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Opowieści
ffiKffimffi fuffieffi
W drugiej potowie XX w. przy wielu nadleśnictwach dziataty parki
konne. Na terenie Rzeszowszczyzny byto ich pona d 20 - nie tylko
w samych Bieszczadach, aLe tez w Beskidzie Niskim i na pogorzu.
Konie pociagowe umozliwiaty zrywkę drewna z niedostgpnych
zboczy,zaswozacy nadawal.i szczegóLnego kolorytu i tak barwnej
spoteczności ówczesnych bieszczad n ików.

BIESZCZADACH
KONNE BAZY
TRANSPORTO-

WE ISTNIAŁY W WOŁOSATEM
I MOCZARNEM, A WIĘC NA
TERENIE CHRONIONYIł PZIŚ
W GRANICACH PARKU NARO-
DOWEGO. Ale były też w: Dwer-
niku, Zatwarnicy, Cisnej, Baiigrodzie,
Krościenku, Kalnicy, Pszczelinach, Stei
kowej i Wetlinie. W różnych okresach
i ze zmiennym szczęściem dziaŁaly też
na Pogórzu Przemyskim w Makowej,
Wojtkowej, Zasaniu, Cisowej, Brzusce
i Łodzince, jak również w Beskidzie Ni
skim w Gładyszowie, Czatnej, Krempnej,
Uściu Gorlickim, Zdyni,Ęawle i Zyn-
dranowej.

Każdym z parków konnych kiero-
wal brygadzista, który zawiadywał pra-
cą kilkunastu ludzi, głównie wozaków
mając.vch w użytkowaniu 8-10 par koni
pociągowych. Wszystkie parki miały też
swojego rymatza, który naprawiaŁ uprzę-
że, stajennego od zadawania karmy za
drabinę i utrzymania porządku, a nawet

stelmacha, co potrafił odkuć podkowy
i okuć każdego konia.

Zlwagi na brak dróg leśnych, znacz;ne

odległości zrębów od składów oraz konfi-
gurację terenu zr}rvka drewna w wafun-
kach górskich byłabardzo trudna i często

wykorywano ją dwuetapowo jako tzw.

zrywkę łamaną. Wpierw drewno trans-
porto\,vano ręcznie 1ub końmi do szlaku
zrywkowego, następnie, przy łagodniej-

szym nachyleniu stokóq ciągnikami gą-

sienicowymi aż do składu. W 1atach 60.

w wiclu lccnicrwach końmi zrpvano jesz-

cze do 70 proc. całej masy pozyskanego
drewna (które było wleczone do składu
nalvet kilka kilomerrow).

Ciężka praca w lesie dawała niezły za-
robek, ale i furmanom, i koniom zabierała
zdrowie. Życiew zapadłlch leśnych osa-

dach rządzilo się swoimi pralrami, a za-

trudniani tam wówczas wozacy stanowili
niez:*1,kłą galerię postaci o różnl,ch gh2_

rakterach i przeszłości.

KRÓL BlESZCZADÓW
NiezwyJ<le barwną figwą związan1 z or-

ganizacją parków konnl,ch bl,ł Tadeusz

Janota Bzowski zwany ,,Królem Biesz-
czadów". Nie był leśnikiem, Iecz ziemia-
ninem, któremu wojna i czasy stalinow-
skie zlamaly żvcię.Działal w konspiracji,
zaś po wojnie przeszedł liczne szvkany,

siedzial w więzieniu w Krakowie na u1.

Montelupich. Wiedzy o tym niezwykłym
czlowieku dostarczyły jego opublikowa-
ne niedawno pamiętniki. Bzowski pisał:

,,Staralem się o pracę, ale ciągle jeszcze

napotrłałem ze strony komórek personal-
nych na opory. Mimo wyroku uniewin
niającegn. pólroczny pobyt w więzieniu
nie poprawiał najmniej mojej i tak nie naj-

lepszej ankiety. Widocznie nadal byłem
niedostatecznie "rozgryzionyn. Upoka-
rzać się prośbami nie umiałem. Straciłem

Zrywka w wiazkach
- Józef KandeLa.
Park konny
w Pszczelinach ]984 r
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bardzo wiele, pozostata mi jednakże na-
dai twardość karku, tak bardzo szkodliwa
w tych czasach wymagających wielkiej
jego giętkości, atakże umiejętności usta-
wienia się zgodnie z kierunkiem wiatru".
Dopiero we wrześniu 1949 r. Bzowskie-
mu udało się dostać pracę frzyczną przy
załadunku drewna na wagony kolejowe w
firmie PAGED. Po miesiącu zaliczono go
do pracowników umysłowych, a w listo-
padzie 19 49 r. dostrzeżono jego zdolności
organizacyjne i mianowano inspektorem

ski zyskal szacunek u tych, których się nie
bał, ptzełożeni zaczę7i go nazywać z prze-
kąsem ,,królem bandytów'l Później zarow-
no osobowość, jak i dwumetrowa postura
tego inspektora z hrabiowskim ł.rułem
obrosły w Bięszczadach swego rodzĄl
legendą, z którą nawet władza ludowa nie
mogla sobie poradzić. Dziś wspomnienia
zatl.tułowane,,Król Bieszczadów" są bodaj
najlepszym dokumentem z tych terenów
zlat 50. i 60., a więc z czasówksztaltowa-
nia się parków konnych.

osoBowoścl LlTERAcKlE
lFlLMOWE
W latach 80. XX w. miałem okazję pra-
cować przez kilka 1at w Nadleśnictwie
Stuposiany, Pamiętam skromnego posta-
cią i zachowaniem brygadzistę parku kon-
nego w Pszczelinach, Bolesława Ziaję,
Miał posłuch u wozaków, był rzetelnym
kierownikiem, a pruy qm człowiekiem
niewylewnym. Dopiero kilkadziesiąt lat
poźniej, przypadkorł.o, dowiedziałem się
o jego niezwykłej powojennej przeszlości.
Okazało się, że był członkiem slynne-
go oddziału partyzanckiego należącego
do organizacji Polska Podziemna Armia
Niep o dległo ś c tow a, działającego w okoli-
cy Nawojowej koło Nowego Sącza. For-
malnie od 1 maja 1945 r. do 30 września
7949 r. był gajowym w Nadleśnictwie
Nawojowa, ale tak naprawdę działa!
w oddziale, którym dowodził miejscowy
leśniczy Stanisław Pióro, pseud. ,,trmir",
w czasie wolny żołnierz AK. Od wiosny
1948 r. zagrożony dekonspiracją oddńał
przebywał, w lesie między halami Ła-
bowską a Pisaną. Latęm 1949 r. oddńał
został rozbtty przez UB. Część party-
zantów zgirtęła na Słowacji podczas pró-
by przejścia na Zachod. Bolesław Ziaja
przeżyt tę bitwę, ale został skazany na
wie1o1etnie więzienie, w którym przesie-

dział od t pażdńernlka 1919 r,

aż do amnestii w kwietniu 1957 r.

Nie mogąc znależć miejsca w ro-
dzinnych stronach, powędrował
w Bieszczady. Pracowal w paf-
ku konnym w Pszczelinach do
1988 r., kiedy to przeszedł na
emeryturę.

Na początku lat 80., gdy pra-
cowałem na Sokolikach jako
podleśniczy, poznalem też kilku
wozaków tego parku konnego.

Józek Kandela, ,,Dudek", ,,Kaś-
ka", Staszek Stachoń, Stanisław
Kaleta, Jozek Janiec, Władek
Chruścicki... dlugo by w7mie-
niać. Jedynym wśród nich, który
skończył liceum ogólnokształcą-
ce, był Jozef Kandela. Świetnie
grał w brydża i zapowiadał się
na dobrego nauczyciela. Niestery,
służba wojskowa w czasach sta-
linowskich w latach 1952-1955
zmieniła jego 1os, bo ciągnęły
się za nim polityczne sprawy. Po
r9,jściu do cy.wila tulal się. za-
czepiat na krótko w zakladach
azotowych, w PGR-ach, na kolei.

ds. organizacji parków konnych.
Podlegał mu rozległy teren Ma-
łopolski i Podkarpacia.

Bzowski tak opispval robot-
ników: ,,Między wozakami znaj-
dl.wały się niesamowite wprost
typy wykolejeńców życiowych.
Niejeden z nich miał na pewno
krew na sumieniu. Mieli pod ręką
jakąś przechowaną broń, której
z pewnością nie zawahalĘ się
tlżyć w razie ewentualnego kon-
fliktu. pili mnóstwo i właściwie
stale. Często była to niepoczl,tal
na, zamr o czona alkoholem banda,
mogąca nĘednemu zjeżyć włos
na głor,vie ze strachu". TadeuszJa-
nota Bzowski wódki do ustjednak
nie brał. Wszyscy o tym wiedzieli
i mimo że się dziwili, to mu daro-
rłfąva[i:,,Chodzilem między nimi
bezpiecznie, spałem spokojnie w
niedalekiej odległości od tych, dla
ktOrych śmierć cudza cą, własna
nie miala większego znaczenia.
OtaczaĘ, mnie jakąś dużą sympa-
tią, szacunkiem, a często - wzIly
szającą troskliwo ści{'. A że Bzow -

Tabticzki z jmionami koni to dziś cenne eksponaty w Końkrecie
kinie zorganizowanym w starej stajni parku konneqo
w Zatwarnicy wykupionego przez osoby prywatne -
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Wreszcie 1 listopada 1963 r. trafrł tam,
gdzie nikt nie uytykał mu przeszłości

- na sam koniec Polski, do Nadleśnictwa
Stuposiany. TlJózef, od dńecka znają-
cy robotę z końmi, szybko wyrobił sobie
markę dobrego wozaka. Szanowano jego
błyskotliwą inteligencję, dowcip i gest.
Pamiętam, żelatem 7982 r., gdy zrywana
kŁodańamała mu obie nogi, sam wdrapał
się na koński grzbiet ijechał kilkanaście
kilometrów po pomoc. Gdyjuż zdjęto mu
gips i mógł poruszać się o lasce, korzystał
z uciech tego świata. Z jednĄ z libacji
wraca! z Ustrzyk Dolnych do Muczne-
go (ponad 40 km) trzema taksówkami,
W pierwszej on sam, w drugiej jego laska,
w trzeciej zaś kapelusz. ,,One też potrze-
bują jechać rłygodnie" - oznajmlł, gdy za-
pytałem o powód tej rozrzutności.

Tamten wypadek sprawił, że Kandela
trafił na rentę i wydawało się, że będzie
inwalidą. łmczasem po kilku miesią-
cach wrócił do swych koni i jeszcze 10 lat
pracował w lesie. Gdy miał już sporo po-
nad 60 1at i przestał powozić końmi, zro-
bił prawo jazdy i... jeźdzlł polonezem.

Jednym z najbardziej znanych wozaków
jest dziś Władysław Chruścicki mieszka-
jący w leśnej chatce w Tarnawie Niżnej.
Występowal w kilku programach tele-
wiĄnych, a sławę zapewnlł mu epizod
w ,,Podróżach kulinarnych Roberta Ma-
kłowicza". To on bl autorem powiedzenia

,,Dobre, bo cieple" skierowanego przed ka-
merą do slynnego mistrza patelni.

Każdy z tych wozaków to osobny ory-
gina1 wart co najmniej wiersza. B}"wali
wśród nich wielcy zawadiacy, ale i ludzie
rłysokiej kultury rłykształceni, z rozległą
wiedzą i doświadczeniem życiowym.

Unikalny klimat tego światka dostrzegł
znakomĘ pisarzJerzy Janicl<l, który w la-
tach 70. XX w. często blłvał w Bteszcza-
dach. W swym domu w Chmielu (teren

Nadleśnictwa Lutowiska) spędzał praco-
wicie całe miesiące. Obserwacje 1udzi lasu i
r ozmolą)r z nimi dostarczf y mu pomysłów
na kilkanaście opowiadań, które zdobyły
popularność jako słuchowiska radiowe.

,,Nieludzki doktor",,,Hasło",,,Wesolych
świąC] ,,Wyrok śmierci na konia Faraona"

- to rylko niektóre z barwnych opońeści
rry.wodzących się prosto zlasu czy zparku
konnego w ZatwaInicy, gdzieJanicki lńił
zĄądać. Tam przrcież pracowali ludzie
będący pierwowzorami postaci wozaka
Kopery drwala ,,Wibraryjnego" czy ńe-
rowcy,,Ruin|'. Prawdziwą sławę historie te
zy skaly, gdy zel<r anizowano opowiadania:

,,Hasło", ,,Wolna sobota", ,,Wesołych świąt"
i ,,Kino objazdowe". Znakomicie uchwy-
cone rysy bleszczadzlich charakterów
zdobyty wielu fanów i w ogólnej świado-
mości uksztaltowały wizerunek 1udzi lasu
z Bieszczadów - daleki może od idealu,
ale ciekawy psychologicznie, z komedio-
lq,m wydbniękiem. Te historie, ,,rąbane"
ciętpn językiem, ,,rżnięte" pilarką drwala
i ,,pisane" batem furmańskim, nie stracily
na atrakryjności. Opowiadania Janickiego
wciyz znal&tj4 cą,telników, a filmy na ich
podstawie są chętnie oglądane.

REAKTYWACJA LEGENDY
W latach 90. XX w. parki konne zlikwi
dowano, a infrastruktwa większości z nich
lllegta znlszczeniu, Jednym z ostatnich
obiektów, który dlugo opierał się przemia-
nom, byl park konny w Zatvvarnicy. Ten
relikt historii bieszczadzl<lego leśnicrwa
udało się w pewien sposób ocalić państlłtr

Joli i RobertowiJareckim, Polonistka i tar-
tacznik, wykupiwszy dawne obiekty par-
kowe, w chylącej się nieubłaganie ku ruinie
stĄni urządzlli pracownie twórczą oraz
zielarską. Pani Jola, która jest też 7iteratką,
organizuje tu spotkania z tvvórcami twar-
sztaty poe§ckie. Prowadzi dla zaintereso-
wanych lekcje nazewnictwa terenowego
w Bieszczadach, warcztaty z haftowania
i decoupage'u, spotkania teatralne i kursy

kreatywnego pisania. Można tu również
poznawać historię tego zakątka dawnej
B Ąkowszczyzny, zajrzeć do funkcjonuj ą-
cej w Zatwarnicy chyży (bojkowskiej 1ub

łemkowskiej chary) i posmakować życia
jej ówczesnych mieszkańców. Wciąz moż-
na tu spotkaĆ ludzi,ktorzy zęĘ zjedli na
pracywlesie. W starej stajni działa ponadto
kino Końkret, można tu rownież obejrzeć

ekspozycję lkazljąc4 przeszlość parku.
Przy okazji w'Eyqr wafto dotknąć uprzę-
ży, które,,grały'' w filmie, gdy Wojciech
Siemion powoitł,,polityczry.mi" końmi,
wioząc prelegenta w bieszczadzką gluszę.

Jestteż instrukcja obsługi koni, któraza-
czyna się od słów: ,,Zachowanie się konia
zależy głównie od obchodzenia się z nim'.
Dalej czyamy:,,Koń z natury jestrwierzę-
ciem łagodnyml prawdziwym przyjacie-
lem człowieka, o ile nie doznaje od niego
kłzlułd".

Ten lokalny dom kultury stał się już
sporą atrakcją. Gościł wielu poetów Od-
byla się tu premiera sztuki ,lYyżej nlżpo-
łonina" \ł wTkonaniu Teatru im. Wandy
Siemaszkowej z Rzęszowa. Dzięki temu
historie pisane furmańskim batem nie
pójdą w niepamięć. Naprawdę można tu
poczuć klimat Bieszczadów s przed lat.
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