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SŁOWO 
OD  R E DA KC J I

W NUMER ZE 
M I Ę DZ Y  I N N Y M I

Z E S P Ó Ł 
R E D A K C Y J N Y

Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy do 
czwartego już numeru naszej gazety. 
Tym razem, między innymi z uwagi 
na zbliżające się wybory samorządowe, 
zwracamy szczególną uwagę na przy-
szłość naszego regionu. Postanowiliśmy 
zaprezentować nowe inicjatywy, które 
naszym zdaniem są godne wskazania, 
jako te, które zwiększają jakość i kon-
kurencyjność naszego regionu. Popro-
siliśmy też o zabranie głosu naszych 
regionalnych działaczy społecznych, 
aby mogli wyrazić swoje zdanie na te-
mat przyszłości naszej małej Ojczyzny. 

‹› Tomasz Rejzdrowicz
r e d a k t o r  n a c z e l n y

‹›

‹›

‹›

‹›

TOMA SZ REJZDROW ICZ  – magister filozofii, 
polonista i nauczyciel w nurcie edukacji alterna-
tywnej. Autor książki Cisna – ocalić od zapomnienia. 
Okazjonalnie pisarz-poeta i bajkoopowiadacz, 
z zamiłowania podróżnik rowerowy i piechur 
Bieszczadzki. Z Bieszczadami związany od nie-
mal dwóch dekad.
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Co więcej, pamiętając o setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, pragniemy wskazać, że ten czas zo-
bowiązuje nas wszystkich do tego, aby 
dbać o nasz mały kawałek ziemi, który 
jest naszą Ojczyzną. Wszystkim czytel-
nikom życzymy dobrej lektury i jak za-
wsze otwarci jesteśmy na Wasze sugestie 
i wskazówki.

Z poważaniem,
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FUNDACJA KOLEJNY ROK
W  BIESZCZ A DACH

Ale to, z czego jesteśmy szczególnie 
dumni nastąpiło jesienią. We współpra-
cy z Rzeszowskim Oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej Fundacja podjęła się 
pozornie niewykonalnego zadania jakim 
było uratowanie przed rozbiórką górują-
cego nad centrum Cisnej pomnika, który 
według umieszczonych na nim napisów 
poświęcony był poległym w walce o utrwa-
lenie władzy ludowej. Stanął on jednak w 
miejscu innego pomnika upamiętniające-
go bardziej konkretne wydarzenie, jakim 
była dwukrotna obrona Cisnej przez jej 
polskich mieszkańców zorganizowanych 
w milicję przed oddziałem Ukraińskiej Po-

Rok 2017 był dla Fundacji Tylko Biesz-
czady pracowity i owocny. Zaczęliśmy 
od wydania drugiego numeru Gazety 
Tylko Bieszczady oraz od organizacji 
drugiej edycji Ciśniańskiego Jarmar-
ku Turystycznego. W trakcie Jarmarku, 
jak poprzednim razem, można było po-
bawić się słuchając muzyki, posłuchać 
krótkich form literackich w ramach 
konkursu Bookowisko, dobrze zjeść i coś 
kupić. Najwięcej chyba atrakcji przygo-
towaliśmy dla dzieci: szereg warsztatów, 
a przede wszystkim Bajkoopowiadanie, 
które stało się nie tylko jarmarczną, ale 
i codzienną tradycją ognisk na Trampie. 
Podczas ubiegłorocznego Jarmarku tra-
dycyjnie już wiele uwagi poświęciliśmy 
problematyce historycznej. Po raz drugi 
zapłonęła ciśniańska dymarka, ale po 
raz pierwszy z wytopionego w niej me-
talu wybite zostały Ciśniańskie Dukaty. 
Tuż obok dymarki, w naszym kąciku 
historycznym otwarte zostało polowe 
Muzeum Ciśniańskie, w którym ekspo-
nowane były zdjęcia i artefakty zwią-
zane z historią Cisnej. Jako stała część 
ekspozycji po tym wydarzeniu pozostała 
tablica prezentująca fragmenty wraku 
samolotu wydobyte ze zbocza pobliskiej 
góry - Jeleniego Skoku oraz przedstawia-
jąca historię jego katastrofy. Lotniczą 
ekspozycję przygotowała dla nas gru-
pa odkrywców i badaczy Orły Historii 
z Krakowa. 

wstańczej Armii. I znowu postanowiliśmy 
przywrócić pamięć, usunąć z niej nieprzy-
stającą do tamtych realiów politykę. Na 
pomniku pojawiła się nowa tablica, a sta-
ra zasiliła zbiory Ciśniańskiego Muzeum. 
Pomnik otwarto uroczyście w 99 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
w obecności przedstawicieli IPN, władz 
gminy, powiatu, przedstawicieli Policji 
i Straży Granicznej. Ksiądz Proboszcz 
Zbigniew Łuc poświęcił pomnik, zapło-
nął znicz i spadł pierwszy śnieg, chyba w 
nawiązaniu do przyjazdu św. Marcina na 
białym koniu i tego, że Cisna broniona 
była zimą.

W przededniu uroczystości, ksiądz 
Proboszcz odprawił Mszę Świętą w in-
tencji obrońców, a odsłonięcie pomnika 
poprzedziła sesja historyczna, na której 
swoje wykłady na temat działań UPA 
w Bieszczadach i samej obrony Cisnej 
wygłosili przedstawiciele IPN. Dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w 
Rzeszowie, Pan dr Dariusz Iwaneczko w 
skierowanej do władz Fundacji nocie po-
dziękował nam za aktywność w zakresie 
pielęgnowania i przywracania zbiorowej 
pamięci śladów przeszłości w przestrzeni 
publicznej naszego regionu. Chyba nikt 
jeszcze, nawet my w statucie Fundacji, tak 
precyzyjnie nie zdefi niował tego zakresu 
naszej działalności.

Festiwal Magiczne Bieszczady 2017

Warsztaty metalurgiczne przy Muzeum Ciśniańskim
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Historię obrony Cisnej i ratowania po-
mnika opisaliśmy w specjalnym numerze 
Gazety Tylko Bieszczady, dostępnej pod-
czas uroczystości. Historia obrony stała się 
też tematem reportażu Telewizji Trwam. 

Działania Fundacji znalazły też uzna-
nie podczas II Bieszczadzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych, gdzie Fun-
dacja zajęła drugie miejsce w konkursie na 

„Najlepszą Inicjatywę Roku 2017”. 

MARCIN R APACZ jest profesorem nauk biologicznych, specjalizuje się w fi-
zjologii i biologii molekularnej roślin. Jest też poetą, wychowankiem Jerzego 
Harasymowicza, jurorem poetyckiego konkursu krótkich form literackich 
Bokoowisko organizowanego w ramach festiwalu Magiczne Bieszczady.

‹›

Marcin Rapacz – prezes Fundacji Tylko Bieszczady

Otwarcie pomnika w Cisnej

Panel historyczny podczas otwarcia pomnika w Cisnej
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TRZECI ROK FUNDACJI
W rozmowie z członkiem Fundacji Piotrem Wierzbickim, Valentyna Folts

– Fundacja rozpoczyna trzeci sezon działalno-
ści. Jakie macie plany na najbliższy okres?

– W tym roku chcemy nasze działania 
ukierunkować na 100 lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Najbardziej, 
według mnie, widowiskowym i trwałym 
elementem będzie zakończenie warsz-
tatów hutniczych realizowanych przez 
mistrza ślusarstwa Andrzeja Domkę. 
Zwieńczeniem tego cyklu będzie wybi-
cie przez Fundację pamiątkowej monety 
upamiętniającej 100 lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

– Związaliście Cisną z hutnictwem, nie dla 
wszystkich jest to oczywiste połączenie.

– To już jest pewna nasza tradycja 
i zarazem kontynuacja przypomnienia 
o zagłębiu hutniczym w Cisnej z cza-
sów Jacka i Henryka Fredrów. W cza-
sie warsztatów zaprezentujemy w kuźni 
m.in. przetopienie metalu w drobne na-
rzędzia niezbędne w gospodarstwie czy 
też wytopimy Dobrego Bieszczadzkie-
go Anioła. Dla zainteresowanych rów-
nież powtórzymy wybicie ciśniańskiego 
dukata.

– Kiedy będzie można wziąć udział w tym 
wydarzeniu?

– Same warsztaty hutnicze odbędą 
się czasie Ciśniańskiego Jarmarku, na-
tomiast pozostałe elementy związane ze 
100-leciem odzyskania niepodległości 
będziemy realizować w innej przestrze-
ni. W ramach tematu odzyskania nie-
podległości na pewno ciekawa będzie 
wystawa fotograficzna starych zdjęć pt. 
CISNA W DRODZE DO NIEPOD-
LEGŁOŚCI. Bardzo ciekawe fotografie 
otrzymaliśmy z archiwum Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krośnie za co oczy-
wiście serdecznie dziękujemy, a wszyst-
kich mieszkańców Cisnej i naszych gości 
serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
wystawy. W tym okresie organizujemy 
również festiwal Magiczne Bieszczady, 
na którym wystąpi wielu znanych arty-
stów, a wśród nich Cisza jak Ta, Arek 
Zawiliński, Tomasz Olesiński i inni.

Po raz drugi organizujemy ogólno-
polski konkurs krótkich form literackich 
BOOKOWISKO i już w tym działa-
niu niewątpliwie osiągnęliśmy suk-
ces- w tym roku ilość prac do konkursu 
wzrosła w stosunku do pierwszej edycji 
prawie o 100%. Uroczyste rozstrzygnię-
cie konkursu z prezentacją zwycięskich 

prac nastąpi w ramach festiwalu Ma-
giczne Bieszczady czyli w czasie wieczo-
ru poezji w dniu 3.08.2018 r. Nie za-
pomnieliśmy również o najmłodszych 

– w czasie jarmarku będą niespodzianki 
dla najmłodszych, a od początku lipca 
prowadzimy codzienne cykle spotkań 
z najmłodszymi i trochę starszymi 
(o godz. 20.00 przy ognisku) w ramach 
projektu „Bajkoopowiadania”. To opo-
wiadania baśni nie tylko z bieszczadz-
kim rodowodem.

– To bardzo intensywne plany wakacyjne. 
Wiemy jednak, że Fundacja pracuje również 
poza sezonem. Można powiedzieć, że działania 
wakacyjne to przestrzeń do zaprezentowania pew-
nych osiągnięć ale sama Fundacja pracuje małymi 
kroczkami nad innymi, mniej spektakularnymi ini-
cjatywami. Czy możesz nam je nieco przybliżyć? 

– Jednym z takich założeń jest pla-
nowana organizacja w dniu 11 listopa-
da 2018 czyli już po wyborach , aby nie 
łączyć prezentowanych przez nas treści 
z agitacją wyborczą, spotkania, którego 
zadaniem będzie przybliżenie historii 
naszego regionu. W ramach tego dzia-
łania może wspólnie z IPN Rzeszów zor-
ganizujemy panel historyczny, w którym 
oprócz informacji związanych bezpo-
średnio z Cisną chcemy zaprosić wykła-
dowców, którzy zaprezentują rozszerze-
nie tematu związanych z bohaterskimi 
działaniami naszych mieszkańców o te-
mat np. ,,Sprawiedliwi Zdrajcy” czyli 
Ukraińcy ratujący Polaków.

Niewątpliwie ważnym dla nas za-
gadnieniem jest kontynuacja rozbudo-

wy krótkich ścieżek turystycznych, hi-
storycznych. W tym roku udało nam 
się przeprowadzić rozeznanie przy 
wsparciu Krzyśka Spychały dotyczącej 
odbudowy Drogi Krzyżowej zgodnie 
z jej historycznym przebiegiem, uzu-
pełnioną o aktualne uwarunkowania. 
Mamy już poświęconą replikę figury 
św.Barbary (aktualnie umieszczona 
w kapliczce niedaleko wejścia do sztol-
ni Róża) , która była początkiem drogi 
krzyżowej prowadzącej na Liszniański 
Kopki. W następnym roku planujemy 
rozmowy z Nadleśnictwem Cisna, które 
jest otwarte na takie inicjatywy i następ-
nie, po ewentualnej zgodzie właściciela 
terenu, rozpoczniemy jej budowę ze sta-
cjami zaprojektowanymi z najbardziej 
znanymi artystami z Bieszczadu.

Kolejnym naszym działaniem będzie 
etapowa poprawa estetyki uratowane-
go pomnika Obrońców Cisnej i Okolic 
i promocja dokonań naszych bohaterów. 
Tutaj chciałem podziękować telewizji 
TRWAM za pomoc w przywracaniu 
właściwej pamięci ciśniańskich boha-
terów – zapraszam państwa do obejrze-
nia reportażu ,,OBRONA CISNEJ” na 
youtube.

Przygotowujemy się również do wyda-
nia książki „Abraham Kitaj” Zygmunta 
Kaczkowskiego, XIX wiecznej powie-
ści,której fabuła rozgrywa się w naszym 
regionie. Kontynuacja powstawania Ci-
śniańskiego Muzeum to również nasze 
działanie na kolejne lata tak jak i badania 
inwazyjne sztolni Róża, które ze względu 

Piotr Wierzbicki – członek Fundacji Tylko Bieszczady
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na nadmiar pracy przez firmę górniczą 
z Mnikowa trochę się opóźniają.

– Z przedstawionych informacji wynika, że 
ciężar Waszych działań oparty kiedyś tylko na 
organizacji festiwalu troszeczkę się poszerzył.

– Tak, to prawda. Najpierw nasi 
członkowie fundacji współorganizowa-
li festiwal NB, który w tym roku ma X 
edycję, później rozpoczęliśmy organiza-
cję festiwalu Magiczne Bieszczady, jed-
nak od początku powstania Fundacji 
uważaliśmy, że same działania festiwa-
lowe powinny być wzbogacone o naszą 
historię, o nasze dziedzictwo kulturo-
we, bo sama organizacja festiwalu to coś 
co fajnie się sprzedaje ale nie posiada 
głębszych treści dla młodego pokolenia, 
którego jestem przedstawicielem. Głów-
nym terenem działania naszej Fundacji 
jest i będzie ratowanie i prezentowanie 
historii naszego regionu. 

– I na koniec – tworzycie wiele inicjatyw: or-
ganizacja festiwalu, różnorodne warsztaty, panele 
historyczne, wydajecie książki i gazety, organizuje-
cie konkursy jak wspomniany ogólnopolski konkurs 
krótkich form literackich Bookowisko. Skąd na to 
bierzecie fundusze?

– Faktycznie na każdą inicjatywę po-
trzebne są środki finansowe, a wszyst-
kie nasze dzialania dla odbiorców są 
bezpłatne. Dla przykładu gazeta Tylko 
Bieszczady jest pokrywana ze środków 
fundacji. Raz koszty samego wydania 
pokrył Urząd Gminy Cisna. Musimy 
jednak pamiętać, że pokrywamy tylko 
koszty druku. Nie bierzemy pod uwa-
gę kosztów autorów, pracy redakcyjnej. 
Tą pracę wykonujemy społecznie. Na 
samą zaś zmianę tablicy pamiątkowej 
na wzgórzu Betlejemka Fundacja pozy-
skała środki od Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Warszawie. Urząd Gminy 
również wspomaga nas przy organiza-
cji festiwalu Magiczne Bieszczady i Ci-

śniańskiego Jarmarku Turystycznego. 
Dużą część kosztów organizacyjnych jak 
również całość kosztów obsługi naszych 
wydarzeń ponosi Fundacja poprzez bez-
pośrednie finansowanie wydarzeń, jak 
również w ramach pracy wolontariac-
kiej, gdyż nie pobieraliśmy z tego tytułu 
żadnych wynagrodzeń. Przy pozosta-
łych naszych inicjatywach wspomagają 
nas firmy prywatne – np. farmaceutycz-

na Firma Nexter czy też różne fundacje. 
Ważnym wkładem w nasze działania jest 
społeczność związana z Fundacją czyli 
nasi przyjaciele, którzy tak naprawdę są, 
można powiedzieć, duszą tej organizacji. 
Ich wkład pracy jest nieoceniony. W tym 
miejscu dziękuję wszystkim naszym dar-
czyńcom i zapraszamy do wsparcia Fun-
dacji Tylko Bieszczady.

Cisna – lata 50.

Tartak w Kalnicy

Pamiątkowy stempel

Cisna – droga do Dołżycy
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P R Z Y S Z Ł O Ś Ć 
B I E S Z C Z A D

HIPISÓW K A
–CZ Y L I  K IERU NEK  DOŁ Ż YCA
Rozmowę przeprowadził Tomasz Rejzdrowicz

Niewątpliwie Cisna to gmina turystycz-
na, której racją bytu są odwiedzający 
nas goście. Przez lata gmina rozwijała 
się prężnie, jednak w jakimś sensie status 
quo podejścia do turysty został utrzyma-
ny – zrobić tak, aby turysta zostawił jak 
najwięcej pieniędzy przy jak najmniej-
szym nakładzie pracy. Czasami wydaje 
się, że część ludzi, która tworzyła obraz 
gminy na początku wieku, zatrzymała 

się w tamtym miejscu, a nasza gmina 
będzie miała coraz mniej do zaofero-
wania, poza jeszcze większą bazą noc-
legową. Na szczęście w naszej gminie 
pojawiły się również inicjatywy, które 
nie tylko ożywiły i urozmaiciły ofertę 
regionu, lecz zmieniły w jakimś sensie 
optykę w podejściu do odwiedzających 
nas gości, w której to optyce słowem 
klucz jest jakość. Na kolejnych stronach 

przedstawimy Państwu kilka młodych 
osób, których działalność uważamy nie 
tylko za ciekawą, lecz przede wszystkim 
istotną dla zróżnicowanego obrazu na-
szego regionu. Ważnym elementem jest 
również działanie dla samych mieszkań-
ców, szczególnie w okresie po sezonie. 
Cieszy, że inicjatywy tego typu pojawia-
ją się w Cisnej i dają wspaniałe efekty.

S.B.

W Dołżycy, pod stokami Łopiennika, 
w najbliższym sąsiedztwie wejścia na 
czarny szlak, można odwiedzić niepo-
zorną chatkę tuż przy drodze. W tej nie-
pozornej chatce, a dokładniej w stodole 
przy niej, spotkacie Tomasza, który od 
kilku lat prowadzi Hipisówkę - miej-
sce, które już chyba na stałe wpisało się 

w krajobraz naszego regionu. Rozmowę 
zaczynamy od kawy, którą Tomek mieli 
w ręcznym młynku. 

– Zawsze lubiłem kawę, a niedawno 
byli u mnie znajomi i zrobiliśmy taką 
wymianę barterową: oni mieszkali 
w Hipisówce, a mnie nauczyli parzyć 
kawę i tak oto w Hipisówce pojawiła się 
też kawa. 

– No właśnie - jesteśmy w Hipisówce, która 
jest zwieńczeniem kilku dobrych lat Twojej pracy, 
ale jak to się zaczęło, jak dotarłeś do tego miejsca, 
w którym jesteś teraz?

– Zaczęło się w 2010. Po zamieszkaniu 
w Bieszczadach zaczęliśmy produkować 
nasze przetwory ziołowe. Zaczęliśmy je 
sprzedawać w Smolniku wraz z rodzica-
mi. Później przeszliśmy na nalewki. Lu-
dzie się dopytywali, a my słuchaliśmy lu-
dzi, chcieliśmy spełnić ich oczekiwania. 
Po czterech latach mieszkania w Smol-
niku przeprowadziłem się na Dołżycę 
i jak zobaczyłem tę stodołę pojawił się 
plan w głowie, aby zrobić tutaj knajpę ze 
sceną, organizować koncerty. Wtedy to 
była taka mrzonka, wizja dzieciaka. To 
stało się takim moim marzeniem. Każ-
demu opowiadałem, że jak przyjedzie 
tu za kilka lat to tu będzie scena, knajpa 

i wogóle to będzie coś. Zacząłem od ma-
łego sklepiku na ganku, później postawi-
łem małą budkę, ale dalej to nie było to 
o co mi chodziło. Przerobiłem więc starą 
drewutnię na sklep i postawiłem stolik 
i dwa krzesła, żeby każdy mógł chwilę 
tu zostać i porozmawiać, popytać, spró-
bować wyrobów na miejscu i powiedzieć 
co o nich myślą. Oczywiście jeden sto-
lik to za mało, więc zrobiłem drugą salę 
i cztery stoliki, a przez szparę w deskach 
zobaczyłem łąkę, więc stwierdziłem, że 
fajnie byłoby zrobić tu okno. Tak się 
jednak stało, że z okna zrobił się taras 
z widokiem na Łopiennik. Tak właśnie 
powstała Hipisówka. Później słuchając 
ludzi i robiąc to, co mi się marzyło, za-
cząłem organizować koncerty i od tam-
tego czasu dzieje się bardzo dużo, kon-
certy, pokazy fi lmów, warsztaty, może 
jakieś wieczorki autorskie. 

– Tak powstała Hipisówka, ale żeby powstała 
musiałeś zdobyć jakąś renomę, coś musiało się wy-
darzyć żebyś mógł sobie na to pozwolić, bo przecież 
nie spadło z nieba tak po prostu. 

– Ten okres kiedy produkowaliśmy 
i sprzedawaliśmy syropy ziołowe, pie-
kliśmy chleb na zakwasie i nalewki to 
okres, w którym zdobyliśmy bazę klien-

Tomasz Ablewski – gospodarz Hipisówki
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Rozmowę przeprowadził Piotr Wierzbicki

tów – gości, którzy, co roku odwiedzali 
nas, zaopatrywali się w produkty, wyra-
żali opinie. Poprzez nasze punkty sprze-
daży, rodziców, przez stronę interneto-
wą zostało rozpropagowane, że istnieje 
coś takiego jak Hipisówka i że nie jest 
to tylko miejsce, gdzie można kupić na 
wynos nasze produkty, ale też można 
posiedzieć i spróbować ich na miejscu. 
Bardzo dużo dają koncerty i ludzie, któ-
rzy nas odwiedzają. Dominik z WaDa-
Dy jest dla nas bardzo dużą pomocą, 
wielu ludzi z jego polecenia dzwoni do 
mnie i pisze, bo chcą tutaj zagrać i to 
się roznosi pocztą pantoflową. Nie mam 
jakiejś mocnej reklamy, jest strona na fa-
cebooku, gdzie wrzucam najważniejsze 
wydarzenia z życia Hipisówki, ale jest 
to ograniczone do minimum, do tego co 
jest nam potrzebne na przykład zapro-
szenia na koncerty albo nowy produkt 
w Hipisówce. 

– Jesteś młody, a jednak siedzisz w Biesz-
czadach. W jakimś sensie jedno drugie wyklucza, 
przynajmniej w ogólnie przyjętym modelu, gdzie 
młodzi uciekają z Bieszczad do wielkiego świata.

– Tak, bo w jakimś sensie jestem oso-
bą z zewnątrz. Zauważyłem, że wielu 
młodych, którzy wychowali się w Biesz-
czadach, ma dość tych Bieszczad, bo tu 
nic nie ma, nie ma perspektyw i jadą 
do miasta, zachłystują się tym, co jest 
w mieście, są pod wielkim wrażeniem 
i już tam zostają. Mnie rodzice, dziewięc 
lat temu, jak miałem siedemnaście lat 
przeprowadzili spod Torunia w Biesz-
czady i ja miałem odwrotną sytuację. 
Przyjechałem z miasta, gdzie było wy-
szystko, do Smolnika, koło Komańczy, 
gdzie nie było nic i mocno się bunto-
wałem, chciałem stąd uciec. Po paru la-
tach jednak zrozumiałem, że tu jest to 

miejsce na ziemi i tak naprawdę tu mogę 
zrobić to wszystko, co mi się marzyło, co 
planowałem, czego chciałem. Zawsze 
chciałem stworzyć miejsce, jakąś prze-
strzeń, w której będą mogli się spotykać 
różni ludzie, opowiadać swoje historie, 
wnosić coś nowego i dobrego. Hipisówka 
to trochę takie miejsce, które tworzo-
ne jest przez tych, którzy je odwiedzają, 
którzy dokładają jakąś cegiełkę do ca-
łego obrazu. Myślę, że to mój najwięk-
szy sukces do teraz, fakt, że stworzyłem 
miejsce, które żyje trochę już własnym 
życiem i przyciąga ludzi z całej Polski. 

– No to co z przyszłością? Stoi już Hipisów-
ka, masz produkt, który jest rozpoznawalny, i nie 
oszukujmy się - jest dobry. Wszystko to już przy-
pięte jest do regionu, kojarzone z Bieszczadami. 
Więc co dalej? 

– Na ten moment to samo. To samo 
tylko nadal więcej i lepiej. Oczywiście 
są jakieś plany, na ten moment chciał-
bym jednak, żeby zostały planami. Nie 
chcę się śpieszyć, żeby nie popsuło się to, 
co udało się stworzyć. Powoli, krok po 
kroku. Może następna sala, może przez 
szpary w ścianach tej sali zobaczę znów 
coś ciekawego. Nie chcę się śpieszyć.

To małe i niepozorne miejsce, przynaj-
mniej z zewnątrz. Nieuważny turysta 
mógłby przejść obok i nie zawitać do 
Polanki, kawiarni w Cisnej, którą pro-
wadzą Sylwia i Damian. Taki nieuważ-
ny turysta straciłby bardzo wiele, bo 
Polanka to miejsce niezwykłe, żeby nie 
powiedzieć magiczne. Wystarczy prze-

kroczyć jej progi, aby zrozumieć, że jest 
się w miejscu nietuzinkowym. 

– Polanka to taki punkt, który jednak wy-
różnia się w Cisnej, można powiedzieć miejsce 
z innej bajki.

– Tak. W Polance nie ma obsługi czy-
sto przemiałowej, traktujemy ludzi jako 
naszych gości i chcemy, żeby czuli się 

tutaj swobodnie. Klimat temu sprzyja ze 
względu, że jest to mała knajpka, małe 
stoliczki, troszeczkę niewygodne, jedna 
sofka, która jest wiecznie oblegana. My 
też trochę inaczej podchodzimy do ludzi, 
nie przesadzając z Panami i Paniami, bo 
to ludzi często usztywnia i nie pomaga 
zapomnieć o mieście. Nasze menu też 

‹›

Hipisówka – tu drzwi zawsze są otwarte
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nam to ułatwia, ze względu na profil : 
przy kawie się rozmawia i łatwiej jest 
z gośćmi nawiązać kontakt. Mamy dużo 
słodyczy, a ludzie lubią słodycze więc 
łatwiej im się otworzyć. Ba, gości też 
zaskakuje, co tacy młodzi ludzie robią 
w tym miejscu, bo przecież nasza obsłu-
ga to często gęsto siedemnastolatkowie. 
Dla nas praca z takimi młodziakami to 
coś naturalnego. Wbrew pozorom mło-
dym ludziom chce się pracować, lubią 
eksperymentować, są otwarci, wolni od 
złych nawyków i rutyny, chcą się uczyć. 

– Zatrzymajmy się na ludziach młodych. 
W jakimś sensie wy i wasza kadra łamiecie 
pewien stereotyp ciśniańskiej młodzieży. Wy-
bieracie zostać zamiast wyjeżdżać. 

– Zdecydowanie nie wyjeżdżać. My 
chorujemy po jednym dniu w mieście. Ja 
wróciłem tutaj z miasta, Damian przez 
chwileczkę próbował swoich sił w War-
szawie, ja we Wrocławiu. W tym miej-
scu spodobało się nam to, że jesteśmy 
panami własnego losu. Chcemy praco-
wać - to pracujemy, nie chcemy - to tego 
nie robimy, robimy wszystko to, na co 
mamy ochotę, tylko z rozsądkiem, tak 
żeby móc sobie zapewnić byt na cały rok, 
bo jak wiadomo Bieszczady są sezonowe 
i trzeba jakoś to sobie wkalkulować, pół 
roku pracujemy, pół roku trzeba dopła-
cać do swojego życia. 

– A czy w takim wypadku nie byłoby wam 
łatwiej prowadzić coś, co przynosiłoby po-
wiedzmy większy zysk, na przykład postawić 
kebab w Cisnej? To myślę byłoby bardziej do-
chodowe niż taka mała kameralna knajpka, 
w której z ludźmi się rozmawia, a więc trzeba 
mieć dla nich czas, być otwartym.

– A więc tak – my obraziliśmy się 
na niektóre dania. Nie lubimy gotować 
tego, czego nie jemy. Na początku było 
nieco inaczej. Przyszliśmy tu i nie wie-
dzieliśmy, co mamy wprowadzić do kart. 
Więc pojawił się schabowy, pstrąg, pie-
rogi – to, co w każdej knajpie. Po pół 
roku stwierdziliśmy, że nie. Nie po to 
wyszliśmy na swoje, żeby znowu ro-
bić coś co nam nie pasuje. Chcieliśmy 
czegoś innego, czegoś co i nam będzie 
dawało satysfakcję. Pojawił się pomysł 
robienia proziak burgerów, które Da-
mian uparcie testował. Od początku 
wiedzieliśmy, że chcemy to robić do-
brze. Postawiliśmy na świeże produkty 
wysokiej jakości, które sami obrabiamy. 
Nasze menu jest małe i chcemy, aby ta-
kie pozostało, żeby to co wydajemy paso-
wało do miejsca, w którym jest tworzone. 

– No właśnie - co do miejsca, a dokładniej 
sali. To bardzo specyficzna, pewnie jedyna 
w swoim rodzaju sala. 

– Tak, mamy mural wykonany przez 
Tomasza Żyto-Żmijewskiego, którego 
bardzo sobie cenimy. Sam mural przy-
ciąga uwagę i wprowadza w taki klimat 
zaczarowanej krainy, gdzie coś kwitnie 
na ścianach, coś się dzieje, a człowiek 
zatapia się w tym świecie. Sami lubimy 
popatrzeć sobie na te ściany. Ba, dlate-
go też ten lokal. W momencie, kiedy to 
miejsce się zwolniło, my mieliśmy moż-
liwość zaopiekować się nim. Wprowa-
dziliśmy nieco zmian do dawnego, su-
rowszego , wystroju dodaliśmy również 
obrazy, proponując Tomaszowi Żyto – 
Żmijewskiemu współpracę. Tworzymy 
jego galerię autorską w połączeniu z na-
szą kawiarnią. Wydaje nam się, że jest 
to udana kompozycja, a miejsce przez 
to staje się jeszcze ciekawsze. 

– A co na przyszłość, bo przecież to nie ko-
niec waszych pomysłów? 

– Przyszłość. Oczywiście mamy kilka 
planów. Nie chcemy zamykać się w tych 
czterech ścianach, choć bardzo je lubi-
my. Pragniemy wyjść nieco na zewnątrz. 
W przyszłości w Krzywym chcemy po-
stawić jeszcze jedną, również sezonową 
knajpkę o podobnym klimacie ale nieco 
innym przeznaczeniu. Ma to być prze-
strzeń, która nie tylko będzie knajpką 
ale również miejscem wypoczynku, więc 
pojawią się hamaki, stworzymy plażę, 
do tego grille, coś dla dzieci. Tak, aby 
każdy mógł przyjechać z kocykiem i so-
bie odpocząć, a przy okazji coś zjeść. 
A więc takie jeszcze jedno dobre miej-
sce w Bieszczadach. 

Polanka

Wnętrze kawiarni
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– Rok temu w Dołżycy pojawiło się nowe wy-
darzenie na kulturalnej mapie Bieszczad – Roc-
kowisko. Skąd pomysł?

– Magda: Mirek swojego czasu był 
związany z muzyką właśnie rocko-
wą. Pomysł, aby coś takiego wydarzyło 
się w Bieszczadach był dla nas więc nie 
tylko czymś związanym z pasją, ale wy-
daje nam się, że czymś naturalnym. Na-
szym zdaniem taki rodzaj muzyki pasuje 
do Bieszczad, wręcz jest dla nich czymś 
oczywistym. 

– Mirek: Nie bez znaczenia jest też miej-
sce czyli Skup Runa Leśnego. Przejmując 
Skup wiedzieliśmy, że nie będzie to tylko 
knajpka dla objazdowych turystów, chcie-
liśmy aby to miejsce żyło i aby przyciągało 
ludzi. Patrząc na Skup, na areał jaki oferu-
je byliśmy przekonani, że jest to doskonałe 
miejsca na takie wydarzenie jak festiwal. 

– Zasadniczo gości u was już jeden festiwal, 
mam na myśli Rozsypańca. 

– Magda: Tak. Jakiś czas temu zaofe-
rowaliśmy Rozsypańcowi nasz teren. Do-
szliśmy do obupólnej zgody i od tamtego 
czasu Rozsypaniec gra u nas w połowie 
sierpnia. 

– Mirek: Ale też chcieliśmy stworzyć 
coś swojego. Nie jesteśmy ludźmi, którzy 
są w stanie usiedzieć na miejscu, każde 
z nas ma wiele pomysłów i nadal spo-
ro energii, więc zdecydowaliśmy się na 
Rockowisko. 

– No właśnie: "zdecydowaliście się na ten 
krok". Z waszej perspektywy, tak przynajmniej 
mi się wydaje, było to spore, żeby nie powiedzieć 
wielkie, ryzyko. Chodzi mi o tak duże wydarzenie 
już na pierwszej edycji pojawia się Dżem. 

– Magda: To było postawienie wszyst-
kiego na jedną kartę. Zaryzykowaliśmy 
bardzo wiele i wcale nie byliśmy przeko-
nani, że nam się to uda, ale też nie chcie-
liśmy czekać niewiadomo ile na rozwój, to 
trochę do nas nie pasuje. Skoczyliśmy na 
głęboką wodę, zakasaliśmy rękawy i wy-
daje mi się, że nam się udało. 

– Mirek: Oczywiście nie robimy tego 
całkowicie sami. Wspiera nas wielu ludzi. 
Rodzina z mojej i Magdy strony, przyja-
ciele, którzy pomagali nam na pierwszej 
edycji, bez nich byłoby nam bardzo trud-
no. Ale prawdą jest, że było to ryzyko. 

– Magda: Jest trochę tak, że my potrze-
bujemy żeby coś się działo, potrzebujemy 
takiej energii, a na Rockowisku i wokół 
niego dzieje się bardzo dużo, i to nam od-
powiada. Oczywiście jest to bardzo wy-
czerpujące i wiele kosztuje ale też daje nam 
to mnóstwo satysfakcji. 

– W tym roku ma być jeszcze lepiej. Macie 
zaplanowane dwa mocne dni festiwalowe, dwie 
gwiazdy – Dżem i Perfect, a więc dwa razy wię-
cej pracy.

– Magda: Tak ale w tym roku będziemy 
jeszcze lepiej przygotowani. Poprzednia 
edycja była dla nas nauką, nauką do któ-
rej podchodzimy z pokorą. Cały czas się 
uczymy, słuchamy naszych przyjaciół, któ-
rzy podpowiadają nam co możemy w tym 
roku zrobić lepiej, a my staramy się tym 
wyzwaniom sprostać. 

– Mirek: Chcemy żeby w tym roku 
było jeszcze lepiej. Nie nastawiamy się na 
nic, wiemy, że festiwale to sprawa trudna, 
zależna od wielu rzeczy. Na pogodę nie 
mam wpływu, ale mamy wpływ na to 
kto stanie na scenie, na to co wokół sceny 
zrobimy, a do tego dołożymy jak najwięk-
szych starań. 

– A jak widzicie przyszłość Rockowiska?
– Mirek: Chcielibyśmy żeby festiwal 

zagościł na stałe w Dołżycy. Wydaje nam 
się, że jest to kolejna szansa dla regionu, 
na jego promocję i podniesienie standardu 
oferty. Z doświadczenia wiem, że dopiero 
czwarta, piąta edycja takiej imprezy za-
czyna żyć swoim własnym życiem, zbie-
ra wokół siebie fanów, przyjaciół, stałych 
gości. Dążymy żeby tak się właśnie stało 
i z Rockowiskiem. 

– Magda: Przy tym stąpamy mocno po 
ziemi. Festiwal jest też szansą dla nas. Ro-
bimy coś co lubimy, co nam odpowiada 
i chcemy, żeby te działania dawały nam 
szansę dalej się rozwijać. Pamiętamy 
jednak, że Bieszczady to takie specyficz-
ne miejsce, gdzie pracuje się przez kilka 
miesięcy, a resztę roku trzeba sobie radzić, 
nazwijmy to przetrwać zimę. Aby festi-
wal mógł dalej istnieć musi mieć swoich 
gości, a Ci przybędą do nas tylko wtedy, 
gdy damy im coś po co opłaca się prze-
mierzyć pół Polski. 

– Piąta edycja Rockowiska , a więc plany się-
gają dalej?

– Mirek: Oczywiście mamy plany, bo 
trzeba patrzeć do przodu. Tworzenie ta-
kiego wydarzenia nie może kończyć się 
na kolejnej edycji. Tworząc drugą, trze-
ba już myśleć co będziemy robić podczas 
trzeciej. Przy tym trzeba dokładnie doglą-
dać, co będzie do poprawienia na przyszły 
rok. Na ten moment nie chcemy jeszcze 
niczego zdradzać, ale trzecia edycja festi-
walu ma szanse stać się czymś naprawdę 
wyjątkowym. 

– Magda: Ale jak już mówiłam stąpamy 
twardo po ziemi i w tym momencie sku-
piamy się na tym, co będzie można zoba-
czyć podczas tegorocznego Rockowiska. 

Przedstawione przez nas przykłady to 
oczywiście kropla w morzu potrzeb i moż-
liwości. Nasza gmina wymaga nie tylko 
ogromnego wkładu pracy prywatnych 
osób, lecz również instytucjonalnej polity-
ki liczonej na więcej niż pięcioletnie kaden-
cje. Dzięki takim osobom jak Tomek czy 
Sylwia możemy zobaczyć, że zmiana jest 
możliwa i przynosi korzyści, również te 
wizerunkowe, o których czasami tak łatwo 
zapominamy i zbyt łatwo bagatelizujemy. 
Miejmy nadzieję, że przedstawione przez 
nas osoby sygnalizują pewną dojrzałość 
i świadomość, do której zmierzamy jako 
mieszkańcy gminy, bo przecież to miejsce 
na ziemi to nasza wspólna sprawa. 

ROCKOWISKO
CZ Y LI  ROK W BIESZCZ A DACH
Z Magdą i Mirkiem, organizatorami festiwalu Rockowisko, rozmawiał Piotr Wierzbicki
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– Na początek pytanie skąd się Pani tu 
wzięła, bo nie jest Pani "rodowitą" ciśnianką ?

– Przybyłam tu wraz z synem, teraz 
już trzynastoletnim, z Łodzi. W Łodzi 
zajmowałam się aktorstwem i reżyserią, 
początkowo w teatrach amatorskich 
i alternatywnych, po sceny łódzkich te-
atrów. Pewnego dnia podjęliśmy z sy-
nem decyzję, że przenosimy się w Biesz-
czady. Nie była to decyzja znikąd. Od 
dwudziestu lat przybywałam tu na każ-
dych wakacjach i było to moje miejsce 
na ziemi. Nie zmienia to faktu, że nie 
znałam tu nikogo, nie wiedziałam też 
jak funkcjonuje tutejsza społeczność, bo 
przecież takie małe społeczności różnią 
się nieco od tych wielkomiejskich. Jak 
już pojawiłam się tu na stałe musiałam 
znaleźć dla siebie zajęcie. Nie param 
się turystyką i raczej jestem osobą, któ-
ra chce robić to, co lubi i potrafi, więc 
pojawił się pomysł teatru w Cisnej. 
W Centrum Kultury zaproponowałam 
Ewelinie Kudła-Krawiec prowadzenie 
warsztatów teatralnych na zasadzie "kto 

chce - niech przyjdzie". Kłopot był taki, 
że pojawiłam się tu na wakacjach, a jak 
wiemy na wakacjach wszyscy zajęci są 
sezonem. Pierwsze kroki stawialiśmy 
więc we wrześniu. Opieraliśmy pomysł 
naszego teatru na mieszkańcach, lecz 
robiłam to z duszą na ramieniu, bo prze-
cież nie znałam tu nikogo. 

– No właśnie idea teatru w Cisnej ma 
opierać się na mieszkańcach i ma być dla 
mieszkańców.

– Tak. Teatr miał być dla mieszkań-
ców, w jakimś sensie tylko dla miesz-
kańców, bo działać miał się po sezonie. 
Tu pojawił się główny problem czyli 
czas, w którym wszyscy mogliśmy się 
wspólnie spotkać. Ja mam przygoto-
wany monodram, więc jestem samo-
wystarczalna. Mogę zagrać go w każ-
dym momencie. Na początek zagrałam 
mój spektakl właśnie dla mieszkańców. 
Później przedstawiłam pomysł teatru 
poza sezonem, tak aby miejscowi mogli 
brać w nim udział jako aktorzy. Pojawi-
ło się kilka osób, rozpoczęliśmy prace 
warsztatowe i przygotowaliśmy krótką 
formę świąteczną, którą wystawiliśmy 
dla mieszkańców. Oczywiście mieliśmy 
widownię składającą się z nazwijmy to 

"ciekawskich", którzy chcieli zobaczyć 
swoich przyjaciół w innej roli i był to 
nasz początek. Od tamtego momentu 
wszyscy okrzepli i stwierdzili, że to im 
pasuje. Poza sezonem jest dużo czasu, 
więc postanowiliśmy zrobić coś duże-
go. Wychodzę z założenia, że trzeba 
skakać na głęboką wodę, bo inaczej nie 
nauczymy się pływać. Wzięłam więc na 
warsztat hit komediowy "Szalone no-
życzki" i po przedstawieniu propozycji 
nieco zatkało tych moich początkują-
cych aktorów. 

– Twoi początkujący aktorzy to mieszkań-
cy Cisnej, a Ci mają przyklejoną łatkę ludzi 
zamkniętych i raczej niechętnych do takich 
wyzwań jak teatr, szczególnie jeżeli mówimy 
o aktorstwie. Jak Ci się z nimi pracowało?

– Już od początku ludzie mnie ostrze-
gali. Mówili "słuchaj, tutaj nic nie wskó-
rasz, każdy tu jest pozamykany, siedzi 
w domu po sezonie, odpoczywa" i tak 
dalej. Stwierdziłam, że i tak nie mam nic 

do stracenia, jak ktoś się pojawi to do-
brze, jak nie, to trudno. Ci ludzie, którzy 
do mnie przyszli to był strzał w dziesiąt-
kę, przeczą całemu temu gadaniu o tym, 
że tu jest klaustrofobicznie i nikomu się 
nie chce. Tym ludziom się chce i po-
mimo że mają mnóstwo codziennych 
zobowiązań i swoich własnych spraw, 
znajdowali czas na to, aby przyjść, uczyć 
się i przygotowywać. Wydaje mi się, że 
sami do końca nie zdawali sobie sprawy 
jak wielkiego wyzwania się podejmują, 
gdy rozpoczynaliśmy pracę nad "Sza-
lonymi nożyczkami". Żeby było cieka-
wiej, ja byłam reżyserką spektaklu, ale 
przecież to właśnie oni tworzyli stro-
je, dekoracje, fundusze. Nie raz nasze 
próby trwały po cztery godziny, ale nie 
słyszałam żadnego narzekania, raczej 
ciągłą chęć zrobienia czegoś dobrego. 
Przy tym trzeba wspomnieć, że wstęp na 
spektakl był wolny. Można powiedzieć, 
że ich występy były w pewnym sensie 
czynami społecznymi dla całej Cisnej. 
Suma sumarum uważam, że osiągnęli 
bardzo duży sukces. Na premierę przy-
były tłumy. Mówi się o tym spektaklu, 
mówi się o nich jako aktorach, o całości 
wydarzenia. Myślę, że wielu profesjonal-
nych aktorów mogłoby uczyć się od nich 
entuzjazmu i chęci do pracy. To było coś 
wyjątkowego, na tyle, że popłakałam się 
ze szczęścia, bo na prawdę byli przew-
spaniali i jestem dumna z pracy jaką wy-
konali. Ten okres, w którym pracowali-
śmy utwierdził mnie w przekonaniu, że 
w Cisnej jest bardzo dużo dobrej energii, 
jedyne, czego trzeba to wyciągnąć ją na 
światło dzienne. Słowem - moi aktorzy 
zaprzeczyli całkowicie przyjętemu ste-
reotypowi pozamykanego, mrukliwego 
Ciśnianina, który jak nie narzeka na 
deszcz, to narzeka na słońce. No a te-
raz mamy sezon, więc oczywiście nic 
nie robimy. 

– Są już jakieś plany na post sezon teatralny?
– Oczywiście, że są. Ale to plany, więc 

powiem tylko, że będzie to następny 
spektakl, żeby zostało tak tajemniczo.

POSTSE ZONOW Y TE ATR
Z Agnieszką Kowalczyk, aktorką i reżyserką, pomysłodawczynią ciśniańskiego teatru, 
rozmawiał Tomasz Rejzdrowicz

Anna Kowalczyk – pomysłodawczyni ciśniań-
skiego teatru

‹›
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– Jest Pan postacią rozpoznawalną w Ci-
snej. Działacz społeczny, zaangażowany naj-
pierw w Stowarzyszenie Natchnieni Bieszcza-
dem, później w Fundację Tylko Bieszczady, 
wciąż aktywny, czasami słyszy się głosy, że 
nawet zbyt aktywny, bo jest Pan zaangażowany 
w wiele ciśniańskich inicjatyw, czasami też 
jako mocny głos krytyczny. Czy to prawdziwa 
opinia? 

– Nie mam wpływu na czyjeś opi-
nie o mojej osobie, czy o moich dzia-
łaniach. Pochodzę z rodziny, która od 
zawsze była zaangażowana w rozwój 
Cisnej, której na sercu leżało dobro 
naszego regionu, bo to przecież nasza 
ojcowizna i ponosimy za nią odpowie-
dzialność. Jestem z pokolenia, któremu 
wpojono szacunek do historii i do doko-
nań naszych poprzedników. Możliwe, 
że czasami moje uwagi i sugestie mogą 
być odbierane jako zbyt mocne, ale jest 
to spowodowane faktem, że mi najzwy-
czajniej w świecie zależy na Cisnej.

– Nadchodzi czas, kiedy powinno miesz-
kańcom Cisnej zależeć najbardziej. Na jesień 
wybory samorządowe, prawdopodobnie naj-
ważniejsze dla takich małych społeczności jak 
gmina Cisna. 

– To prawda. W dużych miastach, 
czy nawet krajowo, wybory rozmywają 
się. W takich małych mikroregionach 
jak nasza gmina wybór odpowiedniej 
osoby na odpowiednie stanowisko, do-
bór osób do Rady Gminy, obsadzenie 

ważniejszych w regionie stanowisk to 
rzecz niezwykle istotna. W pewnym 
sensie jest to sprawa być i trwać albo 
rozwijać się przez kolejne pięć lat. 

– Poprzednie wybory, a dokładnie ich pra-
worządność były podważane. Chcielibyśmy 
usłyszeć Pana głos dotyczący tamtych wyda-
rzeń, bo był Pan przewodniczącym jednego 
z komitetów wyborczych.

– Będąc na różnych zebraniach 
wiejskich spotkałem się z wypowiedzią 
mieszkanki Cisnej, że wybory poprzed-
nie były powiedzmy wątpliwej rzetel-
ności - oczywiście jest to nieprawda, 
o czym mówiłem również na tym zebra-
niu. Wraz z Jolantą Trawką - przewod-
niczącą drugiego komitetu wyborczego 
– braliśmy udział w rozprawie sądowej 
dotyczącej przebiegu poprzednich wy-
borów na Wójt Gminy Cisna i do Rady 
gminy Cisna. Z zeznań świadków wyni-
kało, że w komisji w Wetlinie było fak-
tycznie wiele nieprawidłowości jak np. 
liczenie głosów nie przez całą komisję, 
a tylko przez niektórych jej członków, 
wynoszenie kart głosowania do innego 
pomieszczenia, czy też brak zabezpie-
czenia kart do głosowania po zakończe-
niu głosowania itd.

– Nie wpłynęło to według mnie 
na wynik głosowania, ale w przyszło-
ści tego rodzaju nieprawidłowości nie 
powinny mieć miejsca i dlatego warto 
o tym wspomnieć. Po uprzednich wybo-

rach odnajduję też pozytywne sygnały: 
dotychczas chęć startowania na Wójta 
i do rady gminy była obarczona dla kan-
dydatów czy związanych z nimi osób 
pewnego rodzaju obawami o negatywne 
konsekwencje dla nich czy też dla bli-
skich. Dzisiaj już nie ma takich obaw, 
każdy może wziąć udział w wyborach 
bez lęku – co jest bardzo pozytywne 
dla perspektywy rozwoju naszej gminy, 
a zarazem demokracja w pełni do nas 
wkracza co również przyczynia się do 
właściwych naszych perspektyw. Cieszy 
też to, wprawdzie kuluarowo, ale słyszy 
się, że chęć kandydowania deklaruje 
większa liczba osób, więc może w naszej 
sferze małej polityki doszło do jakiegoś 
przełomu? Pewnie odpowiedź pojawi 
się już podczas oficjalnych zgłoszeń list 
wyborczych. 

– Czekamy więc na wybory i ich rezultat. 
Jakie sugestie mógłby Pan dać przyszłym kan-
dydatom, a na co powinni zwrócić uwagę wy-
borcy podczas podejmowania decyzji na jesień?

– Dla mnie ważne jest nie tylko to, co 
widać gołym okiem, ale również szcze-
góły. Uważam, że szczegóły, czasami 
niepozorne, mają niebagatelny wpływ 
na kształt naszego regionu. Posłużę się 
już omawianym przez nas przykładem, 
który skupia jak w soczewce pewne pro-
blemy, z którymi się borykamy. Jak pa-
miętamy, niewiele brakowało a droga 
Majdan – Roztoki Górne, stałaby się 
wewnętrzną drogą Nadleśnictwa. Za-
pewne niewiele osób zdaje sobie sprawę, 
jakie miałoby, lub mogłoby mieć konse-
kwencje. Niedopuszczalnym dla mnie 
jest, aby radni gminy przegapili tak 
istotne dla naszego regionu zagadnienie. 
Nie będę tu omawiał dokładniej w jaki 
sposób udało się ową decyzję cofnąć, dla 
mnie ważnym jest, aby przyszłe władze 
miały baczenie na takie pozorne tylko 
szczegóły. Ten pozorny szczegół nie staje 
się szczegółem, gdy do równania doda-
my, że nasi słowaccy sąsiedzi otrzymali 
od Unii Europejskiej dotacje na stwo-
rzenie drogi z Runiny do przełęczy na 
Roztokach Górnych. Z tego co wiemy 
droga, po ukończeniu, będzie otwarta 
w sezonie wakacyjnym dla samocho-
dów osobowych, ale wyobraźmy sobie 
sytuację, w której przez oddanie naszego 
odcinka drogi pozbawiamy się możliwo-

ZBLIŻA SIĘ JESIEŃ
W rozmowie z w-ce prezesem Fundacji Pawłem Wierzbickim, Halszka Bąk

Paweł Wierzbicki – absolwent m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, działacz społeczny, uczestnik misji 
pokojowych, od pokoleń związany z Cisną
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ści turystycznego rozwoju gminy jakim 
niewątpliwie będzie przejście graniczne 
z ruchem samochodowym, w naszym 
bezpośrednim sąsiedztwie.

– Innym zagadnieniem są decyzje 
długofalowe i można powiedzieć strate-
giczne. Błędem naszym było na pewno 
nie wybranie do rady powiatu naszego 
przedstawiciela, który by dbał o nasz 
interes. Reprezentowanie naszej gminy 
przez radnego np. z Baligrodu nie jest na 
pewno korzystne dla naszej gminy. Nie 
może być tak, że reprezentuje nas radny, 
który nie zna naszych potrzeb, realiów, 
i który nie jest bezpośrednio związany 
z naszym interesem, bo w najlepszym 
przypadku może nam nie szkodzić, ale 
wątpliwe, żeby o nas walczył. 

– Patrząc na Pana działalność - czy nie 
byłoby naturalnym, aby Pan kandydował na 
Wójta gminy? Wiem, że takie głosy w ostatnich 
latach się pojawiały. 

– Myślę, że każdy oczywiście powi-
nien włączać się do działalności ku do-
bru wspólnemu. Ja po długiej nieobec-
ności powróciłem do Cisnej i znalazłem 
swoją niszę działania dla dobra wspól-
nego, Było to najpierw Stowarzyszenie, 
gdzie udało mi się wykreować kilka 
wspaniałych inicjatyw, a teraz dzia-
łam w Fundacji Tylko Bieszczady i tu 
myślę moja aktywność głównie pozo-
stanie. Natomiast działalność w radzie, 
przyjęcie na siebie zobowiązania jakim 
jest bycie Wójtem, pozostawiam innym, 
młodszym, którzy moim zdaniem mogą 
zrobić o wiele więcej dla dobra wspól-
nego, niż ja. Ze względu jednak na ak-
tualne prawo - które ofi cjalnie pozwala 
kandydatom na wójta, radnego wypo-
wiadać się dopiero po ogłoszeniu przez 
Premiera terminu wyborów-nie mogę 
jednoznacznie się w tym temacie wypo-
wiadać. Naturalnym chyba będzie wy-
danie specjalne gazety czy też biuletynu 
wyborczego, w którym nasi kandydaci 
będą mogli się wypowiedzieć, abyśmy 
mogli dokonać właściwego wyboru.

– Czy jest to jakiś sygnał do zmiany poko-
leniowej? Uważa Pan, że teraz czas dla młod-
szego pokolenia?

– Uważam, że samą decyzyjność co 
do kształtu gminy, tak - powinniśmy od-
dać w ręce młodszych od nas i nie powin-
niśmy obawiać się tego wyboru. W na-
szym regionie jest wielu ludzi młodego 
pokolenia, którzy są w stanie wziąć na 
siebie odpowiedzialność za naszą gmi-
nę. Jako, nazwijmy to starsze pokolenie, 
tworzyliśmy obraz naszej gminy, ale uwa-
żam, że inicjatywy ludzi młodych są nie-

zbędne do tego, aby w naszej gminie pły-
nęła świeża krew, która da gminie szansę 
wejścia na wyższy poziom. Oczywiście 
nie dyskredytuję trudu ludzi mojego po-
kolenia. Uważam, że włożyli wiele pracy 
w nasz region, lecz mam poczucie, że wie-
le inicjatyw, które teraz mają miejsce jest 
zachowawczych, nie gwarantują rozwoju, 
raczej utrzymanie pewnego statusu, który 
udało się wypracować. Moim ideałem są 
młodzi dynamiczni ludzie, którzy nie są 
głusi na głos rozsądku i doświadczenia. 
Tak powinny wyglądać władze naszej 
gminy. 

– A co jeżeli w hipotetycznych wyborach 
wygrywa strona przeciwna? Jak powinien za-
chować się mieszkaniec regionu? 

– Wybory są wyborami. Każdy wie, 
jaka jest ich waga. Tej wagi jednak nie 
można przekładać ponad dobro wspól-
ne, jest to dla mnie niedopuszczalne. Jako 
działacz społeczny będę wspierał każde-

go aktywnego kandydata na radnego czy 
wójta, niezależnie od komitetu czy przyna-
leżności partyjnej. Kryterium dla mnie do 
oceny to przede wszystkim dotychczasowa 
postawa wobec wyzwań w kontekście roz-
woju naszej małej Ojczyzny. W przyszłości 
nie może być takiej sytuacji, że inicjatywa 
społeczna np. ścieżka przyrodniczo-histo-
ryczna "Nad sztolnią” , która powstawa-
ła w interesie naszej społeczności, zostaje 
zablokowana w rozumieniu powszech-
nym bez przyczyny. Na szczęście udało 
się problem pozytywnie rozwiązać, ale 
wyciągając wnioski z tego, aktywność 
nasza powinna być ukierunkowana na 
podnoszenie atrakcyjności naszego re-
gionu, a my wszyscy jako mieszkańcy po-
winniśmy, w miarę możliwości pomagać, 
ale na pewno nie przeszkadzać. Według 
mnie nie powinno być sytuacji w której 
mając wspaniałych bohaterów, którzy 
oddali życie dla ratowania mieszkańców 
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Cisnej, niszczymy ich dobre imię poprzez 
nieprzemyślane obraźliwe określenia ich 
w czasie XXXII sesji rady gminy w dniu 
7.09.2017 r. Są to drobne gesty, czasami 
nieprzemyślane uwagi, często niezrozu-
miałe decyzje płynące z nieznanego źró-
dła, ale one rzutują na odbiór kandydatów 
i szans na współpracę z nimi w przyszło-
ści. Dlatego mój gorący apel do wszyst-
kich kandydatów i wyborców to prośba 
o nietracenie z oczu tego co jest naszym 
dobrem wspólnym w imię partykularnych 
interesów. Wiem, że to myślenie nieco uto-
pijne, ale w takim miejscu jak nasza gmi-
na, wbrew pozorom moglibyśmy do takiej 
utopii przynajmniej nieco się zbliżyć. 

Na koniec mojej wypowiedzi ze wzglę-
du na to, że moja działalność społeczna 
rozpoczęła się 10 lat temu w stowarzy-
szeniu Natchnieni Bieszczadem, którego 
byłem wspólzałożycielem a które w tym 
roku obchodzi swoje X lecie - chciałem 
pogratulować kontynuacji działalności, bo 
każda inicjatywa społeczna powinna być 
wspierana i pozytywnie odbierana przez 
nas, bo jest realizowana ku dobru ogółu.

‹›

GMINA Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW
Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę zbli-
żają się jesienne wybory samorządowe. 
Naszym zdaniem są to wybory najważ-
niejsze, szczególnie dla takich małych 
gmin jak Cisna, które zależne są od swo-
ich wyborów czyli od ludzi, którzy będą 
ponosić odpowiedzialność za kształt 
naszego regionu przez kolejne pięć lat. 

W tym miejscu poprosiliśmy o zabranie 
głosu tych działaczy społecznych, któ-
rzy w ostatnich latach współtworzyli ob-
raz naszej gminy lub pojawili się w niej 
i mają szansę spojrzeć na nasz region 
z pewnej perspektywy. Chcieliśmy się 
od nich dowiedzieć jakie ich zdaniem 
są potrzeby gminy na najbliższe pięcio-

lecie, przy okazji przybliżając ich sylwet-
ki. Serdecznie zapraszamy do lektury 
i namawiamy do dyskusji nad przedsta-
wionymi przez nich propozycjami, a po-
tencjalnych kandydatów do zapoznania 
się z potrzebami przyszłych wyborców.

Przełęcz nad Roztokami

Marek Skrzysiński Kuba Wierzbicki Stanisław Misztal
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Marek Skrzysiński 
z Przysłupia
Rozpocząłem swoją przygodę z Biesz-
czadami po skierowaniu przez dyrektora 
RDLP w Przemyślu do pracy w N-ctwie: 
Wetlina na stanowisku podleśniczego. 
Najpierw w L-ctwie : Zawój, następnie 
w Strzebowiskach i tak związałem się 
z Bieszczadami na stałe.

Trzeciej zmiany nadleśniczego w We-
tlinie już nie doczekałem. Otrzymałem 
przeniesienie służbowe do pracy w Ze-
spole Składnic L.P. i tak pozostało aż do 
likwidacji działalności składnic drewna 
związanych ściśle z pracą kolejki leśnej. 
W między czasie próbowałem coś zmie-
nić w gminie przez kandydowanie na 
naczelnika i później wójta gminy - bez 
powodzenia. 

Od lat 70-tych czynnie działałem na 
terenie gminy społecznie, kulturalnie i 
sportowo. Przy opiniowaniu kandydatu-
ry na naczelnika gminy padło stwierdze-
nie o mnie, że "Marek jest dobry ale tylko 
w siatkówce". Z tą siatkówką pozostało 
tak do dzisiaj. Ostatnio brałem udział w 
turnieju o puchar Wójta Gminy Cisna z 
okazji Dni Cisnej 2018. Turniej wygrało 
Lesko - szkoda. Dawniej nie było moc-
nych na drużynę z Cisnej aż po okolice 
Brzozowa, czy Krosno. Tylko Resovia z 
trudem raz wygrała na boisku salki gim-
nastycznej szkoły w Cisnej - pamiętam 
ten doping i "piski" dziewcząt po fascy-
nujących akcjach.

Teraz mamy piękną halę sportową ale 
wykorzystanie jej  pomimo tradycji w tej 
dyscyplinie zmalało. Był też klub "Galicja 
Cisna" w piłce nożnej, której mecze ścią-
gały kibiców jak żadna impreza w Cisnej. 
Brakuje trochę takich imprez. Obchody 
Dni Cisnej trochę spowszechniały, sko-
mercjalizowały się. Dzisiaj brakuje tej 
spontaniczności, sprzed okresu dojrza-
łości - 18-ście lat temu poprowadziłem 
pierwszą taką imprezę i to poproszony z 
dnia na dzień późnym wieczorem przez 
społeczników strażaków z Wetliny!

Te imprezy ściągały rzesze uczestni-
ków, którzy byli ciekawi spontanicznej 
imprezy z udziałem zaprzyjaźnionych w 
tamtym okresie gośćmi z sąsiadujących 
gmin ze Słowacji. Dobrze byłoby wró-
cić do takich pomysłów i wzajemnie brać 
udział w imprezach sąsiadów.

Pozostało mi jeszcze 2 lata do emery-
tury i pewnie wrócę na dłużej do życia 
gminy....

Stanisław Misztal 
mieszkaniec Strzebowisk
W 1972 roku kończąc wydział ekono-
miczny Uniwersytetu Marii Curie – 
Skłodowskiej w Lublinie jako magister 
Ekonomii Przemysłu rozpocząłem pra-
cę w Cukrowni Lublin jako stypendy-
sta tego zakładu. W ciągu pół roku od 
zatrudnienia zostałem wicedyrektorem 
Cukrowni Lublin. Z przemysłem tym 
związany byłem przez cały okres swo-
jego życia zawodowego. 

W okresie studiów aktywnie działa-
łem w ruchu studenckim pełniąc tam 
funkcję m. in. Prezesa Akademickie-
go Klubu Turystycznego oraz Prezesa 
Oddziału Akademickiego PTTK-a. Je-
stem założycielem Studenckiego Koła 
Przewodników Beskidzkich w Lublinie. 
Z tego okresu bierze się duża znajomość 
tego regionu – od Krynicy po Przełęcz 
Użocką.

Ostatnie 18 lat pracowałem na tere-
nie województwa podkarpackiego kie-
rując jako Prezes Cukrownią Ropczy-
ce. W momencie przejęcia tej funkcji 
cukrowni groziło bankructwo, a po 18 
latach mojego zarządzania była to jedna 
z najlepszych cukrowni w Europie.

Jestem honorowym obywatelem mia-
sta Ropczyce, honorowym członkiem 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielo-
polskiej Im. Tadeusza Marii Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim. Posiadam 
srebrny i złoty Krzyż Zasługi oraz 
Krzyż Kawalerski.

Od 2016 roku rozpocząłem budowę 
domu w Bieszczadach gdzie osiedliłem 
się na stałe w grudniu 2017 roku. 

Obserwując z bliska warunki życia 
i problemy mieszkańców chciałabym 
dalej wspierać w gminie Cisna rozwój 
przemysłu leśnego i drzewnego oraz tu-
rystyki w różnych formach. Widzę też 
konieczność poprawy w takich obsza-
rach jak brak transportu publicznego, 
łączności internetowej, brak zabezpie-
czenia energetycznego na właściwym 
poziomie na terenie gminy oraz wła-
ściwej organizacji opieki medycznej. 
Wymaga też poprawy gospodarka 
odpadami. 

Gmina Cisna stanowi najpiękniejszą 
cześć Bieszczadów i wymaga szerszej 
promocji i dalszych inwestycji aby uczy-
nić ten region jeszcze bardziej atrakcyj-
nym turystycznie

Kuba Wierzbicki 
z Cisnej
Jako mieszkaniec i działacz społeczny 
obserwuję rozwój naszej gminy. Wie-
my, że gmina jest teraz w pewnym 
sensie w okresie prosperity. Zawitało 
do nas kilka ważnych wydarzeń, któ-
re sciągają coraz więcej turystów, same 
Bieszczady na ten moment są miejscem 
popularnym, uważam jednak, że sytu-
acja ta nie jest do końca wykorzystana. 
Jako mieszkańcy powinniśmy działać na 
dwóch płaszczyznach. 

Po pierwsze i najważniejsze - powin-
niśmy zadbać o nas samych. Po sezonie 
czasami zapominamy, że przychodzi 
czas, aby wzmocnić infrastrukturę naszej 
gminy i komfort samych mieszkańców. 
Myślę, że jest kilka ważnych kwestii do 
rozwiązania jak choćby dostęp do leka-
rza, który jakby nie było jest utrudniony. 
Brakuje też sprawnej komunikacji zbioro-
wej, szczególnie po sezonie turystycznym. 
Powinniśmy rozbudować infrastrukturę 
rekraacyjną w formie wiat z miejscem na 
ognisko, siłowni zewnętrznych. Dużą po-
pularnością zaczynają się cieszyć wszel-
kiego rodzaju inicjatywy oddolne np. 
pikniki rodzinne, zawody amatorskie w 
różnych dyscyplinach sportu, więc dla-
czego tego nie wykorzystać do wspólnych 
spotkań. Wydaje mi się że przy takich im-
prezach wszyscy się bardziej integrujemy 
co czasem skutkuje nowymi pomysłami i 
mobilizacją do współpracy również poza 
sezonem. 

Po drugie musimy pamiętać, że tury-
ści są bardzo istotnym wyznacznikiem 
naszego rozwoju. Powinniśmy nadal 
rozbudowywać sieć krótkich rekreacyj-
nych ścieżek przyrodniczych, które za-
trzymają na dłużej naszych gości. My-
ślę, że dobrym pomysłem byłoby również 
stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej do 
Majdanu, czy to wzdłuż torowiska czy 
szosy, ponieważ ten odcinek drogi jest 
dość niebezpieczny, a stworzenie takiej 
alternatywnej drogi na pewno wzmocni 
naszą pozycję. Nie zapominajmy również 
o współpracy z naszymi słowackimi są-
siadami. Otwarcie drogi przez Roztoki 
byłoby czymś wspaniałym.

Po trzecie, w gminie działa wiele or-
ganizacji i osób prywatnych, które pra-
cują na rozwój naszego regionu. Gościmy 
u nas festiwale biegowe, szereg festiwali 
muzycznych i interdyscyplinarnych, war-
to wspierać te inicjatywy nie tylko do-
brym słowem, bo każde z tych wydarzeń 
to kolejna szansa dla naszego regionu.

‹›
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CISNA W LICZBACH
Wraz z Urzędem Gminy Cisna przygotował Piotr Wierzbicki

‹›

Drodzy mieszkańcy i goście. W poniż-
szych, skróconych statystykach przed-
stawiamy Wam gminę Cisną w tak 
zwanych statystycznych liczbach. Oczy-
wiście liczby nie odzwierciedlają w pełni  
rzeczywistości ale dają nam możliwość 
porównania rozwoju gminy w czasie 
ostatnich kilku lat. Zapraszamy do lek-
tury, wyciągania wniosków, tworzenia 
sugestii i pomysłów.
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PRZ YSZŁOŚĆ CISNEJ 
TO JEJ HISTORIA

‹›

Rozmowę z Krzysztofem Sojką, reprezentantem grupy poszukiwawczej
Orły Historii z Krakowa, przeprowadził Witold Gałczyński

– Wczoraj ofi cjalnie została otworzona 
ścieżka historyczna na Roztokach Górnych. To 
swoistego rodzaju zwieńczenie Waszej rocznej 
pracy, przy tym nietuzinkowym odkryciu. Czy 
możesz coś więcej o tym powiedzieć?

– Tak, to prawda - dokonaliśmy tego 
odkrycia ale to nie jest taka prosta spra-
wa, jakby się wydawało. Ten duży długi 
rów, który braliśmy za rów przeciwczoł-
gowy, choć uważaliśmy, że jego położe-
nie jest dość niefortunne, okazał się fosą 
szańca konfederatów barskich. W jego 
identyfi kacji pomogła mapa Friedricha 
von Miega: był to kartograf, pułkownik 
austriacki, który opisał między innymi 
to miejsce w Bieszczadach. Następnie 
historyk, który z nami współpracuje - 
Krzysiek Bajrasz - odnalazł trop w pu-
blikacji "O tron Stanisława Augusta" 
napisanej przez przedwojennego bada-
cza żydowsiego pochodzenia Wacława 
Bejmauma, gdzie Lubomirski pisał list 
do Esterhazego datowany w Roztokach 
w 1769 roku, co pozwala nam określić 
wiek tego obiektu. Ponadto dr Piotr Sa-
dowski, opomiarował ten szaniec, spo-
rządził jego mapę i wspólnie stworzyli-
śmy artykuł na ten temat. Zagadnieniem 
zaszczepiliśmy Nadleśnictwo, które od-
nalazło środki i efektem tego jest otwo-
rzona wczoraj ścieżka. Liczy w sumie 
11 tablic i dokładnie opisuje to miejsce 
i historię z nim związaną.

– Słynni jesteście z tego, że "zbieracie sa-
moloty", odnajdujecie artefakty z okresu I i II 
Wojny Światowej ale twierdzicie również, że 
miejscowa historia jest dużo ciekawsza i sięga 
dalej.

– Tak uważamy. Od kiedy żyjemy 
w czasie cyfryzacji, która niezwykle 
ułatwiają poszukiwania dla historyków, 
również amatorów, można dużo łatwiej 
znaleźć informacje, które czasami mogą 
być bardzo zaskakujące. Teraz bez wie-
lotygodniowego pobytu w archiwach 
możemy zapoznać się z zasobem nie 
odchodząc od komputera. Oczywiście 
niektóre teksty są rękopisami w języku 
łacińskim czy niemieckim, co sprawia 

pewne trudności, ale i tak pozwala to 
sięgnąć do czasów nawet średniowiecz-
nych. Okazuje się, że i Cisna ma swoją 
długą, wielowątkową, barwną, bogatą 
historię i wszytskich zachęcam do po-
szukiwań zapomnianych i często zaska-
kujących historii.

– Tu pojawia się wątek zamku, czy też 
drewnianego grodu w Cisnej z czasów średnio-
wiecznych, który to wątek badacie.

– To wszystko jest jeszcze w obszarze 
domniemywań, natomiast pojawia wiele 
wskazówek, które świadczą o tym, że 
jakaś fortalicja obronna czy drewnia-
ny zamek istniał. Zaczęło się wszytsko 
dość niewinnie. Każdy interesujący się 
historią Cisnej zna nazwisko miejsco-
wego pisarza Kaczkowskiego, który 
w swoich czasach konkurował z Sien-
kiewiczem. Kaczkowski we wstępie do 
książki "Abraham Kitaj" pisze, że klucz 
zamków warownych stał wzdłuż szla-
ku wiodącego na Węgry przez Hoczew, 
Baligród i tak dalej, a ostatni z tych 

zamków stał w Cisnej. Potraktowałem 
to jako fi kcję literacką, ale ta fi kcja lite-
racka nie dawała mi spokoju, zacząłem 
więc wertować dokumenty majątkowe 
braci Balów. W jednym z nich z 1599 
roku natknąłem się na wzmiankę o tym, 
że granica pomiędzy dobrami dwóch 
braci przechodziła przez zamkowe ko-
szary. To był drugi punkt odniesienia, 
który wskazywałby, że zamek z książki 
"Abraham Kitaj" nie jest fi kcją literac-
ką, a pokoleniowym przekazem z ust 
do ust, który Kaczkowski wykorzystał 
w swojej książce. Kolejnym dowodem 
na istnienie fortalicji jest to, że udało się 
to miejsce zlokalizować w odniesieniu 
do działu majątkowego. Miejsce to, to 
przepiękne plateau, o wyraźnych obron-
nych walorach, wykonane ręką ludzką. 
Na potwierdzenie istnienia zamku po-
trzebujemy jeszcze badań archeologicz-
nych, które mamy nadzieję rozpocząć 
już w przyszłym roku.

Otwarcie ścieżki konfederatów barskich w Roztokach Górnych
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W 100 lecie odzyskania niepodległości 
chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na 
naszą historię, która w pewnym sensie 
stała się fragmentem wielkiej historii na-
szego państwa. Jak wiadomo, czasy wo-
jenne nie oszczędziły naszego regionu, 
wręcz odcisnęły na nim dodatkowe pięt-
no jakim było zwaśnienie do niedaw-
na żyjących w zgodzie narodów. Przez 
cały okres wojny ukraińscy nacjonaliści 
z ugrupowań OUN i UPA pogłębiali ten 
podział siejąc strach tak wśród Polaków, 
Żydów, jak i Rusinów zamieszkujących 
nasz region. Trudno dziś wyobrazić so-
bie przed jakimi dylematami i wyborami 
stawali nasi przodkowie, naszym zada-
niem nie jest jednak kronikowanie tam-
tych wydarzeń, lecz wskazanie na posta-
wy, które w tak trudnych czasach były 
godne naśladowania. Raz jeszcze, tym 
razem dzięki panu Arturowi Brożynia-
kowi z IPN-u w Rzeszowie, zapoznajmy 
się z historią ciśniańskich obrońców. 

Napady UPA na Cisną
Artur Brożyniak
OBBH IPN Rzeszów 

Podczas wojny sytuacja polskiej lud-
ności na terenie Bieszczad była bardzo 
trudna. Nie poprawiło jej przejście frontu 
jesienią 1944 r. Nacjonaliści ukraińscy 
nie zrezygnowali ze swoich planów sepa-
ratystycznych. Cisna została zajęta przez 
Armię Czerwoną 23 września 1944 r. 20 
października w wiosce zorganizowano 
Posterunek Milicji Obywatelskiej (PMO), 
który był wspierany przez samoobronę 
nazywaną strażą obywatelską. Komen-

dantem został kpr. Edward Martinger. 
Milicjanci we własnym zakresie zaopa-
trzyli się w broń. Ponadto do lata 1945 r. 
w Cisnej stacjonowała jednostka armii so-
wieckiej. Milicjanci wspólnie z żołnierza-
mi sowieckimi brali udział w zwalczaniu 
grup OUN i UPA m.in. 21 marca 1945 
r. w obławie przeciwko sotni „Wesołego”. 

Po odejściu wojsk sowieckich w lecie 
1945 r. sytuacja posterunku uległa pogor-
szeniu. Cisna była położona na krańcu 
terytorium państwa polskiego a dojazd 
do miejscowości od strony zachodniej 
banderowcy mogli w łatwy sposób za-
blokować. Sotnie UPA mogły szachować 
odsiecz WP z Leska nawet przez kilka 
dni. PMO w Cisnej i straż obywatelska 
prowadziły bardzo aktywne działania 
przeciw banderowcom. 18 lipca 1945 r. 
milicjanci wykryli bardzo duży magazyn 
uzbrojenia OUN i UPA w miejscowości 
Żubracze. Równocześnie aresztowano 34 
aktywistów banderowskich. Część zdo-
bytej broni przekazano do sąsiednich 
posterunków i na dozbrojenie Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Le-
sku. Należy domniemywać, że stało się 
to powodem ataku na Posterunek MO 
w Cisnej. 

W dniu 24 lipca 1945 r. nastąpił wy-
buch w budynku posterunku. Pięciu mi-
licjantów: Władysław Błachut, Mieczy-
sław Halik, Stanisław Meinardi, Józef 
Pastuszak, Edward Wiśniewski, zginęło 
na miejscu. Szósty Bolesław Fliszewski 
zmarł od ran odniesionych w eksplozji. 
Wybuch przeżyło roczne dziecko Jadwi-
ga Martinger, córka komendanta poste-
runku, którego mieszkanie znajdowało 
się również w tym budynku. Przyczyny 
wybuchu nie zdołano wyjaśnić w sposób 
bezsporny. Na ten temat istnieje kilka 
hipotez. Według jednej budynek został 
trafi ony pociskiem z granatnika przeciw-
pancernego, Panzerfaustu. Sprawcami 
mieli być banderowcy, którzy podkradli 
się niezauważeni w jego rejon. Inna wer-
sja podaje, że w PMO w Cisnej wybuchła 
mina lub zaminowany przez banderow-
ców ciężki karabin maszynowy Maxim. 
Ewentualnie wybuch mógł nastąpić w 
czasie pozyskiwania prochu z niewy-
pałów lub ich magazynowania. Załoga 
posterunku z powodu braku etatowych 
min, konstruowała we własnym zakresie 
ładunki wybuchowe, które były rozmiesz-

czone wokół posterunku. Zamierzano je 
odpalać zdalnie podczas ataku bande-
rowców. Między innymi obawy przed 
polem minowym spowodowały niepo-
wodzenie ataku UPA na posterunek w 
styczniu 1946 r. Współcześni nie byli w 
stanie określić przyczyn wybuchu. Nieza-
leżnie od przyjętej wersji milicjanci zginę-
li w obronie Cisnej i należy ich traktować 
na równi z poległymi w walce. 

Po tym wydarzeniu siedzibę posterun-
ku przeniesiono do budynku na wzgó-
rzu „Betlejemka” (Kamionka), na którym 
znajdowały się pozostałości umocnień z 
okresu I wojny światowej. Powyżej siedzi-
by posterunku, przygotowano stanowisko 
obronne składające się z ziemianki-schro-
nu i okopów. Dla obrony milicjanci posia-
dali działko przeciwlotnicze i moździerz. 
Wokoło punktu oporu umieszczono miny 
z niewybuchów. 

W nocy 11/12 grudnia 1945 r. czota 
(pluton) UPA dowodzona przez Wasy-
la Stupkę „Taraska” zaatakowała Cisną. 
Wspomniany pododdział należał do sotni 
Włodzimierza Hoszki „Myrona”, która 
na teren pow. leskiego przybyła z Ukraiń-
skiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 
Obroną posterunku dowodził Edward 
Martinger. Banderowcy ostrzelali pol-
skie stanowiska na wzgórzu „Betlejemka” 
próbując wywołać panikę wśród obroń-
ców. Jednak milicjanci i straż obywatel-
ska odpowiedzieli ogniem. Natarcie UPA 
zostało zatrzymane. Po 45 minutach wal-
ki banderowcy odeszli. Zginął milicjant 
Michał Iwanicki, który w czasie walki 
usiłował przedostać do kolegów bronią-
cych wzgórza. Wspomniany napad miał 
być odwetem za aresztowanie 5 członków 
UPA w Wietlinie przez żołnierzy WP.

Kolejny atak UPA na Cisną nastąpił w 
nocy 10/11 stycznia 1946 r. ok. godziny 
23:00. Miejscowość została zaatakowana 
przez sotnię UPA dowodzoną przez Wło-
dzimierza Hoszko „Myrona”, która skła-
dała się z dwóch czot. Siły sotni „Myro-
na” należy szacować na ok. 140 członków. 
Banderowcy zajęli stanowiska wzdłuż 
drogi na południe i wschód od wzgórza 

„Betlejemka”. Następnie przygotowywali 
się do ataku. Na drogach dojazdowych 
do centrum miejscowości UPA wystawi-
ła posterunki ubezpieczające. W czasie 
przygotowań do ataku banderowcy zo-
stali zauważeni przez wartownika Anto-
niego Stankiewicza, który zaalarmował 

OBROŃCY CISNEJ
‹›

Artur Brożyniak
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kolegów znajdujących się w budynku 
posterunku. Następnie 9 milicjantów i 
15 członków straży obywatelskiej zajęło 
stanowiska obronne na wzgórzu. Obroną 
dowodził Władysław Faliszewski. Ban-
derowcy ostrzeliwali opuszczony budy-
nek posterunku pociskami zapalającymi, 
próbując wywołać pożar. Wspomniane 
zabudowania znajdowały się bardzo bli-
sko stanowisk obronnych. Jego podpale-
nie mogło zmusić obrońców do opusz-
czenia umocnionych pozycji i odwrotu 
na otwartą przestrzeń gdzie zostaliby 
wystrzelani przez banderowców. 

Członkowie UPA w Cisnej podpalili 
cztery budynki prywatne, dwór, szkołę i 
urząd gminy. Do niektórych zabudowań 
wrzucono przez okno granaty. Przy tym 
banderowcy zamordowali dziewięciu cy-
wilów, głównie kobiety i dzieci. Ponadto 
zatrzymano i rozbrojono 12 członków 
straży obywatelskiej, którzy nie zdążyli 
dojść na czas do stanowisk na wzgórzu 

„Betlejemka”. Trzech z nich banderowcy 
zamordowali w pobliżu cerkwi. 

Po pewnym czasie nastąpiło natarcie 
ośmiu rojów(drużyn) na punkt oporu na 
wzgórzu Betlejemka (Kamionka). Za-
trzymanie ataku nastąpiło ok. 10 m od 
budynku, banderowcy zostali obrzuceni 
granatami. Kolejnego natarcia nie pod-
jęto ponieważ członkowie UPA obawiali 
się min, które milicjanci umieścili wokoło 
punktu oporu. Banderowcy ograniczyli 
się do kontynowania ostrzału. Po kilku-
godzinnej walce Polakom kończyła się 
amunicja. Milicjant Antoni Stankiewicz 
udał się po nią do opuszczonego budynku 
posterunku. Przejście było pod ostrzałem 

UPA, jemu udało się szczęśliwie powró-
cić. Ok. godziny 3 banderowcy rozpoczę-
li odwrót. Obrońcy wzgórza „Betlejemka” 
nie mieli strat. Po stronie UPA zginął je-
den członek a dwóch odniosło rany. 

Wieczorem 12 stycznia 1946 r. nastą-
piła ewakuacja załogi PMO z Cisnej do 
Baligrodu. Decyzję o niej podjął Edward 
Martinger. Przed odejściem komendant 
wysłał ultimatum do UPA, w którym za-
żądał poszanowania życia i mienia po-
zostałej cywilnej polskiej ludności. Na-
stępnego dnia Cisna została zajęta przez 
UPA. Banderowcy zniszczyli budynku 
PMO, umocnienia punktu oporu i 8 do-
mów prywatnych.

13 stycznia WP z Baligrodu w sile ok. 
60 żołnierzy podjęło próbę odbicia Ci-

snej. Kolumna została ostrzelana przez 
UPA i musiała zawrócić. Podczas walki 
zginęło dwóch żołnierzy. Przez następne 
kilkanaście dni banderowcy okupowali 
miejscowość. Wydawali nawet dla lud-
ności cywilnej przepustki na podróż do 
Leska. Pod koniec stycznia 1946 r. WP 
zgromadziło większe siły i zajęło Cisnę. 
W miejscowości pozostawiono na sta-
łe garnizon wojskowy. W końcu lutego 
1946 r. do miejscowości powróciła zało-
ga PMO. 9 kwietnia 1946 r. banderowcy 
ponownie ostrzelali Cisną. Ponadto na 
trasie Cisna-Baligród sotnie UPA orga-
nizowały zasadzki na kolumny WP i MO. 
Niebezpieczeństwo ataków nacjonalistów 
ukraińskich istniało do operacji „Wisła” 
w 1947 r.

‹›

Szkic planu ataku na posterunek w Cisnej

Funkcjonariusze MO w Cisnej – 1945 r.
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DOBRE MIEJSCE
DL A LITER ATURY
W Y N I K I  K O N K U R S U
K RÓTK ICH FOR M LITER ACK ICH
B O O K O W I S K O  2 0 1 7

W u bi e g ł y m  rok u  Fu nd ac j a  Ty l k o  B i e s z c z ad y  pr z e -
prow ad z i ł a  p ier w sz y  kon k u r s  K rót k ich  For m L i t era-
c i ch  B o okow i sko .  Ju r y  w  sk ł ad z ie  :  Ma rc i n  R ap ac z  – 
pr zewod n icząc y,  Ma rek  Pet r y kow sk i ,  R a fa ł  Dom i n i k , 
Tom a s z  Re j z d row ic z  p o dj ę ło  de c y z j ę :

III miejsce Andrzej Poper za opowiadanie
"W cieniu lipy"

II miejsce Krzysztof Wiktorowicz za opowiadanie
"Wydra, sznurek i pagórek" 

I miejsce Józef Bilski za formę poetycką
"Ołtarz Bieszczadzki" 

Wyróżnienie dla Agaty Ablewskiej za wiersz
"Bieszczady" 

W s z y s t k i m  u c z e s t n i k o m  b a r d z o  d z i ę k u j e -
m y  z a  u d z i a ł  w  k o n k u r s i e .  P o n i ż e j  p r z e d s t a -
w i a m y  f r a g m e n t  u t w o r u  J ó z e f a  B i l s k i e g o
"O ł t a r z  Bieszczad zk i": 

‹›‹›

ŚWIĘTY JER ZY

Ś w ięt y  Jer z y
p ę d z i  g a lop em pr z e z  p o łon i ny
(c h mu r y  o d b i j a j ą  e c hem t ęt ent )  
z a  n i m  ś c i a n a  de s z c z u
pr z epr u t a  b ł y s k aw ic a m i

z ap ac h  o z onu
w p a d a  p o d  s k r aw ek  c e r k i e w ne g o  d ac hu

Ś w ięt y  Jer z y  j u ż  t a m j e s t
w t u lony  w  k ąt
s p o g l ąd a  u w a ż n ie
n a  pr z e lot ne g o  t ow a r z y s z a                             
s w e g o  t r w a n i a .

Milanówek, 28 listopada 2010 r. 

Ogłoszenie wyników KKFL Bookowisko 2017
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n ie  j e s t  w a ż ne 
d l a  w s z e c h ś w i at a 
c z y 
o  g o d z i nę  d z i eń  m ie s i ąc  rok 
d ł u ż e j  ż yć  b ę d z i e s z  n a  t e j  z i em i 

t a k  t e r a z 
j a k  i  p óź n ie j 
j e s t e ś  i  b ę d z i e s z  j e g o  c z ą s t k ą 

w y p e ł n i a j  s w oj ą  m i s j ę 
j a k ą  j e s t e ś  n a z n ac z ony 
b e z  ob aw  o  ś m ierć 

w s z e c h ś w i at  n i e  u m ier a 

W tym roku pożegnaliśmy kolejną 
z postaci niezmiennie kojarzonych 
z Bieszczadami, a Cisną w szcze-
gólności. 25 marca zmarł Ryszard 
Szociński, poeta Bieszczadu, które-
go wiersze zakorzenione były w tym 
skrawku ziemi jak sam ich twórca. 
Nie jest to miejsce na to, aby przy-
bliżać jego sylwetkę, jest to miejsce, 
aby podziękować "królowi Atamani" 
za to, że tak długo był wśród nas,
a swoje bycie, swoje Bieszczady, swój 

W PODZIĘKOWANIU
Z A BIESZCZ ADOWA NIE

los, opisywał nam za pomocą słów 
mocnych, jakby wyciskanych z tyto-
niowego dymu i oparów spirytusu,
a później spokojniejszych, plecionych 
z włosów jego siwej brody i bólu, któ-
ry pod koniec był i jego udziałem. 
Miejmy nadzieję, że Niebieskie Poło-
niny są tam gdzie być powinny, a Pan 
Ryszard patrzy na nas z góry i raz 
jeszcze, swym charakterystycznym 
zachrypiniętym głosem powie:

‹›

Ryszard Szociński
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w s z e c h ś w i at  n i e  u m i er a 

Jerzy „Baryła” Nowakowski           

POEZJA NIE UMIERA
Pamięci Ryszarda Szocińskiego

Wiatr – Jego przyjaciel, rześki, zielony
Przynosił wieści spod Matragony,
W szumiących trawach obu Połonin.
Za natchnionymi uparcie gonił,
Wpatrzonym w gwiazdy myśli wykradał,
Z mgieł postrzępionych sentencje składał,
Upychał w sakwy czerwień jarzębin,
Brązy Otrytu, gdy w rdzy jesiennej.
I gnał do Atamnii, pod okno uchylone,
Gdzie  pióro czekało i zielony kielonek.
To stąd spod pióra, wierszowaną gromadą
Strofy w świat wyfruwały jako ptaki Bieszczadu.
Tu ludzie z autokarów, po nocy, nie wyspani
Biegną wprost ku poecie w oknie Atamanii.

Wszak jakże zadyszanym, w zadyszanym świecie
Nie wierzyć, Jemu - Bieszczadzkiemu Poecie:
„Nic to, że czas mija i nie dręcz się miła,
Że nam dalej niż bliżej do doskonałości.
Ja będę i ty będziesz jeszcze szczęście piła,
Z błogości kosmicznej, z bezkresności”*
Do tańca nie dać się porwać świtem bladym,
Z nim - Zakapiorem Natchnionym tańczącym z Bieszczadem?
Jego Słów z widokiem na Bieszczad nie słyszeć jak muzyki 
Płynącej z najdalszych zakątków bieszczadzkiej galaktyki?

Wiatr - przyjaciel poety, posłaniec Atamanii
Nieostrożnym powiewem zamknął okno z wierszami,
I nie wierząc sam sobie zamarł przerażony:
Nie wyfruną jak ptaki wiersze nieskończone!
Czym napełniać sakwy? Jak żyć przyjdzie Dusiołom?
Ludziom z autokarów… Zielonym Aniołom?

Wietrze lekkomyślny! Ty ustawiasz obłoki,
Zanosisz nasze modły do Niebieskim Połonin, 
Załkaj, zapłacz z żalu po Nim…
I popędź jak dawniej w góry, zbierz wieści i widoki.
Spójrz – okno w Atamanii znowu się otwiera!
Znak, że Jego poezja żyje! 
Poezja – choć też nadzieja, nigdy nie umiera!

*) Ryszard Szociński : „Jako Ptaki Bieszczadu”

Warszawa – Cisna, 29 marca 2018 r.
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s P O N s O r Z Y

CIŚNIAŃSKI JARMARK TURYSTYCZNY
i  FESTIWAL MAGICZNE BIESZCZADY

zapraszają 3 i 4 sierpnia
P OD CZ A S  KONCERTOW YCH  W IECZORÓW SP OT K A M Y

‹› ‹›

A R K A  Z A W I L I Ń S K I E G O  – bluesman, kowboj, poeta drogi – autor muzyki, tekściarz, woka-
lista, gitarzysta posługujący się technikami fingerpicking slide i bottelneck. Koncertował na festiwalach
w Polsce, Francji, Czechach, Słowacji jak i grywał na ulicach Amsterdamu. Laureat wielu festiwali m.in. FAMA 
w Świnoujściu, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, Zaczarowany Świat Harmonijki w kategorii gitara 
Poznań. Piosenkarnia – Kraków, występ w studiu radiowej 
Trójki im. Agnieszki Osieckiej itd. Współpracował m.in.
z zespołami Stare Dobre Małżeństwo, Ostatnia Wieczerza 
w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki, Kropla Życia, 
Zabrzańska Orkiestra Rockowa, BGB, oraz ze śpiewającym 
aktorem Lechem Dyblikiem. Twórca formacji Na Drodze.

C I S Z Ę  J A K  T A – od piętnastu już lat podróżujemy wspólnie po ścieżkach gór, poezji i muzyki, 
ubierając w nuty słowa wielkich polskich poetów. Tych najbardziej znanych i tych, których twórczość warto 
poznać bardziej. Podążamy brukowanymi ulicami miast, ścieżkami górskich szlaków, śladami ludzkiej 
wrażliwości, ze słowem i muzyką, by pokazywać świat prozy w piękniejszy, pełen poetyckiej mądrości sposób.
Za nami setki tysięcy przejechanych kilometrów, setki za-
granych wspólnie koncertów, a droga ciągle nie przestaje być 
celem. O Spirytus movens naszej wędrówki - miłości we wszyst-
kich odcieniach, barwach i aspektach opowiedzą Wam słowa 
autorskie zespołu, oraz wiersze Jonasza Kofty, Agnieszki Osiec-
kiej, Bolesława Leśmiana, Wojtka Bellona, Edwarda Stachury, 
Haliny Poświatowskiej, Wiesławy Kwinto-Koczan i wielu wielu 
innych. Zapraszamy Was na poetycko-muzyczną wędrówkę po 
Krainie Łagodności.

Z E S P Ó Ł  D G Z Z  – powstał w 2002 roku i jest 
kontynuacją solowej działalności Daniela Gałązki 

- laureata wielu konkursów piosenki poetyckiej. W listopadzie 2009 roku ukazała się debiutancka, 
koncertowa płyta zespołu pt. „Dotykam dachów", a w 2012 płyta studyjna pt. "Odległości". W trakcie do-
tychczasowej działalności zespół zagrał kilkaset imprez plenerowych, koncertów w klubach i w domach 
kultury. W roku 2013 DGZZ zagrał między innymi na Przystanku Woodstock, na festiwalu „Dwa Brzegi” 
w Kazimierzu Dolnym. Muzycy prezentują utwory rozbudowane w sferze improwizacji, często szukają 
nowych brzmień, dlatego też muzyka DGZZ wymyka się kategorii poezji śpiewanej. Twórczość zespołu 
jest w pełni autorska. Autorem słów jest Piotr Brymas, kompozytorem - Daniel Gałązka, za aranżacje 
odpowiedzialny jest cały zespół.

T O M A S Z A  O L E S I Ń S K I E G O – autor tekstów, piosenek, gitarzysta, muzyk związany 
z nurtem piosenki autorskiej. W roku 2017 wydał płytę pod tytułem "Wszystko się zmienia"

Ł U K A S Z A  M A J E W S K I E G O  – założyciela zespołu 
kaVka , a także współzałożyciel zespołu Vergil van Troff . Od 2008 roku 
występującego ze swoim autorskim materiałem jako Łukasz Majewski 
. Laureat nagrody im. Wojciecha Bellona podczas 43. Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, trzykrotny laureat Złotej Piątki Ogól-
noposkiego Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA, a także laureat Grand 
Prix 17 Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Cisza Jak Ta

Łukasz Majewski

Tomasz Olesiński

Zespół DGZZ

Arek Zawiliński


