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„Gdzie stąd odeszli ludzie, którzy piekli chleb?

Gdzie są ich pieśni, czemu zamarł w cerkwi śpiew?

Gdzie dym z kominów, studziennych żurawi skrzyp?

Pozostała pustka, czasem echa tamtych dni,

Tamtych dni, tamtych dni ...”

 Leszek Kopeć, Sen z łemkowskiej wioski

 (Ballada o łemkowskiej wiosce)

 „Ku pamięci 

 wszystkich, którzy niegdyś zamieszkiwali tę ziemię,

 a poprzez burze historii stąd odeszli,

 Ś.P. Olgierdowi Łotoczko, który pierwszy

 tę świątynię zaczął ratować,

 dla nich to poświęcam.”
                                                              

  Autor



6

Łopienka.  O dziejach jednego miejsca w  Bieszczadach

„Kiedy brakuje zdrowia, to jest wielkie nieszczęście,
ale kiedy brakuje Boga - to jest dopiero prawdziwe nieszczęście.” 

  Lew Tołstoj

 „Pokolenia przychodzą
 I pokolenia odchodzą
 A ziemia trwa po wszystkie czasy”

 Koh 1.4
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Wstęp

Wstęp

P
o wielu latach od nieistnienia wsi w dolinie potoku Łopienka, a z czasem coraz bardziej 
znanej bieszczadzkiej niezamieszkałej doliny, powstała pierwsza obszerniejsza publikacja 
o Łopience w opracowaniu p. Zbigniewa Kozickiego z Soliny, autora wcześniejszych książek 
o wsiach: „Solina Tam tak było”, „W dolinie potoku Ruchlin. Zernica Wyżna i Żernica Niżna” 

i „Polańczyk” z opisem Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.

To bardzo trudne przedsięwzięcie, ale jakże ważne dla bieszczadzkiego regionu i tylu miłośników tego 
miejsca. Wiele bowiem osób interesuje się i posiada rożne materiały o Łopience, planuje nawet coś własnego 
w przyszłości napisać, ale wciąż te dokumenty, relacje itp. są w rozproszeniu.

Pan Zbigniew Kozicki jest pierwszym, który odważnie podjął się tego wyzwania. Choć - jak sam zaznacza 
- nie jest zawodowym historykiem, ale raczej amatorem regionalistą, jego praca jest imponująca. Odkrywa 
bowiem przed czytelnikiem, już w dość znacznym stopniu, tamten nieistniejący już świat z życiem jego 
mieszkańców, ich religijnością i ich świątynię.

Dzięki wnikliwości autora i jego niezwykłej pracowitości, cierpliwej i dociekliwej kwerendzie - dostaje 
czytelnik do ręki bogaty materiał, w tym niepublikowane zdjęcia, ułatwiając dalsze badania nad tą niezwykłą 
wsią i świątynią.

Świątynia, która co do jej początków, fundatorów, właścicieli i użytkowników jeszcze dalej pozostaje jakąś 
zagadką. Tu bowiem sprawy łacińsko-unickie szczególnie się przenikają tworząc potwierdzenie o ich 
wręcz typowości w regionie karpackim. W kontekście historii tej wsi i jej najbliższej okolicy właściwą 
proporcję znajduje łacińsko-unicka świątynia z łaskami słynącą ikoną Matki Bożej, dawnym kultem religijnym 
przerwanym przez II wojnę światową i wysiedlenie Rusińskiej ludności.

Widać tu także niezwykłą postawę Olgierda Łotoczki i następnie charyzmatyczną wręcz pracę, modlitwę 
i różne starania Zbigniewa Kaszuby z licznymi wolontariuszami. 

Wielkie zasługi do odbudowy świątyni łopieńskiej ma nieżyjący już Mikołaj Papińczak, dawny mieszkaniec 
Łopienki, który w czasie II wojny jako młody chłopak został zabrany na roboty do Niemiec, a potem dostał 
się do Kanady. Dzięki temu, że wyjechał z Łopienki na początku wojny, jego spojrzenie na tamte lata i sprawy 
społeczno-polityczne było bardzo obiektywne i krytyczne.

Wreszcie opis wracającego tu od ostatnich 20-tu lat kultu religijnego w odbudowanej świątyni jako próba 
powrotu do dawnej prawidłowości. Wznowione tu w 2000 r. słynne dawne odpusty łopieńskie (tak osobliwie 
opisane przez Zygmunta Kaczkowskiego w „Mężu szalonym”), choć jeszcze w niepełnej formie, są bardzo 
istotnym dopełnieniem kultu już ukoronowanej Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.

Liczne wpisy do kolejnych ksiąg pamiątkowych, wykładanych odwiedzającym w Łopience, dowodzą jak 
bardzo przychodzący tu pielgrzymi i turyści takiego właśnie miejsca potrzebują.

Mówi się, że Matka Boża jak raz wybiera jakieś miejsce, to - mimo ataków szatana i złośliwości ludzkiej - już 
go nie porzuca. Dziś Łopienka w łączności z Polańczykiem jest tego doskonałym przykładem. I choć dziś 
w Łopience - z oczywistych względów - jest tylko kopia cudownej ikony, to jednak uświadamia wszystkim, 
że ludzka wiara nie może być kopią, a kamienista jeszcze droga do nieistniejącej wioski, tę wiarę udoskonala. 

Chwała wszystkim, którzy niezależnie od obrządku ten kult w historii tworzyli i obecnie do niego wracają. 
Chwała też miejscowym leśnikom z Nadleśnictwa Baligród i Cisna, którzy realizując swoje zawodowe zadania, 
robią wszystko, by dostęp do Łopienki był coraz lepszy.
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Wstęp

Niech ta publikacja, obok niezbywalnych wartości historycznych posłuży też na większą chwałę Bożą i Matki 
Bożej, niech pomoże lepiej zrozumieć i ostatecznie kiedyś rozwiązać nabrzmiałe tu wojenno-powojenne 
problemy międzyobrządkowe i polityczne. Tak bardzo tego zawsze pragnie sam Zbigniew Kaszuba, ze 
wszystkimi ludźmi dobrej woli i także służy temu stale otwarta dla wszystkich świątynia.

Gorąco zachęcam wszystkich czytelników do dalszego zgłębiania i współtworzenia tej historii aż do powstania 
kiedyś pełniejszej publikacji o Łopience o charakterze monografii.

Wyrażam też wdzięczność Ks. Arcybiskupowi Janowi Martyniakowi który jako zwierzchnik Kościoła 
unickiego wygłosił piękne kazanie na III odpuście łopieńskim w 2002 r., Ks. Arcybiskupowi Józefowi 
Michalikowi ordynariuszowi - seniorowi archidiecezji przemyskiej i obecnemu jej ordynariuszowi  
Ks. Arcybiskupowi Adamowi Szalowi oraz Ks. Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi, że w ramach kolejnych 
wizytacji kanonicznych parafii Górzanka nawiedzili także Łopienkę, licznym duchownym obu obrządków 
biorących udział w odpustach, harcerzom, zwłaszcza ze szczepu „Kresy” z Przeworska od lat troszczących 
się o organizację wystroju wnętrza, młodym ludziom, którzy właśnie tu zawierali Sakrament Małżeństwa, 
przynieśli do Chrztu swoje dzieci, wszystkim wolontariuszom, pielgrzymom pieszym z Górzanki i z okolic 
oraz turystom tworzącym osobliwą łopieńską rodzinę.

Autorowi publikacji p. Zbigniewowi Kozickiemu w imieniu wszystkich Czytelników serdecznie dziękuję 
za tę pracę wykonaną w bardzo krótkim czasie, życząc satysfakcji i sił do dalszych pionierskich publikacji 
o innych jeszcze miejscach naszego bieszczadzkiego regionu.

 Ks. Piotr Bartnik
 Duszpasterz łopieński
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Od autora

Od autora

S
ą dwa magnesy, które przyciągają ludzi w Bieszczady - góry z lasami i woda.

Bieszczady, królestwo niczym nieskażonej przyrody - Bieszczadów nie da się zwiedzić podczas 
jednorazowego pobytu, można i warto poznawać je latami, podziwiając coraz to nowe zakątki, 
także poza popularnymi szlakami.

W panoramach bieszczadzkich widoczne są naturalne lasy, łęgi i łąki na stokach gór. Dopiero skojarzenie 
widoku doliny z miejscem dawnej wsi, grupę starych drzew z miejscem po cerkwi, a przydrożne pokrzywisko ze 
śladem zagrody, w której pozostały zdziczałe sady; te elementy natury i kultury tworzą fenomen Bieszczadów 
- pięknych i tajemniczych.

Szlak raz wydeptany, łan raz wybrany pod zagrodę, pole raz tylko uprawione na zawsze zachowuje piękno 
ludzkiego gospodarowania. Miejsce to, z upływem lat, szczyci się tradycją tym większą, im więcej potu 
i krwi, a więc pracy i wojen tam właśnie się zdarzyło, ile wezbranej wody i uderzeń pioruna, ile ucieczek przed 
wrogiem i powrotów przyjaciela miało tam miejsce.

To musi się zdarzyć w rytmie każdego życia - nie ma w Bieszczadach ziemi niczyjej, ani nieba, do którego nie 
zwracano się o pomoc, ani wody, która nie obmyła ran, ani ognia, który nie ogrzał zabłąkanego wędrowca…

Tak rodzi się tradycja miejsca, a otaczający krajobraz zawiera w sobie zapis tego, co nieraz przez pokolenia 
mozolnie budowano, co okrutnie niszczono, by znów wznieść na chwałę Bogu i innego dobra. W Bieszczadach 
zachowały się ślady zagród i miejsca cerkwi, ci co umieją tę księgę czytać, obrazy ożywiają historię miejsc, 
zabudowy nie istniejących wsi. 

Dawne wsie mieściły się w jednym wnętrzu, były położone z reguły w dolinie potoku, zabudowane po jednej 
lub obu stronach drogi, czasem rozbudowane w roztoki. Symboliczny początek i koniec wsi wyznaczały 
kapliczki, rozwidlenia dróg lub linia grzbietu. Wieś to; pasma zabudowy, sady, place ze studniami, drzewa, 
czasem kapliczka pośrodku. W każdej niemal był młyn a często tartak i folusz. 

W miejscu szczególnym, na wzniesieniu, stała cerkiew w pierścieniu drzew, z dzwonnicą, ogrodzona płotem 
lub murem kamiennym. Wokół niej znajdował się cmentarz. Wobec tego lokowane były dwory w parkowym 
otoczeniu. Na granicy wsi był folwark lub karczma.

„Węże i koty wiedziały, kiedy gospodyni doi krowy. Może umiały rozróżniać od innych szmerów czy głosów sierkanie 
strumyczków mleka do skopka? Gospodyni, kiedy tylko skończyła dojenie, najpierw szła w kierunku ławy i do trzubków 
czy skorupek nalewała po odrobinie białego, słodkiego płynu. Węże i koty piły z naczyniek pospołu, zgodnie. Kot, który 
jeszcze mieszkał w izbie, przychodził raczej tylko spać, wygrzać się na nalepie i mleka napić … „

 Kotula Franciszek, Po rzeszowskim pogórzu błądząc

 
Kiedy dziś wracamy do lektury tekstów o minionych dziejach, łatwo dostrzec przemiany kulturowe. Następuje 
zubożenie treści życia, które toczy się wśród czterech ścian betonowego domu, wyposażonego w nowoczesne 
media, ogrzanego i oświetlonego, lecz pozbawionego ducha i tradycji wiążącej człowieka z prawami natury.

Dostrzegając to przerwanie ciągłości bogactwa treści zagrody wiejskiej, nastroju drewnianego kościółka, 
cerkwi z pękatą kopułą, bożnicy z pięknym gankiem czy cmentarza ukrytego wśród drzew - możemy tylko 
biadać nad śladami dziedzictwa.

W publikacji zamieszczam zapis i wiadomości o wsi. Prezentowany materiał jest próbą ujęcia wiadomości 
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dziejów wsi znajdującej się kiedyś na tym terenie. Z pewnością nie jest to pełny obraz historii wsi. Można 
jednak mieć nadzieję, iż niniejszy zapis będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich miłośników Bieszczad, 
okaże się pomocny dla zrozumienia fenomenu tego regionu oraz stanie się inspiracją do dalszych badań. Staram 
się rzucić tylko ogólny obraz, dać wizerunek tego przepięknego zakątka - żywiołowej przyrody.

„… Ziemia, wody, opoka, które tak zuchwale
 Z dołu patrząc niebiosom panować się dały.
 Niebo stare, swoje panowanie wzięło,
 Ziemie z wodą i lasem w swym łonie zamknęło  …”

 Z poezji Franciszka Karpińskiego


