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L

as to drzewa i inne rośliny, grzyby, zwierzęta duże i małe, czyste powietrze pachnące żywicą i igliwiem lub soczystą zielenią – takie skojarzenia związane z lasem są powszechne. Dla wielu z nas las jest miejscem wypoczynku. Możemy w nim zbierać grzyby, owoce runa i zioła,
podpatrywać dziką przyrodę, uprawiać turystykę i sport. Gdy wędrujemy leśnymi ścieżkami, zachwycamy się przyrodą i krajobrazem. Czasem jednak warto zboczyć z utartych szlaków, aby dotrzeć do miejsc
mniej znanych, ale wyjątkowych pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym.
O takich miejscach traktuje przewodnik, który oddajemy do rąk
Czytelników. Jest to pierwsza publikacja z serii Warto zobaczyć. Miejsca niezwykłe w Lasach Państwowych. Opisano w niej oraz zilustrowano zdjęciami i mapkami siedem obszarów różniących się geograficznie i historycznie, mających jednak wspólne cechy. Wszystkie są na
terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Turysta znajdzie tam
wyjątkowe obiekty stworzone przez naturę lub ludzi. Każde z tych
miejsc wzbudza emocje, inspiruje do działania, zwłaszcza artystów
i naukowców. Ważną rolę w ochronie, udostępnianiu i popularyzacji
opisywanych terenów odgrywają okoliczni mieszkańcy, a wśród nich
leśnicy – dbający o przyrodę i dziedzictwo kulturowe obszarów, na
których gospodarują.
Mamy nadzieję, że zarówno ten przewodnik, jak i kolejne skłonią
Czytelników do odwiedzania prezentowanych miejsc i że zachwycą one
każdego leśnego turystę.
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(K.B.)

Zielony sen Izabelli

P

o osiedleniu się w Serbinowie opodal Kalińca Niechcicowie „zamieszkali wśród gładkich jak powierzchnia wody równin i czystych
pól, w których największą gęstwiną był stary ogród przy dworze” – jak
pisała Maria Dąbrowska w Nocach i dniach o czasach, gdy jej ojciec
Józef Szumski, powieściowy Bogumił Niechcic, objął w administrację
majątek Russów pod Kaliszem. „Lasy wytrzebiono tu od dawna i na
wiele mil wkoło. Rowy zarośnięte jeżynami, tarniną i głogiem były to
jedyne dzikie miejsca w tych stronach. Wzrok (...) biegł bez przeszkód
aż po kraj horyzontu, którego nieskazitelną, prostą linię garbiły tylko
nieznacznie tu i ówdzie kępki płowej zieleni osłaniającej wsie”.
Po puszczach, które w czasach piastowskich szumiały w południowej Wielkopolsce, już od wieków pozostały tylko wspomnienia. Ów
stan rzeczy mógł radować zawołanego rolnika, jakim był Niechcic, ale
nie znawcę drzew i miłośnika lasów Jana Kantego Działyńskiego, właściciela odległej o kilkanaście kilometrów od Russowa i Kalisza rezydencji
w Gołuchowie. Dzięki jego staraniom i hojności oraz talentom ogrodnika Adama Kubaszewskiego w dolinie rzeczki Ciemnej wpadającej do
Prosny – w sercu krainy z dawien dawna rolniczej – powstał w drugiej
połowie XIX wieku liczący prawie 160 ha park dendrologiczny. Dziś
należy on do najznakomitszych kolekcji drzew leśnych i ogrodowych
oraz krzewów w kraju. Nad koronami starych lip i dębów wznoszą się
hełmy wież romantycznej rezydencji, przypominającej królewskie zamki nad Loarą. To przebudowana w XIX wieku szesnastowieczna siedziba Leszczyńskich z salami pełnymi zabytkowych mebli, obrazów, tkanin i rzeźb z całej Europy – ukochane dzieło żony Jana Kantego, Elżbiety z Czartoryskich, nazywanej przez bliskich Izabellą.
· 9 ·
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Od ksiąg drzewnych do Czerwonej Księgi
Zarządzany przez Lasy Państwowe Gołuchów – park, pałacyk, zwany Oficyną, dziewiętnastowieczne budynki administracyjne i folwarczne
– oraz zamek, którego gospodarzem jest oddział Muzeum Narodowego
w Poznaniu, to jedna z najoryginalniejszych i najlepiej utrzymanych zabytkowych rezydencji w Polsce. Miejsce to jest zarazem szczególnie ważne dla polskich leśników, ponieważ stanowi siedzibę Ośrodka Kultury
Leśnej, którego zadaniem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiego leśnictwa oraz popularyzacja osiągnięć leśników i edukacja. W Oficynie, w dawnej powozowni i owczarni mieszczą się stałe
wystawy muzealne obrazujące historię leśnictwa w Polsce, jego podstawy przyrodnicze oraz techniki i technologie stosowane w leśnictwie.
Wystawy zwiedza około 30 tys. osób rocznie. Najwięcej jednak gości,
ponad 100 tys. rocznie, przyciąga „żywe muzeum drzew” – wspaniały gołuchowski park.
Kilka rosnących w nim sędziwych grabów, liczących ponad 200 lat,
pozostało jeszcze z niewielkiego parku włoskiego, założonego w XVIII
wieku przez jednego z właścicieli Gołuchowa. Większość drzew posadzili tu, z woli i za pieniądze Jana Działyńskiego, ogrodnik Adam Kubaszewski i jego pracownicy. W ciągu ponad pół wieku jego pracy na
pagórkach nad Ciemną – niektóre celowo usypano, by uczynić okolicę
jeszcze bardziej malowniczą – powstał angielski park krajobrazowy długi
na 3 km. Jego część południowa, leżąca bliżej zamku, z romantycznymi
alejami: lipową, lipowo-grabową, świerkową i daglezjową, a także z dębami o rozłożystych, czasem sztucznie formowanych koronach oraz z grupami drzew i kępami krzewów rozplanowanymi według klasycznych
zasad malarskiej kompozycji, ma charakter reprezentacyjny i ozdobny.
Bardziej na północ, za rozległymi stawami o ciemnej wodzie, zaczyna się leśna część parku. Są tam na wpół naturalne łęgi, drzewostany mieszane i bory sosnowe. Łącznie doliczono się 80 tys. drzew.
Biorąc pod uwagę także krzewy, rośnie tam około 600 gatunków.
Aż 32 drzewa, w tym 27 dębów, to pomniki przyrody, a 230 innych
drzew ma wymiary pomnikowe. W czasach świetności parku liczba
· 10 ·

Oficyna. Muzeum Leśnictwa (K.B.)
Dybul. Muzeum Leśnictwa (K.B.)
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gatunków w Gołuchowie była ponad dwa razy większa, sięgała 1500.
Od wielu lat trwają starania o przywrócenie dawnego składu gatunkowego kolekcji, zubożonego w wyniku strat wojennych i powojennych zaniedbań.
O tym, że nie jest to proste zadanie, można się przekonać, zwiedzając w Powozowni stałą wystawę „Spotkanie z lasem”, poświęconą przyrodniczym podstawom leśnictwa. Obrazuje ona las jako
złożony system ekologiczny. Do najciekawszych eksponatów należą profile glebowe siedlisk leśnych, od najuboższych po najżyźniejsze – kilkadziesiąt przekrojów przypominających różne odmiany
tortu, z warstwami piasku, żwirów i gliny oraz z warstwą próchniczą o różnej grubości.
Uwagę zwiedzających przykuwa też kolekcja 18 ksiąg drzewnych,
stworzona na początku XIX wieku przez Carla von Hinterlanga, profesora wyższej wiedzy leśnej. Każda z nich ma grzbiet z kory jednego
z gatunków drzew i okładki z jego przekroju stycznego (wzdłuż pnia
drzewa), a wewnątrz znajdują się liście, pędy, kwiaty, szyszki, nasiona,
siewki, korzeń oraz próbki drewna i węgla drzewnego. Osobną salę tej
wybitnie edukacyjnej wystawy poświęcono polskiej Czerwonej Księdze, do której wpisano gatunki roślin i zwierząt zagrożone wyginięciem. Nieprzemijającym powodzeniem publiczności cieszą się dioramy. Jedna z nich przedstawia grąd środkowoeuropejski wiosną – zieloną gęstwinę, licznie zamieszkaną przez ptaki, gady i ssaki. Druga to
obraz świerczyny, czyli bór świerkowy zimą z jego mieszkańcami i nieodzowną sarenką na pierwszym planie.
Leśniczy w trójgraniastym kapeluszu
W budynku nazwanym Owczarnią, połączonym oszklonym pasażem z Powozownią, zgromadzono zabytki techniki leśnej. W ciągu 30
lat istnienia muzeum sprowadzano je z lasów w całym kraju, z lamusów leśniczówek, magazynów nadleśnictw i placów baz technicznych.
Są tam dwa „jeże”, czyli żeliwne walce z potężnymi kolcami do spulch· 12 ·

Zamek w Gołuchowie (K.B.)

Powozownia. Muzeum Leśnictwa (K.B.)
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niania gleb leśnych: stuletni drewniany z wbitymi żelaznymi kolcami
i współczesny, również drewniany, w żelaznej obudowie. Wystawiono
też mocne, krótkie leśne kosy i zakładane na buty żelazne „deptaki” do
niszczenia chwastów, przypominające rakiety śnieżne. Kolekcja brzeszczotów pił ręcznych sąsiaduje z pierwszymi mechanicznymi pilarkami
z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Ważyły one ponad 15 kg i wymagały dwóch drwali do obsługi. Część ekspozycji zajmują modele zakładów dawnego przemysłu przerobu surowców drzewnych, nazywanego
niegdyś przemysłem budniczym.
W tym samym budynku, lecz na piętrze zgromadzono instrumenty geodezyjne. Z pracowni fotogrametrycznej Biura Urządzania Lasu
pochodzi precyzyjne urządzenie do interpretacji zdjęć lotniczych oraz
kreślenia linii warstwicowych i sytuacyjnych, wyprodukowane w szwajcarskiej firmie Wild w 1959 roku.
„Nawet osoby obdarzone wyobraźnią inżynierską są zaskoczone,
jak wiele najrozmaitszego sprzętu i urządzeń technicznych potrzebujemy w lasach” – podkreśla Benedykt Roźmiarek, dyrektor Ośrodka.
Szczególny podziw miłośników dawnej techniki budzą pionierskie
konstrukcje sprzed pół wieku, z okresu, gdy na większą skalę podjęto próby mechanizowania podstawowych prac leśnych: ścinki, zrywki
i uprawy. Te masywne maszyny, które dziś wydają się toporne, na przykład głowice ścinkowe kowalskiej niemal roboty, są świadectwem pracy
pokoleń inżynierów nad rozwojem techniki i technologii usprawniających prace leśne. Najmniej może zmieniła się kancelaria leśniczego,
a przynajmniej takie jest pierwsze wrażenie. Telefon na korbkę i zdezelowana maszyna do pisania – tak właśnie urządzone zabytkowe biuro
odtworzono w Owczarni – kilkadziesiąt lat temu były jedynymi rekwizytami postępu w wielu leśniczówkach. Dziś w kancelariach królują komputery. Pierwsze ich modele, które przed laty zaczęto stosować
w leśnictwie, też już znalazły się w gołuchowskim muzeum.
Na urządzonej w Oficynie stałej wystawie poświęconej historii
leśnictwa na ziemiach polskich zgromadzono modele barci i repliki narzędzi używanych przez bartników, makiety średniowiecznych
pieców do wypalania węgla drzewnego, smolarni, teksty królewskich
· 14 ·

Mundury służby leśnej z czasów Królestwa Polskiego (K.B.)

Księgi drzewne (K.B.)
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statutów z pierwszymi prawami dotyczącymi korzystania z bogactw
lasu. Najwięcej pamiątek pochodzi z ostatnich dwu wieków, gdy narodziło się już nowoczesne leśnictwo, a ochronę i odnawianie lasów
uznano za jedno z najważniejszych zadań leśników. Do eksponatów
o szczególnej historycznej wartości należy jeden z najstarszych na ziemiach polskich operatów leśnych, czyli planów urządzenia lasu. Pochodzi on z 1821 roku. Z czasów późniejszych, z lat międzywojennych i II wojny światowej zachowały się liczne cenne dokumenty, między innymi akta personalne leśników, a także materiały ilustrujące ich
walkę o niepodległość kraju i wkład w rozwój polskiego leśnictwa.
Ponadto zgromadzono: zdjęcia, sztandary, medale, podręczniki szkolne i egzemplarze archiwalne leśnych czasopism. Ozdobą wystawy są
odtworzone z wielką dbałością o detale mundury służby leśnej, w tym
paradny uniform leśniczego z czasów Królestwa Polskiego, z trójgraniastym kapeluszem i obcisłymi zielonymi spodniami, podobny do
munduru napoleońskiego oficera.
Kilka obszernych sal Oficyny przeznaczono na zbiory sztuki inspirowanej leśną przyrodą i tradycją leśnictwa. Są wśród nich duże, malowane zamaszystymi pociągnięciami pędzla płótna z widokami lasu autorstwa Michała Wywiórskiego, znanego pejzażysty z przełomu XIX
i XX wieku. Można też podziwiać obrazy Leona Wyczółkowskiego i Juliana Fałata, grafiki Jana Wałacha, rzeźby Bolesława Chromego, a także
wyroby ze szkła, ceramikę, tkaniny oraz specyficznie leśne dzieła sztuki – intarsje i rzeźby w hubie.
Jan i Izabella
Inny wątek tradycji leśnych to zgromadzone w pałacyku pamiątki
myśliwskie. Całą niemal ścianę zajmuje skóra niedźwiedzia upolowanego w 1928 roku w lasach Sanguszków pod Stanisławowem przez inżyniera Roszkowskiego, którego wyróżniono za to trofeum złotym medalem na wystawie w Berlinie. Historyczną osobliwością jest salonik myśliwski wykonany w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku dla
· 16 ·
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Diorama – świerczyna borealna zimą (K.B.)

generała Zygmunta Berlinga, gdy były dowódca I Armii Wojska Polskiego po usunięciu z wojska piastował godność naczelnego łowczego
Polski Ludowej. Wyszukane meble zdobione porożami i inne podobne sprzęty pracownicy gołuchowskiego muzeum wyciągnęli niegdyś ze
śmietnika jednego z ministerstw, ratując je przed zniszczeniem. Ekspozycję uzupełniają myśliwskie akcesoria: rogowe fajki, kordelasy z kunsztownie obrobionymi rękojeściami i zdobione ornamentami roślinnymi.
Wszystko to sprawia, że niektóre sale Oficyny mają dziś charakter zameczku myśliwskiego, którym siedziba Działyńskich, a później Czartoryskich nigdy akurat nie była.
Budynek z połowy XIX wieku, nazywany Oficyną, to dawna gorzelnia. Wybudował go przedsiębiorczy Wincenty Kalkstein, ostatni
przed Działyńskimi gospodarz Gołuchowa. Izabella, która dawny pałac Leszczyńskich przeznaczyła wyłącznie na muzeum, przebudowała
gorzelnię, korzystając z rad paryskich architektów, na niewielki, lecz
· 17 ·
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gustowny pałacyk. Belkowanie stropów, polichromie, boazerie i ramy
luster miały przypominać wnętrza paryskiego Hotelu Lambert, w którym najsłynniejsza lokatorka dawnej gorzelni spędziła dzieciństwo
i młodość.
Wielka wichura, która przed laty nawiedziła Wielkopolskę, połamała dziesiątki drzew w gołuchowskim parku. Jej ofiarą padła również potężna lipa drobnolistna nazwana Izabellą. Zachował się tylko
jej wysoko ułamany pień w pobliżu ścieżki okrążającej zamkowe mury.
Na szczęście obok rośnie już nowa, młoda Izabella. Dalej, na skraju
skarpy opadającej łagodnym skłonem ku rzece, wznosi się rozłożysta
korona Jana, dębu szypułkowego, którego pień ma w obwodzie ponad 5 m. Oba drzewa dzieli znaczna odległość. Tak było i w życiu.
Izabella Czartoryska i Jan Działyński zawarli małżeństwo pod naciskiem rodzin, wbrew swej woli. Nigdy nie stali się sobie naprawdę
bliscy. Jak opowiadano, ich związek pozostał białym małżeństwem.
Łączyły ich jednak podobne pasje: do sztuki, starożytnych pamiątek,
architektury, kolekcjonerstwa i podróży, a także Gołuchów. Wiele dni
spędzali razem, szukając w antykwariatach w Paryżu, Rzymie i Florencji obrazów, rzeźb, zabytkowych sprzętów i odłamków kamiennych dekoracji, które mogły wzbogacić gołuchowskie kolekcje i mury
zamku nad Ciemną.
Jan, ostatni z Działyńskich pan na Kórniku, wyróżnił się nieznającym wahań patriotyzmem podczas powstania styczniowego. Wcześniej
oficer pruski i poseł do pruskiego parlamentu stanął na czele wielkopolskiego komitetu pomocy powstańcom. Gdy brakło pieniędzy na
broń, zapożyczył się na wielkie sumy u swych teściów, Czartoryskich.
Zagrożony aresztowaniem, przedostał się do Królestwa i walczył w oddziale Edmunda Taczanowskiego. Pruski sąd w Berlinie skazał go za to
zaocznie na karę śmierci i obłożył sekwestrem wszystkie jego majątki.
Gdy po pięciu latach wyrok uchylono, wrócił z wygnania do rodzinnej Wielkopolski. Miłośnik drzew, lasów i przyrody zasłużył się także
jako mecenas nauki i edukacji. Fundował stypendia dla ubogich studentów, troszczył się o wiejskie szkoły oraz gospodarcze i kulturalne
wydźwignięcie chłopów. Nieraz robił to w sposób dość ekscentryczny,
· 18 ·
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Salon łowiecki (K.B.)

na przykład swe rządy w Gołuchowie, który dostał jako prezent ślubny,
rozpoczął od wydania bankietu dla fornali i okolicznych wieśniaków.
Izabella, córka przewodzącego Wielkiej Emigracji księcia Adama
Czartoryskiego, dorastała we Francji wśród arystokratów i artystów.
Gołuchów, położony na krańcach ówczesnego Królestwa Pruskiego,
przy granicy z zaborem rosyjskim, zrobił na wykwintnej paryżance fatalne wrażenie. W jednym z listów do ojca pisała, że zamek przypomina jej siedzibę średniowiecznego kasztelana najechaną i złupioną przez
najeźdźców: „brakuje schodów, wieże nie mają dachów, a mury leżą
w gruzach”. Ale w tej ruinie Izabella dostrzegła znajome jej finezyjne
formy francuskiego renesansu i cienie pierwszych właścicieli rezydencji,
Leszczyńskich. I chyba właśnie poczucie wspólnoty z tym starym rodem, skoligaconym z panującą we Francji dynastią, najsilniej przemówiło do jej wyobraźni i ostatecznie przekonało, że gołuchowski zamek
i ziemie nad Prosną należą do cywilizowanego świata. Izabella zmarła
· 19 ·
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w 1899 roku we francuskiej Mentonie. Kazała pochować się w Gołuchowie, w dawnej kaplicy barokowej z końca XVII wieku, przebudowanej na mauzoleum, znajdującej się na niewielkim wzniesieniu obok
Oficyny.
Tajemnica białego daniela
Około 1560 roku wojewoda kujawsko-brzeski Rafał Leszczyński
wybudował dwór obronny nad Ciemną. Był to wówczas wczesnorenesansowy murowany dwór z ośmiobocznymi basztami
w narożach. Pół wieku później syn Rafała, kanclerz wielki koronny
Wacław Leszczyński wzniósł obok niewielki jednopiętrowy pałac z arkadową loggią i obie budowle połączył skrzydłami. Powstała w ten sposób
renesansowo-manierystyczna rezydencja z zamkniętym dziedzińcem.
W czasach, gdy zjechali tu młodzi państwo Działyńscy, pozostały
z niej już tylko kruszące się mury. Pierwsze szkice, które posłużyły
do odbudowy zamku, narysował znakomity Eugène Viollet-le-Duc,
architekt i konserwator, opiekun gotyckich katedr francuskich, w tym
Notre-Dame. Bryła budowli w stanie surowym to dzieło Zygmunta
Gorgolewskiego, a ostateczny jej kształt i dekoracje architektoniczne
zaprojektował Maurycy August Ouradou, uczeń Viollet-le-Duca.
Architekci postanowili nie odbudowywać najstarszej części zamku.
W miejscu szesnastowiecznej warowni jest kamienny taras wznoszący
się nad dziedzińcem. Rezydencja, zwieńczona czterema wieżami, z krużgankiem loggii na piętrze, ma formę otwartej na północ podkowy. Jest
uważana za jedno z najdoskonalszych w Polsce przykładów historyzmu
w architekturze. Relikty budowli z czasów Leszczyńskich zostały pieczołowicie odrestaurowane, a w jej mury wkomponowano kamienne dekoracje, które Izabella przywoziła z zagranicy. Przez lata z pobliskiej stacji
kolejowej ciężko obładowane wozy zwoziły do Gołuchowa skrzynie
z renesansowymi kominkami z francuskich i włoskich zamków, fragmenty portali i wszelkie inne ozdobne detale z kamienia – zabytkowe
i nieraz bardzo cenne lapidaria.
· 20 ·

Żubry w pokazowej zagrodzie zwierząt (K.B.)

Mauzoleum Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej (K.B.)

Prace w zamku przeciągnęły się niemal do końca XIX wieku, ale
już w 1885 roku zaczęto wypełniać go zbiorami muzealnymi. Osobną salę przeznaczono na słynne wazy gołuchowskie, kolekcję antycznej ceramiki zwiezionej nad Prosnę między innymi przez Jana Działyńskiego, który pasjonował się archeologią i uczestniczył w pracach
wykopaliskowych w Noli, Kapui i Neapolu. Z 259 waz, które stanowią dziś własność Muzeum Narodowego, w Gołuchowie można obejrzeć 56. W innych salach zamkowych przykuwają uwagę pełne majestatu portrety Marii Leszczyńskiej i jej królewskiego małżonka, Ludwika XV oraz figurki i biżuteria z warsztatów antycznych rzemieślników,
włoskie malowidła z okresu renesansu, w tym portret Kopernika, obrazy niemieckie i flamandzkie z XVII wieku, staropolskie konterfekty
wojewodów i hetmanów ze zbiorów Czartoryskich, emalie z Limoges,
siedemnastowieczne gobeliny z Brukseli, obrazujące II wojnę punicką.
Ponadto łoża, stoliki, kabinety, hiszpański sekretarzyk, włoska skrzynia
renesansowa, holenderskie wazony...
Kiedy Izabella chciała zdobyć dzieło, które wzbogaciłoby gołuchowskie zbiory, wtedy nie istniały dla niej żadne przeszkody. Jeden
z fragmentów posadzki w katedrze w Sienie jest nadal remontowany. Taki stan trwa tu od prawie półtora wieku – od czasu, gdy kościół zwiedzała hrabina Działyńska. Brakujący fragment posadzki, czyli marmurową płytę z tajemniczym wizerunkiem białego daniela, jelenia lub kozła z kosztownymi dzwonkami na szyi, można podziwiać
w Gołuchowie. Wmurowano go w fasadę zamku jako fragment fryzu wokół dziedzińca.
Na spotkanie z takim królewskim zwierzęciem w gołuchowskim
parku raczej liczyć nie można. Ale w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt –
kompleksie przylegającym do parku i należącym do Ośrodka Kultury
Leśnej – od ponad trzydziestu lat żyją żubry, władcy dawnych puszcz
od czasu wymarcia turów w XVII wieku. Ich gołuchowskie stado liczy
zwykle osiem sztuk. Towarzyszą im w roli dworzan daniele, dziki i koniki polskie. Mieszkańcy zagrody mają dla siebie 20 ha ogrodzonego
lasu i hektar bujnej łąki. Nikt ze zwiedzających park i leśne muzea
nie omija tego miejsca. Najmłodsi z nich być może kiedyś zobaczą na
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własne oczy także tura. W gołuchowskich zbiorach łowieckich
zachował się w dobrym stanie
jeden z największych znanych
fragmentów jego szkieletu. Od
kilku lat polscy genetycy badają
rozproszone po muzeach szczątki kości turów. Może w przyszłości dzięki inżynierii genetycznej
naukowcy odtworzą prawdziwego tura albo przynajmniej prawie prawdziwego.

Dąb Jana Działyńskiego w parku
gołuchowskim (K.B.)
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Dzięki twórczym pasjom Jana Kantego i Izabelli z Czartoryskich, a także w ostatnich dziesiątkach lat Lasom Państwowym,
Gołuchów jest jedną z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w południowej Wielkopolsce. Oprócz parku, zamku,
zbiorów muzealnych i żubrów może się pochwalić także innymi
atrakcjami oraz osobliwościami historycznymi i przyrodniczymi.
Kamień św. Jadwigi w lesie w pobliżu wsi to szary skandynawski granit porzucony tu przez lądolód. Jest największym głazem
narzutowym w Wielkopolsce i szóstym co do wielkości w kraju; jego obwód wynosi 22 m, a wysokość 3,5 m.
Z kilku zabytkowych kościołów w gminie najstarszy to
znajdująca się na szlaku romańskim świątynia św. Wawrzyńca
w Kościelnej Wsi. Wzniesiono ją w połowie XII wieku i rozbudowano w następnych wiekach w stylu gotyckim i barokowym. Z czasów baroku pochodzą między innymi ołtarze.
Barokowa chrzcielnica i relikwiarz z XVI wieku zachowały
się w modrzewiowym, krytym gontem kościółku św. Bartłomieja w Kucharach, a barokowy ołtarz w drewnianym kościele
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w Kucharkach. Rzadkim w tych stronach przykładem sakralnego budownictwa szachulcowego, z muru pruskiego, jest kościół św. Floriana w Jedlcu o rokokowym wnętrzu. Murowany
kościół we wsi Tursko, okazała późnobarokowa bazylika z cudownym obrazem Matki Boskiej Turskiej – kolorowanym ludowym drzeworytem z XVIII wieku, jest celem zarówno pielgrzymów, jak i turystów.
Gołuchów ma też swoją plażę, wypożyczalnię sprzętu pływającego i kąpielisko nad jeziorem, czyli zbiornikiem retencyjnym na rzece Ciemnej, liczącym 51 ha.
***
Wycieczkę do Gołuchowa można i warto połączyć ze zwiedzaniem niedalekiego Kalisza. Zwłaszcza że można tam dojechać z Ośrodka Kultury Leśnej ścieżką rowerową, która w tym
sezonie dotrze także do Pleszewa. Nazwę „Calisia”, być może
grodu nad Prosną – jak uważają niektórzy badacze – wymienił
Klaudiusz Ptolemeusz w swym dziele Geografia w II w. n.e.,
jako jedyną na dzisiejszych polskich ziemiach.
Nie ma dowodów, że Kalisz to „miasto ze wszystkich
w Polsce najstarsze”, jak chcą kaliszanie, ale z pewnością jedno z najstarszych. Wznosi się nad nim smukła wieża katedry
św. Mikołaja. Pierwszy murowany kościół w mieście, ufundowany w drugiej połowie XII wieku przez Bolesława Pobożnego, mimo niezliczonych pożarów, remontów i kilkakrotnej
przebudowy, wciąż zachował gotycką sylwetę, a w jego wnętrzu
przetrwało gwiaździste sklepienie prezbiterium z XVI wieku.
W nawach zbudowanego również za czasów Bolesława
i jego nie mniej pobożnej żony księżnej Jolanty, przeglądającego
się w nurtach Prosny franciszkańskiego kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa można z kolei podziwiać na sklepieniach zdobienia, zwane lubelsko-kaliskimi, tworzące misterną
sieć dekoracji geometrycznych, rozet lub stylizowanych kwiatów i główek aniołków. Trzeci z gotyckich kościołów kaliskich,
kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, sanktuarium
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św. Józefa „Kaliskiego”, zawalił się w 1783 roku. „Prawie cała facjata z oknem, ściana z kaplicami od Tyńca i cały środek kościoła
aż do prezbiterium zawaliwszy się, ozdobną, choć nie ze wszystkim kształtną, kolegiatę w kupę zmieniły gruzów” – pisał naoczny
świadek owej katastrofy. Już w trzy lata później świątynia została
odbudowana w stylu późnobarokowym. Dziś, jak przed wiekami,
jest celem pątników pielgrzymujących do słynącego łaskami obrazu Świętej Rodziny z XVII wieku.
Większość substancji miejskiej starego Kalisza to domy
i gmachy odbudowane po zniszczeniach podczas I wojny światowej. Z czasów Królestwa Polskiego pochodzą kamienice przy rynku i klasycystyczne gmachy publiczne, m.in. szkoła wojewódzka,
a później gimnazjum, w którym uczył się Adam Asnyk, budynek
trybunału i pałac komisji wojewódzkiej, który przed 1914 rokiem
był siedzibą rosyjskiego gubernatora. Zaraz za pałacem zaczyna się
liczący 24 ha park założony w 1798 roku. Jest to najstarszy ogród
miejski w Polsce. Rosnący w nim dąb czerwony o 460 cm obwodu z 11 płożącymi się konarami jest nazywany Dębem Asnyka. To
jeden z 65 w kaliskim parku pomników przyrody.
Pomnikowe drzewa zachowały się także w dworskim parku w Russowie, powieściowym Serbinowie. I jak dawniej
w wodzie stawów wokół domu odbijają się słońce, księżyc,
błękity, chmury, zorze... Sam park, pełen słońca, troskliwie
utrzymany, ze starannie skoszoną trawą wygląda jednak inaczej niż za czasów dzieciństwa Marii Dąbrowskiej, gdy „drzewa okrążające dziedziniec i zarastające trawniki stanowiły leśną
prawie gęstwinę”, a „jaśminy, bzy, tawuły, trzmieliny i dzikie
róże tworzyły między drzewami nieprzebyte zarośla”. Dawny dwór, rozebrany po wojnie, zastąpił nowy, większy i o innym układzie wnętrz. Na poddaszu, w odtworzonym pokoju
panieńskim Marii Dąbrowskiej spoglądają na zwiedzających
bohaterowie Nocy i dni – Józef Szumski i jego żona Ludomira,
czyli Bogumił i Barbara, ciotki, wujowie, a także brat Stanisław, pierwowzór koszmarnego Tomaszka Niechcica.
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Muzeum Leśnictwa (Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie) jest
otwarte od wtorku do niedzieli w godz. 10–16.
Bilety wstępu:
• Oficyna – 7 zł normalny, 4 zł ulgowy, 15 zł rodzinny;
• Owczarnia i Powozownia – 7 zł normalny, 4 zł ulgowy, 15 zł rodzinny;
• Dybul – 2 zł normalny, 1 zł ulgowy;
• wstęp wolny w każdą środę.
Park-arboretum czynny codziennie od świtu do zmierzchu, wstęp wolny.
Pokazowa Zagroda Zwierząt czynna codziennie od świtu do zmierzchu, wstęp wolny.
Zamek (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) jest otwarty:
• od wtorku do niedzieli w godz. 10–16,
• w niedziele (1 V – 30 IX) w godz. 10–17.
Bilety wstępu do Zamku: 8 zł normalny, 5,50 zł ulgowy, w soboty wstęp wolny.

Jarocin

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Gołuchów leży przy drodze krajowej nr 12, między Pleszewem a Kaliszem.
Jadąc z Kalisza, należy skręcić lekko w prawo z ronda przy wjeździe do
wsi Gołuchów w ul. Borowskiego. Prowadzi ona wzdłuż muru otaczającego park, wprost na parking i dawne folwarczne podwórze do budynków
muzealnych Owczarni, Powozowni i Obory – ośrodka edukacyjnego oraz
Domu Pracy Twórczej Lasów Państwowych. Zamek, Oficyna i mauzoleum
Izabelli Czartoryskiej znajdują się nieco dalej, na skłonie skarpy nad rzeką.
Można też zjechać z krajowej drogi nr 12, około 500 m dalej
w ul. Działyńskich prowadzącą do wejścia do parku przy budynku z napisem „Kasy“, w którym mieściła się intendentura ordynacka. Obecnie jest
to siedziba dyrekcji Ośrodka Kultury Leśnej. Jeśli z tego miejsca pójdziemy
w lewo, to po 10 min spaceru dojdziemy do Pokazowej Zagrody Zwierząt.
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Kalisza, trzeba skręcić w prawo, 500 m od południowego skraju Gołuchowa, za znakami informacyjnymi. Dalej (około 1,5 km) znak przy
drodze nr 12 wskazuje kierunek do kamienia św. Jadwigi.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Ceny wynajęcia domków kempingowych przy plaży w Gołuchowskim
Ośrodku Turystyki i Sportu: trzyosobowy – 90 zł, czteroosobowy – 125 zł,
pobyt dłuższy niż dwie doby – cena niższa o 30%.
W OKL można przenocować w Domu Pracy Twórczej – hotelu przygotowanym w dawnym budynku dzierżawcy (50 zł w pokoju dwuosobowym) lub pokojach gościnnych w zabytkowym budynku na tak zwanym Dybulu (35 zł).
Noclegi w Gołuchowie oferują także gospodarstwa agroturystyczne
i kwatery (od 25 zł): Pod Bocianem, Noclegi u Alicji, Za Lasem, Zacisze, Noclegi u Zagrody, Pokoje u Marty. W pensjonacie Muzealna usytuowanym w parku obok Oficyny cena noclegu wynosi 40 zł.
Muzealna, mieszcząca się w dawnym pałacowym kredensie i kuchni,
to przede wszystkim popularna kawiarnia, w której można także zjeść
niedrogo obiad i kolację, w stylowym wnętrzu, którego ozdobą są trofea
myśliwskie. Restauracja jest także w Domu Pracy Twórczej. Dwie inne
– Eden i Zamkową – oraz pizzerię Izabellla znajdziemy w centrum wsi.
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TAJEMNICE
ŚWIĘTEGO GAJU

(P.F.)

Tajemnice świętego gaju

W

ena twórcza nie opuszczała Leona Wyczółkowskiego – jednego
z najwybitniejszych malarzy Młodej Polski – przez długie i pracowite życie. Szczególnie jednak dopisywała mu nad jeziorem Mukrz
w pobliżu Tucholi – w rezerwacie „Cisy staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego”. Jego przyjaciel, nadleśniczy z Borów Tucholskich Kazimierz
Szulisławski, który często towarzyszył artyście w wyprawach na „cisową wyspę” wznoszącą się wśród mokradeł w pobliżu osady Wierzchlas,
zauważał, że już przy rozkładaniu przyborów malarskich osiemdziesięcioletniego mistrza ogarniało nerwowe podniecenie, a na jego twarzy występowały wypieki. Wyczółkowski nazywał cisowy las świętym gajem.
Pracował tam bez wytchnienia, od świtu do zmroku, rysując kredą i tuszem słynne portrety cisów. Wizerunek najstarszego z nich, przeszło sześćsetletniego Chrobrego, został wyróżniony nagrodą w Wenecji.
Leśnicy z Nadleśnictwa Zamrzenica, opiekujący się rezerwatem, podejrzewają, że twórczemu natchnieniu mogą tu sprzyjać nie tylko substancje
duchowe, ale i konkretne, chemiczne. Przed pięciu laty inspektor nadzoru
Jan Żmudzki kierował inwentaryzacją cisów. Osobiście dotknął wtedy każdego z ponad 2800 drzew i zauważył, że „po wielu godzinach spędzonych
w tym niesamowitym uroczysku ogarnia ludzi jakieś dziwne odurzenie”.
Najpewniej to rezultat działania oparów taksyny. Ten silnie trujący alkaloid jest niemal w całej roślinie – z wyjątkiem osłaniającej nasiona słodkiej
osnówki przypominającej czerwoną jagodę. Niektórzy badacze twierdzili,
że taksyną zatruwano niegdyś ostrza strzał. Współcześni historycy i chemicy uważają to za mało prawdopodobne, ponieważ jest ona zbyt mało
toksyczna, aby mogła służyć do zabijania w taki sposób. Stwierdzono niezbicie, że w medycynie ludowej znachorki stosowały ją do spędzania pło· 29 ·
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Wejście do rezerwatu „Cisy staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” (T.Ch.)

du, a słowiańscy szamani jako afrodyzjak. W połowie lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku stwierdzono, że wyciąg z kory cisów – taxol leczy niektóre odmiany raka. Wprawdzie nie okazał się tak skuteczny jak początkowo
sądzono, niemniej wprowadzono go do lecznictwa, a badania nad jego działaniem wciąż trwają. Dla samych cisów ich antynowotworowe i antywirusowe właściwości mogły okazać się zabójcze. Do wyprodukowania dawki
leczniczej, czyli dwóch gramów specyfiku, trzeba zużyć korę z 10 drzew
o obwodzie około 25 cm; takie rozmiary osiągają zazwyczaj dwustuletnie
okazy. Na szczęście chemicy nauczyli się taxol syntetyzować.
Chram w leśnych dekoracjach
Niezwykłe właściwości cisa, zarówno trujące, jak i żywotne, między innymi odporność na pleśnie, próchnienie i szkodniki – od dawna czyniły z niego drzewo tajemnicze i trochę złowrogie. Wśród ludów
celtyckich, germańskich i słowiańskich otaczano je kultem i wierzono,
że jest spowinowacone z demonami.
Wyczółkowski, który głośnym obrazem „Druid skamieniały” propagował symbolizm, marzył o zbudowaniu w uroczysku w Wierzchlesie prasło· 30 ·

Tajemnice świętego gaju

Stare cisy w rezerwacie (T.Ch.)

wiańskiej świątyni, chramu. Wyłożył nawet pewną sumę, aby sprowadzić
głazy narzutowe, które miały symbolizować kamienie ofiarne. Ale i bez tych
planowanych przez mistrza budowli rezerwat przypomina pradawną świątynię. Korony monumentalnych, ponaddwustuletnich sosen tworzą sklepienie, wsparte na złocistych pniach jak na filarach sięgających w niebo prawie
40 m. Fantastyczna dekoracja owych leśnych naw to właśnie smukłe cisy
zajmujące niższe piętro. Głęboki, niemal szmaragdowy kolor ich igieł i mieniąca się barwą miedzi spękana kora kontrastują wiosną ze świeżą zielenią,
a jesienią z brązami liści dębów i jaworów, które konkurują z nimi o światło.
Rezerwat w Wierzchlesie to jedno z najstarszych w Polsce i Europie
miejsc, gdzie ochroną objęto dziedzictwo przyrodnicze. Jego rangę leśnicy
i naukowcy, zwłaszcza paleoekolodzy, porównują do królewskich komnat na
Wawelu. Pierwsza wzmianka o cisach nad jeziorem Mukrz to zapis „Zisch
Busch” na mapie pruskiej z przełomu wieków XVIII i XIX. Z badań wynika
jednak, że cisy rosły tam już w okresie subborealnym, czyli w czasach niewielkiego ochłodzenia klimatu 5–2,5 tys. lat temu. W wydanym w 1829 roku
dziele Juliusa von Pannewitza o lasach w Prusach Zachodnich znalazła się
wzmianka, że cisy w Wierzchlesie od kilku lat są otoczone ochroną, „aby
ten rzadki i piękny gatunek drzewa nie zaginął”. W 1892 roku słynny botanik Hugo Conwentz opublikował pierwszy szczegółowy opis rezerwatu.
· 31 ·
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Cis Chrobry – najstarszy w rezerwacie (P.F.)

W Prusach cisowy gaj w Borach Tucholskich otoczono jedynie ochroną częściową. W latach międzywojennych, gdy powołano przedsiębiorstwo
Lasy Państwowe, utworzono tam rezerwat ścisły o powierzchni 18 ha. Po
II wojnie światowej powierzchnię rezerwatu „Cisy staropolskie im. Leona
Wyczółkowskiego” kilkakrotnie powiększano, obejmując jego granicami sąsiadujące drzewostany i mokradła. Obecnie rezerwat liczy prawie 90 ha, dodatkowo chroni go otulina – 20 ha. Pomimo coraz staranniejszej ochrony,
opierającej się na coraz bogatszej wiedzy naukowej, cisów stopniowo ubywa w Wierzchlesie. W 1910 roku rosło ich 5500, w 1952 roku ich liczba
spadła do 4748 (512 było suchych). W 2005 roku doliczono się już tylko
3253 drzew, w tym 397 suchych. Rzecz w tym, że siewki cisa w rezerwacie giną w wieku co najwyżej dwóch lub trzech lat. Brakuje zatem młodego pokolenia. Najmłodsze z żyjących tam drzew mają już około 100 lat.
Dlaczego tak się dzieje – do końca nie wiadomo.
Wykluczono obniżenie się poziomu wód gruntowych i lustra wody
w jeziorze jako główną przyczynę wymierania cisów. Okazuje się, że jest
on podobny do stanów notowanych sto lat temu. Co więcej, porośnięte
turzycą mokradła otaczające rezerwat od południa były wcześniej zwykłą łąką kośną. W grę wchodzi zapewne fatalna kombinacja kilku innych czynników. Jeden z nich to niedostatek światła w coraz bardziej gę· 32 ·
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Miejsce spoczynku opiekuna cisów Hermanna Bocka i jego żony (G.Ł.)

stym i mrocznym lesie liściastym oraz w cieniu rzucanym przez 700 sosen, które na tutejszej żyznej glebie wyrosły do niebywałych rozmiarów.
Co gorsza, niemal połowa z nich jest już sucha. Każde z tych ogromnych drzew, padając, pociąga za sobą jednego cisa, a czasem więcej. Niewykluczone, że cisom szkodzi taksyna gromadząca się w tamtejszej glebie. O zmianach zachodzących w podłożu świadczy między innymi brak
wielu gatunków grzybów. Naukowcy wciąż nie wyjaśnili przyczyn wymierania cisów. Biologia tych pięknych drzew, a także ich wpływ na historię wciąż kryją niezliczone tajemnice.
Czas długich łuków
Dla przyrodników cis pospolity (Taxus baccata) to jedyny przedstawiciel cisowców w Europie i fascynujący relikt dendrologiczny z trzeciorzędu.
Podziw wzbudza jego długowieczność, pod tym względem może konkurować z oliwką. Prawdziwym matuzalemem jest Llangernyw Yew rosnący na
cmentarzu przy kościele św. Dygaina w północnowalijskiej wiosce Llangernyw – najstarsze drzewo i najstarszy żywy organizm w Europie. Jego wiek
szacuje się na 4000 lat. Niewiele mniej, około 3000 lat ma prawdopodob· 33 ·
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nie drzewo w miejscowości Fortingall w Szkocji. Wielu specjalistów uważa jednak, że są to oceny
grubo przesadzone. Ich zdaniem
najstarsze europejskie cisy mają
niewiele ponad 1000 lat. Sławny cis w Henrykowie koło Lubania na Dolnym Śląsku liczący
1250 lat należy zatem do najbardziej wiekowych. Najokazalszy cis
w Europie, z pniem o obwodzie
930 cm w pierśnicy (na wysokości 130 cm), jeszcze do niedawna
Cis i lipa drobnolistna (G.Ł.) rósł w Anglii. Zwykle cisy przybierają jednak formę krzewów
lub niezbyt okazałych drzew, wysokich na kilkanaście metrów. Jedynie na stokach Kaukazu osiągają czasem ponad 30 m.
W porównaniu z niektórymi
swymi zagranicznymi pobratymcami cisy w Borach Tucholskich
są stosunkowo niewielkie i raczej drobne. Nawet Chrobry, na
którym „brakuje tylko podpiKora cisa (G.Ł.)
su samego króla” – jak mawiał
Wyczółkowski, by poświadczyć związki drzewa z pierwszymi Piastami, ma
jedynie nieco ponad 2 m obwodu. Przypomina krzepkiego i nawykłego
do trudów starca, który trwa nieugięcie na straży swego lasu. Dendrologów zadziwiają nie tylko rozmiary cisów w Wierzchlesie, lecz również
ich duża liczba na niewielkiej powierzchni, wiek (niektóre okazy mają
ponad 500 lat) oraz dobra kondycja. Ta cisowa wyspa wyrosła i przetrwała w lasach Pojezierza Pomorskiego, na krańcach zasięgu gatunku,
przy jego wschodniej granicy, biegnącej od Zatoki Ryskiej ku Karpatom
· 34 ·
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Torfowisko w rezerwacie „Cisy staropolskie” (G.Ł.)

i dalej na południe kontynentu. W dodatku na nizinach, podczas gdy cis
to drzewo znane w Europie głównie z gór i okolic podgórskich.
Cis rośnie niezmiernie wolno. W ciągu roku przyrasta o ponad 0,5 mm,
podczas gdy sosna nawet o 1 cm. Drewno cisowe jest niezwykle twarde, spoiste i sprężyste. Zanim ludzie nauczyli się wytapiać i obrabiać metale, było jednym z najtwardszych dostępnych materiałów. Słowianie nazywali je drewnem
żelaznym. Najstarszy znany przedmiot wykonany z drewna to właśnie licząca
45 tys. lat cisowa włócznia, znaleziona na początku XX wieku nad Morzem
Północnym. Z cisa wytwarzano ostrza noży, grzebienie, gwoździe do przybijania gontów, drzewca toporów i halabard, kusze. A przede wszystkim – łuki.
Cisowy łuk walijski, słynny long bow blisko dwumetrowej długości, odegrał ważną rolę w dziejach Europy, przyczyniając się do zwycięstwa Anglików nad Francuzami w bitwach pod Crécy i Azincourt
podczas wojny stuletniej. Strzała wystrzelona z łuku walijskiego niosła
na odległość 300 m i mogła przebić zbroję z 50 kroków, między innymi dzięki sprężystości cisowego drewna.
Strategiczne znaczenie cisów dostrzegano też w średniowiecznej Polsce.
Pierwsze zapisy mające na celu ochronę tych drzew znalazły się w statutach
Ziemi Sieradzkiej, przyjętych w Warcie za panowania Władysława Jagiełły.
Cisy wycinano jednak jeszcze na początku XX wieku. Przed I wojną świa· 35 ·
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tową w zaborze austriackim wycięto na opał tysiące cisów rosnących w lasach pod Krosnem. Podobnie postępowano w innych krajach europejskich.

Przy jednej ze ścieżek dla zwiedzających w rezerwacie w Wierzchlesie, na niewielkim wzniesieniu pod uroczystym festonem cisowych gałęzi,
w XIX wieku postawiono dwa żelazne krzyże. To miejsce wiecznego spoczynku niestrudzonego opiekuna cisów, nadleśniczego Hermanna Bocka
i jego żony. Za rządów Bocka rezerwat przeżywał czasy świetności. Drzewostan radykalnie prześwietlony przez jego poprzedników stał się doskonałym siedliskiem dla młodego pokolenia cisów – ich liczba w niezbyt długim czasie prawdopodobnie się niemal podwoiła. Dziś królestwo cisów zaczyna chylić się ku upadkowi. Oznaki zmierzchu, choć widoczne tylko dla
specjalistów, dodają mu posępnego uroku właściwego każdej dekadencji.
Na szczęście nie ma powodu do wszczynania alarmu. Jeśli nawet liczba cisów zmniejszy się czterokrotnie, to nadal będzie jedną z najliczniejszych
ich populacji w Europie. Zresztą ów nieuchronny kres – wymieranie starego rodu drzew rosnących od wieków na tym samym siedlisku – wynika
z praw natury i, z naszego punktu widzenia, jest wciąż jeszcze bardzo odległy. Nastąpi nie wcześniej niż za 100–200 lat. Do tego czasu święty gaj
z rysunków Wyczółkowskiego powinny przypominać już młode cisy rosnące w niewielkim „Rezerwacie cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko” kilka kilometrów na północ od Wierzchlasu.
W rezerwacie „Jelenia Góra” siewki cisa rosną nad podziw dobrze.
Podobnie rozwijają się w okolicach Wierzchlasu, gdzie na młode drzewka,
które wyrosły z nasion przeniesionych przez ptaki, można natknąć się nawet w odległości 2–3 km od rezerwatu. Ich witalność daje nadzieję, że cis
mógłby powrócić do naszych lasów w większej liczbie. Obecnie w Lasach
Państwowych jest niespełna 23 tys. cisów. To mało, choćby w porównaniu
z ich liczbą w słowackich górach, na przykład w Wielkiej Fatrze naliczono
około 160 tys. cisów. Także na Ukrainie jest znacznie więcej tych drzew niż
w Polsce – tylko w okolicach Kołomyi rośnie 35 tys. sztuk.
· 36 ·
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Korony cisów (G.Ł.)

W Polsce cisy rosną na 400 stanowiskach naturalnych, a na 48 posadzili je leśnicy. Przygotowuje się plany szerszej reintrodukcji gatunku. Nad
jeziorem Bieszewo w pobliżu Wierzchlasu powstanie rezerwat, który będzie bankiem cisowych genów i miejscem badań nad jego hodowlą i wprowadzaniem na nowo do lasów. Rzecz jasna, cisowe drewno – o pięknej wiśniowej barwie – nie trafi do wielkich tartaków i przemysłowych stolarni, ale będzie używane do wytwarzania i dekorowania mebli reprezentacyjnych, galanterii artystycznej i dzieł sztuki. Może nawet grzebieni, choć
już raczej nie łuków.
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GDZIE WODA PŁYNIE PONAD WODĄ
Wyspę królewskich cisów w Wierzchlesie otacza bezkresne morze sosen. Bory Tucholskie liczące około 300 tys. ha to jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. W XIX wieku
sadzono w nim niemal wyłącznie sosny, co wynikało z ówczesnych
zasad gospodarki leśnej. Od połowy XVII wieku w okolicach Tucholi osiedlali się bartnicy, smolarze i myśliwi, zwani Borowiakami. To niewielka społeczność spowinowacona językiem, strojem
· 37 ·

· 38 ·

GDZIE WODA PŁYNIE PONAD WODĄ

i obyczajami z ludnością kaszubską. Dziś borowiackich strojów nie
znajdziemy nawet w najgłębszych
kufrach. Można obejrzeć je jednak
podczas występów miejscowych
zespołów ludowych i w Muzeum
Borów Tucholskich w Tucholi.
Zrekonstruowano w nim dawną
chatę borowiacką, z kuchnią i paradną izbą, gdzie obok domowego ołtarzyka wystawiono jedną
z pierwszych maszyn do szycia, jakie zaczęły trafiać do leśnych osad
pod koniec XIX wieku.
Prawie 70% powierzchni gminy Cekcyn, w której leży
Wierzchlas, zajmują lasy. Obok
Akwedukt w Fojutowie (P.F.) cisów najcenniejsze przyrodniczo
fragmenty to bagna i torfowiska
opodal źródeł rzeczki Stążki. Wielu turystów przyciągają jednak
jeziora – jest ich aż 27. Strzeżone kąpielisko nad Jeziorem Wielkim
Cekcyńskim na skraju miejscowości Cekcyn było jednym z pierwszych miejsc w Borach Tucholskich, gdzie zaczęli dyżurować ratownicy. Dla miłośników dwóch kółek atrakcją są trzy okrężne szlaki tworzące pętle i prowadzące przez najciekawsze miejsca
w okolicznych lasach. Kajakarze mogą zmierzyć się z nurtem Brdy,
zwłaszcza w jej odcinku zwanym Piekiełkiem, gdzie rzeka rwie
wąskim korytem przegrodzonym głazami, niczym górski potok.
Wyjątkowa osobliwość okolic Tucholi to akwedukt w Fojutowie – dzieło dziewiętnastowiecznych inżynierów, przypominające budowlę z czasów rzymskich. Unikatową budowlę z kamienia i żółtej cegły postawiono tak, aby bezkolizyjnie, na różnych
poziomach krzyżowały się dwa cieki wodne. Dołem, w tunelu o długości 75 m, płynie Czerska Struga, a górą (9 m wyżej)
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akweduktem płynie Wielki Kanał Brdy. To niezwykłe skrzyżowanie wzniesiono w latach 1845–1849 podczas wielkich prac
melioracyjnych, których celem było osuszenie kwaśnych łęgów
w pobliżu Czerska i uczynienie z nich bujnych łąk. Siano tam
zebrane trafiało do strategicznych zapasów pruskiej armii. Dziś
na łąki powraca las.
***
Najwięcej prac Leona Wyczókowskiego z czasów jego wypraw do rezerwatu w Wierzchlesie zachowało się w noszącym
jego imię Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Odziedziczyło ono znaczną część z 425 obrazów, grafik, rysunków i pamiątek osobistych, które wdowa po artyście przekazała zgodnie z wolą mistrza bydgoskiemu muzeum miejskiemu w 1937
roku. Oprócz portretów cisów zobaczymy w nim również słynne dzieła z okresu ukraińskiego jego twórczości, między innymi Kopanie buraków i Kurhan na Ukrainie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Rezerwat „Cisy staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” znajduje się
na południowo-wschodnim krańcu Borów Tucholskich, około 4 km
na północ od drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą.
Jadąc samochodem ze Świecia, po minięciu miejscowości Rykowisko, za przejazdem kolejowym, należy skręcić z niej w prawo w kierunku Wierzchucina (jadąc z Tucholi – przed przejazdem w lewo). Lokalna
droga asfaltowa zaprowadzi nas do osady Wierzchlas. Przed jej zabudowaniami, na ostrym zakręcie w lewo, należy zjechać w prawo na rozległy
parking leśny oznaczony dużą tablicą. Są tam tablice informacyjne i miejsca do wypoczynku. Jeśli chcemy dotrzeć do Wierzchlasu pociągiem,
należy wysiąść na stacji Wierzchucin, oddalonej o 4 km od rezerwatu.
Z parkingu do rezerwatu prowadzi leśna ścieżka, która przecina linię
kolejową Bydgoszcz–Gdynia. Idąc tamtędy, należy zachować ostroż-
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ność. Jest to bowiem odcinek magistrali węglowej, którą w latach trzydziestych ubiegłego wieku wybudowano na mokradłach sąsiadujących
z uroczyskiem. Dalej idziemy ścieżką około 500 m wzdłuż drewnianego ogrodzenia rezerwatu do bramy stylizowanej na zabytkową. Do
tego miejsca można dotrzeć także szlakami turystycznymi – pieszymi i rowerowymi: zielonym (Tleń–Błądzim), czarnym (Lniano–Cekcyn)
i żółtym (Bysław–Błądzim).
Na „wyspę cisową”, mającą kształt podkowy przylegającej do jeziora Mukrz, idzie się groblą przez rozlewiska. Zwiedzamy ją, wędrując ścieżką oznakowaną kamieniami pomalowanymi na żółto.
Łączy one najważniejsze miejsca rezerwatu opatrzone tabliczkami informacyjnymi, między innymi: Cis Chrobrego, Sosnę Chopina i mogiłę nadleśniczego Hermanna Bocka. Dotychczas do
cisowego sanktuarium turyści mogli wejść tylko w towarzystwie
uprawnionego przewodnika. Od 2011 roku brama stoi otworem
i każdy może zwiedzać rezerwat na własną rękę. Na razie jest
to eksperyment.
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Nocleg w Cekcynie lub sąsiednich wsiach można znaleźć w około 30 gospodarstwach agroturystycznych, między innymi: Pod Modrzewiem, U Ilony, Jagienka, Gacanek (od około 25 zł) lub w nowym
pensjonacie Nad Jeziorem w Cekcynku (50 zł).
Wygląd zewnętrzny, wnętrza i klimat panujące w jedynej cekcyńskiej
restauracji Cis są dość odstraszające, zwłaszcza wieczorami. Jeśli
jednak zadowolimy się najprostszymi daniami, na przykład kotletem
schabowym, to nie wyjdziemy głodni.
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Większość innych ciekawych miejsc w Borach Tucholskich połączono lokalnymi szlakami rowerowymi, zaczynającymi się i kończącymi
w gminnej wsi Cekcyn. Na przykład żółtym szlakiem dojedziemy do
Piekiełka nad Brdą, a czerwonym, zwanym gołąbkowym, do akweduktu w Fojutowie (17 km). Drogowskazy pokazują, jak dojechać do
ośmiu zabytkowych cmentarzy ewangelickich, odrestaurowanych staraniem stowarzyszenia Światło.
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Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi (ul. Podgórna 3) jest otwarte:
• w dni powszednie w godz. 8–16;
• w lipcu i sierpniu także w soboty i niedziele w godz. 10–16.
Cena biletu wynosi 4 zł.
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy (ul. Gdańska 4) jest otwarte:
• od 1 IV do 30 X w godz. 9–17 (wtorek–piątek) i w godz. 11–18
(sobota i niedziela);
• od 1 XI do 31 III w godz. 9–16 (wtorek–piątek) i w godz. 10–16
(sobota i niedziela);
• w poniedziałki muzeum jest zamknięte.
Normalny bilet wstępu kosztuje 5 zł i ulgowy 3 zł. W soboty
wstęp wolny.
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NURT CZYSTY,
PRZEJRZYSTY

(G.Ł.)

Nurt czysty, przejrzysty

O

d niepamiętnych czasów nad Jeziorem Mokrym panoszyły się wilkołaki, topichy i złośliwe krasnoludy. A co najgorsze, kłobuki, zadomowione na Mazurach groźne stwory, które – przybierając dowolną postać, czy to diablika we fraczku, czy czerwonego kura – wyrządzały wielkie
szkody okolicznym mieszkańcom. Dziś o kłobukach od dawna nie słychać.
Wody Jeziora Mokrego wypełniają głęboką rynnę polodowcową,
długą na 8 km. Wśród wodniaków jezioro słynie jednak z innych złych
sił. Są to mżawki, deszcze i północne wiatry wzniecające niebezpieczną
dla kajaków wysoką falę, nawet do 2 m. Wiosną i jesienią brzegi jeziora często spowija mgła. Ale kiedy w pogodny letni dzień kajakarz płynący szlakiem Krutyni od strony Spychowa wydostanie się na jego spokojne wody, ujrzy na wysokim brzegu po swej lewej stronie ciągnący
się po horyzont mur starodrzewu. W zachodzącym słońcu rdzawe pnie
sosen zdają się płonąć. W górze słychać krzyk bielika... To zachodnia
ściana odwiecznej Puszczy Piskiej, najpiękniejszego lasu na Mazurach.
Tysiąc kajaków
Wiele sosen nad Jeziorem Mokrym liczy ponad 200 lat i mierzy
więcej niż 30 m wysokości. Najstarsza z nich, Królewska Sosna o obwodzie pnia 3,6 m żyła okrągłe 320 lat. Choć obumarła w 1973 roku
i jej wnętrze nieuchronnie zmienia się w próchno, nadal wznosi się nad
zielonymi koronami młodszych sąsiadek. Z północno-wschodniej zatoki jeziora szlak kajakowy skręca pod niewielkim mostkiem w wodną
strugę łączącą łańcuch ciemnych jeziorek.
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Rozlewisko na Krutyni (G.Ł.)

Urodzony w niedalekim Piersławku (dawniej Kleinort), zapomniany dziś niemiecki pisarz i piewca Mazur Ernst Wiechert pisał: „Z ich
czarnej, bagiennej wody jak gdyby za sprawą cudu wypływał czysty, bystry i przejrzysty nurt Krutyni. Płynął bezgłośnie pod rozpiętymi nad
nim szarymi drewnianymi mostkami, rozświetlała go błyskawica przemykającego zimorodka, osklepiały nawisy lasów, z których dolatywało
żałosne nawoływanie orłów” (Lasy i ludzie).
W tym miejscu zaczyna się najpiękniejszy, owiany wspomnieniami
kolejnych pokoleń kajakarzy odcinek szlaku Krutynią liczący 15 km od
Jeziora Krutyńskiego do Ukty. Rzeka płynie leniwie szerokim korytem
o piaszczystym dnie. W płytkiej i przejrzystej wodzie widać zielone cienie szczupaków, ławice sielaw i kępy słodkowodnych gąbek. Niektóre
z nadrzecznych kamieni wyglądają jak zbroczone krwią. To szkarłatne
plamy porastających je tajemniczych glonów – krasnorostów.
Jako pierwsze na szlaku Krutyni pojawiły się nie kajaki, lecz duże
płaskodenne, poruszane na pych łodzie. Już w 1905 roku jeden z właścicieli hoteli we wsi Krutyń zaczął organizować dla swych gości wod· 44 ·
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Leśniczówka w Piersławku, dawnym Kleinorcie (G.Ł.)

ne przejażdżki pychówkami w stronę Jeziora Krutyńskiego. I wciąż,
mimo katastrof historycznych, wojen, zmian granic i ustrojów, w wyniku których dawnych mieszkańców zastąpili nowi, kilkadziesiąt takich
łodzi cumuje w krutyńskiej przystani. Ale Krutyń i okolice to przede
wszystkim kajaki.
Już przed wojną był to szlak znany daleko poza Prusami Wschodnimi i nieźle turystycznie zagospodarowany. W 1935 roku Melchior Wańkowicz pokonał go na składanym kajaku „Kuwaka”. Wyprawę, w której
uczestniczyła jego córka Marta, nazywana Tirliporkiem, opisał w głośnej
książce reportażowej Na tropach Smętka. Dziś liczbę kajaków do wynajęcia w wypożyczalniach, pensjonatach i u właścicieli kwater w Krutyni, Ukcie i okolicznych osadach ocenia się na ponad 1000. Każdego lata
zdarzają się takie dni, na przykłąd w słoneczne długie weekendy, gdy na
rzece tworzą się zatory kajakowe, jak na zatłoczonym miejskim deptaku.
„Widujemy na wodzie panie z torebkami i w eleganckich pantofelkach. Ale kto raz przyjechał nad Krutynię, przeważnie tu wraca już w odpowiednim stroju” – podkreśla miejscowy leśniczy, Feliks Kaczanowski.
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Gdyby stary dąb przemówił
Poza sezonem, gdy ruch w miejscowych restauracjach i ośrodkach
wypoczynkowych zamiera, licząca niewiele ponad 200 stałych mieszkańców Krutyń nadal jest spokojną wioską. Powstała około 1500 roku,
gdy drwale i bartnicy osiedlili się przy zameczku myśliwskim jednego
z ostatnich wielkich mistrzów krzyżackich. W połowie XVII wieku książę elektor pruski rozbudował zamek i ulokował w nim siedzibę jednego
z pierwszych na Mazurach nadleśnictw. Z dawnej rezydencji nie pozostał
dziś kamień na kamieniu, ale we wsi, w której wiele rodzin żyje z pracy w lesie, zachowało się sporo zabytkowych drewnianych chałup sprzed
100 lat. Miejscową pocztę urządzono w stylowej stodole z XIX wieku.
Po II wojnie światowej w jednym z wiekowych domów nad rzeką mieszkał Karol Małłek, działacz mazurski, badacz folkloru i pisarz,
nazywany królem Mazurów. Jego imię nosi dziś najokazalszy, liczący
około 500 lat dąb o obwodzie 5,4 m, rosnący nad Jeziorem Mokrym.
Małłek pisał o nim: „Pamięta on całą historię tej ziemi. Gdyby przemówił kiedyś ludzkim głosem, ileż wspaniałych tajemnic mógłby zdradzić, ileż odkryłby piękna przeszłości, iluż ludziom przypomniałby to,
o czym niektórzy z nich nie chcą pamiętać...”.
Zanim wyrosła Puszcza Piska, a w niej pierwsze dęby, Pojezierze
Mazurskie pokrywał lądolód. Gdy klimat zaczął się ocieplać, lądolód
stopniowo topniał, odsłaniając rzeźbę terenu. W lasach między Krutynią a Wojnowem, na zboczach morenowych pagórków nadal tkwią setki granitowych głazów, przywleczonych ze Skandynawii przez lądolód.
Podczas I wojny światowej jeńcy wojenni, Francuzi i Włosi, pracowali
przy rozkruszaniu tych głazów, aby uzyskać z nich budulec. Dziś miejsce dawnych prac to zapomniane uroczysko. Wśród krzewów można
jeszcze dostrzec fundament, na którym niegdyś stała potężna kruszarka.
Pamiątką po epoce lodowcowej są leśne jeziorka w rezerwacie „Zakręt”,
zarastające grubym kożuchem bagiennej roślinności, i przede wszystkim – krajobraz. Najciekawsze jego formy to moreny czołowe, zwłaszcza
na wznoszącym się do 200 m n.p.m. Pojezierzu Mrągowskim, na zachód od linii Ukta–Wojnowo. Dobrze obrazują je mapy poziomicowe.
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Również rysunek sieci wodnej
na mapach, jakby niedokończonej, niepełnej, bez wyraźnych granic i przeważających kierunków
spływu wód, dowodzi, że ziemie
te ukształtował, i to nie tak dawno, lodowiec. Dalej na południe
za Starymi Kiełbonkami i Rucianem-Nidą zaczynają się równiny
sandrowe, czyli morze piasków,
które osadziły wody wypływające z topniejącego lądolodu. Dziś
na sandrach rosną bory sosnowe
łączące się przez dawną granicę
Rzeczpospolitej z leśnymi ostępami Kurpiowszczyzny.

Portret Ernsta Wiecherta (G.Ł.)

Lasy i ludzie
Północno-zachodnia część Puszczy Piskiej to dla leśników róg obfitości. Na zasobnych w wodę i żyznych glebach w okresach ocieplenia klimatu
około 8000–5000 lat p.n.e. rosły naturalne lasy liściaste, dębowo-grabowe,
a gdy było chłodniej 5000–2500 lat p.n.e. bogate bory mieszane ze sporym
udziałem grabów, dębów, lip, wiązów i klonów. W Nadleśnictwie Strzałowo z hektara lasu można pozyskać 700 m3 drewna, podczas gdy średnia
dla całego kraju to około 400 m3. Teoretycznie, ponieważ tu zrębów zupełnych już się nie stosuje. Od średniowiecza, gdy Krzyżacy utworzyli urzędy
leśne, by strzegły zasobów drewna, bogactwa te były źródłem krociowych
dochodów. Przez stulecia prowadzono w Puszczy Piskiej gospodarkę z dzisiejszego punktu widzenia rabunkową, nawet jeszcze w XVIII wieku, kiedy
zaczęto rysować pierwsze szczegółowe mapy leśne, a na zrębach rozrzucano szyszki, aby dać początek nowym drzewostanom. Dopiero przed dwustu laty w mazurskich lasach zaczęła się nowoczesna gospodarka planowa.
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Leśne jeziorko w rezerwacie „Zakręt” (G.Ł.)

W tutejszych borach, choć w XIX wieku sadzono w nich tylko sosny,
teraz dęby i inne gatunki liściaste odnawiają się naturalnie, wyrastając z przeniesionych wiatrem nasion. Dlatego, choć udział drzew liściastych jest dziś
niższy niż parę wieków temu, Puszcza Piska wciąż ma wiele cech lasu pierwotnego. Ich zachowanie to także zasługa miejscowych leśników, pruskich
i polskich. Leśniczy z Piersławka Zbigniew Sadownikow napotyka w swych
borach, wśród sosnowych monolitów, gniazda dębów sadzonych ludzką
ręką. Dziś to zwykła praktyka, ale w XIX wieku, gdy wielkie obszary obsadzano wyłącznie drzewami iglastymi, był to dowód wielkiej przenikliwości i zrozumienia potrzeby różnicowania drzewostanów. Bardzo prawdopodobne, że stare dęby w tej okolicy sadził ojciec Ernsta Wiecherta, Martin,
który był tu pierwszym leśniczym, od 1887 roku.
Zbigniew Sadownikow – również syn miejscowego leśniczego i wnuk nadleśniczego Leona Sadownikowa, który przybył tu po
II wojnie światowej z Mazowsza – wychowywał się w Piersławku od uro· 48 ·
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dzenia. Pracował potem w lasach
w różnych miejscach i na różnych stanowiskach. Przed piętnastu laty wrócił do rodzinnego
domu i objął po ojcu leśnictwo. Nostalgiczna autobiografia
Ernsta Wiecherta Lasy i ludzie
z czasów dzieciństwa pisarza na
Mazurach to ulubiona książka
obecnego leśniczego: „Bardzo
mi wszystko w niej pasuje. Czuję jakąś wspólnotę” – wyjaśnia.
Noblista w gospodzie
Owa wspólnota losów łącząca ludzi, którzy mieszkali niegdyś
i mieszkają teraz w dawnych Pru- Królewska Sosna nad Jeziorem Mokrym (G.Ł.)
sach Wschodnich, nigdy nie była
idyllą, a często miała rysy tragiczne. Już we wczesnym średniowieczu
w Puszczy Piskiej, zwanej wówczas Puszczą Galindzką, powstawały pierwsze osady. Jak napisał Jan Długosz, do czasu, gdy w XIII wieku Krzyżacy
„ogniem i mieczem i krzyżem te ziemie objęli, były tu rzadkie grodziska
Galindów i jaćwieskich Sudowian strażnice”. Pod rządami zakonu, obok
potomków dawnych Prusów, w większości wytępionych, osiedlali się koloniści z północnych Niemiec i Saksonii oraz najliczniej z Mazowsza.
Na początku XIX wieku ponad 90% mieszkańców Puszczy mówiło po polsku. W powieści Dzieci Jerominów Ernst Wiechert opisał ich:
„pokorni i uniżeni, w ich oczach można było wyczytać tragizm przeszłości. Lecz czasem wyzbywali się pokory. Wybuchał ich ślepy gniew,
dzika nienawiść do świata i Boga, którzy prowadzili z nimi swą grę, wyrzekli się ich, wydziedziczyli, a mimo to żądali zapłaty: pieniędzy i synów, modlitwy i hymnów i pańszczyźnianej pracy. Najpierw przeklinali,
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a potem żałowali. Zaś następnego ranka, gdy gwiazdy lśniły na niebie,
brali znów siekiery na plecy i udawali się na wyręby”.
Według danych z 1926 roku 21% Mazurów mówiło po polsku, ale
podczas plebiscytu w 1920 roku za przyłączeniem tych ziem do Polski opowiedziało się w Puszczy Piskiej tylko kilkunastu głosujących. Kiedy Melchior Wańkowicz płynął Krutynią, wielu mieszkańców jeszcze rozumiało
polską mowę, ale mało kto chciał i miał odwagę przyznać się do tego przed
obcymi. Ostatecznie Mazurzy zostali utraceni dla polskości w czasach PRL.
„W latach siedemdziesiątych wyjechali ocaleni Papieże, Wnukowie, Jaworowscy, Wysoccy (...). Jedynie milczenie może zastąpić tu słowa” – pisał
Andrzej Strumiłło, współautor albumu Mazurski Park Krajobrazowy. Dziś
jako siwowłosi turyści wracają do krainy dzieciństwa. To oni właśnie stanowią większość pasażerów łodzi płynących z wioski Krutyń w górę rzeki. Gdy pokolenie to przeminie, losy dawnych Mazurów staną się pewnie
przeszłością równie odległą, co dzieje pruskich Galindów.
W dzisiejszej Krutyni częściej wspomina się o Johnie Steinbecku niż
o Ernście Wiechercie. W latach sześćdziesiątych autor słynnych powieści,
między innymi Grona gniewu, spędził tu kilka dni wakacji, zaproszony przez polskich kolegów. Opromieniony niedawną Nagrodą Nobla
(w 1962 roku) brał udział w polowaniu i w biesiadach myśliwskich z bigosem i żytniówką. Pewnego wieczoru zawitał do gospody GS mieszczącej
się w zabytkowym drewnianym budynku – dziś jest w nim dyrekcja Mazurskiego Parku Krajobrazowego – i osobiście zamówił piwo.

SZATANOWI NIE ODDAMY
NAWET GUZIKA

SZATANOWI NIE ODDAMY NAWET GUZIKA
W 1935 roku Melchior Wańkowicz i Tirliporek w czasie
podróży po Mazurach spotkali w Wojnowie bardzo szczególnych
Prusaków mówiących po rosyjsku, noszących koszule związywane rzemieniami i capie brody. Filiponi – odłam staroobrzędowców, wyznawców prawosławia, którzy nie uznali reformy cerkwi
w XVII wieku – aby pognębić Antychrysta, wyrzekli się wódki,
tytoniu, a nawet herbaty i guzików. W Rosji prześladowano ich,
· 50 ·

Głazy narzutowe w lesie między Krutynią a Wojnowem (G.Ł.)

Młyn wodny z XIX wieku w Krutyńskim Piecku (G.Ł.)
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więc szukali schronienia w innych krajach. Od 1830 roku osiedlali się w okolicach Ukty na Mazurach, gdzie wybudowali 11
wsi. Ich chaty były drewniane o konstrukcji zrębowej, otoczone ogródkami i ozdobione kwiatami w oknach.
W połowie XIX wieku nad jeziorem Duś wznieśli klasztor
żeński. Ostatnia jego przeorysza zmarła w 1972 roku, a ostatnia mniszka, Afimia Kuśmierz w 2006 roku. W niewielkim
budynku zwieńczonym ośmiokończystym krzyżem zachowała się molenna, świątynia staroobrzędowa z ikonostasem, dawne księgi, ikony i kunsztowny srebrny żyrandol. W samej wsi
wznosi się murowana molenna, wybudowana w 1921 roku,
przypominająca z zewnątrz ewangelicką kirchę.
W sąsiedztwie drewnianych chałup krytych trzciną dawnego Kleinortu (Piersławka), leśniczówka z czerwonej cegły, wybudowana w 1883 roku, w której spędził dzieciństwo Ernst Wiechert, „jawiła się z oddali, jako wytwór ładu i solidności skarbu
państwa”. Dziś, starannie wyremontowana, może uchodzić za dowód gospodarności Lasów Państwowych. Jak dawniej, z dwóch
stron osłaniają ją krzaki bzu, po murach pnie się dzikie wino,
a od północy przylega do niej stara weranda, trochę powiększona.
Ernst Wiechert był jednym z najpoczytniejszych niemieckich pisarzy okresu międzywojennego. Niektórzy z krytyków
porównywali go z Tomaszem Mannem i Hermannem Hessem,
inni lekceważyli. Jego twórczość przepojona jest uwielbieniem
dla ojczystych Mazur – lasów, jezior i prostych ludzi żyjących
w zgodzie z dawnymi tradycjami i zasadami. Pomawiany zrazu
o neopogaństwo, stanął ostatecznie na twardym chrześcijańskim
i luterańskim gruncie. Za krytykę Hitlera więziony był w obozie
w Buchenwaldzie. Przypomina o tym tablica na ścianie leśniczówki. W izbie pamięci w dawnej oborze zgromadzono fotografie, kopie dokumentów i rękopisów oraz portrety pisarza.
***
Spacer po łąkach doświadczalnej fermy jeleniowatych w Kosewie Górnym, należącej do Polskiej Akademii Nauk, przypo· 52 ·

Dawny klasztor staroobrzędowców w Wojnowie (G.Ł.)

Molenna staroobrzędowców z XIX wieku
w Wojnowie (G.Ł.)
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mina małe safari. Na liczących 100 ha, ogrodzonych łąkach żyje
400 danieli, kilkadziesiąt jeleni szlachetnych i jelenie wschodnie, sika. Zwierzęta nie są oswajane, ale przywykły do widoku
ludzi. Niektóre łanie jelenia szlachetnego dają się nawet pogłaskać. Ten gatunek czuje się królem mazurskich lasów, chyba że
pojawią się wilki. Bardziej czujne są jelenie sika i daniele, czasem
zdradzające objawy histerii. Dzięki istniejącej od ćwierć wieku
Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym wiemy dziś zarówno o biologii, jak i o psychologii jeleniowatych dużo więcej niż dawniej. Pracownicy stacji doświadczalnej chętnie dzielą się wiedzą i spostrzeżeniami ze zwiedzającymi.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Szlak kajakowy rzeką Krutynią ma 105 km długości i łączy 10 rzek
i rzeczek oraz 20 jezior w Puszczy Piskiej – od Jeziora Gielądzkiego na północy do Jeziora Nidzkiego na południu. Sama Krutynia
(26 km długości) wypływa z Jeziora Krutyńskiego. Tu zaczyna się
popularny wśród kajakarzy, najpiękniejszy odcinek szlaku kończący się w Ukcie.
Pierwszy etap (2,5 km) prowadzi wśród lasów do wsi Krutyń; jest
to także trasa rejsów łodziami (20 zł od osoby dorosłej). Z Krutyni
można wybrać się pieszo lub rowerem na wycieczkę ścieżką przyrodniczą do rezerwatu „Zakręt” (3,5 km szlakiem żółtym) lub do Królewskiej Sosny i dębu Karola Małłka (12 km szlakiem niebieskim).
Około 2 km za wsią Krutyń rzeka tworzy rozlewisko, przy którym stoi
dawny młyn wodny z XVIII wieku i znajduje się maleńka osada Zielony Lasek. Tam kajakarzy czeka przenoska (70 m po prawej stronie).
Poniżej młyna, przed wsią Rosocha, rzeka zmienia kierunek
z południowego na północno-wschodni; 3 km dalej po obu jej
stronach zaczynają się rozległe trzcinowiska i łąki ciągnące się
do Ukty.
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Spływ kajakowy Krutynią (G.Ł.)

Ferma jeleniowatych w Kosewie Górnym (G.Ł.)

Do Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym z fermą jeleniowatych dojedziemy od drogi krajowej nr 16.
W Kosewie (między Mrągowem a Mikołajkami) trzeba z niej
skręcić w drogę lokalną na południe, w kierunku Krutyni. Za zabudowaniami Kosewa zobaczymy przy niej tablicę informacyjną
i drogowskaz wskazujący dojazd do stacji. Zwiedzanie obiektu z przewodnikiem trwa około 1,5 godziny i kosztuje 15 zł od
osoby.
Do leśniczówki w Piersławku dojedziemy drogą Piecki–Mikołajki. Widać ją około 3 km za Pieckami po prawej stronie szosy. Zwiedzanie
Izby Pamięci kosztuje 4 zł.
We wsi Krutyń można przenocować w ośrodku Mazur Syrenka
(od 25 zł), stanicy PTTK (od 30 zł), pensjonacie Magda (70 zł),
hotelu Habenda (od 60 zł), Pokojach nad Rzeczką (35 zł), a tak-
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Obecnie jest to prywatne muzeum na terenie gospodarstwa agroturystycznego. Można tam dopłynąć rzeczką Dusianką, dopływem
Krutyni (na wysokości Wojnowa w prawo). Samochodem dotrzemy
tam, jadąc od drogi krajowej nr 58 (Ruciane–Szczytno) szosą prowadzącą na północ w stronę Ukty. Przed Wojnowem drogę do klasztoru wskazuje drewniany drogowskaz. Molenna z 1921 roku znajduje
się w centrum wsi, przy głównej drodze.
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Z Krutyni do Ukty (13 km) można dopłynąć kajakiem w około 3 godziny. Większość kajakarzy pokonuje tę odległość w 4–5 godzin, ponieważ zatrzymują się w barach i restauracjach, specjalnie dla nich
przeznaczonych (jest ich pięć).
Największe wypożyczalnie kajaków w okolicy to: Wodnik, As-Tour
i Nadolny we wsi Krutyń oraz Kajaki Centrum w Ukcie. Cena za kajak wynosi 20–25 zł dziennie. Jeśli doliczymy transport z miejsca
lądowania, to cena wyniesie 35–40 zł.
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że w licznych gospodarstwach agroturystycznych i pensjonatach
w okolicy. Wśród restauracji wyróżnia się Krutynianka z tarasem wychodzącym nad rzekę; serwuje między innymi zupę pokrzywową,
sandacza po mazursku i dzyndzałki warmińskie. Warto też skorzystać z usług restauracji Mazurskiej i karczmy Zacisze mieszczącej się
w starym budynku remizy strażackiej.
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ŚWIĘTEGO EUSTACHEGO

(Archiwum Nadleśnictwa Krynki)

Ogród Świętego Eustachego

O

d czasu, gdy przed II wojną światową nieprzebrane gromady wyznawców proroka Ilii – w oczekiwaniu zapowiedzianego przez
niego końca świata – ściągały do uroczyska Wierszalin i cerkwi w Grzybowszczyźnie, nie było w Puszczy Knyszyńskiej tak licznych tłumów.
Dziś ich celem jest Silvarium – magiczny ogród leśny przy siedzibie
Nadleśnictwa Krynki w Poczopku.
Założono go zaledwie kilka lat temu, ale można w nim zobaczyć
ponad 120 gatunków roślin, w tym 90 gatunków ziół, a także jastrzębie, bociany, mrówki i pszczoDroga prowadząca do Silvarium
ły oraz torfowiska wysokie i ni- w Poczopku (G.Ł.)
skie, bobrowe tamy i dziesiątki
najrozmaitszych przyrodniczych
dziwów. W Galerii na Skraju
Puszcz wystawiono „leśno-bornego ptagassa” – stwora z borsuczym pyskiem, różkami, ogonem bobra i skrzydłami drapieżnego ptaka. Ten zoologiczny żart
cieszy się niebywałym powodzeniem wśród zwiedzających.
Zainteresowanie wzbudza
też „ziołowa tryba”, czyli ścieżka,
przy której rośnie ponad 80 ziół,
od wieków stosowanych w medycynie ludowej. Na Podlasiu leśną przecinkę nazywa się trybą.

Ogród Świętego Eustachego

Park megalitów – głazy narzutowe w Poczopku (G.Ł.)

Czasem zainteresowanie nią jest wręcz przesadne. Zdarza się, że kępki ziół,
szczególnie cenionych jako medykament lub służących do sporządzania
nalewek, po prostu giną. Do Silvarium przyjeżdżają nie tylko znawcy leśnych ziół i lasu oraz miłośnicy przyrody, wielu ze zwiedzających z ledwością rozróżnia dęby po kształcie ich liści i brzozy po kolorze kory. Raczej
odwrotnie, ogród w Poczopku to Puszcza Knyszyńska, licząca 1000 km2,
w miniaturze, a nawet – miniatura polskiego lasu nizinnego dla opornych.
Co słychać w puszczy na pierwiośniu
Od czasu, gdy kilkadziesiąt lat temu zagubioną w Puszczy Knyszyńskiej
osadę Poczopek uczyniono siedzibą nadleśnictwa, nikt tu nie zaglądał, poza
kupującymi drewno. Dlatego wydawało się, że przerobienie dawnej owczarni na galerię leśną, czyli multimedialne muzeum poświęcone puszczańskiej
przyrodzie, to tylko fantazja nadleśniczego Waldemara P. Sieradzkiego.
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Głazy narzutowe w Poczopku (M.M.A.)

„Ludzie chodzą po lasach i nic ciekawego nie widzą. Chcemy, żeby
nauczyli się u nas patrzeć na las, a potem wyruszyli na leśne szlaki”
– wyjaśnia nadleśniczy, inspirator i spiritus movens Silvarium.
W Galerii na Skraju Puszcz za naciśnięciem guzika oznaczonego nazwą
wybranego ptaka (jest ich kilkadziesiąt) usłyszymy jego nagrany głos i zobaczymy w świetle zapalonego reflektora naturalnej wielkości przedstawiciela
interesującego nas gatunku. W muzeum zgromadzono oprócz wypchanych
ptaków także najliczniej występujące w Puszczy Knyszyńskiej okazy miejscowej fauny. Do galerii w Poczopku na ekspozycję trafiają tylko egzemplarze,
które padły z przyczyn naturalnych, a mimo to wielu przyrodników i ekologów wyraża swoje niezadowolenie. Zwiedzający Silvarium nie podzielają jednak tych krytycznych opinii. Od wieków bowiem wiadomo, że leśne zwierzęta w całej swej okazałości, choć wypchane, mocno poruszają wyobraźnię
zwiedzających, budząc w nich zaciekawienie lasem i jego przyrodą.
Aby wzmóc owo zainteresowanie, w Poczopku wykorzystano ludzką przywarę – skłonność do podglądania innych. Dzięki szklanym ścia· 61 ·
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Poromierz słoneczny (G.Ł.)

nom ula możemy zobaczyć domowe życie pszczół, uwijające się robotnice, a niekiedy samą jej wysokość królową. Szklane ścianki ma też formikarium, czyli mrowisko, połączone tajnym przejściem z lasem. W Ptasiej Chacie wzniesionej na skraju torfowiska można zobaczyć gody sikorek i kowalików mieszkających w oszklonych budkach lęgowych. Jest to
jednak przywilej tylko wybranych miłośników i znawców ptaków. Opodal chaty i na łąkach nad rzeczką Poczopówką przechadzają się rezydenci tutejszego przytuliska dla ptaków, między innymi sześć bocianów, które po wypadkach i chorobach nie odlatują na zimę. Na stawie pływa łabędź po operacji kręgosłupa. Inni pensjonariusze – piękny jastrząb gołębiarz, sowy różnych gatunków, w tym ogromne tajemnicze puchacze – do
czasu wyzdrowienia i wypuszczenia na wolność mieszkają w wolierach.
Pewna reporterka telewizyjna, zwiedziwszy lśniącą świeżością osiedlową ciepłownię w Poczopku, najwyraźniej nie rozumiejąc wyjaśnienia przewodnika, zmartwiła się: „ale jak zimą zaczniecie palić, to się wszystko zabrudzi”. Rzecz w tym, że od czasu oddania do użytku nowych instalacji
ciepłowniczych w Poczopku nikt w piecach c.o. nie pali. Cała osada, dzięki
· 62 ·
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Zegar analematyczny (P.J.)

ekologicznym pompom ciepła, jest ogrzewana ciepłem z głębi Ziemi.
W hydrobotanicznej oczyszczalni do unieszkodliwiania ścieków zaprzęgnięto z kolei nie bakterie, lecz puszczańskie rośliny bagienne. Obok tych nowinek zobaczymy w Poczopku replikę dawnego mielerza do wypalania węgla
drzewnego, dziegciarnię i barć, a także kapliczkę św. Eustachego, najstarszego patrona lasu i leśników, którego czczono jeszcze przed św. Hubertem.
Leśny ogród Nadleśnictwa Krynki jest instytucją jedyną w swoim rodzaju. Rzetelna, oparta na wiedzy naukowej ekspozycja muzealna i misja edukacyjna łączą się z pasjami i kolekcjonerskimi talentami
przyświecającymi twórcom gabinetów osobliwości. Slivarium to zarazem silva rerum, czyli las rzeczy, albo w polskiej wersji – groch z kapustą, czyli coś dla ciekawych świata i jego spraw.
Obecność mocy natury ożywionej i nieożywionej w Poczopku czuje się na każdym kroku. W pobliżu budynku nadleśnictwa, obok klasycznego zegara słonecznego wznosi się kamienna tablica poromierza
fenologicznego. Cień słońca rzucany przez pręt – gnomon pokazuje na
nim oprócz godzin także fenologiczne pory roku, odmierzane rytmem
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wędrówek zwierząt, odlotów i przylotów ptaków, kwitnieniem i owocowaniem roślin. Na poromierzu jest aż 12 pór roku, w tym pierwiośnie, przedzimek i spodzimek, rzadko dziś dostrzegane.
Wyrazem fascynacji prehistorycznych ludów siłami natury i jednocześnie poczucia zależności od nich były monumentalne budowle kamienne, megality. Dziś, po dwóch tysiącleciach chrześcijaństwa architektura megalityczna, wyrażająca kult matki Ziemi, to świat zapomnianych demonów. W Poczopku można się do niego zbliżyć na wyciągnięcie ręki. Na łąkach Silvarium zgromadzono prawie 100 głazów narzutowych, zwiezionych z Podlasia, nawet z terenów oddalonych o 70 km. Niektóre z nich leśnicy ściągnęli już z placów zakładów surowców budowlanych, gdzie miały zostać rozbite i zmielone na kruszywa. W Poczopku
z mniejszych z nich ułożono celtycki krąg kamienny, a z większych konstrukcje przypominające budowle megalityczne – dolmeny i menhiry.
Między Litwą a Koroną
Tak naprawdę nie ma dowodów, by kulty megalityczne sięgały kiedykolwiek tych stron. Podlasie od niepamiętnych czasów, najpewniej
jeszcze zanim osiedlili się tu we wczesnym średniowieczu Jaćwingowie,
to ziemie, na których krzyżowały się wpływy różnych religii i kultur. Za
czasów dawnej wielokulturowej Rzeczpospolitej – polskiej, litewskiej,
ruskiej, żydowskiej i tatarskiej – skrajem Puszczy Knyszyńskiej biegła
granica między Litwą a Koroną.
Wśród budowniczych okrętów w całej Europie znane były niegdyś
masztowe sosny z Puszczy Knyszyńskiej. Nazywano je supraskimi, od starego puszczańskiego miasteczka Supraśla. Dziś wiekowe sosny nie są już
tak poszukiwane jak dawniej, ale Puszcza Knyszyńska znów zyskuje sławę.
Tym razem docenili ją polscy i zagraniczni turyści oraz przyrodnicy, którym przypomina południowo-zachodnią tajgę. Oczywiście, nie może równać się z Puszczą Białowieską. W Puszczy Knyszyńskiej drzewa są młodsze
i rosną na mniej urodzajnych glebach. Przeważają sosny i świerki, sporo
jest olch, dębów i brzóz. Atutem, którego nie ma Puszcza Białowieska,
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Ksyloteka (Archiwum Nadleśnictwa Krynki)

Fragment Silvarium (Archiwum Nadleśnictwa Krynki)
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jest wielka rozmaitość krajobrazów, bogactwo wód – ponad 400 źródeł,
w tym wiele artezyjskich – niezliczone rzeki i strumyki, mokradła, malownicze pagórki i parowy. Żyje tam wolne stado żubrów, liczące już prawie 100 zwierząt. Można je przy odrobinie szczęścia zobaczyć z wieży widokowej na leśnych polanach w pobliżu Poczopka.
Przed wiekami Puszcza Knyszyńska, stanowiąca część ogromnej
Puszczy Grodzieńskiej, od zachodu sąsiadowała z rozległymi borami
Puszczy Kryńskiej porastającymi dzisiejszą gminę Krynki. Tę ostatnią
znamy jedynie z kronikarskich zapisków. Już na przełomie wieków XVI
i XVII miejsce lasów zajęły pola uprawne i wsie – wielobarwna mozaika ludów, wyznań i stanów. Były tu ziemiańskie folwarki, polskie i białoruskie wsie królewskie, szlacheckie zaścianki i osady tatarskie... No
i same Krynki – w ponad 90% zamieszkane przez Żydów.
Okolice zaczęły wyludniać się podczas I wojny światowej, gdy na
wschód ruszyła wielka fala „bieżeńców”, ludności prawosławnej uciekającej przed wojskami niemieckimi. Nie wszyscy z nich wrócili, zwłaszcza że
w wolnej Polsce nie witano ich z otwartymi ramionami. To właśnie spośród
nich wywodzili się wyznawcy proroka Ilii, niepiśmiennego prawosławnego chłopa Eliasza Klimowicza, który w Wierszalinie budował nową stolicę
świata, do której diabeł miał nie mieć przystępu. Zanim jednak powstała, zdążył dokonać wielu szatańskich dzieł. Prorok Ilia, aresztowany przez
NKWD, umarł na Sybirze. Kryńskich Żydów wymordowali hitlerowcy.
Każda jeziora ma swego potwora
Po II wojnie światowej, gdy okolice Krynek stały się zapomnianym skrawkiem dawnej Grodzieńszczyzny, a nowa granica przecięła ich
dawne historyczne i gospodarcze związki z Litwą, zaczęły też pustoszeć
wsie wokół niemal wymarłego miasteczka. Przez parę dziesiątków lat
porzucone pola o nieurodzajnych glebach, przejęte przez ogromny PGR
Krynki, próbowano uprawiać wbrew ekonomicznemu rozsądkowi. Jedynie najgorsze grunty zalesiono około 1970 roku. Dopiero po 2000
roku, w połowie poprzedniej dekady podjęto radykalne decyzje – w cią· 66 ·

Kapliczka św. Eustachego przy
Szlaku Ekumenicznym (G.Ł.)

Rzeźba Lasowida (G.Ł.)

Płaskorzeźba podlaskiego diabła Kuwasa
(G.Ł.)
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gu niespełna 10 lat posadzono w okolicach Krynek miliony drzew. Dziś
zielone młodniki, chronione przed wiatrami szpalerami brzóz zajmują
ponad 5 tys. ha, a całą tę uformowaną przez lodowiec malowniczą, pagórkowatą okolicę zaczęto nazywać „małymi Bieszczadami”.
Dla leśników z Nadleśnictwa Krynki zalesianie terenów porolnych
było i jest wielkim wyzwaniem. Ziemia, na której od wieków siano
i zbierano, różni się zasadniczo od gleb leśnych. Wiele młodych drzew
nękanych przez choroby, zwłaszcza hubę korzeniową rozprzestrzeniającą się jak zaraza pod powierzchnią ziemi, nie dożyje wieku dojrzałego. Aby choć trochę poprawić warunki ich bytowania, zbudowano
zbiornik retencyjny wodny Ozierany. Jest to sztuczne jezioro (17 ha)
o czystej wodzie z lokalnych źródeł. Dziś stało się ulubionym miejscem
do wędkowania i największym w okolicy kąpieliskiem.
Puszcza Kryńska zaczyna się odradzać. Odradzają się też tu leśne
i wielokulturowe tradycje – niejako z pomocą kryńskich leśników. Wokół Ozieran wytyczyli oni Szlak Ekumeniczny, który z uwagi na ideowe
bogactwo można nazwać też eklektycznym. Wznoszą się przy nim rzeź· 68 ·
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bione w pniach drzew wkopanych w ziemię korzeniami do góry figury starosłowiańskiej opiekunki lasów i zwierząt Dziewanny, tatarskiego pułkownika Samuela Murzy Krzeczkowskiego, bezimiennego Żyda
i młodszego – narodził się współcześnie – brata Świętowita, Lasowida.
Napotkamy tu kapliczkę św. Eustachego i kamienną płaskorzeźbę dawnego podlaskiego diabła Kuwasa, a w falach jeziora dostrzeżemy wielkiego tajemniczego jaszczura Łobodę.
„No bo jakie by to było jezioro bez swojego potwora?” – zauważa nadleśniczy Sieradzki.
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Jeszcze dziś starzy
polscy Tatarzy potrafią
wskazać, gdzie w Kruszynianach wznosił się
dwór pułkownika Samuela Murzy Krzeczowskiego, który otrzymał tę
wieś w nagrodę za uratowanie życia królowi
w bitwie pod Parkanami
i około 1680 roku osiedlił się w niej ze swymi
Meczet w Kruszynianach (G.Ł.)
żołnierzami. Dziś tatarskie „dusze” można tu policzyć na palcach, ale stopniowo ich
przybywa, bo do wsi zaczynają wracać potomkowie królewskich
Lipków. Obecnie cała ich społeczność, rozproszona po kraju, liczy
około 4 tys. osób. Nieprzerwanie czynny jest miejscowy meczet
z końca XVIII wieku, najstarsza świątynia muzułmańska w Polsce.
Skromna drewniana budowla o malowanych na zielono ścianach
zdobionych rzeźbionymi arabeskami przypomina swojski wiejski kościółek lub cerkiewkę. Z zewnątrz różni się jedynie wykoń· 69 ·

***
Największym placem gwiaździstym w Europie jest paryska Étoile. Zaraz za nim idzie sześcioboczny rynek, dziś
plac Jagielloński w Krynkach. Z jego naroży i środka każdej pierzei rozchodzi sie promieniście 12 ulic. Plac, podobnie jak całe nowe rozplanowanie Krynek, zaprojektował włoski architekt Józef de Sacco, a inicjatorem przebudowy miasta w II połowie XVIII wieku był słynny reformator i działacz gospodarczy, ówczesny dzierżawca ekonomii grodzieńskiej, podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz. O Krynkach już
wcześniej słyszano w Litwie i Koronie. Na początku XV wieku zbudowano tu, w Puszczy Grodzieńskiej, dwór książęcy,
w którym król Jagiełło spotkał się z litewskim księciem Zygmuntem Kiejstutowiczem.
Przez trzy stulecia ton nadawali miastu Żydzi. W 1914
roku stanowili 90% z około 10 tys. mieszkańców. Miejscowa
gmina żydowska była liczniejsza niż białostocka. Od połowy
XIX wieku przedstawiciele społeczności żydowskiej zajmowali się przede wszystkim garbarstwem. Był to trochę nietypowy
sztetl, ponieważ przeważali w nim żydowscy robotnicy z garbarni. Według przekazów żydowscy garbarze nauczyli się sztuki wyprawiania skór od swych sąsiadów, Tatarów.
· 70 ·
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Tablica na bramie cmentarza muzułmańskiego
w Kruszynianach (M.M.A.)

czeniem: jej nakryte
hełmami wieże – minarety są zwieńczone
złoconymi półksiężycami, a nie krzyżami.
Na pobliskim mizarze, cmentarzu muzułmańskim, udało się
odczytać cytaty z Koranu i nazwiska na nagrobkach pochodzących z 1744 roku.
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Z wielu dawnych
synagog zachowały się
dwie. Synagoga Kaukaska służyła głównie ubogiej ludności z dzielnicy
Kaukaz. Zbudowano ją
w połowie XIX wieku
w stylu mauretańskim.
Budynek o czterospadowym dachu wzniesio- Synagoga w Krynkach (G.Ł.)
no na planie kwadratu
o boku 16 m. Wyróżnia się na tle dzisiejszej zabudowy Krynek orientalnymi fryzami, gzymsami i płycinami. Druga synagoga, nazywana Jentes, należy do nielicznych bożnic chasydzkich, które przetrwały w Polsce do dziś. Była to synagoga Żydów ze Słonimia. Pozostał po niej piętrowy budynek z dekoracyjnymi ceglanymi detalami na elewacjach. Ostatnio mieścił
się w nim skup butelek.
W 1662 roku, na mocy przywileju Jana Kazimierza, założono w Krynkach cmentarz żydowski. Najstarsze nagrobki pochodzą
z połowy XVIII wieku. Do naszych czasów zachowało się 500 macew; są zniszczone, nieczytelne i wiele z nich leży na ziemi. Więcej macew, około 2000, stoi w regularnych rzędach na nowszym
cmentarzu z XIX wieku. W większości są to klasyczne nagrobki aszkenazyjskie charakteryzujące się skromną i uproszczoną symboliką.
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Silvarium w Poczopku znajduje się na rozległej polanie na wschodnim skraju Puszczy Knyszyńskiej, przy drodze krajowej nr 750, między Białymstokiem a Krynkami. Jadąc nią z Białegostoku do Poczopka, należy skręcić w prawo, około 15 km za Supraślem. Przy drodze
ustawiono dobrze widoczne drogowskazy. Jedna z dwóch dróg, które
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Do Kruszynian, odległych od Krynek o około 10 km na południe, prowadzi droga lokalna. Jednak zanim dotrzemy do Kruszynian, warto skręcić
w lewo w drogę na Łosiniany (około 0,5 km przed meczetem), aby dojechać do Szlaku Ekumenicznego. Tworzy on pętlę o długości 5,5 km.
Szlak można przebyć pieszo, rowerem, a nawet samochodem, zgodnie
z ruchem wskazówek zegara. We wszystkich atrakcyjnych miejscach,
przez które wiedzie trasa, urządzono parkingi.
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Czarna Bia³ostocka

W Krynkach nie sposób przeoczyć placu gwiaździstego, na którym
zbiegają się wszystkie drogi prowadzące do miasteczka. Synagoga
Kaukaska, obecnie dom kultury, znajduje się przy ul. Piłudskiego, 100
m na zachód od rynku. Synagoga Jentes miesci się przy ul. Czystej,
na południe od placu. Do cmentarza żydowskiego prowadzi ul. Legionowa (około 1 km na północny wschód), a potem Zaułek Zagumienny.
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W weekendy najlepiej zatrzymać się na parkingu przy szosie i resztę drogi, niespełna kilometr, przebyć piechotą.
Silvarium jest otwarte:
• od 1 V do 30 IX codziennie w godz. 9–17;
• od 1 X do 30 IV w dni powszednie w godz. 9–14, w drugą sobotę
i trzecią niedzielę miesiąca w godz. 10–13.
Obiekty w plenerze można zwiedzać codziennie od świtu do zmroku.
Zwiedzanie Silvarium, w tym Galerii na Skraju Puszcz, jest bezpłatne.
Turyści indywidualni mogą dołączyć do grup oprowadzanych przez
przewodnika o godz. 10:30, 12:30, 14:30 i 15:30.
Na polanie przeznaczonej na ognisko można urządzić biesiadę,
na przykład dla rodziny lub przyjaciół, wcześniej trzeba zarezerwować termin. Płaci się tylko za drewno do ogniska. Na łąkach Silvarium
dozwolone jest plażowanie.

Bia³ystok
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zaczynają się przy szosie, prowadzi wprost do Silvarium, ale otwarta jest tylko w dni powszednie, w godzinach pracy nadleśnictwa.
Druga okrąża Silvarium z prawej strony i prowadzi do maleńkiej wsi
Poczopek.
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Dowodem na to, że tatarskie tradycje są ciągle tu obecne, jest Tatarska
Jurta – sławne już gospodarstwo agroturystyczne w Kruszynianach. Można w nim przenocować (50 zł), ale przede wszystkim warto spróbować
tatarskich specjalności, na przykład pierekaczewnika przypominającego
nieco lasagne, jagnięciny z pilawem i listkowca (listkowane ciasto drożdżowe z serem, makiem lub jabłkami).
Noclegi (40 zł) i jedzenie w Kruszynianach oferuje także Dworek pod Lipami, w starej stylowej szkole. Owego stylu brakuje jedynej restauracji
w Krynkach, Gospodzie pod Modrzewiem. Ten spółdzielczy lokal z salą
wielką jak remiza mieści się w popeerelowskim pawilonie. Ale obiad można zjeść w nim bez obaw.
Ponadto w okolicy noclegi oferują między innymi gospodarstwa agroturystyczne Marka Marszałka w Łapiczach i Wiesława Kundzicza w szlacheckim zaścianku Kundzicze, gdzie znajduje się także Gospoda w Chlewie. Od niedawna można przenocować też w Poczopku, w położonej
kilkaset metrów od Silvarium stadninie koni z hotelem o nazwie Stanica Kresowa (90 zł).
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Dąb Bartek Superstar

K

ażdej wiosny leśnicy, przyrodnicy, miłośnicy historii – wielkie rzesze oddanych zwolenników Bartka w Zagnańsku i całym kraju,
a nawet za granicą – oczekują z niepokojem, czy pochylony wiekiem
najsławniejszy polski dąb wypuści nowe pędy i okryje się świeżymi
liśćmi. Mało kto zdradza się z tymi obawami. Wszyscy – zarówno jego
opiekun i przewodnik Mieczysław Starz, od wiosny do jesieni całe dnie
strzegący niestrudzenie królewskiego drzewa, jak i zwykli mieszkańcy
sąsiednich Kielc, którzy przyjeżdżają do Zagnańska, by zrobić sobie pod
dębem ślubne fotografie – wierzą, że widok Bartka będzie cieszył oczy
i umacniał ducha jeszcze wielu pokoleń.
Także większość dendrologów sądzi, że choć końce gałęzi dębu zaczynają usychać, może mieć przed sobą sporo lat życia, pod warunkiem
że nie przewrócą go letnia burza lub jesienna wichura. Aby oddalić katastrofę zagrażającą drzewu, w kilka lat po II wojnie światowej najpotężniejsze konary wzmocniono drewnianym podporami. Dziś zastępują je
teleskopowe stalowe dźwigary amortyzowane gumowymi podkładkami.
Jest ich aż jedenaście. Pomimo to statyka dębu nieubłaganie się pogarsza. Wkrótce podtrzymująca go konstrukcja zostanie wzmocniona dodatkowymi podporami i linowymi odciągami, które będą przeciwdziałać
siłom skręcającym, szczególnie niebezpiecznym dla stabilności drzewa.
Dendrolodzy w poszukiwaniu metryki
Na barkach władz gminnych, leśników z Nadleśnictwa Zagnańsk
i inżynierów, którzy zajmują się ratowaniem Bartka, spoczywa ogromna
· 75 ·
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Dąb Bartek w Zagnańsku (G.Ł.)

odpowiedzialność. W kraju chyba nie ma innego pomnika przyrody,
który budzi tak silne uniesienia narodowe, a zarazem uczucia związane
z uniwersalnymi doświadczeniami ludzkiej egzystencji. Halina Dolazińska, autorka przedmowy do antologii Dąb jak chłop Andrzeja Piskulaka,
zawierającej 37 wierszy poświęconych Bartkowi, napisała:
„ ... Tysiącletnie drzewo symbolizuje tęsknotę za konkretem, za historią
jako wartością dotykalną, znaną, dającą poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony w przedstawionych utworach dąb Bartek staje się archetypem
ludzkiego losu, niezmiennego bez względu na czas i okoliczności. Zawsze podległego tym samym prawom: dojrzewania, radości, rozpaczy,
rozczarowania i niezmiennie niespełnionej tęsknoty do nieśmiertelności”.
Od czasów zaborów dąb w Zagnańsku jest symbolem polskiej historii – nieugiętego trwania na przekór dziejowym zawieruchom. Fizyczna potęga, witalność i długowieczność owego żywego pomnika z czasów
piastowskich niezmiennie budzą patriotyczną dumę. Duma ta poparta
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jest wymiernymi argumentami.
Obwód Bartka przy ziemi wynosi 13,40 m, na wysokości 130 cm,
czyli w pierśnicy – 9,85 m. Drzewo jest wysokie na prawie 30 m.
Pień wraz z konarami to łącznie aż
72 m3 drewna dębowego – bardzo
twardego i ciężkiego, jak drewno
wszystkich starych dębów (1 m3
waży niemal tonę). Niestety, nie
mamy równie dokładnych danych
odnoszących się do jego metryki.
Pewne jest, że daleko mu do 1200
lat, które dawano mu jeszcze w latach międzywojennych.
W czasach II RP Bartek
był najpotężniejszym i najstarszym drzewem w Polsce. Po wojnie w nowych granicach znalazły
się dwa inne sędziwe dęby szypułkowe – Chrobry w Piotrowicach
koło Szprotawy na Ziemi Lubu- Blizny na pniu Bartka uzupełniono korą
skiej i Dąb Bażyńskiego w Kady- młodszych dębów (G.Ł.)
nach koło Elbląga. W latach sześćdziesiątych XX wieku przeprowadzono badania, w których wykorzystano świder przyrostowy Presslera. Na postawie
wyników pomiarów uznano, że Bartek jest najmłodszy spośród trzech najstarszych drzew w Polsce. Jeśli wierzyć tym ustaleniom, to Bartek ma 680 lat,
podczas gdy Dąb Bażyńskiego liczy 710 lat, a Chrobry – 754 lata. Sami autorzy badań przyznali, że ich wyniki mogą być obarczone błędem, nawet do
60 lat. Sęk w tym, że wszystkie stare dęby są spróchniałe lub puste w środku pnia. Świder przyrostowy pozwala więc na zmierzenie jedynie tego, jak
szybko drzewo stawało się grubsze w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Rachunki dotyczące wieku zasadzają się na porównaniu średnicy pnia z przyjętym dość arbitralnie wskaźnikiem jego rocznego przyrostu na grubość.
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Puszcza Świętokrzyska (K.P.)

„Nie da się tych przyrostów precyzyjnie określić, bo nie wiemy,
w jakich warunkach, samotnie czy w otoczeniu innych drzew, drzewo rosło w czasach swej młodości i dojrzałości. Musimy pogodzić się
z tym, że przy obecnym stanie wiedzy nie uda nam się ustalić dokładnego wieku starych dębów” – wyjaśnia Stanisław Janicki, emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. I dodaje: „Chociaż
bardzo możliwe, że to właśnie nasz Bartek jest najstarszy, ponieważ na
jego średnicy musiał odbić się pożar przed stu laty”.
Z dymem pożaru
Tak czy inaczej, prawie 700 lat to z ludzkiej perspektywy długi
czas. Bartek, rosnący nad brzegiem Bobrzy przy średniowiecznym szlaku wiodącym z Bodzentyna na zachód, pamięta początki panowania
Kazimierza Wielkiego. Był już sporym drzewem, gdy w kuźnicach nad
rzeką kuto miecze i topory przed walną rozprawą z Krzyżakami pod
Grunwaldem. Miał ponad 300 lat, kiedy w hutach w Puszczy Świę· 78 ·
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Brama Piekielna – pomnik przyrody w okolicach Suchedniowa (K.P.)

tokrzyskiej popłynęła pierwsza surówka z wielkich pieców. Wątpliwe,
by – jak chcą legendy – w jego cieniu sprawował sądy Kazimierz Wielki i na próżno szukać dziupli, w której Jan III Sobieski, wracając spod
Wiednia, kazał schować flaszkę wina i turecką szablę. Całkiem prawdopodobne jednak, że chronił się pod nim przed deszczem lub słońcem
ksiądz Staszic, gdy za czasów Królestwa Polskiego budował w okolicy
nowe huty i kuźnie Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.
Nie da się dziś wyjaśnić tragicznej tajemnicy Bartka z czasów powstania styczniowego: czy po bitwie pod Bobrzą w czerwcu 1863 roku
na jego konarach powieszono dwóch powstańców?, czy to ich właśnie
upamiętnia jeden z dwóch żeliwnych odlewów figury Chrystusa Ukrzyżowanego – z datą 1853 roku, o dziesięć lat wcześniejszą dla zmylenia
zaborców, czyli z czasu, w którym w okolicy szalała epidemia cholery?.
Po raz pierwszy szersza publiczność dowiedziała się o istnieniu monumentalnego zagnańskiego dębu, gdy w 1829 roku drzewo opisano
na łamach leśnego czasopisma „Sylwan”. Jak wynika z artykułu, dąb był
w pełni sił i miał aż 14 konarów głównych. Dziś ma ich tylko osiem.
Wiek XX zaczął się dla Bartka nieszczęściem, z którego nigdy już się
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w pełni nie podźwignął. W grudniu 1905 roku, w gorączce walk rewolucyjnych bojówka PPS, by zdobyć broń i pieniądze, zaatakowała
urząd carskiego nadleśnictwa mieszczący się opodal drzewa. Jeden z bojowców, niejaki Izydor Stępień podpalił sąsiadującą z dębem ogromną
stodołę pełną siana i słomy. Jej porośnięte krzewami kamienne fundamenty można wciąż oglądać kilkanaście metrów od pnia.
W pożarze spłonął wierzchołek drzewa, potężny konar wschodni i wiele mniejszych gałęzi. Ogień spowodował martwicę głównego pnia o szerokości 80 cm i uszkodzenie 25–30% dębu. Bartek ucierpiał tak bardzo,
że – jak opowiadali starzy mieszkańcy Zagnańska – w owym feralnym roku
nie wypuścił liści. Dopiero kolejnej wiosny udało mu się wrócić do życia.
Od 1934 roku nadeszły dla Bartka czasy prawdziwej sławy. W tym
roku sąd konkursowy pod przewodnictwem profesora Władysława Szafera ogłosił, że dąb Bartek jest najokazalszym drzewem w Polsce. Od
tamtej pory drzewo otacza kult należny najstarszemu żyjącemu świadkowi naszych dziejów, poniekąd weteranowi i inwalidzie z czasów walk
niepodległościowych. U jego stóp zbierali się i zbierają na swych uroczystościach harcerze i kombatanci. Jednak przedwojenny kamień,
upamiętniający powstanie w czasach zaborów Związku Walki Czynnej
i Związku Strzeleckiego, przez 30 lat w PRL przeleżał napisem do ziemi.
Stare blizny, nowe projekty
Mocarne konary Bartka, z których niektóre dorównują grubością
dwustuletnim lipom w sąsiedniej pomnikowej alei, wznoszą się jak ramiona biblijnego Lewiatana – w odróżnieniu do swego złowrogiego
protoplasty przyjaznego ludziom i wszelkiemu stworzeniu – opodal ruchliwej szosy z Zagnańska do Samsonowa. Tworzą okap liczący ponad
700 m2, czyli prawie dwa razy więcej niż boisko do koszykówki. Niemal czarna kora pnia, spękana i poryta głębokimi bruzdami, nosi ślady dawnych wypadków i przeżyć. Można dostrzec na niej smugę tzw.
listwy piorunowej, która powstała w 1991 roku od uderzenia pioruna. Dąb wówczas się zapalił; od tamtej pory chroni go piorunochron.
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Największa blizna, zamaskowana korą młodszych dębów, kryje
ogromną dziuplę po pamiętnym pożarze. Początkowo wypełniała ją
plomba cementowo-wapienna. Przed ponad trzydziestu laty zastąpiono
ją 20 m3 drewna, tzw. papierówki z dodatkiem środków grzybo- i bakteriobójczych i żywicą syntetyczną.
Od tego czasu nikt nie odważył się na otworzenie wnętrza drzewa. W 2009 roku zbadano je bezinwazyjnie, wykorzystując tomograf
soniczny. Po raz pierwszy w Europie zastosowano ten przyrząd do badania drzewa. Naukowcy dokładnie opukiwali je lekkim młotkiem,
a komputerowa analiza prędkości roznoszenia się dźwięków pozwoliła
na opracowanie szczegółowego diagramu pnia. Okazało się, że warstwa
zdrowego drewna, która zachowała się pod korą, wynosi tylko około
20 cm, a u podstawy drzewa nie przekracza 10 cm. Ponadto sensory wykazały, że Bartek, ważący 70 ton, nieustannie pochyla się na południe
pod ciężarem pięciu konarów o wadze 5–10 ton każdy. Konar północny z kolei oderwał się od pnia, zostawiając powiększającą się szczelinę.
Środek ciężkości drzewa znajduje się już kilkadziesiąt centymetrów
poza jego podstawą. Planowane nowe podpory i odciągi stabilizujące
nadal będą rozwiązaniem prowizorycznym. Jedyny rzeczywisty ratunek
dla Bartka to podwieszenie go do specjalnej solidnej konstrukcji inżynierskiej. Fachowcy opiekujący się dębem proponują umieścić nad nim
stalowy łuk, rodzaj przęsła o rozpiętości 55 m i wysokości 30 m. Byłaby to prawdopodobnie jedyna taka budowla na świecie i zarazem kolejna atrakcja gminy Zagnańsk. Podwieszony do łuku Bartek mógłby
stać jako swój własny pomnik, nawet po śmierci biologicznej.
Dziedzina leśnych ludzi
Większość mieszkańców Zagnańska nie dopuszcza myśli o tym, że
królewski dąb mógłby runąć. Bartek wydaje się wieczny, podobnie jak
Puszcza Świętokrzyska oraz przepastne lasy na stokach Gór Świętokrzyskich i na sąsiadujących z nimi terenach. O wioskach między Świętą Katarzyną a Zagnańskiem pisał Stefan Żeromski: „prawdziwa dziedzina ludzi
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leśnych, pasterzy i myśliwców, drwalów i zbójców świętokrzyskich”. Wielu z nich „zagnano” w te strony, by karczowali puszcze na pożytek ich właścicieli, biskupów krakowskich i gwoli umoralnienia obyczajów.
Las w tych stronach żywił i dawał schronienie. W Polsce jest niewiele takich regionów, w których owa symbioza z lasem, w tym tradycje
zbierania runa leśnego oraz – co tu ukrywać – kłusownictwa, zaznacza
się równie silnie. Wielu mieszkańców Zagnańska i okolicznych wsi nadal pracuje w lasach. Jeszcze ich ojcowie, idąc do pracy na zrębie lub
przy zrywce drewna, zdejmowali czapki i żegnali się przed leśnymi kapliczkami, które od niepamiętnych czasów zawieszano na najstarszych
i najbardziej okazałych drzewach.
Niektóre z takich drzew, choć wiekiem nie dorównują Bartkowi, objęto ochroną jako pomniki przyrody; wśród nich są dęby Dudek i Daniel,
dąb w Samsonowie-Piechotnem, buk i jodła w leśnictwie Rybno, dwa modrzewie w pobliżu drogi do Szałasu. Aby zobaczyć drzewa pomnikowe rozmiarów np. gniazda liczących po 200 lat jodeł, wystarczy wybrać się na jeden ze szlaków turystycznych wiodących przez tereny gminy i nadleśnictwa.
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Puszcza Świętokrzyska i zalew w Mostkach (K.P.)

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska” obejmuje
77 tys. ha lasów należących do sześciu nadleśnictw. Są to lasy wyżynne, podgórskie i górskie otaczające Świętokrzyski Park Narodowy. Słyną
one z bogatych drzewostanów, gatunkowo zbliżonych do naturalnych,
zwłaszcza jodłowych i bukowych z domieszką jaworu, grabu i modrzewia. Specyfiką gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne odnawianie się lasu, zwłaszcza jodły. Większości rosnących tu drzew nie sadziła ludzka ręka. Rekordy bije Nadleśnictwo Zagnańsk, gdzie prawie
90% lasów odnawianych jest siłami natury. Budzi to nie mniejszy podziw zagranicznych leśników niż nawet sam Bartek.
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Mury obok drogi w centrum Samsonowa przypominają średniowieczny zamek. Ale wznosząca się nad nimi wieża nie służyła do obrony. To wieża gichtociągowa, inaczej zasypowa, z której
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koszami wsypywano
gichtę, czyli rudę żelaza,
węgiel drzewny i topniki
do wielkiego pieca stojącego obok, podobnego
do przysadzistej baszty
opasanej żelaznymi obręczami. W dawnych pomieszczeniach, obecnie
ruinach zachowanych
obok wieży, były modelarnia i odlewnia huty Ruiny dziewiętnastowiecznej huty żelaza
„Józef ”. Budowę huty w Samsonowie (K.P.)
rozpoczęto w 1817 roku
z inicjatywy Stanisława
Staszica. Kamień węgielny wmurowano „w przytomności” namiestnika
Królestwa Polskiego, generała Józefa Zajączka.
Lasy w okolicach
Zagnańska i Samsonowa z dawien dawna nazywano „hutniczymi”. Wielki piec i wieża gichtociągowa
W 1598 roku sprowa- w Samsonowie (G.Ł.)
dzony przez Zygmunta
III Wazę Hieronim Caccio ze znanego rodu hutników z Bergamo wybudował w Samsonowie pierwszy w Polsce wielki piec,
który zastąpił starożytne dymarki.
Kolejnym przełomem było uruchomienie w 1645 roku
pieca nowego typu, z którego uzyskiwano łatwiejszą do obróbki płynną surówkę, a nie gąbczaste kęsy żelaza. „Pieca takowego z ognia, choć w uroczyste dni nie wygaszają, ale musi
być ustawicznie z materią ogień, bo inaczej piec musiałby się
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zrujnować” – objaśniał Jakub K. Haur w swoim dziele z 1679
roku pt. Ziemiańska generalna ekonomika.
Dzięki nowej technologii huta zasłużyła się Rzeczpospolitej w czasie potopu szwedzkiego, dostarczając wojsku
pancerzy, pik, pałaszy i muszkietów. W latach pokoju wytwarzano tu lemiesze, kowadła, siekiery i garnki. Chlubne tradycje kontynuowała nowa huta „Józef ”, zaopatrując
w broń uczestników powstania styczniowego. W odwecie
Rosjanie spalili hutę w czerwcu 1866 roku. Po tej tragedii już nigdy jej nie odbudowano. W owym czasie stało się
to nieopłacalne, ponieważ konkurencja hut wykorzystujących węgiel kamienny w Śląsko-Dąbrowskim Okręgu Hutniczym była zbyt duża.
***
W styczniu 2010 roku na łamach prestiżowego czasopisma „Nature” opublikowano artykuł, który wywołał sensację
nie tylko wśród paleontologów. Wynikało z niego, że kręgowce wyszły z wody na ląd w pobliżu Zagnańska o 18 mln lat
wcześniej niż dotychczas sądzono, i to z morza, a nie z rzek
czy jezior, jak uważano.
W nieczynnym kamieniołomie w Zachełmiu, w skałach
osadowych sprzed 395 mln lat z czasów środkowego dewonu,
Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu Warszawskiego i Piotr
Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego odkryli, a następnie wraz z prof. Perem Ahlbergiem z Uniwersytetu w Uppsali opisali tropy prehistorycznych stworzeń należących do
grupy tetrapodów, czyli czworonogów.
Znaleziono tam wiele śladów, które wskazują na różną wielkość zostawiających je osobników – niektóre mniejsze liczyły
40–50 cm długości, a większe nawet 2,5 m. Wszystkie miały po
cztery łapy zakończone palcami i były podobne do dzisiejszych
salamander. Ich ślady – owalne wgłębienia, płytkie, lecz wyraźne, z których większe liczą około 15 cm szerokości – zachowały
się na kamiennym bloku na południowej ścianie kamieniołomu.
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W czasach, gdy ślady powstały, dzisiejsza gmina Zagnańsk
leżała na tzw. platformie węglanowej, płytkiego morza szelfowego okalającego od południa wielki kontynent Laurosję.
Gdy morze cofało się podczas odpływu lub w wyniku ruchów tektonicznych, w wysychających wodnych rozlewiskach
w zagłębieniach jego dna pozostawały liczne bezkręgowce,
w tym stawonogi podobne do dzisiejszych krewetek. Były to
niewyczerpane zasoby pożywienia dla stworzeń, które zdecydowały się wyjść suchą stopą na ląd. Wyzwanie podjęły ryby
mięśniopłetwe. Ich mocne płetwy przekształciły się w łapy.
Oprócz tropów tetrapodów w morskich osadach, które
po milionach lat zamieniły się w twardą skałę dolomityczną,
zachowały się też ślady kopalnych „krewetek”, uderzeń kropli
deszczów, jakie padały niemal 400 mln lat temu, oraz siatka
spękań pokrywająca wyschnięte dno morza podczas dewońskich upałów.

Nieczynny kamieniołom, obecnie rezerwat przyrody „Zachełmie” (G.Ł.)
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Ślady tetrapodów
w rezerwacie
„Zachełmie” (G.Ł.)
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Do Zagnańska można dotrzeć z Kielc drogą lokalną przecinającą Wzgórza
Tumlińskie (około 12 km na północ). Wygodniej jest jednak jechać drogą
krajową nr 7 (E77), z której należy skręcić w miejscowości Barcza na zachód w drogę nr 750. W tym miejscu również skręcamy, jeśli jedziemy od
strony Radomia. Zagnańsk leży 5 km od tego skrzyżowania. Około 1,5 km
za centrum wsi, przy szosie widać koronę dębu Bartek. Po przeciwległej
stronie drogi znajduje się parking gminny. Przy dębie można skorzystać
z objaśnień przewodnika, a także kupić publikacje o drzewie i pamiątki.

INFORMACJE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Drogę do rezerwatu przyrody „Zachełmie”, w którym można zobaczyć ślady dewońskich tetrapodów, pokazują drogowskazy. Rezerwat
znajduje się w nieczynnym kamieniołomie między Zagnańskiem a drogą krajową nr 7. Wyrobisko jest położone około 400 m na północny
wschód od siedemnastowiecznego kościoła św. Rozalii i św. Marcina, zwieńczonego charakterystyczną kopułą, zbudowaną 60 lat temu.
Przy rezerwacie nie ma parkingu. Na poboczach wąskiej drogi może
zmieścić się najwyżej kilkanaście samochodów, najlepiej więc przyjechać tam rowerem. O geologicznej przeszłości tego miejsca i historii najstarszych ziemskich czworonogów informują tablice. Tropy
tetrapodów można obejrzeć na bloku skalnym na południowej ścianie kamieniołomu, obok jednej z tablic.
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Wincentów
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Najciekawsze miejsca w okolicznych lasach, w tym pomnikowe jodły i stare
buki, zobaczymy, wędrując czerwonym szlakiem prowadzącym zboczami
i grzbietem Sosnowicy i Sośnicy na wschód od Tumlina. Idąc z tej wsi
na zachód, dotrzemy do wierzchołka Góry Grodowej, na której ułożono
kamienne kręgi otaczające dawne miejsce pogańskiego kultu. Jed-
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Skiby
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INFORMACJE
PRAKTYCZNE

W Samsonowie, odległym od Bartka o 2 km na zachód, przy drodze
wznoszą się mury dawnej huty „Józef”, która stanowi tzw. trwałą ruinę. Teren wokół niej uporządkowano, ogrodzono i urządzono z myślą
o turystach. Wieczorem zabytkowe mury są oświetlane reflektorami.

Jêdrzejów
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ną z tajemnic owego „miejsca mocy” są anomalie magnetyczne, powodowane prawdopodobnie przez oddziaływanie bogatych złóż rudy
żelaza, hematytu.

INFORMACJE
PRAKTYCZNE

Latem w okolice Zagnańska przyjeżdża wielu turystów, aby wypoczywać
nad wodą, ponieważ na rzece Bobrzy w Umerze i Kaniowie zbudowano
sztuczne zbiorniki. Jest w nich czysta woda, a na brzegach urządzono
kąpieliska strzeżone i wytyczono miejsca do wędkowania. Tradycje wsi letniskowej sięgają w Zagnańsku czasów przedwojennych. Można tu przenocować w Gościńcu Świętokrzyskim, niespełna 500 m od dębu Bartek
(od 55 zł), w hotelu Pod Jaskółką w Tumlinie-Osowej nad zbiornikiem na
rzece Umer (od 65 zł) i w ponad 10 gospodarstwach agroturystycznych
w gminie, np. w Zagnańsku u Marioli Kity lub w Zachełmiu w zagrodzie Za
Siódmą Górą (od 30 zł). W pobliżu dębu, przy głównej drodze możemy
zatrzymać się na obiad w restauracji Chata lub w pizzerii w mieszczącej
się w tym samym budynku. Inna duża restauracja w Zagnańsku to Bohema, przyjmująca przede wszystkim grupy zorganizowane.
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ŹRÓDŁO
OGIEŃ CHWYTAJĄCE

(G.Ł.)

Źródło ogień chwytające

J

eśli ktoś o czułym powonieniu pochyli się nad wodą burzącą się w kamiennej cembrowinie na stoku góry Przedziwnej, powinien wyczuć
lekki zapach, podobny – jak twierdził sekretarz króla Władysława IV,
ksiądz Alembek – do woni zapalonego bursztynu. Ów leśny zdrój to
Bełkotka, najsłynniejsze źródło w polskich Karpatach. W XIX wieku
gazy wydobywające się z niego zapalały się od otwartego ognia jasnym,
na trzy stopy wysokim płomieniem. Już wtedy, co odnotowywał z żalem Władysław Bełza, poeta i autor pierwszego przewodnika po Iwoniczu-Zdroju i okolicach, Bełkotka paliła się tylko w jednym rogu czworobocznego ocembrowania, a nie na całej jego powierzchni, ponieważ na skutek poszukiwań ropy naftowej w okolicach łatwopalne gazy
miały inne ujścia. Dziś widok „źródła ogień chwytającego”, czyli jasny
strzelisty płomień wydobywający się spod powierzchni ciemnej kipiącej wody, oświetlający krwawą łuną mroki nocnego lasu, znamy jedynie z dawnych obrazów i pocztówek sprzed stu lat. I z wierszy opiewających uroki ówczesnych zabaw pod gołym niebem, takich jak w wierszu Jana Łady, czyli księdza Jana Gnatkowskiego:
W lesie brzmi dziko cygańska kapela,
Płomień Bełkotki wszędzie się rozściela,
Panie go krasnym obstąpiły kołem,
Z promieniem w oku i sercem wesołem.
Zapach ropy naftowej łączy się w iwonickim parku zdrojowym
z ożywczymi aromatami jodeł, leczniczymi, morskimi oparami źródeł
solankowych i jodowo-bromowych oraz woniami ziół i leśnych kwiatów. Te ostatnie pachną tak mocno, że według świadectwa Jana Baptysty
· 91 ·

Źródło ogień chwytające

Denisa, lekarza nadwornego Ludwika XVI, „ci, którzy zbliżą się do
góry Przedziwnej, zrazu są zdumieni, a potem przez długi czas jeszcze odurzeni ich zapachem”. Cały zresztą Iwonicz to miejsce osobliwe.
Od niepamiętnych lat współistnieją tu z sobą rozmaite żywioły: ogień
w postaci ropy i gazu, źródlane wody o leczniczych właściwościach i odwieczne lasy bukowo-jodłowe.
Hrabina, która domy rysowała

Pomnik Wincentego Pola
przy źródle Bełkotka (G.Ł.)

Wrzące wody Bełkotki
w czasach średniowiecza budziły
zabobonny lęk, jako diabelski kocioł, w którym objawiają się siły
nieczyste. W okresie renesansu,
zwłaszcza po 1578 roku, gdy lekarz Stefana Batorego, sławny
Wojciech Oczko, opisał źródło
w swych „Cieplicach”, na zbocze Przedziwnej wspinały się
już tłumy pragnących zobaczyć
na własne oczy owo buchające
ogniem curiosum. Ścieżka prowadząca spod Domu Zdrojowego w Iwoniczu do Bełkotki to
prawdopodobnie najstarszy szlak
turystyczny we wschodniej części
Beskidów. W XVII wieku głośno
było także o innych, leczniczych
źródłach iwonickich. Pisali o nich
lekarz królowej Marysieński,
Conradini i medyk z Przemyśla, Jan Sechkini, który w swej
Cenzurze o wodach iwonickich
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zalecał je na „boleści rozmaite, kurcze, suchoty, paraliż, szumy w uszach,
katary, kaszle, dychawice, rozmaite zatkanie boków, puchlinę, podagrę
i insze członkowe boleści”.
Z szerokiego profilu leczniczego Iwonicz, najstarsze i największe uzdrowisko na Podkarpaciu, znany jest i dzisiaj. Leczy się w nim
reumatyzm, schorzenia neurologiczne, dolegliwości kobiece, choroby
układu pokarmowego i oddechowego, wykorzystując wody, borowiny i krioterapię. Ojciec polskiej balneologii dr Józef Dietl nazwał już
w XIX wieku Iwonicz-Zdrój „książęciem wód jodowych”. Najdalej
w swym podziwie dla dobroczynnych ich własności posunął się jednak wspomniany doktor Denis. Twierdził otóż, że dzięki nim mieszkańcy Iwonicza żyją niezwykle długo, co najmniej 100, a nawet 150
lat. Niestety późniejsze doświadczenia i badania tego spostrzeżenia
nie potwierdziły.
Wielka kariera iwonickich źródeł zaczęła się, gdy w końcu XVIII
wieku dobra iwonickie, wcześniej należące do Sienieńskich i Ossolińskich, przeszły w ręce światłej i przedsiębiorczej rodziny Załuskich.
W 1837 roku Karol hr. Załuski, ostatni dowódca powstania listopadowego na Żmudzi (obelisk poświęcony jego pamięci wznosi się
przy drodze do Bełkotki), wybudował tu pierwszy nowoczesny zakład kąpielowy.
W dziele rozbudowy uzdrowiska, które z każdym rokiem coraz bardziej przypominało, nawet bywałym kuracjuszom, najlepsze zagraniczne
bady, wielce zasłużyła się jego żona, Amalia z książąt Ogińskich. Hrabina, obdarzona talentem do „rysowania bardzo ładnych domów”, sama
zaprojektowała Stary Pałac, w którym mieści się dziś dyrekcja uzdrowiska. Ta piękna późnoklasycystyczna rezydencja, z wyniosłym czterokolumnowym portykiem zdobiącym główną fasadę, to dla znawców
architektury intrygujący przykład wykorzystania rozwiązań przeznaczonych dla budownictwa z cegły lub kamienia w budowli drewnianej. W podobny sposób, w zachodnim stylu neogotyckim, lecz ciesielskim sposobem, wzniesiono w 1895 roku kościół parafialny pod wezwaniem św. Iwy. W jego wnętrzu można podziwiać odsłoniętą kunsztowną więźbę dachową, zaprojektowaną jako dekorację.
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Bazar i Wieża Zegarowa przy deptaku (G.Ł.)
Kiwon w Parku
Zdrojowym (G.Ł.)
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Zapach kamfiny
Iwonicz-Zdrój szczęśliwie uniknął wojennych zniszczeń i wielkich
pożarów. Stary kurort wciąż wygląda tak jak na dziewiętnastowiecznych
rycinach i archiwalnych fotografiach. Przy placu Załuskich wznosi się
pawilon Nad Źródłami. Jest to drewniana glorietta wsparta na ośmiu
doryckich kolumnach, wybudowana w 1837 roku. Obok znajduje się
modernistyczny murowany kiosk źródła Józef z lat dwudziestych ubiegłego stulecia. W tym samym czasie, w duchu modernizmu przebudowano na pijalnię wód dawne Łazienki Borowinowe, odznaczające się
monumentalnymi arkadowymi podcieniami, które zmieniają się latem
w pasaż handlowy. Zespół dziewiętnastowiecznej zabudowy Iwonicza łączy w sobie rysy późnego klasycyzmu i szwajcarskiej architektury uzdrowiskowej wzbogaconej lokalnymi karpackimi motywami. Na szwajcarskiej secesji wzorowali się budowniczowie sanatoriów Pod Jodłą i Biały
Orzeł, którego fasadę urozmaica wyrazisty rytm ażurowych balkonów.
W sercu uzdrowiska, nad placem Dietla – Władysław Bełza nazwał
go „salonem pod gołym niebem, gdzie podobnie jak na placu św. Marka
w Wenecji skupia się życie towarzyskie” – góruje wieża zegarowa dawnego pensjonatu Bazar, w którym dziś ulokowały się sklepy i bary. Sąsiaduje z nim Dom Zdrojowy, wybudowany na wzór osiemnastowiecznego pałacu. Mieszczą się w nim: dom kultury, informacja turystyczna i restauracja Galicja, w której każdego wieczoru są dancingi. Na jej werandzie, od
strony placu, zasiadali niegdyś Artur Grottger, Michał Bałucki i Wincenty
Pol – jego popiersie i tablica z wierszem zdobią ujęcie Bełkotki. Bywał tam
także Władysław Bełza, autor nieśmiertelnego Katechizmu polskiego dziecka:
Kto Ty jesteś?
Polak mały
Jaki znak twój?
Orzeł biały...
W latach 1874–1890 Władysław Bełza, poeta i animator kultury, był
duszą iwonickiego towarzystwa. Organizował koncerty i spektakle teatralne oraz wygłaszał odczyty krajoznawcze cieszące się wielkim powodzeniem.
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Stary Pałac w Parku Zdrojowym (G.Ł.)

Od połowy XIX wieku wśród poważniejszej publiczności na iwonickim deptaku coraz częściej mówiono o doniosłych wynalazkach prowizora aptecznego ze Lwowa, Ignacego Łukasiewicza. Tematem owych rozmów była nafta, zwana w Galicji kamfiną, oraz lampa jego pomysłu, która 31 lipca 1853 roku oświetliła jasnym niekopcącym płomieniem salę
operacyjną szpitala we Lwowie. Innym, mniej romantycznym okiem zaczęto spoglądać też na Bełkotkę. Uznano tajemnicze iwonickie źródło za
dowód, że w okolicy ziemia kryje nieprzebrane zasoby oleju skalnego, podobnie jak setki innych „wycieków bitumicznych” na Podkarpaciu. Olej
skalny miał stać się przyszłym bogactwem kraju i dać początek nowej gałęzi przemysłu, która zrodzi obfite owoce – jak przekonywał Łukasiewicz.
Poszukiwania i wydobywanie ropy zaczęto na dobre w Iwoniczu około
1890 roku. W ciągu paru dziesiątków lat na okolicznych wzgórzach „kamfiniorze” wywiercili ponad 60 otworów. Ropę wydobywano nawet w Parku Zdrojowym. Jeszcze długo po II wojnie światowej powietrze przenikał
zapach palonego bursztynu, a dokoła niósł się pisk lin napędzanych sil· 97 ·
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nikiem i uruchamiających „kiwony” służące do pompowania ropy.
Co ciekawe, nie zagroziło to renomie uzdrowiska. Ucierpiały jednak okoliczne lasy, które nafciarze
przecięli drogami i liniami energetycznymi i zanieczyścili smarami i paliwami.
Naturalne wycieki ropy i gazu, takie jak Bełkotka – odwieczny składnik tutejszego środowiska
przyrodniczego – zdają się iwonickim jodłom nie szkodzić. Już
dawni uczeni zauważali owo powinowactwo między złożami ropy
a karpackimi lasami. I przypominali, że ropa, choć lepka i cuchnąca
ni to smołą, ni siarką, powstała „przeważnie z ciał roślinnych,
a mianowicie drzew obfitujących
Ignacy Łukasiewicz (G.Ł.)
w żywicę”. Tak więc do boomu
naftowego, nazywanego galicyjskim cudem, dzięki któremu wielu mieszkańców tych stron po raz pierwszy zaznało dostatku, przyczynili się zapomniani przodkowie dzisiejszych karpackich buków i jodeł.

Sam Iwonicz także bardzo wiele zawdzięcza lasom. Na każdą z jego
reprezentacyjnych budowli – Stary Pałac, Dom Zdrojowy i sanatorium
Biały Orzeł – poszło po kilkaset kubików jodły. W okresach kryzysu
uzdrowisko pogrążało się w długach. Jego właściciele, rodzina Załuskich
(do 1945 roku) ratowali je wówczas, wycinając i sprzedając lasy. Tak było
w latach 1929–1931, gdy drewnem wypłacano pobory pracownikom,
· 98 ·
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a także w 1936 roku, kiedy zagrożony bankructwem kurort został objęty zarządem komisarycznym. Dziś Lasy Państwowe są nadal właścicielem Parku Zdrojowego.
„Mamy obowiązek go utrzymywać i ochraniać. Ale wolno nam tylko wywozić z niego martwe drewno” – podkreśla Edward Marszałek
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, leśnik, autor
przewodników, znawca dziejów i przyrody Podkarpacia.
W pobliżu Bełkotki wznosi się wciąż kilka pomnikowych jodeł liczących ponad 200 lat. Na fotografiach sprzed stu lat natomiast widać, że
sanatorium Pod Jodłą stało na skraju naturalnego boru jodłowego. Zdaniem fachowców w parku jest potrzebna taka odnowa i przebudowa drzewostanów, jaką prowadzi się w okolicznych lasach Nadleśnictwa Dukla.
Dziś jodły, które przez wieki szumiały w Karpatach, są w mniejszości.
Przeważa prawie nieprzydatny w budownictwie buk, ale na stokach nad doliną Iwonki rośnie już nowe pokolenie jodeł, zasadzonych przez leśników.
I wciąż, jak za czasów Władysława Bełzy i Wincentego Pola, można „na cały
dzień zaszyć się w lasy i nurkować w nich bez obawy zabłądzenia”. Ścieżki
spacerowe wytyczone w parku łączą się ze szlakami turystycznymi, prowadzącymi na okoliczne górskie grzbiety. Z jednego z nich, pasma Przymiarek, w pogodny dzień widać na wschodzie Tatry, a na zachodzie Bieszczady.
Być może uda się przywrócić jodłom ich dawne godne miejsce
w iwonickich lasach. Gorzej z Bełkotką. Czy jest jeszcze szansa, by mogła kiedyś znów chwytać ogień? Pierwsze takie eksperymenty już przeprowadzono, zasilając ją podczas szczególnych okazji i uroczystości gazem z butli zatopionej pod powierzchnią wody.
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Z jednego z najstarszych na świecie szybów naftowych, kopanki Franek w Bóbrce, nadal wydobywa się kilkadziesiąt kilogramów ropy miesięcznie. Działa ona od 1860 roku. Studnię
o przekroju kwadratowym 1,2 × 1,2 m i ocembrowaną drewnem do 50 m głębokości drążono ręcznie, łopatami i kilofami.
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Kopacz zjeżdżał w głąb
szybu w drewnianym
kuble z kołowrotem,
zawieszonym na konopnej linie. Powietrze
tłoczono mu ręcznymi dmuchawami przewodem zbudowanym
z desek. W drążonej
w tym samym czasie
kopance Janina dokopano się jeszcze głę- Muzeum Historyczne w Dukli (G.Ł.)
biej, bo na 132 m. Dopiero później oba szyby
pogłębiono ręcznymi
wiertnicami. W latach
1860–1970 w Bóbrce
istniało 60 takich studzien.
Bóbrka, niewielka
osada w lasach w pobliżu Krosna, to kolebka
światowego przemysłu
naftowego, ponieważ
Ratusz w Dukli (G.Ł.)
w 1854 roku Ignacy
Łukasiewicz uruchomił tam pierwszą w historii kopalnię „oleju skalnego”. To wydarzenie upamiętniono, stawiając kamienny obelisk ufundowany przez jej założyciela. Spółka Łukasiewicz–Trzecieski–Klobassa (dwaj ostatni wnieśli do niej grunty i kapitał) zajmowała się poszukiwaniem ropy naftowej, jej
wydobywaniem, przeróbką i sprzedażą. Była więc pierwowzorem współczesnych koncernów naftowych.
Jeszcze dziś w Bóbrce wydobywa się rocznie około 20 tys.
ton gatunku ropy, który uznaje się za cenny, ponieważ służy
· 100 ·
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do produkcji w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.
Przede wszystkim Bóbrka stanowi jednak muzeum oraz skansen
przemysłu naftowego i gazowniczego. Można w nim obejrzeć
kilkadziesiąt oryginalnych i wiernych kopii, konstrukcji i urządzeń wykorzystywanych do wydobywania ropy i gazu od początków tego przemysłu aż do czasów współczesnych, na przykład obok kopanki Franek ustawiono replikę pierwszej ręcznej
wiertnicy pomysłu polskiego inżyniera Henryka Waltera. Dalej wznoszą się wieże wiertnicy polsko-kanadyjskiej napędzanej
lokomobilą. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia na początku XX wieku Galicja stała się trzecim co do wielkości zagłębiem naftowym na świecie. W salach muzealnych, mieszczących
się w dawnym domu Łukasiewicza, można zobaczyć najstarszą
szczegółową mapę kopalni wykonaną w 1879 roku, kolekcję
dawnych lamp naftowych, a także kopie alembiku – pierwszego urządzenia do destylacji ropy oraz oryginalnej lampy zaprojektowanej przez wynalazcę.
***
W 1772 roku Maria Amalia Mniszchowa zgasła na suchoty,
mając zaledwie 36 lat. Jej postać wykuta na nagrobku w kościele św. Marii Magdaleny
w Dukli wygląda tak,
jakby zasnęła na chwilę,
znudzona lekturą francuskiego romansu. „Różowy marmur jej okrycia układa się w kapryśne
i żywe draperie. Przypomina wzburzoną pościel.
Ta rokokowa śmierć bardzo pachnie buduarem.
Niewykluczone, że Amalia pod fałdami kamie- Nagrobek Amalii Mniszchowej w kościele
nia jest ciepła i jej cia- św. Marii Magdaleny w Dukli (G.Ł.)
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ło zachowało żywą jędrną konsystencję, jaką nadaje długi sen”
– podejrzewa Andrzej Stasiuk (Dukla). Wnętrze świątyni, w której spoczywa wychowana na królewskim dworze w Dreźnie córka wszechwładnego ministra Augusta III Sasa hrabiego Henryka
Brühla, to przepyszne dzieło saskiej odmiany rokoko. Na tle bladoróżowych ścian malowane ornamenty łączą się z białą i złoconą
dekoracją rzeźbiarską, a polichromie odbijają się w kryształowych
lustrach. W latach 1764–1765 Maria Amalia i jej mąż Jerzy Wandalin Mniszech odbudowali i urządzili kościół zniszczony pożarem. Czasy, kiedy rezydowali w Dukli, należały do najpomyślniejszych w dziejach tego starego grodu przy szlaku prowadzącym
przez Przełęcz Dukielską na Węgry. Później miastu wiodło się
coraz gorzej, a we wrześniu 1944 roku podczas operacji preszowsko-dukielskiej jego zabudowa została zniszczona w prawie 90%.
W odbudowanym pałacu Mniszchów utworzono muzeum poświęcone głównie owym wojennym wydarzeniom. Na pałacowym dziedzińcu lśnią oliwkowo pancerze i lufy ciężkich dział.
W barokowym kościele bernardynów pod wezwaniem
św. Jana z Dukli są przechowywane relikwie tego świętego, kanonizowanego przez Jana Pawła II w 1997 roku w Krośnie.
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Z centrum Iwonicza-Zdroju do Bełkotki można dotrzeć piechotą w około 15 minut. Warto wejść 200 m powyżej źródła, aby obejrzeć urządzenia zamkniętej kopalni ropy naftowej, a w pobliżu nich wciąż sprawny
kiwon. W parku liczącym 235 ha jest aż 30 km ścieżek spacerowych.
Zabytkowe budynki kurortu znajdują się niedaleko głównego placu Dietla, zaledwie o kilka minut spacerem.
Z placu wchodzi się do restauracji Galicja, założonej 160 lat temu,
znanej ze stylowych wnętrz i bardzo dobrej kuchni, nagradzanej
w konkursach gastronomicznych. Specjalizuje się w klasycznych daniach wiedeńsko-galicyjskich. Tradycyjną kuchnię, ale w lokalnej pod-
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Bóbrka. Wiertnica kanadyjska z napędem parowym, tzw. lokomobilą (G.Ł.)
Wiertnica do głębokich
wierceń obrotowych
(G.Ł.)

Bóbrka. Wnętrze kuźni (G.Ł.)
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karpackiej odmianie serwuje restauracja Iwoniczanka, gdzie w swojskiej atmosferze przy piwie spotykają się stali mieszkańcy kurortu.
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W Iwoniczu można przenocować w wielu miejscach, na przykład w owianym legendą hotelu Pod Jodłą (od 90 zł za noc). Dwa nowsze hotele
trzygwiazdkowe, Energetyk i Glorietta (100 zł), niczym się nie wyróżniają – drugi z nich dzieli siedzibę z galerią handlową przy głównej, dość
ruchliwej ulicy. Na tańszy nocleg można zatrzymać się w hoteliku Amelia (55 zł), w ładnej drewnianej willi Krakowianka (45 zł) i w modernistycznym pensjonacie Trzy Lilie (35 zł), niestety wymagającym już remontu.
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Muzeum Historyczne w Dukli, w którym można obejrzeć głównie wystawy militarne (między innymi: „Na kierunku dukielskim... Działania
operacji karpackiej i gorlickiej XII 1914 – V 1915”, „Wrzesień 1939
roku w Dukli i na Przełęczy Dukielskiej”, „Operacja Karpacko-Dukielska 8 IX – 30 XI 1944” itp.), jest otwarte codziennie w godz. 10–15
(od 1 V do 30 IX do godz. 17:30).
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Po przeciwnej stronie ulicy wznosi się kościół św. Marii Magdaleny. Jeśli
jest zamknięty, otworzy go jedna z parafianek dyżurujących w izbie pod
dzwonnicą.
Skansen w Bóbrce jest odległy o 4 km na zachód od drogi krajowej
nr 9, między Krosnem a Duklą. Jadąc z Krosna, należy skręcić w prawo,
około 2 km za miejscowością Rogi. Dalszą drogę do muzeum pokazują drogowskazy. W skansenie o powierzchni 20 ha wystawiono 52
obiekty, w tym dwie spore ekspozycje muzealne.
Skansen jest otwarty od wtorku do niedzieli:
• w godz. 9–17 (1 V – 31 X),
• w godz. 7–15 (1 XI – 30 IV).
Normalny bilet wstępu kosztuje 9 zł.
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POD PARĄ NA POŁONINY

(E.M.)

Pod parą na połoniny

Z

a stacyjką Dołżyca bieszczadzka kolejka wąskotorowa zaczyna piąć się
ciasnymi łukami torów, na których zgrzytają koła i hamulce, w stronę
przełęczy Przysłup. Jej szlak najpierw prowadzi wysokimi na kilkanaście metrów nasypami przecinającymi mokradła, osuwiska i głębokie doliny potoków, a potem zanurza się w mroczne leśne tunele, utworzone z koron buków
i jodeł. Do wielu z uroczysk, które można oglądać z okien kolejki, trudno dotrzeć nawet pieszo. Po 6 km – ten odcinek toru z powodu trudnego terenu
budowano aż trzy lata – mała lokomotywka ciągnąca otwarte wagony z turystami dociera do rozległej słonecznej polany. Ze stoków nad przełęczą i stacją Przysłup otwiera się widok na pasma Bieszczadów: od Połoniny Wetlińskiej z górującym nad okolicą wierzchołkiem Smereka i Połoniny Caryńskiej
na wschodzie, po grupę Tarnicy z Haliczem na południowym wschodzie.
Zdaniem wielu pasażerów kolejki krajobrazom bieszczadzkim nie ustępuje inna tutejsza atrakcja – smażony lub wędzony pstrąg w sąsiadującej ze
stacją restauracji. Na przełęczy jest już kilka większych i mniejszych zakładów gastronomicznych, a także pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne.
„Wiem od właścicieli kwater, sklepów i restauracji w Cisnej i w całej okolicy, że kiedy kolejka rusza po przerwie zimowej, ich obroty rosną o 30%” – podkreśla prezes Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
i były długoletni nadleśniczy w Cisnej, Stanisław Wermiński.
Ciuchcia wraca na szlak

O tym, że kolej żelazna czyni gospodarcze cuda, wiadomo od chwili, gdy powstała. Tak było i w biednych, zapomnianych od wieków przez
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Boga i ludzi, Bieszczadach. Po zbudowaniu w XIX wieku linii kolejowych łączących Budapeszt ze Lwowem przez Przełęcze Użocką i Łupkowską nadszedł czas, gdy można było obrócić na pożytek ludzi ich
jedyne bogactwo – drewno. W latach 1890–1898 rząd austriacki wybudował zatem kolejkę wąskotorową, która służyła do jego wywożenia
z bieszczadzkich lasów. Pracowało przy niej 300 robotników, w tym kamieniarze z włoskich prowincji monarchii austro-węgierskiej. Początkowo łączyła ona Nowy Łupków przez Wolę Michową z Majdanem
i Cisną, potem przedłużono ją do Kalnicy i Beskidu.
Budowa kolejki, która przewoziła, oprócz drewna, także pasażerów,
ożywiła senne karpackie wioski, odcięte od świata, zwłaszcza zimą. Przy stacjach zaczęły powstawać tartaki, stolarnie, sklepy, fabryczki i warsztaty rzemieślnicze. Swą misję cywilizacyjną kolejka pełniła chlubnie jeszcze przez
cały okres międzywojenny. Po 1945 roku – gdy w Bieszczadach toczyły się
walki z UPA, której oddziały spaliły między innymi tartak w Cisnej – kolejka już nie ruszyła. Wkrótce zresztą zabrakło i pasażerów, bo całą niemal
miejscową rusińską ludność wysiedlono podczas akcji Wisła. Dopiero po
1950 roku, gdy bieszczadzką wąskotorówkę przejęły od PKP Lasy Państwowe, zaczęto jej gruntowny remont, modernizację i rozbudowę. Do 1964
roku zmieniono przebieg szlaku między Nowym Łupkowem a Wolą Michową, wybudowano stację Smolnik oraz nowe linie do Moczarnego i do
wznoszonego w tym czasie wielkiego kombinatu drzewnego w Rzepedzi.
Po zakończeniu robót bieszczadzka kolejka stała się najdłuższą koleją wąskotorową w Polsce. Jej pociągi kursowały na 73 km linii, przerzuconych nad 30 mostami i 234 przepustami; zatrzymywały się na 19 stacjach. Już po paru latach cały niemal ten trud okazał się daremny. Kolejka nie była w stanie konkurować z coraz nowocześniejszymi i większymi
samochodami do przewozu drewna. W połowie lat dziewięćdziesiątych
XX wieku zaprzestano nawet, po przeszło 30 latach, przewożenia turystów. Kolejce groziła całkowita likwidacja, choć jej tory, stacje i parowozy
wpisano do rejestru zabytków. Na szczęście, nie dopuściła do tego grupa
jej miłośników, jak się okazało nie tylko liczna, ale i wpływowa. Powołana przez nich Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej podjęła w 1997
roku, po dwóch latach przerwy, przewozy turystyczne.
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Dziś w letnie niedziele główna stacja kolejki w Majdanie u stóp
zielonych wzgórz przypomina ruchliwy dworzec w porze wyjazdów wakacyjnych. Tabor kolejki stanowią: parowóz Kp-4 Las po kapitalnym
remoncie, przypominający mały samowarek o czarnym pękatym brzuchu; kilka rumuńskich lokomotyw spalinowych Lyd-2, polskie lokomotywy WLs; 21 wagonów, w tym osiem krytych (w razie złej pogody) i 13 „letniaków”, przerobionych z towarowych. Bieszczadzka ciuchcia jest najbardziej obleganą wąskotorówką w kraju i prawdopodobnie
jedyną, która na siebie zarabia. Korzysta też z dotacji unijnych, dzięki którym – oprócz modernizacji taboru i torów – wyremontowano
budynki stacyjne i parowozownię. W dawnym magazynie kolejowym
urządzono salę edukacyjną i muzeum. Budynek ten, zaprojektowany
przez nieznanego austriackiego architekta, zbudowano z muru pruskiego, niespotykanego w Karpatach. W pociągach kolejki może podróżować jednocześnie 500 osób, a mimo to zdarza się, że miejsc brakuje.
Deszcze i łuny
„Nasi pasażerowie to często panowie i panie w słusznym wieku,
którzy chcą jeszcze raz wyruszyć na trasę, którą jeździli w młodości z plecakami, gitarami i pierwszymi dziewczynami czy chłopakami” – wyjaśnia prezes Wermiński. Ale owe sentymenty nie tłumaczą niebywałego
powodzenia kolejki. W pierwszym sezonie po swym odrodzeniu miała
ona 24 tys. pasażerów, w 2010 roku było ich już 70 tys. Ponadto około 30 tys. osób przyjeżdża do Majdanu, by zwiedzić stację i sfotografować się na tle wagonów i lokomotyw.
Popularność kolejki prawdopodobnie wynika z faktu, że zwykłemu
turyście – jeśli nie jest zaprawionym w trudach górskim wędrowcem,
wytrawnym jeźdźcem, rowerzystą lub narciarzem – jest trudno ujrzeć
i poznać prawdziwą naturę Bieszczad. Jadąc kolejką, można zobaczyć
z okien wagonu, na wyciągnięcie ręki, oddalone od dróg leśne ostępy, tajemnicze parowy, w których błyska srebro potoków, zapomniane polanki
wśród fantastycznie splątanych krzewów, znane tylko leśnej zwierzynie.
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Podróż kolejką to także okazja, aby zwiedzić leżące przy niej miejscowości lub wyruszyć na zaczynające się w nich szlaki turystyczne.
Pierwszy przystanek na szlaku z Majdanu do Przysłopu to Cisna. Od
XVI wieku mieszkali tam Bojkowie, górale wołoskiego pochodzenia. Cisna
niegdyś należała do rodziny Fredrów. Na początku XIX wieku Jacek Fredro, ojciec Aleksandra, założył tam pierwszy zakład przemysłowy – hutę,
w której wytapiano żelazo z ubogiej rudy (syderytu), wydobywanej na
zboczach Hyrlatej z tak zwanych soczewek. Działały tam także odlewnia
i kuźnia. „Deszcz padał, z lasów się kurzyło, smutna była Cisna. Siedzieliśmy przy kominie, słuchając odgłosu młotów, co nas z pobliskiej fryszerki
dochodziły” – tak wspominał czasy dzieciństwa w zgoła niekomediowym
tonie Aleksander Fredro. Podobny motyw powrócił w czasach kultury masowej w znanej piosence śpiewanej przez Krystynę Prońko Deszcz w Cisnej.
Od tamtej pory wioska kojarzy się z opadami, który to obraz nakłada się
na wcześniejsze łuny w Bieszczadach.
Cisna, która już przed 1939 rokiem cieszyła się pewnym rozgłosem, jako miejscowość letniskowa, w pierwszych latach powojennych
stała się terenem zaciekłych walk milicji i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Ukraińską Armią Powstańczą. Miejscowy posterunek MO
na wzgórzu Betlejemka, umocniony i chroniony minami, dwukrotnie obroniono przed przeważającymi oddziałami ukraińskimi, w tym
w styczniu 1946 roku przed sotnią pod dowództwem Bira.
Akcję „Wisła” przeprowadzono na tych terenach ze szczególną konsekwencją. Po jej zakończeniu Cisna, gdzie pozostało około 30 polskich rodzin, była jedyną zamieszkaną miejscowością na południe od Baligrodu.
Wiele okolicznych osad na zawsze zniknęło z mapy. Po starej wsi Zawój
w dolinie Wetliny pozostał tylko plac po cerkwi, ślady drogi, resztki sadów,
fundamenty młyna nad rzeką... i dwa nagrobki na starym cmentarzu, nad
którym wznoszą się potężny jesion i lipa o obwodzie 6 m. Dawne grunty
wiosek Zawój, Ług i Polanki włączono do rezerwatu krajobrazowego „Sine
wiry”, który znajduje się w Nadleśnictwie Cisna. Niezwykle ciekawy fragment rezerwatu to kilkukilometrowy przełom rzeki Wetliny między grzbietami Połomy i Pereszliby. Rzeka rwie tu wąską doliną „Meżdy Sołynami”,
burząc się na skałach i tworząc tajemnicze sine głębie.
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Rezerwat krajobrazowy „Sine wiry” w Nadleśnictwie Cisna

W Łopience zachowała się jedyna cerkiew z 16 okolicznych, niegdyś
istniejących niedaleko Cisnej. Świątynię pod wezwaniem św. Paraskewii
wzniesiono w pierwszej połowie XIX wieku. Znajduje się w niej słynąca łaskami ikona Matki Bożej, która dawniej, szczególnie w odpusty ściągała kilkanaście tysięcy wiernych z Bieszczadów, Słowacji, a nawet Węgier. Była to
pierwsza murowana cerkiew w Bieszczadach. Po wojnie, bez dachu, z którego zdarto blachę, służyła bacom z Podhala za zagrodę dla owiec. Przed 30
laty, staraniem działaczy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, rozpoczęto
jej odbudowę. Dziś znów wygląda jak na dawnych fotografiach. Choć zadbano, by znalazła się w niej kopia cudownej ikony, nie przyciąga już wiernych, lecz turystów. Wieś Łopienka od dawna nie istnieje.
Daleko od drogi
Krajobraz dzisiejszych Bieszczadów nie przypomina tego z czasów,
gdy w Cisnej siedzieli Fredrowie. Wprawdzie lasy przeważały tu zawsze
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Rzeka Wetlina (E.M.)

nad polami i łąkami, ale zarazem były to okolice gęsto zamieszkane.
Próby osiedlania rolników z innych stron Polski w opuszczonych wsiach
bojkowskich nie powiodły się. Przez dziesiątki lat jedynym prawdziwym
gospodarzem tych terenów były Lasy Państwowe, które budowały tu
drogi i osady dla swych pracowników. Małe osiedla robotników leśnych
nie mogły jednak zastąpić dawnych ludnych wsi. Cisna jest dziś gminą o największej lesistości w kraju. Lasy stanowią 89% jej powierzchni.
„Akcja »Wisła« okazała się także eksperymentem przyrodniczym
na wielką skalę. Trudno wskazać w Europie tak rozległe tereny, które
zostały prawie całkowicie wyludnione” – podkreśla zastępca nadleśniczego w Cisnej, Roman Zielonka.
Część dawnych pól zalesiono, sadząc na nich świerki. Drzewostany
świerkowe na glebach porolnych w większości się nie przyjęły i dziś, po
pół wieku, zaczynają ginąć. Leśnicy zastępują je jodłami i bukami, które są drzewami typowymi w tej części Karpat. Na gruntach, które pozostawiono dla odnowień naturalnych, wyrosła głównie pionierska olsza
szara. Dziś także tam zaczynają wyrastać buczyny i zagajniki jodłowe.
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Potok Nasiczański między Nasicznem a Caryńskiem (E.M.)

Każdego roku w bieszczadzkich wsiach przybywa hoteli, ośrodków
wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych, barów i restauracji, stadnin koni i wypożyczalni rowerów. Cywilizacja jednak kończy
się w odległości paru kilometrów od bieszczadzkich obwodnic – dużej
i małej. W oddalonych od dróg dolinach po dawnych wsiach, wypełnionych po brzegi dziko krzewiącą się zielenią, panuje wszechobecna
cisza, którą mącą tylko szmer strumieni i głosy ptaków. Wiosną i jesienią można tu nadal wędrować, nie spotykając ludzi. Łatwiej natknąć
się na jelenie, żubry lub niedźwiedzie.
Z okien kolejki raczej trudno zobaczyć dziką zwierzynę, ale w pobliżu stacji Majdan, w Lisznej, warto zwiedzić prywatny ogród zoologiczny,
w którym jest 30 gatunków różnych zwierząt. Właściciel ogrodu, miejscowy leśniczy Tomasz Gawrych, opiekuje się swoimi zwierzętami z prawdziwym oddaniem. A co do niedźwiedzi, to leśniczy może nam pokazać pogięte druty siatki w zagrodzie azjatyckich świnek. Tędy, przy słupku przedostał się do środka najpewniej młody niedźwiadek. Na szczęście, nie zainteresował się lokatorkami, lecz tylko dobrał się do ich misek z jedzeniem.
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Budowa bieszczadzkiej kolejki uradowała zwolenników postępu, ale – jak mówi legenda – rozwścieczyła
nieczyste moce. Pewnej
nocy w maju 1907 roku
mieszkańców wioski Duszatyn obudził piekielny
huk, zwielokrotniony
odbitym od gór echem.
W miejscowej cerkwi Jedno z Jeziorek Duszatyńskich
uderzono w dzwony, w rezerwacie „Zwiezło” (E.M.)
oczekując końca świata. Oczywiście, ów hałas był diabelską robotą. Oto czart rzucił ognistą kulę w stronę leśnej ciuchci, ale zamiast w jej tory w dolinie Osławicy trafił w Steciw Las w masywie Chryszczatej. Ze zbocza, nasiąkniętego wodą z deszczu padającego nieustająco od miesiąca, oderwał się wielki płat gruntu grubości 35 m i osunął się blisko o kilometr, zagradzając zwałami ziemi, skał, połamanych drzew i korzeni dolinę Olchowego Potoku.
W miejscu katastrofy powstały trzy jeziorka. Dwa z nich
można do dziś oglądać w rezerwacie „Zwiezło”, czyli w miejscu, gdzie „zwiezło” las. Rezerwat znajduje się około 5 km na
wschód od Duszatyna. Łączna powierzchnia jeziorek zmniejszyła
się w wyniku zamulania i zarastania z ponad 3 ha do około 1,5
ha. W ciemnej wodzie wciąż butwieją splątane korzenie i pnie
jodeł i buków. Do „Zwiezła” kilka razy dotarł młody ksiądz Karol Wojtyła, po raz pierwszy w 1952 roku. Po latach pisał: „Nie
zapomnę nigdy tych jeziorek, co zaskoczyły nas po drodze, jak
gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu” (Przed sklepem jubilera, fragment monologu Teresy). Cytat ten wykuty jest na tablicy na obelisku upamiętniającym stulecie powstania jeziorek.
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***
Na polsko-słowackim przejściu granicznym Radoszyce
obok słupa granicznego z czasów cesarstwa austro-węgierskiego, dzielącego niegdyś Galicję i Węgry, znajduje się szczególna tablica w czarno-żółtych brawach habsburskich. Napis na
niej głosi: „Witamy w Galicji! (...) Rozpoczynacie podróż śladami ordynansa 11. kompanii marszowej 91. pułku piechoty z Czeskich Budziejowic, Józefa Szwejka, który w lipcu 1915
roku podążał tędy na front rosyjski, by oddać życie za cesarza i jego rodzinę”. W tym miejscu, na Przełęczy Łupkowskiej,
zaczyna się polski odcinek 180 km szlaku rowerowego „Śladami dzielnego wojaka Szwejka”. Wiedzie on przez Sanok do
Przemyśla. Jest to kraina, o której – według cytowanego przez
Jaroslava Haška czasopisma czeskich turystów – już „stary
Humboldt” pisał: „Na całym świecie nie widziałem nic wspanialszego nad tę poczciwą Galicję”, gdy wjechał pociągiem
Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej przez tunel pod przełęczą.
Tunel długości 750 m na linii z Budapesztu przez Koszyce
i Chyrów do Przemyśla budowano trzy lata. Pracowali przy nim
głównie robotnicy włoscy. Całość oddano do użytku w 1874
roku. Konstrukcja była niszczona kilkakrotnie podczas I i II wojny światowej. W 1946
roku tunel odbudowano, ale przez dziesiątki lat był nieużywany.
W 1994 roku otwarto przejście kolejowe
na linii Łupków–Medzilaborce, którą kursowały między innymi
pociągi pasażerskie.
W 2011 roku połączenie to ponownie zostało Cmentarz wojskowy z I wojny światowej
zawieszone.
na stokach Chryszczatej (E.M.)
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Pociągi turystyczne Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej kursują od 1 V do
31 X. Od 1 VII do 31 VIII jeżdżą codziennie, a w V, VI, IX i X tylko
w dni wolne od pracy. Odjazdy:
• z Majdanu na przełęcz Przysłup przez Cisną o godz. 10, 13:30
(tylko latem w dni wolne od pracy),
• z Majdanu do wsi Balnica o godz. 10:30, 13 (tylko latem w dni
wolne od pracy).
Podróż Majdan–Przysłup–Majdan trwa 2 godz. 40 min. Cena biletu
normalnego wynosi 20 zł, biletu ulgowego 14 zł.
Podróż Majdan–Balnica–Majdan zajmuje 2 godz. 15 min. Cena biletu normalnego to 16 zł, biletu ulgowego 12 zł.
Można też zamówić pociąg specjalny. Jeśli liczba pasażerów nie
przekracza 60 osób, to wycieczka na przełęcz Przysłup i z powrotem
kosztuje 860 zł. Jeżeli chcemy jechać pociągiem ciągniętym przez
parowóz, wówczas zapłacimy 1420 zł.
Stacja Majdan znajduje się 2,5 km na zachód od centrum Cisnej,
przy drodze do Komańczy. Przy stacji jest duży parking, toalety,
mała gastronomia, kioski z pamiątkami i góralskimi serami.
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przecinają dwie ścieżki przyrodnicze. Dłuższa i ciekawsza (3 km)
prowadzi stromym brzegiem rzeki Wetliny, obok pozostałości dawnej wioski Zawój.
Do cerkwi w Łopience można dojechać samochodem. Jadąc szosą
z Kalnicy do Polańczyka, za osadą Buk należy skręcić w lewo w leśną żwirową drogę, zwaną stokówką, którą trzeba przejechać jeszcze 2,5 km.
Do rezerwatu „Zwiezło” dotrzemy głównym, czerwonym, beskidzkim
szlakiem pieszym. Czas przejścia z Duszatyna to około 1,5 godz. Do
tunelu w Łupkowie najłatwiej dojść od stacji Łupków – 10 min spacerem wzdłuż torowiska.
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Ćwierć wieku temu jedyną restauracją w Cisnej była gospoda GS Zacisze, gdzie w kolejce po piwo tłoczyli się drwale i amatorzy bieszczadzkich przygód. Od trzech lat ten kultowy lokal nosi nazwę U Harnasia. Na zewnątrz to wciąż geesowski pawilon pomalowany jadowicie szmaragdową farbą, ale jego wnętrza z klubowymi fotelami mają
dziś wygląd hotelowego lobby. Zakład oferuje głównie tradycyjne dania polskie. Bieszczadzkie romantyczne tradycje kontynuuje Siekierezada – połączenie restauracji, galerii sztuki i klubu muzycznego. Mocnym
estetycznym akcentem są tam powbijane tu i ówdzie siekiery. Lokalowi patronują cienie Edwarda Stachury, Jima Morrisona i bieszczadzkich trampów, awanturników, poetów i marzycieli. Trudno się jednak
oprzeć wrażeniu, że owa manifestacja wolności ducha i niezależności
artystycznej zaaranżowana została z myślą o turystach. Mniej ideologii
znajdziemy w karczmie Łemkowyna, specjalizującej się w kuchni łemkowskiej, a wcale – w barze Troll.
W Cisnej noclegi oferują między innymi: należący do nadleśnictwa ośrodek Wołosań (65 zł), ośrodek Perełka (od 58 zł) i kilkanaście pensjonatów,
domów z kwaterami i gospodarstw agroturystycznych (ceny 25–50 zł).
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