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Piewca Polesia – tak możemy 
śmiało nazwać Franciszka Wysło-
ucha, emigracyjnego pisarza, au-
tora „Ech Polesia”, „Polesia w ob-
razkach”, „Opowieści poleskich”, 
„Na ścieżkach Polesia”, książek 
opiewających piękno ziemi, na 
której przyszedł na świat, a z którą 
zbyt szybko musiał rozstać się i to 
na zawsze.  Urodził się 24 wrze-
śnia 1896 roku w Pirkowiczach, 
położonych w pobliżu Drohiczyna 
Poleskiego, w starym polskim dwo-
rze, w rodzinie, dla której Honor 
i Ojczyzna nie były czczymi słowa-
mi. Jeszcze w dzieciństwie, przed 
I wojną światową, opuścił rodowe 
gniazdo, by pobierać nauki w War-
szawie, a że nie zapomniał przy 
tym o ideach, które zaszczepiono 
mu w rodzinnym domu, naraził 
się carskim władzom i w 1914 
roku został zesłany do Wiatki na 
Syberii. Szybko stamtąd uciekł, a 
gdy carat zastąpiony został przez 
bolszewizm, walczył z nim w szere-
gach Legionów Polskich. Zamiast 
studiować leśnictwo, jak mu się 
w chłopięcych latach marzyło, 
ukończył Wyższą Szkołę Sztabu 
Generalnego i stał się zawodowym 
wojskowym, chociaż miał za sobą 
również studia malarskie. Służba 
wojskowa w okresie międzywo-
jennym nie pozwalała mu na zbyt 
częste pobyty w Pirkowiczach. 
Ale kiedy udawało mu się tam 
wyrwać, włóczył się ze strzelbą po 
okolicznych mszarach, zanurzał 
w głąb niekończących się lasów, 
polował na tamtejszą zwierzynę i 
chłonął piękno poleskiej ziemi, 
którą wkrótce, wraz z wybuchem II 
wojny światowej, miał opuścić już 
na zawsze. W czasie wojny przebył 
z armią generała Andersa szlak 
bojowy z Iranu do Włoch, walczył 
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Rodowe gniazdo piewcy Polesia

pod Monte Cassino, odznaczony 
został Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari i Krzyżem Walecznych. 
Po wojnie zaś osiadł w Anglii, bo-
wiem jego ukochane Pirkowicze 
znalazły się na terytorium ZSRR, 
a do Polski Ludowej nie mógł 

wrócić ze względu na swój status 
sanacyjnego oficera i herbowego 
ziemianina. Po latach zaczął pisać. 
I pisał o tym, co mu w duszy grało. 
A grała mu tęsknota za Polesiem, 
za jego surowym urokiem bagien-
nej krainy, za jej mieszkańcami 
– niepowtarzalnymi Poleszukami, 
których los nie był mu obcy i zro-
zumiałe były ich codzienne troski. 
Pisał: Wędruję tamtymi ścieżkami, 
nie mogę zejść z nich… Odchodzę od 
rzeczywistości i idę, idę tam, wracam 
na moje ścieżki. Muszę tam wracać…”

Nim Pirkowicze stały się ro-
dowym gniazdem Wysłouchów, 
znajdowały się w rękach kilku 
innych właścicieli. Pierwszymi z 
nich, znanymi z dokumentu dato-

wanego na rok 1499, byli Kornel 
i Iwaszko Andrzejewiczowie. Po 
nich majątek ten przejął bojar 
Siemion Tur, od którego odkupił 
go Matwiej Wojtkowicz, co po-
twierdziło pismo króla Zygmunta 
Starego z dnia 25 kwietnia 1538 

roku. W 1580 roku dobra pirko-
wickie należały już do Michała 
Bogowitinowicza-Kozieradskiego, 
ożenionego z Barbarą Rosiecką. 
Od nich lub od ich spadkobier-
ców, synów Iwana i Gawryła, 
Pirkowicze nabył w 1596 roku 
unicki biskup łucko-ostrogski, 
Cyryl Terlecki, i wybudował tutaj 
ze starego drewna okazały dwór 
warowny oraz małą cerkiewkę. 
Dwór zniszczyli kozacy, którzy pod 
wodzą atamana Nalewajki chcieli 
uśmiercić biskupa Cyryla za to, 
że był jednym z inicjatorów Unii 
Brzeskiej. Biskup jednak uszedł 
wtenczas z życiem, a zmarł śmier-
cią naturalną w 1605 roku i został 
pochowany w cerkwi wzniesionej 

przez siebie. Nim umarł, zapisał 
swój majątek bratu Jaroszemu i we 
władaniu Terleckich pozostawał 
on potem ponad 150 lat. 

W 1756 roku Pirkowicze ku-
pił od potomków Jaroszego Ter-
leckiego Zenon Kazimierz Wysło-
uch (1727-1805) herbu Odyniec, 
późniejszy podkomorzy brzeski, 
poseł na Sejm Czteroletni, współ-
twórca Konstytucji 3 Maja. Około 
1770 roku rozpoczął wznoszenie 
nowego, murowanego dworu. Na 
planie szerokiego prostokąta sta-
nął wkrótce dwukondygnacyjny, 
siedmioosiowy budynek, z czte-
rospadowym dachem pokrytym 
gontem. Właściciel nadał mu styl 
klasycystyczny, czego najbardziej 
rzucającym się w oczy wyrazem był 
imponujący portyk, przysłaniający 
nieco ozdobioną pilastrami część 
środkową elewacji frontowej, 
zamkniętą trójkątną facjatą. Jego 
cztery masywne kolumny dźwi-
gały obszerny balkon, na który 
wychodziły na piętrze trzy duże 
porte-fenêtry. Trzyosiowa część 
środkowa elewacji ogrodowej 
zaznaczona została trójściennym 
ryzalitem, przed którym znalazł się 
również portyk, znacznie jednak 
węższy niż ten frontowy, a także 
niski taras, z którego można było 
zejść do ogrodu. Dzięki żonie, 
Honoracie z Orzeszków, którą 
Zenon Wysłouch poślubił w 1766 
roku, dwór w Pirkowiczach stał 
się domem prawdziwie staropolskim, 
z obyczajami i zwyczajami XVI jeszcze 
wieku. Tak przynajmniej uważał Ju-
lian Ursyn Niemcewicz i dał temu 
wyraz w swoich pamiętnikach.

Po śmierci Zenona w 1805 
roku Pirkowicze odziedziczył jego 
najstarszy syn Wiktor Wysłouch 
(1767-1840), marszałek szlachty 

Na zdjęciu: Dwór Wysłouchów w Pirkowiczach w 2009 r. - elewacja frontowa
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powiatu prużańskiego. Jego dzie-
łem było doprowadzenie do końca 
budowy dworu, a zwłaszcza urzą-
dzenie jego wnętrza zawierającego 
17 pomieszczeń, które rozłożone 
były w układzie dwutraktowym w 
części środkowej i trójtraktowym 
w skrzydłach bocznych. Główne 
drzwi wejściowe prowadziły do 
obszernej, okazałej sieni, za którą 
znajdowała się takich samych 
rozmiarów jadalnia, z trzema 
porte-fenêtrami wychodzącymi 
na taras. Skrzydło prawe mieściło 
salon, paradną klatkę schodową 
oraz kredens i spiżarnię. W lewym 
zaś znajdowały się sypialnie, salo-
nik i gabinet pana domu.  Część 
środkowa górnej kondygnacji 
zajęta była przez dwa reprezenta-
cyjne salony, połączone szerokim 
przejściem ozdobionym dwiema 
stojącymi po bokach kolumnami. 
Nosiły one nazwę „popielatego” 
i „białego”, wziętą od koloru ich 
ścian. Pozostałe pomieszczenia 
na piętrze przeznaczone były na 
pokoje gościnne oraz na dużą 
bibliotekę.

Wiktor zakończył też rozpo-
czętą przez ojca budowę cerkwi 
unickiej. W pewnej odległości 
od dworu, w przedłużeniu alei 
wjazdowej, ale po przeciwnej stro-
nie traktu biegnącego z Brześcia 
do Pińska, stanęła w otoczeniu 
jesionów i klonów murowana 
świątynia w stylu klasycystycznym, 
z czterokolumnowym portykiem, 
pokryta dwuspadowym dachem z 
wieżyczką. Spoczęły w niej szcząt-
ki biskupa Cyryla Terleckiego 
przeniesione ze starej cerkiewki 
oraz zwłoki Zenona Wysłoucha 
i jego małżonki Honoraty z 
Orzeszków, a później Wiktora 
Wysłoucha i dwóch z trzech jego 
żon (Elżbieta z Nowowiejskich, 
Konstancja z Pusłowskich, Zofia 
z Osuchowskich).

Następcą Wiktora został 

jego syn Antoni (1819-1875). 
Zaprzyjaźniony z Romualdem 
Trauguttem, wziął udział wraz 
z braćmi Konstantym, Ludwi-
kiem i Feliksem w Powstaniu 
Styczniowym. Natomiast jego 
żona, Teofila z Buttowt-Andrzey-
kowiczów, przyjaźniła się z Elizą 
Orzeszkową, odwiedzającą ją 
często w Pirkowiczach. Stała się 
nawet pierwowzorem bohaterki 
jednej z nowel słynnej pisarki. Po 
śmierci męża wyjechała z dziećmi 
do Warszawy, zaś pieczę nad ma-
jątkiem przejął brat Antoniego, 
Konstanty Wysłouch.

Prawowitym właścicielem 
pirkowickiego majątku był jed-
nak syn Antoniego, Antoni Izy-
dor Wysłouch (1864-1940) i on 
po skończeniu studiów na Uni-
wersytecie Warszawskim objął go 
w 1890 roku. Śmiertelny wypadek 
stangreta, który uderzył głową 
w kolumnę podczas podjazdu 
do drzwi wejściowych dworu, 
spowodował, że Antoni Izydor 
kazał usunąć murowany portyk 

i zastąpić go drewnianą 
werandą. Na tej zmianie 
nie poprzestał. W 1906 
roku dokonał dalszej 
rekonstrukcji budynku. 
Gont na dachu został 
zastąpiony ocynkowaną 
blachą. Część środkowa 
fasady otrzymała niezbyt 
wysunięty ryzalit ozdobio-
ny pilastrami. Wieńczyła 
go trzystopniowa facjata 
z trzema oknami w kształ-
cie rombów i jednym 
dużym, prostokątnym 
w środku. Na frontonie 
umieszczono tabliczkę z 
napisem: Certa pro iustitia 
A.D. 1906 .

Antoni Izydor Wy-
słouch nie był jednak 
typowym ziemianinem-
-hreczkosiejem. Jego wy-
kształcenie i zaintere-
sowania nie pozwalały 
mu na zajmowanie się 

bez reszty gospodarzeniem, a 
biorąc jeszcze pod uwagę, że z 
żoną, Seweryną ze Skarżyńskich, 
miał dziewięcioro dzieci (córkę 
i ośmiu synów), dziw wielki, że 
majątek nieźle prosperował. W 
prowadzeniu majątku pomagał 
mu syn Stanisław (1901-1991), 
ale dopiero wtedy, gdy ukończył 
studia rolnicze. Na pomoc żony 
od 1915 roku nie mógł już liczyć, 
bowiem wtedy wyjechała ona z 
najmłodszymi dziećmi do Kijowa, 

aby uchronić je przed zbliżającym 
się frontem I wojny światowej. Do 
Pirkowicz, niestety, już nie wróci-
ła. Zmarła w Kijowie w 1918 roku. 
A mimo to wszystkie dzieci zostały 
starannie wykształcone i doszły 
do eksponowanych stanowisk, z 
wyjątkiem Józefa, który zmarł w 
1918 roku.

Witold (1892-1984) – ukoń-
czył Uniwersytet Warszawski, 
po Rewolucji Październikowej 
wyjechał na Ukrainę, gdzie uczył 
w szkołach języka francuskiego 
i niemieckiego. Maria (1894-
1991) – wykształcona na pensji, 
pracowała w banku w Warszawie. 

Antoni (1895-1918) –  kapi-
tan Wojska Polskiego; walczył z 
bolszewikami w korpusie gen. 
Dowbor-Muśnickiego i zginął w 
bitwie pod Bobrujskiem. Franci-
szek (1896-1978) – ukończył Wyż-
szą Szkołę Sztabu Generalnego, 
był oficerem Wojska Polskiego, 
ale również malarzem i pisarzem. 
Seweryn (1900-1968) – absol-
went Prawa i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie; doktor praw, profesor 
historii państwa i prawa polskie-
go; od 1946 kierownik Katedry 
Państwa i Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w latach 1947-
1952 prorektor uniwersytetu 
i politechniki we Wrocławiu. 
Stanisław (1901-1991) – inżynier 
rolnik, do 1939 roku pracował w 
rodzinnym majątku i doprowa-
dził go do rozkwitu, po II wojnie 
światowej pracował w Instytucie 
Ekonomiki Rolnej w Warszawie. 
Bernard (1903-1940) – odbył 
studia rolnicze w Wyższej Szkole 
Gospodarstwa Wiejskiego w Cie-
szynie, potem był nauczycielem 
w szkołach rolniczych w Mieczy-
sławowie i Berdówce, a w latach 
1930-39 dyrektorem szkoły w 
Opsie w brasławskim powiecie. 
Wiktor (1905-1981) – absolwent 
Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Warszawskiej, pracował 
jako konstruktor taboru kolejo-

wego w fabryce Cegielskiego w 
Poznaniu, autor licznych publi-
kacji i kilkunastu patentów.

Antoni Izydor Wysłouch 
mógł wreszcie poświęcić się swoim 
pasjom, gdy syn Stanisław wziął 
w swoje ręce sprawy majątkowe. 
A pasje te były niebanalne. Wy-
kształcił się bowiem na historyka 
i filologa klasycznego, a do tego 
posługiwał się kilkoma językami 
nowożytnymi. Uczył historii i łaci-
ny w brzeskim gimnazjum i szkole 
kolejowej, co nie przeszkadzało 
mu w latach 30. ubiegłego wieku 
posłować na Sejm Rzeczypospo-
litej. Ale przede wszystkim był 
bibliofilem. W swojej bibliotece 
zgromadził księgozbiór liczący 

Na zdjęciu: Cerkiew p.w. Wniebowzięcia NMP w Pirkowiczach

Na zdjęciu: Część środkowa elewacji frontowej

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa z fragmentami dobudowanych 
współcześnie skrzydeł
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Na zdjęciu: Zaniedbany park dworski

kilka tysięcy tomów, w tym wiele 
starodruków oprawnych w deski 
obciągnięte pergaminem lub 
w skórę z tłoczonymi napisami. 
Obrazy zdobiące ściany salonów 
nie miały tej wartości co książki. 
Odwiedzający dwór zapamiętali 
Graczy w szachy, Kazania w kościele, 
Lisowczyka na koniu, Poleszuka na 
łodzi pędzla nieznanych malarzy. 
Zapamiętali też meble w stylu Lu-
dwika Filipa, Ludwika XIV i XVI, 
biedermeier i empire stojące w 
salonie „białym” i „popielatym”.. 

Antoni Izydor Wysłouch nie 
wyjechał z Pirkowicz, gdy sowieci 
wtargnęli we wrześniu 1939 roku 
na Polesie. Nie był w stanie zosta-
wić na ich pastwę wspaniałego 
księgozbioru, cennych kolekcji, 
rodzinnych pamiątek. Nie spo-
dziewał się zapewne tak wielkie-
go barbarzyństwa u rosyjskich 
komunistów, być może liczył też 
na wsparcie miejscowej ludności, 
u której cieszył się wielkim sza-
cunkiem. Sowieci zostawili go w 
spokoju, ale tylko do marca 1940 
roku. Wtedy został aresztowany i 
osadzony w drohiczyńskim wię-

zieniu. Nim opuścił swój dom, 
enkawudziści zmusili go jeszcze, 
żeby zobaczył jak płoną w ognisku 
jego bezcenne książki, jak zamie-
nia się w popiół dorobek jego 
życia. Z Drohiczyna wywieziono 
go wkrótce w głąb Rosji i słuch 
po nim zaginął.

Pozostawiony bez właścicieli 

dwór został doszczętnie splądro-
wany. Sam budynek przetrwał do 
naszych czasów. Dobudowano do 
niego dwa bezstylowe skrzydła i 
przeznaczono na dziecięce sana-
torium ze szkołą. Park dworski zo-
stał zdewastowany, postawiono w 
nim kilka budynków o niejasnym 
przeznaczeniu. Zachowała się 

natomiast niemal niezmieniona 
cerkiew. Wyrzucono tylko z niej 
w 1939 roku szczątki biskupa 
Cyryla Terleckiego i wszystkich 
spoczywających tam Wysłouchów.

Nie wiemy, czy któryś z sy-
nów Antoniego Izydora Wysło-
ucha odwiedził po wojnie Pirko-
wicze, których nazwę zmieniono 
na Perkowicze. Na pewno nie 
uczynił tego mieszkający w Anglii 
Franciszek. U kresu swego życia 
pisał tak: Dziś jestem daleko od mojej 
puszczy, a moich towarzyszy już nie 
ma na świecie. Jestem sam, ale myślę o 
puszczy i wiem, że nic jej nie zmieniło. 
Wiem, że wiosną cietrzewie i głuszce 
wylatują na tokowiska. Wiem, że par-
dwy, te szatańskie śmieszki mszarów, 
dalej prowadzą swój korowód. Wiem, 
że krasi się młodniak na zwaliskach 
starodrzewu. I wiem, że gdzieś nad 
Berezyną czy Łanią, w jakimś da-
lekim przysiółku czy chutorze, nocą 
płowowłosy chłopak wsłuchuje się 
w wycie wilków – odzew puszczy. I 
znowu młode pokolenie ludzi pusz-
czańskich, w milczeniu, ślad w ślad, 
pójdzie odwiecznym szlakiem łowcy.

Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów) 

Wyprawa studyjno-historyczna Bractwa Inflanckiego w 2021 roku (3)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Pałac i jego otoczenie są 
zachwycające. Pełno w nich 
polskiej historii. Gościł tu Ta-
deusz Kościuszko (1746-1817) 
zarówno przed wyjazdem do 
Ameryki jak i po powrocie do 
Polski. Podczas ostatniej wojny 
ukrywano najwybitniejsze dzie-
ła malarskie ze sławną „Damą 
z gronostajem” Leonardo da 
Vinci (1452-1519). Na tere-
nie pałacowym znajduje się 
wytworny kompleks wypoczyn-
kowy ze wszystkimi atrakcjami, 
zarządzany przez sieć „Arche”. 
Całość kompleksu jest własno-

ścią Skarbu Państwa. Ciekawa 
ta historia. Państwo polskie 
wykupiło w roku 2016 wszelkie 
dobra Czartoryskich, łącznie 
ze sławnym muzeum w Kra-
kowie, za niebotyczną sumę 
w 100 milionów euro. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nie żałowało spo-
łecznych pieniędzy. Najłatwiej 
jest wydawać nie swoje... Po-
tomkowie tego rodu mieszkają 
w Hiszpanii; mowy, kultury i 
historii naszej nie znają. Ta 
sumka spadła im jak manna z 
nieba. Wiele osób i organizacji 

protestowało. I słusz-
nie, gdyż cała fortuna 
Czartoryskich powstała 
z niewolniczej pracy 
chłopów pańszczyźnia-
nych i winna stanowić 
własność narodu pol-
skiego bez żadnych 
odszkodowań dla po-
tomnych ówczesnych 
właścicieli.

Krasiczyn. Pałac 
– zamek położony nad 
Sanem tuż pod Prze-
myślem. Dawna rezy-
dencja kilku rodów, 
ostatnio Sapiehów. Tu 
urodził się książę me-
tropolita krakowski, 
kardynał Adam Sapie-
ha (1867-1951), który 
wzorowo spisał się pod-
czas okupacji niemiec-
kiej. W muzeum ciekawy jest 
dokument dotyczący nomina-
cji Sapiehy na ten wysoki urząd 
kościelny. Został mianowany 
z... woli „Ojca Świętego i Cesa-
rza Franciszka Józefa”. To i tak 
za wiele napisano. W praktyce 
to cesarz mianował wygodnych 
sobie kapłanów na stanowiska 
kościelne a zadaniem papieża 
było tylko przyklepywanie 
nominacji. Sapieha ze swym 
pochodzeniem był  bardzo 
blisko ucha cesarza i to zade-

cydowało o jego awansie, a nie 
moc Ducha Świętego. O tym 
fakcie historycy milczą, boją 
się naruszyć autorytet władz 
hierarchicznego Kościoła. 
Profilaktycznie dbają też o 
własną skórę. Ten styl władzy 
cesarskiej to tzw. józefinizm 
z czasów Oświecenia, który 
władzę papieża sprowadzał do 
upokarzającego minimum.

Obiekt jest wspaniały, lecz 
tylko architekturą i urbanisty-
ką. Wyposażenie wnętrz dziś 
jest nader skromne; wojny, 

Na zdjęciu: Myczków. Muzeum Bojków, brat 
Tokarz miele ziarno, mąka wyjdzie wyśmienita

Na zdjęciu: Myczkowce. Muzeum miniatur cerkiewnych. Co za zegarmi-
strzowska robota! Fot. Henryk Tokarz
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pijane żołdactwo siały spusto-
szenie. Po II wojnie miejscowa 
ludność rozkradała co mogła 
nawet drewno z dachów. Dziś 
zadbany Krasiczyn jest atrak-
cyjnym miejscem działań kul-
turalnych oraz turystycznych. 
Uczestnicy wyprawy zachwycali 
się starodrzewiem w pałaco-
wym parku. Ileż tam gatunków 
roślin, drzew, krzewów!  

Przemyśl.  Historyczne 
miasto na szlaku Wschód – Za-
chód, na dawnej Rusi Czerwo-
nej. Pod wieczór zwiedziliśmy 
ciekawą starówkę z postacią 
Józefa Szwejka na ławce. Czeski 
pisarz Jarosław Haszek (1883-
1923) rozsławił Przemyśl w 
powieści „Przygody Dobrego 
Wojaka Szwejka Podczas Wojny 
Światowej”. Zrobiliśmy sobie 
zdjęcia ze słynnym wojakiem, 
ponoć idiotą, ale życiowo bar-
dzo mądrym. Szwejk będący 
postacią wytworu wyobraźni 
Haszka, posiada miliony wielbi-
cieli na całym świecie. Wszyscy 
twierdzą, że po tej lekturze 

wszystkie osobiste ambicje 
odchodzą w siną dal… Napu-
szony balon własnego ego pęka 
od razu.

Zmęczeni, usiedliśmy z 
radością do stołu w restauracji 
„Pub Niedźwiadek” tuż przy 
rynku. Pyszna zupa cukiniowa 
i rogal „po przemysku” pozwo-
liły uzupełnić energię życiową. 
Wykorzystaliśmy ją odpowied-
nio na kwaterze niedaleko od 
restauracji. Było wesoło, oj 
było… Wszystko w życiu jest 
potrzebne. Długość trasy tego 
dnia wyniosła 179 kilometrów.

Czwarty dzień – 21 wrze-
śnia wtorek

Dalszy ciąg pobytu 
w Przemyślu. Niektórzy 
z nas mieli „ciężką gło-
wę” po wesołej nocy. Ale 
w miarę szybko doszli 
do siebie. Zwiedziliśmy 
Stare Miasto z katedrą 
greckokatolicką i rzym-
skokatolicką. O budynki 
kościelne były ostre spory, 
a nawet awantury między 
tymi dwoma kościołami 
na początku lat 90 – tych 
ubiegłego wieku. Spra-
wę musiał rozstrzygnąć 
papież Jan Paweł II, by 
zakończyć niechlubne 
waśnie. Następnie weszli-
śmy na pobliskie Wzgórze 
Zamkowe, by podziwiać 
panoramę miasta i okolic.

Podziwialiśmy także 
znakomicie odnowiony 
dworzec kolejowy. To per-
ła architektury kolejowej. 
Tędy przechodziła ważna 
linia kolejowa Lwów – Kraków. 

Przemyśl był dobrze rozwinię-
tym, trzecim co do wielkości 
miastem w zaborze austriackim. 
Jego rola ponadto wzrosła po 
wybudowaniu linii kolejowej do 
Budapesztu przez Ustrzyki Dol-
ne, Zagórz, Komańczę i Prze-
łęcz Łupkowską. Dziś niestety 
ruch na tej linii od Przemyśla 
nie istnieje. A to za sprawą, że 
tuż za miastem trasa kolejowa 
przebiega przez terytorium 
dzisiejszej Ukrainy. 

Pożegnaliśmy Przemyśl i 
ruszyliśmy w kierunku Biesz-
czadów.

Kalwaria Pacławska. Pięknie 
położona na wzgórzach przy-
pominających krajobraz wokół 
Jerozolimy. Miejsce pielgrzymek 
do Sanktuarium Męki Pańskiej i 
Matki Bożej Kawaleryjskiej. Kościół 
posiada status bazyliki mniejszej 
(minor). Rozległym miejscem 
kultu zarządza zakon franciszka-
nów. Wewnątrz kościoła jest grób 
sługi bożego ojca Wenantego 
Katarzyńca (1889-1921), bliskiego 
współpracownika innego fran-
ciszkanina – ojca Maksymiliana 
Kolbego (1894-1941). Podanie 

ludowe głosi, że modlitwa u 
jego grobu zapewnia dopływ 
gotówki i dostatek. Dlatego 
też członkowie naszej wypra-
wy nie śmieli ominąć grobu 
tego dobrodzieja z niebios 
i nie wierzyć w jego boską 
moc. Wokół sanktuarium 
jak wszędzie – stragany, bary, 
noclegi, karuzele, żebracy. 
Interes na całego; jedni się 
modlą, drudzy zarabiają. 
I wszyscy są zadowoleni. I 
tak machina kręci się przez 
wieki. 

Ruszyliśmy dalej mi-
jając sławny Arłamów, kie-
dyś miejsce odpoczynku i 
polowań dla elity PZPR i 
zaproszonych gości z krajów 
zaprzyjaźnionych. Dziś ist-
nieje tu luksusowy ośrodek 
wypoczynkowy, rozsławiony 
pobytami sportowców - piłka-
rzy i siatkarzy. Po niedługiej 
podróży, krętymi drogami 
Pogórza Przemyskiego osią-
gnęliśmy Bieszczady.

Tutaj, po drodze, do-
siadł się do nas Andrzej Stachyrak, 
mieszkaniec Ustrzyk Dolnych. 
Przez trzy dni był naszym prze-
wodnikiem. Od zarania mieszka 
w Bieszczadach, kocha te tereny 
i swój zawód. Jest urodzonym 
społecznikiem; w stanie wojennym 
był więziony. Z pasją opowiadał 
wszelkie szczegóły i tajemnice 
Bieszczadów. Bez niego to nawet 
ćwierci wiedzy byśmy nie otrzymali. 
Chwała też Leszkowi Droszczowi za 
zatrudnienie takiego przewodnika. 

cdn.

Pogrzeb Stanisława Romana 

Januszkiewicza - Skorpionsa
Na zdjęciu: Solina. Ze strachem patrzymy w dół tamy na Sanie. 

Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu: Kalwaria Pacławska. Grób sługi 
bożego Wenantego Katarzyńca. Warto jest modlić 

się do niego – zapewni duże bogactwo. 
Fot. Henryk Tokarz

10 grudnia 2021 roku zmarł Brat Inflancki Stanisław Roman Januszkiewicz. 
Pogrzeb odbył się 14 grudnia br.


