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JAROSZOWIECKIE  
SANKTUARIUM
W  maju minęło 20  lat jak bp  Adam Śmigielski z  Sos-
nowca przy współudziale bp. Mieczysława Jaworskiego 
z  Kielc i  ok. 50  duchownych, uroczyście poświęcił koś-
ciół w  Jaroszowcu. Z  kolei za  rok będzie kolejny jubile-
usz jaroszowieckiej świątyni. W  1996 r.  Ksiądz Biskup 
ogłosił kościół w  Jaroszowcu Sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych. Dwa lata temu parafia 
obchodziła jubileusz 35  lecia powstania, a  10  lat temu 
proboszczem parafii Jaroszowiec został ks. Jan Wieczo-
rek. To  skłania do  pogłębienia swojej wiedzy na  temat 
jaroszowieckiej świątyni, jej historii i  współczesności. 
Wielu mieszkańców Jaroszowca i nie tylko brało czynny 
udział w  jej budowie i  pamięta doskonale jakie to  były 
czasy i  jak to wtedy było. Dziś cieszy ona oczy parafian 
jak i przybywających do niej pielgrzymów. Wspomina-
jąc początki parafii warto zapoznać się ze  wspomnie-
niami jej pierwszego proboszcza, ks  Stanisława Ferta, 
zamieszczonymi w  tygodniku katolickim „Niedziela” 
z 2000 roku:
„Pośród wzgórz jurajskich, wśród zieleni drzew w enkla-
wie śródlesia, na szlaku Orlich Gniazd znajduje się nie-
wielka miejscowość fabryczna–Jaroszowiec. W  tym 
pięknym zakątku diecezji sosnowieckiej znajduje się 
sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomoży-
cielki Wiernych. Kult Matki Bożej w tym miejscu sięga 
początku XX w., czyli samego początku powstania Jaro-
szowca. Początkowo miejscowość należała do parafii św. 
Andrzeja w  Olkuszu. Wśród ówczesnych mieszkań-
ców Jaroszowca znaleźli się ludzie zauroczeni działal-
nością św. Jana Bosko i  działalnością salezjanów, oraz 
szerzonego przez to  Zgromadzenie kultu NMP Wspo-
możycielki Wiernych. W  posiadaniu sanktuarium 
są  dokumenty świadczące o  bezpośrednich kontak-
tach tutejszych mieszkańców z  Turynem we  Włoszech 
(Jan Banyś). Taka jest zapewne geneza budowy kaplicy 
ku  czci Najświętszej Maryi Panny. Wspomożycielki 
Wiernych w  Jaroszowcu. Od  zrodzenia się koncepcji 
do  jej realizacji musiało upłynąć wiele lat, trzeba było 
pokonać bardzo dużo przeszkód.

Ważną datą w  historii naszego sanktuarium jest 
dzień 8  czerwca 1922 r.  Wówczas to  podczas ogólnego 

OPRACOWAŁ JANUSZ DZIATŁOWICZ

Jaroszowieckie sanktuarium

18. VIII. 1929 r. proboszcz olkuski ks. Paweł Frelek dokonał 
poświęcenia kaplicy i odprawił pierwszą Mszę świętą 
w Jaroszowcu. Okolicznościowa kartka. 

Msza święta odprawiana przed kaplicą, pod krzyżem 
ustawiono ołtarz. Fotografia  prawdopodobnie 
przedwojenna. Autor nieznany.
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Przygotowanie placu budowy- wycinka drzew.

W trakcie budowy. 

Coraz bliżej szczytu.

zebrania mieszkańców Jaroszowca podjęto decyzję 
o budowie kaplicy. Upłynęło aż siedem lat zanim wybu-
dowano kaplicę liczącą zaledwie 50  m2. Główną przy-
czyną opóźnienia budowy był brak terenu pod budowę. 
Tak wówczas jak i  obecnie nie ma  tu  gruntów prywat-
nych.  18  sierpnia 1929 r.  proboszcz olkuski ks. Paweł 
Frelek dokonał poświęcenia kaplicy i  odprawił w  niej 
pierwszą Mszę św. Odtąd księża wikariusze z  Olkusza 
co jakiś czas byli dowożeni do Jaroszowca celem odpra-
wienia Mszy św. dla wiernych tutejszej miejscowości. 
W  kaplicy tej w  głównym ołtarzu został umieszczony 
obraz Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 
Wiernych–kopia obrazu Matki Bożej Wspomożycielki 
z Turynu. Obraz ten namalował uczeń Jana Matejki Jan 
Szczęsny Stankiewicz. Obraz Matki Bożej Wspomoży-
cielki stał się przedmiotem kultu nie tylko dla miesz-
kańców Jaroszowca, ale dla wiernych całej okolicy. 
Na  dzień odpustu szli wierni czciciele Maryi tworząc 
tzw. kampanię. Wokół obrazu Matki Bożej zaczęły się 
jawić dziękczynne wota za otrzymane łaski.

W  latach 1958-1966 na  terenie Jaroszowca wybudo-
wano nowe zakłady produkcyjne. Hutę Szkła Walcowa-
nego i  Szkłomasz. Powstały również bloki mieszkalne. 
Kaplica nie mogła pomieścić nawet małej cząstki tych 
wiernych, którzy nie bali się wypełniać praktyk religij-
nych. Zaistniała konieczność budowy nowej świątyni. 
Przez wiele lat władze państwa ignorowały prośby 
wiernych o pozwolenie na budowę kościoła. Księża rek-
torzy: ks. Stanisław Pułka, ks. Zenon Kudła, ks. Gołą-
bek nie byli w  stanie pokonać złej woli przedstawicieli 
władzy.

W  dniu 19  września 1978 r.  biskup kielecki Jan Jaro-
szewicz wydał dekret erygujący parafię NMP Wspo-
możycielki Wiernych w Jaroszowcu, ustanawiając tym 
samym pierwszego proboszcza tejże parafii. Po  wielo-
letnich staraniach o  pozwolenie na  budowę kościoła 
27 marca 1981 r. parafia wreszcie pozwolenie otrzymała, 
decyzją ówczesnego wojewody katowickiego. Radość 
była ogromna. To  wydarzenie wielu wiernych uznało 
za jeden z cudów Matki Bożej Wspomożycielki. Natych-
miast powołano Komitet Budowy Kościoła pod przewod-
nictwem Stanisława Dymczyka, ale dopiero 9 maja 1983 
roku Ministerstwo Leśnictwa wyraziło zgodę na  prze-
kazanie parafii w  wieczystą dzierżawę 1,74  ha  terenu 
pod budowę kościoła, założenie cmentarza grzebalnego 
i budowę plebanii. Rok później rozpoczęto budowę.

2 lipca 1984 r. po odprawieniu koncelebrowanej Mszy 
św. ku czci Matki Bożej licznie zgromadzeni wierni przy-
stąpili do  robienia wykopów pod fundamenty kościoła 
i  obiektów towarzyszących. Przyznać trzeba, że  wielu, 



5

Jaroszowieckie sanktuarium

bardzo wielu mieszkańców nie wierzyło, że  będzie 
rzeczą możliwą wykonanie zaplanowanych obiektów. 
Parafia jest mała, liczy zaledwie niewiele ponad 2  tys. 
mieszkańców. Ludzie nie są  bogaci, ale ogromny zapał 
do pracy, drobne, lecz stale przekazywane ofiary więk-
szości mieszkańców, ofiarowane cierpienia oraz gorące 
modlitwy i  niewątpliwe wspomaganie Patronki–Maryi 
Wspomożycielki Wiernych sprawiły, że  zaplanowane 
obiekty zostały wybudowane. Wybudowane obiekty 
były realizowane według projektu architekta inż. Zyg-
munta Fagasa i obliczeń konstrukcyjnych inż. Krystiana 
Błaszczoka z „Miastoprojektu” z Katowic. Wystrój wnę-
trza zaprojektował i  wykonał artysta rzeźbiarz Jan 
Funek z Krakowa”. Ponadto malowidła są dziełem arty-
sty- malarza ks. Antoniego Poloniaka. Budową kiero-
wał olkuszanin Jan Wójcik, a  nadzorował Zbigniew 
Węglarz z  Zalesia. Kamień węgielny poświecił Ojciec 
Święty Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Pol-
ski, 20 czerwca 1983 roku w Katowicach.

Entuzjazm rósł niemal z  dnia na  dzień. Zaangażo-
wanie dużej części parafian było wręcz zadziwiające, 
a  także budzące zazdrość u  tych, którzy do prac społecz-
nych z  dużym trudem mogli zwerbować zaledwie kilka 
osób. Bywało, że prosiłem, by do pracy przyszło 30 osób, 
a  przychodziło 50, 100 i  150. Pieniędzy również jakoś 
wystarczało. To  zaangażowanie w  budowę kościoła było 
głębokim i znamiennym wyznaniem wiary. Ta świątynia, 
tak jak zresztą każda, jest świadectwem tego, że Chrystus 
żyje w  sercach ludzi. Promieniujące szczęściem twarze, 
czasem łzy radości przy zakończeniu jakiegoś etapu, które 
obserwowałem, dawały mi  dowody, że  ci  ludzie kochają 
Jezusa. Cóż wobec tych faktów mogły znaczyć pojedyn-
cze ludzkie złośliwości, choćby wypowiadane w  takich 
słowach: „Coś ty  głupi? Pójdziesz księdzu pomnik budo-
wać? Doprawdy nic!

25 marca 1992 r. ta część diecezji kieleckiej, gdzie znaj-
duje się Jaroszowiec, została wyłączona z  diecezji kie-
leckiej i  włączona do  nowo utworzonej diecezji sosno-
wieckiej. 21 maja 1995 r. bp Adam Śmigielski z Sosnowca 
przy współudziale bp. Mieczysława Jaworskiego z Kielc 
uroczyście poświęcił nasz kościół. Rok później 24  maja 
1996 r. Ksiądz Biskup ogłosił kościół w Jaroszowcu sank-
tuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. 

Niewątpliwym atutem tutejszego sanktuarium jest 
skromny, ale piękny wystrój wnętrza sprzyjający sku-
pieniu i  modlitwie oraz wspaniałe piękno przyrody 
otaczającej świątynię. „Majestat przyrody wycisza serc 
gwar, podziw i zdumienie, rodzi modlitw żar”–śpiewają 
pielgrzymi wędrujący po duktach leśnych podczas pro-
cesji różańcowej wchodzącej w  program nocnych czu-

wań odbywanych w  ostatni piątek miesiąca od  maja 
do października”.

Pierwszy proboszcz parafii ks. Stanisław Fert 
w książce pt. „Parafia i Sanktuarium Najświętszej Marii 
Panny Wspomożycielki Wiernych w  Jaroszowcu” tak 
wspomina dni poprzedzające konsekrację:

Rok 1995 rokiem konsekracji kościoła.
W  pierwszym dniu Nowego roku, w  uroczystość Świę-
tej Bożej Rodzicielki NMP, poinformowałem parafian, 
ze  najważniejszym wydarzeniem na  które oczekujemy, 
będzie w tym roku uroczyste poświecenie naszego koś-
cioła, czyli konsekracja wielkiego dzieła naszej Wiery, 
naszego trudu, naszej ofiary i modlitwy. Rządca diecezji, 
ks. bp  Adam Śmigielski od  dłuższego już czasu doma-
gał się, by  w  takim stanie, jakim kościół jest, dokonać 
jego poświecenia. Dzień uroczystości został ustalony 
na  niedzielę 21  maja. Wcześniej odbędą się misje para-
fialne, od 7- 13 maja. Celem misji będzie duchowe przy-
gotowanie całej naszej wspólnoty na  to  ważne wyda-
rzenie w  dziejach parafii. Przed tą  uroczystością czeka 
nas wiele pracy i dużo finansowych wydatków. Wyra-
ziłem też przekonanie, że  ci  którzy od  początku włączą 
się w parafialne prace i ofiary, na pewno tego nie żałują 
i  na  pewno przez to  nie czują się bardziej biednymi. 
Mogą się czuć dumnymi z  dzieła, które przetrwa być 
może całe pokolenia. /…/

W  niedzielę 19  lutego ogłosiłem, że  parafia nadal jest 
winna właścicielowi firmy od marmurów p. Michalczy-
kowi 53  123  000 zł., a  artyście rzeźbiarzowi p.  Janowi 
Funkowi 20  000  000 zł. Poinformowałem także, 
że  pomimo tak dużego zadłużenia, od  kilku tygodni 
załatwiana jest sprawa ławek do kościoła, na które sam 
materiał będzie kosztował ok. 50  mln. zł. Sądzę, że  moi 
czytelnicy raz po raz nie mogą się nadziwić, jak można 
już będąc zadłużonym jako gospodarz parafii, decydo-
wać się na  dalsze zadłużenia, Przecież to  bardzo nie 
rozsądne działanie. Niestety, podczas całej budowy 
wiele razy takie działania były podejmowane, a  potem 
dzięki Bożej pomocy i ludzkiej ofiarności wychodziliśmy 
z zadłużeń.

W  niedziele 5  marca parafianie usłyszeli, że  za  poży-
czone pieniądze zakupiliśmy 14  m  sześciennych bali 
modrzewiowych na ławki. Wyjaśniłem, że to była szcze-
gólna okazja, ponieważ bale są  już wysuszone i  dużo 
tańsze niż żądali inni sprzedawcy. Podejmujemy kolejne 
wydatki pomimo zadłużeń, licząc na ofiarność parafian 
i  mając nadzieję, że  wykonawcy poczekają na  zapłatę. 
Pisząc o  sprawach finansowych warto wspomnieć, 
że  złotówka wtedy ciągle traciła na  wartości i  tak, 
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jeżeli w  roku 1990 za  1  U$  płacono 9,5  tyś zł, to  w  1995 
r.- 24 200 zł. 1 stycznia 1995 roku przeprowadzono deno-
minację złotego wg  kursu: 1  nowy zł  = 10  000 starych 
zł. /…/

Misje przed konsekracją.
Dla każdej rodziny zostało przygotowane zaprosze-
nie do  udziału w  misjach, program misji i  zaproszenie 
na uroczystość konsekracji kościoła. Oto jego treść.

Szanowni bracia i  siostry- parafianie kościoła NMP 
Wspomożenia Wiernych w  Jaroszowcu. My, was dusz-
pasterze dzielimy się z  Wami radością- w  dniu 21.V.1995 
r.  nasza parafia będzie przeżywać historyczne wydarze-
nie- KONSEKRACJĘ KOSCIOŁA, który jest dziełem naszej 
wspólnej wiary i  dziełem naszych rąk. Nie wystarczy 
jednak by  kościół lśnił artystycznym pięknem. Trzeba, 
by  każdy z  nas, by  cała parafia lśniła pięknem życia 
Bożego. Potrzeba nam duchowego oczyszczenia i  ubo-
gacenia Bożą Łaską. Dlatego tę  uroczystość poprzedzą 
Misje Parafialne., na  które każdego z  Was serdecznie 
zapraszamy. Misje poprowadzi ks. Henryk Korzeniowski- 
salezjanin z Łodzi. Módlmy się gorąco o skuteczność tych 
Misji dla wszystkich i dla każdego z Nas.

Wasi duszpasterze:  
ks. proboszcz Stanisław Fert, ks. Wiesław Żmija.

/…/ Wyjaśnić warto, że  to  na  zaproszenie, ks. bp. Śmi-
gielskiego, misje zgodził się poprowadzić znany misjo-
narz salezjański ks. Henryk Korzeniowski z  Łodzi. 
Misjonarz pod każdym względem był osobowością nie-
zwykłą i wszelkie nabożeństwa i konferencje były zara-
zem przystępne i  na  wysokim poziomie wiedzy teolo-
gicznej, porywające żarliwością wiary misjonarza. Nic 
tedy, dziwnego, że  wierni licznie przybywali na  nabo-
żeństwa misyjne w ciągu całego tygodnia, licznie przy-
stępując do sakramentów świętych. Szczególnym nabo-
żeństwem była Droga Krzyżowa. Był piątek 12  maja 
1995 roku, misje miały się już ku  końcowi. Wszyscy 
wierni zgromadzili się tym razem przy kaplicy, która 
od  1929 roku była miejscem kultu dla całych pokoleń 
wiernych. Przy tym kościele był przygotowany nowy 
krzyż misyjny, który miał stanąć przy nowym kościele. 
Krzyż został udekorowany koroną z  zielonych gałązek 
i kwiatów. Ten ciężki krzyż brały na swe ramiona zmie-
niające się grupy wiernych. Niesiono krzyż ulicą Leśną, 
przystawano podczas rozważania poszczególnych sta-
cji Drogi Krzyżowej i z pierścieniami pasyjnymi, powoli 
posuwano się ku  głównej stacji, którą był nowy koś-
ciół. Każdy chciał choć przez chwilę nieść, albo choćby 
dotknąć dłonią tego ważnego znaku naszego zbawienia 
i zarazem znaku, który miał być dla parafii przypomnie-

niem przeżyć misyjnych przed konsekracją kościoła. /…/
Dni dzielące misje od  dnia konsekracji wypełnione 

były intensywnymi pracami szczególnie związanymi 
z  uporządkowanie terenu wokół kościoła i  plebanii, 
z dekoracjami na zewnątrz i wewnątrz kościoła, z przy-
gotowaniem miejsc do  parkowania samochodów oraz 
z  przygotowaniem plebani na  przyjęcie gości. Nadszedł 
wreszcie dzień tak wyczekiwany od  początku roku- 
21  maja. Biskup Adam Śmigielski z  Sosnowca, bp  Mie-
czysław Jaworski z Kielc, księża z diecezji sosnowieckiej 
i  kieleckiej oraz wierni z  naszej i  innych parafii podą-
żali ku  kaplicy wybudowanej w  1929 roku. Od  tamtej 
to  kaplicy miała wyruszyć procesja z  Obrazem NMP 
Wspomożycielki Wiernych czczonym od  kilku dzie-
sięcioleci. W  procesji uczestniczyły dzieci, które były 
u  Pierwszej Komunii, ministranci, lektorzy, dzieci 
szkolne ze  szkolnym sztandarem Orła Białego, Koło 
Gospodyń z  naszej parafii i  innych parafii dekanatu. 
Ochotnicza Straż Pożarna z  Bogucina Dużego, kapłani, 
biskupi i za biskupami niesiony był Obraz NMP Wspo-
możycielki Wiernych. Obraz na początku wzięli na swe 
ramiona czterej członkowie Komitetu Budowy: Prze-
wodniczący- p. Stanisław Dymczyk z Jaroszowca, p. Ste-
fan Mrówka z Zalesia, p. Mieczysław Hajduła z Pazurka 
i  p.  Stefan Tomsia z  Bogucina Dużego. W  bliskiej odle-
głości od  kościoła Obraz przejęły dzieci szkolne. Drzwi 
od  kościoła były zamknięte. Wszyscy zatrzymali się 
przed nimi. W imieniu wspólnoty parafialnej powitalne 
przemówienie wygłosił p.  Przewodniczący Stanisław 
Dymczyk. Następnie wręczył Biskupowi klucz do otwar-
cia drzwi kościoła. Drzwi zostały otwarte./…/ Krótkie 
wprowadzenie wygłosił główny celebrans- biskup Śmi-
gielski. Następnie odmówił modlitwy wstępne doty-
czące konsekracji kościoła i  pokropił wodą święconą 
ołtarz i  cały kościół. Po  pokropieniu kościoła na  Gloria, 
chór razem z  wiernymi odśpiewał podniosłe ludzkie 
Chwała na  wysokości Bogu… i  rozpoczęła się liturgia 
Słowa Bożego./…/ Po odśpiewaniu modlitwy konsekra-
cyjnej bp Adam namaścił ołtarz, a bp Mieczysław ściany 
kościoła. Chór wykonywał kolejne pieśni, do  komunii 
przystąpili liczni uczestnicy uroczystości. Po  rozdaniu 
komunii św. Recytowaną poezję dziękczynną odczy-
tała studentka- Aleksandra Barczyk. Następnie prze-
mówił bp  Mieczysław Jaworski przekazując życzenia 
od  biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana. /…/ Koń-
cowym aktem całej uroczystości były podziękowania 
i  kwiaty złożone na  ręce proboszcza przez dzieci, mło-
dzież i  w  imieniu całej wspólnoty przez p.  Stanisława 
Dymczyka- przewodniczącego Komitetu Budowy oraz 
p.  Teresę Nowak. Przed udzieleniem błogosławieństwa 
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biskup sosnowiecki prosił jeszcze o  modlitwę w  wielu 
intencjach, a  następnie razem z  biskupem Jaworskim 
udzielił błogosławieństwa. Na  zakończenie wszyscy 
odśpiewali pieśń; Nie rzucim Chryste świątyń twych…
Zaproszeni goście udali się na plebanię./…/

Bp  Adam Śmigielski przekazał proboszczowi infor-
mację, że  już następnego dnia, w  poniedziałek 22  maja, 
udał się na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II do Skoczowa i Żywca i dzielił się swoją radością prze-
żytą poprzedniego dnia w Jaroszowcu. Opowiadał Ojcu 
św. i biskupom o naszej parafii i o naszych dokonaniach.

Bp Mieczysław Jaworski, który z racji konsekracji koś-
cioła ofiarował naszej parafii nową, piękną monstrancję, 
z wielką radością i wdzięcznością mówił o swych przeży-
ciach podczas uroczystości w poprzednią niedzielę./…/

I tak to, co wydawało się niemożliwe, stało się realne. 
A  stało się to  dzięki dobrym ludziom, którzy chętnie 
działali pod natchnieniem danym im przez Pana. Tak Jak 
Szymon Piotr i oni zawierzyli słowu Chrystusa: Wypłyń 
na  głębię. Pan Bóg ciągle przez wieki wybiera sobie 
ludzi, którzy potrafią Mu zaufać. Matka Boża wynajduje 
sobie ludzi, nawet małe dzieci, jak te w Fatimie, by zle-
cać im włączenie się w zbawcze plany Boże. Takich ludzi 
było i zapewne jest bardzo wiele w parafii Jaroszowiec, 
bo  dzięki nim Bóg mógł dokonać tego, co  według ludz-
kiej logiki wydawało się nie możliwe, a  stało się moż-

Uroczysta msza z okazji 35 lat parafii Jaroszowiec.  
Mszę św. odprawia ks. bp Grzegorz Kaszak. Pierwszy z lewej  
ks. Stanisław Fert- proboszcz parafii Jaroszowiec, pierwszy 
z prawej ks. Andrzej Ciszewski- proboszcz Parafii Klucze.

NMP Wspomożycielka Wiernych- Tytuł Wspomożycielki 
Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których 
Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski 
swoich dzieci. Pierwszym, który w historii Kościoła użył 
słowa „Wspomożycielka”, jest św. Efrem, diakon i największy 
poeta syryjski, doktor Kościoła. Pisze on wprost, że „Maryja 
jest orędowniczką i wspomożycielską dla grzeszników 
i nieszczęśliwych”. Jej słynny wizerunek w Turynie został 
namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz 
salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych. Wielkim czcicielem Matki 
Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, 
kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem 
Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan 
Wyszyński.
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liwe. To tak jak przy cudownym połowie ryb potrzebni 
byli ludzie do zarzucania sieci i do wyciągnięcia niespo-
dziewanego połowu- podsumowuje na  ostatnich stro-
nach ks. Stanisław Fert.
O  „koralowym jubileuszu” parafii Jaroszowiec obcho-
dzonym w  2013 roku pisze Agnieszka Lorek w  tygo-
dniku katolickim „Niedziela”- edycja sosnowiecka:
19  września 1978 r.  stał się datą ważną dla wówczas 
żyjących, jak i dalszych pokoleń związanych z Jaroszow-
cem. Wtedy ustanowiona została niezależna parafia pw. 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych… 
Przypominamy sobie trudne i  czasem nawet bolesne 
chwile przeżywane wraz z  pierwszymi duszpasterzami, 
kiedy jeszcze nie było parafii, nabożeństwa pod gołym 
niebem, budowę kaplicy i  początki walki o  miejsce pod 
nowy kościół. Nie sposób też nie pamiętać długiego, jakże 
owocnego duszpasterzowania naszego niezapomnianego 
proboszcza, ks. kan. Stanisława Ferta, jego determinacji 
w  walce o  nową parafię, świątynię, jej budowy i  jedno-
cześnie rozkwitu życia duchowego.–mówi Krystyna Haj-
duła z Pazurka…

Pisząc o  jubileuszu jaki przeżywa jaroszowiecka 
wspólnota nie sposób nie wspomnieć o  świątyni, która 
ujmuje swym pięknem już na  zewnątrz. Gdy wejdziemy 
do  środka, naszą uwagę zwróci symbolika i  nowoczes-
ność. Atutem tutejszego sanktuarium jest skromny, ale 
piękny wystrój wnętrza sprzyjający skupieniu i  modli-
twie oraz piękno przyrody otaczającej świątynię–zazna-
cza Stanisław Półkoszek z Jaroszowca.

We  wnętrzu na  uwagę zasługuje ołtarz główny 
z  przedstawieniem Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możenia Wiernych w  otoczeniu świętych i  błogosła-
wionych oraz Czterech Ewangelistów, a także tajemnice 
różańcowe i  stacje Drogi Krzyżowej oraz witraże pro-
jektu Józefa Furdyny. Przed świątynią usytuowany jest, 
na  20-tonowej skale, pomnik św. Jana Pawła II, autor-
stwa Józefa Siwonia… Od  1994 r.–z  inicjatywy ówczes-
nego diecezjalnego duszpasterza rodzin diecezji sosno-
wieckiej, ks. kan. Kazimierza Rapacza, w porozumieniu 
i  za  zgodą proboszcza ks. kan. Stanisława Ferta–odby-
wają się tutaj nieprzerwanie spotkania z  Matką Bożą 
podczas tutejszych „czuwań” To  już tradycja.

Ks. Jan Wieczorek, który objął tutejsze duszpaster-
stwo, postanowił kontynuować dzieło, a  nawet wię-
cej–nadać spotkaniom jeszcze większy wymiar i bogat-
szą oprawę. Od  tej pory do  udziału w  nich zapraszani 
są  kapłani z  terenu naszej diecezji i  spoza jej granic, 
którzy podczas koncelebrowanej Eucharystii modlą 
się w konkretnej intencji. Na początku Mszy św. każdy 
kapłan oraz intencja, w  której sprawuje Najświęt-

szą Ofiarę, przedstawiane są  przez kustosza sanktua-
rium. Wierni niezwykle chętnie i  licznie przyjeżdżają 
na  te  niepowtarzalne, wyjątkowe w  swoim klimacie 
czuwania, które mają już ustalony przebieg i zasady.

– Dla mnie to ogromna radość, że zainaugurowane 21 lat 
temu maryjne comiesięczne czuwania w sercu Jaroszowca 
nie tylko są, ale zyskały nowy, wspaniały wymiar. 
Aż  serce rośnie, że  z  roku na  rok, z  miesiąca na  miesiąc 
zataczają coraz szersze kręgi, rozrasta się ta  jaroszowie-
cka rodzina, która od  maja do  października tak licznie 
odpowiada na  wezwanie Bożej Matki – podkreśla dziś 
już emerytowany proboszcz parafii w  Jaroszowcu, ks. 
kan. Stanisław Fert.

– W jaroszowieckich spotkaniach jest rzeczywiście coś 
wyjątkowego, coś co  przyciąga jak magnes. Wielu piel-
grzymów podkreśla, że jak się raz tutaj przyjedzie, to chce 
się z radością wracać znowu. Przypisuję to niebu, ale rów-
nież niesłychanej kreatywności Księdza Proboszcza. Wia-
domo, że dzisiaj nie jest łatwo o jednym czasie i w jednym 
miejscu zebrać, przyciągnąć tak liczną rzeszę nas, kapła-
nów, a  do  Jaroszowca ciągną wszyscy z  własnej i  nie-
przymuszonej woli. To  swoisty fenomen!–przyznaje ks. 
Tomasz Nowak, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu.

Koralowy jubileusz jaroszowieckiej parafii był wyjąt-
kową okazją do  pokazania, że  ta  wspólnota jest nadal 
żywa, że  parafia to  nie tylko budynek kościoła, pleba-
nia i ksiądz, ale że wszyscy mieszkańcy parafii są ludźmi 
wiary. Naśladujemy swoich rodziców, dziadków i  pra-
dziadków, którzy wiernie wytrwali w wierze katolickiej 
i nam ją przekazywali. Nie wstydzimy się tego, że jeste-
śmy z  Jaroszowca, ale jesteśmy z  tego dumni–zaznacza 
organista z 31-letnim stażem, Stanisław Szota.

Przy okazji obchodów jubileuszu 35 lecia parafii Jaro-
szowiec, w  niedzielę 15  września 2013 roku, proboszcz, 
kustosz sanktuarium- ks. Jan Wieczorek pytany, czego 
życzyć można proboszczowi parafii odpowiedział pro-
sto – dalszej wspaniałej współpracy, oraz tak oddanych 
parafian, reagujących pozytywnie na  każdą sugestię. 
Życzliwość, ofiarność oraz lojalność wobec proboszcza 
to wyróżnik tej wspaniałej wspólnoty!

W artykule wykorzystano fragmenty tekstów pocho-
dzące z ksiązki „Parafia i Sanktuarium Najświętszej Marii 
Panny Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu” – ks. 
Stanisław Fert, oraz fotografie w niej zamieszczone; „W 
Jaroszowcu”- ks. Stanisław Fert- tygodnik „Niedziela” nr 
40/2000; „Koralowy jubileusz”- Agnieszka Lorek- tygo-
dnik „Niedziela” nr 37/2013.
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OPRACOWAŁ JANUSZ DZIATŁOWICZ

Ponad sto lat ma  budynek dworcowy dawnej stacji 
Rabsztyn- dziś Jaroszowiec Olkuski. Jeszcze dziś na bocz-
nej ścianie budynku można odczytać ten napis. Budowę 
budynku dworca kolejowego stacji Rabsztyn ukończono 
w  1913 r.  Stacja Rabsztyn byłe jedną z  wielu na  tra-
sie drogi żelaznej Iwanogrodzko- Dąbrowskiej (Dęblin- 
Dąbrowa Górnicza). 130 lat temu- 21  stycznia 1885 r.-
-oddano do użytku ten trakt kolejowy. Cztery dni później 
przejechał tą trasą pierwszy pociąg.

„Miałem wtedy 25  lat i mieszkałem w Bydlinie- opowia-
dał swego czasu Wawrzyniec Kalarus- gdy tylko dowie-
dzieliśmy się, że  po  ułożonych torach będzie jechał pociąg 
wybraliśmy się pieszo na jego powitanie. Szliśmy, a właści-
wie brnęliśmy po śniegu, który sięgał do kolan, aby dotrzeć 
w  pobliże torów. Uzbierała się nas tu- gdzie obecnie jest 
stacja Rabszyn- spora grup ludzi z Cieślina, Kolbarku, Byd-
lina i  Golczowic. Niektórzy z  widłami, niektórzy z  kijami. 
Każdy musiał mieć coś do  obrony, bo  wieści były różne, 
a wszystkie straszne. Jedni twierdzili, że to pojedzie diabeł 
żelazny buchający dymem i parą, inni mówili, że to będzie 
smok ziejący ogniem i  choć jeździ po  specjalnych torach, 
to  czasami zjeżdża z  nich i  pustoszy wszystko wokoło. 
Wymarzliśmy okropnie oczekując kilka godzin na  stwora 
trudnego do wyobrażenia. Dopiero po południu- może była 

trzecia- usłyszeliśmy jakiś strasznie głośny i  przeraźliwy 
gwizd. Potem ziemia zaczęła drżeć. Niektórzy próbowali 
uciekać w  głąb lasu chowając się za  drzewa, po  chwili 
jednak szybko wracali. Niektórzy klękali i  zaczynali mod-
litwę, ale gdy z  zakrętu wyłonił się czarny kolos ziejący 
dymem, wszyscy padli na ziemię i z wielką trwogą oczeki-
wali na to co jeszcze mogło się wydarzyć. Nic jednak się nie 
wydarzyło. Parowóz z trzema wagonami przejechał, nawet 
się nie zatrzymał, a nam nie pozostało nic innego jak wrócić 
do  domu. W  drodze powrotnej było wesoło, bo  wszyscy 
z wszystkich się wyśmiewali.”

W  1834 po  zabezpieczeniu programu rozwoju szos 
bitych Drucki Lubecki (minister skarbu w Królestwie Pol-
skim, założyciel Banku Polskiego)zajął się hutnictwem–
realizując Testament Górniczy. W  okolicach Skarżyska 
Kamiennej postanowił wybudować duży nowoczesny 
zakład. Rada więc rekomendowała umieścić nową hutę 
we  wsi Bodzechowo koło Skarżyska Kamiennej i  tam 
doprowadzić szosę lub inną drogę. Jeden z  dyrektorów 
Banku Polskiego Henryk Łubieński zainteresował pana 
ministra nowym środkiem lokomocji jaką stała się kolej. 
W  porównaniu z  wozem konnym na  szosie jest o  wiele 
wydajniejsza. Bank Polski wysyła więc inżyniera Sta-
nisława Wysockiego do  Austrii, a  inż. Syplewskiego 

Budynek stacji Rabsztyn. (1947 r.) Foto: M. Z. Maryszewski. Wjazd pociągu do Olkusza od strony Sosnowca.  
Foto. J. Nowosad.
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do Wielkiej Brytanii. Obaj dochodzą do odmienny wnio-
sków. Wysocki jest za  rozwiązaniem tańszym, czyli 
za  pociągiem konnym. Syplewski przywozi z  Anglii 
pomysł na  pociąg parowozowy. Cytat: „Jeden parochód 
idąc po  kolei żelaznej, zważywszy na  ciężar przewieziony 
i  drogę odbytą, zdziałać może w  ciągu jednego dnia tyle 
co 375 koni ciągnących także po kolei żelaznej, ze względem 
na  potrzebną ich zmianę, albo co  1500 koni furmańskich, 
w  przewożeniu ciężarów po  drodze bitej; albo wreszcie 
co  7500 koni pocztowych, po  takiejże drodze w  przewo-
żeniu podróżnych prędkością nie mogą konie wyrów-
nać parochodom; tym bowiem, w  przewożeniu podróż-
nych, przebiegają, mniej więcej, 6  mil na  jedną godzinę.”. 
Rada podejmuje decyzje o  wybraniu napędu parowego 
ze  względu na  warunki terenowe w  Górach Świętokrzy-
skich.

Takie były początki kolei polskich. W  1845 Wielka 
Brytania i  Irlandia posiadały 4.082 km  linii kolejowych, 
Niemcy 2.043 km, Austro-Węgry 1.058 km, Francja 
tylko 870 km, Belgia 577 km, Rosja 144 km, Włochy 128 
km a Królestwo Polskie 483 km.

Na  mocy udzielonej przez rząd koncesji zawiązało się 
w  Warszawie towarzystwo krajowych kapitalistów pod 
nazwą: „Towarzystwo Drogi Żelaznej Iwanogrodzko- 
Dąbrowskiej” dla budowy i  eksploatacji wzmiankowanej 
drogi, biorącej początek na stacji Iwanogród, przez Radom, 
Bzin, Kielce do  Dąbrowy. /…/Jako firmowi założyciele 
Towarzystwa wystąpili z  podaniem o  koncesję właściciele 
ziemscy: Margrabia Zygmunt Wielkopolski, hrabia Tomasz 
Zamojski, Stanisław Karski, August Ostrowski i  Włady-
sław Laski; Przemysłowcy: Karol Scheibler, Wilhelm Ran, 
Leon Lowenstein, oraz bankierzy- Jan Bloch i  Leon Gold-
standt. Na  pewność utworzenia Towarzystwa założy-
ciele złożyli pierwiastkowo 250 tyś. rs.(rubli srebrnych), 
a  po  podpisaniu warunków koncesji przez pełnomocni-
ków Towarzystwa Jana Blocha i Laseckiego kaucję dopeł-
nili do  wysokości 1  mln rubli, jako gwarancję wykonania 
warunków zastrzeżonych w  ustawie i  wykończenie drogi 
w  przeciągu trzech i  pół lat od  chwili podpisania konce-
sji. W  zamian Towarzystwo otrzymało od  rządu porę-
czenie akcji i  obligacji, zagwarantowanie dopłat na  lat 50, 
po upływie jakiego to czasu droga żelazna wraz z taborem 
przejdzie na  wyłączna własność rządu. W  skład zarządu 
z wyboru akcjonariuszy powołani zostali: Margrabia Zyg-
munt Wielkopolski- Prezydujący, Jan Bloch- vice prazes. 
Sprawy techniczne i  gospodarczej natury powierzono inż. 
Izmaiłwowi i Cieszkowskiemu.

„W  całej ówczesnej Rosji carskiej budowa kolei sta-
nowiła złoty interes. Budowę rozpoczęto w  1882 roku. 
Zatrudniono przy niej około 18  tyś. robotników, spro-

wadzonych głównie z  guberni litewskiej i  zachodnich 
terenów cesarstwa rosyjskiego. Skoszarowani wzdłuż 
trasy, w  prymitywnych pomieszczeniach barakowych 
pracowali o  głodzie i  chłodzie znosząc najbardziej bez-
względne metody wyzysku. Na tym tle latem 1883 roku 
doszło do  otwartych wystąpień robotników sypiących 
nasypy kolejowe na odcinkach Kielce- Olkusz. Zbiegły się 
te wystąpienia z zaburzeniami wywołanymi przez robot-
ników kopalni galmanu w Bolesławiu.

Interesy Towarzystwa kolejowego reprezentował 
w  Olkuszu asesor Mazaraki. On  wykupywał ziemię 
pod budowę kolei, układał się z  właścicielami gruntów, 
zaopatrywał w budulec itp. Projekt Mazarakiego przewi-
dywał wzniesienie dworca kolejowego w pobliżu miasta, 
na to jednak władze carskie nie wyraziły zgody. Ostatecz-
nie został wybudowany zgodnie z  zarządzeniem władz 
carskich, w  znacznym oddaleniu od  Olkusza. Z  okolicz-
nych lasów dostarczono 30  tyś kloców drzewa na  pod-
kłady kolejowe, płacąc mieszkańcom Olkusza jako właś-
cicielom lasów miejskich po 5 kopiejek za sztukę. Za jedną 
morgę ziemi (ok. ½ ha) płacono wówczas, w  zależności 
od kategorii ziemi od 50- 100 rubli, co było cena stosun-
kowo wysoką. Z  zachowanych przekazów notarialnych 
wynika, że  wśród sprzedawców znalazło się wielu oko-
licznych mieszkańców. Wśród nich SA  chłopi za  Star-
czynowa; Walenty Kajda, Franciszek i  Jan Skubisowie, 
Andrzej Szotek. Z  Bukowna pochodzili: Józef Łętka, 
Andrzej Meres, Jan Cieślik, z  Olkusza zaś: Tomasz Kieł-
tyka, Ignacy Kajda, Tomasz Głąb, Ignacy Kluczewski 
i Wojciech Kasprzyk.

Roboty budowlane prowadzono z  dużym Naciskiem. 
Do  końca 1883 roku splanowano i  usypano prawie cały 
szlak kolejowy, który przygotowywano do  położenia 
dwóch torów, chociaż kolej miała być na  razie jednoto-
rowa. Zbudowano wszystkie budynki stacyjne z  wyjąt-
kiem Olkusza i  Miechowa i  wzniesiono 441 domków 
dróżniczych. Najtrudniejszym zadaniem była jednak 
budowa tunelu pod Miechowem. Długi na  746 m.  i  sze-
roki na 5,16 m przebity został 27 lipca 1883 roku pod górą 
znajdującą się między osadą Kamionki a  wsią Podleśna 
Wola. Tunel budowano tzw. systemem belgijskim pod 
kierownictwem inż. Fiedlera i  bezpośrednim nadzorem 
budowniczego z Włoch Forradiniego. Nad całością spraw 
technicznych czuwał z  ramienia Towarzystwa naczel-
nik dystansu Bolesław- Rupniewski. Budowa tunelu 
była pierwszym tego rodzaju osiągnięciem technicznym 
w  kraju i  wzbudzała zrozumiałe zainteresowanie oraz 
podziw współczesnych ludzi. Tunel pod stacją Miechów 
jak dotąd jedyny na  drogach Królestwa obmurowany 
cegłą, jakiej użyto ponad 3,5 mln sztuk.
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Do  najpoważniejszych robót na  nowej drodze. zali-
czyć należy budowę mostów, z zastosowaniem przy niej 
wypróbowanych na innych kolejach żelaznych ulepszeń. 
Wszystkie mosty, zbudowane przez włoskich kamienia-
rzy z  granitu lub twardego piaskowca, są  otwarte i  sta-
nowią gruntowną podstawę drogi. Wspaniały most pod 
Iwangrodem na  Wiśle 1400 stóp angielskich długich 
(ok. 430 m), systemu holenderskiego, kratowy, wykoń-
czony z matematyczną ścisłością w krajowych fabrykach, 
wspiera się na  czterech granitowych filarach i  dwóch 
przyczółkach.

Na  całym szlaku kolejowym wybudowano 25  budyn-
ków stacyjnych, z  czego na  odcinku przecinającym 
powiat olkuski znajdowały się cztery stacje: w Strzemie-
szycach- zaliczana do  III klasy, oraz w  Olkuszu, Sław-
kowie i  Wolbromiu- IV  klasy. Lokomotyw dostarczyły 
fabryki petersburskie, wagony osobowe zamówiono 
w  Rydze a  wagony towarowe zbudowały warszawskie 
zakłady Lilpopa. Załogę całej linii w ilości ok. 2 tyś. osób 
skompletowano częściowo spośród budowniczych. Zna-
leźli się wśród nich także mieszkańcy Olkusza i okolicz-
nych wsi, od początku związani z pracami kolejowymi.

Ukończenie budowy nastąpiło 21  stycznia, natomiast 
otwarcie tego traktu kolejowego połączone z  przejaz-
dem pierwszego pociągu nastąpiło cztery dni później- 
25  stycznia 1885 roku. Pierwsze pociągi, jeden w  kie-
runku Dąbrowy, drugi do Iwanogrodu (Dęblina) ruszyły 
z  dworca w  Kielcach o  godz. 16.00. Było to  również 
ogromne wydarzenie dla mieszkańców Olkusza. Kolej 
ta, jak pisał ówczesny ekonomista Stanisław Koszutski:

Przyczyniła się do  ożywienia przemysłowego guberni 
kieleckiej i  radomskiej, wzmogła produkcję górniczą i  hut-

niczą w tych guberniach, czyli w tzw. Wschodnim okręgu 
górniczym (Ostrowiec, Olkusz, Bzin, Końskie itd.), ułatwia-
jąc zbyt węglowe wschodniej części kraju i  przewóz jego 
do cesarstwa, podniosła produkcję Zagłębia Dąbrowskiego, 
powołała do  życia wiele fabryk wzdłuż linii kolejowej(np. 
cementownia „Klucze” w Jaroszowcu, czy fabryka papieru 
w  Kluczach, gdzie bocznicę kolejową do  stacji Rabsztyn 
zaczęto budować w  1929 r.  wykupując pas leśny od  Diet-
lów). Kolej stała się dla Olkusza i całego pobliskiego regionu 
czynnikiem pobudzającym wszechstronny rozwój nie 
tylko gospodarczy, ale też kulturalny. Ogólna liczba miesz-
kańców powiatu wzrosła z  niemal 90  tyś. w  1878 roku 
do 170 tyś. w 1908 roku. Po latach zastoju rozwijać zaczął 
się również Olkusz, wysuwając się na  czoło pozostałych 
osad miejskich.

Gdy wybudowano kolej Iwanigrodzko- Dąbrowską 
Jaroszowca jeszcze wtedy nie było. Nie było również 
Zalesia, a  najbliższą miejscowością za  Olkuszem w  kie-
runku wschodnim był słynny ze swego zamku Rabsztyn, 
więc nic dziwnego, że i najbliższy przystanek budowany 
28 lat później- w 1913 r., nazwano również Rabsztyn.

Było to 20  lat przed wybudowaniem tego szlaku kole-
jowego, a  50  lat przed powstaniem stacji Rabsztyn, nie-
opodal niej, w kierunku Pazurka, na stokach wzgórz- jak 
głosi legenda- został schowany skarb powstańczy z 1863 
roku.

Jak opowiadał sołtys Jaroszowca Stanisław Karol-
czyk, a  opowieść tą  spisał pan Bolesław Huras, jeszcze 
przed wojną, w  leśniczówce w  Zalesiu Golczowskim zja-
wił się tajemniczy przybysz z  Zagłębia, który wybrał 
się na  wycieczkę w  tutejsze lasy. Gdy wrócił po  kilkuna-
stu godzinach opowiadał leśniczemu Skubisowi, że  zna-
lazł skarb złożony ze  sztab złota i  platyny, a  także monet 
i  biżuterii, ale na  razie pozostawił go  na  miejscu, obiecu-
jąc, że  rychło pojawi się tu, by go zabrać. Zapewniał przy 
tym, że  stężonym kwasem zniszczył ślady na  skałach, 
dzięki którym dotarł do  skarbu. Wybuchła jednak wojna, 
a ów człowiek nigdy więcej do Zalesia nie przyjechał. Ponoć 
także przed wojną, kilka lat przed opisywaną historią, 
tajemniczy ludzie, mając ze  sobą jakiś plan, spuszczali się 
na linie do niedalekiej skalnej studni, gdzie zapewne znaleźli 
ów skarb, skoro obdarowali złotą monetą przyglądającego 
im się w trakcie akcji tutejszego rolnika.

„Okupacja dla Jaroszowca zaczęła się 5  września 1939 
r. Tego dnia wkroczyli do osady Niemcy. Większość miesz-
kańców Jaroszowa uciekła na wschód wraz z wycofują-
cym się Wojskiem Polskim. 10 października Jaroszowiec 
znalazł się w  obrębie Rzeszy Niemieckiej, gdyż granica 
jej została przesunięta na  wschód, a  Rabsztyn stał się 
stacją graniczną. Pobliskie miejscowości jak Cieślin, Kol-

Tunel pod Miechowem. Okolicznościowa widokówka. 
Wydawca: Księgarnia M. Parelman. Kielce. (ok.1902 r.) 
Z albumu Jerzego Malatyńskiego „Miechów na starych 
pocztówkach”.
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bark, Chrząstowice czy Pazurek znalazły się w General-
nej Guberni, a  więc już za  granicą. W  wyniku działań 
wojennych szpital w Olkuszu szybko został przepełniony 
rannymi, dlatego część z  nich była przewożona do  Rab-
sztyna, do pobliskiego sanatorium, ale wkrótce budynek 
zajęli Niemcy i zorganizowali tam szkołę muzyczną. Nie 
trwało to  jednak długo, bo  już 1940 roku w  sanatorium 
ulokował się urząd celny, a  po  roku sanatorium wróciło 
do  swej pierwotnej działalności, czyli leczenia. Stało się 
ponownie szpitalem przeciw gruźliczym, ale już tylko 
dla Niemców. Przyjeżdżali tu chorzy na gruźlicę z całego 
terytorium Rzeszy i wysiadali na stacji Rabsztyn.

Na  terenie przyległym do  granicznej stacji Rabsztyn 
wykopane zostały rowy. Później okazało się, że  były 
to  rowy kloaczne z  przeznaczeniem dla jeńców trans-
portowanych tędy w  głąb Niemiec lub do  Oświęcimia. 
Rabsztyn jako pierwsza stacja w  Rzeszy była miejscem 
przystankowym dla owych transportów. Tutaj też paro-
wozy uzupełniały wodę. Tu  opróżniano nieczystości 
z  wagonów i  załatwiano potrzeby fizjologiczne. Pod-
czas postoju transportu więźniów lub jeńców, wszelki 
ruch na  przyległej drodze Jaroszowiec- Golczowice był 
zamknięty, a cały teren stacji był obstawiony karabinami 
maszynowymi.

W trakcie jednego z takich postojów na stacji Rabsztyn 
przewożeni jeńcy lub więźniowie musieli się zoriento-
wać, że  dalej pociąg będzie przejeżdżał przez las i  pod-
czas wsiadania do  wagonów nastąpiło wstępne przygo-
towanie akcji ucieczki, gdyż po  ujechaniu trzech, może 

trzech i  pół kilometra, z  pociągu ruszyła ucieczka w  las 
i  to  na  obydwie strony wagonu. Padły strzały. Niemcy 
z  psami pobiegli w  pościg z  uciekającymi. W  efekcie 
ponad godzinnych poszukiwań dwóch uciekinierów 
zostało zastrzelonych, a pozostałych schwytano, z wyjąt-
kiem jednego.

Przyjeżdżał tu przez wiele lat- podobno z Katowic- mówił 
nieżyjący już gajowy, aby pomodlić się przed powieszoną 
przez siebie kapliczką na drzewie, w pobliżu miejsca ocale-
nia, które było oddalone o ponad kilometr od miejsca owej 
ucieczki.

Ciała dwóch zastrzelonych pogrzebane zostały 
w  pasach przeciw pożarowych obok torów, w  pobliżu 
miejsca ich upadku, w  odległości ok. stu metrów od  sie-
bie. Nie było im  jednak dane spoczywać w pokoju, gdyż 
po zelektryfikowaniu kolei w 1966 roku, w trakcie odna-
wiania pasów przeciw pożarowych szczątki ich zostały 
wyorane pługiem. Dokonano ponownego pochówku, 
tym razem w grobach obok siebie. Pech, lub jakieś fatum 
zwisło nad tymi grobami, bo blisko 10 lat później, w 1975 
roku, gdy budowano kolej szerokotorową do „Huty Kato-
wice”, tory tej kolei wytyczone zostały akurat przez miej-
sca, na których spoczywali nieszczęśni uciekinierzy i dla-
tego przeniesione zostały ponownie, tyle tylko, że  przez 
cały czas i nadal pozostają w miejscu ich ucieczki. /…/

Po  wyzwoleniu, podobnie jak przed wojną Jaroszo-
wiec należał do  gminy Bolesław. W  1955 roku po  roz-
wiązaniu gmin, podstawową jednostką administracyjną 
stała się gromada. Siedzibą jednej z  nich stał się Jaro-
szowiec. Do  gromady tej należały: Golczowice, Zalesie, 
Bogucic, Bydlin, Kolbark i  Krzywopłoty. Początkowo 
siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej był dom przy ul. 
Leśnej 18, z którego wyprowadzili się państwo Kośmide-
rowie, a  od  1965 roku, gdy szkoła została przeniesiona 
do  nowego budynku, część baraku szkolnego została 
przeznaczona na przedszkole, a część została zajęta przez 
Gromadzką Radę Narodową./…/ W związku z rozwojem 
gospodarczym Jaroszowca oraz wprowadzeniem nowego 
podziału administracyjnego nazwa stacji „Rabsztyn” 
została zmieniona z dniem 1 stycznia 1965 r. na „Jaroszo-
wiec”. Dokonano tego na wniosek Huty Szkła Walcowa-
nego „Jaroszowiec”, ponieważ liczni odbiorcy i  kontra-
henci mieli poważne kłopoty z  odszukaniem nie tylko 
Jaroszowca na  mapie, ale także nie wiedzieli, że  trzeba 
wysiąść w  „Rabsztynie”, by  załatwić sprawy w  hucie 
szkła lub w „Szkłobudowie”.

Jaroszowiec był o  tyle w  dogodnym położeniu, 
w porównaniu z pobliskimi miejscowościami, że poprzez 
kolej miał połączenie ze Śląskiem, Kielcami, choć do czasu 
odbudowy tunelu (w  miejscowości o  tej samej nazwie- 

Miejsce pochówku uciekinierów z transportu. Dziennik 
Zachodni z 30.XII.1993.- „Bezimienni”- wywiad 
z M. Z. Maryszewskim.
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Tunel), pasażerowie udający się w kierunku Kielc musieli 
przechodzić pieszo- pokonując ze swymi bagażami górę- 
na drugą stronę wylotu, gdyż Niemcy przed zbliżającym 
się frontem wysadzili tunel w  powietrze. Łatwiej było 
wtedy młodzieży z Jaroszowca dochodzić 1,5 km do stacji 
Rabsztyn i  dojechać pociągiem do  Olkusza, niż pokony-
wać codziennie 3 km do szkoły w Kluczach. Dojeżdżanie 
do szkoły było wielką frajdą, gdyż niejednokrotnie dobie-
ganie do  pociągu umożliwiało uczestnictwo w  lekcjach. 
Na szczęście wszystkie pociągi w Rabsztynie stały dłużej 
niż na  pozostałych stacjach ze  względu na  konieczność 
uzupełnienia wody w  parowozach. Początkowo jazda 

odbywała się wagonami towarowymi, często trzeba 
było siedzieć na  podłodze w  rozsuniętych drzwiach. 
Potem w  składzie pociągu pojawiało się już kilka wago-
nów osobowych 3  klasy, ale większość były to  wagony 
towarowe. Czasami trudno się było zabrać ze  względu 
na nadmiar pasażerów. Niejednokrotnie byli to tzw. Sza-
brownicy wiozący w głąb kraju różne „zdobycze” z ziem 
odzyskanych. Najtrudniejsze powroty były zazwyczaj 
w  soboty, a  jeszcze gorzej to  wyglądało w  dniach przed-
świątecznych, gdzie trudno było znaleźć miejsce na stop-
niach lub zderzakach, a i dachy wagonów były częściowo 
zajęte. /…/

5. 8.IX.1966 r. Przez stację 
„Jaroszowiec Olkuski” przejechał 
pierwszy pociąg o napędzie 
elektrycznym. Foto: Kronika 
Gromady Jaroszowiec.

Uroczyste powitanie pierwszego pociągu elektrycznego na stacji „Olkusz”. Foto: J. Nowosad.

Wicepremier PRL Piotr Jaroszewicz na peronie 
stacji „Jaroszowiec Olkuski”  
Foto; M.Z. Maryszewski.

Zawiadowca stacji „Jaroszowiec Olkuski” 
Leon Cholewiński składa meldunek 
wicepremierowi Piotrowi Jaroszewiczowi. 
Foto: M.Z. Maryszewski.
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Zgodnie z planem elektryfikacji kolei w Polsce w 1964 
roku rozpoczęto instalowanie trakcji elektrycznej 
na odcinku Strzemieszyce- Sędziszów. W związku z tym 
przebudowano całkowicie tory na  terenie stacji Rab-
sztyn, a  także wybudowano nowe perony, które były 
odpowiednie dla wagonów całkowicie nowej konstrukcji. 
W 1965 roku zmieniono nazwę stacji „Rabsztyn” na „Jaro-
szowiec”, a w dniem 22 maja 1966 roku „Jaroszowiec Olku-
ski”. 8  września 1966 roku na  stację „Jaroszowiec Olku-
ski” wjechał pierwszy pociąg o  napędzie elektrycznym. 
W uroczystości wzięli udział: wicepremier Piotr Jarosze-
wicz, minister komunikacji Piotr Lewiński oraz przedsta-
wiciele władz powiatowych. Meldunek wicepremierowi 
złożył ówczesny zawiadowca stacji- Leon Cholewiński. 
Było to wówczas wielkie wydarzenie dla Jaroszowca, jak 
i powiatu ze względu na sam fakt elektryfikacji kolei, jak 
i ze względu na rangę przybyłych gości./…/

Tuż za stacją w 1967 roku Zarząd Urządzeń Socjalno – 
Bytowych DOKP w Lublinie realizując postulaty wczaso-
wiczów Ośrodka Wczasów Wagonowych w Jaroszowcu 
zbudował kawiarnię, która znacznie urozmaiciła pobyt 
wczasowiczów ośrodka. Rok wcześniej ośrodek jaroszo-
wiecki zajął I miejsce w punktacji ogólnokrajowej wcza-
sów wagonowych. W  dużej mierze było to  zasługą kie-
rownictwa ośrodka, którego szefem był przez wiele lat 
p. Jan Bilski”.

Przez wiele, wiele lat budynek dawnej stacji „Rabsztyn” 
funkcjonował i  służył podróżnym. Były kasy biletowe. 
W  mroźne czy deszczowe dni podróżni mieli się gdzie 
schronić, A dawniej nawet potańczyć.  „W  latach 
40-tych i  na  początku lat 50- tych jedynymi rozryw-
kami było w  Jaroszowcu objazdowe kino i  zabawy 

taneczne. Początkowo w  świetlicy fabrycznej, później 
w sali „Kasyna” lub na wolnym powietrzu. Do tańca przy-
grywała kapela w  składzie: Wojciech Sarnik- skrzypce, 
Stanisław Banyś- perkusja i  trąbka oraz Guzik- harmo-
nia. Na  ważniejsze zabawy zapraszana była zazwyczaj 
słynna na  okolicę kapela Konieczniaków z  Kwaśniowa. 
W  późniejszym okresie zabawy ludowe przeniesione 
zostały w  pobliże stacji kolejowej „Rabsztyn”- liczono 
bowiem na  większy utarg. Nie mulono się. Powodzenie 
tych zabaw było niezwykle duże, bo  na  zabawy przy-
jeżdżała młodzież nawet pociągami. Dość szybko jednaj 
zabawy te okryły się niezbyt dobrą sławą, a  to z  sprawą 
rywalizujących ze  sobą-między innymi o  ładne Jaroszo-
wianki- chłopców z  Golczowic i  Wolbromia, których 
bójki powodowały często przedwczesne zakończenie 
zabaw, aż w końcu rezygnację z  ich organizowania”.

Dziś w wyniku zmiany ustroju, wprowadzenia reform, 
restrukturyzacji kolei kasy pozamykano, budynek dwor-
cowy jest już nieczynny. Warunki atmosferyczne i brak 
remontu prowadzą nieuchronnie budynek stacji „Rab-
sztyn” do ruiny.

Źródła:
• Droga żelazna Iwanigrodzko- Dąbrowska- Tygodnik 

„Prawda” z 1881 r.
• Opis drogo żelaznej Iwanogrodzko- Dąbrowskiej–1885r. 

St. Ponicki.
• System kolejowy w Polsce, początek- Historycy.org.
• Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego- F. Kiryk.
• W dobie powstań narodowych- R. Kołodziejczyk.
• 100 lat Jaroszowca- M.Z. Maryszewski.

Budynek Wczasów Wagonowych PKP w Jaroszowcu.  
Foto: Kronika Gromady Jaroszowiec.

Kawiarnia w Ośrodku Wczasów Wagonowych.  
Foto: M. Z. Maryszewski.
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W czwartek – 7 września, około południa, kiedy zbie-
rałem strąki łubinu do siewu ziarna, nagle od strony Byd-
lina usłyszeliśmy ostrą strzelaninę pojedynczych karabi-
nów i  jazgot maszynowych. Kto mógł i  jak mógł uciekał 
z pola do domu. Nie wiedząc co to wszystko ma znaczyć. 
Jedna myśl ogarnęła wszystkich, że  nasi odpierają atak 
Niemców. Iskierka nadziei zaświtała nam. I  znów kryli-
śmy się w piwnicach i nielicznych murowanych domach. 
Co  odważniejsi, a  także starsze dzieci, między innymi 
i ja, wybiegliśmy na górkę zwaną „Bunoskową”, by zoba-
czyć naocznie co się dzieje. Zauważyliśmy, że strzelanina 
szalała, gdzieś w  lesie „Balachówka”, albo w  Bydlinie. 
Naraz ujrzeliśmy, że od strony, gdzie trwała strzelanina, 
wzbijają się tumany kurzu. Z  niego wyłoniły się galo-
pujące konie- widocznie spłoszone. Pędziły całą grupą, 
bez jeźdźców. Wśród ludzi to  obserwujących znaleźli 
się odważni i  zaczęli te  konie chwytać. Zdejmowano 
im siodła przy których znajdowały się pojemniki z amu-
nicją. Zorientowaliśmy się, że  są  to  konie niemieckie. 
Z bliska widoczne były wytatuowane numery na zadach 
i kopytach. W obawie przed represjami okupanta, konie 
te puszczano wolno i przepędzano dalej. Broń i amunicję 
skrzętnie zachowano. Okazała 
się bardzo przydatna w  okresie 
tworzenia się oddziałów party-
zanckich.

Wreszcie kilku godzinna 
strzelanina ucichła. We  wczes-
nych godzinach popołudnio-
wych, po wsi- lotem błyskawicy- 
rozniosła się wieść, że  Niemcy 
wracają od Bydlina w kierunku 
Kwaśniowa na  koniach. Więk-
szość pochowała się w  kryjów-
kach. Ciekawscy zaś chcieli 
zobaczyć Niemców. Zobaczyć 
co  to  za  ludzie ci  najeźdźcy. 
Ja  też byłe bardzo ciekawy, ale 
razem z  ojcem pozostaliśmy 

w  domu, obserwując jednak innych. Zobaczyliśmy, jak 
mieszkańcy wsi, gdy ujrzeli Niemców, dostali takiego 
odrętwienia jakby dostali nożem w swoje ciało.

Był to  niemiecki szwadron kawalerii. Ujrzeliśmy 
groźne i wściekłe ich miny, w szarych mundurach, w heł-
mach, z  bronią gotową do  strzału. Wyglądali odstrasza-
jąco. Choć można było też zauważyć smutne, zgorzkniałe 
twarze. Jechali niektórzy po  dwóch na  jednym koniu, 
jeden przeważnie ranny, inni przywiązani do  siodeł 
i  konie były prowadzone. Przejechali wolno przez wieś 
w stronę Pilicy. Nikt nawet nie wyjrzał na drogę, a nawet 
długo po  ich zniknięciu. Na  drugi dzień dopiero wyjaś-
niło się co zaszło dnia poprzedniego, czego efektem była 
owa strzelanina pod Bydlinem.

Opóźniony, cofający się nieduży liczebnie oddział żoł-
nierzy polskich rozlokował się w  rejonie młyna, w  lesie 
pod Bydlinem. Jedni spali ze  zmęczenia, inni się myli, 
a nawet niektórzy kąpali. Znienacka zostali zaatakowani 
przez szwadron kawalerii niemieckiej. Zaskoczeni Polacy 
nagłą obecnością Niemców, w  sytuacji jaka ich zastała, 
jedni w  spodenkach, bez koszul, jak kto stał chwycił 
za broń. Z za drzew, zza murów młyna skutecznie odpie-

rali ataki Niemców do tego stop-
nia, że  ci  musieli się wycofać. 
Jednak zginęło kilku polskich 
żołnierzy- w  tym porucznik 
i  ich dowódca, rodem podobno 
z Zawiercia.

Jak powiadali mieszkańcy 
Bydlina, ów porucznik miał przy 
sobie rasowego psa. Poległych 
pochowano w żołnierskiej, fron-
towej mogile w  lesie Bydliń-
skim. Pies po stracie swego pana 
położył się na  mogile i  żałośnie 
wył. Po  walce oddział Pola-
ków opuścił Bydlin kierując się 
na  wschód. Ilu Niemców pole-
gło niewiadomo, ponieważ zabi-Józef Szreniawa- autor wspomnień
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tych zabrano niezwłocznie, lecz po uciekających koniach 
liczono, że  kilkudziesięciu. Teraz, widząc jednak Niem-
ców przechodzących przez wieś, nadzieja, że nasi wyprą 
wroga rozwiał się. Nastąpiło mocne przygnębienie.

Na drugi dzień w południe, od strony Ryczówka prze-
suwała się kolumna zmotoryzowanych z  przyczepami 
Niemców. Motocykle uzbrojone w  karabiny maszy-
nowe, a  samochody w  działka. Jechali wolno w  naszą 
stronę. Gdy się zatrzymali, rozlokowali się po  podwór-
kach chłopskich na  odpoczynek. Obserwowaliśmy ich 
zza szyb. Zaczęli rozmawiać ze  starszymi mężczyznami 
i  uspakajali nas, by  się ich nie bać. Niektórzy rozma-
wiali po  polsku. Myśmy przyglądali się z  dużym zacie-
kawieniem. W trakcie postoju zauważyliśmy, że Niemcy 
nagotowali ziemniaków w  skórkach, potem zdejmowali 
skórkę, maścili margaryną i tak spożywali. Myśmy przy-
zwyczajeni byli, ze w skórkach gotuje się tylko świniom.

Po odejściu oddziału niemieckiego wieś ogarnęła cmen-
tarna cisza. Do  póki nikt z  nas Niemców jeszcze nie 
widział, żył nadzieją wolności. Po  ich odejściu, a  potem 
po  odejściu dalej na  wschód, wszelkie nadzieje zgasły. 
Zgasły, bo zobaczyliśmy nowoczesne i dobrze uzbrojone, 
zmotoryzowane wojsko. Gdzie tu  wyruszać z  motyką 
na  słońce- mawiali starsi we  wsi. Chociaż nasz żołnierz 
był zawsze najwaleczniejszy, to  co  może zrobić z  gołym 
bagnetem przeciw armii uzbrojonej po zęby.

Resztę dni wrześniowych gospodarze zaczęli poświę-
cać pracom polowym: młóceniu cepami zbóż do  jesien-
nego zasiewu, czy wykopkom ziemniaków i  karpieli dla 
bydła. Prawie każdego wieczora przekazywano sobie 
wieści kto już wrócił z wojny, kto jeszcze nie, czy wszy-
scy wrócą z  tułaczki. Nie wrócił tylko Jurczyk Roman 
s. Wincentego. Osiemnastoletni chłopak uciekł ze swym 
ojcem. Rozdzielił ich nalot bombowców gdzieś nad Wisłą. 
Ojciec Wincenty wrócił, syn nie. Rodzice nie otrzymali 
żadnej wieści od  syna. Być może zginął w  czasie nalotu 
bombowego. Niejednokrotnie przez wieś przechodziły 
osoby wracające z  pamiętnej ucieczki, także ucieczki 
z  niewoli jenieckiej. Ile było radości w  rodzinie, gdy 
wrócił ojciec, mąż lub syn. Uciekali z  obozów, pędzą-
cych pociągów, z  narażeniem życia. Opowiadaniom nie 
było końca. Tak uciekł mój brat Stanisław. Jurczyk Jan 
s.  Macieja też uciekł spod luf karabinów niemieckich. 
A jeden- nie wymienię nazwiska, z przysiółka wsi Kwas-
niów, tak był wstrząśnięty skutkiem nalotów bombo-
wych i wybuchów pocisków artylerii niemieckiej, jękiem 
rannych, widokiem poszarpanych zwłok zabitych kole-
gów, wyrwawszy się z okrążenia, że zrzucił mundur, zna-
lazł jakieś cywilne łachmany i wracał w rodzinne strony 
bocznymi drogami, leśnymi duktami, lecz do  domu 

rodzinnego trafić nie mógł. Szedł dwa miesiące. Co gorsze, 
zapomniał nazwy województwa i powiatu, a rozpytywał 
się tylko o  drogę do  rodzinnego przysiółka. A  przecież, 
gdzieś w  Lubelskiem nikt nie znał i  nie wiedział, gdzie 
ten przysiółek leży. I  nie mógł biedakowi nikt pomóc, 
mimo dużej życzliwości napotykanych ludzi. Błądził 
chłopak przez różne okolice, unikając dróg, gdzie mógł 
napotkać jakiś patrol niemiecki. W końcu dotarł. Radości 
rodziny nie było końca. Znaleźli się jednak i tacy, którzy 
go wyśmiewali i złośliwie pytali- Panie, którędy droga do…
przysiółka Kwaśniowskiego? Wielu wróciło z  tej wojen-
nej zawieruchy lub z niewoli dopiero po wyzwoleniu- jak 
choćby Karolczyk Roman, Birlet Franciszek, Wawrzyń-
czyk Antoni i  inni.

Minął chyba tydzień od czasu opisanej wcześniej klęsce 
oddziału niemieckiego pod Bydlinem, gdy wieś została 
otoczona przez kordon wojska i  oddziały SS. Przepro-
wadzono ścisłą rewizję w  każdym domu, a  następ-
nie wszystkich mieszkańców spędzono na  piaszczystą 
wydmę. Rozkazano położyć się na ziemi i  leżeć. Na  leżą-
cych skierowane były lufy karabinów maszynowych. 
Jeden z oficerów oświadczył, a tłumacz to przetłumaczył, 
że wszyscy będą rozstrzelani za to, że brali udział w napa-
dzie na  wojsko niemieckie. Każdy z  leżących żegnał się 
w  swych myślach z  tym światem, a  wśród nich mój 
dziadek ze  strony matki i  jego syn. Na  szczęście wśród 
leżących był też Ślązak, uciekinier, który zatrzymał się 
w  Bydlinie. Odważnie wstał i  powiedział coś po  nie-
miecku. Oficer przywołał go  do  siebie. Wtedy to  wyjaś-
nił oficerowi, że  ci  co  tu  leżą są  niewinni i  nie posiadają 
żadnej broni, co  dowiodła nawet rewizja domów. Opór 
stawiał oddział Wojska Polskiego cofający się w  głąb 
kraju. Oddział ów  odpoczywał, żołnierze byli rozebrani 
bo się myli, dlatego zostali wzięci za cywilów- mieszkań-
ców Bydlina i okolic. To zajście pohamowało oficera, coś 
jeszcze powiedział Ślązakowi i  zarządził zbiórkę swo-
jego oddziału. Do  ludności przemówił, że  w  razie napa-
ści na żołnierza niemieckiego wszyscy będą rozstrzelani, 
a  wieś spalona. Rozkazał ludziom rozejść się do  domów 
i  pracy. Wszyscy nie mogli znaleźć słów podziękowa-
nia Ślązakowi za wybawienie ich od niechybnej śmierci. 
W parę dni po tym wydarzeniu ów Ślązak opuścił Bydlin.

Tymczasem okupant rozpoczął swoje działanie. Roz-
ciągał swoją władzę nad wszystkimi i wszystkim. Zarzą-
dzono oddać wszystkie odbiorniki radiowe i ewentualną 
broń i  amunicję. Rozmieszczono obwieszczenia o  obo-
wiązkowym wyjeździe Polaków do  robót w  Niemczech, 
zaś zatrudnionych w  przedwojennych zakładach pol-
skich, do powrotu do pracy.

Wieś Kwaśniów należała do  gminy Ogrodzieniec. 
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Sołtysi, bez wyboru, do  końca okupacji zostali ci  sami. 
Wprowadzono racje żywnościowe- kartki, dla tych 
co  nie posiadali swych gospodarstw. Ci, którzy mieli 
liczne rodziny, a  nie mieli gruntów- nie mieli z  czego 
żyć i  nie stać ich było na  wykupienie żywności, zostali 
wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec.

W  listopadzie rozeszła się wiadomość o  powstaniu 
granicy między Rzeszą a  Gubernatorstwem. Granica 
miała przebiegać między Ryczówkiem a  Kwaśniowem. 
Nie docierały do wsi żadne wieści ze świata, bo przecież 
radia pozabierali. Jedynie można było coś się dowie-
dzieć od powracających uciekinierów, którym w tułaczce 
sprzyjała nadzwyczaj piękna jesień. Niektóre informa-
cje zamieszczały jedynie gazety niemieckie drukowane 
po  polsku. Głośniki radiowe zamontowano jedynie 
w miastach, jak w Pilicy czy w Wolbromiu.

Gdy wytyczono granicę, to  Klucze, Rodaki, Ryczówek 
i Hucisko Ryczowskie należały do Rzeszy, zaś Kwaśnów 
Górny, Dolny, Cieślin, Kolbark, Bydlin i  Ryczów zastały 
w  Guberni. Przejście przez granicę bez zezwolenia 
było zakazane pod groźbą surowych kar wiezienia lub 
wywozu na  roboty do  Rzeszy. Przepustki otrzymywali 
pracownicy dojeżdżający do pracy w Rzeszy, jak choćby 
do Fabryki Papieru w Kluczach.

Wszyscy mieszkańcy w  wieku od  18  lat obowiąz-
kowo musieli posiadać tzw. 
„Kenkarty”, zaś pracujący tzw. 
„Auswejskart y”. Punkt gra-
niczny utworzono tuż za „Suchą 
Górą”. Ustawiona tam była 
„budka”- pilnowana przez nie-
mieckich posterunkowych cel-
ników, zaś posterunek celniczy 
znajdował się już na terenie Rze-
szy, przy budynkach Fabryki 
Papieru, na  Osadzie fabrycznej. 
Pasem granicznym często prze-
chodziły patrole złożone co naj-
mniej z dwóch celników, czasem 
z  psem. Po  utworzeniu granicy 
Kwaśniów przeniesiony został 
do  gminy Dłużec z  siedzibą 
w Wolbromiu.

Nasiliły się prześladowa-
nia ludności pochodzenia 
żydowskiego. W  oknach skle-
pów żydowskich pojawiły się 
z  nakazu widoczne z  daleka 
„Gwiazdy”. Wszystkie wezwa-
nia, ogłoszenia itp. Pisane były 

w języku niemieckim, a poniżej tłumaczone na język pol-
ski.

Umieszczenie wsi Kwaśniów Górny i Dolny w Guberni 
było niekorzystne dla ludności nierolniczej i  małorol-
nej. Kartki żywnościowe nie obowiązywały w Guberni, 
a  żywność bardzo szybko drożała i  coraz trudniej było 
ją  zdobyć. Zapanował terror. W  Olkuszu za  rzekome 
przestępstwo, publicznie stracono 20  mężczyzn, w  tym 
kilkoro pochodzenia żydowskiego i  spalono dom miej-
scowego lekarza.

Jak wspomniałem, z  żywnością było coraz gorzej. 
Szybko wyczerpały się skromne zapasy cukru a  nawet 
soli. Bez cukru można było się jakość obejść, ale bez soli? 
Przez okres prawie dwóch miesięcy jedliśmy potrawy 
nie solone. Gdy ktoś zdobył choć trochę soli i  w  wodzie 
posolonej zagotował ziemniaki, to  po  odcedzeniu ich, 
powtórnie w  tej wodzie osolonej gotowano następne 
i  następne. Byli też i  tacy co  bez soli nie mogli żyć, ale 
mieli „żyłkę” do handlu. Wspomnę tu o Władzi Brodziń-
skiej c. Szczepana i  jej kuzynie Stanisławie Grzance, któ-
rzy to  na  piechtę chodzili po  sól do  Wieliczki. Przyno-
sili po  parę kilogramów z  wielkim trudem. Zaspakajali 
potrzeby własne i najbliższych.

W dalszym ciągu odbywał się werbunek–pod przymu-
sem- do  pracy do  Niemiec. Znów kilka osób wyjechało 

do  pracy do  Rzeszy, a  w  domu 
nie było z  czego żyć, a  dostać 
pracę, to  graniczyło z  cudem. 
Kilku mężczyzn znalazło pracę 
w  wytwórni garnków w  Kra-
kowie, albo w  Skarżysku. Inni 
szukali szczęścia w nielegalnym 
handlu i  choć było to  niejedno-
krotnie bardzo niebezpieczne, 
ale i  tak lepsze od  wywózki 
na  roboty do  Niemiec. Zajmo-
wali się skupem i  ubojem świń. 
Sprzedawano tzw. „pospółkę”- 
było to mięso ze słoniną w cało-
ści. Nazwa ta  i  sposób cięcia- 
„rozbierania” półtusz pozostała 
do  dziś. Z  „wędlin” robiono 
tylko kaszankę, dzieloną potem 
wśród najbliższej rodziny, zaś 
„pospółka” miała duże powo-
dzenie u  mieszkających za  gra-
nicą- w Rzeszy, ponieważ otrzy-
mywane kartkowe przydziały 
były bardzo skąpe. Był też duży 
popyt na masło. Drogi przemytu Okładka dokumentu
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za granicę tych produktów były rozmaite, a sam przemyt 
odbywał się w  różnoraki sposób, by  celnicy niemieccy 
na przejściach granicznych nic nie znaleźli w czasie pro-
wadzonych osobistych rewizji.

Nielegalne przekroczenie granicy, lub znalezienie 
„przemytu” początkowo groziło wywiezieniem na  przy-
musowe roboty, potem już do  obozów pracy- nawet 
do  Oświęcimia. Pracownicy zatrudnieni w  zakładach 
przygranicznych po  stronie Rzeszy, przenosili np. masło 
w wydrążonym bochenku chleba. Wydrążona ze środka 
bochenka „ośródka” stanowiła doskonały schowek masła. 
W zagłębieniach dwóch „półmisków” tak przygotowany 
bochen niczym nie różnił się od  właściwego bochna 
chleba. A  chleb było wolno przenosić przez granicę. 
Za  specjalna przepustką wolno było przewieść z  Rzeszy 
jedna furę węgla. Toteż wyjazd za granicę furmanką, czy 
saniami w zimie, wykorzystywano do handlu. „Pospółkę” 
wówczas lokowano w  worku z  „obrokiem” dla konia, 
innym razem wymyślono podwójne siedzenie, lub wią-
zano pod skrzynią wozu lub sań. Ryzyko było ogromne. 
Cierpła skóra na plecach takiemu szmuglerzowi na przej-
ściu granicznym, albo w  czasie napotkania patrolu żan-
darmów. Ryzykowali tylko ci  sprytniejsi i  niby bardziej 
odważni. Używali najprzeróżniejszych forteli by nie dać 
się nakryć, by po prostu wykiwać Niemców.

Po  nadejściu roku 1940, chomąto okupanta coraz bar-
dziej zaciskało się na  polskim społeczeństwie. Żywności 
ubywało, przygraniczny handel zastał mocno ograni-
czony, odzieży kupowano coraz mniej, a  potem wcale. 
Jeżeli ktoś posiadał jakiekolwiek środki to  przeznaczał 
je wyłącznie na zakup żywości.

Jeszcze bardziej nasiliły się prześladowania ludności 
żydowskiej. Nie pozwalano im  się poruszać po  terenie 
miasta, a  spotkanych rewidowano bardzo szczegółowo. 
Zabierano im  najmniejsze ilości żywności. Widocznie 
Żydzi mieli ginąć śmiercią głodową.

Nadchodziły listy od  wziętych do  niewoli. Sprawiały 
ogromną radość pozostałym członkom rodziny i dawały 
jakąś nadzieję. Rozlepiane plakaty przez Niemców 
na wyjazd Polaków na roboty w głąb Rzeszy przynosiły 
odwrotny skutek. Choć była bieda i niejednokrotnie głód, 
to  jednak każdy wolał zacisnąć pasa, pozostać wśród 
swoich i na swoim.

Okupant zarządził spis ludności z  każdej wsi dla 
potrzeb urzędu pracy w  Wolbromiu. „Arbeitsamt”- 
bo  tak się zwał ów  urząd pracy, wyselekcjonowanych 
mężczyzn i kobiety- przeważnie panny, wysyłał do Nie-
miec na przymusowe roboty, po wcześniejszym ostrzy-
żeniu włosów i  przejściu przez łaźnię. Bielizna i  odzież 
poddawano „parowaniu”. Potem już tylko załadunek 

do „krowiaków” i wyjazd w głąb Rzeszy. W owych punk-
tach przyjęć następowała pierwsza segregacja wg zdol-
ności do  jakiej kto nadawał się roboty- wg siły i wieku. 
Był to  niejako handel żywym towarem- za  darmo, 
na  który czekali kupcy i  wybierali wg  swego widzi-
misię. Niejeden wywieziony pragnął jedynie dostać 
się w  „dobre ręce”. Kto zaś nie zgłosił się na  wezwanie 
„Arbeitsamtu” to ściągała go siłą żandarmeria lub policja 
w służbie niemieckiej, do której przeszło wielu policjan-
tów przedwojennych. Doprowadzeni przez policjantów 
dostawali najgorsze roboty, w najgorszych warunkach. 
Inni postanowili ukrywać się przed „Arbeitsamtem”. 
Ukrywających się było coraz więcej, przeważnie mło-
dych mężczyzn. Nie dane im  było nocować w  rodzin-
nych domach. Ewentualnie u  znajomych, ale prawie 
zawsze poza mieszkaniem. Najczęściej w  stodołach lub 
szopach. Zimą u  takich znajomych, z  których nikt nie 
był poszukiwany.

Wszyscy żyli nadzieją, ze  przecież wojna się skoń-
czy, że  Niemcy ją  przegrają, bo  przecież do  wojny miały 
przystąpić Francja i  Anglia, to  na  pewno takie mocar-
stwa pokonają Hitlera. Lecz kiedy padła Belgia, Holan-
dia, następnie Francja wśród ludności naszej, szczegól-
nie wiejskich polityków nastąpiło mocne przygnębienie, 
a  u  niektórych nawet zwątpienie. Natomiast chętnie 
wychwytywano wiadomości o choćby najmniejszej klę-
sce niemieckiej. Wiadomości, chociaż nie zawsze praw-
dziwe podnosiły ducha mieszkańców.

Największym politykiem w  Kwasniowie Górnym był 
Pandel Józef, który za  pracą wyjechał do  Francji. Z  nie 
jednego pieca jadł chleb. Posiadacz 1,5 ha ziemi piaszczy-
sto- kamienistej, z  trudnością utrzymujący czterooso-
bową rodzinę. Przed wojna trudnił się handlem wyro-
bami wikliniarskimi, nićmi, igłami itp. Przemierzał Polskę 
wzdłuż i w szerz z towarem. Był to człek rozmowny, cie-
kawy świata, wiedział dużo- nie tylko o Polsce, bo na tra-
sie swych wędrówek spotykał różnych ludzi. Właśnie 
to  on  najwięcej podtrzymywał mieszkańców naszej wsi 
na  duchu. Twierdził wręcz, że  Hitler na  tej wojnie poła-
mie zęby. Prorokował, że  jeszcze dojdzie do  wojny Nie-
miec z  Rosją i  Ameryką, wtedy się wszystko rozstrzyg-
nie, ale to  jeszcze potrwa. I mimo, że był to chłop prosty, 
umiejący tylko czytać, słabo pisał, to jednak dobrze rozu-
mujący się w ówczesnej polityce. Przychodził do naszego 
domu prawie w  każdy wieczór i  politykowali z  naszym 
ojcem i  starszymi braćmi, dzieląc się wiadomościami 
ze znanych tylko sobie źródeł.

Drugim źródłem wiadomości byli nasi nauczyciele 
miejscowej szkoły powszechnej: p.  Jagiełło, p.  Bartnik 
Walenty- rodem z  Bielska, którzy mieli kontakt ze  Sta-
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siem Lisowskim, który znał się na  radiotechnice jako 
amator i posiadał radio. W największej tajemnicy i pełnej 
konspiracji słuchali wiadomości z zagranicy i tak, w kręgu 
sobie zaufanych ludzi przekazywano najświeższe wie-
ści z  wojny, ci  z  kolei te  wiadomości przekazywali dalej 
znów swoim znajomym. W  późniejszych latach oku-
pacji można już było dostrzec do  prasy konspiracyjnej, 
oczywiście zawsze z zachowaniem najwyższej ostrożno-
ści, bo często żandarmi i celnicy włóczyli się po wsi. Dla 
nich wszelkie zgromadzenia, nawet kilku osób stawały 
się podejrzane i były zaraz rozpędzane.

Nastąpił rok 1941 i  kolejne dni okrutnej okupacji 
nasze wsi. Wtedy to  wielu w  oczy zajrzało straszne 
widmo głodu. Wraz z  ciężką zimą zapasy żywności 
kończyły się. Na  rynku w  Pilicy i  w  Wolbromiu nie 
można było kupić żadnego zboża. Niektórzy na  rowe-
rach inni furmankami jechali w  miechowskie za  zbo-
żem, bo tam były urodzajniejsze ziemie i wyższe plony 
myśląc, że  może tam uda się coś kupić, lecz na  próżno. 
Tam nawet w największych gospodarstwach zboża bra-
kowało. Do  maja wyczerpały się kompletnie wszystkie 
zapasy jakie kto jeszcze posiadał w zbożu i ziemniakach. 
Nawet karpieli nie było. (Karpiel to  roślina pastewna 
kształtem podobna do buraka).

Dziwny był ten 1941 rok. Najstarsi nie pamiętali tak 
trudnego przednówka. Brakowało nawet słomy. Agrest 
rozwinął się dopiero w  drugiej połowie maja, a  trawa 
nawet się nie zazieleniła. Duże połacie pól pod ziemniaki 
nie obsadzono, bo  nie było czym. Bydło pozostawione 
w  oborach wyło z  głodu. Niektórzy po  kryjomu wycią-
gali z zadaszonych szop słomę na karmę. Konie z każdym 
dniem stawały się słabsze, bo  nawet sieczki brakowało. 
Ludzie nie mieli co  jeść.

W Rzeszy, w miejscowościach 
przygranicznych jak Rodaki, 
Ryczówek, Klucze sytuacja 
była znacznie lepsza. Zaczął się 
więc przemyt na  wielką skalę 
przez zieloną granicę. Tam były 
kartki żywnościowe, a  i  z  włas-
nych pól coś zostawało. Tam 
dla bydła i  koni gospodarze 
otrzymywali pasze w  postaci 
makuchów owsa. Można było 
powiedzieć, że  gospodarze byli 
uprzywilejowani bo  nawet 
udostępniono im zakup maszyn 
rolniczych. Toteż znajomi 
i  krewni z  Ryczówka różnymi 
drogami przemycali co  się dało 

do  Kwasniowa. Niemcy zabraniali przenoszenia nawet 
najmniejszej ilości artykułów spożywczych, kaszy, mąki 
nie mówiąc o cukrze dla dzieci.

Głód zmuszał ludzi do  przemytu mimo wielkiego 
niebezpieczeństwa. W  pasie granicznym, a  stanowiła 
ją droga dzieląca pola wsi Kwaśniów i Ryczówka, droga- 
granica między Rzeszą a  Gubernią. Wyczekujący nad 
granicą pilnie obserwowali przemarsze celników. Gdy 
ci oddalili się na bezpieczną odległość w stronę Rząsów-
-Huciska, wtedy natychmiast przekraczano granicę 
do Ryczówka, a potem ze zdobytą żywnością zaraz wra-
cano. Trzeba zaznaczyć, że  teren między Ryczówkiem, 
Kwaśniowem i  Huciskiem jest pagórkowaty, częściowo 
porośnięty krzakami co  ułatwiało nielegalne przejście 
granicy.

Zdarzyło się, ze  „wpadła” w  ręce celników 55- letnia 
Władysława Polak. Niosła tylko mały woreczek z kaszą. 
Skazana została na pół roku więzienia. Innym razem nie-
szczęście dotknęło Natalię Ziemniak- niosła kilka kilo-
gramów fasoli, też pół roku spędziła w  więzieniu. Było 
zatrzymanych jeszcze wiele innych kobiet, ale nazwisk 
już nie pamiętam. Głód dokuczał coraz bardziej. Na stry-
chach ze  skrzyń i  wszystkich innych naczyń wymia-
tano resztki wszelkich ziaren i  tzw. pośladu zbożowego, 
brudne czy stęchłe ziarno płukano, suszono i  mielono 
w  żarnach (dwa ciężkie okrągłe kamienie, jeden moco-
wany na  stałe, drugi kręcony ręcznie, ścierały zboże 
na  mąkę tzw. razówkę. A  i  one chowane były przed 
Niemcami. Gdyby je  znaleźli to  od  razu rozbijali. Z  każ-
dej garści mąki gotowano kluski.

W  piwnicach wyzbierano resztki ziemniaków. Gdy 
zabrakło zdrowych, zgniłe myto, suszono i  tłuczono 

na  mąkę, a  potem gotowano 
też kluski. Jadło się je  z  mle-
kiem jeśli w gospodarstwie była 
krowa. Inaczej tylko z  wodą. 
Takie odżywianie i  nie wystar-
czająca ilość pożywienia powo-
dowały wycieńczenie orga-
nizmów, szczególnie u  dzieci. 
Najgorzej było w rodzinach wie-
lodzietnych. Szerzyły się różne 
choroby, dotąd u  nas nieznane. 
Wiele dzieci odprowadzono 
w  ich ostatnią drogę, drogą 
do Cieślina, na cmentarz.

Gdy już wyczerpały się 
wszystkie istniejące możliwo-
ści, tedy matki wysyłały za gra-
nicę swe dzieci, bo  te  łatwiej Zdjecie z okresu służby wojskowej (1945–1949)
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przechodziły granicę niedostrzeżone. Niejedno dziecko 
w taki sposób utrzymywało całą rodzinę. Ale i nie jedno 
dziecko, mimo swej zaradności wpadało w ręce celników. 
Trzeba przyznać, że nie wszyscy celnicy byli tak nieprzy-
chylnie ustosunkowani do  polskich dzieci. Niektórzy 
usłyszawszy od dziecka, że niesie kaszę, mąkę lub fasolę 
otrzymaną od familii puszczali, machnąwszy tylko ręką. 
Byli nawet zdziwieni sprytem i zaradnością malców. Ale 
byli i nadgorliwi, odbierali żywność dzieciom, następnie 
bite i  z  płaczem puszczane po  komendzie: „rauss !”. Prze-
kraczające granicę dzieci same ustaliły, które jej odcinki 
są bardziej, które mniej pilnowane przez celników. Nawet 
wiedziały, kiedy i gdzie będzie przebywał celnik łagodny, 
a kiedy będzie drań. Rozpracowały grafik ich służb. Gwa-
rantowało to w miarę spokojne przekraczanie granicy.

Zaś rolnicy uprawiający ziemię w  pobliżu granicy- 
ci  z  Rzeszy- mając okazję, podrzucali żywność dla zna-
jomych po drugiej stronie- w Guberni. Sam też przecho-
dziłem granicę. Pamiętam, jak poszedłem do  Ryczówka 
po  ziemniaki. Udało mi  się przekroczyć granicę w  cza-
sie zmiany celników. Rolnik z  Ryczówka odsprzedał 
mi 40 kg ziemniaków, ale krajanych, do sadzenia. Widzia-
łem jak gospodyni karmi kury białym chlebem. Na  ten 
widok łzy zakręciły mi  się w oczach, bo od  tygodnia nie 
miałem w  ustach kawałka chleba, ani nawet czarnego. 
Mimo to nie miałem odwagi poprosić o chleb. Wychodzi 
na  to, że  ludzie syci nie mają pojęcia co  to  głód. A  może 
wiedzieli o  panującym głodzie w  naszej wsi i  specjalnie, 
na  naszych oczach karmili kury chlebem. Czy ludzie 
mogą być tak perfidni wobec innych? Miały miejsce 
przypadki szczycenia się, że  nam to  jest dobrze i  gospo-
darujemy się dobrze.

Miałem wtedy 17  lat i  40  kg  ziemniaków do  przenie-
sienia z  Ryczówka do  Kwaśniowa. Udało mi  się, bo  aku-
rat celnik spał smacznie w  przydrożnym trawniku. 
Spostrzegł mnie, gdy byłe ok. 400 m  od  niego. Słysza-
łem „halt!” ale się nie zatrzymałem. Na  drugi dzień nasz 
bliski sąsiad- Kowalski Telesfor przenosił 25  kg  żyta 
i natknął się na dwóch celników. Początkowo nawet ich 
nie zauważył. Nie zatrzymał się na  ich okrzyk- „halt!” 
i  rzucił się do  ucieczki w  kierunku Kwaśniowa. Worek 
z żytem rzucił do łubinu i ile sił w nogach uciekał. Niemcy 
początkowo biegli za  nim krzycząc „halt !!!” lecz on  był 
szybszy. Zaczęli nawet strzelać, lecz kule szczęśliwie 
go  omijały. Tym razem mu  się udało. Szczęście uśmiech-
nęło się do słabszego. Takich przypadków było mnóstwo, 
zdarzały się co  dnia. Nie wszystkie jednak kończyły się 
tak szczęśliwie.

Józef Szreniawa

LOTY NAD  
PUSTYNIĄ
BŁĘDOWSKĄ

ANDRZEJ KRAWCZYK

 Załamanie się państw centralnych, i zakończenie pierw-
szej wojny światowej, umożliwiło Polakom służącym 
w  lotnictwie zaborczych armii, przejęcie sprzętu lotni-
czego pozostawionego na  lotniskach. Bywało, że  trzeba 
było użyć mocniejszych argumentów aby tego przejęcia 
dokonać. I to były takie początki polskiego lotnictwa woj-
skowego. Brakowało i sprzętu i lotników, ale samolot już 
na stałe wchodził do służby w wojsku polskim.

20  lipca 1921 roku utworzony został 2.  Pułk Lotniczy 
w  Krakowie z  lotniskiem usytuowanym w  Rakowicach. 
Aby można było szkolić lotników w  pełnym zakresie 
działań bojowych potrzebny był odpowiedni poligon. 
Po  dłuższym rekonesansie uznano, że  może nim być 
południowa część Pustyni Błędowskiej. Tu  lotnicy mieli 
przechodzić tak zwaną „szkołę ognia” – właściwe ćwicze-
nia działań bojowych. Polegało to na ostrzeliwaniu celów 
naziemnych i powietrznych oraz atakach bombowych.

Na Rudnicy, za Zielonym Stawem, stanęły baraki obsługi 
naziemnej poligonu, a  na  skraju Pustyni Błędowskiej, 
od strony Czubatki cele – makiety samolotów. Ćwiczenia 
samolotów myśliwskich w strzelaniu z karabinów maszy-
nowych polegały na ostrzeliwaniu makiet z różnych kie-
runków i celów powietrznych, którymi były rękawy ciąg-
nione na długich linach przez samolot holujący.

Ostrzeliwanie celów naziemnych nie stanowiło więk-
szego niebezpieczeństwa dla ludzi na  terenach sąsiadu-
jących z  poligonem. Gorzej było zachować bezpieczne 
warunki przy ostrzeliwaniu celów powietrznych. Roz-
wiązano to  w  ten sposób, że  samolot holujący rękaw 
przelatywał wzdłuż dłuższej osi poligonu, a  samoloty 
atakujące też musiały latać „po osi” i strzelać z góry w dół 
tak aby pociski grzęzły bezpiecznie w piasku. Ćwiczenia 
na poligonie były zawsze atrakcją dla okolicznych miesz-
kańców. Nie inaczej jest też obecnie. Można się o  tym 
przekonać na Dąbrówce w Chechle podczas skoków spa-
dochronowych.

Romantyka podniebnych lotów zapewniała lotnictwu 
dostatek ochotników, trudniej było zapewnić im  odpo-
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rękawa we mgle, zderzyły się dwa najnowsze myśliwce 
P-11c. Na  szczęście uszkodzenia nie były groźne. Jeden 
samolot dolecial szczęśliwie na  lotnisko, a  drugi musiał 
przymusowo lądować na poligonie.

Najgroźniejszy wypadek zdarzył się 1  czerwca 1938 
roku. W  godzinach rannych wystartował z  lotniska 
w  Rakowicach samolot rozpoznawczo bombowy PZL 
23B „Karaś”. Według założeń załoga samolotu miała, 
w  ramach ćwiczeń letniej „szkoły ognia”, wykonać 
na Pustyni Błędowskiej ostre strzelanie. Dolot tego samo-
lotu obserwował niedawno zmarły Jan Jurczyk. Mówił 
mi  , że  jego uwagę zwrócił nierówny rytm pracy silnika 
i szybka utrata wysokości. Dolatując nad północną część 
Pustyni Błędowskiej, od  strony Papierni, samolot zrobił 
lekki skręt w lewo tak jakby miał zamiar lądować w kie-
runku zachodnim. Niestety ciężka maszyna, przy małej 
prędkości, zwaliła się na  skrzydło. Zginęła cała załoga. 
Była wtedy godzina 8. 43. W samolocie, śmiercią lotnika 
zginęli:
– pilot–kapral nadterminowy Suchodolski Tadeusz uro-

dzony 25.10.1914 roku w Sochocinie, w powiecie płoń-
skim. Zwłoki rodzina przewiozła do  Sochocina, gdzie 
spoczęły w  rodzinnym grobie na  cmentarzu parafial-
nym,

– obserwator – podporucznik Tobiasz Stanisław uro-
dzony w Wieliczce w roku 1911. Pochowany na cmen-
tarzu w rodzinnej Wieliczce,

– strzelec samolotowy – Konkol Kazimierz urodzony 
4.4.1916 roku w  miejscowości Horyńgród powiat 
Równe na  Wołyniu. Pochowany na  cmentarzu para-
fialnym w miejscowości Wołoszki powiat Równe.
Wszystkie pogrzeby lotników odbywały się z  cere-

moniałem wojskowym, który ustalił się w  początko-
wym okresie powstania Państwa Polskiego w  1918 
roku. W  miejscu katastrofy „Karasia” ktoś postawił pro-

PZL.37B Łoś. Konstruktorami samolotu byli: inż. Jerzy Dąbrowski 
-główny konstruktor, Piotr Kubicki- zastępca, Franciszek Misztal- 
konstrukcja płata.. Oblotu pierwszego prototypu dokonał 13 grudnia 
1936 roku pilot doświadczalny Wytwórni PZL Jerzy Widawski.

PZL.23 Karaś – polski lekki bombowiec i samolot 
rozpoznawczy (tzw. samolot liniowy), zaprojektowany 
w połowie lat 30. XX wieku przez Stanisława Praussa 
w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie.

wiednie samoloty. Początkową zbieraninę różnych 
maszyn próbowano zastąpić własną produkcją. Zakłady 
E.  Plage i  T.  Leśkiewicz w  Lublinie zaczęły produkować 
seryjnie samoloty Ansaldo A-300. Seria tragicznych 
wypadków na  tych samolotach, którym urywały się 
skrzydła, udowodniła, że to przerasta naszych konstruk-
torów i  przemysł. Zakupiono więc partię francuskich 
samolotów SPAD – 51 i 65. Niestety, i te samoloty gubiły 
skrzydła. Lepsze okazały się, produkowane w  Bielskiej 
Podlaskiej Avie na  licencji czeskiej. Były toporne ale 
bezpieczniejsze. Niedoskonałości sprzętu lotnicy próbo-
wali wyrównać ćwicząc intensywnie. 2.Pułk w czerwcu 
i lipcu 1933 roku wykonał nad Pustynią Błędowską 220 
lotów z tego 199 na ostre strzelanie.

Od  1933 roku lotnicy latali już wyłącznie na  samolo-
tach krajowej produkcji opartej na  licencyjnych i  włas-
nych opracowaniach. Jak to  zaowocowało bezpieczeń-
stwem lotów obrazują liczby wypadków lotniczych. 
W  latach 1918 – 1933 odnotowano takich wypadków 
69, w  tym 35  spowodowanych urwaniem się skrzy-
deł, a  w  latach 1933 – 1939 17  wypadków i  ani jednego 
z  powodu utraty skrzydła. Wypadki jednak się zda-
rzały. Odnotujmy te  związane z  Pustynią Błędowską. 
12 czerwca 1935 roku pilot Jan Działak, lecąc na niskim 
pułapie, na samolocie PZL P-7, miał wykonać ostre strze-
lanie na  Pustyni Błędowskiej. Przed dolotem, w  rejonie 
Braciejówki, chciał wcześniej przygotować karabiny 
do  strzelania. W  tym celu schylił się aby sięgnąć ręką 
do  dźwigni ładowniczej, a  druga ręka bezwiednie ode-
pchnęła drążek sterowy i  samolot wbił się w  ziemię. 
Lotnik urodzony 4  .I.1910 roku w  miejscowości Kanie 
w  województwie lubelskim pochowany został z  hono-
rami na cmentarzu wojskowym w Lublinie. W sierpniu 
1937 roku lotnicy odbywali letnią „szkołę ognia” nad 
Pustynią Błędowską. 9  sierpnia, podczas ostrzeliwania 
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sty krzyż brzozowy, który widywałem jeszcze w  latach 
powojennych.

Katastrofa „Karasia” nie wpłynęła na  tok ćwiczeń 
zaplanowanych do  realizacji na  lato 1938 roku. Nad 
Pustynią Błędowską, po raz pierwszy, pojawiły się samo-
loty 213 Eskadry Bombowców Nocnych z  1.  Pułku Lot-
niczego Warszawa wyposażonych w  chlubę naszego 
lotnictwa jakim były samoloty bombowe „Łosie”. Sękala 
Wincenty mówił mi, że obserwował fantastyczny widok, 
jak ta  Eskadra o  godzinie 23  przeprowadzała, w  świetle 
rozpalonych ognisk, zmasowane bombardowania celów 
na poligonie. Przypuszcza on, że ludność miejscowa wie-
działa wcześniej o  tych ćwiczeniach bo  widzów było 
sporo.

Ostatnie ćwiczenia, przed wybuchem wojny, odbyły 
się w  czerwcu 1939 roku. W  tych ćwiczeniach brała też 
udział 55  Eskadra Liniowa z  Lidy. Tak przygotowywał 
się Dawid do pojedynku z Goliatem, ale to były już inne 
czasy i  wynik pojedynku okazał się zgoła inny, a  nad 
Pustynią Błędowską wkrótce pojawiły się czarne krzyże 
Luftwaffe.

Źródła: 
A.Popiel–Pamięci poległych lotników 1933 – 1939
Łukasz Łydżba- Krakowski III / 2 Dywizjon Myśliwski.

POLEGLI  
PILOCI

ANDRZEJ KRAWCZYK

Przy okazji pragnę też przypomnieć dwóch lotników, 
z  bliskiej okolicy, którzy też polegli w  katastrofach lot-
niczych. Ich życiorysy, w  pełnym brzmieniu, podaję 
za A. Popielem.

Lubański Karol Aleksander  
(4.2.1905 – 23.4.1937) kapitan pilot.
Urodził się 4  lutego1905 roku w  Bolesławiu, powiat 
Olkusz, z ojca Aleksandra i matki Anny z Lesków. Po zda-
niu egzaminu dojrzało-
ści w  roku 1925 wstąpił 
do Szkoły Podchorążych 
Piechoty w  Warszawie. 
Po  odbyciu praktyki 
w  81  Pułku Piechoty, 
został odkomendero-
wany na  własną prośbę 
do Szkoły Podchorążych 
Lotnictwa w  Dęblinie, 
którą ukończył w  roku 
1928 w  stopniu podpo-
rucznika obserwatora. 
Po  ukończeniu praktyki 
w  2  Pułku Lotniczym 
w  Krakowie został przydzielony do  6  Pułku Lotniczego 
we  Lwowie, pełniąc przez rok obowiązki obserwatora 
w  65  Eskadrze Liniowej. Skierowany na  własną prośbę 
do  Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w  Dębli-
nie, ukończył tam kurs pilotażu i  dwa lata później kurs 
wyższego pilotażu w  Lotniczej Szkole Strzelania i  Bom-
bardowania w Grudziądzu. Jako pilot myśliwski odszedł 
z  6  Pułku do  4  Pułku Lotniczego w  Toruniu, latając tam 
w  141, a  następnie w  142 Eskadrze Myśliwskiej, pełniąc 
obowiązki dowódcy eskadry.

W roku 1935 został powołany jako bardzo dobry pilot 
do  Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w  Dęb-
linie na  instruktorski kurs pilotażu. Po  odbytym kur-
sie i  awansie na  kapitana został przydzielony do  Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Radomiu-Sadkowie, 
zajmując stanowisko komendanta 2 Eskadry Ćwiczebnej 
Pilotażu. Tu, w  codziennej trudnej i  odpowiedzialnej 

Tobiasz Stanisław Konkol Kazimierz.

Działak Jan Suchodolski Tadeusz
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pracy wychowawcy i instruktora pilota, wykazuje swoje 
nieprzeciętne zdolności i umiłowanie lotnictwa. W dniu 
23 kwietnia 1937 roku ginie w wypadku samolotu PWS-
16 nr 59-8 na lotnisku w Sadkowie koło Radomia. Pocho-
wany na cmentarzu w Olkuszu.

Macek Stanisław
(12.1.1907 – 20.6.1938) plutonowy pilot.
Urodził się 12  stycznia 1907 roku w  Sławkowie, powiat 
Olkusz, z  ojca Antoniego i  maki Eleonory z  domu 
Kuc. Ukończył szkołę 
powszechną w  Sławko-
wie, a  następnie 4  klasy 
gimnazjum w  Olkuszu. 
Mając zamiłowanie 
do  lotnictwa, zgłosił się 
jako ochotnik do odbycia 
służby wojskowej i  uzy-
sał przydział do  2  Pułku 
Lotniczego w  Krakowie 
w  dniu 17  października 
1927 roku.

W  pułku przeszedł 
przeszkolenie rekru-
ckie i  został skierowany 
do Centralnej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, którą ukoń-
czył w  dniu 14  grudnia 1928 roku, wracając do  macie-
rzystego pułku. Tu  dał się poznać jako znakomity pilot 
i  w  roku 1930 został odkomenderowany na  własną 
prośbę na  kurs akrobacji, który ukończył z  wyróżnie-
niem. Dalszą służbę odbywał w dywizjonie myśliwskim. 
Dowódcą Dywizjonu myśliwskiego w  2  Pułku Lotni-
czym był w  tym czasie kapitan pilot Jerzy Bajan, który 
wyszkolił i  zorganizował znany zespół akrobatów. Popi-

1. Grupa pilotów akrobacyjnych, którzy latali w Trójce Bajana w różnych okresach. Sfotografowani przed skonstruowanym 
w Polsce samolotem PZL P.7. Od lewej: por.Antoni Wczelik, kpt.Jan Czerny, kpt.Kazimierz Niedźwiecki, kpt.Jerzy Bajan, por.
Kazimierz Kosiński, plut.Karol Pniak i plut.Stanisław Macek, fot. arch. Wojtka Matusiaka.
2. Trzy myśliwce PWS-A (licencyjna polska odmiana czechosłowackiego samolotu Avia BH-33) ze 122 Eskadry Myśliwskiej 
2 Pułku Lotniczego w locie. Zespół, znany powszechnie jako Trójka Bajana (od nazwiska inicjatora tej grupy, kpt. Jerzego Bajana), 
słynął z pokazów zapierających dech w piersiach–występowali w zmieniającym się składzie, fot. arch. Kosińskich.

sowym numerem tego zespołu na różnych pokazach lot-
niczych była akrobacja trzech samolotów Avia BH  -33, 
powiązanych ze sobą cienkimi sznurami z zawieszonymi 
na  nich wstążkami. Jednym z  pilotów tego zespołu był 
kapral, a następnie plutonowy, Stanisław Macek.

Ze względu na potrzeby rozbudowującego się przemy-
słu lotniczego, a  z  nim Instytutu Badań Technicznych 
Lotnictwa, który został przemianowany w  roku 1936 
na  Instytut Techniczny Lotnictwa, plutonowy pilot Sta-
nisław Macek został odkomenderowany do  Samodziel-
nego Dywizjonu Doświadczalnego. Tu  znalazł ujście dla 
swoich wysokich kwalifikacji pilota-akrobaty, człowieka 
którego pasją było lotnictwo. Za  swą pracę i  osiągnięcia 
w  służbie został dwukrotnie odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi. W dniu 20 czerwca 1938 roku, oblatu-
jąc ze starszym majstrem wojskowym Ignacym Kasprzy-
kiem oraz szeregowcem Mieczysławem Siochem samolot 
PZL -37  „Łoś” podjął próbę wykonania pętli na  tej cięż-
kiej maszynie. Na  skutek urwania się skrzydła samolot 
uległ rozbiciu na  polach miejscowości Dąbrówka koło 
Piaseczna, a załoga poniosła śmierć.

W  wyniku pracy komisji badającej ten wypadek lot-
niczy stwierdzono zastosowanie wadliwej technologii 
nitowania kesonu skrzydła, co było przyczyną urwania 
się płata. Natychmiast wprowadzono niezbędne zmiany 
w dotychczas zbudowanych samolotach tego typu, elimi-
nując całkowicie podobne wypadki na samolotach PZL-37.

Plutonowy pilot Stanisław Macek został pochowany 
na  wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w  Warsza-
wie, w kwaterze C-16, rząd 1, grób 11. W pogrzebie brała 
udział kadra ITL, 1  Pułku Lotniczego oraz delegacja 
2 Pułku Lotniczego z Krakowa. Śmierć Stanisawa Macka, 
czołowego pilota myśliwskiego i  wspaniałego akrobaty, 
była ciężką stratą dla polskiego lotnictwa.
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LEGENDA  
O GÓRZE ŚWINIUSZCE,
O ŹRÓDLE MŁODOŚCI  
I STRUMYKU MINÓŻCE.

Nie za górami, nie za lasami 

lecz w małopolskim jurajskim parku

działy się rzeczy niewiarygodne

po całych nocach aż do poranku.

Było to bardzo dawno temu

pewno lat tysiąc a może więcej

w jaskiniach góry diabły mieszkały

było ich ze sto, a może więcej.

Przyjaźniły się z czarownicami

i każdy diabeł był temu rad

razem tańczyli przy ognisku

i żyli z sobą za pan brat.

Każdziutkiej nocy bezksiężycowej

trzęsła się ziemia w okolicy

diabły wesoło grały na skrzypcach

by hulać mogły czarownice.

Tak się kumały te diabliska

z czarownicami przez szmat czasu

harce, hulanki wyprawiali

i nikt tu nie miał wstępu do lasu.

I słychać było tupot kopyt

jak uderzały o skalne granie

to w rytm muzyki diabły tupały

nie miało im się wcale na spanie.

Po każdej nocy przetańcowanej

tuż przy źródełku gdzie był ich raj

zbierał się cały diabelski pomiot

co był postrachem na cały kraj.

Najstraszniej było jesienną porą

gdy nastawały długie wieczory

bezpieczniej było siedzieć w domu

by człeka nie wywiodły w bory.

Nawet w dzień straszno było chodzić

po wodę do źródła Młodości

bo czarownice tam czatowały

w krzakach na nieproszonych gości.

Złe czarownice wiedziały o tym

że woda źródlana ma wiele mocy

siadały rankiem przy strumieniu

żeby się obmyć z brudów nocy.

Myły w nim nogi obrzydłym diabłom

myły i sobie, diabłów miłośnice

a po kąpieli się zmieniali

w uroczych chłopców i piękne dziewice.

I wychodzili na rozstajne drogi 

spokojnym ludziom robili psoty

z zamierzonego celu zwodzili

bo tyle mieli do roboty.

FELIKSA ZIMNIAK
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LEGENDA  
O GÓRZE ŚWINIUSZCE,
O ŹRÓDLE MŁODOŚCI  
I STRUMYKU MINÓŻCE.

Lecz z czasem ludziom się znudziły

diabelskie figle przez długie lata

postanowili czartowskie nasienie

wykurzyć od źródła na koniec świata.

We wsi odważnych nie brakowało

żeby wykurzyć złe czarownice

po całych nocach w lesie czuwali

by poznać zwyczaje i tajemnice.

Przy leśnej drodze poza Świniuszką

krzyż z białej brzozy wstawili w ziemię

by go widziało w blasku księżyca

pomiotu diabelskiego plemię.

Po każdej nocy tuż przed porankiem

jeszcze słoneczko dobrze spało

grupa odważnych Rodackich mężów

na straży przy źródełku stało.

W zamkniętym kręgu rzędem stawali

w ręku ściskając płonące gromnice

ich światło wielką moc miało

że z nóg zwalało czarownice.

Tak czatowali prawie rok cały

od wczesnej wiosny aż do jesieni

zło ociężałe już nie szalało 

zbyt ciężkie było od brudu i ziemi.

Z czasem w głąb góry się zapadło

tam gdzie do piekieł prowadzi droga

od tego czasu spokój panuje

i nie nachodzi na ludzi trwoga.

Gdy jakiś śmiałek by postanowił

zbadać legendy tej tajemnicę

na szczycie góry niechaj szuka

dziury co zwiały nią czarownice.

Kamień rzucony w ową czeluść

brzęczy trącając o twarde skały

i słychać diabłów, czarownic jęki

co po kosmatych łbach dostały.

Brzęczką nazwano ową czeluść

bo w każdej wieści zawsze tak bywa

miejsca co napawają strachem

też jakąś nazwą się nazywa.

A tu pod górą źródło pracuje

w kolorach tęczy woda się mieni

gdy po kamieniach strumieniem spływa

wesoło pluska wśród zieleni.

I chęć człowieka nachodzi taka

zmęczone nogi zanurzyć w wodzie

rzeczka nie darmo Minóżką zwana

pomaga zdrowiu i urodzie.

A gdy wieczorną porą się znajdziesz

tu pod Świniuszką na polanie

ponoć czarownic śpiew usłyszysz

i na skrzypeczkach diabelskie granie.

Ci co słuch mają bardziej wrażliwy

usłyszą pluskanie i szepty strumyka

a mnie po plecach ciarki mrowią

ukrywam strach co mnie przenika.

Chociaż to niby jest legenda

z różnych okolic ludzie zjeżdżają

i czerpią wodę ze Źródła Młodości

cudowną wodą się odmładzają.

Las na Świniuszce jak dawniej szumi

kamień w czeluści Brzęczki brzęczy

Źródło Młodości z Minóżką szepcze

o złotym słońcu i kolorowej tęczy.

Legenda o górze Świniuszce, o źródle Młodości i strumyku Minóżce.



Dzieło Boga.

Nie ma miejsca na tym świecie 
jak jurajska okolica

nawet Bóg gdy z nieba patrzy
swoim dziełem się zachwyca.

Gdzie popatrzeć dookoła
wszędzie widać dzieło Boga

otaczają wioskę wzgórza
w nich jest właśnie ta uroda.

Gdy Bóg stwarzał okolicę
musiał być w dobrym humorze

obdarował ludzi ziemią
by w nią siano złote zboże
A ten cichy nasz zakątek

otoczony pagórkami
chroni naszą miłą wioskę
przed złymi kataklizmami

Gdzieś w dalekich częściach świata
powodzie i wulkany

i groźne trzęsienia ziemi
i straszliwe huragany
Naszą wioskę omijają

wichry, wulkany, powodzie
żyjemy w cichej dolinie

jak w miłym rajskim ogrodzie
Naszą małą okolicę

dobry Bóg tak umiłował
wszystko co miał najpiękniejsze

dobrym ludziom ofiarował.

Feliksa Helena Zimniak


