
PEDAGOGICZNA 
BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA W 
KROŚNIE Filia w Sanoku 

 

Rekomendacje literatury 

Przewodniki  

regionalne 

24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych 

 

                     



 

 

 

 

                                                                               S. Kryciński, Bieszczady : od Komańczy do Wołosatego, Rzeszów :          

                                          "Libra", 2018. LK 30712, KK 136577, SM 54584, UK 26947 

 

 

 

 

Nowe poprawione wydanie bestsellerowej książki, historyczno-kulturowej wędrówki po Bieszczadach od Komańczy, przez masyw 

Chryszczatej, Otryt – do Wołosatego. Przedstawia dzieje osadnictwa nad Osławą, losy Galicyjskiej Cesarsko-Królewskiej Kolei Żelaznej, 

którą to podróżował dzielny wojak Szwejk, a także działania wojenne w okolicach Przełęczy Łupkowskiej w 1939 r. Przywraca pamięci 

bieszczadzkie losy Wincentego Pola, Kazimierza Józefa Turowskiego i Jana Kantego Podoleckiego – trzech dziewiętnastowiecznych 

patriotów polskich związanych z Bieszczadami. Przeczytamy w niej o guru polskich zegarmistrzów, thonetach z Kalnicy, Gedroyciach z 

Żubraczego, nadosławskich Łemkach i Bojkach z Wołosatego, a w końcu o ,,twórcy” Biesa i Czadów – legendarnym Marianie Hessie. Jest tu 

także mowa o końcowym akordzie bieszczadzkiej działalności UPA, kiedy to kompania „Hromenki” po przebiciu się przez obławę, ruszyła w 

udany ,,rajd” przez Czechosłowację, by osiągnąć amerykańską strefę okupacyjną w Niemczech. Dla tego wszystkiego tłem są oczywiście 

wspaniałe góry i tajemnicze doliny – pełne pamiątek po ich dawnych mieszkańcach. Pamięć o nich zawiera się też w dawnych nazwach, o 

których sporo w tej publikacji. 
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Bieszczady – wycieczki w dolinie górnego Sanu Kolejna publikacja w naszej kolekcji poświęcona Bieszczadom – tym razem 

zachęcająca do odwiedzenia tzw. bieszczadzkiego worka. To najdalej na południowy-wschód wysunięty obszar Polski, 

ograniczony od południa i wschodu granicą z Ukrainą. Rejon dziki, pełen nieokiełznanej przyrody i śladów dawnej historii. Jeszcze 

sto lat temu tętniło tu życie, w okresie PRL teren ten był praktycznie niedostępny. Dziś przeżywa swój wielki turystyczny 

renesans. O Mucznem głośno jest w całym kraju, a do „wymarzonego grobu hrabiny“ i żródeł Sanu ciągną rzesze spragninych 

przygody turystów. Rozmiłowanych w poznawaniu natury przyciąga zagroda pokazowa żubrów, a narciarzy – licznie 

przygotowywane zimą trasy biegowe. Przewodnik autorstwa prawdziwych znawców Bieszczadów – Edwarda Marszałka i 

Stanisława Orłowskiego pełen jest ciekawostek i nieznanych wcześniej faktów historycznych. Towarzyszą mu propozycje 

wycieczek pieszych, tras rowerowych i narciarskich. Całość wzbogacają szczegółowe mapy i zdjęcia. Na końcu dodatek w postaci 

albumu fotograficznego. 
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Autorka albumu „Bieszczady”, Elżbieta Dzikowska tak pisze o swoich ukochanych górach. Nie ma piękniejszych gór na świecie. 

O każdej porze roku inne, zawsze malownicze, przy dobrej pogodzie pozwalające podziwiać widoki aż po Tatry. Dawniej 

zamieszkane przez Bojków, dzisiaj – przez „tutejszych” z całej Polski, którzy szukali wśród gór schronienia, przygody, zarobku. 

Wciąż dzikie, bezludne, choć jeszcze przed wojną moja gmina Lutowiska (jestem obywatelem honorowym Ustrzyk Górnych) 

była najgęściej zaludnioną w Polsce. Po dawnych wioskach – których mieszkańców wysiedlono najpierw przez Sowietów na 

Ukrainę, a później w ramach akcji „Wisła” na Ziemie Odzyskane – pozostały najczęściej tylko cmentarze i stare jabłonie. 
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Kultowa książka o kultowych postaciach Bieszczadów. Andrzej Potocki barwnym językiem opowiada o bieszczadzkich zakapiorach.                            

Z zapartym tchem śledzimy ich przygody i niezwykłe losy. Zakapior to gatunek właściwy tylko tym terenom. Są wśród nich artyści, drwale, 

“niebieskie ptaki”, o tytule zakapiora decyduje bowiem nie zawód, ale osobowość, barwność postaci.Tylko tutaj mogą spotkać się, schodzący 

z niebiańskich połonin, Władek Nadopta –Majster Bieda i Zyziek Wilk z Lutkiem Pińczukiem, który podejdzie do nich z Chatki Puchatka na 

Połoninie Wetlińskiej oraz m.in. Jurek "Dwatysięce", "Prezes" Krzeszewski czy "Długi" Adam. 
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Książka ta odkrywa przed Czytelnikami urzekający świat Karpat Wschodnich. Jej autorzy, 

zarazem aktywni turyści, od ponad dziesięciu lat penetrują przygraniczne tereny Bieszczadów 

Wschodnich. Jest to dla nich odkrywanie Atlantydy, bardzo bliskiej, ponieważ można ją 

odnaleźć w rodzinnym albumie, wspomnieniach dziadków czy rodziców. 


