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16.00 - 22.00

ZAPRASZAMY
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wystawa lotnicze œlady w gorcachwystawa lotnicze œlady w gorcach
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 Ocaliæ od zapomnienia... 
Dzieje parafii w Ochotnicy Górnej (1910-2010)

Fragment referatu wyg³oszonego przez Dawida Golika na konferencji „Historia i dziedzictwo wsi Ochotnica” 
14 sierpnia 2010r. w Ochotnicy Górnej.

Porównanie map centrum Ochotnicy Górnej z 1879 r. (po lewej) 
oraz z 1934 r. (po prawej). 
Na mapie austro-wêgierskiej nie figuruje jeszcze nazwa Ochotnica 
Górna, brak jest równie¿ widocznych na póŸniejszym planie 
koœcio³a oraz „Krzy¿a Wolnoœci” na Wzgórzu Iwankowskim.

Ks. Antoni Kolarz 1919-1932
- wikariusz eksponowany, a od 1926 r. pierwszy samodzielny 
proboszcz parafii  w Ochotnicy Górnej

Ks. Edward Wojtusiak 1932-1936
Pierwsze dzwony i organy.

Ks. Józef ŒledŸ 1936-1952

Dzwony przed skonfiskowaniem przez niemcówDzwony przed skonfiskowaniem przez niemców



Ochotnica nr 19/20104

Ks. Józef ŒledŸ by³ gor¹cym patriot¹, spowiednikiem partyzantów 

AK i ¿o³nierzy podziemia antykomunistycznego. Odchodz¹c z 

Ochotnicy pozostawi³ w œcianie starego koœcio³a cenny depozyt – 

strzelbê myœliwsk¹, karabin oraz osobisty pistolet.

Ks. Bronis³aw Grêbski 1952-1972

Ks. Leopold Misterka 1972-2003

Parafia pod wezwaniem Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Maryi Panny w Ochotnicy Górnej funkcjonuje ju¿ 
ponad 100 lat. Inicjatorem powstania odrêbnej parafii 
oraz budowy pierwszego koœcio³a, a jednoczeœnie 
pierwszym jej administratorem, by³ ks. Jan S³owik, 
kieruj¹cy ni¹ w l. 1910-1913. To dziêki jego staraniom 
wzniesiono nieistniej¹cy ju¿ drewniany koœció³, 
plebaniê oraz Dom Ludowy. Tu¿ przed wybuchem 
I wojny œwiatowej funkcjê wikariusza eksponowanego 
w Ochotnicy Górnej obj¹³ ks. Marcin Rojek, który 
szczêœliwie kierowa³ parafi¹ przez ca³y okres „wielkiej 
wojny” oraz przez pierwszy rok istnienia niepodleg³ej 
Polski. Jego nastêpc¹ w 1919 r. zosta³ ks. Antoni 
Kolarz, doskona³y organizator oraz patriota, z którego 
inicjatywy postawiono na Wzgórzu Iwankowskim nad 
centrum Ochotnicy Górnej „Krzy¿ Wolnoœci”, 
upamiê tn ia j¹cy  odzyskanie  p rzez  Po lskê  
niepodleg³oœci w 1918 r. Ks. Kolarz zdo³a³ tak¿e 
pomimo kryzysu gospodarczego, zakupiæ trzy okaza³e 
dzwony, organy oraz dobudowaæ drewnian¹ wie¿ê 
koœcieln¹. By³ on te¿ formalnie pierwszym 
proboszczem w Ochotnicy Górnej (od 1926 r.). 
Opuœci³ on parafiê w 1932 r., a jego miejsce zaj¹³ na 
czas zaledwie kilku miesiêcy ks. Ludwik Bia³ek. W l. 
1932-1936 funkcjê proboszcza sprawowa³ ks. Edward 
Wojtusiak, który zapocz¹tkowa³ na tym terenie Akcjê 
Katolick¹ oraz k³ad³ du¿y nacisk na walkê z 
powszechnym w tym czasie analfabetyzmem (m.in. 
poprzez stworzenie œwietlicy, gdzie czytano prasê 
katolick¹ i ksi¹¿ki).  Po nim d³ugoletnim 
administratorem parafii w Ochotnicy Górnej by³ ks. 
Józef ŒledŸ (w czasie I wojny œwiatowej kapelan 
wojskowy), który dziêki osobistym zdolnoœciom 
i szacunkowi, jakim darzyli go górale, zdo³a³ 
szczêœliwie przeprowadziæ parafiê przez okres 
okupacji niemieckiej oraz czas terroru stalinowskiego 
pierwszych lat powojennych. By³ wspó³pracownikiem 
Armii Krajowej, spowiednikiem partyzantów, 
utrzymywa³ tak¿e kontakty z podziemiem 
antykomunistycznym po 1945 r. Jego nastêpc¹ zosta³ 
ks. Bronis³aw Grêbski, przebywaj¹cy w Ochotnicy 
Górnej od 1952 do 1972 r. W tym czasie zakupiono 
m.in. nowe dzwony koœcielne na miejsce tych, które 
zarekwirowali w czasie wojny Niemcy. Wybudowano 
tak¿e kaplicê na So³tysce w Jamnem oraz poczyniono 
pierwsze starania o budowê nowego koœcio³a. W roku 
1972 proboszczem w Ochotnicy Górnej zosta³ ks. 
Leopold Misterka. Drog¹ wielu wyrzeczeñ i ciê¿kiej 
pracy doprowadzi³ on do wybudowania nowej 
œwi¹tyni, któr¹ uroczyœcie poœwiêcono w 1997 r. Z ca³¹ 
odpowiedzialnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e podczas 
jego pobytu w Ochotnicy Górnej nast¹pi³o zarówno 
materialne, jak i duchowe odrodzenie parafii. Od 2003 
r. proboszczem w Ochotnicy Górnej jest ks. Zygmunt 
Kabat.



Ochotnica nr 19/2010 5

W pierwszej dekadzie XXI wieku z niezrozumia³ych dziejami parafii. Efektem tych prac jest eksponowana 
do koñca powodów zosta³ rozebrany stary koœció³ w tutaj wystawa, na któr¹ sk³adaj¹ siê ró¿nego rodzaju 
Ochotnicy Górnej, bêd¹cy niemym œwiadkiem dziejów przedmioty (przede wszystkim pisane rêcznie ksiêgi 
parafii oraz pierwszych lat jej istnienia. Kilka lat po parafialne, ksi¹¿ki, dokumenty urzêdowe i listy) 
tym wydarzeniu zapad³a decyzja o rozbiórce stuletniej znalezione w budynku starej plebani. W chwili obecnej 
plebani oraz reorganizacji archiwum parafialnego. Za trwa ich katalogowanie, maj¹ce w przysz³oœci 
zgod¹ ks. Kabata podjêto wówczas prace pozwoliæ na udostêpnienie dokumentów szerszemu 
dokumentacyjne o charakterze ratunkowym, maj¹ce na gronu badaczy i regionalistów. Po zakoñczeniu 
celu ocalenie przed zniszczeniem najwa¿niejszych inwentaryzacji zostan¹ one oficjalnie zdeponowane w 
dokumentów oraz innych pami¹tek zwi¹zanych z Wiejskim Oœrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.

Relacja z obchodów Jubileuszowych Parafii
Dzieñ 15 sierpnia 2010 dla parafii w Ochotnicy Górnej lotniczo-historycznej œcie¿ki edukacyjnej. Propozycja 
przeszed³ ju¿ do historii. Wpisa³ siê jako dzieñ miêdzyprzedmiotowej edukacji obejmuje m. in. punkt 
dziêkczynny parafian za lata duszpasterstwa ksiê¿y, muzealny "Lotnicze œlady w Gorcach" zlokalizowany 
którzy przez 100 lat nauczali i szli z ludŸmi przez w Wiejskim Oœrodku Kultury w Ochotnicy Górnej oraz 
trudne i te lepsze chwile. instalacjê krajobrazow¹ na Pañskiej Przechybce, 

miejscu katastrofy Liberatora "California Rocket". Uroczystoœæ po³¹czona by³a z poprzedzaj¹c¹ dzieñ 
War to  zaznaczyæ ,  i ¿  wymien ione  wy¿e j  wczeœniej konferencj¹ poœwiêcon¹ tradycji, kulturze i 
przedsiêwziêcia wpisuj¹ siê w bêd¹cy obecnie w fazie historii wsi Ochotnica, pt: Historia i dziedzictwo wsi 
realizacji Ma³opolski Szlak Historii Lotnictwa. Ochotnica” Zaprezentowali siê wspaniali prelegenci tj: 
Wystawie towarzyszy³a równie¿ wizyta samochodu Monika Ochwat-Marcinkiewicz(Stowarzyszenie 
ekspozycyjnego"Muzeobus". Ekopsychologia)- Konwencja Karpacka – szans¹ dla 

turystyki zrównowa¿onej, Krzysztof Wielgus Temu dniu towarzyszy³o tak¿e otwarcie wystawy 
(Politechnika Krakowska \Polskie Towarzystwo poœwiêconej 100-letniej parafii w Ochotnicy Górnej, a 
Historyczne)-Lotnicze œlady na Podhalu i w Gorcach, tak¿e degustacja potraw regionalnych przygotowane 
Dawid Golik (Instytut Pamiêci Narodowej\ Polskie przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich. 
Towarzystwo Historyczne) - Zarys Historyczny Parafii Niedziela nastêpnego dnia to jubileuszowy odpust ku 
w Ochotnicy Górnej. Czci NMP Wniebowziêtej patronki naszej wspólnoty. 
Wraz z rozpoczêciem konferencji zosta³a otwarta Rozpoczê³a siê przywitaniem u wrót parafii Ochotnica 
wystawa ”Lotnicze dziedzictwo Ma³opolski”. Górna JE ks. Biskupa. Nastêpnie w piêknej scenerii w 

tradycyjnej banderyji, udekorowanej drodze, Zebraniu przewodniczy³ so³tys Ochotnicy Górnej a 
powozów, muzyki podjechali pod koœció³ gdzie w zarazem kierownik Wiejskiego Oœrodka Kultury 
asyœcie pocztów sztandarowych Zwi¹zku Podhalan i Zdzis³aw B³achut. Swoje przemówienia do zebranej 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zosta³ wprowadzony do publicznoœci wyg³osili: Wójt Gminy Kazimierz 
koœcio³a. Konopka oraz zastêpca Dyrektora Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie Tomasz Krzaczyñski. Krótkie Sumê odpustow¹ o godz. 11. 00 celebrowa³ JE ks. Bp 
wprowadzenie merytoryczne zaprezentowa³ W³adys³aw Bobowski. 
reprezentuj¹cy MLP Artur Jachna, który szczególn¹ Podczas Mszy Œwiêtej poœwiêcony zosta³ nowy 
u w a g ê  z w r ó c i ³  n a  e d u k a c y j n y  w y m i a r  sztandar Gorczañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan 
przedsiêwziêcia.  Po wystawie oprowadzi³  w Ochotnicy Górnej oraz witra¿e Maryjne. Po 
zgromadzonych inny z jej twórców K. Wielgus, ” zakoñczeniu uroczystoœci delegacja uda³a siê wraz z 
W Ochotnicy Górnej plansze znalaz³y swoje miejsce pocztami sztandarowymi i muzyk¹ na cmentarz gdzie 
obok Wiejskiego Domu Kultury po³o¿onego w nad grobem budowniczego nowego koœcio³a œp. 
centrum wsi. Ich iloœæ zwiêkszy³a siê o cztery kolejne, pra³ata ks. Leopolda Misterki pomodlono siê, z³o¿ono 
wykonane na miejscu pod kierunkiem dr in¿. arch. wieniec i zapalono znicze. Nastêpnie udano siê do 
Krzysztofa Wielgusa,  pracownika zak³adu Wiejskiego Oœrodka Kultury na wspólny obiad i dalszy 
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. ci¹g uroczystego dnia. Ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce 
Tematyka plansz nawi¹zuje do realizowanej w warunki pogodowe dalsza czêœæ imprezy plenerowej 
ostatnich latach, unikalnej w skali kraju, przyrodniczo- odby³a siê w WOK-u. Zosta³ skrócony program 



imprezy do wystêpów kapel z Gorc i Pienin. Wpierw wyst¹pi³a schola 
prowadzona przez Jadwigê Siuta, muzyka z Porêby i Rabki, muzyka Wojtka 
Boguckiego z Podegrodzia, muzyka Jaœka Kubika z Kroœcienka, Ochotni z 
Ochotnicy Górnej. Miêdzy wystêpami by³ czas przeznaczony dla Zwi¹zku 
Podhalan, zaprezentowana zosta³a 30-letnia historia Oddzia³u, wrêczone 
by³y dyplomy dla Zas³u¿onych dla Kultury Góralskiej i Gorczañskiego 
Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan w Ochotnicy Górnej. 
Podczas imprezy mo¿na by³o skosztowaæ przygotowanych przez Ko³o 
Gospodyñ Wiejskich swojskich smako³yków, promowane by³y produkty 
cenne dla wsi Ochotnica takie jak jagniêcina, oscypek, bryndza. Mo¿na by³o 
nabyæ wydawnictwa PTH, ZP, zakupiæ pami¹tki miejscowych artystów. 
Oraz zwiedzaæ wystawy takie jak:
Lotnicze dziedzictwo Ma³opolski, 100-lat Parafii Ochotnicy Górnej, 
Lotnicze œlady w Gorcach, wystawa poœwiêcona ksi¹¿ce Micha³a 
Maciaszka (PTH) ”Od Or³a do Zawiszy” Gorce 1943, fotograficzna ”Ocalic 
krajobrazy Ochotnickie” Adama Baczyñskiego oraz ekspozycje 
etnograficzn¹ i prace m³odych artystów to wszystko w Wiejskim Oœrodku 
Kultury w Ochotnicy Górnej. 
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Fotorelacja z pierwszego dnia
foto. Micha³ Czajka
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Fotorelacja z drugiego dnia
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Zakoñczenie Jubileuszu 100-lecia Parafii
w Ochotnicy Górnej

21 listopada 2010r.

Nowy sztandar
Gorczañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan 

w Ochotnicy Górnej

Msza tak¿e celebrowana przez J.E. ks. bp. W³adys³awa Bobowskiego.
Podczas uroczystoœci poœwiêcony zosta³ pomnik papie¿a Jana Paw³a II.

by³a 
foto. Micha³ Czajka



Ochotnica nr 19/201010
K

or
es

p
on

d
en

cj
a

 n
a

d
es

³a
n

a
 n

a
 j

u
b

il
eu

sz



Ochotnica nr 19/2010 11

„SPOTKANIE Z GORCAMI” - plenerowa, OCHOTNICKA” tu mia³o miejsce, w tym samym 
edukacyjna impreza odby³a siê na malowniczej polanie roku, zaprzysiê¿enie I P. S. P. Armii Krajowej jak 
Krzemieniok w dolinie potoku Jamne w dniu 18. 07. równie¿ pobyt w 1955r. na zimowym obozie 
2010r. od godz. 15. Tegoroczn¹ 10 edycjê tej imprezy narciarskim ks. KAROLA WOJTY£Y póŸniejszego 
organizowa³o Stowarzyszenie GORCE-PIENINY JANA PAW£A II, z grup¹ przyjació³ w domu œp. KiJ. 
wspólnie z Wiejskim Oœrodkiem Kultury w Ochotnicy Janczurów. Impreza zgromadzi³a wielk¹ rzeszê ludzi, 
Górnej, Gorczañskim Parkiem Narodowym, Polskim którzy sw¹ obecnoœci¹ i branie czynnego udzia³u w 
Towarzystwie Historycznym o/Nowy Targ wraz z imprezie, mia³a poczucie uczestniczenia w WIELKIM 
Grup¹ Rekonstrukcyjn¹ PODHALE W OGNIU oraz RODZINNYM PIKNIKU. Ca³a impreza sk³ada³a siê z 
Zwi¹zkiem Podhalan, Ko³em Gospodyñ Wiejskich i 5-ciu cykli tematycznych:
Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ z terenu Ochotnicy Górnej. - CYKL KULTUROWY-prowadzony przez Zwi¹zek 
Polana Krzemieniok znajduje siê u podnó¿a najwy¿ej Podhalan i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w swoich 
w Gorcach po³o¿onego osiedla SKA£KA/pow. 1000 m przedsiêwziêciach przedstawi³:
npm. /, które to osiedle ma wielkie znaczenie w - Zawody w koszeniu ³¹ki, konkurs sk³adania siana w 
dziejach i historii OCHOTNICY. Tutaj bowiem w OSTREFKI oraz wiedzy tradycyjnej Kuchni / co to jest 
dniach 18-21 10. 1944r. rozegra³a siê najwiêksza na sapka? itp. /
Podhalu bi twa partyzancka tzw. „BITWA - CYKL HISTORYCZNY- prowadzony przez Polskie 

Spotkanie z Gorcami
Relacja imprezy z 18.07.2010r. 

Towarzys two  h i s to ryczne  wraz  z  Grup¹  odlew tropów zwierz¹t, wystêpuj¹cych w Gorcach: 
Rekonstrukcyjn¹ zaprezentowa³o ¿ycie w obozie wilka, dzika, jelenia, sarny i innych zwierz¹t. Miesza³y 
partyzanckim oraz aby zaliczyæ zadania i odebraæ gips z wod¹ i zalewa³y odciœniête w piasku œlady i po 
nagrodê w konkursie potrzeba bylo nauczyæ siê rzucaæ kilku minutach, samodzielnie wykonany odlew mog³y 
granatem, roz³o¿yæ i z³o¿yæ angielski pistolet zabraæ do domu. Podczas zabawy poznawa³y cechy 
maszynowy STEN i odpowiedzieæ na proste pytania charakterystyczne odcisków pozostawionych przez 
dotycz¹ce historii Ochotnicy. zwierzêta. Uczestnicy konkursu rozpoznawali po 

charakterystycznym zapachu roœliny wystêpuj¹ce na - CYKL PRZYRODNICZY- prowadzony przez 
polanie Krzemieniok. Z zas³oniêtymi oczami, Gorczañski Park Narodowy, który dla najm³odszych 
pos³uguj¹c siê zmys³em wêchu musieli rozpoznaæ m. uczestników imprezy przygotowa³ kilka zabaw i zadañ 
in. ig³y œwierka, owoce poziomki i kwiaty macierzanki. konkursowych ciesz¹cych siê niebywa³ym 
Dodatkowo, przy pomocy prostego klucza do zainteresowaniem. Dzieci mog³y wykonaæ gipsowy 
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oznaczenia roœlin, rozpoznawali pospolite roœliny tj konkursowe. 
dziurawiec, œwierzbica czy g³owienka. W ten sposób Oczywiœcie ¿e podczas ca³ej imprezy, towarzyszy³y 
doœwiadczyli jak korzystaæ z botanicznych kluczy i po nam piêkne œpiewy i muzyka zespo³u regionalnego 
jakich cechach oznacz siê gatunki roœlin. Du¿ym OCHOTNI jak równie¿ smakowite potrawy regionalne 
zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e wydawnictwa, przygotowane przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
szczególnie te najnowsze, wydane w 2010roku. w Ochotnicy Górnej. Na koniec imprezy w budynku 
- CYKL MO¯LIWOŒCI DZIA£ANIA - prowadzon¹ Wiejskiego Oœrodka Kultury odby³a siê promocja 
przez STOWARZYSZENIE LGD GORCE-PIENINY ksi¹¿ki autorstwa Micha³a Maciaszka, cz³onka PTH 
prezentuj¹ca mo¿liwoœci wykorzystania œrodków o/Nowy Targ pt. OD ORLA DO ZAWISZY, która 
f i n a n s o w y c h ,  o f e r o w a n y c h  p o p r z e z  t o  przerodzi³a siê w du¿¹ bardzo owocn¹ dyskusjê 
Stowarzyszenie, na dobre pomys³y w zakresie w³asnej trwaj¹c¹ do 21. 30. Ca³a impreza uda³a siê znakomicie. 
inicjatywy gospodarczej, ¿yciowej, kulturowej i Aby prze¿yæ i zobaczyæ to wszystko, potrzeba by³o tam 
spo³ecznej a wiêc korzystaj¹c nawet z tak bardzo po prostu byæ. 
edukacyjnego charakteru dzisiejszej imprezy. Zdzis³aw B³achut 
Prezentowana by³a dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Gorce-
Pieniny z czym zwi¹zane by³y równie¿ zadania 

Fot. Piotr Korczak

W dniu 6 grudnia 2010 roku myœliwi z Ko³a zabiegach gospodarczych pomagaj¹cych przetrwaæ 
£owieckigo "GORCE" Nowy Targ obchodzili œwiêto zwierzynie w tych trudnych górskich warunkach. 
swojego patrona œw. Huberta. Z tej okazji zosta³a Polegaj¹ one na wykonaniu poletek zaporowych w celu 
odprawiona uroczysta msza œwiêta celebrowana przez zatrzymania zwierzyny w górach co zmniejsza szkody 
ksiêdza Andrzeja Gadzinê, podczas której w uprawach naszych rolników. Zim¹ natomiast 
pob³ogos³awi³ myœliwych oraz poœwiêci³ kapliczkê dokarmiaj¹ zwierzynê w zbudowanych przez siebie 
œw. Huberta przy bacówce myœliwskiej na Prze³êczy magazynach i paœnikach. Ko³o £owieckie Gorce liczy 
Knurowskiej. Inicjatorem, inwestorem i wykonawc¹ obecnie 42 cz³onków. A zarz¹d tego ko³a tworz¹:
tej kaplicy i bacówki s¹ myœliwi Ko³a £owickiego 

Prezes: Stanis³aw Antolec"GORCE" Nowy Targ. 
Sekretarz: Micha³ WójciakKo³o to w przysz³ym roku obchodziæ bêdzie 50 - 

lecie swojej dzia³alnoœci. Na obszar dzier¿awiony £owczy W³adys³aw Parzygnat Marian Szlaga
przez to ko³o wchodz¹ 2 obwody ³owieckie:225, 226. 

Skarbnik: Piotr BryczekZaliczamy do nich gorczañskie obszary leœne 
Ochotnicy Górnej i pocz¹wszy od Huby po Kowaniec. ¯yczymy naszym myœliwym aby œw. Hubert 

darzy³ im podczas ³owów i ¿yciu prywatnym. Najczêœciej spotykan¹ zwierzyn¹ na tym terenie s¹: 
jeleñ, sarna, dzik, zaj¹c. A z drapie¿ników: wilk, ryœ, Darz Bór!
lis. Gospodarka jak¹ prowadz¹ nasi myœliwi polega 

Piotr Królnietylko na pozyskaniu zwierzyny, ale tak¿e na 

Myœliwi ze swoj¹ kapliczk¹ Œw. Huberta
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W zwi¹zku z rozbiórk¹ stuletniej plebanii w Ochotnicy oraz personalia poszczególnych partyzantów. Ju¿ 28 
Górnej, grupa mi³oœników historii oraz pracowników wrzeœnia 1944 r. „Lampart” otrzyma³ pismo z Nowego 
Wiejskiego Oœrodka Kul tury postanowi³a  Targu, w którym Komenda Obwodu AK ostrzega go: 
zabezpieczyæ znajduj¹ce siê w tym budynku archiwum „Parê dni temu wyszed³ goœæ w góry, aby siê dostaæ do 
parafialne oraz ró¿nego rodzaju dokumenty i partyzantki. Ma ze sob¹ pistolet i rkm [rêczny karabin 
przedmioty nale¿¹ce do mieszkaj¹cych tam na maszynowy]. Z nim proszê post¹piæ b.[ardzo] 
przestrzeni kilkudziesiêciu lat ksiê¿y. Du¿¹ czeœæ ostro¿nie, jest niepewny, ma kontakty z kripem 
odnalezionych dokumentów stanowi³y listy, których [niemieck¹ policj¹ kryminaln¹]. Zatrzymaæ go a¿ do 
adresatem by³ ks. kanonik Józef ŒledŸ – proboszcz wyjaœnienia”. Nie wiadomo dok³adnie o kogo 
parafii p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny chodzi³o, jednak¿e z relacji œwiadków wiemy, ¿e w 
w latach 1936–1952. W³aœnie w tym zbiorze partyzanckim obozie wielokrotnie dochodzi³o do 
korespondencji natrafiono na œlad „pani w niebieskim przes³uchañ osób podejrzanych o kolaboracjê, a w 
palcie” – kobiety zlikwidowanej przez AK pod niektórych sytuacjach równie¿ do ich likwidacji. 1 
zarzutem wspó³pracy z Niemcami w paŸdzierniku paŸdziernika 1944 r. zatrzymano na terenie Ochotnicy 
1944r. Kazimierza Pawlikowskiego z Nowego S¹cza, który 

przebrany za w³óczêgê zdobywa³ we wsi informacje o 
partyzantce polskiej i sowieckiej. Znaleziono przy nim 
notatki dotycz¹ce obozowisk w Gorcach i odrêczne 
szkice terenu. Tego samego dnia pochwycono tak¿e 
drugiego konfidenta, który przyjecha³ do Ochotnicy na 
motorze pod pretekstem skupowania od górali skór 
bydlêcych. Obaj zostali przes³uchani a nastêpnie 
zlikwidowani. 
Wed³ug obowi¹zuj¹cych 
w AK regulaminów 
poszczególni dowódcy 
p o w i n n i  k i e r o w a æ  
wszystkie sprawy karne 
do odpowiednich dla ich 
r e j o n u  d z i a ³ a n i a  
Wojskowych S¹dów 
Specjalnych. To w³aœnie 
one, a nie oficerowie AK, Psychoza konfidencka
mia³y decydowaæ o winie Od wrzeœnia 1944 r. obóz partyzantów AK kpt. Juliana 
i karze podejrzewanych o Zapa³y „Lamparta” znajdowa³ siê w osiedlu Ska³ka nad 
wspó³pracê z Niemcami Ochotnic¹ Górn¹. Fakt kwaterowania w tym miejscu 
osób. Dowódca oddzia³u ¿o³nierzy podziemia by³ we wsi powszechnie znany, 
móg³ wykonaæ wyrok zw³aszcza, ¿e 24 wrzeœnia 1944 r. odby³a siê na Ska³ce 
œmierci na danej osobie uroczysta Msza Œwiêta, podczas której oficjalnie 
nie czekaj¹c na werdykt tylko w wypadku zaprzysiê¿ono 1. pu³k strzelców podhalañskich Armii 
bezpoœredniego zagro¿enia obozu. Czêsto tego prawa Krajowej (oddzia³ „Lamparta” otrzyma³ wówczas 
nadu¿ywano, a w koñcu 1944 r. likwidacja bez miano IV batalionu tego pu³ku). W obozie na Ska³ce 
wczeœniejszego rozpatrzenia przez podziemny s¹d by³a przebywa³o w pewnym momencie ponad 200 
ju¿ zjawiskiem nagminnym. Wi¹za³o siê to, jak partyzantów, co tak¿e nie mog³o ujœæ uwadze 
okreœlali to sami partyzanci AK, z pewnego rodzaju mieszkañców Ochotnicy. Nawet ci, którzy sami na 
„psychoz¹ konfidenck¹”. Obawa przed dekonspiracj¹ w³asne oczy nie widzieli ¿o³nierzy AK, dowiadywali 
obozu i likwidacj¹ oddzia³u by³a tak du¿a, ¿e czêœæ siê o nich od swoich krewnych czy znajomych. O 
wyroków musia³a byæ wydawana i wykonywana nowym obozowisku musieli tak¿e wiedzieæ Niemcy. 
b³yskawicznie. I z tego powodu, czasami, zbyt Jak wspomina³ jeden z oficerów AK, rotmistrz 
pochopnie...W ³ o d z i m i e r z  B u d a r k i e w i c z  „ P o d k o w a ” :  
Likwidacja „³¹czniczki z Krakowa”„Mankamentem kwater na Ska³ce by³a ich dobra 

widocznoœæ od strony Jamnego”, co oznacza³o, ¿e Na pocz¹tku paŸdziernika 1944 r. w Ochotnicy Górnej 
mog³y byæ one obserwowane przez patrole niemieckie zjawi³a siê nieznana nikomu „miastowa” kobieta, która 
zarówno z rejonu Lubania, jak i Runka. Niemcy mia³a pochodziæ z Krakowa. Zamieszka³a w górnej 
dysponowali tak¿e lotnictwem – samolotami czêœci os. Jamne u „Symculi”. Górale, którzy siê z ni¹ 
rozpoznawczymi, których piloci z ³atwoœci¹ mogli stykali nazywali j¹ „pani¹ w niebieskim palcie” z 
dostrzec wzmo¿onych ruch na jednym z ochotnickich, uwagi na niebieski, przeciwdeszczowy p³aszcz, w 
spokojnych dot¹d, osiedli. którym czêsto chodzi³a. Utrzymywa³a te¿ kontakty z 

partyzantami – spotyka³a siê z nimi na „Buciorówce”, Najwiêkszym jednak zagro¿eniem dla obozuj¹cych na 
w domu Stanis³awa Konopki. Z kobiet¹ widywa³ siê Ska³ce partyzantów byli ró¿nego rodzaju konfidenci, 
sam „Lampart” oraz inni oficerowie. Dla mieszkañców których Niemcy celowo wysy³ali w rejon 
Ochotnicy jasnym by³o, ¿e jest ona cz³onkiem kwaterowania oddzia³ów AK, ¿eby dok³adnie ustaliæ 
konspiracji (przypuszczano, ¿e to ³¹czniczka z sposób zabezpieczenia obozu, liczebnoœæ oddzia³u 

„Pani w niebieskim palcie”
Dawid Golik

Osiedle Ska³ka w Ochotnicy Górnej.

Kpt. Julian Zapa³a „Lampart”.
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dowództwa AK w Krakowie). utrzymywali kontakty i przypuszczalnie rêczyli za ni¹ 
dwaj skonfliktowani z „Lampartem” partyzanci AK – Kiedy 18 paŸdziernika 1944 r. rozpoczê³a siê tzw. bitwa 
por. Ludwik Schweiger „Siwy” oraz pchor. Teodor ochotnicka, pewna starsza kobieta zauwa¿y³a jak u 
Budzyñski „Lotny”. W zwi¹zku z tym kpt. Zapa³a wylotu Jamnego „pani w niebieskim palcie” wsiad³a do 
zacz¹³ przypuszczaæ, ¿e mog¹ byæ oni zamieszani w osobowego samochodu. Pojawienie siê w tamtym 
spisek przeciwko niemu, co ostatecznie nigdy nie okresie samochodu we wsi by³o rzadkoœci¹, dlatego te¿ 
zosta³o potwierdzone.zwróci³o to uwagê góralki i po dok³adnym przyjrzeniu 

siê dostrzeg³a ona w jego wnêtrzu niemieckich List od ojca
¿o³nierzy. By³o to jeszcze zanim do Ochotnicy Górnej Podczas okupacji niemieckiej jednym z najmocniej 
dotar³y g³ówne si³y niemieckie i przed pierwszymi zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ podziemn¹ 
partyzanckimi zasadzkami, które mia³y byæ tego dnia mieszkañców Ochotnicy by³ ks. Józef ŒledŸ, który od 
przeprowadzone w rejonie Krzy¿nego Gronika w 1936 r. pe³ni³ obowi¹zki proboszcza parafii w 
Ochotnicy Dolnej i w osiedlu Majdówka. Ochotnicy Górnej. Jako by³y kapelan wojskowy z 
Zaniepokojona kobieta przekaza³a tê informacje okresu I wojny œwiatowej, a nastêpnie dzia³acz ró¿nych 
wspó³pracuj¹cemu z AK Wiktorowi Czajce, a ten z organizacji patriotycznych, ks. ŒledŸ pozostawa³ w 
kolei poinformowa³ o niecodziennym zdarzeniu doskona³ych relacjach z ¿o³nierzami AK oraz z 
partyzantów. Wówczas najprawdopodobniej, w pojawiaj¹cymi siê w Gorcach od drugiej po³owy 1944 
obliczu niemieckiej akcji pacyfikacyjnej, która mog³a r. Sowietami. Spowiada³ partyzantów, dostarcza³ im 
doprowadziæ (i jak siê po kilku dniach okaza³o, ¿ywnoœæ, udziela³ te¿ potrzebnych im informacji. By³ 
rzeczywiœcie doprowadzi³a) do rozbicia obozu na jednak przede wszystkim katolickim ksiêdzem i kiedy 
Ska³ce, „Lampart” uzna³ „kobietê w niebieskim w 1945 r. zakoñczy³a siê niemiecka okupacja Polski, 
palcie” za niemieck¹ konfidentkê i korzystaj¹c ze postanowi³ wyjaœniæ kwestie zwi¹zane równie¿ z 
swoich uprawnieñ prewencyjnie skaza³ j¹ na œmieræ. trudnym tematem grobów wojennych na terenie wsi. 
Dzieñ póŸniej okaza³o siê, ¿e „pani w niebieskim Najprawdopodobniej jeszcze w 1945 r. z ks. Œledziem 
palcie” nie wyjecha³a wraz z Niemcami ze wsi i nadal nawi¹za³ kontakt poszukuj¹cy swojej zaginionej 
znajduje siê w Ochotnicy. Partyzanci wys³ali po ni¹ podczas wojny córki mieszkaniec Nowego S¹cza – 
patrol, który przyprowadzi³ j¹ do domu Stanis³awa Piotr KuŸniar. Z prowadzonej miêdzy nimi 
Konopki. Œwiadkiem ostatnich chwil tej kobiety by³a korespondencji zachowa³ siê tylko list do ks. Œledzia z 
dziewiêtnastoletnia wówczas Maria Szlaga: „By³am 21 lutego 1948 r. Warto go zacytowaæ (opuszczaj¹c 
wtedy u «Buciorów», kiedy partyzanci pod mniej istotne fragmenty i poprawiaj¹c niektóre b³êdy), 
dowództwem «Doga» [pchor. Zbigniew Oleœ] czekali, gdy¿ dziêki niemu poznaliœmy po 66 latach prawdziwe 

nazwisko „pani w niebieskim palcie” oraz okolicznoœci 
jej pojawienia siê w Gorcach jesieni¹ 1944 r.

„Nowy S¹cz 21.II.1948.
Wielebny Ksiê¿e Dobrodzieju!
Za nades³any list z daty 24.I.46. serdecznie dziêkujê a 
zarazem przepraszam, ¿e tak d³ugo da³em na siebie 
czekaæ z podziêkowaniem, bo po wiadomoœci tej 
wpad³em w depresjê i chorobê, przechodz¹c trzy 
bardzo ciê¿kie operacje wewnêtrzne, po których ¿ycie 
moje walczy ze œmierci¹. Nie chcia³bym wiele sob¹ 
nudziæ Wielebn. Ksiêdza, jednak zdaje mi siê, ¿e nie 
móg³bym umrzeæ z t¹ myœl¹, ¿e moje dziecko s³u¿y³o 
Niemcom. Ci¹gle o tym myœlê i nie mogê z tej przyczyny 
spaæ zupe³nie.
Oczywiœcie t¹ wysok¹ pani¹ w pelerynie gumowej 
niebieskiej by³a moja córka Barbara. Le¿ê ob³o¿nie 
[chory] bez nadziei podniesienia siê ju¿ z ³ó¿ka i 
pozostaje sam bez opieki, tylko od czasu do czasu 

a¿ zjawi siê konfidentka. Wreszcie przysz³a. dochodz¹ca [pomoc] mnie obs³u¿y, zatem nie mogê siê 
Oznajmi³a, ¿e przybywa na rozkaz. W odpowiedzi tam nigdzie wyruszyæ, aby siê coœkolwiek dowiedzieæ 
«Dog» stwierdzi³, ¿e nie ma ju¿ z ni¹ nic wspólnego. przyczyny zamordowania mego dziecka przez pomy³kê, 
Gdy prowadzili j¹ do lasu, skaka³a im do oczu i a jak siê to staæ mog³o opiszê. 
odgra¿a³a siê”. Z „Buciorówki” przeprowadzono j¹ Otó¿ starsza córka moja mia³a przed wojn¹ 
przez Szymkowy Potok do domu Antoniego Janczury – narzeczonego, który jako oficer polski popad³ w r. 
tam nast¹pi³o przes³uchanie, podczas którego 1939. w niewolê niemieck¹. W roku 1941szym uciek³ z 
wymierzono jej karê ch³osty. Nie wiadomo czy niewoli i przyby³ do nas ukrywaj¹c siê. A ¿e w 
przyzna³a siê do winy – z relacji œwiadków wiemy, ¿e s¹siedztwie zamieszkiwali nasi Niemcy miejscowi, 
na pewno broni³a siê i szamota³a z partyzantami. W wiêc zaczê³o siê poszukiwanie za nim, wobec czego on 
koñcu wyprowadzono j¹ i po rozebraniu do bielizny uciek³ (ju¿ jako m¹¿ córki) do Warszawy i tam by³ 
zastrzelono w rejonie polany Rzepkówka nad Ska³k¹. ³¹cznikiem tajnej organizacji polskiej. Po wykryciu 
W „Dzienniku Wydarzeñ” oddzia³u „Lamparta” jego dzia³ania uciek³ z Warszawy i gdzie przebywa³ nie 
zapisano lakonicznie: „Jedn¹ konfidentkê ujêliœmy. wiem, jednak mnie i starsz¹ córkê aresztowali Niemcy. 
Natychmiast zosta³a rozstrzelana”. Mnie po dwóch tygodniach wypuszczono a córka 
Z innych dokumentów wiemy, ¿e z kobiet¹ t¹ pozosta³a w wiêzieniu do czasu ujêcia jej mê¿a i 

Podchor¹¿y Zbigniew Oleœ „Dog”.
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wywiezienia go do obozu w Niemczech. W czasie tym polskiej bezpieki. Czym innym jest bowiem ¿o³nierska 
m³odsza córka œp. Barbara ukrywa³a siê w klasztorze w œmieræ w walce, a czym innym rozstrzelanie pod 
Stró¿ach a póŸniej w klasztorze w Krakowie Piekarska hañbi¹cym zarzutem wspó³pracy z okupantem.
3 a gdy otrzyma³a kartê rozpoznawcz¹ na inne Przyk³ad Barbary KuŸniar doskonale obrazuje, ¿e 
nazwisko (kartê t¹ z fotografi¹ mam u siebie) ka¿dy z takich przypadków musi byæ po latach 
wyjecha³a do krewnych do £añcuta a stamt¹d do rozpatrywany indywidualnie – musz¹ byæ brane pod 
Przeworska i tam by³a zatrudniona w cukrowni. Kiedy uwagê wszelkie dowody œwiadcz¹ce zarówno za 
j¹ tam rozpoznawano, ¿e siê tak nie nazywa (Maria wspó³prac¹, jak i za niewinnoœci¹ danej osoby. Na polu 
Ostrowska) a by³o to ju¿ w 1944tym roku, wyjecha³a do walki, w obliczu ob³aw i aresztowañ, oficerowie 
Krakowa i tam otrzyma³a zatrudnienie w domu podziemia rzadko kiedy mieli  mo¿liwoœæ 
wychowawczym niemieckich dzieci. Tam jednak szczegó³owego dochodzenia winy podejrzanego, 
ochmistrzyni szwabka upar³a siê j¹ przeœladowaæ [...]. natomiast skierowanie sprawy do wojskowego lub 
Spodziewaj¹c siê, ¿e wspó³pracownice zdradz¹ j¹ [...] c y w i l n e g o  s ¹ d u  s p e c j a l n e g o  s t w a r z a ³ o  
a wreszcie ambicja nauczycielki Polki nie pozwoli³a, niebezpieczeñstwo ucieczki konfidenta lub rozbicia 
wiêc uciek³a szybko do poci¹gu i przyjecha³a do nas do oddz ia ³u .  Decyz je  na le¿a ³o  pode jmowaæ  
S¹cza. Matka i starsza siostra powodowane strachem, b³yskawicznie, bez wahania, bo tylko tak mo¿na by³o 
nalega³y na ni¹, aby siê z domu usunê³a a raczej stara³a zapewniæ bezpieczeñstwo ¿o³nierzom oraz cywilnym 
siê dostaæ do partyzantki polskiej w lasach, wiêc ta wspó³pracownikom. W takich warunkach zdarza³y siê 
zrozpaczona wybieg³a, prawie ¿e bez gotówki, wsiad³a pomy³ki lub te¿, o wiele rzadziej, celowe likwidacje 
do poci¹gu i pojecha³a do Nowego Targu. Stamt¹d niewygodnych osób.
uda³a siê do kole¿anki p. Pawluszkiewiczówny, nie Czy jednak rozstrzelanie „pani w niebieskim palcie” 
wiedz¹c o tym, ¿e chc¹c byæ przyjêta do takiej by³o pomy³k¹? Wed³ug obecnego stanu wiedzy trudno 
placówki, musia³aby byæ polecona przez pewien tajny to rozstrzygn¹æ. Wygl¹da na to, ¿e istotny wp³yw na tê 
organ. Rozmawia³em potem z p. Pawluszkiewicz i decyzjê mia³ fakt jej spotkania z Niemcami, do jakiego 
mówi³a mi, ¿e skierowa³a j¹ wtedy w lasy i poleci³a dosz³o u wylotu potoku Jamne 18 paŸdziernika 1944 r. 
szukaæ ksiêdza Œledzia, i ¿e ksi¹dz ŒledŸ jej to u³atwi. Nie wiemy niestety czy ju¿ wczeœniej partyzanci 
Co siê potem sta³o? Panna Pawluszkiewicz rzekomo podejrzewali j¹ o wspó³pracê z okupantem i jakie by³y 
nie wie, tylko ¿e siê dowiedzia³a, ¿e j¹ zastrzelili ich prawdziwe relacje z ni¹. Nie wiemy w koñcu, co 
partyzanci rosyjscy pos¹dzaj¹c j¹ o szpiegostwo. wyjawi³a im podczas przes³uchania i czy przyzna³a siê 
W moim przekonaniu przedstawia siê ta sprawa do winy. Z kolei list Piotra KuŸniara przybli¿a nam jej 
nastêpuj¹co: Œp. córka Barbara nie maj¹c pieniêdzy, osobê, historiê jej wyjazdu z Nowego S¹cza i 
musia³a siê tam w zaufaniu u kogoœ ukrywaæ i okolicznoœci dziêki którym trafi³a do Ochotnicy. 
widocznie wysz³a do kogoœ, a mo¿e w poszukiwanie i po Pokazuje tak¿e, ¿e kluczow¹ rolê w skontaktowaniu jej 
drodze przytrzymali j¹ jad¹cy Niemcy, wypytuj¹c siê o z AK pe³ni³a panna Pawluszkiewicz z Nowego Targu i 
jak¹ miejscowoœæ albo coœ podobnego, a gdy im ks. ŒledŸ. List nie jest jednak dowodem œwiadcz¹cym o 
odpowiedzia³a kazali jej siadaæ z nimi dla pokazania niewinnoœci Barbary KuŸniar. Ojciec broni jej, stara siê 
[im tego miejsca], a takie wypadki czêsto siê s³ysza³o i t³umaczyæ ks. Œledziowi (oraz sobie samemu) 
widzia³o. Bêd¹c o siebie w strachu, wiêc jak siê Ksi¹dz zachowanie córki – nie jest jednak w stanie podaæ 
Dobrodziej wyrazi³ w liœcie, uwija³a siê, aby siê ich ¿adnego argumentu, który zdecydowanie zaprzeczy³by 
pozbyæ i uciec od nich a dowodzi tego najlepiej jej jej wspó³pracy z Niemcami. 
obecnoœæ w drugim dniu w Ochotnicy Jamne II, ¿e nie 
by³a konfidentk¹ i nie odjecha³a z Niemcami. Sprawa pozostaje otwarta. Jedyn¹ szans¹ jej 
[...] wyjaœnienia jest odnalezienie kolejnych dokumentów i 

KuŸniar Piotr.” relacji na temat okupacyjnych losów Barbary KuŸniar 
(vel Marii Ostrowskiej) i jej ewentualnych kontaktów z 
Niemcami. Mo¿e rzeczywiœcie tak jak przypuszczali Winna? Niewinna?
¿o³nierze AK by³a ona agentk¹ wys³an¹ przez  Trudno po kilkudziesiêciu latach dok³adnie odtworzyæ 
okupantów specjalnie po to, by rozpracowaæ oddzia³ szczegó³y zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ podziemn¹, 
kpt. „Lamparta” i obóz na Ska³ce. Jeœli jednak by³o akcjami partyzanckimi a tym bardziej okolicznoœciami 
inaczej, to oznacza³oby to, ¿e obok prof. Andrzeja Pyry wydawania przez Armiê Krajow¹, a nastêpnie przez 
jest ona kolejn¹ niepotrzebn¹ ofiar¹ II wojny œwiatowej oddzia³y antykomunistyczne, wyroków œmierci na 
spoczywaj¹c¹ na terenie Ochotnicy Górnej.wspó³pracowników Gestapo czy te¿ konfidentów 

Janina i Stanis³w Król

tel. 018 26 242 25
kom. 0 503 475 265

SERWETY, POSZEWKI HAFTOWANE
BIA£E CUCHY, BLUZKI WYSZYWANE/HAFTOWANE



16 Ochotnica nr 19/2010
W

ie
rs

ze
Stanis³awa Go³dyn

ZWIERZENIA STAREGO SWATA

Jasiek spod lasu c³owiek  wiekowy.
Juz sie nabawi³ siwizny g³owy.
W koœciach go ³omie i w krzyzach strzyko,
Na równy drodze juz sie utyko.
      A ze na staroœæ lykarstwa ni ma,
      Bezradno na to jest medycyna,
      Ch³op swe s³aboœci w pokorze znosi,
      Zolem i gniywem siê nie unosi.
Barz downo temu, w odleg³ych latach
Jasiek we wiosce s³uzy³ za „swata:.
Dorodzo³ m³odym w sprawch sercowych,
Rozstrzygo³ w kwestii spraw maj¹tkowych. 
      Kozde zmówiny, cy zrêkowiny,
      Próby zdobycia rêki dziewcyny
      Z udzia³em swata siê odbywa³y
      W nim strony ufnoœæ sw¹ pok³ada³y.
Trza by³o sporo taktu, og³ady
I g³owy przy tym nie od porady
Coby casami panny nie zraziæ
A jej rodziców cym nie obraziæ.
      Spryt i uroda- damskie walory.
      Jak jesce przy tym posag by³ spory
      Swat wprawny w mowie i dyplomacji
      Jesce uparci broni³ swych racji.
Na wagê z³ota kawaler œwarny,
Dobry, uczciwy i gospodarny.
Taki co babe bedzie sanowo³
I na niedziele buty pucowa³.
      A choæby wiekiem by³ juz dojrza³y
      Ale maj¹tek mio³ okoza³y,
      Móg³ se i m³ódk¹ g³owe zaprz¹taæ
      Jak ten Boryna z „ Ch³opów” Reymonta.
Morgi- przed laty- bez w¹tpliwoœci
Mog³y przys³oniæ blaski mi³oœci.
Ten we wsi wyzej by³ postawiony
Fto grunt mio³ wielki- orne zagony. 
      Dziœ gazdowanie nie jest juz modne.
      Kozdy chce pêdziæ zycie wygodne.
      A jak ch³op patrzy ino w hektary
      Mur- beton bêdzie kawaler stary.
Jakie to scêœcie- powiado Jasiek-
Zem sie urodzi³ w stosownym casie.
Wtedy dlo ludzi by³em porêk¹,
Teroz by na mnie machnêli rêk¹. 
      M³odzi juz rajcy nie potrzebuj¹.
      Obiekt mi³oœci sami znajduj¹.
      Nie ino w kraju ale i w œwiecie,
      A jeœli zechc¹ to w Internecie.
Ju¿ funkcja swata nigdy nie wróci.
Inkse zwycaje – Jasiek sie smuci.
Ale do dumy tys mo powody,
Bo ludziom obce by³y rozwody.

Stanis³awa Go³dyn

DZIÊKUJEMY

S³yso³ o tym kozdy i to wiele razy, 
Ze fto œpiewaæ zechce modli siê dwa razy.
W Dolnej Ochotnicy zacni parafianie
Wzieli swe g³êboko do serca to zdonie. 
      Pod nadzorem Siostry próby porobili,
      Skrzykli sie do kupy i chór utworzyli.
      Trafny to by³ pomys³, wielkie przedsiêwziêcie,
      Ze sukces odnios¹ – wierzymy w to œwiêcie.
Teroz Msze niedzielne œpiywem uœwietniaj¹.
Idzie im barz dobrze, tremy juz ni maj¹.
A jesce by pono doskonali by³o
Kieby mêskich g³osów w tym chórze przyby³o.
      Skoro zwyk³ych ludzi ten œpiyw tak poruso,
      Zachwyco, uskrzydlo a casem i wzruso,
      Jak siê straœnie ciesyæ musi niebo ca³e
      Kie Pan Bóg odbiyro takom wielkom chwa³e. 
Niech chór w Tylmanowej mo siê na bacznoœci,
Bo kiej ochotnicki wzroœnie w liczebnoœci
Bêdzie konkurencja twardo i zawziêto,
Jakie nasko gmina od lat nie pamiêto.
      Doceniom trud Waski- mili parafianie.
      Sk³adom Wom t¹ drog¹ nojwyzse uznanie.
      Jo talentu ni mom- œpiywaæ nie pomoge.
      A ze godaæ lubie to pochwaliæ moge.

Piotr Felisiowski

GORCOWE

Nie jest Toskani¹, krain¹ artystów
Ni s³odk¹ Umbri¹ Œwiêtego Franciszka.
Jest jednym z potoków, co wod¹ srebrzyst¹
Dno swe przystraja, rzeŸbi uroczyska.

Póki ¿yjemy, ³¹ki nadal pe³ne
Panieñskich œpiewów zapad³ych w marzenia;
Lekkoœci¹ ob³oków, niby ciep³¹ we³n¹
Tka³y czar ¿ycia; - nie do uwierzenia

tu nieobecnym!

Póki ¿yjemy s¹ w nas niby dzwony
Œpiewy ch³opaków wracaj¹cych noc¹
I kos klepaniem ranek przebudzony
Zna³ te melodie! A czy Ty wiesz po co

klepano kosy?

Z nami odejd¹ ³¹ki rozœpiewane
Dziewczêta z poezj¹ w koszykach, we w³osach…
Tym co zostaj¹, niech bêdzie zadane
Zanurzenie duszy w œwiata tego g³osach!
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wreszcie mo¿e powrót owiec w nasze góry, co wzbudzi W dniach od 9-10 wrzeœnia 
œwiadomoœæ w³asnego dziedzictwa i poczucie dumy 2010  roku  odby³a  s iê  
wœród mieszkañców. Lokalna dot¹d inicjatywa Konferencja Karpacka, która 
spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem wœród s t a n o w i ³ a  u r o c z y s t e  
wielu instytucji oraz organizacji dzia³aj¹cych na podsumowanie projektu 
terenach województw œl¹skiego i podkarpackiego i ma „Wsparcie zrównowa¿onego 
szansê staæ siê zaczynem, wiêkszego projektu, którego rozwoju Karpat poprzez 
inicjatorem na arenie miêdzynarodowej, móg³by siê t u r y s t y k ê  p r z y j a z n ¹  
staæ nasz kraj, aplikuj¹c go, do kategorii SZLAKÓW œrodowisku”, realizowanego przez Centrum 
KULTUROWYCH Rady Europy jako doskonale U N E P / G R I D - Wa r s z a w a ,  S t o w a r z y s z e n i e  
wpisuj¹cego siê w podpisan¹ przez 7 krajów Ekopsychologia i ANPED-Northern Alliance for 
KONWENCJÊ KARPACK¥. Przyznana g³ówna Sustainability, przy wsparciu przez Islandiê, 
nagroda w wysokoœci 10000 tys. z³. przeznaczona Liechtenstein i Norwegiê i poprzez dofinansowanie ze 
bêdzie na budowê punktu widokowego, tablicy œrodków MFEOG i Norweskiego Mechanizmu 
informacyjnej i znakowanie szlaku a wszystko Finansowego. Wœród wielu prezentacji i zagadnieñ 
realizowane przez Wiejski Oœrodek Kultury w omawianych na Konferencji, zwi¹zanych z ramow¹ 
Ochotnicy Górnej. Konwencj¹ Karpack¹, by³o wyst¹pienie p. Haralda 

Opracowa³ Zdzis³aw B³achutEgegera, przedstawiciela Tymczasowego Sekretariatu 
Konwencji  Karpackiej-Programu ONZ ds.  
Œrodowiska/UNEP/ w Wiedniu, a dotycz¹ce 
mo¿liwoœci wsparcia i wdra¿ania, poprzez 
miêdzynarodowe programy / w tym obecnie 
negocjowany Regionalny Program Karpacki Unii 
Europejskiej/, projektów makroregionalnych. W 
Konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele ró¿nych 
instytucji zajmuj¹cych siê tematyk¹ zrównowa¿onego 
rozwoju turystyki  przyjaznej  œrodowisku,  
przedstawiciele  urzêdów marsza³kowskich 
w o j e w ó d z t w : œ l ¹ s k i e g o ,  m a ³ o p o l s k i e g o  i  
podkarpackiego oraz przedstawiciele gmin 
zakwalifikowanych w konkursie na najlepsz¹ 
koncepcje „Zrównowa¿onego Rozwoju Turystyki 
Gminê Ochotnicê Doln¹ reprezentowali pracownicy 
Wiejskiego Oœrodka Kultury w Ochotnicy Górnej 
kierownik-Zdzis³aw B³achut oraz Jaros³aw Buczek. 
Opracowany konspekt  SZLAK KULTURY 
WO£OSKIEJ sta³ siê jak-gdyby, kontynuacj¹ projektu 
z³o¿onego przez STOWARZYSZENIE GORCE-
PIENINY do SchematuII Pilota¿owego Programu 
LEADER+ realizowanego w latach 2007-2008. 
G³ównymi celami przedsiêwziêcia w programie 
SZLAK KULTURY WO£OSKIEJ s¹: wytyczenie i 
oznakowanie szlaku, odbudowa zniszczonych, 
zaniedbanych kolib jako reliktów budownictwa 
pasterskiego i ich wykorzystanie jako produktu 
turystycznego, utrzymanie œródleœnych polan, budowa 
ma³ej infrastruktury turystycznej/wie¿e widokowe, 
tablice informacyjne itp. /, promocja np. Punkty 
Informacji Turystycznej, organizacja imprez 
tematycznych, wzbogacenie oferty turystycznej w 
oparciu o jej bogactwo przyrodniczo-kulturowe, 

G£ÓWNA NAGRODA DLA GMINY OCHOTNICA DOLNA
za opracowanie koncepcji 

„Zrównwa¿onego Rozwoju Turystyki Przyjaznej Œrodowisku
w Rozwoju Karpat” otrzyma³ projekt 
„SZLAK KULTURY WO£OSKIEJ”
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Koncepcja Szlaku Kultury Wo³oskiej
- zrodzi³a siê w Wiejskim Oœrodku Kultury w pokrycie terenu gmin atrakcjami turystycznymi, 
Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego *  promocja gminy, rozwój drobnego handlu i us³ug, a 
Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan oraz œrodowisk w konsekwencji - wzrost przychodów mieszkañców, 
akademickich krakowskich uczelni. * wiêksza dba³oœæ o zachowanie œladów osadnictwa 
- zmaterializowa³a siê po raz pierwszy w postaci opisu, wo³oskiego na terenie gminy, 
map, plansz terenowych, nastêpnie publikacji * podtrzymanie tradycji, zwyczajów, rzemios³a, 
naukowych i popularyzatorskich w latach 2007-2008, rêkodzie³a,
w oparciu o dzia³alnoœæ Lokalnej Grupy Dzia³ania * aktywizacja m³odzie¿y, zaanga¿owanie i troska o 
"Gorce-Pieniny", w ramach Projektu Laeder+. miejsce zamieszkania, rozwijanie uczuæ przywi¹zania 
- rozwija siê dziêki wspó³pracê ze œrodowiskiem Górali do miejsca urodzenia i zamieszkania,
Beskidu Œl¹skiego, ̄ ywieckiego i Niskiego. * przywrócenie tradycyjnych form wypasu owiec, 
- jej celem jest wytyczenie szlaku turystyki kulturowej odbudowa i remonty sza³asów (z korzyœci¹ dla 
prezentuj¹cego dziedzictwo osadników wo³oskich, ekosystemów i bioró¿norodnoœci, atrakcyjnoœci 
jednych z "Ojców Europy", depozytariuszy i poznawczej terenów górskich a tak¿e podtrzymanie 
emisariuszy kultury gór, która umo¿liwi³a od czasów tradycji wytwarzania produktów lokalnych),
Œredniowiecza zagospodarowywanie Karpat. * wytyczenie szlaku przyczyni siê tak¿e do 
-jej misj¹ jest zbudowanie i  promowanie udoskonalenia infrastruktury turystycznej - ma³a 
zrównowa¿onej turystyki, opartej na humanitarnych i architektura, punkty, tarasy i wie¿e widokowe, punkty 
ekologicznych wzorcach, bêd¹cej narzêdziem informacyjne, tablice i pulpity edukacyjne - 
aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów uatrakcyjnienie form przekazu informacji turystom.
Karpat, nie zaœ ich eksploatacji. Równoczeœnie jest to Powi¹zanie z dokumentami strategicznymi
droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty i P l a n  Z a g o s p o d a r o w a n i a  P r z e s t r z e n n e g o  
rozwijania us³ug turystycznych w gminach karpackich, Województwa Ma³opolskiego,
w oparciu ich w³asny kapita³ ludzki i niewykorzystane Strategia Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna,
jeszcze wartoœci krajobrazowe oraz intelektualne.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
- metod¹ tworzenia jest indukcja - oddolna budowa Gminy Ochotnica Dolna
dobrych praktyk, rzeczywistych, uwieñczonych 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD sukcesem, niewielkich zamierzeñ, zachêcaj¹cych do 
"Gorce-Pieniny”naœladownictwa.
Plan Rozwoju So³ectwa Ochotnica Górna- docelowym zakresem terytorialnym dzia³añ s¹ ca³e 
Konwencja KarpackaKarpaty, gdy¿ zamierzon¹ postaci¹ docelow¹ 
Koncepcja zosta³a zakwalifikowana jako jedna z 20 koncepcji jest tzw. "Wielki Szlak Kulturowy", pod 
dobrych praktyk dla Karpat w roku 2009.auspicjami Rady Europy. Transgraniczny szlak 
Koncepcja otrzyma³a nagrodê g³ówn¹ w konkursie na powinien obj¹æ swoim zasiêgiem ca³y szlak wêdrówki 
koncepcjê rozwoju zrównowa¿onej turystyki w gminie Wo³ochów wzd³u¿ ³uku Karpat Przyjêta metoda 
karpackie. Nagrod¹ jest sfinansowanie realizacji tworzenia od odcinków fragmentów uzasadnia 
odcinka szlaku.tworzenie odcinków pilota¿owych, fragmentów szlaku 

w obrêbie jednego so³ectwa, gminy lub zwi¹zków 
gmin. Realizowany jest obecnie na terenie gmin 
Ochotnica Dolna i Kroœcienko.
- spodziewanymi efektami realizacji s¹:
* stworzenie œrodkowo i wschodnioeuropejskiej drogi 
aktywnego i przyjaznego wêdrowania, wymiany 
myœli, poczucia wspólnej dumy i odpowiedzialnoœci 
narodów karpackich za dziedzictwo przyrodnicze i 
kulturowe, osnutego na historycznym i wspó³czesnym 
fenomenie gór. 
* budowa warunków, sprzyjaj¹cych zrównowa¿onej 
gospodarce na terenach górskich, 
* podniesienie atrakcyjnoœci oferty turystycznej gmin 
karpackich,
* rozproszenie ruchu turystycznego, równomierne 

Czêœæ plansz prezentuj¹cych zagospodarowanie szlaku, które w ca³oœci mo¿na obejrzeæ w WOK w Ochotnicy Górnej.
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wyœcig o ¿ycie amerykañskich lotników - górale, 
mieszkañcy wielkiej œródgórskiej wsi Ochotnica. W 
tym okresie nie by³o tam posterunków niemieckich, a 
w³adzê trzymali partyzanci I Pu³ku Strzelców 
Podhalañskich oraz partyzanci sowieccy ze 
zgrupowania Iwana Zo³otara. Mówiono wrêcz i 
wolnej, partyzanckiej „Republice Ochotnickiej”. 

Siedziba sztabu IV Batalionu 
I PSP AK, dowodzonego przez kpt. 
Juliana Zapa³ê ps. „Lampart” 
mieœci³a siê w g³êbokiej, odludnej 
Dolinie Forêdówki, na Polanie 
Kurnytowej. Stamt¹d ruszy³y 
patrole ratunkowe, zarówno na 
miejsce katastrofy bombowca pod 
prze³êcz¹ Pañska Przechybka, jak i 18 grudnia 1944 r. w czasie nalotu na niemieckie 
w rejony gdzie zaobserwowano zak³ady chemiczneb w Oœwiêcimiu-Dworach, jednej z 
opada j¹cych  skoczków.  Do 19 wielkich wypraw bombowych lotnictwa Stanów 
powietrznych rozbitków pierwsi dotarli jednak Zjednoczonych na cele œl¹skie, zosta³ uszkodzony 
mieszkañcy Ochotnicy, w kilku przypadkach ratuj¹c samolot o numerze 42-51714 i imieniu „California 
ich przed zamarzniêciem. Niestety, w czasie tej akcji, Rocket”. 
zgin¹³ od ognia niemieckiego patrolu jeden z Za³oga zdecydowa³a siê na lot na tereny zajête przez 
Ochotniczan, Józef Franasowicz z osiedla Bia³ówka. Z armiê sowieck¹, gdy¿ nie mia³a szans na powrót do 
domostw, gdzie lotnicy znaleŸli pierwsze schronienie i bazy Giulia Field we W³oszech. Dowódca maszyny, 
pomoc, zabra³y ich nastêpnego dnia patrole kpt. por. pil. William J. Beimbrink, drugi pilot, ppor. 
„Lamparta” na kwaterê na Kurnytowej Polanie. Spencer P. Felt i nawigator, por. Thaddeus Dejewski, 
Jednego z lotników, bombardiera J. Nelsona, postanowili omin¹æ Kraków od po³udnia, a¿eby nie 
odprowadzi³ do kwatery AK patrol ze zgrupowania nara¿aæ mieszkañców okupowanego, polskiego miasta 
sowieckiego. na niebezpieczeñstwo w przypadku ostatecznego 

Tak¿e 19 grudnia odnalaz³ siê 2 zniszczenia maszyny przez niemieck¹ artyleriê 
pilot, ppor. pil. Spencer P. Felt, przeciwlotnicz¹ i katastrofy w zabudowie miejskiej. 
który przetrwa³ noc w górach i o Wyd³u¿enie trasy lotu i spotkanie z niemieckimi 
w³asnych s i ³ach dotar ³  do myœliwcami przes¹dzi³o los bombowca. Za³oga 
Forêdówek, gdzie szczêœliwie musia³a opuœciæ pok³ad na spadochronach nad 
natkn¹³ siê na patrol partyzancki. masywem Gorców, ok. 70 km na po³udnie od Krakowa. 
Mimo poszukiwañ, ¿o³nierzom AK Oœmiu cz³onków za³ogi bezpiecznie wyskoczy³o z 
nie uda³o siê odnaleŸæ œladów samolotu dziêki temu, i¿ do ostatniej chwili za jego 
dowódcy maszyny; dziœ wiemy, i¿ sterami pozosta³ pierwszy i drugi pilot. Spencer P. Felt 
zgin¹³ on w s¹siedniej dolinie, ok. 5 równie¿ zdo³a³ opuœciæ pok³ad i szczêœliwie 
kilometrów na zachód od partyzanckiej kwatery. wyl¹dowaæ. 
Partyzanci dok³adnie przeszukali miejsce katastrofy Dowódca por. pil. William J. 
Liberatora, nie znajduj¹c tam jednak œladów zw³ok. Z Beimbrink, zgin¹³ przy skoku ze zbyt 
kompletnie rozbitego samolotu zabrali kilka ma³ej wysokoœci i  w wyniku 
uszkodzonych karabinów maszynowych Browning M. nieszczêœliwego spl¹tania linek 
2 oraz… wizytówkê pilota, umieszczon¹ w spadochronu. Jego cia³o odnaleŸli 
pozostawionej na pok³adzie czapce oficerskiej. mieszkañcy £opusznej i pochowali w 

tajemnicy przed Niemcami. Miejsce to 
nie zosta³o dot¹d odnalezione. 
Porucznik pilot William J. Beimbrink 

nadal spoczywa w polskich górach. Nie znamy miejsca 
Jego grobu, lecz otacza Go pamiêæ i wdziêcznoœæ 
mieszkañców Podhala, godna Bohatera II Wojny 
Œwiatowej, poleg³ego „Za Wolnoœæ Wasz¹ i Nasz¹”. 

Dziewiêciu cz³onków za³ogi l¹dowa³o w partiach 
szczytowych masywów Lubania, Runka, Kotelnicy i 
Kiczory, oko³o 1000 m npm. Czêœæ z nich podczas 
opadania na spadochronach by³¹ ostrzeliwana przez 
niemieckie placówki graniczne. Kilku odnios³o 
obra¿enia podczas l¹dowania w bukowym lesie. Ich 
wrogiem by³y teraz nieznane góry, œnieg oraz Niemcy, Lotnicy po kilku dniach pobytu w kwaterze IV 
którzy rozpoczêli penetrowaæ pasmo Lubania od Batalionu zostali przeprowadzeni do kwatery sztabu I 
strony po³udniowej. Od strony pó³nocnej rozpoczêli Pu³ku Strzelców Podhalañskich AK w Bukówce nad 

TO BY£O 66 LAT TEMU…
SPOTKANIE W OCHOTNICY GÓRNEJ, 18 GRUDNIA 2010 r.
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Szczaw¹, w Dolinie Kamienicy. Do³¹czyli do 
kilkudziesiêciu innych rozbitków powietrznych i 
uciekinierów z obozów jenieckich, którzy znaleŸli 
opiekê w jednostce partyzanckiej dowodzonej przez 
mjr. Adama Stabrawê - „Borowego”. Tam byli 
œwiadkami odbioru ostatnich zrzutów dla Armii 
Krajowej oraz powa¿nej potyczki w Dolinie 
Kamienicy, wygranej przez partyzantów. Na prze³om 
1944 i 45 roku przygotowywana by³a lotnicza operacja 
dwustronna - przylot 3 samolotów C-47 „Skytrain” z 
zaopatrzeniem dla AK, które mia³y zabraæ w drogê 
powrotn¹ wszystkich uratowanych lotników. Operacja 
o kryptonimie „Most V”, mia³a siê odbyæ z polowego 
lotniska pod Tymbarkiem, odbitego na pewien czas i 
utrzymywanego przez si³y partyzanckie. Planowana 
akcja, najpierw z powodu pogody, a nastêpnie 

W roku 2001, przy okazji kolejnej wizyty Spencera P. ofensywy styczniowej armii sowieckiej, nie dosz³a do 
Felta, wraz z ca³¹ rodzin¹ oraz Thaddeusa skutku. Lotnicy amerykañscy, wêdruj¹c pieszo w 
Dejewskiego, otwarto na terenie Gminy Ochotnica kierunku Krakowa, dostali siê w rêce rosyjskie. Po 
Dolna pierwsz¹, jeszcze okresow¹ ekspozycjê wielu przygodach, kilkakrotnych aresztowaniach, a 
poœwiêcon¹ tym wydarzeniom. W roku 2005 powsta³a nawet próbie rozstrzelania – dotarli w koñcu do punktu 
sta³a ekspozycja, zatytu³owana „Lotnicze Œlady w zbornego ewakuacji ¿o³nierzy alianckich z ZSRS w 
Gorcach”. Zlokalizowana w Wiejskim Oœrodku Odessie, sk¹d drog¹ morsk¹ wrócili do swych 
Kultury w Ochotnicy Górnej, zaistnia³a dziêki jednostek. Zadañ bojowych ju¿ nie wykonywali, co 
wsparciu Województwa Ma³opolskiego w ramach by³o regu³¹ nakazan¹ przez wywiad, a¿eby w 
programu „Ma³opolska Goœcinna”. Równolegle przypadku ponownego zestrzelenia i uwiêzienia nie 
Gorczañski Park Narodowy wytrasowa³, znakomicie nara¿aæ na wydanie w przypadku tortur - poprzednich 
oznaczy³, urz¹dzi³ i opisa³ œcie¿kê dydaktyczn¹, wybawicieli. 
historyczno-przyrodnicz¹, prowadz¹c¹ przez Od koñca lat 80. XX wieku by³y 2 pilot i nawigator 
najcenniejsze krajobrazy po³udniowych stoków „California Rocket” nawi¹zali  kontakt ze 
Gorców – do Uroczyska Pamiêci pod Przechybk¹. œrodowiskiem ¿o³nierzy AK. Wspólnie ze Zbigniewem 
Œcie¿ka nosi nazwê „Dolina Potoku Jaszcze” i nosi Faix-D¹browskim, partyzantem z oddzia³u 
oficjalne imiê por. pilota Williama J. Beimbrinka. „Lamparta” ps. „Bohun”, starali siê w nieoficjalny 
Ekspozycja, œcie¿ka i pomnik stanowi¹ ca³oœæ. Jest sposób dotrzeæ do prawdy o œmierci i miejscu 
rozpoznawaln¹ atrakcj¹ w dziedzinie turystyki pochowania swego dowódcy. Bliskie i serdeczne 
kulturowej w polskich Beskidach Zachodnich. zwi¹zki amerykañskich i polskich kombatantów 
Stanowi czêœæ budowanego od lat Ma³opolskiego pozwoli³y na kilkukrotne odwiedziny w Polsce. 
Szlaku Historii Lotnictwa. Od 1983 roku prowadzone by³y szczegó³owe badania, 
W roku 2010 obchodzimy setn¹ rocznicê pierwszych dotycz¹ce miejsca i okolicznoœci katastrofy Liberatora 
lotów w Ma³opolsce. Z tej okazji Muzeum Lotnictwa pod Pañsk¹ Przechybk¹. Dziêki nim by³o mo¿liwe 
Polskiego, Muzeum Armii Krajowej i Politechnika wykonanie projektu i realizacji miejsca pamiêci, 
Krakowska zorganizowa³y ruchom¹ wystawê, która zwanego „Uroczyskiem Pamiêci”. Inicjatywa 
odwiedza wszystkie miejsca w regionie, zwi¹zane z Muzeum Lotnictwa Polskiego znalaz³a wsparcie w 
histori¹ lotnictwa. W lipcu br. wystawa ta odwiedzi³a Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wa³êsy, w 
tak¿e Ochotnicê Górn¹. Jako odpowiedŸ ze strony Gorczañskim Parku Narodowym i Gminie Ochotnica 
Wiejskiego Oœrodka Kultury powsta³a rozszerzona i Dolna. W 50 rocznicê ostatniego lotu Liberatora 
wzbogacona wystawa „Lotnicze Œlady w Gorcach”. „California Rocket”, 18 grudnia 1994 r. symbol 

pamiêci, jeden z najbardziej niezwyk³ych pomników 
lotniczych w Polsce, po³o¿ony wysoko w górach, na 
wysokoœci niemal 1000 m npm. ods³oni³o trzech 
¿yj¹cych wówczas Lotników z za³ogi Williama 
Beimbrinka i trzech Partyzantów z oddzia³u, którzy 
przed pó³wieczem ocali³ im ¿ycie. 
Pomnik jest znakiem wdziêcznoœci dla wszystkich 
Lotników USAAF, którzy nara¿ali ¿ycie w trudnych 
misjach nad okupowan¹ Polsk¹ i dla wszystkich 
¿o³nierzy oraz obywateli Polskiego Pañstwa 
Podziemnego, którzy nara¿ali swe ¿ycie dla ratowania 
zestrzelonych za³óg. Znak „Pustej Kabiny” – to 
przypomnienie spoczywaj¹cego w nieznanym górskim 
grobie - Syna Narodu Amerykañskiego, Billa 
Beimbrinka. Inspiratorem takiego upamiêtnienia 
Lotnika – czytelnego i wymownego nawet w 
przypadku, gdyby Jego mogi³y ju¿ nie dane by³o nam 
odnaleŸæ, by³ œ. p. ks. prof. Józef Tischner, który akcji W dniu 18 grudnia 2010 r. w 66. rocznicê katastrofy 
tej duchowo patronowa³. amerykañskiego bombowca B-24 „Liberator” o 

nazwie w³asnej California Rocket w Ochotnicy Górnej 
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odby³o siê spotkanie upamiêtniaj¹ce to wydarzenie. 
Uczestniczyli w nim cz³onkowie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Podhale w ogniu”, Grupa Rekonstrukcji 
His torycznej  „Die  deutsche Infanter ie  im 
zweitenWeltkrieg” z Niepo³omic oraz mieszkañcy 
Ochotnicy. Zdzis³aw B³achut so³tys wsi Ochotnica 
Górna, Dr Krzysztof Wielgus PTH o/Nowy Targ, w 
towarzystwie Marka Kurzei  wicedyrektora 
Gorczañskiego Parku Narodowego i Roberta 
Springwalda z Muzeum AK w Krakowie przedstawi³ 
zebranym historiê California Rocket i losy jego za³ogi. 
Wszystko to odbywa³o siê w zmodernizowanej 
okolicznoœciowej wystawie poœwiêconej temu 
dramatycznemu wydarzaniu. 
W godzinê katastrofy, uczestnicy spotkania wyruszyli w 
góry, aby po trudnym i mozolnym marszu dotrzeæ do 
miejsca wypadku i oddaæ ho³d lotnikom. Znany 
dokumentalista wspó³pracuj¹cy z Muzeum AK, Dariusz 
Walusiak wykorzysta³ to spotkanie do nakrêcenia scen z 
udzia³em cz³onków obu grup rekonstrukcyjnych oraz 
statystów do przygotowanego filmu o 1 Pu³ku Strzelców 
Podhalañskich AK, gdzie historia California Rocket, 
bêdzie jego wa¿nym fragmentem. 

Osiemnastego grudnia 
œtyrdziestego cwortego roku...
Startowo³ hañ z bazy u Talianów,
Trafili go Niymce u Madziarów,
Wróci³ sie ku górom przed Krakowem,
Za³oga skaka³a nad Kudowem. 
(ostatnie 2 linijki zawse 2x)

Porucnik do kóñca za sterami,
Pozegno³ sie piyknie z kolegami
A coby sie kazdy móg ratowaæ
On musio³ do kóñca pilotowaæ.

Ik znaœli patrole od „Lamparta”
Ón pose³, ka w Niebie wiecno warta,
Samolot sie rozbi³ w Ochotnice,
Rodzina p³aka³a w Hameryce.

Nie p³acciez, kochani, Ón jes œ nami,
Grajom Mu tu jedle nad holami,
A w kazdem potoku grajom smyki
Dla Billa, Pilota z Hameryki!.F O T O R E L A C J A 

Krzystof Wielgus



List od  Spencera Felta, ostatniego ¿yj¹cego pilota samolotu 
„LIBERATOR” California Rocket
nades³any 18 grudnia 2010r.

Greetings to all of you at the museum
 

Barbara and I and family wish you all a very very Christmas. 
Today is December 17 but the time you read this it will be December 18, a date I will 

never forget as it was the day we parachuted from our B 24 into your country. It is hard to 
believe it was 66 years ago, I can remember I didn't think we would live to see home. We 
were in a farmhouse with Germany to the west and the Russian/German front to the east. 
We thought the Russians would not expect Americans and shoot us as Germans. 

I am the last surviving crew member and I want to express my LOVE for the Polish 
people and especially to all of you for all you have done for us. My family still talks about 
our trip to Poland when you were all so thoughtful and kind. 

AGAIN, MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO YOU ALL. 
Spence and Barbara
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Zaskoczenie – a mo¿e coœ wiêcej?
Zapewne wiele osób zwi¹zanych z Ochotnic¹ zdziwi³o, a wielu tak¿e zirytowa³o, bezrefleksyjne 

podejœcie do tutejszych nazw geograficznych, bo chyba najdelikatniej tak trzeba nazwaæ sprawê 
osiedli i potoków, bezmyœlnie potraktowan¹, w czasie umieszczania znaków informacyjnych na 
terenie naszej wsi.

Piêknie zapisana informacja, szpetnie mnie informuje, ¿e jestem na „Szpuntówce”. Kto i kiedy 
tak to miejsce okreœla³? Od dzieciñstwa wiedzia³em, ¿e moja praprababcia Zofia z domu Piszczek, 
córka Micha³a i Rozalii z domu Rozenek, urodzi³a siê w 1826 roku, a pochodzi³a ze „Spuntówki”!!!

Przecieraj¹c oczy ze zdumienia, dowiadujê siê, ¿e mieszkam w osiedlu Gorcowe! Ja pochodzê z 
osiedla Urbaniaki, które ma ju¿ 300 lat!!! Wiem co mówiê! Bada³em te sprawy! To osiedle jest w 
Gorcowym (jêzyk literacki kaza³by mi napisaæ „w Gorcowem”, ale piszê tak, jak tutaj siê mówi!!!) 
i nie jest osiedlem najstarszym. Jest ono jednym z m³odszych osiedli w tym rejonie.

Patrzê i oczom nie wierzê! M³ynne jest osiedlem! A te wszystkie Jagie³y, Go³dyny, Piszczki itd. – 
„to kmin?”

Osiedla w Ochotnicy i ich nazwy, s¹ bogatym Ÿród³em informacyjnym o tutejszej przesz³oœci. 
Warto by³oby przygl¹dn¹æ siê np. Osobiu, bo jest zapewne dawn¹ Ochotniczk¹, zapisan¹ w Liber 
beneficiorum.. Ks. D³ugosza, a zaginion¹. Moim zdaniem, b³êdnie ten fakt potraktowany zosta³ 
przez pana Czajkê, w monografii poœwiêconej Ochotnicy.

Kto zapomnia³, ¿e w Ochotnicy istniej¹ POTOKI? ¯e takiej jednostki administracyjnej nie ma 
gdzie indziej? A co nas to obchodzi? To jest nasz skrawek Ojczyzny, nasz dorobek pokoleñ, wiêc 
niech nam nikt tego nie profanuje! Nazwy s¹ dokumentami historycznymi. Gdyby ktoœ bezmyœlnie 
zniszczy³ dokument maj¹cy kilka wieków, podlega³by s¹dowi.

Kochani PT Decydenci. Z pietyzmu dla naszej przesz³oœci podchodŸcie do ka¿dej sprawy, która 
od was zale¿y, ale której nie daliœcie pocz¹tku! Nie niszczcie bezmyœlnie tego, co jest specyficznie 
nasze. Z powa¿aniem

Piotr Felisiowski
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CO W WIEJSKIM OŒRODKU KULTURY? wyg³oszonych referatów, prezentowane by³y stare 
filmy z ¿ycia naszej wsi.·W dniach 09 i 10 wrzeœnia br. w Rytrze na 

KONFERENCJI KARPACKIEJ, skupiaj¹cej 
przedstawicieli gmin karpackich województw: 
œl¹skiego, ma³opolskiego i podkarpackiego, zosta³ 
rozstrzygniêty wynik og³oszonego konkursu, na 
opracowanie „Koncepcji rozwoju zrównowa¿onej 
turystyki w gminie karpackiej”. Konspekt 
przygotowany przez Wiejski Oœrodek Kultury w 
Ochotnicy Górnej uzyska³ najwy¿sze uznanie i 
zdoby³ g³ówn¹ nagrodê, z czego jesteœmy dumni 
/opis na gminnej stronie internetowej/.

·udzia³ w dn. 8 do 10 paŸdziernika w Jaworzynce w 
woj .  œ l ¹ sk im,  na  s tudy jnym spo tkan iu  
przedstawicieli gmin karpackich, na którym 
promowaliœmy nasz¹ bogat¹ kulturê i tradycjê gminy 
Ochotnica Dolna.

·5 listopada odby³ siê Gminny Konkurs Recytatorski 
prowadzony przez gminn¹ Komisjê Oœwiaty, 
Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przy udziale gminnych jednostek upowszechniania 
kultury. ·20 listopada – SKUBACKI – wspólna impreza 

kulturowa Zwi¹zku Podhalan i Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich nawi¹zuj¹ca do dawnej, bardzo 
integruj¹cej lokaln¹ spo³ecznoœæ, pomocy 
s¹siedzkiej przy pracy zwi¹zanej z darciem pierza.

·6 listopada - wyjœcie m³odzie¿y uczestnicz¹cych w 
warsztatach gin¹cych zawodów na groby 
partyzantów

·29 listopada - fina³ ogólnopolskiego konkursu pt. 
DOM Z WY¯SZ¥ KULTUR¥, do którego 
zakwalifikowa³ siê nasz projekt pt. DOTKNIÊCIE 
TO¯SAMOŒCI, w którym ujêliœmy nasze dzia³ania 
w kierunku zachowania „gin¹cych zawodów” z 
naszego terenu /opis na gminnej stronie 
internetowej/.

·6 grudnia - wielka 
·11 listopada - ju¿ na dobre wpisuje siê w cykliczn¹ uroczystoœæ Œw. 

uroczystoœæ w Ochotnicy Górnej. Du¿a uroczystoœæ Miko³aja, na której 
patriotyczna z udzia³em Duchowieñstwa, Zwi¹zku 7 6  d z i e c i  i  
Podhalan, Ko³a Gospodyñ Wiejskich i mieszkañców. m³odzie¿y, bior¹cy 
Po uroczystej Mszy Œw. nast¹pi³ pochód pod czynny udzia³ w 
KRZY¯ WOLNOŒCI, znajduj¹cy siê na pobliskim ¿yciu Wiejskiego 
wzniesieniu, gdzie odby³a siê uroczysta akademia Oœrodka Kultury w 
po³¹czona z APELEM POLEG£YCH za NASZ¥ Ochotnicy Górnej, 
WOLNOŒÆ. Dalsza czêœæ uroczystoœci, zwi¹zana ze o t r z y m a ³ a  
œwiêtem Niepodleg³oœci, przenios³a siê do budynku u p o m i n k o w e  
Wiejskiego Oœrodka Kultury, gdzie oprócz paczki.

CO S£YCHAÆ W OCHOTNICY GÓRNEJ?
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·- odbudowa dróg gminnych w os. B³aszczaki, CO W SO£ECTWIE?
Jaszcze, Forendówki,·uroczyste oddanie do u¿ytku i eksploatacji nowo 

·ukoñczenie budowy chodnika wzd³u¿ drogi wybudowanego mostu do osiedla Studzionki oraz 
powiatowej w os. Polaki,przebudowanego obiektu budynku po by³ej szkole na 

Ustrzyku. ·bie¿¹cy remont dachu, rynien, kominów na budynku 
komunalnym W.O.K-u i remizy,

·bie¿¹ce utrzymanie gminnej infrastruktury 
drogowej.

Korzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cego siê koñca roku 
pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim 
wspó³pracuj¹cym ze mn¹ osobom: druhom stra¿akom, 
cz³onkiniom Ko³a Gospodyñ Wiejskich, cz³onkom 
Zwi¹zku Podhalan, cz³onkom Stowarzyszenia L.G.D. 

·ukoñczenie inwestycji zwi¹zanych z odbudowaniem GORCE-PIENINY, cz³onkom RADY SO£ECKIEJ 
zniszczeñ po powodziowych a zw³aszcza: so³ectwa Ochotnica Górna oraz wspó³pracownikom 

Wiejskiego Oœrodka Kultury w Ochotnicy Górnej za ·- odbudowa murów oporowych w os. Jaszcze i 
bardzo dobr¹, mi³¹ i konstruktywn¹ wspó³pracê dla Jamne,
wspólnego naszego dobra s³u¿¹cego rozwojowi naszej 

·- budowa zabezpieczeñ brzegowych wraz z budow¹ lokalnej spo³ecznoœci. Sk³adam Wam oraz ca³ej 
progów rzecznych w os. Forendówki, Jaszcze, Jamne spo³ecznoœci wsi Ochotnica Górna moc serdecznych i 
oraz os. Polaki, gor¹cych ¿yczeñ oraz wszelkiej pomyœlnoœci w 

nadchodz¹cym Nowym Roku.·- odbudowa i zabezpieczenia konstrukcji mostów w 
os. Forendówki, Jaszcze i Jamne, Z wyrazami szacunku

Zdzis³aw B³achut

Przy Wiejskim Oœrodku Kultury w Ochotnicy Górnej 
od Poniedzia³ku do Pi¹tku 

odbywaj¹ siê Warsztaty Gin¹cych Zawodów
(16.00- 18.00 w ka¿dy dzieñ)

Poniedzia³ek - szyde³kowanie, roboty na drutach, nauka gry na gitarze - prowadzi p.Jadwiga Siuta

Wtorek -malowanie na szkle, malowanie na p³ótnie - prowadzi p.Anna Czajka
Œroda - próby zespo³u Mali Ochotni -prowadzi p. Krzysztof Dobrzyñski
Czwartek \ Pi¹tek - rzeŸba w gipsie, drzewie i w gline -prowadzi p. Jaros³aw Buczek
Pi¹tek - próby zespo³u i muzyki Ochotnii - godz 20.00

Wystawa prac uczestników Warsztatów Gin¹cych Zawodów odbêdzie siê 9 stycznia 2011 w WOK-u .
Podczas wystawy bêdziemy kwestowaæ wraz z przewodnikami beskidzkimi z Gorczañskiej Chaty .
Pytomy piyknie w niedziele 9 stycznia 2011r. do WOK w Ochotnicy Górnej
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Obiekt po³o¿ony jest na terenie Ochotnicy Górnej na wygarniêciu gliny przez K. Buczka i K. Szlagê otwór 
po³udniowych stokach Borsuczyn (1097 m.n.p.m.). wejœciowy nabra³ obecnego okr¹g³ego kszta³tu. 
Aby tam dotrzeæ nale¿y na wysokoœci Szko³y Przed otworem wejœciowym znajduje siê obni¿enie 
Podstawowej na Ustrzyku skrêciæ do doliny potoku g³êbokie na 0,8 m. Sam otwór wejœciowy ma 0,8 m 
F o r ê d ó w k i ,  szerokoœci i 0,7 m wysokoœci. Na dnie 
pod¹¿aj¹c wzd³u¿ zalegaj¹ tam spore iloœci gliny. Z 
jej biegu drog¹ niego prowadzi w¹ski korytarzyk ok. 
asfaltow¹ przez 0,5 m, który po 1,6 m koñczy siê 
o k .  1  k m .  g³êbok¹ na 1 m studni¹. Korytarzyk 
Nastêpnie nale¿y ten zwê¿ony jest przez wysoka na 0,4 
skrêciæ w prawo m wantê opart¹ o œcianê, która 
na drogê wiod¹c¹ zmniejsza jego szerokoœæ z 0,5 m do 
do po³o¿onego 0,2 m. Strop znajduje siê tam na 1,2 m 
w y ¿ e j  o s i e d l a  i jest niestabilny. Studnia ma 0,5 m 
H o l i n a .  Z a  d³ugoœci, ale tylko 0,2 m szerokoœci. 
p r z e d o s t a t n i m  Byæ mo¿e istniej¹ dalsze partie za 
domem na Holinie s tudni¹ jednak bez dalszego 
nale¿y skrêciæ w poszerzenia korytarza eksploracja jest 
prawo z drogi nie mo¿liwa. Nad studni¹ znajduje siê 
asfaltowej. Dalej jeszcze d³uga na 0,4 m wnêka. Obiekt 
pod¹¿amy w górê kamienist¹ drog¹ która skrêca nie znany mieszkañcom Holiny. Po³o¿ony w obrêbie 
nagle w lewo, po drodze mijaj¹c tablice pami¹tkow¹ górnych partii osuwiska. Pomiary wykonane 
w sporym g³azie. Nastêpnie po d³ugim prostym 11.10.2010 przez K. Buczka, P. Franczaka, R. 
odcinku skrêca w prawo stromo w górê. Po chwili B³achuta. 
nale¿y skrêciæ w lewo w las, jaskinia znajduje siê na Krzysztof Buczek, Rados³aw B³achut
stoku ok. 20 m nad drog¹ ok. 1000 m.n.p.m. 

K. G-01. 37 Pajêczy schron

D³ugoœæ: 1,8 m

Deniwelacja: niewielka

Wysokoœæ otworu: ok. 1050 m.n.p.m.

Od szczytu Gorc Kamienicki (1228 m.n.p.m.) nale¿y 
skierowaæ siê szlakiem niebieskim na E jakieœ 50 m, 
a¿ do miejsca, gdzie szlak ³¹czy siê z drogami 
grzbietowymi z Lelonka (na prosto) i z drog¹ 
ci¹gn¹c¹ siê w kierunku polany Gorc M³ynieñski i 
Jagie³ówek (z prawej). Skrêcamy w kierunku 
Jagie³ówek. Po dotarciu na polanê kierujemy siê na 
NE w stronê niewielkiej polany Bystrzaniec. Obiekt 
znajduje siê w bukowym lesie poni¿ej polany, na 
dosyæ stromym, skalistym zboczu. Ca³e zbocze 
pokryte jest tutaj utworami koluwialnymi, w tym i 
g³azami sporych rozmiarów. Powy¿ej rumowiska 
znajduje siê niewielka skalna œciana wysokoœci 2 m 
bêd¹ca prawdopodobnie nisz¹ osuwiska. Schron 
znajduje siê w œrodkowej czêœci rumowiska. 

Pierwotnie otwór wejœciowy by³ bardzo w¹ski, a 
korytarz po ok. 1,5 m zablokowany by³ mocno 
zwietrza³ym rumoszem. Po usuniêciu rumoszu i 

Nowy obiekt jaskiniowy w Ochotnicy: 
Zasypana Szczelina nad Holin¹ K.G – 01.39

Krzysztof Buczek, Pawe³ Franczak
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Strop schronu tworzony jest w g³ównej mierze przez 
dwa g³azy wsparte na innym wiêkszym czêœciowo 
przykrytym drobniejszym materia³em i gleb¹. Otwór 
wejœciowy do schronu ma postaæ nieregularnego 
trójk¹ta o wysokoœci 50 cm. Na prawo od niego 
znajduje siê kolejny otwór oddzielony od 
poprzedniego wspieraj¹cym siê g³azem, którego 
rozmiary jednak uniemo¿liwiaj¹ przeciœniêcie siê. 
Za otworem znajduje siê próg wysokoœci 40 cm, po 
pokonaniu którego znajdziemy siê w pró¿ni 
oddzielaj¹cej g³azy, które widzieliœmy na 
powierzchni. Ma ona d³ugoœæ 180 cm i szerokoœæ 
130 cm. Zaraz za progiem wysokoœæ stropu jest 
najwiêksza i wynosi 1m, obni¿aj¹c siê stale w 
kierunku koñca obiektu. Sp¹g nachylony jest pod 
niewielkim k¹tem opadaj¹c w kierunku N. Pokryty 

Fauna: W schronie znajduje siê w spora iloœæ jest on liœæmi i du¿¹ iloœci¹ rumoszu skalnego. Bêd¹c 
paj¹ków oraz ich kokonów (st¹d nazwa). Znajduj¹ zaraz za progiem zauwa¿amy w stropie w¹ski komin 
siê tam równie¿ motyle i æmy Szczerbówki Ksieni. prowadz¹cy na powierzchniê o wysokoœci ok. 50 cm. 

P O D Z I Ê K O W A N I A
W imieniu wspó³pracowników Wiejskiego Oœrodka Kultury w Ochotnicy Górnej p. Lucyny Rusnak, 
Jaros³awa Buczka, Krzysztofa Dobrzyñskiego oraz w³asnym sk³adam serdeczne podziêkowania  za bardzo 
¿yczliw¹ i owocn¹  wspó³pracê w dziedzinie krzewienia tradycji, kultury oraz promocji Gminy Ochotnica 
Dolna w 2010 roku wszystkim organizacjom i instytucjom z nami wspó³pracuj¹cymi. Szczególne 
podziêkowania sk³adamy ludziom dobrej woli tj. p. Jadwidze Siuty oraz p. Annie Czajka, za przekaz 
w³asnego talentu dla grupy dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹cych w ró¿nych ogniskach zainteresowañ. 
Wspó³praca z tak zacnym gronem, przynios³a w minionym 2010 r. wiele sukcesów, szczególnej satysfakcji, 
dumy z tego, ¿e w³aœnie z ochotnicy pochodz¹ nasze „Korzenie”.

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE Z KTÓRYMI ŒCIŒLE 
WSPÓ£PRACUJE W.O.K

Gorczañski Oddzia³ Zwi¹zku Podhalan w Ochotnicy Górnej

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ochotnicy Górnej

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Ochotnicy Górnej

Lokalna Grupa Dzia³ania GorcePieniny

Gorczañski Park Narodowy

Politechnika Krakowska wydzia³ Architektury i Krajobrazu

Spó³dzielnia Gazdowie

Stowarzyszenie Ekopsychologia

Klub Wo³oska Watra

Porozumienie Karpackie

Zwi¹zek Podhalan  oddzia³ Górali Œl¹skich

GOCHA Akademicki Klub Przewodników

Instytut Pamiêci narodowej w  Krakowie

Muzeum Lotnictwa Polskiego  w Krakowie

Muzeum In¿ynierii Miejskiej w Krakowie

Muzeum AK w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Polskie Towarzystwo Historyczne oddzia³ w Nowym Targu

ŒZAK w Nowym Targu
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Zwiazek Podhalan
Oddzial Gorczanski 

i 
Kola Gospodyn Wiejskich

w Ochotnicy Górnej

www.zwiazek-podhalan.pl                                                                www.zppa.org

www.zwiazek.podhalan.w.interia.pl

7.08.2010r. Rozpoczêcie II Œwiatowego Zjazdu Górali w 
NiedŸwiedziu

8.08.2010r. Spotkanie na holach: Rusinowa Polana, Hola 
G¹sienicowa, Turbacz, Hola Krupowa pod Babi¹ gór¹

13.08.2010r. Opera góralska „Naski Œwiat” w wykonaniu Zespo³u 
Góralskiego „Regle” z Poronina - Dom Podhalan, 
LudŸnierz

15.08.2010r Odpust Matki Bo¿ej LudŸmierskiej. Msza Œwiêta w 
intencji wszystki górali - Zakoñczenie zjazdu

W czerwcu 2010 roku up³ynê³o 10 lat od chwili, gdy na cmentarzu w 
£opusznej ¿egnaliœmy ks. Józefa Tischnera: kap³ana, filozofa, etyka, 
nauczyciela, pisarza, cz³owieka zwi¹zanego z Podhalem

26 czerwca w sobotê o godz. 17 00 w ró¿nych parafiach rozsianych po ca³ym 
szerokim Podhalu odprawione zosta³y Masze œwiête w intencji ks. J. 
Tischnera. Modlitwa i zaduma przeplata³y siê z góralskimi nutami.

W Ochotnicy Górnej po nabo¿eñstwie uczestnicy udali siê do Wiejskiego 
Oœrodka Kultury na posiady poœwiêcone ks. Józefowi Tischnerowi, zaœ 
delegacja oddzia³u Z.P. uda³a siê do £opusznej na spektakl „ Górale 
wdziêczni Tischnerowi” w wykonaniu kilku zespo³ów regionalnych: 
„Orawiach” z Lipnicy Wielkiej, „Podhale” grupa spiska z Jurgowa, 
„£opuœnianie” z £opusznej i Trebunie Tutki z Bia³ego Dunajca. Sobotnie 
uroczystoœci zakoñczy³y siê wspóln¹ modlitw¹ przy grobie ks. J. Tischnera 
w obecnoœci pocztów sztandarowych oddzia³ów Z.P. i szkó³ 
Tischnerowskich.

27 czerwca 2010 roku w poniedzia³ek w 
kaplicy pod Turbaczem odby³a siê msza 
œwiêta któr¹ odprawi³ kapelan Z.P. ks. 
W³adys³aw Z¹zel. Mimo kapryœnej pogody 

n a b o ¿ e ñ s t w o  
z g r o m a d z i ³ o  w i e l u  
wiernych. Nie zabrak³o 
delegacji z Ochotnicy 
Górnej.

WDZIÊCZNI TISCHNEROWI
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Poœwiêcenie sztandaru oddzia³u ZP w Kamienicy Poœwiêcenie sztandaru Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Poroninie

Msza na Turbaczu Zaduszki muzykanckie w £¹cku

FOTORELACJA Z PIKNIKU KO£A NR 72 OCHOTNICA W USA
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W Ochotnicy, najbardziej wo³oskiej wsi w Polsce, warto miasto handlowe o nazwie Truso. 
wspomnieæ o jednym z najstarszych, znanych Ÿróde³ Szwedzi z kolei patrzyli bardziej na wschód, p³ywali 
pisanych (a raczej rytych na kamieniu), gdzie wspomina Wo³g¹ i Dnieprem do Konstantynopola a czasem docierali 
siê o Wo³ochach. Pisali to w X wieku wikingowie, nawet do Bagdadu i nad morze Kaspijskie. Osiedlali siê w 
mieszkañcy wyspy Gotlandia, nale¿¹cej do Szwecji. okolicach Nowogrodu ju¿ w VIII wieku, i rz¹dzili 
Wikingowie, szerz¹cy postrach w ca³ej œredniowiecznej miejscowymi S³owianami. Plemiê ze wschodniej Szwecji 
Europie, wojownicy i równoczeœnie kupcy, podejmuj¹cy nazywa³o siê Rhos (tak pisali ich Grecy) i oni za³o¿yli 
najbardziej szalone wyprawy  morskie i l¹dowe zetknêli pañs two  rusk ie .  Dynas t i a  
siê z innym, bitnym i niespokojnym narodem. I nie Rurykowiczów, rz¹dz¹ca potem 
wszystkim mieszkañcom Skandynawii wysz³o to na na Rusi pochodzi³a od wikinga 
zdrowie… Przeczytajmy napis na kamieniu runicznym, imieniem Hoirik. Pod koniec X 
stanowi¹cym  nagrobek wieku Szwedzi zaczêli siê mieszaæ 
wojownika Rothfosa  który pod koniec X wieku ze S³owianami, których tak¿e 
pozostawa³ na us³ugach ksiêcia kijowskiego i bra³ udzia³ zaczêto nazywaæ Rusi¹, po 
w wyprawie przeciwko Wo³ochom, organizatorom za³o¿ycielach. Jednak nawet oni z 
pañstwa bu³garskiego na Ba³kanach. W drugiej czêœci chêci¹ do koñca XI wieku 
napisu dotycz¹cego tego wydarzenia znajdujemy korzystali z najemnych wojów ze 
wzmiankê o woju, który poleg³ na £otwie. Dwuczêœciowy Szwecji, nazywanych Waregami. 
napis ze Sjonhem przytoczê w ca³oœci: Dziêki nim szlak handlowy z 

Finlandii, przez jeziora i rzeki do „Rothsvisl [Rothuisl] i Rothälv 
Konstantynopola nazywa³ siê [Rothalf] wystawili kamienie dla 
szlakiem wareskim, istnia³a tak¿e trzech swych synów. Ten tu dla 
gwardia wareska, elitarna dru¿yna Rothfosa. Wo³osi zabili go 
w o j o w n i k ó w - o c h r o n i a r z y  podstêpnie, gdy bra³ udzia³ w 
Cesarza Wschodu. dalekiej wyprawie. Niech Bóg 

pomo¿e duszy Rothfosa, i niech A teraz coœ o kamieniach runicznych. By³y to wbite 
zawiedzie tych, którzy go pionowo kamienie, pokryte rzeŸbami i magicznymi 
zdradzili. Ten kamieñ jest dla rytami. Napisy wykonywano specjalnym alfabetem, 
tego, który zgin¹³ w Vitau którego znaki ³atwo by³o byæ w kamieniu czy drewnie. 
[Ventspi ls ] .  Dwie s ios t ry  Ka¿da litera posiada³a w³asn¹ nazwê i mia³a te¿ znaczenie 
prze¿y³y trzech braci, Rothand i magiczne. Dziêki temu mo¿na by³o spisaæ treœæ, ale te¿ 
Rothgot. Rothar i Thorsten s¹ nadaæ jej magiczn¹ moc, dziêki której kamieñ by³ 
braæmi ojca.” Napis przytaczam uœwiêcony, i nikt go nie móg³ zniszczyæ nie œci¹gaj¹c na 
za ksi¹¿k¹ Mariana Adamusa, siebie gniewu najpierw duchów zmar³ych i bóstw 
Tajemnice sag i run, Zak³ad pogañskich, potem zaœ Boga. Stawiano je w ró¿nych 
Narodowy im. Ossoliñskich, celach. Najczêœciej uwiecznia³y dokonania wybitnego 
Wroc³aw - Warszawa - Kraków, cz³owieka, by³y poœwiêcone pamiêci zaginionego lub 
1970 r., str. 352 pochwale jakiejœ szczególnej cechy. G³ównie stawiano je 

po œmierci, ale nie tylko. Mog³y mieæ ró¿ne wielkoœci, Wyjaœnijmy, kto to byli wikingowie, po co stawiali 
najwiêksze maj¹ ponad 4 metry wysokoœci. Wykonanie kamienie runiczne, a tak¿e… z kim mogli siê spotkaæ w 
takiego kamienia nale¿a³o do mistrza runicznego, który swych odkrywczych, ³upieskich i handlowych 
by³ bieg³y nie tylko w stawianiu liter, ale tak¿e zna³ wêdrówkach przed tysi¹cem lat…
odpowiednie zaklêcia, kolejnoœci stawiania znaków i 

We wczesnym œredniowieczu w Skandynawii mieszka³y ceremoniê. Stawianie znaków by³o g³ównie domen¹ 
dwie grupy ludnoœci - Normanowie i Finowie. By³y to mê¿czyzn, kobiety uprawia³y wiele innych rodzajów 
zupe³nie ró¿ne ludy, Finowie nale¿eli do grupy ludów magii, która by³a tylko im dostêpna.
ugrofiñskich, z której wywodz¹ siê tak¿e Estoñczycy czy 

Oczywiœcie nagrobek pechowego Warega to nie jedyny Wêgrzy. Finowie byli ³owcami i hodowcami reniferów i 
dowód istnienia relacji skandynawsko - wo³oskich. s³ynêli przy okazji z szamanów i czarowników, którymi 
Nazwa vlahi pochodzi z jêzyka Gotów, którzy w ten straszono dzieci, je¿eli nie by³y grzeczne. (Mówiono, ¿e 
sposób nazywali ludy pos³uguj¹ce siê jêzykami przyjdzie Czarny Fin i je porwie.) Normanowie nale¿eli 
romañskimi i celtyckimi. Zapewne gdzieœ w V wieku do wspólnoty germañskiej, do okresu œredniowiecza byli 
zetknêli siê z Wo³ochami lub ich przodkami, kiedy bardzo odizolowani, w ich mowie i mitach przechowa³o 
wêdrowali po terenach po³udniowej Europy i toczyli siê wiele elementów wspólnych dla wszystkich ludów 
walki z upadaj¹cym Cesarstwem Rzymskim. Wzmianka o indoeuropejskich - Germanów, Rzymian, Greków, 
ludzie, który identyfikuje siê z Wo³ochami znajduje siê S³owian a nawet Hindusów. 
tak¿e w dzie³ach islandzkiego skalda i kronikarza, 

Na pocz¹tku okresu wikingów zaczê³y siê rysowaæ Snorriego Strulssona, który w XII wieku spisywa³ stare 
ró¿nice, powoli wyodrêbnia³y siê dialekty: norweski, sagi, podania i mity, aby nie przepad³y w wiekach 
duñski i szwedzki. Jednoczeœnie zaczyna³y siê tworzyæ póŸniejszych. 
królestwa, mniej lub bardziej trwa³e. Kiedy rozpoczê³a siê 

Koñcz¹c, jeœli Wo³osi byli w stanie „podstêpem zabiæ” tak wielka ekspansja Skandynawów, Ka¿dy z tych regionów 
doœwiadczonych wojowników i rabusiów, jakim byli by³ zainteresowany innym kierunkiem podboju - 
wikingowie, musieli budziæ s³uszny respekt. A wiêc… Norwegowie kierowali siê na zachód, kolonizuj¹c 
nasi tam BYLI!Islandiê i inne wyspy Atlantyku. W koñcu z Islandii 

wyruszy³y wyprawy, które odkry³y Grenlandiê i Amerykê Szymon Wielgus
Pó³nocn¹. Duñczycy, czêsto na spó³kê z Norwegami 
naje¿d¿ali Angliê i pañstwo Franków. Zak³adali te¿ 
siedziby nad Ba³tykiem - Na Wolinie by³a twierdza 
wikingów duñskich zwana Jomsborg, a w okolicy Elbl¹ga 

*1) wygl¹d Wikinga oko³o XI wieku uzbrojonego w miecz, tarczê i topór bojowy 
skeggox

*2) Prawdopodobny wygl¹d Wo³ocha oko³o XIw uzbrojonego w maczugê i ³uk na 
podstawie: Wiedeñski Kodeks Iluminowany 1330rok

Wo³osi na kamieniu wikingów.C
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D R U K A R N I A

Proponujemy Naszym Czytelnikom 

pozycje ksi¹¿kowe, 

które mo¿na nabyæ w WOK 

w Ochotnicy Górnej

Wszelkie pytania odnoœnie ksi¹¿ek 
prosimy kierowaæ pod nr tel. kom. 504 952 143

Rafa³ Kula 

Nowy Targ, ul. Parkowa 1
kom: 0 501 425 138

e-mail: emidruk@wp.pl

„Wokó³ legendy 
Ognia”

„Liberator w  
gorcach”

„Za nasom œlebode
za ojczyzne mi³om”

Od „Or³a”
do „Zawiszy”
Gorce 1943

Zeszyty historyczne
Bohaterowie z
Waksmundu

Zeszyty historyczne
Historia 1 PSP AK

„Œpiewnik 
Góralskiej pieœni 

religijnej”

Górale w walce
o niepodleg³oœæ 

Polski

„Œpiewnik 
Górali Polskich”

„Ma³opolska 
i Podhale
w latach 

wielkiej wojny
1914 - 1918"

Zeszyty historyczne
Dziennik mjr. 
„Lamparta”

Juliana Zapa³y
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RzeŸby Pana Franka Królczyka
z Ochotnicy Górnej - Jamne / Niemcy


