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TOM A SZ R E J Z DROW ICZ – magister filozofii,
polonista i nauczyciel w nurcie edukacji alternatywnej. Autor książki Cisna – ocalić od zapomnienia.
Okazjonalnie pisarz-poeta i bajkoopowiadacz,
z zamiłowania podróżnik rowerowy i piechur
Bieszczadzki. Z Bieszczadami związany od niemal dwóch dekad.

Drodzy goście i mieszkańcy naszego re-

gionu, oddajemy w Wasze ręce pierwszy
numer naszej gazety. Zapewne najważniejszym pytaniem, na jakie mamy odpowiedzieć jest: co znajdziecie w środku?
Tak więc w środku znajdziecie …Tylko
Bieszczady i to, co z nimi związane.
Pomysł, jaki nam przyświecał podczas przygotowań był prosty i wcale
nie należał do nas. Pewien czas temu
w Cisnej ukazywała się lokalna gazeta
„Ciśniańskie Echa” pod redakcją pana
Teodora Więcka. Jak często bywa w takich wypadkach – powstawała dzięki
społecznemu zaangażowaniu kilku osób,
które prace nad publikacją traktowały
jako powołanie. Niestety, ten rozdział
jest już zamknięty. Jako Fundacja postanowiliśmy tę ideę zwrócić naszej ciśniańskiej społeczności i podjąć się wyzwania, jakim jest stworzenie lokalnej
gazety, której szeroka dostępność pozwoli nie tylko na dialog mieszkańców,
lecz również na promocję naszego regionu i wszystkiego, co z nim jest związane.

Do współpracy przy pierwszym numerze zaprosiliśmy wszystkie znane nam
instytucje i organizacje, które z Bieszczadami są związane. Wiele z nich odpowiedziało pozytywnie na naszą prośbę
i dzięki temu możecie bliżej zapoznać
się z ich działalnością i planami. Na łamach tej publikacji przybliżamy Wam
również nasze plany i założenia jako Fundacji. Oczywiście liczymy na odzew ze
strony czytelników, o wskazówki i sugestie nad dalszym rozwojem naszej gazety.
W założeniu gazeta Tylko Bieszczady ma
stać się platformą swobodnej wymiany
zdań i opinii, gdyż szczerze wierzymy, że
Cisnej potrzebny jest żywy dialog poza
podziałami, dialog twórczy i konstruktywny, wszak Cisna to nasze wspólne dobro. Dlatego też zachęcamy wszystkich,
aby wspierali naszą inicjatywę nie tylko
przychylnością, lecz również aktywnym
udziałem w tworzeniu kolejnych numerów gazety Tylko Bieszczady. Jednocześnie dziękujemy tym, którzy przyczynili
się do powstania naszej publikacji.
Z poważaniem,

‹› Tomasz Rejzdrowicz
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T O S Ą „T Y L KO”

BIE SZ C Z A DY ?
Z Marcinem Rapaczem, prezesem Fundacji Tylko Bieszczady rozmawia Joanna Głowacka
– Dlaczego „Tylko Bieszczady”?
MR : Nie pamiętam, ktoś miał taki
pomysł, spodobał się, bo wszystko co
robimy i chcemy robić, to dla dobra regionu – Bieszczadów właśnie.
– Jak rozumiecie to „dobro”?
MR : Chcemy przede wszystkim pomóc ludziom, którzy tu żyją. Pomóc
przez aktywizację działań, które mają
wzbogacić ofertę turystyczną regionu,
po to, aby przyciągnąć większą grupę
turystów i też tego rodzaju turystów, którzy tu na razie nie przyjeżdżają.
– To znaczy?
MR : Wypełniamy luki w pamięci.
Dla wielu Bieszczady to dziki kraj, piękny, pełen Biesów, Czadów, Zakapiorów,
ale bez historii, no może z wyjątkiem tej,
pełnej wzajemnych pretensji, o której się
chce zapomnieć, a którą przypominają
działania naszych przyjaciół, np. ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wetliny i Okolic.
A my chcemy, by ludzie pamiętali też
o czymś innym. Kiedyś był tu lokalny
przemysł, który rozwijał się głównie ze
względu na trudną dostępność tego terenu. Kopalnie, huty, tartaki. W dużej
części ta tradycja wiązała się z wybitnymi postaciami naszej historii. Stąd tyle
uwagi poświęcamy przemysłowej historii Cisnej i rodzinie Fredrów.

Tworzenie pierwszej ciśniańskiej dymarki

– No i nowszej historii też poświęcacie uwagę.
MR : Tak, proszę sięgnąć po wydaną
przez nas książkę Cisna – ocalić od zapomnienia. To wspaniałe historie o zachowaniu ciągłości, o zwykłych ludziach
tworzących te Bieszczady od wieków.
– Ale historia to nie wszystko.
MR : Stąd Ciśniański Jarmark Turystyczny. To wizytówka naszych działań.
Jarmark, bo dla każdego coś dobrego,
turystyczny, bo z myślą o turystach.

Tomasz Rejzdrowicz (redaktor naczelny), Marta Głowacka, Joanna Głowacka,
Piotr Wierzbicki, S.B., Monika Sasal, Anna Motyl, Katarzyna Wierzbicka-Rejzdrowicz (korekta)

Opracowanie graficzne i redakcja techniczna: Wydawnictwo Ruthenus
Adres redakcji: Cisna 118, 38-607 Cisna
Wydawca: Fundacja Tylko Bieszczady
Nakład 500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i poprawiania materiałów, redagowania
i opatrywania własnymi tytułami i międzytytułami.
www.tylkobieszczady.pl

www.facebook.com/Fundacja-Tylko-Bieszczady

‹›
Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem naszej inicjatywy poprzez pomysł, tekst, sugestię – prosimy o kontakt:
tylkobieszczady@o2.pl lub osobiście w siedzibie Fundacji Tylko Bieszczady – Cisna 118
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I Bieszczadzki Zlot Starych Motocykli w Cisnej
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– Czyim pomysłem było założenie Fundacji?
MR : Oczywiście Fundatora. Pomysły
na działania płyną od wielu osób, główny jak na razie nurt naszych działań
związany ze sztolniami wypłynął ode
mnie – można poczytać o tym w książce
wspomnianej wyżej.
– Jesteście z Bieszczadów?
MR : Druga, ta ważniejsza, połowa
Zarządu to rodowity Ciśnianin, taki
z dziada-pradziada, jego rodzina w czasach Fredrów tu przybyła. A ja nie. Tylko
staram się tu mieszkać na co nie pozwala
mi do końca praca zawodowa. Od małego, może to rodzinne, bo jestem w połowie góralem, kocham góry. Mój tata
mnie przywiózł w Bieszczady jak miałem 7 lat. Potem wracałem. Coraz częściej. W końcu jakoś trafiłem do Cisnej
(dziwnym zbiegiem okoliczności), a potem w Siekierezadzie poznałem obecną
Żonę, która była wtedy w Bieszczadach
po raz pierwszy, do tego pierwszego dnia
jej pobytu. I trochę czarów w tym było.
Ale to temat przynajmniej na rozdział
w książce. Bardziej chyba nie naszej tylko
Rafała Dominika. No i od zawsze interesowała mnie historia. Historia drobna,
codzienna, historia życia zwykłych ludzi. W Krakowie, skąd pochodzę jeszcze

w moim dzieciństwie (a stary nie jestem
aż tak) można było po akcencie i słownictwie poznać, z której dzielnicy ktoś jest.
Teraz to umarło, nie poznaję swojego
miasta. Dlatego może jest we mnie jakaś
chęć wskrzeszania historii, zachowania
tradycji zanim nie jest jeszcze za późno.
– Jednak historia to nie wszystko. Patrząc na
wasze działania w tym roku jest tam również
wiele dla ludzi, którzy w Bieszczadach będą
chcieli miło spędzić czas.
MR : Oczywiście. Jako Fundacja jesteśmy świadomi, że nasze działania muszą
być wielopłaszczyznowe, przecież pragniemy rozwoju Bieszczad w każdym
aspekcie. W ubiegłym roku pracowaliśmy
bardzo intensywnie nad naszą pierwszą
publikacją Cisna – ocalić od zapomnienia,
jednak nie zapomnieliśmy o innych potrzebach ciśniańskiej społeczności. Byliśmy pomysłodawcą i współwykonawcą
ścieżki historyczno-przyrodniczej „Nad
sztolnią”, organizatorem I Bieszczadzkiego Zlotu Starych Motocykli w Cisnej,
wspieraliśmy wiele inicjatyw – festiwale
muzyczne, warsztaty krajoznawcze i rękodzielnicze, tak więc staramy się do naszej
społeczność wnosić jak najwięcej dobra.
– Wiele osób pyta o logo Fundacji, trochę nietypowe. Nie ma na nim gór, słońca, kolejki,

Marcin Rapacz – prezes Fundacji Tylko Bieszczady

drzew, jeziora, czyli tego co się wszystkim
z Bieszczadami kojarzy.
MR: Jest za to kwiat ciemiernika czerwonawego (Helleborus purpurascens Waldst.
& Kit.), rośliny, która w Polsce występuje
tylko na kilku stanowiskach w Bieszczadach zachodnich. Tylko Bieszczady... No

a na działkach okwiatu (to coś, co wygląda jak płatki) przypominające o miejscowej tradycji motywy zdobnicze, niektóre
o znaczeniu symbolicznym, czasem na
poły magicznym. One układają się w proste życzenia: „zdrowia, szczęścia, pomyślności” od naszej Fundacji oczywiście.

M A RCIN R A PACZ jest profesorem nauk biologicznych, specjalizuje się w fizjologii i biologii molekularnej roślin. Jest też poetą, wychowankiem Jerzego Harasymowicza, jurorem poetyckiego konkursu
Dźwiękosłowa organizowanego w ramach Festiwalu „Natchnieni Bieszczadem”.

‹›

TA K T U DZ I A Ł A M Y

K ILK A SŁÓW OD INST Y T UC JI DZI A Ł A JĄC YCH W NA SZ Y M R EGIONIE
w tym: Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic, Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, Lasy Państwowe, Fundacja Biegu Rzeźnika.

Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny

i Okolic realizuje z powodzeniem od lat
swoje cele statutowe podejmując działania na rzecz rozwoju Bieszczadów i jego
mieszkańców poprzez promocję i rozwój walorów turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych
oraz historycznych.
a) realizacja kilkuletniego projektu „Bieszczady Odnalezione”
złożonego z badań naukowych, prac
archeologiczno-rekonstrukcyjnych, wytyczenia ścieżki historycznej, wydawnictwa historyczno-krajoznawczego oraz
popularyzacji wiedzy na temat historii regionu w środowiskach lokalnych
i wśród turystów. Projekt ten jest sfinansowany z dotacji, zbiórki publicznej oraz
odpisów 1% z podatku dochodowego od
osób fizycznych. Zrealizowano następujące działania:

• prace archeologiczne i rekonstrukcyjne na terenie nieistniejących wsi Jaworzec, Łuh i Zawój.
• wytyczenie, ogrodzenie i oznaczenie
miejsc po nieistniejących wsiach, zabezpieczono cerkwiska i stare cmentarze.
• powstał poglądowy przekrój tradycyjnej chaty bojkowskiej w skali 1:1,
• rekonstrukcja cokołu krzyża pańszczyźnianego w Jaworcu
• rekonstrukcja cokołu nagrobnego
rodziny Fidyrków w Zawoju
• rekonstrukcja bezimiennego nagrobka na cmentarzu w Łuhu
• rekonstrukcja bojkowskiej piwnicy
podbudynkowej w Jaworcu polegająca
na wzmocnieniu kolebkowego sklepienia, rekonstrukcji przedsionka i schodów,
wykonanie izolacji pionowej i poziomej,
przemurowanie fragmentów.

• zabezpieczenie, częściowa rekonstrukcja 3 cembrowin studni kamiennych i budowa żurawi.
b) czasopismo „Bieszczady Odnalezione” zarejestrowane przez Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic
utworzone zostało dla popularyzowania
wiedzy o Bieszczadach poprzez publikowanie wyników aktualnych badań
i działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Od 2013 r. ukazały się 3 numery czasopisma.
c) tworzenie atrakcji turystycznych związanych z kulturą fizyczną i sportem
• Trasa przyrodniczo-historyczna
„Bieszczady Odnalezione” przez nieistniejące wsie Jaworzec, Łuh i Zawój
• Trasy narciarstwa biegowego (3 odcinki – szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki
Leśnej, wokół Smereka i Wetliny, łącznie
ok. 25 km)
• Leśne trasy rowerowe (3 odcinki:
„Fereczata” ze Smereka do Majdanu,
„Krzemienna” z Kalnicy do Dołżycy,
„Hyrlata” Majdan-Solinka-Majdan
– łącznie ok. 60 km)
d) prowadzenie społecznego
punktu Informacji Turystycznej
w Wetlinie
e) organizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, animacja artystyczna
• Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES
Od kilku lat Stowarzyszenie jest
współorganizatorem festiwalu bluesowego. Dzięki działaniom Stowarzyszenia
i lokalnych muzyków, blues stał się częścią
bieszczadzkiego krajobrazu. Przyciąga

on coraz większe rzesze turystów i miłośników dobrej muzyki. W 2015 r. odbyła
się jubileuszowa X edycja festiwalu.
• współorganizacja Dni Dziecka, Balu
Karnawałowego i innych wydarzeń integrujących lokalną społeczność i podnoszących poziom jej życia.
• realizacja projektów mających na
celu aktywizację osób starszych, oraz
środowisk zagrożonych wykluczeniem.
f) działania proekologiczne
• społeczna akcja „Sprzątanie Świata”
Plan działań Stowarzyszenia
w 2016 r. zakłada kontynuację podjętych działań na rzecz regionu i środowiska lokalnego:
• Jesteśmy w trakcie realizacji 2 zadań
publicznego finansowanych środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:
1. „Bieszczady Odnalezione” – rozbudowa istniejącej trasy przyrodniczo-historycznej po nieistniejących wsiach
Łuh, Zawój, Jaworzec i prowadzenie
społecznego punktu Informacji Turystyczne w Wetlinie.
2. „Opracowanie i wydanie IV numeru CZASOPISM A HISTORYCZNO -KRAJOZNAWCZEGO BIESZCZADY ODNALEZIONE” – kontynuacja działań na

rzecz popularyzacji wyników badań nad
historią Bieszczadów, promocji ich walorów przyrodniczych i kulturowych.
• organizacja XI Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES
w terminie 4-6 sierpnia w m. Przysłup
• zakończenie znakowania tras rowerowych i ich promocja
• prowadzenie punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie

S t o w a r z y s z e n i e R o z w o j u We t l i n y i O k o l i c
38-608 Wetlina 71 KRS 0000060245, od 27.11.2001 r.
www.wetlina.org / zarząd@wetlina.org / zarzad.srwio@gmail.com

‹›

Gm i n ne Centr um Ku ltur y i Ekolog i i w Ci snej

Gminne Centrum Kultury i Ekologii

w Cisnej (Bieszczady) to samorządowa
instytucja kultury. W jej skład wchodzą:
Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna
oraz Informacja Turystyczna.
Centrum Kultury to dla mieszkańców energiczny, serdeczny, gościnny
i pozytywnie motywujący „sąsiad”.
Jego „dom” stanowi centrum wydarzeń
społeczno-edukacyjno-kulturalnych
stymulujący oraz angażujący całą społeczność do wspólnych działań w imię
zasady: wszyscy dla kultury – kultura
dla wszystkich.
GCKiE w Cisnej cechuje:
• dostępność szerokiej oferty kulturalnej i turystycznej,
Stowarzyszenie podczas prac w terenie

•
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Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej – budynek

•
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• dostępność pomieszczeń i wsparcie
lokalowe osób czy zrzeszeń pragnących
rozwijać swoje idee i tworzyć,
• otwartość na współpracę z wszystkimi mieszkańcami,
• integracja międzypokoleniowa
mieszkańców oraz środowisk twórczych
pozwalająca wzmocnić uczucie utożsamiania się ze swoją „małą ojczyzną”,

• inspiracja do indywidualnych oraz
grupowych działań w przestrzeni oraz
plenerze,
• edukacja kulturalna i ekologiczna
oparta na nowoczesnym programie
wykorzystującym interaktywne, a nie
wykładowe formy rozwoju kulturalnego.
Szczegółowy program działania tworzony jest we współpracy z lokalnymi

partnerami (instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe, parafia,
wolontariusze, grupy nieformalne, lokalni liderzy, indywidualni mieszkańcy)
uwzględniać będzie specyfikę miejsca,
nawiązywać do lokalnej historii, promować postawy tolerancji wobec różnorodności narodowo-etniczno-religijnej
oraz pobudzać świadomość ekologiczną.

‹›

Lasy Państwowe dla tur ystyk i

L asy pokrywają

ponad 30% powierzchni Polski.
To ogromna przestrzeń zarządzana przez leśników.
Z tego powodu
Lasy Państwowe są zobowiązane do działań związanych z turystycznym udostępnieniem terenu. Szczególnie dużo w tym
kierunku robią nadleśnictwa gospodarujące w atrakcyjnych zakątkach naszego
kraju. Taką jednostką jest też Nadleśnictwo Cisna. Co roku oddajemy do użytku inwestycje związane z turystyką oraz
edukacją przyrodniczo-leśną. W tym
roku hitem jest wieża widokowa „Jeleni
Skok” będąca kulminacyjnym punktem
ścieżki spacerowej. Wygodna i oznakowana trasa wiedzie przez różnowiekowy
las, ukazując piękno przyrody oraz od-

powiedzialność pracy leśników. Na szczycie góry Mochnaczka czeka 9 metrowa,
drewniana wieża widokowa z której
można podziwiać panoramę Bieszczadów na czele z Tarnicą i Smerekiem. Już
niedługo stanie druga, identyczna wieża.
Zlokalizowana będzie przy parkingu na
przełęczy Szczerbanówka i mamy nadzieję również stanie się hitem. Ale wieże widokowe to nie wszystko. Siłownia
outdoorowa przy budynku nadleśnictwa,
wiaty z miejscami ogniskowymi, gdzie
na turystów czeka schronienie i darmowe, porąbane drewno, ścieżki widokowe
i edukacyjne, sieć skrytek Geocaching,
szlaki piesze, konne i rowerowe ze specjalistycznymi przystankami dla jednośladów to dalsze atrakcje, jakie leśnicy
przygotowali dla turystów. Wszystko to
udostępniane jest bezpłatnie. Nic tylko
korzystać. Darz Bór!

Platforma widokowa na Jelenim Skoku

Bieg rzeźnika również dla najmłodszych

‹›

BIESZCZADY W 16 GODZIN
W rozmowie z Mirosławem Bienieckim – pomysłodawcą i organizatorem Biegu Rzeźnika,
Marta Głowacka

Mirosław Bieniecki – prezes fundacji Biegu Rzeźnika

– Czy Bieg Rzeźnika to już impreza kultowa
w Bieszczadach?
Przede wszystkim jest to impreza o długiej tradycji – Bieg Rzeźnika
(pełna nazwa: Bieg Rzeźnika. Interrisk
dla aktywnych) to jeden z najstarszych
biegów górskich w Polsce. W tym roku
odbyła się XIII edycja; zaczynaliśmy od
dziesięciu uczestników i niewielkiego zaplecza organizacyjnego, dziś biegaczy
można szacować w tysiącach. Jak ktoś
chce zacząć biegać po górach, na ogół
kieruje się w naszą stronę. Na dystansie
ultra to już na pewno impreza kultowa.
Poza tym, mam wrażenie, że ludzie chcą
spróbować czegoś innego niż maraton
po ulicach miasta, stąd, jak sądzę, tak
ogromne zainteresowanie biegami typu
Runmaggedon czy Bieg Katorżnika,
gdzie z założenia nie chodzi wyłącznie
•
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o pokonanie jakiegoś dystansu. Na Bieg
Rzeźnika z pewnością przyciąga ludzi
piękno Bieszczadów, ich dzikość i legenda, którą obrosły. Świat pędzi do przodu, ludzie wszędzie się spieszą, a my im
dajemy możliwość zobaczenia sporego
kawałka tych urokliwych terenów w jedną dobę – a właściwie w 16 godzin, bo
taki jest limit na dystansie ultra.
– Jak bieg wpływa na promocję regionu? Gros
uczestników pewnie nigdy nie chodziło po
Bieszczadach, myśli Pan, że wrócą?
Wracają na kolejne edycje, zarówno w roli kibiców, jak i zawodników
– a to już o czymś świadczy. Staramy
się żeby każdy bieg, który organizujemy miał swój niepowtarzalny charakter. W przypadku Biegu Rzeźnika klimat Bieszczadów na pewno to znacznie
ułatwia, więc myślę, że wielu biegaczy

wraca tu turystycznie, żeby podziwiać
widoki… już bez limitu czasowego. Ale
o to w zasadzie trzeba zapytać ich samych. Część z nich być może nigdy nie
trafiłaby w Bieszczady, gdyby nie Bieg.
– Czy w organizację imprezy zaangażowani są
też mieszkańcy Cisnej i okolic?
Pomagają nam ludzie z całej Polski,
z bardzo różnych środowisk, w tym także wielu mieszkańców Cisnej. Myślę, że
to spora frajda, zwłaszcza dla tych najmłodszych, których nie brakuje. Zresztą
sukces tej imprezy to właśnie doborowe
towarzystwo biegaczy i wolontariuszy.
Bez ich gigantycznej pracy, od świtu do
nocy, nie udałoby nam się osiągnąć takiego efektu, dlatego staramy się, aby
nasi wolontariusze czuli się docenieni
i zechcieli pracować z nami przy kolejnych edycjach. Poza tym na ostateczny odbiór tej imprezy wpływ ma cała
społeczność lokalna; tysiącom biegaczy
trzeba zapewnić wikt i opierunek.
– Czym się różni przygotowanie biegu górskiego,
od tego na nizinach?
Kluczowe znaczenie ma dobre oznakowanie trasy; miejscami przebiega

ona w trudnym orientacyjnie terenie,
co może być mylące dla tych, którzy
nie znają Bieszczadów. Ważne jest też
zapewnienie odpowiedniego zaplecza
medycznego. W tym biegu samą trudnością jest dystans i przewyższenia, ale
zawodnicy Biegu Rzeźnika to nie przypadkowi biegacze – zdają sobie sprawę
w co się pakują… Dlatego poza drobnymi urazami, na szczęście nie zdarzały
się dotychczas poważniejsze wypadki.
Organizacyjnym wyzwaniem jest także zapewnienie transportu uczestnikom,
na start, i potem na miejsce zakończenia
imprezy – tego problemu nie ma przy
maratonach miejskich. Z drugiej strony
traktujemy to jako jedną z atrakcji; na
start Rzeźniczka zawodnicy udają się
Kolejką Bieszczadzką, stąd również tak
rygorystyczne limity na ten bieg.
Pewnie wielu myśli, że przeszkodą
w takich biegach jest kapryśna górska
pogoda, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że biegacze doskonale radzą
sobie w każdych warunkach pogodowych, a na tylu edycjach doświadczyliśmy już chyba wszystkich możliwości.
•
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– Co wyróżnia Bieg Rzeźnika na tle innych
Biegów Górskich?
Myślę, że to wszystko o czym rozmawialiśmy. Bieg Rzeźnika to już marka sama w sobie, rozpoznawalna nie
tylko w środowisku biegaczy. Chętnych
jest więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć, limity uczestników wprowadziliśmy już 4 lata temu, więc na pewno
nie musimy „wyrywać” zawodników
innym biegom. Poza tym tutaj każdy
znajdzie coś dla siebie; jeśli nie czuje się
na siłach, by wystartować na dystansie
ultra, może spróbować w Rzeźniczku
(27 km). Od jakiegoś czasu zauważyliśmy też, że rzeźnicki festiwal biegowy
stał się taką trochę imprezą rodzinną;
uczestnicy często przyjeżdżali z całymi
rodzinami, przyjaciółmi. Tak narodził
się pomysł na Rzeźniczątko – bieg dla
najmłodszych. Dodatkowo miłośnicy
jesiennego krajobrazu Bieszczadów,
od 3 lat mają okazję pobiec w, także
organizowanym przez nas, październikowym Maratonie Bieszczadzkich,
zaś amatorzy zimy – w Zimowym Maratonie Bieszczadzkim.

O WIELKIM POWROCIE
CZYLI KOŁO HISTORII W CISNEJ

W rozmowie z Andrzejem Domką – rekonstruktorem „koła historii”, Marta Głowacka
– Czym naprawdę jest „koło historii i czy ma
jakiś związek z niedawnymi odkryciami fredrowskich sztolni w Cisnej?
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się
w rzeczywistości koło pasowe z maszyny
używanej najprawdopodobniej w tartaku
rodziny Fredrów. Jest to kolejny, po zlokalizowaniu sztolni, kawałek historii tego
rodu, który udało nam się odnaleźć w Cisnej. Myślę, że nazwa – koło historii, którą
zaproponowali członkowie Fundacji TB,
to takie trochę nawiązanie do tego, że
historia stale to koło zatacza. Ponad dwa
wieki temu żyli i pracowali tu jacyś ludzie,
o których tak naprawdę wiemy niewiele,
a których ślady gdzieś, powoli odnajdujemy, i z mozołem układamy w całość.
Myślę, że to ważna forma podtrzymywania pamięci o bliskiej historii, o której
często się niestety zapomina, a przecież
klimat miejsc tworzą właśnie „zwykli”
ludzie. Chcemy, by to koło postrzegano
nie tylko jako niszczejący relikt dawnych
czasów, ale jako symbol tego, że o tych
historycznych korzeniach pamiętamy
i chcemy się tą wiedzą dzielić.
– Czy sądzi Pan, że przypominanie przemysłowej historii regionu zachęci więcej osób do
przyjazdu w Bieszczady?
Oczywiście, że to, co robimy ma
w jakimś stopniu stanowić dla przyszłego turysty atrakcję. Wydaje mi się, że
turyści są dziś bardziej wymagający;
jak przyjeżdżają w Bieszczady to chcą
nie tylko spacerować po górach, chcą
poznać kulturę, historię, dawny folklor
tego miejsca. Historia przemysłu może
niektórym wydawać się mało ekscytująca, ale myślę, że dobrze opowiedziana
wzbudzi zainteresowanie tych, którzy
przyjeżdżają w te rejony i będzie ciekawym urozmaiceniem ich pobytu. Dla
wielu „historia Bieszczadów” zaczyna
się dopiero po drugiej wojnie światowej,
a tak naprawdę już w XIX wieku Cisna
tętniła życiem, a w okresie międzywojennym to była przecież najpopularniejsza wieś letniskowa w regionie. Warto
o tym trochę opowiedzieć. Poza tym
myślę, że pewną zachętą jest tu samo
nazwisko Fredrów, które większości kojarzy się tylko z najsłynniejszym przed-

Rozładunek koła historii

stawicielem tego rodu, a przecież byli
oni związani z ciśniańską ziemią od
schyłku XV III wieku i mieli znaczny wkład w przemysłowy rozwój tego
regionu. Później, w XX wieku, wojenna
pożoga rzeczywiście doprowadziła do
wyludnienia tych ziem; ich dzisiejszy
kształt to efekt ponownego zasiedlenia
Bieszczadów w latach 50.
– Czyli historia bieszczadzkiego przemysłu zaczyna się dużo wcześniej?
Pierwsze, niewielkie huty pojawiły się w tym regionie przeszło 200 lat
temu. W Cisnej motorem rozwoju był
hrabia Jacek Fredro, ojciec słynnego komediopisarza. Pod koniec XVIII
wieku powstała tutaj huta żelaza, przy
niej działały fryszarka, kuźnia i odlewnia. Surowiec pozyskiwano między innym w sztolni „Róża”, którą niedawno
udało się zlokalizować. Nie był to przemysł na ogromną skalę, ale zaspokajał
potrzeby miejscowych. Produkowano
głównie wyroby użytkowe: narzędzia na
potrzeby rolnictwa i gospodarstwa domowego. Huta zakończyła działalność
w latach 60. XIX wieku, prawdopodobnie wskutek zmiany właścicieli majątku. Dziś po hucie nie ma właściwie śladu, podobnie jak po dworze Fredrów,
czy tartaku.
– Zajmuje się Pan tym zawodowo czy jest to
raczej zajęcie hobbystyczne?
•
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Z zawodu i tytułu jestem mistrzem
ślusarstwa, zaś moją największą pasją
jest wędkarstwo i stare motory. Poza
tym w wolnym czasie lubię... pracować.
W Bieszczady przyjeżdżam od lat, dlatego kiedy Paweł Wierzbicki z Fundacji
Tylko Bieszczady poprosił mnie o pomoc
przy renowacji koła, zgodziłem się bez
wahania. Nie ukrywam, że wymagało
to wielkiego wysiłku, ale cieszę się, że
mam swój wkład w tak ciekawy projekt.
Szczerze powiem, że nie miałem pojęcia
jakie skarby kryje ta ziemia.

Andrzej Domka i Koło historii

‹›

– Jest Pan wiceprezesem Fundacji Tylko Bieszczady. Przez lata inicjował Pan wiele aktywności w Cisnej, choćby poszukiwania sztolni
czy budowy ścieżek dydaktycznych, dziś jednak
chciałbym porozmawiać z Panem jako mieszkańcem Cisnej. Jakiś czas temu usłyszałem
o historii drogi na Roztoki. Dla mnie ta historia skupia jak w soczewce pewne problemy
małych społeczności, lecz również daje wskazówki, jak im sprostać.
PW: Tak, historia drogi jest bardzo
ciekawa, może najciekawsza dlatego, że
wręcz przypadkowa.
– Przypadkowa?
PW: Gdy zbierałem materiały do
książki wydanej przez naszą fundację
(Cisna – ocalić od zapomnienia, przyp. Redakcji) spotkałem się z Pawłem Kusalem.
Oprócz tego, że pan Paweł jest pasjonatem Bieszczad, jest również radnym leskim i zapytał się mnie: dlaczego mieszkańcy nic nie zrobili, aby zachować drogę
na Roztoki? Przecież to pradawny szlak
handlowy, droga do granicy...
– Mówimy o drodze prowadzącej z Majdanu
na Roztoki i dalej, do słowackiej granicy?
PW: Dokładnie o tej. Byłem bardzo
zdziwiony, bo jako mieszkaniec i osoba
dość w życie społeczne zaangażowana, nie miałem o tym żadnego pojęcia. Okazało się, że na ostatnim posiedzeniu Rady powiatu 17 października
2014 roku wspomniana droga straciła
kategorię drogi powiatowej i stała się
drogą wewnętrzną. Pan Kusal zwrócił
mi na to uwagę w styczniu 2015 roku.
Przez kilka miesięcy nikt nie zdawał
sobie sprawy, że droga niedługo straci
status powiatowej.
– Dla człowieka nie do końca obeznanego w zagadnieniu nie jest to, jak myślę, nic nadzwyczajnego, to raptem siedem kilometrów drogi
pomiędzy górami.
PW: Pozornie tak, lecz realnie ma to
ogromne znaczenie. Pomijam tu fakt, że
sami zainteresowani, czyli mieszkańcy,
zostali pozbawieni głosu, a nawet wiedzy.
Ta właśnie droga ma ogromny potencjał
turystyczny. Łączy dwa państwa, ciągnie
się pomiędzy górami, wieńczy ją piękna
przełęcz, z której roztacza się widok na
Słowację, przecina szlaki turystyczne,
daje możliwość tworzenia nowych.
– A jednak, jak mi się wydaje, do tego momentu
owa droga nie była tak postrzegana.
PW: To prawda, do tego momentu
nikt tak naprawdę się nad nią nie zastanawiał. Od czasu jej wyremontowania
była drogą na Roztoki Górne.
– A więc potrzebne było nowe spojrzenie na
drogę, aby odkryć jej potencjał.

DROGA

Z N Ó W J E S T „ N A S Z A”
Z Pawłem Wierzbickim, mieszkańcem Cisnej i wiceprezesem
Fundacji Tylko Bieszczady, rozmawia Tomasz Rejzdrowicz

Paweł Wierzbicki – wiceprezes Fundacji Tylko Bieszczady

Uchwała w sprawie drogi Majdan – Roztoki Górne

PW: Dokładnie tak, lecz, jak już
wspomniałem, droga traciła swój status. Potrzebne było szybkie działanie
wszystkich mieszkańców i to się udało.
Interwencja Sołtysa Cisnej Henryka
Gajdy i ciśniańskiego przewodniczącego rady gminy Mirosława Nadolnego, zaproszenie na zwołane spotkanie
wiejskie starosty leskiego – Andrzeja
Olesiuka, wreszcie – wyraźny sprzeciw
całej społeczności pozwoliły, aby decyzja została cofnięta, choć oczywiście
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formalnie trwało to niemal rok. Lecz
droga znów jest „nasza”.
– Jak już wspomniałem, ta sytuacja pokazuje
jak w soczewce pewne zagadnienia małych społeczności. Z jednej strony zostaliście pominięci
w decyzji, lecz również udowodniliście, że nawet tak małe społeczności mają swój głos i siłę.
Myślę, że to bardzo ważna lekcja dla wszystkich.
PW: To prawda. Dla mnie jednak
sprawdzian dopiero się rozpoczął. Ponowne odkrycie drogi uruchomiło wiele
dobrych inicjatyw, których sfinalizowa-

Fundacja Tylko Bieszczady i Uniwersytet Śląski podczas prac poszukiwawczych sztolni Róża

nie może niezwykle pozytywnie wpłynąć na rozwój naszego regionu. Starosta
leski jest już po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem ze słowackiej Sniny. Zostały powzięte pierwsze wstępne postanowienia o otwarciu drogi i ułatwieniu
korzystania z niej. W planach jest naprawa nawierzchni po stronie słowackiej,
szczególnie na odcinku od przełęczy do
dawnego Ruskiego. Również z naszej
strony dzieje się wiele dobrego. Niedługo rozpocznie się naprawa mostu na
wspomniane drodze. Jest to wspólna inicjatywa Starostwa, Nadleśnictwa Cisna
i samych mieszkańców, którzy już ofiarowali drewno na wspomniane naprawy.
– Nie chcę się wtrącać, ale podobną sytuację
rozwiązywał pana ojciec kilkadziesiąt lat temu,
gdy Cisna niemal straciła las gromadzki.

PW:

(śmiech) Tak, to prawda, mieszkańcy interweniowali w podobny sposób i las pozostał gromadzki. Dla mnie
historia drogi jest bardzo ważna, gdyż
jest jedną z ważnych możliwości rozwoju dla nas, lecz najważniejsze, że ta historia skonsolidowała naszą społeczność
i pokazała, że na wiele nas stać.
– Czy od tego momentu coś się zmieniło w postrzeganiu Cisnej jako dobra wspólnego, że tak
się wyrażę?
PW: Uważam, że tak. Myślę, że mieszkańcy uwierzyli w możliwości zmiany.
Dobrze widać to na przykładzie działań
naszej Fundacji. W organizację zbliżającego się Jarmarku Turystycznego włączyło się wiele osób prywatnych i drobnych
przedsiębiorców z naszego regionu, którzy pracą, pomysłami i zaangażowaniem

wspierają naszą inicjatywę. Warto tu
również wspomnieć o naszej długofalowej fundacyjnej inicjatywie, czyli rekonstrukcji fredrowskiej sztolni „Róża”. Jako
Fundacja ciężko pracujemy nad tym, aby
ten projekt stał się rzeczywistością i wzbogacił ofertę turystyczną regionu. Jest to
inwestycja ogromna tak pod względem
finansowym, jak i pod względem rozmachu. Do tej pory mamy za sobą wstępne
badania i analizy przebiegu sztolni, przygotowanie projektu zagospodarowania
przestrzeni wokół kopalni, prowadzimy
rozmowy z wykonawcami, sponsorami,
lecz jak na ten moment wszelkie koszty
związane z wdrażaniem naszego pomysłu ponosi Fundacja. Z jednej strony
ogrom pracy jaki włożyliśmy zasługuje
na uwagę, z drugiej czekają nas coraz
większe inwestycje, aby „Podziemna
trasa turystyczna” mogła znaleźć się na
mapach Bieszczad. Dla przykładu, 15 lipca w Cisnej gościć będziemy geofizyków
z Uniwersytetu Śląskiego oraz geologów
z AGH w Krakowie, którzy będą prowadzić badania pod kątem wierceń pozwalających na określenie stanu faktycznego sztolni „Róża” Każda taka wizyta to
realne koszta, które ponosimy. Zdajemy
sobie sprawę, że bez wsparcia inicjatywa
ta będzie rozwijała się wolniej, niż tego
pragniemy, dlatego zwracamy się do
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są
w stanie tę inicjatywę wesprzeć.
– Jakieś słowo na koniec?
PW: Życzę wszystkim naszym gościom dobrych wakacji w Bieszczadach,
a mieszkańcom spokojnego i udanego
sezonu.

‹›

W CISNEJ KAŻDY ZNAJDZIE
COŚ DLA SIEBIE

Z Jolantą Trawką, pracowniczką GCKiE w Cisnej rozmawia Tomasz Rejzdrowicz
– Powiedzmy, że jestem przeciętnym turystą,
który własnie znalazł się w Cisnej i nie wie,
czy chce tutaj pozostać na dłużej, czy może
jechać gdzieś dalej. Czym Cisna może mnie
skusić na dłuższy pobyt?
JT : Wszytsko zależy od potrzeb takiego turysty. Cisna ma wiele do zaoferowania. Oczywiście najpierw trzeba
się nieco zainteresować naszym regionem. W takim wypadku zapraszamy do
Gminnego Centrum Kultury i Ekologii,

gdzie można zdobyć naistotniejsze informacje na temat naszego regionu i wydarzeń, które na jego terenie się odbywają.
– A więc przybywam do Centrum Informacji.
Jaka będzie pierwsza atrakcja, którą państwo
mi zaoferują?
JT : Na pewno najbardziej oczywistą atrakcją jest nasza wizytówka, czyli Kolejka Bieszczadzka, której główna stacja znajduje się 3 km od Cisnej
w stronę Komańczy – w Majdanie.
•
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Tam możemy odwiedzić skansen Kolejki Leśnej i co najważniejsze wybrać
się na wycieczkę ową Kolejką w stronę
Balnicy lub Przysłupia. W okolicy warte odwiedzenia jest również nasze leśne mini zoo, które odnajdziemy jadąc
drogą na Roztoki Górne w Lisznej. Jest
to zdecydowanie punkt obowiązkowy
dla najmniejszych turystów.
– A jeżeli jestem bardziej wymagającym turystą,
powiedzmy piechurem lub rowerzystą?

JT : Cisna to idealny punkt, który
można traktować jako bazę wypadową. W najbliższej okolicy znajduje się
kilka pięknych i kameralnych szlaków turystycznych, jak szlak czerwony na połoninę Jasło, skąd roztacza
się wspaniały widok na całe Bieszczady, czy szlak czarny na Łopiennik,
z którego już niedaleko do Sinych Wirów i malowniczo położonej cerkwi
w Łopience. Do tego należy dodać
nowo oznakowany szlak na Hyrlatą
i czerwony szlak w stronę Komańczy.
Dla rowerzystów oferta jest równie
atrakcyjna. Mamy wspaniałe szlaki
w stronę Sinych Wirów, do nieistniejącej wsi Solinka, wzdłuż masywu Jasła,
czy przez Roztoki Górne na Słowację. Większośc tych szlaków poprowadzonych jest wygodnym szutrowymi
drogami o różnym stopniu trudności,
więc tak profesjonaliści jak amatorzy
znajdą tu coś dla siebie.
– A jeżeli jestem turystą, powiedzmy, mniej
wysportowanym?
JT : Cisna to miejscowość, w której
i takie osoby odnajdą miejsce dla siebie.
W samej miejscowości odnajdziemy kilka miejsc godnych zobaczenia, żeby nie
powiedzieć obowiązkowych jak słynna Siekierezada – restauracja i galeria
w jednym, czy pomnik poległych milicjantów na wzgórzu Betlejemka, który
przypomina o naszej trudnej historii.
W samej Cisnej odnajdziemy również
liczne galerie i punkty gastronomiczne.
W Gminnym Centrum Kultury i Ekologii zawsze można zapoznać się z ważną
dla regionu wystawą lub wernisażem.
Ważnym punktem Cisnej staje się nasze zagłębie historyczne w pobliżu zasypanej sztolni „Róża”. Tam możemy
zapoznać się z historią regionu z czasów
fredrowskich, zobaczyć pierwotny piec
hutniczy czyli dymarkę, koło zamachowe stworzone prawdopodobnie w fredrowskich hutach czy wreszcie możemy
ruszyć na ścieżkę przyrodniczo-historyczną „Nad Sztolnią”. Ścieżka stała
się jedną z najważniejszych atrakcji.
Poprowadzona nad dawną sztolnią
prowadzi na Jeleni Skok, czyli jedno
z rzadkich z bieszczadzkich urwisk.
Tam możemy wejść na platformę widokową, z której rozciąga się wspaniała panormama na wysokie Bieszczady,
z Tarnicą włącznie.
– Czyli w Cisnej nie będę się nudził?
Nie, zapewniam, w Cisnej każdy
znajdzie coś dla siebie

Sine Wiry

‹›

KALENDARIUM IMPREZ
CYKLICZNYCH

LIPIEC 2015 > CZERWIEC 2017

• 16 lipca 2016 – 17 lipca 2016
Dni Gminy Cisna
• 20 lipca 2016 – 15 sierpnia 2016
Projekt Magiczne Bieszczady
• 22 lipca 2016 – 23.07.2016
VIII Edycja Festiwalu Natchnieni
Bieszczadem
• 24 lipca 2016
I Festiwal Jagody Bieszczadzkiej
w Dołżycy k/Cisnej (Karczma "Skup
Runa Leśnego")
• 24 lipca 2016 – 29 lipca 2016
Plener I Warsztaty Malarsko-Rzeźbiarskie w ramach Projektu Magiczne
Bieszczady

• 20 sierpnia 2016
III Wyścigi Rowerowe „Tropem Wilka
i Rowerów Kilka”
• 9 października 2016
IV Ultramaraton Bieszczadzki oraz
III Ćwierćultramaraton Bieszczadzki
• 5 listopada 2016
Bieszczadzkie Zaduszki Zakapiorskie
• Grudzień 2016
Bieg Narciarski „Tropem Wilka”
• 27 stycznia 2017
III Wieczór Leśnych Ludzi
• 29 stycznia 2017
Zimowy Maraton Bieszczadzki

• 30 lipca 2016
Ciśniański Jarmark Turystyczny

• 1 maja 2017
Majówkowy Kiermasz Kwiatów

• 4 sierpnia 2016 – 6 sierpnia 2016
XI Edycja Festiwalu „Bies Czad Blues”

• 10–18 czerwca 2017
Festiwal Biegowy „Bieg Rzeźnika”

• 12 sierpnia 2016 – 14 sierpnia 2016
VII Bieszczadzkie Spotkania Ze Sztuką „Rozsypaniec”

‹›

•
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DOBRE MIEJSCE
DL A LITER AT U RY

Recenzja –
sprawa trudna poddać ocenie drugie istnienie
co sercem podaje dłoni natchnienie.
Jakie tomik niesie przesłanie –
zadasz pytanie.
Skrytą odwagę lub dzieciństwa hasanie.
Pisząc o podróżach i stworzeniach nieba
co potęgę Boga noszą wszędzie
miłość – pragnie Bliskiej nieśmiało objawić piórem
chomika pragnień przedstawia wybrance.
k r zysztof gr etk a

‹›
Opowieści niepopularne.
Recenzja książki
Cisna - ocalić od zapomnienia

Zadaniem książki jest jednak zwrócenie
uwagi na budulec tej ziemi, na owe opowieści niepopularne, codzienne, a jednak dotknięte znamieniem niezwykłości.
Wskazuje również na nas jako tych, którzy fragmenty tych historii mogą jeszcze
uratować przed zapomnieniem.
S.B.

‹›
O tomiku wierszy Marcina
Rapacza Poza dotykiem świata

Jeszcze głębiej wejść w siebie, odsłonić,
wyrazić potrzebę bliskości, miłość i niespełnienie, zwątpienie i bezsilność, także
lęk. Nadzieja – być może na wyciągnięcie ręki. Teraz niepewność, oczekiwanie. Ale świat woła, zmusza do działania, gdy myśli się gubią, a pragnienia
biorą górę. Żyć, a jednocześnie unosić
się nad życiem z tęsknotami, marzeniami, które zmaterializowały się w postaciach Aniołów. I łączyć raj i sny z tym,
co przyziemne. I szukać własnej drogi do szczęścia pomimo przeciwności.
anna motyl

Dot yk A nioła

Cisna – ocalić od zapomnienia to jedna

z wielu pozycji na bieszczadzkim rynku
wydawniczym. Wraz z popularnością
regionu rośnie też ilość książek z nim
związanych. Czym jednak wyróżnia się
ta publikacja? Po pierwsze zwraca uwagę
bardzo staranne wydanie – przemyślane,
utrzymane w stylu retro, w albumowym
formacie i twardej oprawie. Lecz książki nie ocenia się po okładce. Wewnątrz
odnajdziemy nie tylko unikalne zdjęcia,
zdobywane często przypadkiem, ocalone przed zniknięciem w szufladach lub
rodzinnych albumach. W środku odnajdziemy również pięć unikatowych ludzkich historii opowiedzianych w fabularnej narracji, przeplatanych dygresjami
i historycznymi uwagami, które ukazują
nam Bieszczady z innego – jednostkowego punktu widzenia. Każda z tych opowieści, tworzonych z autentycznych relacji, zabiera nas w świat już zapominany,
zatarty przez czas, a czasami i przestrzeń.

Poezja odrywa od ziemi, pozwala wyjść

poza krąg oczywistości, kieruje ku temu,
co nierozpoznane, co wymyka się naszym zmysłom. Największą tajemnicą
jest sam człowiek, jego opowieść o życiu
w czasie i przestrzeni, nigdy do końca
nieokreślona. Labirynt wspomnień, lustrzanych odbić, refleksy wrażeń, zrywy emocji. Rozmowy z Niebem i sobą
samym. Obszar intymny. Zaproszenie
„poza dotyk świata”. Jednak nie ucieczka
od życia. Są prawdziwe sytuacje, miejsca,
uczucia i szczerość aż do granicy bólu.
•
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Jeśli pamiętasz
mgła, niebieskie światła apokalipsy
popadaliśmy w ciszę
Jeśli pamiętasz, bo teraz wolno nawet zapomnieć
przeważnie rozmawialiśmy
o tym, że nam się udało
Nie jestem pewien
ciągle szukam
okruchów dobra
życie co przebiegło między palcami
Może skleję obraz
zobaczę po co tu jestem
i zadam Ci
jedyne ważne teraz pytanie
czy Ty mnie jeszcze kochasz
czy o tym wiedziałaś
wtedy
kiedy wiatr
rozwiewał Twoje włosy
jak płomyczki świec
usnęłaś na moim ramieniu
Ja tego nie wiem nawet dziś
a może to był Anioł, nie Ty
(z tomiku Marcina Rapacza Poza dotykiem świata)

II BIESZCZADZKI ZLOT
STARYCH MOTOCYKLI w CISNEJ
30.07.2016 r.
w ramach Ciśniańskiego Jarmarku Turystycznego
Zlot dla pojazdów minimum 25 letnich
W programie zlotu:
– PARADA - START w Agroturystyce TRAMP w Cisnej przy dolnej bramie
(parada odbędzie się w przypadku otrzymania niezbędnych pozwoleń - godzina będzie podana przez organizatora nie
później niż 7 dni przed startem na profilu facebook Organizatora)

– Konkurs i wyróżnienia dla:
- właściciela najstarszego motocykla
- najstarszego kierowcy
- najlepiej ubranego kierowcy /2 członków komisji – najstarsi motocykliści
- najciekawszy żart/historia dot. swojego motocykla
- Jarosławski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego przeprowadzi pokaz
ratownictwa medycznego
Kontakt i informacja dot. zlotu : Paweł Wierzbicki kom. 507-947-840
obowiązkowe zapisy: tylkobieszczady@o2.pl
regulamin zlotu:
Organizator

profil facebook Fundacji Tylko Bieszczady
Współorganizatorzy:

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
HISTORIA JEDNEGO ZDJĘCIA W DWÓCH ODSŁONACH

Posterunek milicji w Cisnej

Dziwna zależność, z której zdałem sobie

sprawę przeglądając stare rodzinne albumy: wartość fotografii wzrasta wraz
z czasem. Nie chodzi tu o wartość artystyczną, lecz obiektywną – stara fotografia
staje się wartościowa właśnie z powodu
tego, że jest starą. Drugorzędnym jest fakt,
czy zdjęcie wykonał ktoś wydelegowany
ze znanych zakładów artystycznych, czy
zwykły fotograf domokrążca. Przestaje
być istotne kadrowanie, światło, kontrast,
nawet ostrość. Wszystko to przesuwa się

na dalszy plan. Pozostaje
tylko czas i historia, choć
czasem nawet ta nie jest
najważniejsza.
Tak jak to zdjęcie. Patrząc na nie z fotograficznego punktu widzenia – zdjęcie owo jest złe.
Dość dowolnie kadrowane. Ostrość kuleje i nie jest
to wina czasu. Światło odbite od werandy i dachu
razi w oczy, znów ściany
toną w czerni. Perspektywa zadarta do góry, jakby
zdjęcie robił ktoś leżąc.
Historycznie zdjęcie wyjęte z kontekstu również byłoby zagadką. Czterech
umundurowanych policjantów na ganku
jakiegoś domu. Państwowa tablica, nieśmiało pojawiająca się po prawej, nieco
przycięta, a jednak łatwa do odczytania
jest pierwszą nicią. Do układanki potrzebny jest jeszcze wąsaty jegomość stojący w środku grupy, czyli pan Fijałkowski.
Zdjęcie otrzymaliśmy od jego córki. Jest
to jedno z niewielu znanych zdjęć, które
przedstawiają posterunek policji w Cisnej

Fundacja Tylko Bieszczady rozpoczęła pracę nad kolejną publikacją z cyklu Cisna – ocalić od zapomnienia. Jeśli posiadają Państwo historie, anegdoty, wspomnienia, choćby jedno zdjęcie z przeszłości naszego regionu,
którymi chcielibyście się podzielić, prosimy o kontakt z nami: Fundacja Tylko Bieszczady – Cisna 118, 38-607
Cisna, mail: tylkobieszczady@o2.pl

z czasów międzywojennych. W 1937 posterunek był w budynku, który znajdował
się na wzgórzu Betlejemka. Od 1937 do
1939 roku posterunek został przeniesiony
w miejsce powojennej poczty. Bez tabliczki
lub bez historii postaci – to zdjęcie-enigma.
Pociągające popękaną fakturą, przebarwieniami, delikatnością materii, a jednak
zawieszone gdzieś w przestrzeni niedomówienia. Przetrwało jednak i nawet wątpliwy kunszt fotografa nie zniszczył pewnej
opowieści. Poznaliśmy też historię pana
Fijałkowskiego, zadziwiającą, a przecież
rozpoczynającą się tą jedną przypadkową
fotografią.
Ile jeszcze takich historii, lub przynajmniej przyczynków do nich istnieje
schowanych w naszych szufladach, albumach i powoli znika? Dlatego zwracam się
z apelem do wszystkich, którzy mogą posiadać materiały traktujące o naszej małej
ojczyźnie, aby nie chowali ich w owych
szufladach, lecz byli gotowi podzielić się
nimi i może dzięki temu dać im szansę na
przetrwanie w pamięci.
(historia i zdjęcie zaczerpnięte z książki Cisna
– ocalić od zapomnienia)
S.B

‹›

Laurenty Meinardi

Zdjęcie przypomina XIX wieczne pra-

ce dotyczące typów ludzkich. Fotograf
podróżujący od miejscowości do miejscowości robi zdjęcia lokalnej egzoty-

ce – juhasom, łemkom, starym żydom,
kobiecie z koszem owoców, staruszkowi
z fajką. Wszystko w przygotowanej, prostej, przenośnej scenerii. Później takie
zdjęcia sprzedawano w wielkich miastach w formie kolekcji i ciekawostek. To
zdjęcie też ma coś z tej formy. Sceneria
przygotowana jakby w pośpiechu z tego,
co znalazło się pod ręką. W tle kratownica werandy zasłonięta dywanem, niedostatecznie, gdyż i tak jest widoczna.
Kadrowanie również pozostawia wiele
do życzenia. Wydaje się, że w zamyśle
postać miała być wyśrodkowana, miała
stanowić główny trzon fotografii. Chyli się jednak wszystko na prawą stronę
i zdjęcie sprawia wrażenie jakby było
robione nie na werandzie ciśniańskiego
domu, lecz na pokładzie statku. I możliwe, że na transatlantyku ta postać byłaby bardziej oczywista niż w Cisnej, gdyż
stoi przed nami mieszkaniec Italii, Laurenty Meinardi. Przyglądam się zdjęciu
dokładniej. Przed mężczyzną stoi zdob•
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ne krzesło i kapelusz o niespotykanym
kształcie. Laurenty już nie jest namłodszy, lekko przechylony na jedną stronę
spogląda spokojnie na fotografa. Jest odświętnie ubrany. Zdaje sobie sprawę, że
poza portretowym i ślubnym zdjęciem
może być to jego jedyne zdjęcie, jakim
będzie mógł podzielić się z rodziną w Wenecji. Spękana fotografia podpowiada, że
minęło ponad 120 lat od kiedy zostało
zrobione. Mówi również wiele o człowieku, który nam je dostarczył, który z pietyzmem uratował skrawek barytowego
papieru, na którym uwieczniono jego
przodka. Marek Meinardi otwiera nowy
rozdział naszych prac, nad kolejną odsłoną ciśniańskich opowieści o ludziach
i czasach niemal zapomnianych. Znów
chcemy ocalić je od zapomnienia, lecz
zrobimy to tylko dzięki wsparciu takich
ludzi jak pan Marek.
(zdjęcie udostępnione z rodzinnych zbiorów
Marka Meinardiego)
S.B.

•
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Zawalone wejście
do sztolni Róża

Proﬁl ścieżki-wyk. Rysiek Karabin

Więcej na www.natchnieni-bieszczadem.pl

Powyżej znajduje się szczegółowa mapa ścieżki historycznej „Nad sztolnią” wraz z zaznaczonymi tablicami informacyjnymi i wieżą widokową na wzgórzu
Mochnaczka. / Above you will find a detailed map of the nature and history educational trail “Over the Adit”. It shows the locations of all information boards
and of the viewing platform at the top of the Mochnaczka mountain.

‹›
ul. Łukasiewicza 49
38-400 Krosno
tel. 13 436 51 00

DRUK AR NIA : książki • ulotki • kalendarze • wizytówki • teczki ofertowe
• foldery • plakaty • katalogi / FOTOG R A FIA : produktowa • reklamowa
GA DŻET Y: długopisy • kubki • pendrive’y • koszulki • czapeczki
OPAKOWA NIA : • tekturowe • torby reklamowe

z nami zaprojektujesz i wydrukujesz wszystko
sponsor z y
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‹›
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach DL

