giczną historię leśników z tych okolic. Właśnie stąd zostali wywiezieni 
w głąb ZSRR i ślad po nich zaginął. Stało się to 10 lutego 1940 roku, 
kiedy NKWD rozpoczęło deportacje w głąb Rosji tysięcy ludzi z tere-
nów wschodniej Polski. Wywieziono również całą załogę Nadleśnictwa 
Państwowego Berehy (obecnie Ustrzyki Dolne). Ze wspomnień Wła-
dysława Dziduszko, mieszkańca Ustrzyk Dolnych, wiemy, że wśród 
pierwszych zesłańców byli leśnicy i ich rodziny, między innymi rodziny: 
nadleśniczego Józefa Stracha, Kendzińscy, Jedliczkowie, Sodomowie 
i wielu innych. W tym samym dniu z całych Kresów deportowano 
tysiące ludzi, dlatego, że służyli lasom i Polsce. 

„Zielone wzgórza nad Soliną”

Jadąc z Uherec Mineralnych na południe, warto odwiedzić Mycz-
kowce i Solinę. W latach 50. XX wieku w tych miejscowościach zbu-
dowano zapory na Sanie, które znacznie zmieniły górski krajobraz. 
Powstały tam sztuczne jeziora: Myczkowieckie i Solińskie. Obecnie, 
zarówno te zbiorniki wodne, jak i otaczające je góry, tworzą niezwykle 
malowniczy krajobraz przyciągający tysiące turystów. „Zielone wzgórza 
nad Soliną”, o których śpiewał Wojciech Gąsowski, na przykład Jawor 
(832 m n.p.m.) czy grzbiet Kozińca (522 m n.p.m.) wrosły w krajobraz 
jeziora i stanowią cel wycieczek wypoczywających tam ludzi. Często 
odwiedzanym wzniesieniem jest Korbania (894 m n.p.m.) w paśmie 
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Nad Jeziorem Myczkowieckim

Widok z Korbani na najwyższe szczyty Bieszczadów
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Zarastający kamieniołom na stoku Kozińca to pamiątka  
po budowie zapory w Solinie

Wieża widokowa na Korbani
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Łopiennika i Durnej. Niegdyś rozległe pastwiska sięgały od szczytu aż 
do wsi Bukowiec i Tyskowa. Jeszcze w latach 70. XX wieku był to wspa-
niały punkt widokowy na Jezioro Solińskie, a jednocześnie na pasmo 
bieszczadzkich połonin. Z czasem zalesiano dawne polany, szczyt zaś 
samorzutnie porosły sosny i olsze. W 2014 roku leśnicy z Nadleśnictwa 
Baligród odsłonili wierzchołek Korbani i ustawili na nim drewnianą 
wieżę widokową. Wyznaczono też szlak turystyczny, którym można 
dotrzeć z Bukowca do magicznej doliny Łopienki lub do Tyskowej. 

W dolinie Łopienki 

To niewątpliwie jedno z ciekawszych miejsc w Bieszczadach. Dolinę 
otaczają grzbiety Łopiennika, Durnej i Korbani. Można do niej dotrzeć 
jedynie przez wąski przesmyk wzdłuż potoku płynącego do Solinki. 
Około 1543 roku założono tam wieś, która teraz nosi nazwę Łopienka. 
Mimo trudnego do niej dostępu, stała się znana poza Bieszczadami 
za sprawą cudownej ikony Matki Bożej z Dzieciątkiem, nazywanej 

Cerkiew w Łopience odbudowana z riun
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Matką Boską Łopieńską. Miejscowa tra-
dycja głosi, że w XVIII wieku zbudowano 
w dolinie murowaną kapliczkę, w której 
umieszczono ikonę Matki Boskiej, znale-
zioną na pobliskiej lipie. Obraz uznano 
za cudowny, więc przyciągał do Łopienki 
tłumy wiernych, również z południowej 
strony Karpat. Wkrótce wybudowano 
we wsi cerkiew, do której przeniesiono 
niezwykłą ikonę. Do 1939 roku popu-
larnością się cieszyły łopieńskie odpusty; 
ich opis można znaleźć w Mężu Szalonym 
autorstwa Zygmunta Kaczkowskiego. 

Po II wojnie światowej wioska opu-
stoszała, cerkiew obróciła się w ruinę, 
a cudowną ikonę, przewieziono do kościo-
ła w Polańczyku. W latach 60. XX wieku 
ratowaniem łemkowskich zabytków, 
w tym cerkwi zajmował się Olgierd Ło-
toczko, historyk sztuki i miejscowy kon-

serwator zabytków. Po jego tragicznej śmierci w Hindukuszu odbudową 
cerkwi pokierował Zbigniew Kaszuba wraz z grupą przyjaciół. Teraz 
cerkwią zarządza Towarzystwo Karpackie. W 2000 roku ikonopisarka 
Jadwiga Denisiuk podarowała cerkwi kopię cudownej ikony. W tymże 
roku odbył się pierwszy powojenny odpust w Łopience. Z kolei do 
odremontowanej kapliczki na przełęczy Hyrcza, niegdyś słynącej jako 
miejsce kultu, można dojść szlakiem prowadzącym w stronę Korbani.

Sine Wiry w dolinie Zawoju

Rzeka Wetlina tuż przed swym ujściem do Solinki, przekradając 
się ciasnym wąwozem Medży Sołynami, tworzy bajeczny przełom. 
Na odcinku kilku kilometrów meandruje pomiędzy ramionami 

Ikona Matki Boskiej  
w łopieńskiej cerkwi
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górskich grzbietów Połomy, Szczyciska i Pereślihy. Miejsce to, z uwagi 
na rwący nurt rzeki i tajemnicze głębie, od dawien dawna nazywano 
Sinymi Wirami. 

W tym trudno dostępnym terenie kiedyś tętniła życiem wio-
ska Zawój, założona za czasów władania w Bieszczadach możnego 
rodu Balów. Osada na pewno istniała w 1552 roku. Ludność żyją-
ca w tej głuszy zajmowała się przede wszystkim leśnym przemysłem. 
Wypalano tam węgiel drzewny i potaż, działał młyn i tartak napę-
dzany wodą. Po 1945 roku wysiedlono mieszkańców wsi, zabudo-
wania wraz z cerkwią z 1860 roku spalono. Do dziś pozostały tylko 
resztki drogi prowadzącej do brodu przez Wetlinę, kilka nagrobków 
na dawnym cmentarzu, nieliczne drzewa owocowe i ledwie wi-
doczne ruiny młyna. Jedynie krzyż wzniesiony kilka lat temu przez 
dawnych mieszkańców Zawoju przypomina o nieistniejącej już wsi. 

Urokliwy przełom Wetliny od 1987 roku uznano za rezerwat 
„Sine Wiry”. Objął on grunty wsi Polanki oraz dawnych miejsco-
wości: Zawój, Łuh, Studenne i Jaworzec, a także lasy przyległe do tej 

Sine Wiry w przełomie Wetliny
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części doliny. Jest to jeden z najbardziej zróżnicowanych biocenotycznie 
i krajobrazowo rezerwatów w Karpatach. Lasy stanowią 87% jego po-
wierzchni, dominuje buczyna karpacka pokrywająca najbardziej strome 
stoki. Cieplejsze i bardziej żyzne miejsca zajmują grądy z lipą, grabem, 
brzozą, jesionem i brzostem (wiązem górskim). Wzdłuż dna doliny, 
na dawnych gruntach rolnych występuje zdziczała olszynka karpacka. 
Olsza szara samorzutnie zajęła dawne pola i jako gatunek pionierski 
przysposabia glebę dla jodły, buka i jaworu – typowych gatunków kar-
packiej puszczy. U wylotu doliny rosną piękne lasy jodłowe zajmujące 
południowe zbocza i grzbiety. Osobliwością rezerwatu jest jaworzyna 
górska z rzadką paprocią, języcznikiem zwyczajnym oraz zachowane 
starodrzewy bukowe i grabowe o charakterze puszczańskim. 

Na łąkach występuje spo-
ro rzadkich gatunków podle-
gających ochronie, jak choćby 
mieczyk dachówkowaty. Dla 
ich podtrzymania stosuje się 
wykaszanie traw, powtarzane 
co dwa lata. Nasłonecznione 
łąki to raj dla owadów i mo-
tyli, a także znakomite tereny 
łowieckie ptaków drapieżnych. 
W tej okolicy gniazdują orzeł 
przedni i orlik krzykliwy. Wy-
ludniona dolina tętni własnym 
życiem – jest mieszkaniem dla 
jeleni, saren i dzików. Z do-
liny Sanu zaglądają żubry, 
a w poszukiwaniu zdobyczy 
przemierzają ją wilki, rysie 
i niedźwiedzie. 

Osuwisko na stoku Połomy, które 
powstało w 1980 roku; u dołu 
widać toń Jeziorka Szmaragdowego
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W lipcu 1980 roku, po ulewnych deszczach obsunęło się zbo-
cze Połomy, schodząc jęzorem szerokości 100 m do płynącej w dole 
Wetliny. Czoło osuwiska spiętrzyło wody rzeki na wysokość około 5 m 
i utworzyło jeziorko zaporowe o powierzchni prawie hektara. Nazwano 
je Jeziorkiem Szmaragdowym od koloru wody. Rzeka utorowała sobie 
jednak drogę nowym korytem. Niesiony przez nią żwir powodował 
szybkie wypłycanie jeziorka. W roku 1992 Jeziorko Szmaragdowe mia-
ło tylko 70 m długości, a dziś nie ma po nim śladu. Jedynie szeroka 
łacha żwirowa pozwala się domyślać, że był tu kiedyś zbiornik wodny. 
Zarosło też osuwisko. Tylko odcinający się od starego lasu pas niższej 
zieleni wskazuje, gdzie pod szczytem Połomy, prawie 700 m od rzeki, 
zaczynała się nisza osuwiskowa. 

Do rezerwatu „Sine Wiry”, którym zarządza Nadleśnictwo Cisna, 
można dojść lub dojechać rowerem drogą od Kalnicy przez Jaworzec 
lub od Cisnej i Terki przez Polanki. Zwiedzanie ułatwia ścieżka przy-
rodnicza przygotowana przez leśników. 

Po Jeziorku Szmaragdowym pozostała łacha żwirowa
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Dusiciel spod Otrytu

Od lat wiadomo, że Bieszczady stanowią najważniejszą ostoję węża 
Eskulapa w Polsce, a Park Krajobrazowy Doliny Sanu to prawdziwa 
„dolina węży”. Jest to bardzo spokojny gad. Zaskoczony na drzewie, 
dość leniwie reaguje na bliskość człowieka, czasem sprawiając wra-
żenie, że go ignoruje. Znakomicie wślizguje się na drzewa, a jego 
wspinaczka na coraz wyższe gałęzie jest chyba jednym z ciekawszych 
zjawisk w naturze. Gad ten ma też swoich naturalnych wrogów. Pod 
Otrytem wielokrotnie obserwowano orły i orliki krzykliwe niosące 
w szponach wijącego się węża. 

Od 1952 roku wąż Eskulapa podlega ochronie prawnej. Nadleśnic-
two Lutowiska od lat czyni starania, by wąż ocalał jako element górskiej 
fauny. W związku z tym wyłączono z użytkowania część długiej i cie-
płej doliny Sanu pod Otrytem. W 1983 roku na południowym stoku 
grzbietu utworzono rezerwat „Hulskie”, chroniący fragment karpac-
kiej puszczy. W 1989 roku część doliny objęto rezerwatem „Krywe”. 
Zajmuje on tereny przyległe do Sanu w jego najdzikszym i najbardziej 
malowniczym odcinku. Obiekt ten został określony jako rezerwat 
kraj obrazowy. Niedaleko, nad stromym brzegiem Sanu, Nadleśnictwo 

Wąż Eskulapa, mieszkaniec doliny Sanu

Pogorza i gory wsch Polski.indd   130 2-03-21   21:47:55



• 131 •

W krainie połonin

Lutowiska zbudowało taras widokowy, z którego można podziwiać 
fragment rzeki z jedną z największych wysp oraz rozległą panoramę 
dawnych wsi Tworylne i Krywe. 

W celu ochrony gadów podjęto także działania poprawiające wa-
runki środowiskowe. Przygotowano oczka wodne, rozpoczęto mozai-
kowe wykaszanie dawnych łąk. Zbudowano również kilkanaście „in-
kubatorów” w postaci dużych stert kamieni i trocin, które stanowią 
dogodne miejsca rozrodu dla gadów. 

Wodospady 

W wyższych partiach Bieszczadów, na terenie Nadleśnictwa Luto-
wiska, można natknąć się na malownicze wodospady. Najbardziej znane 
są kaskady na potoku Nasiczańskim, znajdujące się tuż przy drodze 

Utrwalona ruina cerkwi w Krywem
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z Dwernika do Berehów Górnych. Często zatrzymują się tam wycieczki, 
latem zaś turyści szukają ochłody w nurcie wodospadów. 

Jednak największą kaskadą jest wodospad Szepit na potoku Hyla-
ty, do którego łatwo trafić, ponieważ z Zatwarnicy prowadzi do niego 
ścieżka przyrodniczo-historyczna „Hylaty”. W dni deszczowe z dale-
ka słychać huk wody spadającej przez progi skalne z wysokości 8 m. 
Wodospad ten jest po części dziełem człowieka. W latach 1962–1963 
żołnierze, budujący drogę wzdłuż doliny, używali jako budulca kamieni 
z dna Hylatego. Odstrzeliwane w korycie potoku kolejne warstwy skał 
i wydobycie urobku zwiększyły spadek wód i przesunęły próg wodospa-
du w górę. Działania te ukształtowały obecny krajobraz wąwozu. Zej-
ście nad kipiącą wodę i wsłuchanie się w jej huk umożliwia platforma 
widokowa wykonana przez Nadleśnictwo Lutowiska. Nie da się tam 
rozmawiać szeptem, stąd może dziwić tradycyjna nazwa wodospadu – 
Szepit, używana przez ludność bojkowską. 

Kaskady na Potoku Nasiczańskim
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Kino Końkret w Zatwarnicy 

Nieodłącznym elementem krajobrazu Bieszczadów w latach 1950–
1990 były działające przy nadleśnictwach parki konne. Konie pociągowe 
umożliwiały zrywkę drewna z niedostępnych części gór, a wozacy nada-
wali szczególnego kolorytu społeczności ówczesnych bieszczadników. 

Do połowy lat 80. XX wieku w Bieszczadach działało 14 parków 
konnych. Każdym z nich kierował brygadzista, który zawiadywał pracą 
kilkunastu ludzi, głównie wozaków, mających w użytkowaniu 8–10 
par koni pociągowych. Wszystkie parki miały rymarzy, stajennych 
oraz stelmachów, którzy potrafili też odkuć podkowy i okuć konia. 
Z uwagi na brak dróg leśnych, znaczne odległości zrębów od składów 
oraz konfigurację terenu, zrywka drewna była bardzo trudna i często 
wykonywana dwuetapowo jako zrywka łamana. Najpierw drewno 

Wiosną nad Hylatym obficie kwitnie miesiącznica trwała
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transportowano ręcznie lub końmi do szlaku zrywkowego, dalej przy 
łagodniejszym nachyleniu stoków, ciągnikami gąsienicowymi aż do 
składu. W latach 60. XX wieku w wielu leśnictwach końmi zrywano 
do 70% całej masy pozyskanego drewna, które wleczono do składów 
nawet kilka kilometrów. 

Ciężka praca w lesie dawała dobry zarobek, ale zabierała zdrowie. 
Życie w leśnych osadach miało swoje prawa, a zatrudniani tam wozacy 
stanowili konglomerat postaci z różną przeszłością i charakterami. Uni-
katowy klimat tego światka dostrzegł znakomity pisarz Jerzy Janicki, 
który już w latach 60. XX wieku często zaglądał w Bieszczady. Z czasem, 
nabył dom w Chmielu w Nadleśnictwie Lutowiska, w którym spędzał 
pracowicie całe miesiące. Obserwacje ludzi lasu i rozmowy z nimi dały 
mu pomysły na kilkanaście opowiadań, które wkrótce zdobyły wielką 
popularność jako słuchowiska radiowe. Jednak prawdziwą sławę zy-
skały, gdy zekranizowano: Hasło, Wolną sobotę, Wesołych świąt i Kino 
objazdowe. Znakomicie podpatrzone rysy bieszczadzkich charakterów 
zdobyły wielu fanów i w ogólnej świadomości ukształtowały wizerunek 
ludzi lasu w Bieszczadach. 

Mieczysław Tkacz w Kinie Końkret w Zatwarnicy, brygadzista  
w dawnym parku konnym
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W latach 90. XX wieku przemiany cywilizacyjne sprawiły, że par-
ki konne zlikwidowano, infrastruktura większości z nich się zdeprecjo-
nowała. Jednym z ostatnich takich obiektów, który długo opierał się 
przemianom, był park konny w Zatwarnicy w dolinie Sanu. Kilka 
lat temu zainteresowali się nim Jolanta i Robert Jareccy – polonistka 
i tartacznik, którzy postanowili w chylącej się ku ruinie stajni urządzić 
kino, ekspozycję z przeszłości parku i pracownię twórczą, łącznie z zie-
larską. W odrestaurowanym obiekcie są cyklicznie wyświetlane filmy 
o tematyce bieszczadzkiej, a także organizuje się spotkania z twórcami 
i teatralne, kursy kreatywnego pisania, warsztaty poetyckie, haftowa-
nia i decoupage’u oraz lekcje o miejscowym nazewnictwie. Można 
też poznawać tam historię dawnej Bojkowszczyzny, a nawet zajrzeć 
do chyży. 

Chyża bojkowska w Zatwarnicy
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Muczne – osada ukryta wśród gór

Osada leży w górskiej dolinie na wysokości 700 m n.p.m, w miej-
scu, gdzie łączą się potoki: Jamiczny, Bystry i Suchy, tworząc potok 
Muczny. Osadę otulają lesiste pasma: Jeleniowatego (907 m n.p.m.) od 
północy, i Bukowego Berda od południa (1313 m n.p.m.). Z doliny 
Bystrego, nad którym koncentruje się dzisiejsza zabudowa wsi, odsłania 
się widok na połoninę Bukowego Berda. 

W I połowie XIX wieku, przy zejściu potoków powstała pota-
żarnia, a z czasem obok niej zagrody mieszkalne. Przed wybuchem 
I wojny światowej Muczne liczyło zaledwie osiem domów. W latach 
1909–1934 doprowadzono tam linię kolejki wąskotorowej ze stacji 
w Sokolikach przez Tarnawę Niżną, Muczne, Stuposiany, Pszczeliny, 
Bereżki do Ustrzyk Górnych. Pozostały po niej nikłe ślady w postaci 
zarastającego lasem nasypu kolejowego i ruin przyczółków kamiennych 
mostów nad potokami. Po II wojnie światowej w czerwcu 1946 roku 
mieszkańców Mucznego wysiedlono do Obertyna i Żukowa na 
radzieckiej Ukrainie, a drewniana zabudowa osady z czasem uległa 
zniszczeniu. Dopiero po 1971 roku dolina po dawnej wsi ożyła, przyj-
mując pierwszych osadników leśnych. 

W latach 70. XX wieku wybudowano drogę ze Stuposian do Soko-
lik Górskich, udostępniając świerczyny nękane gradacją kornika druka-
rza. Zagrożonych było kilka tysięcy hektarów świerkowej monokultury, 
pozostawionej bez zabiegów hodowlanych przez ostatnie kilkadziesiąt 
lat. Uruchomiono specjalne środki do walki z tym owadem. W Mucz-
nem powstały leśniczówki i duży hotel robotniczy dla pracowników 
leśnych. Hotel, o czym warto wspomnieć, był tysięcznym obiektem 
wybudowanym przez Lasy Państwowe w Bieszczadach. 

W latach 1975–1981 dolinę górnego Sanu od Mucznego aż po 
Sianki przejął Urząd Rady Ministrów PRL. Obszar ten przeznaczono 
do celów łowieckich dla członków rządu i gości dewizowych. Dla nich 
przebudowano w Mucznem dwupiętrowy hotel, zabrany wcześniej pra-
cownikom leśnym, kilka osad robotniczych oszalowanych drewnem 
wraz z domkiem myśliwskim „Dewizówką” i siecią dróg dojazdowych 
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do ambon myśliwskich aż po Sianki. Ośrodkiem kierował pułkownik 
Kazimierz Doskoczyński, któremu podlegał również Arłamów. Na jego 
wniosek Muczne przemianowano urzędowo na Kazimierzowo (nazwa 
obowiązywała w latach 1977–1981). Po 1981 roku do tej miejscowości 
wrócili leśnicy, przejmując ponownie hotel wraz z całym osiedlem. 

W dzisiejszej wsi jest pensjonat Siedlisko Carpathia z restauracją, 
pensjonat Arnika, domek myśliwski, dwa gospodarstwa agroturystyczne, 
leśnictwo i sklep. W centrum Mucznego znajduje się modrzewiowy 
kościółek pod wezwaniem św. Huberta, konsekrowany jesienią 2015 
roku. Został zbudowany wielkim wysiłkiem lokalnej społeczności, liczą-
cej wówczas zaledwie 30 osób. Świątynia jest godna uwagi ze względu na 
niepowtarzalny charakter wystroju i wyposażenie wnętrza. Miło popa-
trzeć na snycerskie wykończenia elementów ciesielskich, a także ozdoby 
wykonane ze zrzutów poroży bieszczadzkich jeleni. (Klucz do kościółka 
znajduje się w sklepie Siedliska Carpathia i w recepcji Centrum Promocji 
Leśnictwa). Być może nie jest to pierwsza świątynia w tej miejscowości, 
bowiem legenda utrwaliła przekaz o kościółku sprzed wieków.

Drewniany kościółek w Mucznem
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We wsi urządzono arboretum krzewów rodzimych, które łączy 
funkcję edukacyjną z wypoczynkową dla gości, a w listopadzie 2020 
roku na szczycie Jeleniowatego wzniesiono 30-metrową wieżę wido-
kową powalającą spojrzeć daleko w dolinę górnego Sanu i na grzbiet 
Bukowego Berda.

W 2013 roku Lasy Państwowe utworzyły w Mucznem Centrum 
Promocji Leśnictwa, które oferuje 91 miejsc noclegowych w 29 po-
kojach, część gastronomiczną i noclegową, pawilon wystawowy, salę 
konferencyjną i salę edukacyjną. Do dyspozycji gości jest kompleks 
relaksacyjny (sauna i jacuzzi) oraz restauracja na 100 miejsc. W okoli-
cy są ścieżki edukacyjne, biegowe trasy narciarskie, pokazowa zagroda 
żubrów, plenerowa ekspozycja wypału węgla drzewnego i platformy 
widokowe. Więcej można znaleźć na stronie: http://lasybieszczadzkie.
pl/kontakt-noclegi-muczne/ oraz pod adresem: Muczne 2, 38-713 Lu-
towiska, tel. 516 824 694, e-mail: cpl.muczne@krosno.lasy.gov.pl

Muczne – jedna z imprez w Centrum Promocji Leśnictwa
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Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem

Zimą 2012 roku do Nadleśnictwa Stuposiany przywieziono żubry, 
które umieszczono w zagrodzie pokazowej w uroczysku „Krutyjówka” 
nad Potokiem Czerwonym przy trasie Stuposiany–Muczne. Obecnie 
przebywa tam 10–12 osobników (dorosłych i cieląt). Można je obser-
wować z dwóch platform widokowych. Zagroda jest czynna dla zwie-
dzających od świtu do zmroku; wstęp jest bezpłatny. 

W Bieszczadach żubry żyły jeszcze w średniowieczu. Świadczą 
o tym między innymi stare nazwy wsi, jak choćby Żubracze. W po-
łudniowych Karpatach ostały się do 1810 roku. Wówczas w Transyl-
wanii odłowiono ostatniego osobnika i przewieziono do cesarskiego 
zwierzyńca pod Wiedniem. W 1927 roku wytępiono ostatnie stado 
żubrów na Kaukazie i „puszcz imperator” zniknął z gór na długie lata. 
Pojawił się ponownie dopiero w październiku 1963 roku w Bieszcza-
dach, sprowadzony przez leśników. 

Jednym z najciekawszych, a mało znanych, źródeł wiedzy na temat 
bieszczadzkiej populacji żubrów jest Kronika ośrodka hodowli żubrów 

Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem
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w Nadleśnictwie Stuposiany. Dokument, sporządzony odręcznie w la-
tach 1963–1964, informuje między innymi: „6 października 1963 
roku wszelkie prace budowlane były ukończone, pasza zgromadzona, 
a nadleśnictwo gotowe do przyjęcia żubrów. Ich przyjazd z Pszczyny 
i Niepołomic awizowano na 30 października 1963 roku...”. O tamtych 
wydarzeniach przypomina obelisk w Pszczelinach (przy dużej obwod-
nicy bieszczadzkiej), gdzie znajdowała się zagroda aklimatyzacyjna. 
Umieszczono w niej żubry o imionach: Puszczor, Puleśna, Pujor, Purus 
i Pujonka sprowadzone z Niepołomic oraz Pulon i Pulpit z Pszczyny. 
W 1964 roku wypuszczono je na wolność, aby dały początek dzikiej 
populacji żubra, żyjącej obecnie w Bieszczadach. 

Jak węgiel drzewiej wypalano

Można to zobaczyć w plenerowej ekspozycji pokazującej dzieje gi-
nącej metody suchej destylacji węgla drzewnego. Zorganizowało ją Nad-
leśnictwo Stuposiany w miejscu, gdzie przez ponad 30 lat prowadzono 
wypał w retortach. Przy drodze do Mucznego i zagrody pokazowej 
żubrów ustawiono retorty, model mielerza i kadź potażarską. Praw-
dziwą atrakcją jest barak wypalaczy węgla, wykupiony przez leśników 
od byłych właścicieli. Przy każdym z eksponatów ustawiono tablicę 
objaśniającą funkcjonowanie wypału węgla drzewnego. 

Jeszcze w 2000 roku w Bieszczadach działało ponad 50 baz, w któ-
rych dymiło ponad 600 retort. W 2017 roku zostało mniej niż 10 baz 
z około 40 retortami. Węgiel z bieszczadzkiego drewna został wyparty 
przez tańszy z importu. Pozostała jednak legenda o ludziach „czarne-
go zawodu” i przekazywana przez lata tajemnica układania mielerzy 
(specjalnych kopców), a później wypału w retortach. W ludzkiej pa-
mięci pozostał zapach dymu unoszącego się nad górami. Stąd pomysł 
na utworzenie muzeum plenerowego w dawnej bazie wypału węgla 
drzewnego w Mucznem. Nad całością czuwa św. Tybald z Provins, 
patron węglarzy i smolarzy, którego artystyczny wizerunek stworzył 
bieszczadzki rzeźbiarz i malarz Zdzisław Pękalski. 
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Coraz słabiej dymią retorty w Bieszczadach

Kadź potażarska w muzeum wypału wegla
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Wioski na rubieży 

Brenzberg koło Mucznego to miejsce dawnej leśniczówki, która 
była centrum administrowania okolicznymi lasami. W sierpniu 1944 
roku tragicznie zginął tam leśniczy Franciszek Król z Tarnawy Niżnej, 
absolwent Szkoły Leśnej w Bolechowie, legionista w stopniu starsze-
go sierżanta. W jego leśniczówce znalazło schronienie przed terrorem 
UPA kilkanaście rodzin kolejarzy i leśników z okolic Turki. Wszyscy 
(74 osoby) zostali w bestialski sposób zamordowani przez UPA. Nad-
leśnictwo Stuposiany otacza pamięcią miejsce po dawnej leśniczówce 
Brenzberg. W miejscu tragedii we wrześniu 2010 roku ustawiono obe-
lisk z tablicą pamiątkową i drewniany krzyż. W 2014 roku odsłonięto 
fundamenty leśniczówki oraz obsadzono aleję prowadzącą do krzyża. 
Trasą ścieżki cyklicznie jest organizowany pieszy rajd upamiętniający 
tamto tragiczne wydarzenie.

Obelisk pamiątkowy na Brenzbergu
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Tarnawa Niżna to jedna z wyludnionych po wojnie wsi z krwawą 
przeszłością. Miejscowy leśniczy Hryniak w sierpniu 1944 roku zo-
stał zamordowany wraz z rodziną przez UPA. Jego ciało wrzucono do 
studni. Podobnych tragedii było w tej okolicy więcej. W październiku 
2016 roku tablicą w ścianie kościoła w Tarnawie Niżnej upamiętniono 
Polaków zamordowanych latem 1944 roku w wioskach w dolinie gór-
nego Sanu. Zginęli tam kolejarze, leśnicy, księża, mieszkańcy dworów 
i rodziny wojskowych. Ich tragedię przypomina treść tablicy: 

„Pamięci Rodaków z polskich rodzin Czarnków, Gabcychów, 
Gdowskich, Hryniaków, Kochańców, Królów, Wiluszyńskich i innych 
mieszkańców nadsańskich wiosek z byłej gminy Tarnawa Niżna o imio-
nach wciąż tylko znanych Panu Bogu, którzy latem 1944 roku ponieśli 
męczeńską śmierć zadaną przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA, 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie!”

Inicjatorem upamiętnienia dawnych mieszkańców tego regionu był 
leśnik Antoni Derwich z Mucznego. 

Tradycje narciarskie w Bieszczadach

Zimą w okolicy Mucznego i Stuposian funkcjonuje łącznie 27 km 
tras narciarstwa biegowego, w tym pętla o długości 7 km, utrzymywana 
za pomocą ratraka. W Mucznem działa Stowarzyszenie Bieszczadzkie 
Trasy Narciarskie, które organizuje co roku narciarskie biegi „Tropem 
Żubra”. Prowadzi też wypożyczalnię biegówek i udziela porad instruk-
torskich. Latem trasy są wykorzystywane przez rowerzystów, a w Dewi-
zówce funkcjonuje wypożyczalnia rowerów (tel. 606 251 654). 

Urocza dolina górnego Sanu, nazywana „bieszczadzkim workiem”, 
przez całe dziesięciolecia była niedostępna dla turystyki. Przyciągała 
jednak wędrowców niepowtarzalną atmosferą, kusiła tajemnicami, które 
dziś łatwiej odkrywać, również zimą, gdy pokrywa śniegu umożliwia 
poruszanie się na nartach lub rakietach śnieżnych. Mało kto wie, że 
w dolinie Sanu narciarstwo kwitło jeszcze w czasach zaborów. W Sian-
kach i Sokolikach Górskich działały stacje i schroniska turystyczne, 
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dokonywano pieszych i narciarskich wejść na bieszczadzkie szczyty. 
Turystyczne kroniki odnotowały, że w 2 i 3 marca 1907 roku czterej 
lwowscy turyści: Maksymilian Dudryk, Tadeusz Kossowicz, Ludwik 
Pręgowski i Tadeusz Wilusz weszli na nartach z Sianek na szczyt Opo-
łonka (1018 m n.p.m.). Po pięciu godzinach podejścia w wysokim kop-
nym śniegu czwórka narciarzy stanęła na szczycie, ale warunki sprawiły, 
że nie podjęli już wyzwania dojścia w rejon Halicza (1333 m n.p.m.), 
stanowiącego wówczas najważniejszy cel dla turystów wypoczywających 
w Sokolikach i Siankach. Dwa lata później, 20 marca 1909 roku, Zyg-
munt Klemensiewicz i Tadeusz Smoluchowski odbyli historyczny rajd, 
pokonując w ciągu 10 godzin zaśnieżone stoki Rozsypańca i Halicza, 
po czym przez Kińczyk Bukowski zjechali do Sokolików Górskich. Zyg-
munt Klemensiewicz przemierzał Bieszczady na nartach wielokrotnie, 
a w roku 1934 ukazał się jego pierwszy zimowy przewodnik po tych 
górach. Jako godne polecenia przedstawiał wycieczki na bieszczadzkie 
połoniny, a także dolinami górskimi, jako dające możliwość obcowania 
z egzotycznym światem mieszkających tam wówczas Bojków. 

Początek trasy narciarskiej w Mucznem
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Mało kto dziś pamięta, że w Berehach Górnych – nieistniejącej 
wsi – działała przed wojną stacja turystyczna Karpackiego Towarzystwa 
Narciarzy ze Lwowa. Narciarze zatem dawno wpisali się w te góry. 
Zapomniany niegdyś region stawał się turystyczną atrakcją dla miesz-
kańców Lwowa, których od Sianek dzieliło zaledwie półtorej godziny 
jazdy pociągiem. 

W połowie lat 40. XX wieku z doliny Sanu wysiedlono wszystkich 
mieszkańców. Dopiero pod koniec lat 50. Bieszczady zaczęli odkry-
wać nowi turyści. W roku 1955 sześcioosobowa grupa narciarzy pod 
wodzą Pawła Czartoryskiego dokonała pierwszego zimowego przejścia 
głównym grzbietem polskich Bieszczadów. Rok później ukazał się 
przewodnik Na nartach przez Bieszczady. Wkrótce ruszyły pierwsze 
rajdy narciarskie PTTK, stając się szybko imprezami ogólnopolskimi. 
W niektórych liczba uczestników dochodziła do 300 osób. Na początku 

Rajd narciarski w 1970 roku. Leśnicy-goprowcy: Kazimierz Osiecki, Tadeusz Zając  
i Jan Pochyła podchodzą pod Wielką Rawkę (arch. E. Marszałka)
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lat 60. powstała Grupa Bieszczadzka GOPR. Wśród górskich ratow-
ników znaleźli się leśnicy, między innymi: Wojomir Wojciechowski, 
Kazimierz Osiecki, Tadeusz Zając i Jan Pochyła. Doskonale znali teren, 
więc prowadzili i zabezpieczali rajdy narciarzy. 

Bieszczadzkim tropem Jerzego Harasymowicza 

Po opuszczeniu najdalej wysuniętego na południe zakątka Polski, 
przemieszczając się obwodnicą bieszczadzką w kierunku Cisnej, na Prze
łęczy Wyżnej mijamy pomnik upamiętniający Jerzego Harasymowicza. 
Tam warto się zatrzymać i przyjrzeć dziełu krakowskiego architekta 
Piotra Patoczki. Są to dwa głazy z lipowickiego kamieniołomu spięte 
odkutym w metalu motywem cerkiewnej bani, przywodzące na myśl 
dwa narody. Pomnik stanowi swego rodzaju bramę na najliczniej uczęsz-
czanym bieszczadzkim szlaku, prowadzącym na Połoninę Wetlińską. 
Duży udział w budowie pomnika również mieli miejscowi leśnicy. 

Miłośnikom poezji Jerzy Harasymowicz znany jest jako poeta 
awangardowy, ale niewielu wie, że ten autor ponad 50 tomików wier-
szy swoje pierwsze utwory pisał jako uczeń szkoły leśnej, a Bieszczady 
były dla niego źródłem inspiracji. Młodego Harasymowicza pociągała 
przygoda. W roku 1949 zdał do Gimnazjum Leśnego w Limanowej. 
Wkrótce szkołę z przeniesiono do Ojcowa, przekształcając ją w Tech-
nikum Leśne. Ucząc się w tej szkole, poznał i pokochał naturę. Po 
krótkim epizodzie pracy w leśnictwie, żył z pisania. W 1956 roku wy-
dał pierwszy tomik Cuda i wkrótce zaczęto o nim pisać jako o poecie 
awangardowym. Mieszkał w Krakowie, ale swój dom widział w górach, 
do których chętnie powracał. Celem jego podróży była najpierw Są-
decczyzna, potem Beskid Niski, a wreszcie Bieszczady. Tym ostatnim 
górom poświęcił wiele czasu, wędrując po połoninach i chłonąc miej-
scową historię. Tam powstał tomik Wesele rusałek, wydany w 1981 roku, 
który doczekał się wielokrotnego wznawiania. Harasymowicz uwiel-
biał przyjeżdżać nad Osławę pod Duszatynem, gdzie podziwiał uroczy 
przełom rzeki. W roku 1999 ciężko zachorował. Jeszcze w lipcu odbył 
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podróż w Bieszczady, gdzie korzystał z gościny leśników w Nadleśnic-
twie Komańcza. Ówczesny nadleśniczy, Władysław Budzyń, udostępnił 
poecie pokój w osadzie leśnej w Mikowie. Wtedy też w Komańczy 
miało miejsce ostatnie spotkanie z czytelnikami. Jerzy Harasymowicz 
zmarł 21 sierpnia 1999 roku. W połowie września 1999 roku nad 
połoninami, gdzieś między Bukowym Berdem a Rozsypańcem, zostały 
rozrzucone prochy „piewcy bukowych pejzaży”, spełniając w ten sposób 
jego ostatnią wolę. 

Dziś o twórczości Harasymowicza przypominają coroczne „Ha-
rasymiady”, imprezy poetycko-muzyczne organizowane w Komańczy 
z udziałem miejscowego nadleśnictwa. Gminna Biblioteka Publiczna 
w tej miejscowości nosi imię Jerzego Harasymowicza, a leśnicy z Ko-
mańczy zadbali, by w Mikowie, gdzie poeta po raz ostatni oglądał góry, 
ustawić obelisk. Latem 2015 roku odnowiono pomnik Harasymowicza 
na Przełęczy Wyżnej. Staraniem goprowców i leśników głazy poddano 

Pomnik Jerzego Harasymowicza na Przełęczy Wyżnej
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konserwacji, odrestaurowano metalowy element spinający je oraz za-
montowano nowe tablice. Znów zatrzymują się tam turyści wędrujący 
na Połoninę Wetlińską. Obok stoi zaś obelisk poświęcony „Ofiarom 
gór i ratownikom niosącym pomoc”. 

Bieszczadzka Kolejka Leśna

Bieszczadzka Kolejka Leśna jest jedną z wielu atrakcji Bieszczadów. 
Warto się zdecydować na przejażdżkę w niespiesznym rytmie z Majda
nu do Balnicy lub Przysłupia. Na stacji w Majdanie można obejrzeć 
ekspozycję dotyczącą historii bieszczadzkiego kolejnictwa i przejechać 
się parowozem. Rozkład jazdy i propozycje dodatkowych atrakcji są na 
stronie: www.kolejka.bieszczady.pl. Można wynająć ciuchcię do prze-
wozu większych grup turystycznych poza rozkładem jazdy, zażyczyć 
sobie ognisko na leśnym przystanku lub zamówić... napad na pociąg 
w wykonaniu bieszczadzkich kowbojów. 

Dzieje kolejki są związane z historią miejscowego leśnictwa. 
W II połowie XIX wieku większość lasów w okolicy Cisnej należała 
do Hermana Artura Jana barona Tschecz de Lindewald. Był on inicja-
torem budowy kolejki oraz jednym z głównych udziałowców Spółki 
Akcyjnej Budowy i Eksploatacji Kolei Lokalnej Nowy Łupków–Cisna. 
Wytyczanie trasy bieszczadzkiej ciuchci rozpoczęto w 1889 roku. Przy 
budowie zatrudniono około 300 osób. Przeważnie byli to doświadczeni 
robotnicy, budujący wcześniej kolej normalnotorową Zagórz–Łupków. 
Jedynie prace transportowe wykonywali miejscowi, najmując się do 
przewozu żwiru i ziemi na nasypy. Dziennie przewożono kilkadziesiąt 
furmanek materiału. Budowę trasy liczącej 25 km zakończono 21 stycz-
nia 1898 roku. Następnego dnia pierwszy pociąg wjechał na nową stację 
w Majdanie. Była to chwila historyczna dla Bieszczadów, ponieważ 
wtedy rozpoczął się trwający przez kilkadziesiąt lat masowy wyrąb lasów, 
dotąd nietkniętych ludzką ręką. 

Z uwagi na brak miejscowej siły roboczej przedsiębiorcy musieli 
sprowadzić Hucułów z niedalekich Gorganów i Czarnohory. Ruscy 
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górale przez rok mieszkali w naprędce skleconych szałasach i ścinali 
„basztanne” jodły i buki. Potem za pomocą prymitywnych narzędzi 
zrzucali kloce, część drewna spławiano, by w końcu załadować je na 
lory kolejki i dowieźć do tartaku w Majdanie. W tym przysiółku Cis-
nej zaczęło kwitnąć życie. Oprócz stacji powstały dwa tartaki parowe. 
Użytkownikiem kolejki w pierwszych latach była Dyrekcja C.K. Kolei 
we Lwowie. Cały ówczesny tabor stanowiło pięć parowozów cztero-
osiowych opalanych drewnem, 15 wagonów osobowych, 70 lor o ła-
downości 6–7 ton oraz 100 wagoników kłonicowych. Do I wojny 
światowej kolejka kursowała dwa razy dziennie według ustalonego 
rozkładu. Po jej zakończeniu przeprowadzono modernizację nasy-
pów i mostów, sprowadzono lokomotywy opalane węglem. W czasie 
II wojny światowej kolejkę intensywnie wykorzystywali Niemcy. Oni 
też zmienili rozstaw szyn na 750 mm. Ciuchcia odbywała wówczas 
2–3 kursy pasażerskie dziennie.

Przypory mostowe na potoku Roztoki;  
trasa dawnej kolejki Ustrzyki Górne – Sokoliki Górskie
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W wyniku walk 1944 roku mienie kolejki uległo dewastacji; znisz-
czono wiele mostów, podkłady użyto do budowy schronów i umoc-
nień, po torowisku poruszały się czołgi. Wojna w Bieszczadach trwała 
do 1947 roku. W 1950 roku przystąpiono do prac przy odbudowie 
kolejki. Najpierw przywrócono ruch na trasie Łupków–Cisna. Spro-
wadzono pięć lokomotyw parowych. Od 1953 roku kolejka była w za-
rządzie PKP, a od 1958 roku stała się wydzielonym Oddziałem Kolejki 
Leśnej w ramach Ośrodka Transportu Leśnego w Sanoku. W latach 
1957–1964, w związku z budową Zakładów Drzewnych w Rzepedzi, 
ciuchcia przeżywała okres rozkwitu. Przedłużono trasę przez Wetlinę 
do Moczarnego, osiągając długość 73 km. Rocznie przewożono około 
130 tys. m3 drewna; od 1963 roku rozpoczęto przewóz osób. W latach 
1971–1980 przewieziono łącznie 1 284 419 m3 drewna i 4819 ton 
innych materiałów. 

Najbardziej malownicza była bieszczadzka ciuchcia do końca lat 
70. XX wieku, kiedy ciągnęły ją dymiące parowoziki, a wagony osobowe 
jeździły w składzie transportów drewna. Przez pewien czas istniał nawet 
kolejowy sklep objazdowy obsługujący kilkanaście bieszczadzkich osad. 
Turyści wędrujący wówczas przez Bieszczady z rozrzewnieniem wspo-
minają czasy, gdy ciuchcia stawała w lesie nad potokiem, aby uzupełnić 
wodę. Można było wtedy pójść na grzyby, a gdy ruszyła – bez trudu 
ją dogonić. Każdy z wagoników był wyposażony w niezależny układ 
hamowania, który należało uruchamiać podczas zjazdu, jak choćby od 
stacji w Balnicy. Hamulcowi przechodzili po kłodach od lory do lory, 
zakręcając po drodze hamulce. Szczególny podziw wśród turystów bu-
dzili bieszczadzcy kolejarze, gdy pewnie kroczyli po kołyszących się 
podczas jazdy kłodach. Z końcem lat 70. XX wieku sprowadzono ru-
muńskie spalinowozy, które wyparły wysłużone „samowarki”. W tam-
tych czasach ciuchcia przewoziła 120–140 tys. m³ drewna i zatrudniała 
około 130 osób obsługi.

W roku 1979 zorganizowano w Majdanie skansen kolejki leśnej. 
Wyeksponowano tam stare parowoziki, wagony osobowe i lory. W 1987 
roku wywieziono je pod pretekstem naprawy. Następnie trafiły do Mu-
zeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, skąd nigdy już nie wróciły 
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Bieszczadzka ciuchcia w drodze do Balnicy

„Napad” na kolejkę w wykonaniu bieszczadzkich kowbojów
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w Bieszczady. Najsmutniejszy dla ciuchci był jednak rok 1994, kiedy 
z przyczyn ekonomicznych całkowicie zawieszono jej funkcjonowanie. 
Trasę kolejki przed całkowitą likwidacją uratowało wpisanie jej w 1992 
roku do rejestru zabytków. Niemal równocześnie z zamknięciem kolejki 
powstała inicjatywa uruchomienia jej jako atrakcji turystycznej. Głów-
nymi pomysłodawcami byli leśnicy z Nadleśnictwa Cisna. Powołano 
do życia Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która na mocy decyzji 
ministerialnej z 1996 roku otrzymała w użytkowanie grunty, budyn-
ki, maszyny i urządzenia niezbędne do funkcjonowania przewozów. 
Wkrótce, 4 lipca 1997 roku, wznowiono ruch na trasie Majdan–Cis-

na–Przysłup. Wprowadzono stały rozkład jazdy. Obecnie Bieszczadz-
ka Ciuchcia przeżywa renesans, przewożąc ponad 150 tys. turystów 
rocznie, zarabia na swoje utrzymanie. Pohukiwania lokomotywki, jak 
dawniej odbijają się echem między górami. Znów turkoczą koła ciuchci, 
ciesząc turystów i przypominając o przeszłości Bieszczadów, w której 
leśnicy zapisali wiele ciekawych kart.

Na stacji w Majdanie
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Międzynarodowa ścieżka przyrodnicza „Udava–Solinka”

Podróżujący bieszczadzką ciuchcią mają możliwość skorzystania 
z ciekawej oferty turystycznej, jaką jest międzynarodowa ścieżka eduka-
cyjna „Udava–Solinka”, zbudowana przez leśników z Polski i Słowacji. 
Wzdłuż całej ścieżki rozmieszczono liczne tablice z opisami odwiedza-
nych terenów. Opracowano też specjalny przewodnik po całej ścieżce 
w wersji polsko-słowacko-angielskiej.

Po polskiej stronie ścieżka prowadzi od stacyjki kolejowej w Balni
cy 3,5-kilometrową pętlą przez dawną wieś Solinka. Wędrując, moż-
na podziwiać dzikie krajobrazy, bieszczadzką przyrodę, między innymi 
stanowiska bobrów, a także poznać różne aspekty gospodarki leśnej. 
Druga część trasy o długości 5,5 km wiedzie doliną dawnej wsi Balnica. 
Oprócz atrakcji przyrodniczych, widać tam kulturowe ślady dawnych 
mieszkańców: krzyż pańszczyźniany, dawne cerkwisko, kaplicę z wize-
runkiem Matki Bożej Leśnej i źródłem wody leczniczej. Ta część trasy 
kończy się przy leśniczówce w Balnicy (pomnik Kurierów Beskidzkich), 
nieopodal drogi z Komańczy do Cisnej. Przy polskim odcinku trasy 
są miejsca parkingowe w Balnicy i w Solince, zadaszone miejsce odpo-
czynku w Solince i platforma widokowa w Balnicy. 

Kowalowa kaplica w Balnicy
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Trasa doliną Balnicy (Nadleśnictwo Komańcza) rozpoczyna się przy 
stacyjce przygranicznej, w miejscu, do którego można dojechać Biesz-
czadzką Kolejką Leśną lub skorzystać z niej jako powrotnego środka 
transportu. Przystanki: 1. Bobry u źródeł Osławy, 2. Kosaciec syberyjski 
na wilgotnej łące trzęślicowej, 3. Krzyż na „grobie pańszczyzny”, 4. Miesz-
kańcy lasu nad górną Osławą, 5. Dokarmiane zimowe zwierzyny leśnej 
i zbiór siana łąkowego na jej potrzeby, 6. Powojenne zalesienia gruntów po 
wsi Balnica, 7. Cerkwisko i cmentarz w Balnicy, 8. Kowalowa kapliczka 
z cudownym źródłem, 9. Nadpotokowe skupiska ciemiężycy zielonej.

Trasa po terenie dawnej wsi Solinka (Nadleśnictwo Cisna) stanowi 
pętlę zaczynającą się od wiaty i miejsca parkingowego w Solince. Można 
tam dotrzeć również z węzła ścieżki przy stacyjce w Balnicy. Przystanki: 
1. Cerkwisko i cmentarz w Solince, 2. Miejsce bytowania bobra euro-
pejskiego, 3. Sukcesja naturalna, 4. Las bukowy, 5. Przebudowa drzewo-
stanu, 6. Strefa ekotonowa lasu, 7. Zagospodarowanie turystyczne lasu.

Trasa z Osadnego do Solinki (po stronie słowackiej) wiedzie do-
liną rzeki Udavy. Przystanki: 1. Lasy i warunki przyrodnicze rezerwatu 
„Udava”, 2. Powiększenie rezerwatu „Udava”, 3. Mieszkańcy Udavy, 
4. W królestwie jodły, 5. Piractwo rzeczne – zjawisko kaptażu, 6. Zmia-
ny granicy państwowej, 7. Kolejki leśne.
Stanowisko bobrów w Solince
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Szlakiem beskidzkich kurierów na trasie „Las” 

Wędrując ścieżką przyrodniczą „Udava–Solinka”, warto poznać 
historię kurierów i przewodników, którzy w czasie II wojny światowej 
przeprawiali się przez Bieszczady. Przenosili meldunki, broń i poma-
gali uchodźcom przedzierającym się na Węgry przez zielona granicę. 
Aby uczcić pamięć tych dzielnych ludzi, przy leśniczówce w Balnicy, 
na leśnym parkingu postawiono obelisk. W tym miejscu stały kiedyś 
zabudowania majątku Maniów, który stanowił punkt przerzutowy 
i schronienie dla idących tamtędy kurierów i uchodźców. 

W kwietniu 2012 roku odbył się I Rajd Szlakiem Kurierów Be-
skidzkich ZWZ-AK z Czaszyna do Balnicy. Poprowadzono go frag-
mentem dawnej trasy kurierskoprzerzutowej o kryptonimie „Las”. 
Przypomniano w ten sposób niezwykle istotny dla państwa podziem-
nego epizod z lat okupacji. Po klęsce wrześniowej tą trasą przeszło 
na południową stronę Karpat wielu ludzi chcących kontynuować wal-
kę. Wobec wrogo nastawionej części mieszkańców bojkowskich wsi, 
bezcenne było udzielanie pomocy przez miejscowych Polaków. Wśród 
nich byli leśnicy, między innymi Jan Josse z Poraża, Łazrowski „Faun”, 

Pomnik kurierów beskidzkich w Maniowie
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Marcin Paszkiewicz z Wielopola. Ważnym miejscem do kontaktu była 
Kalnica, gdzie konspiratorom przewodził Jan Marciak „Dąb”, leśniczy 
lasów należących do Krasickich z Leska. Wraz z nim działali Jan Skar-
biński i Soboń, a także kilku pracowników miejscowego tartaku. Na 
trasie pomocą służyli Józef Raczek w Duszatynie, a w Maniowie, gdzie 
stoi pomnik, Wojciech Janiszewski „Czerny”, nazywany też Funiem. 
Rezydentem AK w tym rejonie był leśnik Andrzej Fedorowicz „Druś”, 
który w 1942 roku został zamordowany przez UPA. 

O niebezpieczeństwie takiej pracy świadczą przypadki złapanych 
na przechodzeniu granicy w 1940 roku Jakuba Pałasiewicza, leśniczego 
z Maniowa i Stefana Olszańskiego, składnicowego ze stacyjki kolejki 
leśnej w Balnicy. Obaj zostali zesłani do obozu w Auschwitz, gdzie stra-
cili życie. Również gajowy Iwan Fesio (Fesiów) ze Szczerbanówki znik-
nął w niewyjaśnionych okolicznościach. Wśród kursujących na Węgry 
było też dwóch gajowych z Żubraczego – Jan Filipiak i Jan Stankiewicz, 
a także maszynista parowozu kolejki Józef Woźniak i pracownik „wą-
skotorówki” Jan Woźnica, obaj z Cisnej. Punktami przerzutowymi po 
węgierskiej stronie zawiadywali leśniczowie: Józef Wierzbicki ze Stariny 
i Józef Pałasiewicz w Takcsánach. W zapisach na temat przerzutów gra-
nicznych w tym rejonie przewija się kilku Pałasiewiczów: Jakub, Adam 
(Józef ), Karol, Mieczysław i Henryk. Nie umniejszając zasług innym 
konspiratorom, trzeba wskazać, że leśnicy byli bardzo zaangażowaną 
w tę działalność grupą zawodową. 

Między Cisną a Baligrodem

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, jak całe Bieszczady, za-
skakuje niezwykłością i bogactwem przyrody. Na północ od Cisnej, 
w masywie Łopiennika, można zobaczyć najgrubszą w Polsce jodłę ro-
snącą na terenie Nadleśnictwa Baligród (leśnictwo Jabłonki). Jej obwód 
wynosi 519 cm, wysokość około 35 m, a wiek określono na około 250 
lat. Ma ona status pomnika przyrody; rośnie w lasach gospodarczych, 
a więc podlegających normalnemu użytkowaniu. Wiosną 2014 roku 
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nadano jej imię „Lasumiła” – to nowe słowo, nawiązujące do starosło-
wiańskich imion. Zaproponowała je pani Małgorzata Niwa z Żarek. 

W Karpatach fl iszowych gołoborza zalegają zazwyczaj powyżej 
1000 m n.p.m., czyli ponad górną granicą lasu. Z tych powodów ru-
mowisko skalne o powierzchni 13,90 ha w okolicy Bystrego jest spo-
rym ewenementem, występuje ono bowiem na stokach trójgraniastego 
wzniesienia na wysokości 540–610 m n.p.m., a więc 500–600 m poni-
żej górnej granicy lasu. Od 1969 roku podlega ochronie prawnej jako 
rezerwat przyrody nieożywionej „Gołoborze”. Łatwo można tam 
trafi ć; jadąc z Cisnej, należy skręcić w Bystrem w dolinę Rabiańskie-
go Potoku. Okolicę tę opisał kiedyś Aleksander Fredro w pamiętniku 
Trzy po trzy: „...W Baligrodzie wypoczęliśmy koniom. Tam granica 
świata. Za Baligrodem wjeżdża się jak w czarne gardło. Droga i rzeka 

Pomysłodawczyni imienia była matką chrzestną Lasumiły
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jest to jedno i to samo, a od rzeki z jednej i z drugiej strony wznoszą 
się czarne ściany jodeł i smreków”. W tym miejscu ustawiono obelisk 
z wyrytymi słowami komediopisarza, przypominający o jego pobycie 
w Bieszczadach przed dwoma wiekami. 

Do rezerwatu „Gołoborze” prowadzi utwardzona droga. Po przeby-
ciu nią 3 km, dochodzi się do tablicy informacyjnej i ścieżki przyrodni-
czej, przygotowanej przez leśników z Nadleśnictwa Baligród, biegnącej 
obrzeżem rezerwatu. U wejścia do rezerwatu, przy kładce są unikatowe 
w Europie źródła wody mineralnej – szczawy wodorowęglanowo-
chlorkowo-sodowe. Ich bogaty skład jest konsekwencją występowania 
w okolicy rzadkich minerałów: realgaru (arsen czerwony) i aurypig-
mentu (arsen żółty). Odwierty tutejszych wód mineralnych noszą na-
zwy „Anna” i „Ignacy”. Miały być zaczątkiem zespołu sanatoryjnego. 

Zarastające gołoborze w rezerwacie
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W 1974 roku wyludniona wieś Rabe otrzymała status uzdrowiska, jak 
się okazało – nieco na wyrost. 

W Rabiańskim Potoku można znaleźć inne osobliwości minera-
logiczne, na przykład: kryształ górski oraz rudy żelaza, które na prze-
łomie wieków XVIII i XIX były w tych okolicach eksploatowane przez 
Jacka Fredrę, ojca Aleksandra. Od tych geologicznych osobliwości po-
chodzi nazwa potoku („riabyj” oznacza „pstry”). Pozostałością po daw-
nym górnictwie jest sztolnia o długości 13 m, której wejście widać po 
drugiej stronie drogi. Stan jej ostemplowania wskazuje, że zbudowano 
ją w dwudziestoleciu międzywojennym. Wydrążono ją w piaskowcach 
istebniańskich w poszukiwaniu rud metali, głównie żelaza i arsenu. Zimą 
można tam spotkać hibernujące nietoperze: mroczki pozłociste i gacki 
rude. W pobliżu znajduje się kapliczka ze źródełkiem cudownej wody, 

Sztolnia koło rezerwatu „Gołoborze”
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Porosty w rezerwacie „Gołoborze” – chrobotek Floerkego ...

i złotolinka jaskrawa
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do której niegdyś pielgrzymowa-
no nawet z południowej strony 
Karpat. Woda podobno pomaga 
na wszelkie dolegliwości, a oso-
bliwie na choroby oczu.

Centralna część gołoborza 
jest jednak wyłączona ze zwie-
dzania, ponieważ rosną tam nie-
zwykle cenne mchy i paprocie. 
Prawdziwą rewelacją dla zwie-
dzających są porosty, których 
przynajmniej kilkanaście gatun-
ków widać na pierwszy rzut oka. 
Chrobotek najeżony, palczasty 
i koralkowy oraz połyskujące 
w słońcu drobiny kryształu gór-
skiego i czerwień ubogiej rudy 
żelaza sprawiają, że gołoborze 
przypomina bajkowy świat. 

Nieopodal rezerwatu znajduje się kapliczka „Synarewa”. Jej nazwa 
brzmi nieco egzotycznie. Stanowi ona zbitek słowny pochodzący od lo-
kalnej nazwy miejsca, w którym ją zbudowano. Zbocze góry należało do 
Żyda o nazwisku Rew. Część otrzymał jego syn. Nikt nie pamiętał jak 
miał on na imię, więc mówiono, że zbocze należy do „syna Rewa”, co 
z czasem przylgnęło do tego miejsca jako nazwa własna i tak już zostało. 
Kapliczka powstała na początku XIX wieku, gdy te tereny wykorzysty-
wano jako pastwiska. Według miejscowych przekazów wypasał tam swe 
trzody pastuch z Huczwic, Mikołaj Sycz, który przemywał oczy wodą 
z leśnego źródełka. Dzięki temu został cudownie uleczony ze ślepoty. 
Pewnego razu przyśniła mu się Matka Boska, nakazując zbudowanie 
kapliczki w miejscu, gdzie tryskało źródełko. Poleciła też rozpowiedzieć 
w okolicy, że woda z tego źródła ma właściwości lecznicze. Wkrótce 

Kapliczka Synarewa przed remontem
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Sycz zabrał się do pracy, cierpliwe znosił w to miejsce kamień łama-
ny nad Rabiańskim Potokiem. Niestety, kamienia zabrakło, ponieważ 
większość zużyto do zabudowania źródła. Dlatego pierwsza kapliczka 
była z gontu. Dopiero w latach 20. XX wieku, wobec narastającego 
kultu tego miejsca, postawiono murowaną świątynkę. W 2005 roku 
nadleśnictwo wyremontowało dach i kładkę na Rabiańskim Potoku, by 
ułatwić pielgrzymom dotarcie do zagubionej wśród lasów kapliczki. 

Turyści, którzy chcą wejść na szczyt Chryszczatej (997 m n.p.m.), 
mogą udać się trasą przez Jeziorko Bobrowe leżące tuż przy leśnej 
stokówce biegnącej w kierunku Kalnicy. Miło patrzeć na spokojną toń 
zbiornika, w której przegląda się Chryszczata. Wieczorami do wodopoju 
przychodzi zwierzyna, można zobaczyć jelenia, dzika, a także usłyszeć 
wycie wilczej watahy. 

Na tych, którzy chcą przeżyć prawdziwą turystyczna przygodę, 
czeka baza studencka „Rabe”, zlokalizowana nieopodal przełęczy Że-
brak, dzielącej masyw Chryszczatej od Wołosania. W bazie, odre-
montowanej przez Nadleśnictwo Baligród, latem urzędują studenci 

Wiosna nad Jeziorkiem Bobrowym pod Chryszczatą
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Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wołosań w Nadleśnictwie Cisna 
(fot. Mateusz Świerczyński/archiwum Nadleśnictwa Cisna)

Baza studencka Rabe w Nadleśnictwie Baligród
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i jest tłoczno, ale od października można posmakować bieszczadzkiej 
jesieni, a zimą w traperskich warunkach kontemplować ciszę – naj-
bliższe zabudowania są odległe o ponad 5 km. Poza sezonem nale-
ży pobyt w bazie uzgodnić z Nadleśnictwem Baligród. Wychodząc 
stąd w stronę Cisnej szlakiem czerwonym, mija się szczyt Wołosań 
(1071 m n.p.m.), po czym coraz niższymi pagórami schodzi się do 
wsi koło Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Wołosań”, gdzie 
można przenocować i dobrze zjeść.

Koniec świata na Chryszczatej

Natomiast dla turystów, którzy powędrują czerwonym szlakiem 
przez Chryszczatą do Duszatyna i dalej do Komańczy, po drodze czeka 
nie lada atrakcja – rezerwat „Zwiezło”. Jest to osuwisko, które powstało 
ponad 100 lat temu. W kwietniu 1907 roku po długotrwałych opa-
dach deszczu, mieszkańców Duszatyna poderwał na równe nogi potężny 
huk zwielokrotniony echem odbitym od gór. Szykujący się akurat do 
Wielkanocy ludzie, nie wiedząc co się stało, pakowali podręczne rzeczy 
i w panice opuszczali wieś, uciekając do Prełuk. Tam w miejscowej 
cerkwi uderzono w dzwony na trwogę. Ludzie bali się, że nadszedł 
koniec świata. Na szczęście, nic im nie groziło. W Steciw Lesie na 
stoku Chryszczatej oderwał się potężny płat zbocza. Półkilometrowym 
lejem ruszył w dół, zabierając ze sobą wiekowy las i tarasując w kilku 
miejscach dolinę Potoku Olchowatego. Najdalej przesunięte warstwy 
przebyły drogę dłuższą niż kilometr. Masę przemieszczonego materiału 
skalnego i ziemi oszacowano na 12 mln m3. Zjawisko było dla miejsco-
wych Rusinów tak niepojęte, że przypisywano je działaniu sił nieczy-
stych. Do dziś krąży legenda, że to czart rozsierdzony budową kolejki 
wąskotorowej rzucił w kierunku torów ognistą kulę, ale zamiast w do-
linę Osławy, trafił nią w Steciw Las, siejąc ogromne spustoszenie. 

Kataklizm spowodował powstanie trzech większych jeziorek i licz-
nych stawów osuwiskowych, które z czasem zanikły. W 1925 roku 
z jeziorka leżącego najniżej spuszczono wodę, aby wyłowić pstrągi 
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– podobno było 80 dorodnych ryb. Właściciel tych lasów, hrabia 
Potocki, widząc, że zbiornik został w ten sposób zniszczony bezpow-
rotnie, zakazał jakichkolwiek działań na dwóch wyższych zbiorni-
kach. Nieubłaganie trwa jednak proces wypłycania i zmniejszania po-
wierzchni zbiorników na skutek osadzania się namułów wnoszonych 
przez wody dopływających potoków. Widać to zwłaszcza w deltach 
potoków i w zapustach łozowych na górnym jeziorku. Według pierw-
szych pomiarów w 1925 roku górne jeziorko miało powierzchnię 
2,5 ha i głębokość 10 m, w 1968 roku skurczyło się do 1,25 ha, 
a głębokość zmniejszyła się do 6 m. Lustro jego wody leży na wyso-
kości 708 m n.p.m. Powierzchnia dolnego jeziorka, znajdującego się 
na wysokości 687 m n.p.m., pierwotnie wynosiła 0,5 ha, z czasem 

 Jeziorka Duszatyńskie jesienią
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zmniejszyła się o 10%. Maksymalna jego głębokość wynosiła 14 m, 
a teraz zaledwie – 6 m. Od strony zamulanej można obserwować natu-
ralną sukcesję lasu. Brzegi opanowują skrzyp bagienny, trzcina i pałka 
wodna, tworząc osady organiczne bogate w gazy, „eksplodujące” zimą 
spod tafli lodu. Szerokim pasem rośnie tam rdestnica pokrywająca 
latem prawie połowę górnego jeziorka, nad dolnym odkryto zaś rzadki 
gatunek skrzypu Equisetum ramosissimum. 

Tajemnicze głębie jeziorek od lat przyciągają swym urokiem. 
Czterokrotnie przechodził tędy Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan 
Paweł II. Po raz pierwszy zajrzał tu w 1952 roku z grupą studentów. 
„Nie zapomnę nigdy tych jeziorek, co zaskoczyły nas po drodze, jak 
gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu...” – napisał po latach w to-
mie Przed sklepem jubilera. Dziś do rezerwatu „Zwiezło” przychodzi 
mnóstwo turystów, którzy wybierają dość łatwe podejście czerwonym 
szlakiem od Duszatyna albo dłuższe i bardziej męczące z Cisnej czy 
Baligrodu. Idąc tamtędy, warto pamiętać, że jedną z funkcji lasów 
górskich jest ochrona gleby, między innymi przed erozją. Górska 
buczyna choćby była najuboższą i nieprzydatna jako surowiec, ma 
wielki walor – wiąże podłoże, stabilizuje zbocza i dobrze gospodaruje 
wodą opadową. Nie da się przecenić tej roli lasu i jego zbawiennego 
wpływu na trwałość pokrywy gleby. Ale też nie da się przewidzieć, 
gdzie i kiedy „…niebo zostanie usunięte (...) a każda góra i wyspa 
z miejsc swych poruszone”.

W czasie I wojny światowej w bitwach w okolicy Chryszcza-
tej zginęły setki żołnierzy, którzy na stoku góry, ponad krawędzią 
niszy osuwiskowej, znaleźli miejsce ostatecznego spoczynku. Przez 
długie lata cmentarz, przez który przebiegał szlak czerwony, zarastał 
lasem. Dopiero w 2004 roku krośnieńscy turyści wespół z leśnikami 
doprowadzili do ustawienia na nim krzyża upamiętniającego pole-
głych. W tej okolicy po 1944 roku znajdował się prawdziwy bastion 
UPA. Stacjonowały tam najsilniejsze i najbardziej aktywne sotnie 
„Chrynia” i „Bira”, które wykazywały się niesamowitym okrucień-
stwem, paląc polskie osady i mordując nawet swych współbraci za 
nielojalność. 
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Na zachodnim skraju Bieszczadów

W bieszczadzkim lesie, nieopodal stacji kolejowej Komańcza
Letnisko, wśród jodłowego starodrzewu stoi figura Matki Boskiej 
Leśnej. Prawdopodobnie postawiono ją w latach 20. ubiegłego stulecia. 
Krążące opowieści wspominają o drwalu z dalekiej Huculszczyzny, 
który ścinał tam drzewa. Podobno pewnej nocy ujrzał we śnie Matkę 
Boską, która nakazała mu pozostawić ślad tego wydarzenia. Jest to 
motyw przewijający się w wielu przekazach o bieszczadzkich miejscach 
kultu. Drwal zbudował w lesie, w którym pracował, kapliczkę z małą 
figurką Matki Bożej. 

W czasie II wojny światowej w pobliskim klasztorze sióstr na
zaretanek rozpanoszyli się Niemcy, lokując w nim sztab i jednostkę 
zajmującą się przechwytywaniem kurierów idących na południową stro-
nę Karpat. Siostry nazaretanki mieszkały stłoczone w jednym skrzydle 
klasztoru. Na początku lat 
40., w sylwestrowy wieczór, 
w ręce Niemców wpadł oficer 
Armii Krajowej zmierzający 
na Węgry. Gdy pijani żoł-
nierze ułożyli się spać, oficer 
uciekł, mimo kajdan ciążą-
cych na rękach. Nazajutrz 
Niemcy stwierdzili ucieczkę 
jeńca i rozpoczęli pościg; psy 
tropiące, po przejściu oko-
ło kilometra, doprowadziły 
ich do figury Matki Boskiej 
Leśnej, dokąd doczołgał się 
skrępowany uciekinier i… 
zgubiły ślad. Jeńca nie schwy-
tano. Po pewnym czasie do 

Matka Boska Leśna z Komańczy
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klasztoru dotarła wysłana 
z Węgier kartka pocztowa 
o treści: „Jestem, żyję, dzię-
kuję siostrom za wieczerzę”. 

Po wojnie okolica się 
wyludniła, ale Matka Boska 
Leśna wciąż stała na swym 
cokole w lesie. W 1955 roku 
zaczął ją odwiedzać nieco-
dzienny gość – prymas Ste-
fan Wyszyński, internowany 
w miejscowym klasztorze 
przez władzę komunistyczną. 
Zakres swobody, w tym pra-
wo do spacerów po okolicy, 
ograniczono mu właśnie do 
leśnej kapliczki. Do niej też 
przyszedł ze swoim ojcem, 
któremu pozwolono odwie-

dzić syna w 10-lecie otrzymania przez niego sakry biskupiej. W 2005 
roku, przed obchodami 50 rocznicy przywiezienia prymasa Wyszyńskie-
go do Komańczy, miejscowi leśnicy wyżwirowali dróżkę, przygotowali 
drewniane stopnie ułatwiające podejście i odnowili figurkę. Dziś ścieżkę 
nazwano Dróżką Matki Bożej Leśnej. 

Przyjeżdżających w Bieszczady drogą karpacką cieszy widok cer
kwi w Komańczy odbudowanej po pożarze. Jej ściany wciąż błyszczą 
świeżością drewna. Licząca dwa wieki prawosławna cerkiew spłonęła 
13 września 2006 roku. Decyzja o jej odbudowie zapadła niemal 
natychmiast. Wkrótce też Lasy Państwowe zadeklarowały pomoc 
w postaci drewna na rekonstrukcję świątyni. Leśnicy przygotowali 

Prymas Stefan Wyszyński  
przy kapliczce Matki Boskiej Leśnej 
(arch. ss. nazaretanek)
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240 m3 drewna i przekazali go w formie darowizny na rzecz komite-
tu odbudowy cerkwi. Zgodnie z projektem odbudowy były to kloce 
jodłowe o długości 10 m i średnicy 50 cm w cieńszym końcu. Do 
wykonania zlecenia przystąpiły nadleśnictwa: Baligród, Komańcza 
i Rymanów. Zgromadzenie surowca o odpowiednich parametrach 
wymagało czasu. Drewno pozyskano w ramach cięć przewidzianych 
planami gospodarczymi na 2007 rok w drzewostanach jodłowych 
przekraczających 120 lat. Pierwszą liturgię w odbudowanej cerkwi ce-
lebrował Arcybiskup Adam Dubec 14 października 2008 roku, mimo 
że świątynia nie miała jeszcze okien i podłogi. Uroczysta konsekracja 
świątyni odbyła się 13 października 2010 roku. Cerkiew odbudowa-
no wielkim wysiłkiem społecznym, przy wsparciu wielu organizacji 
i funduszy europejskich.

Cerkiew w Komańczy, odbudowana po pożarze
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POMNIKI ARCHITEKTURY LEŚNEJ 

Bieszczady to chyba jedyny obszar w kraju, gdzie leśna 
architektura nosi znamiona spójnej standaryzacji obiektów. 
Nigdzie w Polsce, w powojennej historii leśnictwa nie doszło 
do takich przemian, jak w Bieszczadach. Do 1947 roku tamtej-
sze ziemie były w rękach prywatnych. Po akcji „Wisła” ponad 
90% z nich przeszło na własność Skarbu Państwa. Zaczął się 
wtedy trwający do dziś proces zalesiania dawnych gruntów 
rolnych. Lesistość Bieszczadów zwiększyła się z około 45% 
do ponad 70%. Zanim jednak do tego doszło, Bieszczady na 
kilkanaście lat stały się wielkim placem budowy. Drogi nazy-
wane obwodnicami wielką i małą, zapory i elektrownie wodne 
w Myczkowcach i Solinie, zakłady drzewne w Rzepedzi – to 
tylko wybrane duże inwestycje z lat powojennych na tym te-
renie. Pieniądze szły na budowę dróg, mostów, składów, biur 
nadleśnictw, leśniczówek, osad robotniczych i parków kon-
nych. Bez tych ostatnich nie można było sobie wówczas wy-
obrazić zrywki drewna w tym niezwykle trudnym terenie. 

W latach 50. XX wieku zaczęto wznosić obiekty drewnia-
ne o różnym przeznaczeniu. Początków tych architektonicz-
nych rozwiązań trzeba szukać w latach 1937–1938 w referacie 
budowlanym Biura Technicznego Dyrekcji Naczelnej Lasów 
Państwowych w Warszawie. Główną autorką projektów była 
Irena Lipska, która po wojnie podjęła pracę w Biurze Technicz-
nym Ministerstwa Leśnictwa, a następnie w Biurze Projektów 
Leśnictwa. To wówczas powstały typowe projekty budynków 
z drewna, które na większą skalę zastosowano w Bieszczadach, 
Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim. Dzisiaj po daw-
nych nadleśnictwach: Bukowiec, Wisłok Wielki, Łupków, 
Dwernik, Stefkowa czy Wetlina pozostały budowle potwier-
dzające dawne znaczenie tych niewielkich osad. Typowe drew-
niane biura nadleśnictw, leśniczówki czy gajówki może nie były 
wzorem wygody i funkcjonalności w dzisiejszym rozumieniu, 

Pogorza i gory wsch Polski.indd   170 2-03-21   21:48:31



• 171 •

W krainie połonin
PO

M
N

IK
I A

RC
HI

TE
KT

UR
Y 

LE
ŚN

EJ
 

ale pół wieku temu stanowiły wizytówkę ówczesnego leśnictwa 
i zarazem symbol powrotu życia na tę spaloną i wyludnioną 
ziemię. Drewniane obiekty wrosły w krajobraz Bieszczadów.

Od 1955 roku budownictwem leśnym w Bieszczadach 
zajmował się Zarząd Inwestycji w Ustrzykach Dolnych, prze-
mianowany w 1957 roku na Zarząd Inwestycji Leśnych (ZIL), 
a w 1961 roku zmieniony w Zarząd Budownictwa Leśnego 
„Bieszczady” (ZBL). Jednostka ta w ciągu ponad 30 lat dzia-
łalności zbudowała 17 siedzib nadleśnictw, 131 leśniczówek, 
61 gajówek, 202 osady robotnicze dwurodzinne, 17 parków 
konnych oraz prawie 540 km dróg leśnych z 89 mostami. 
W zbudowanych przez tę fi rmę hotelach robotniczych znala-
zło miejsce 1400 robotników stałych i sezonowych. Łącznie 
leśni budowlańcy wznieśli w Bieszczadach 1180 różnorodnych 
obiektów, a także rozbudowali Bieszczadzką Kolejkę Leśną. 
Opanowali oni sztukę stawiania leśniczówek „od siekiery” 
i potrafi li wykonać je starannie, ku wielkiemu zadowoleniu 
użytkowników. Większość budynków otrzymywała pokrycie 

Leśniczówka w Dołżycy (arch. RDLP w Krośnie)
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gontowe, co z jednej strony nadawało im charakterystyczny 
wygląd, ale z drugiej strony rodziło kłopoty techniczne, zwłasz-
cza gdy gont wykonany był z kiepskiego surowca. W latach 
80. XX wieku trudno już było spotkać oryginalne pokrycia 
dachowe – większość z nich zmieniono na eternit. Bywało 
też, że studnie przy leśniczówkach kopano przed samym ich 
odbiorem, tuż przed przyjazdem komisji, wlewając do nich 
wodę przywożoną w beczkach. Po odjeździe komisji lokator 
już sam musiał troszczyć się o sprawy bytowe… W tamtym 
czasie Zarząd Inwestycji Leśnych w Ustrzykach stał się chyba 
największą fi rmą ciesielską w kraju. 

Standardowy budynek siedziby nadleśnictwa mieścił kancela-
rię nadleśniczego, kasę, kilka pokoi dla księgowości i salkę narad, 
a na poddaszu zwykle trzy pokoje gościnne. Indywidualną ce-
chą takiej budowli była charakterystyczna wnęka podcieniowa 
u wejścia, zwieńczona konstrukcją ciesielską na dwóch ciosanych 
słupach. Wraz ze zmianami organizacyjnymi i wzrostem zatrud-
nienia obiekty te przestawały wystarczać, zwłaszcza w większych 
nadleśnictwach, łączonych w ramach reorganizacji. Jako ostatnie 

Leśniczówka w Buku (arch. RDLP w Krośnie)
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w takim obiekcie funkcjonowało 
Nadleśnictwo Wetlina, zlikwido-
wane w styczniu 2010 roku. 

Z kolei leśniczówki planowano 
jako samodzielne budynki z obiek-
tami gospodarczymi i początkowo 
stawiano je w miejscach ustron-
nych. Z czasem zaczęto projek-
tować zwarte osiedla gromadzące 
obok siebie po kilka obiektów, co 
wydatnie obniżyło koszty i pozwo-
liło na lepszą organizację pracy przy 
budowie. Tak powstawały osiedla 
w Bereżkach, Mikowie, Duszaty-
nie, Dwerniku, Nasicznem, We-
tlinie czy Żubraczem. Kancelaria 
leśniczego miała osobne wejście, co 
dawało gospodarzowi pewną pry-
watność. Wejście do leśniczówki zawsze znajdowało się na rogu 
budynku i miało charakterystyczną ornamentykę ciesielską, wień-
czącą wnękowy ganek. Osady dla robotników wznoszono głównie 
jako budynki dwurodzinne. Rozkład pomieszczeń nie był syme-
tryczny, a wyjście z obu mieszkań prowadziło na wspólny ganek. 

Dziś zmieniły się warunki inwestowania, a Bieszczady bar-
dzo przybliżyły się do świata. Poszarzały już ściany drewnia-
nych obiektów, wiele z nich w drodze modernizacji zmieniło 
swój charakter. Warto jednak przypomnieć o wielkim biesz-
czadzkim budowaniu sprzed lat, nim przyciągająca wciąż oko 
dawna architektura leśnych sadyb zniknie pod współczesną 
warstwą sidingu, styropianu i tynków mineralnych, a kolejne 
remonty rozmyją ich bryły, zostawiając tylko pole do popisu 
dla naszej wyobraźni. 

Budynek Nadleśnictwa Cisna – 
maj 1959 roku (arch. RDLP w Krośnie)
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