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numerów i krzaki. Ale mieszkańców wciąż
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yślałam, że tak naprawdę ona wcale nie istnieje – odpisała pani Ewa.
Pani Ewa to pisarka, autorka opowiadania o Grąziowej, a właściwie
– opowiadania o poszukiwaniach tego niezwykłego miejsca, gdzie rydze można było kosą kosić, maliny garściami rwać i smarować czarny
chleb wrzosowym miodem*. Tak o rodzinnej
wsi opowiadała pani Ewie jej babka Anna Kowal, która w 1920 roku wyjechała do Francji.
Kilka lat później, pewnie też za chlebem, Grąziową opuścił brat Anny, Mikołaj Lachowicz.
Jedyny dowód, że dotarł do celu podróży – dalekiej Argentyny – to list do siostry, napisany
w 1932 roku. [...] chciałem się czegoś dorobić
i wziąłem ziemię w dzierżawę, nawet kupiłem
traktor tj. pług motorowy i zacząłem gospodarzyć. Jednak inaczej się stało, po zasianiu
przyszła szarańcza i zżarła wszystko. Posiałem kukurydzy 60 hektary i lnu 65 hektary, lecz
plagi zniszczyły. Pracowałem dzień i noc, jak
sama mnie znasz z domu, miałem kilkanaście
koni i te wyzdychały prawie z głodu. Przykro
mi było bardzo, bo miałem u siebie najętych
dwóch robotników i nie miałem czym zapłacić. Teraz znajduję się w krytycznym położeniu
i co dalej będzie, to Pan Bóg wie. U was w tej
Francyji to o wiele lepiej, bo każdy młody to
może choć na piechotę zajść do swojego kraju,
a my musimy czekać aż chyba morze wyschnie
– pisał Mikołaj. Do koperty włożył zdjęcie, wykonane w zakładzie fotograficznym w Santa
Fe (we wschodniej Argentynie). Był to jedyny list, który Anna otrzymała od brata. Przechowywany w rodzinie jak relikwia trafił w
ręce pani Ewy – wnuczki Anny. Ta, uzbrojona
w familijne pamiątki (jeszcze zdjęcie prababki
Tekli, grąziowskiej akuszerki i zielarki), postanowiła mityczną Grąziową odnaleźć. I znalazła.
Z kilkuset zostało pięć domów, z czego tylko

jeden, przedwojenny, ostał się, bo murowany.
Dziś mieszkają w nim przyjezdni ze Śląska.
Nie ma młyna, szkoły, tartaku, cerkwi, dworu,
dworskiej kaplicy. Nie ma nawet kogo spytać,
dlaczego wuj Mikołaj zostawił we wsi piękną
żonę, Ukrainkę Justynę (ne maju z kym żyty,
pidu utopytys – miała zawodzić nieszczęsna).
Formalnie nie ma też i wsi: dziś to przysiółek
sąsiedniej Wojtkowej. Ale życzenie babki Anny
– żeby odnaleźć Grąziową – zostało spełnione. Oryginał listu ciągle leży w jej książeczce
do nabożeństwa. Kopię zostawiam w kościele
w Wojtkowej. Wkładam ją za święty obraz. Ten
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tajemny schowek wymyśliłam sama. Chciałam,
żeby tu pozostał. Taka też była kiedyś wola mojej babki Anny. Wierzę, że i Mikołaj jest zadowolony, bo chociaż morze nie wyschło, to jednak
wrócił! – kończy opowiadanie pani Ewa.

Co mam powiedzieć synowi?
Kim jest?
Ale to nieprawda, że Grąziowa wymarła. Możliwe nawet, że współcześnie liczy więcej dusz
niż w 1938 roku (kiedy to w schematyzmach
odnotowano: 1130 grekokatolików, 210 łacinników, 76 żydów, co łącznie daje prawie półtora
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tysiąca). Mieszkam na Pomorzu. Moi dziadkowie pochodzili ze wsi Grąziowa. Przesiedleni zostali w ramach akcji „Wisła”. Całe życie
w domu mówili „po swojemu”. Kocham tę
mowę, bo się przy niej wychowałam. Odkryłam waszą stronę i żałuję, że pisma nie można
usłyszeć. Powinnam pojechać w tamte strony, by zobaczyć to piękno, za którym tęsknili
dziadkowie. Może ktoś coś wie, posiada zdjęcia. Wiem, że cerkiew ocalała i jest w Sanoku
[w skansenie – przyp. red.]. Pozdrawiam. Mysza. To wpis z forum portalu www.werchowyna.nazwa.pl. Portal mniejszościowy jakich
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[...] niezwykłe
miejsce, gdzie
rydze można
było kosą
kosić, maliny
garściami
rwać i smarować czarny
chleb wrzosowym miodem

wiele. Ale Myszy udało się zgromadzić w swoim wątku chyba wszystkich porozrzucanych
po świecie dawnych mieszkańców Grąziowej.
Właściwie, z racji wieku, już raczej tylko ich
potomnych. Za to ilu! Licząc nicki forumowiczów, wirtualnej Grąziowej śmiało można
nadawać prawa miejskie. Hrozowa (Grąziowa)
to selo w hmini Ustryky Doliszni. Z powojennoji istoriji: w 1959 roci poselylysja w seli emihranty-hreky. Piznisze selo wyseleno i w rokach
1964–1990 nalezalo do widpoczynkowoho oseredka w Arlamowi. Chiba stoit szcze kaplyczka prydoroznja murowana z XVIII/XIX wiku
– odpisuje Myszy Mytro. A Mysza: Obiecałam
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sobie, że jak tylko czas pozwoli, to się tam wybiorę, myślę, że uda mi się namówić syna. Ale
co mam mu powiedzieć? Kim jest? Wie, że się
stamtąd wywodzimy, ale jeśli nie mieszkali
tam Łemki, to kto? Ukraińcy? Moi dziadkowie
mówili tak, jak ty piszesz, wszystko rozumiem.
Chodzili całe życie do cerkwi, czasami i mnie
zabierali. Trochę mi opowiadali, jak było po
przesiedleniu itp. Często oglądam TELENOWYNY, bo wasza mowa przypomina mi dzieciństwo. [...] Mytro, kim ja jestem? Łemkinia
czy Ukrainiec? A może jeszcze ktoś inny?
Na co Mytro filozoficznie: Kym ty je musysz
sobi sama widpowisty. Na trudni zapytannia
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nekoneczno zrazu sobi widpowidaty. Wse maje
swij czas.

Gdzie nawet błoto
to było prawdziwe błoto
W ciągu kilku lat od pierwszego wpisu Mysza
gromadzi w swoim wątku armię grąziowian.
Piszą z Polski, Ukrainy, USA. Mysza ustala,
że jej dziadkowie byli grekokatolikami, więc
w czasie pomarańczowej rewolucji przypina
wstążeczkę, a Mytro namawia ją, żeby w zbliżające się święta wybrała się do cerkwi: Jak poczujesz na Welykden w cerkwi mohutnje Chrystos Woskres (Zmartwychwstał) to dumaju, ze
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ne budesz zality dalekoji dorohy. Internetowi
grąziowianie wymieniają się informacjami,
wspomnieniami dziadków i babć. Eksplorują
przedwojenną Grąziową niczym archeolodzy
wrak zatopionego Titanica: z namaszczeniem,
żalem i wzruszeniem. Jedni już TAM byli, inni
przygotowują się do wyprawy w przeszłość.
Ale nie wszyscy: Nie chcę tam wracać, Myszko,
wychowałem się w domu, w którym ciągle opowiadało się o Grąziowej, Wojtkowej, Kalwarii
Pacławskiej, grekokatolikach, Wiarze, który
stawał się raz w roku Jordanem, choć zwykle
zastępował pralkę, gdzie nawet błoto to było
prawdziwe błoto, a zima to zima, gdzie żył Żyd
Abramko, kłusownik Rostocki, we dworze Czaplińscy, a w dolnym czy górnym końcu (już nie
pamiętam) Markowicze, Maczyszyny, Sokalscy... Moje dzieci mają teraz Harry Pottera...
Ale kalinę przed domem posadziłem – pisze
Jurro. Ktoś spod Szczecina uzupełnia, że Markowicz właśnie zmarł. Mieszkańcy internetowej Grąziowej żegnają odchodzących: Ufajmy,
że niebieskie wyroki będą im łaskawsze niż
ich ziemskie losy, a nam pozostaną na zawsze
okruchy ich dawnego zaczarowanego już świata, którego cząstkę nam przekazali.
Zdarza się, że sielankę internetowej Grąziowej zakłócają obcy. Przecież tam nie ma czego
szukać, sama dzicz, ruiny pgr-u... – kpi Zadowalony [sic!], zarzucając grąziowianom fałsz,
zakłamanie, tani sentymentalizm i ckliwość
do pierdół: Podziękuj Polsce, że dziś nie musisz
siedzieć w zamarzniętym mieszkaniu gdzieś
na ukraińskim zadupiu – pisze do Myszy. Ktoś
inny przedrzeźnia jej pełne wzruszenia wpisy,
jej jak mantrę powtarzane apele „nie zapominajcie o Grąziowej!”: Czuję ten powiew wiatru

Cerkwisko
i przycerkiewny
cmentarz
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Realna
Grąziowa
to parę domów
w rozległej
dolinie

i zapach wrzosowego miodu na ogromnej pajdzie chleba ze skwarkami jak orzechy kokosowe, [...], piszcie, proszę, piszcie, niech wasze
głosy zburzą tę ciszę, niech wasze wspomnienia
rozpalą ogniska na wzgórzach, niech się ptaki
zerwą z łoskotem trzepoczących skrzydeł, niech
się baranki i owieczki zjednoczą w tym duchu
wzajemnego uwielbienia, niech się wrzosy pootwierają na brzask słońca i pszczoły niech
zbierają ten nektar, który będziemy później
jeść, olllleeee... Obóz racjonalistów się powiększa, wybucha wojna, jak to w internecie – bezpardonowa. Koniec końców obcy odchodzą,
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a wirtualni grąziowianie wracają do swoich
codziennych zajęć. Pewnie niebawem dojdą
i do tego, skąd w wykazie regionalnych pomorskich potraw pierogi z kaszą gryczaną. Jak to
skąd? Z Grąziowej przecież!

Jedna starsza
czaiła się w krzakach
Realna Grąziowa to parę domów w rozległej dolinie. W promieniu kilku kilometrów
– same lasy. Przysiółek nie ma sołtysa, więc
najważniejszą publiczną osobą jest teraz leśniczy Józef Czwerenko. Leśniczy to niezwyczajny,
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legendarny prawie – nikt pewniej nie powie, czy
niedźwiedzie śpią jeszcze i czy wilki nie podchodzą. Nie ma szatańskiego wynalazku – jak nazywa internet. Ale i nie potrzebuje. O Grąziowej
wie prawie wszystko, bo prawie tutejszy: – Dziadek był stąd. Ja urodziłem się i wychowałem
w Rybotyczach, ale wyprawy z dziadkiem do
Grąziowej pamiętam do dzisiaj. Ciągnęło go. I ja
tak po prawdzie jak na swoim się tu czuję. Drugi
dziadek z sąsiedniej Cisowej, więc chyba mogę.
Trzydzieści lat będzie, jak leśniczówkę objąłem.
Czwerenko wie, że dawna Grąziowa a dzisiejsza – po akcji „Wisła”, pegeerze i zamkniętym
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rządowym ośrodku wypoczynkowym w Arłamowie – to dwie różne Grąziowe. Tylko czasami, kiedy kwitną zdziczałe sady albo pojawia
się samochód z pomorską rejestracją, zza krzaków wyłania się dawna wieś. Widać to, kiedy
przyjezdni, przedzierając się przez zarośla, szukają swoich miejsc. Albo pytają: gdzie tu, panie, cerkiew była. – Ale nie zawsze pytają. Boją
się jakby. Jedna starsza pani, zanim do mnie
przyszła, czaiła się w krzakach. Wiem, bo się
potem przyznała. Prawda, że nie zawsze oni tu
mile witani byli. A i dziś się zdarza, że ludzie
krzywo patrzą. Nikt tego oficjalnie nie powie,
ale to się wyczuwa.
Leśniczy rozumie przyjezdnych. Pal sześć,
Ukraińcy czy nie, ojcowizna to ojcowizna. – Innego na drodze spotkałem. Podwiozę – mówię – a on,
że nie, on tylko tak tutaj, porozglądać się. A, to cię
mam, brachu! Idź tam, do chałupy, żona ci herbaty zrobi, ja zaraz będę. Poznaliśmy się bliżej, a on
– że ma odłożone dziesięć tysięcy dolarów, ziemię
chce tu kupić, chatkę jaką postawić... Ja mu na
to: obcokrajowcom – a on z Mołdawii był – nie
sprzedadzą. On – paszport pokazuje, że urodzony
w Grąziowej, znaczy: swój. Ja – że dla mnie to on
tutejszy, ale obywatelstwa nie ma i miejsce urodzenia nic mu nie pomoże. Chłop zawzięty był.
Przyjeżdża następnym razem i... wyciąga dowód
osobisty z orłem! Tyle że z zakupu nic nie wyszło.
Tu większość do lasów należy, a jak kto prywatnie sprzedaje, to rzadkość, trzeba na miejscu być
i pilnować. Koniec końców w Przemyślu mieszkanie kupił. Innym razem był nawet z Florydy
gościu! Z tej emigracji przedwojennej, za chlebem. Mówi: Tak jak moje ciotki tańczą, gotują
pierogi i barszcz, tak nikt w całej Ameryce nie
potrafi! I kiedy kazały mu Grąziową odwiedzić,

W promieniu
kilku kilometrów – same
lasy. Przysiółek nie ma
sołtysa, więc
najważniejszą
publiczną osobą jest teraz
leśniczy
Józef
Czwerenko
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Realna
Grąziowa
to parę domów
w rozległej
dolinie

i zapach wrzosowego miodu na ogromnej pajdzie chleba ze skwarkami jak orzechy kokosowe, [...], piszcie, proszę, piszcie, niech wasze
głosy zburzą tę ciszę, niech wasze wspomnienia
rozpalą ogniska na wzgórzach, niech się ptaki
zerwą z łoskotem trzepoczących skrzydeł, niech
się baranki i owieczki zjednoczą w tym duchu
wzajemnego uwielbienia, niech się wrzosy pootwierają na brzask słońca i pszczoły niech
zbierają ten nektar, który będziemy później
jeść, olllleeee... Obóz racjonalistów się powiększa, wybucha wojna, jak to w internecie – bezpardonowa. Koniec końców obcy odchodzą,
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a wirtualni grąziowianie wracają do swoich
codziennych zajęć. Pewnie niebawem dojdą
i do tego, skąd w wykazie regionalnych pomorskich potraw pierogi z kaszą gryczaną. Jak to
skąd? Z Grąziowej przecież!

Jedna starsza
czaiła się w krzakach
Realna Grąziowa to parę domów w rozległej dolinie. W promieniu kilku kilometrów
– same lasy. Przysiółek nie ma sołtysa, więc
najważniejszą publiczną osobą jest teraz leśniczy Józef Czwerenko. Leśniczy to niezwyczajny,
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legendarny prawie – nikt pewniej nie powie, czy
niedźwiedzie śpią jeszcze i czy wilki nie podchodzą. Nie ma szatańskiego wynalazku – jak nazywa internet. Ale i nie potrzebuje. O Grąziowej
wie prawie wszystko, bo prawie tutejszy: – Dziadek był stąd. Ja urodziłem się i wychowałem
w Rybotyczach, ale wyprawy z dziadkiem do
Grąziowej pamiętam do dzisiaj. Ciągnęło go. I ja
tak po prawdzie jak na swoim się tu czuję. Drugi
dziadek z sąsiedniej Cisowej, więc chyba mogę.
Trzydzieści lat będzie, jak leśniczówkę objąłem.
Czwerenko wie, że dawna Grąziowa a dzisiejsza – po akcji „Wisła”, pegeerze i zamkniętym
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osobisty z orłem! Tyle że z zakupu nic nie wyszło.
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usza Zamyślona. Wlastimil
Hofman 1881–1970;
wystawa w Muzeum Narodowym
Ziemi Przemyskiej
(20 kwietnia–31 sierpnia).
Wlastimil Hofman – portrecista,
malarz ludowych madonn, dziecięcych faunów, sielskich pejzaży,
twórca niedoceniony. Urodził się
w 1881 roku w Pradze w polsko-czeskiej rodzinie, ale mieszkał
przez większość życia w Krakowie,
a po 1945 roku w Szklarskiej Porębie. Stylu i warsztatu uczył się
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych od Jacka Malczewskiego, który
był dla niego największym autorytetem artystycznym i duchowym.
Zmarł w 1970 roku w Szklarskiej
Porębie. Był jednym z najwybitniejszych malarzy wyrosłych w tradycji
symbolizmu i modernizmu.

Tadeusz NUCKOWSKI

moich działań w ogrodzie, prowadzonych przy pomocy projektora
połączonego z komputerem.
Każdy rodzaj sztuki jest próbą
interpretacji, porządkowania i przekształcania świata. Zawsze inspirowała mnie natura i zajmowały próby
jej powiązania z moją grafiką. Dosłowne wejście w pejzaż i zespolenie
z nim grafiki okazało się możliwe
dzięki tym projekcjom. Zapisuję je
cyfrowym aparatem fotograficznym
i prezentuję odbiorcom podczas pokazów urządzanych w mojej letniej
pracowni na Krzemieńcu (to nazwa
przemyskiej ulicy i dzielnicy).
Nie stosuję komputerowych
przekształceń, zdjęcia są wiernym
zapisem rzeczywistego stanu.

(Z prospektu wystawy)

nie mógł się wymigać. Poszedł do ambasady
i pyta, gdzie ta wioska jest. Nie ma – powiedzieli.
Szczęściem zgadał się z kimś z Przemyśla i ten
go przywiózł. Naszą tablicę z napisem Grąziowa
z każdej strony obfotografował i mówi: Panie,
one mi pierogów nie dadzą, jak ja im dowodów
nie pokażę...
Czwerenko obwozi nas po starej wsi. Nie asfaltem, który przecina dolinę, ale polanami, na
których kiedyś stały chałupy. Syn leśniczego,
Michał, prowadzi na wzgórze, gdzie stała cerkiew. Na krzyżu zafoliowana kartka z ogłoszeniem i numerem telefonu: Jeśli jesteś tak jak
ja zainteresowany korzeniami tej ziemi i leży
ci na sercu miejscowość Grąziowa – proszę cię
o kontakt. Dzwonimy. Okazuje się, że na Pomorze, do Henryka Grabowskiego: – A o ten
cmentarz mi chodzi! Bo zarośnięty jest, trzeba
by zadbać jakoś... Byłem tam w gminie, ale mi
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powiedzieli, że nie ma o co, bo cmentarz formalnie nie istnieje. Jak nie istnieje?! Możemy zaraz tam pojechać i pokażę! – mówię tym
urzędnikom, a oni, że ich to nie interesuje. To
pomyślałem, że kartkę powieszę. Może ktoś
się zgłosi... Zawsze to razem więcej można. Bo
ja stamtąd jestem. Tyle że trzy miesiące miałem, jak rodziców wywozili, i nic nie pamiętam.
A cmentarz oczyścić trzeba, bo nie może tak
być, że go nie ma... Będę tam w lecie, może coś
się uda zrobić.

w
wudziestu poetów gościło na 15
Przemyskiej Wiośnie Poetyckiej
(Józef Baran, Krystyna Dąbrowska,
Jerzy Janusz Fąfara, Jacek Gutorow,
Krzysztof Karasek, Bogusław Kierc,
Grzegorz Kociuba, Krzysztof Koehler, Ryszard Krynicki, Józef Kurylak,
Krzysztof Lisowski, Andrzej Mazur,
Jacek Napiórkowski, Dariusz Pado,
Krystyna Rodowska, Kamil Sipowicz (na zdjęciu), Stanisław Stabro,
Janusz Szuber, Bohdan Zadura, Adam
Ziemianin).

D

W programie między innymi: sesja literacka, warsztaty, prezentacje
multimedialne (27–30 maja).
w
okazem dokumentacji działań
OGRODNIFIKA, czyli Projekcje
w przestrzeni prywatnej, zatytułowanym Wanna (wydanie drugie
poprawione), artysta grafik
Tadeusz Nuckowski zainaugurował

P

* Cytaty pochodzą z opowiadania Ewy Grętkiewicz
Jak ptak do gniazda.
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(Tadeusz Nuckowski)
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w
ramach VIII Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej – jak co roku – odbyła się
sesja popularnonaukowa
Galicyjskie spotkania, zorganizowana przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
(24 czerwca).
Program konferencji:
I. Z dziejów galicyjskiego
społeczeństwa
1. Jadwiga Hoff (Rzeszów), Więzi
społeczne na prowincji
wschodniogalicyjskiej w dobie
autonomii;
2. Monika Adamczyk-Garbowska
(Lublin), Macewy ze słów –
księgi pamięci gmin żydowskich Galicji;

W
Grażyna NIEZGODA

Grąziowa – wieś w powiecie bieszczadzkim w gminie Ustrzyki Dolne, położona nad Wiarem na Pogórzu Przemyskim. Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1469 roku. Parafia obrządku wschodniego istniała
już w 1510. W 1946 część mieszkańców wsi wywieziono do ZSRR, w 1947 – na tak zwane Ziemie odzyskane.
Wieś opustoszała. W 1959 w Grąziowej osiedlili się greccy imigranci. Do 1968 stała tu drewniana cerkiew pod
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, datowana na 1731. Wyposażenie zostało zniszczone, zachowała się polichromia Stefana Paszeckiego z 1735. W 1968 świątynia została przeniesiona do skansenu w Sanoku,
wewnątrz umieszczono ikonostas z cerkwi w Poździaczu (Leszno). Pod koniec lat 60. mieszkańców Grąziowej
i kilku sąsiednich miejscowości wysiedlono po raz trzeci, a tereny tych wsi weszły w skład zamkniętego ośrodka
wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie (tak zwane państwo arłamowskie – 30 tysięcy hektarów
ziemi). Teren ośrodka był strzeżony przez Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW. W latach 90. główny budynek
ośrodka sprywatyzowano, a teren podzielono między gminy Ustrzyki Dolne, Bircza i Fredropol.

Adam PODULKA

– 4 czerwca – działalność
Off Gallery Krzemieniec. Prezentacji
towarzyszyła muzyka w wykonaniu
lutnisty Antoniego Pilcha.
Rozpoczęty w roku 2008 i nadal
kontynuowany cykl jest zapisem

3. Magdalena Nowak (Gdańsk),
Środowisko młodości metropolity Andrzeja Szeptyckiego;
4. Urszula Jakubowska
(Warszawa), Galicyjskie inicjatywy prasowe na przełomie XIX
i XX wieku;
5. Katarzyna Stańczak-Wiślicz
(Warszawa), Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami we
Lwowie w latach 1875–1939;
II. W kręgu kultury
6. Rafał Habielski (Warszawa),
Polityka wschodnia paryskiej
„Kultury”. Historia czy współczesność?;
7. Anna Kuligowska-Korzeniewska (Warszawa), Lwowskie
doświadczenia Leona Schillera;
8. Marta Trojanowska (Przemyśl),
Nieznany obraz Mikołaja Tereinskiego w Drohobyczce koło
Dubiecka;
9. Maria Lewańska (Warszawa),
Przemyśl źródłem inspiracji
artystycznej;
10. Iryna Spatar (Ukraina), Eliza
Orzeszkowa i Ukraina – projekcje literackie;
11. Olga Ciwkacz (Ukraina), Jak
to było przed stu laty? Czyli
o polifoniczności „Pokucia”
Augusta Bielowskiego;
12. Iryna Mykytyn (Ukraina),
Znany nieznany Kajetan Abgarowicz;
13. Jan Tomkowski (Warszawa),
Don Kichote na Podolu.

Prof. dr hab.
Anna
Czesława
Kuligowska-Korzeniewska
i prof. dr hab.
Urszula
Jakubowska

Wykłady – podobnie jak w latach
ubiegłych – ukażą się w wydaniu
książkowym.
Festiwal „Galicja” jest organizowany przez Fundację „Dziedzictwo”
im. Chone Shmeruka.

Opr. A.S.
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