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PRZEDMOWA 

W Ochotnicy i Tylmanowej – na co dzień – karmimy nasze zmysły cza-
sem teraźniejszym, patrząc na przepiękne krajobrazy gór i Dunajca. 

Tymczasem – wyłaniające się tu i ówdzie z teraźniejszości – ślady przeszło-
ści zwiastują istnienie unikatowego pejzażu czasów minionych. 

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników, jest swoistym przewod-
nikiem po ochotnicko-tylmanowskiej Atlantydzie. Po świecie minionym – 
czasami znanym, lecz często zapomnianym lub jeszcze nieodkrytym.

Ochotnica i Tylmanowa mają absolutnie unikatową historię. Poczynając 
od czasów średniowiecznych, kiedy to obie wsie były lokowane – pierwsza 
na prawie wołoskim, a druga na prawie niemieckim, aż po II wojnę świato-
wą, która przetoczyła się przez naszą ziemię, zostawiając zgliszcza, blizny,  
jak również niezagojone rany. 

Świątynie, dwory, stare domostwa, koliby, mogiły – te na cmentarzach 
i te rozsiane po lasach. Miejsca spoczynku znane i nieznane, pozostałości 
życia i eksterminacji społeczności żydowskiej. Ślady walki i wielkich tra-
gedii „Krwawej Wigilii” i Zagłady. Te wszystkie miejsca pamięci są „czarną 
skrzynką”, w której zapisano życie i śmierć naszych przodków. To wielkie 
dziedzictwo tak wielu pokoleń mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej, któ-
rzy wylewali tu nie tylko pot i łzy budując to miejsce, ale również przelewali 
krew jako bohaterowie, a także ofiary.

Ta książka jest pierwszą próbą kompleksowego opisania najważniejszych 
miejsc pamięci tej historii, które są swoistymi punktami orientacyjnymi dla 
wiedzy o rodzinnej ziemi. Każde z nich jest drogocenne, bowiem miejsca 
pamięci to część naszej tożsamości i nas samych. 

Zapraszam wszystkich w podróż w głąb duszy Ochotnicy i Tylmanowej 
– naszych Małych Ojczyzn o wielkiej historii.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk
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WSTĘP

Ochotnica to miejsce wyjątkowe. To tam, jak nigdzie indziej, łatwo do-
strzec piękno i  jednocześnie dzikość gorczańskiej przyrody. Tam też 

zetknąć się można z wciąż żywą kulturą pasterską miejscowych górali oraz 
wyraźnymi materialnymi śladami po wielowiekowym zagospodarowywaniu 
doliny, wcinającej się w pradawną, karpacką puszczę. Co więcej, Ochotnica 
to przestrzeń, w której niemal na każdym kroku spotkać się można z histo-
rią – w tym przede wszystkim z dziejami zmagań Polaków o niepodległość 
w latach II wojny światowej i ich martyrologią. Przeszłość, ta najdawniejsza 
czy związana z latami zaborów, ale też ta odnosząca się do walk o wolność 
i suwerenność kraju w XX wieku, to jeden z najważniejszych fundamentów, 
na których opiera się tożsamość mieszkańców Ochotnicy. Ale jest też bez 
wątpienia tym, co przyciąga do niej ludzi z najdalszych nawet zakątków Pol-
ski – w tym nas. Przybywają oni w Gorce i – chłonąc ich urok – starają się 
poznać dzieje poszczególnych zakątków: osiedli, przysiółków, polan wokół 
Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej czy Tylmanowej. Książka Ochotnica 
i Tylmanowa. Miejsca pamięci powstała właśnie po to, żeby ten wielowątko-
wy, a przez to trudny niekiedy do całościowego uchwycenia obraz, połączyć 
w jedną, napisaną przystępnym językiem opowieść.

Przygotowując tę publikację, nie łudziliśmy się, że będzie ona w stanie po-
mieścić wszystkie interesujące wątki z dziejów Ochotnicy ani też opisać całą 
przestrzeń wsi. Musieliśmy więc dokonać trudnego wyboru, skupiając się 
na miejscach według nas najważniejszych i związanych z najciekawszymi dla 
historii Ochotnicy opowieściami. Ułatwiał nam to zadanie fakt, że od ponad 
dwóch dekad przyglądamy się bacznie przeszłości Ochotnicy, staramy się 
zbierać dokumenty, zdjęcia i relacje jej dotyczące, a przy tym chronić przed 
zniszczeniem ostatnie materialne ślady dawnych wieków. Postanowiliśmy 
więc opisać w książce te miejsca i fakty, które nas osobiście zafascynowały 
lub urzekły, pozostawiając pole dla kolejnych badaczy i regionalistów, którzy 
będą w stanie w przyszłości ten nakreślony zaledwie przez nas obraz odpo-
wiednio uzupełnić. Zaznaczyć też warto w tym miejscu, że niniejsza publika-
cja ma charakter popularnonaukowy, nie aspiruje do rangi monografii gmi-
ny czy też drobiazgowego odtworzenia jej historii. Wiele z wykorzystanych 
w jej treści artykułów było też już wcześniej opublikowanych w całości lub 

Wstęp
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we fragmentach w prasie regionalnej bądź ogólnopolskiej (m.in. fragment 
dotyczący zagłady ochotnickich Żydów jest zmienioną wersją artykułu, któ-
ry ukazał się na łamach „Tygodnika Powszechnego”), a także w wydanych 
opracowaniach naukowych lub na stronach internetowych (niektóre z nich 
można odnaleźć w  wersji online na stronie www.skansen-studzionki.pl). 
Część jednak przygotowaliśmy od podstaw i w tym sensie odzwierciedlają 
one aktualny stan badań nad przeszłością tego fragmentu Gorców. Chcemy 
także zapewnić, że choć zrezygnowaliśmy z przypisów i ograniczyliśmy się 
jedynie do wyboru bibliografii na końcu książki, to wszystkie opisane na jej 
kartach wydarzenia mają odzwierciedlenie w źródłach – archiwaliach, rela-
cjach świadków, a także ustaleniach naukowych naszych poprzedników.

Książkę otwiera syntetyczny rozdział, ukazujący dzieje Ochotnicy 
i  Tylmanowej, począwszy od momentu powstania tych miejscowości po 
lata współczesne. Będzie on stanowił swoistą oś czasu, na której pojawią 
się wydarzenia opisane w  rozdziale drugim, w  którym skupiliśmy się na 
przybliżeniu niepodległościowej przeszłości gminy. Zaczynamy od konfe-
deracji barskiej, której echa dotarły też do Ochotnicy, żeby poprzez kolej-
ne powstania narodowe oraz Wiosnę Ludów znaleźć się w  latach I  wojny 
światowej, na frontach której krew przelewało wielu mieszkańców Podhala 
i Gorców. Kolejne wydarzenie pozostające w polu naszych zainteresowań to 
kampania wrześniowa 1939 roku, która staje się jednocześnie początkiem 
jednego z najtrudniejszych okresów w dziejach wsi. Wkroczenie do Ochot-
nicy oddziałów niemieckich i słowackich zwiastuje mrok okupacyjnej nocy 
oraz represje. Te ostatnie, zdecydowane i bezwzględne, dotykają najpierw 
mocno zakorzenioną w  miejscowej społeczności mniejszość żydowską,  
co także staramy się przybliżyć. Oczywiście nie może też zabraknąć tematu 
funkcjonowania w Gorcach podziemia niepodległościowego i prowadzenia 
działalności partyzanckiej przez Armię Krajową, której symbolem stała się 
„bitwa ochotnicka” z października 1944 roku. Z wątkiem tym wiąże się też 
uratowanie przez polskich partyzantów załogi amerykańskiego bombowca 
B–24J Liberator, który rozbił się na kilka tygodni przed nadejściem frontu 
w dolinie potoku Jaszcze w Ochotnicy Górnej. Niemal w tym samym cza-
sie tragicznym finałem okupacji niemieckiej stała się zaś dla Tylmanowej 
i Ochotnicy Dolnej tzw. „Krwawa Wigilia”, brutalna pacyfikacja wsi przez 
oddział SS, która kosztowała życie kilkudziesięciu mieszkańców gminy.  
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Na koniec tego rozdziału poruszamy z kolei istotną dla wsi, choć przez lata 
okrytą milczeniem, historię działalności powojennego podziemia niepodle-
głościowego, z którym współpracowało i sympatyzowało bardzo wielu góra-
li, a niektórzy z nich zapłacili za to najwyższą cenę.

Trzeci rozdział książki jest najobszerniejszy. Przedstawiamy w nim kon-
kretne miejsca w Ochotnicy, Tylmanowej lub w najbliższych ich okolicach, 
w których wciąż można dostrzec ślady przeszłości. Są to więc zarówno punk-
ty istotne dla kultury i tożsamości mieszkańców gminy, takie jak świątynie 
czy dwory, jak też pozostałości po fortyfikacjach polowych z okresu wojen 
oraz obozowiska partyzanckie. Wśród dwudziestu czterech obiektów znala-
zły się też te przypominające o żydowskiej społeczności Ochotnicy i Tylma-
nowej, miejscu rozbicia się samolotu. Opisujemy też dawny dom parafialny, 
w którym po wojnie funkcjonowała komunistyczna katownia. 

Na samym zaś końcu, w rozdziale czwartym, nakreśliliśmy sylwetki dzie-
więciu nietuzinkowych postaci – ludzi, którzy odcisnęli swe piętno na hi-
storii Ochotnicy, choć część z nich pochodziła z zupełnie innych rejonów 
Polski, a w Gorce zagnały ich skomplikowane dzieje ich ojczyzny.

Część poruszonych w publikacji zagadnień została tylko zasygnalizowa-
na. Staraliśmy się, żeby poszczególne opowieści i opisy zamykały się w po-
dobnej objętości stron. Wiele z nich doczekało się już poważnych opraco-
wań lub bardziej szczegółowych rozpraw. Odsyłamy do nich w  wyborze 
bibliografii. Jesteśmy przekonani, że nasi czytelnicy, poznawszy niniejszy 
szkic, chętnie sięgną po kolejne pozycje dotyczące dziejów Ochotnicy, Tyl-
manowej i Podhala.

Zapraszamy wszystkich do lektury!



Rozdział I

Z DZIEJÓW OCHOTNICY I TYLMANOWEJ



Z dziejów
Ochotnicy

i Tylmanowej
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Nie sposób określić, kiedy po raz pierwszy człowiek zawędrował do 
obszernej górskiej doliny, w której z czasem rozwinęła się jedna z naj-

piękniejszych wsi w  Polsce – Ochotnica. Najstarsze znane ślady ludzkiej 
obecności w  tej części doliny Dunajca odkryto w  Tylmanowej pod Górą 
Obłożną: znajdują się tam stanowiska archeologiczne z epoki brązu i okresu 
halsztackiego epoki żelaza (lata 800–400 p.n.e.). W  oddalonych zaledwie 
o 10 km od Ochotnicy Maszkowicach odsłonięto niedawno relikty osady 
obronnej, chronionej masywnym kamiennym murem, a datowanej na czasy 
wczesnej epoki brązu (XX wiek p.n.e.). Miejsce to uważane jest obecnie za 
najstarsze stałe siedlisko człowieka w tej części Karpat. Osada znajdowała 
się na trasie prastarego szlaku handlowego, przebiegającego doliną Dunajca, 
wzdłuż którego już od czasów rzymskich poruszali się kupcy. Tereny leżące 
w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszej Ochotnicy były więc znane ludziom 
już w pradziejach.

Sytuacja w regionie do końca XIV wieku

Udokumentowana historia bezpośrednich okolic doliny Ochotnicy roz-
poczyna się w  XIII wieku. W  tym czasie całe Gorce porośnięte były 

jeszcze dziką, pierwotną puszczą, rozciągającą się od podnóży Tatr aż po 
sam Kraków. Napływająca od północy rolnicza ludność polska (Krakowia-
cy) stopniowo zasiedlała doliny Popradu i Dunajca, karczując puszczę i po-
szukując miejsc najdogodniejszych dla uprawy roli. Stałe osadnictwo poja-
wiło się tu w XIII wieku za sprawą akcji kolonizacyjnej, prowadzonej przez 
zakon klarysek ze Starego Sącza. Klasztor ten został założony w 1280 roku 
przez księżnę krakowską i sandomierską – Kunegundę (Kingę), późniejszą 
świętą. Kunegunda otrzymała ziemię sądecką w 1257 roku jako tzw. oprawę 
wianną od swojego męża, Bolesława V Wstydliwego. Głównym zadaniem 
klasztoru była kolonizacja i zagospodarowanie dziewiczych terenów polsko -
-węgierskiego pogranicza. Klaryski działały energicznie – z  ich inicjatywy 
w dolinie Dunajca ulokowano szereg wsi w oparciu o ówczesne normy prawa 
polskiego. Należała do nich np. Wietrznica (dziś część Zabrzeży), powstała 
przed 1280 rokiem i leżąca tuż powyżej ujścia rzeki Ochotnica do Dunajca. 

W  1287 roku cały region został splądrowany na skutek III najazdu 
mongolskiego (tatarskiego). Przybycie Mongołów miało charakter łupież-
czy, klasztorne wsie zostały zniszczone, wiele z  nich uległo spaleniu, a  ich 
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mieszkańcy uciekli. Ci, którym nie udało się zbiec, zginęli lub zostali wzię-
ci w  jasyr. Wprawdzie odsiecz króla węgierskiego szybko wyparła Tatarów 
z Małopolski, jednak zniszczenia były ogromne, a ich usuwanie zajęło długie 
lata. Aby przyspieszyć odbudowę regionu, już od początku XIV wieku na te-
renach należących do klasztoru klarysek zaczęto osadzać Niemców (tzw. Sa-
sów). Sprowadzano ich ze Spiszu, Śląska, a czasem również z przeludnionych 
terenów Saksonii i Brandenburgii. Lokowano (bądź relokowano) wówczas 
wiele wsi w oparciu o normy prawa niemieckiego. Na fali kolonizacji niemiec-
kiej powstały m.in. Maniowy (1326 rok), Grywałd (przed 1330 rokiem),  
Kamienica (wtórna lokacja w 1330 roku) oraz Tylmanowa (1336 rok).

Z początkiem XIV wieku tereny pogranicza polsko-węgierskiego nabrały 
dla kraju znaczenia strategicznego. Stosunki z Węgrami stawały się napięte, 
dlatego konieczne było zapewnienie ochrony południowych krańców Pol-
ski oraz zabezpieczenie ważnego szlaku handlowego, łączącego Sądecczyznę 
z Podhalem i Węgrami. Zadanie to wykraczało poza możliwości klasztoru, 
dlatego władza królewska zdecydowała się na odebranie części nadanych mu 
wcześniej terenów i przeniesienie ich na własność królewską. Do ich przeję-
cia przez monarchę doszło najprawdopodobniej w latach 1336–1348, za pa-
nowania króla Władysława Łokietka. Na przejętym terenie najważniejszym 
z militarnego punktu widzenia obiektem była drewniano-ziemna warownia 
Wronin (dzisiejszy Czorsztyn). Jej budowę rozpoczęły siostry klaryski, które 
po doświadczeniach najazdu mongolskiego z 1287 roku dążyły do zwiększe-
nia obronności swych włości oraz zapewnienia bezpiecznego schronienia dla 
mieszkańców klasztornych wsi w  przypadku zagrożenia. Z  inicjatywy kró-
lewskiej Wronin znacznie rozbudowano, wznosząc – silny jak na owe czasy – 
murowany zamek. Pełnił on rolę militarnej ochrony granicy i komory celnej, 
a ponadto ośrodka administracyjnego utworzonego wkrótce później staro-
stwa. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstała osada służebna, założona 
przez niemieckich kolonistów i  nazwana przez nich Czorsztynem. Nazwa 
ta przeszła z czasem także na samą warownię, która przynajmniej od 1348 
roku nazywana jest już zamkiem czorsztyńskim. Zapleczem gospodarczym 
dla zamku miały być wsie znajdujące się na terenach przejętych od klasztoru, 
na czele z ośrodkiem miejskim w Krościenku, które specjalnie w tym celu 
lokowano w 1348 roku. W ten sposób położono podwaliny pod przyszłe sta-
rostwo czorsztyńskie, które ostatecznie utworzono na początku XV wieku. 
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Lokacja wsi Tylmanowa

Początki Tylmanowej są dobrze znane – szczęściem do naszych czasów 
zachował się odpis dokumentu lokacyjnego tej wsi. Dowiadujemy się 

z niego, że w 1336 roku Salomea, ksieni zakonnic ze Starego Sącza […] pra-
gnąc powiększyć i rozszerzyć dochody i dobra naszego klasztoru, przekazałyśmy 
i dałyśmy roztropnym mężom Piotrowi i synowi jego Tylmannowi i ich potom-
nym obojga płci, nasz las, położony nad rzeką Dunajec tak, jak rozciąga się od 
rzeczki Ochodnik po polsku zwanej aż do rzek Kłodnik zwanej, leżący po obu 
brzegach Dunajca – mierzący 40 łanów frankońskich [ok. 1000 hektarów], aby 
tam założyli wieś na prawie teutońskim, to znaczy na prawie magdeburskim, 
i aby w niej byli sołtysami, im zaś samym, ich potomnym i następcom pełne pra-
wo sołtysowskie, by je mogli na zawsze posiadać. Wieś otrzymała też zwolnie-
nie z ciężarów i opłat (tzw. wolniznę) na okres 18 lat. Zgodnie z ciężarami 
poddańczymi, wymienionymi w dokumencie lokacyjnym, Tylmanowa była 
wsią typowo rolniczą. Pochodzenie nazwy wsi również jest jasne – Piotr 
i  jego syn Tylmann byli Niemcami, a  wieś wzięła swą nazwę od imienia 
młodszego z nich.

Konny łucznik tatarski (www.photobucket.com)
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Tylmanowa bardzo szybko przeszła na własność królewską. Okolicz-
ności, w  jakich do tego doszło nie są jednak dostatecznie oświetlone do-
kumentami źródłowymi. Można przypuszczać, że stało się to na drodze ja-
kiejś zamiany, co było częstą praktyką konwentu klarysek. Pomimo utraty 
zwierzchności, zakonnice zachowały jednak w Tylmanowej pewne wpływy 
i władanie, skoro jeszcze w 1607 roku król Zygmunt III potwierdził klaszto-
rowi przywilej na sołectwo w Tylmanowej.

Ochotnica przedlokacyjna

W przypadku Ochotnicy, okoliczności jej powstania są już o wiele trud-
niejsze do jednoznacznego określenia, gdyż niestety nie zachowały 

się dokumenty źródłowe, umożliwiające dokładne odtworzenie począt-
ków wsi. Z braku źródeł trzeba przeprowadzić wnioskowanie na podstawie 
udokumentowanych, regionalnych okoliczności historycznych. Zachowały 
się dokumenty z lat 1280 i 1283, wymieniające wsie należące do klasztoru 
klarysek. Dokumenty te nie wspominają o Ochotnicy, więc zapewne w tym 
czasie wieś jeszcze nie istniała. Nazwa Ochotnica po raz pierwszy wymienia-
na jest w dokumencie lokacyjnym sąsiedniej wsi – Tylmanowa, pochodzą-
cym z 1336 roku. Dokument ten, określając zasięg zakładanej wsi, wymienia 
granicę na rzece Ochotnica. Pierwsza znana informacja o samej wsi pocho-
dzi z dnia 31 marca 1413 roku. Znajduje się ona w dokumencie, w którym 
król Władysław II Jagiełło zastawia starostwo czorsztyńskie rycerzowi Abra-
hamowi z  Goszczyc, wyszczególniając wsie należące do starostwa, w  tym 
Tylmanową i Ochotnicę. Znane są też dokumenty świadczące o lokowaniu 
przez klasztor klarysek w pierwszej połowie XIV wieku kilku wsi w bliskim 
sąsiedztwie Ochotnicy. Oprócz wspomnianej już Tylmanowej i Kamienicy, 
powstały wówczas m.in. wsie Boczów i  Byniowa, przyłączone w  później-
szych wiekach do Zabrzeży.

Dokumenty źródłowe wymieniają też niewielką wieś o  nazwie Ochot-
niczka, będącą własnością klasztorną. Była to zapewne osada powstała w wy-
niku podziału pierwotnej Ochotnicy na dwie części, które z czasem stały się 
osobnymi wsiami. Taki przebieg wydarzeń sugeruje nazwa, będąca zdrob-
niałą, a  więc chronologicznie młodszą wersją nazwy Ochotnica. Sytuacja, 
w  której mieszkańcy wsi zakładają w  jej bezpośrednim sąsiedztwie nową 
wieś o zdrobniałej nazwie była stosunkowo częsta i wynikała z czynników 
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demograficznych oraz z chęci zachowania zwolnień z danin i świadczeń na 
rzecz właściciela wsi. Przy zakładaniu wsi na tzw. surowym korzeniu, miesz-
kańcy otrzymywali przywilej wolnizny, tj. zwolnienia ze świadczeń, który 
zwykle trwał ok. 20 lat. Zdarzało się, że po upływie okresu wolnizny część 
mieszkańców wsi postanawiała zachować zwolnienia z  danin, zakładając 
nową wieś w bezpośrednim sąsiedztwie wsi macierzystej. Tak mogło też być 
w tym wypadku.

Na podstawie dostępnych informacji źródłowych można poczynić 
pewne założenia co do początków Ochotnicy. Wieś musiała powstać po  
1292 roku (najpewniej w pierwszej połowie XIV wieku) z inicjatywy klasz-
toru klarysek, jako wieś sołecka. Po upływie wolnizny część mieszkańców 
założyła w sąsiedztwie nową, siostrzaną względem Ochotnicy wieś – Ochot-
niczkę. Według zapisów kroniki Jana Długosza, Ochotniczka była wsią bez 
sołectwa, leżącą na czterech łanach, a zatem powinna zajmować obszar oko-
ło 100 hektarów. W przybliżeniu odpowiada to rozmiarowi terenu, rozciąga-
jącego się pomiędzy dzisiejszym osiedlem Osobie (włącznie) a leżącymi już 
w Tylmanowej nadrzecznymi Dolnymi Folwarkami. Obszar pól pomiędzy 
Osobiem a Dolnymi Folwarkami do dziś nazywany jest przez okolicznych 
mieszkańców polami Ochotnicki (czyli polami wsi Ochotniczki).

Idąc dalej tym tokiem rozumowania, macierzysta względem Ochotnicz-
ki sołecka wieś Ochotnica powinna znajdować się gdzieś w bezpośrednim 

Klasztor klarysek w Starym Sączu na zdjęciu z lat międzywojennych.  
Narodowe Archiwum Cyfrowe (www.nac.gov.pl)
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sąsiedztwie Ochotniczki. Do określonego powyżej obszaru Ochotniczki 
przylega dziś osiedle Rzeka, należące do Tylmanowej. Przepływająca przez 
dzisiejszą wieś Ochotnicę rzeka również nosi nazwę Ochotnica. Można więc 
założyć, że nazwa osiedla „Rzeka” oznacza to samo, co „Ochotnica”. Dodat-
kowo, obszar rozciągający się pomiędzy określoną w przywileju z 1336 roku 
granicą Tylmanowej (na rzece Ochotnica) a  granicami starej, XIII-wiecz-
nej, wsi klasztornej Wietrznice jest stosunkowo obszerny i  dogodny dla 
rolnictwa. Można zatem założyć, że to właśnie na tym terenie znajdowała 
się pierwotna, klasztorna wieś Ochotnica. Przyjmując taki przebieg wyda-
rzeń, nazwa „Rzeka” jako synonim „Ochotnicy” jest nazwą późniejszego 
pochodzenia, wprowadzoną dla odróżnienia starszej osady od późniejszej, 
wołoskiej Ochotnicy, lokowanej w 1416 roku w górze rzeki, o czym będzie 
jeszcze mowa poniżej.

Nie są znane dokumenty rzucające światło na dzieje pierwotnej Ochotni-
cy i siostrzanej Ochotniczki. Można jednak przypuszczać, że wsie powstały 
(bądź zostały w jakiś stopniu nią objęte) w trakcie fali wspomnianej już kolo-
nizacji niemieckiej. Wszystko wskazuje też na to, że dalsze dzieje bliźniaczych 
wsi potoczyły się nieco odmiennie. Z  jakichś przyczyn rewindykacja części 
terenów klasztornych na rzecz królestwa w  połowie XIV wieku objęła po-
czątkowo jedynie Ochotnicę, gdy tymczasem Ochotniczka pozostała w ma-
jątkach klasztornych. Niezależnie od sytuacji właścicielskiej, obydwie wsie 
(a przynajmniej Ochotnica) musiały znacznie ucierpieć w 1410 roku na sku-
tek najazdu na ziemię sądecką wojsk węgierskich, dowodzonych Ścibora ze 
Ściborzyc. Na polecenie króla Węgier – Zygmunta Luksemburskiego, wojska 
Ścibora najechały Królestwo Polskiego z terenów Spiszu i posuwały się w górę 
biegu Dunajca, paląc i plądrując okoliczne wsie. Następnie Ścibor wkroczył 
do Starego Sącza, który złupił i  spalił, po czym doliną Popradu wycofał się 
z powrotem na Węgry, atakowany po drodze przez mniej liczne siły polskie.

Najazd spustoszył okolicę, w tym również Ochotnicę i zapewne Ochot-
niczkę. Zniszczenia musiały być na tyle duże, że król Jagiełło zdecydował się 
na ponowną lokację Ochotnicy w nieco innym miejscu, położonym w górze 
rzeki, powyżej pierwotnych osad. Decyzja o wtórnym lokowaniu wsi w  in-
nym miejscu była z pewnością podyktowana również tym, że nowa wieś miała 
być zasiedlona Wołochami i Rusinami oraz zorganizowana w oparciu o pra-
wo wołoskie. Proces jej tworzenia na zniszczonych terenach król powierzył 
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niejakiemu Dawidowi Wołochowi, zapewne kniaziowi, tj. przywódcy grupy 
rodowej. Zgodnie z umową, miał on założyć wieś, ściągnąć do niej pierwszych 
osadników, a później zostać jej sołtysem. Nowa osada otrzymała dawną nazwę 
Ochotnica, a pierwotna Ochotnica wraz z mieszkańcami została do niej włą-
czona (przynajmniej częściowo) oraz przeorganizowana w  oparciu o  nowe 
zasady gospodarcze i ustrojowe, wynikające z norm prawa wołoskiego.

Dalsze dzieje Ochotniczki nie są już do końca jasne. Na podstawie za-
chowanych dokumentów archiwalnych wiadomo, że Ochotniczka funk-
cjonowała jako osobna wieś klasztorna, należąca do parafii w Łącku. Jesz-
cze w 1557 roku kmiecie z Ochotniczki oddawali łąckiemu proboszczowi 
dziesięcinę (tzw. „snopowe”). Ostatecznie Ochotniczka również przeszła na 
własność królewską gdzieś pod koniec XVI wieku. Możliwe, że leżąca nieco 
na uboczu wioska nie została zniszczona w  czasie najazdu wojsk Ścibora, 
które posuwały się wzdłuż biegu Dunajca. Z  tego też względu nie została 
włączona do wołoskiej Ochotnicy, a w późniejszych wiekach została wchło-
nięta przez sąsiadujące z nią Ochotnicę i Tylmanową.

Widok od strony wschodniej na zamek starościński w Czorsztynie, dawną twierdzę graniczną 
(E. Kronbach, Darstellungen aus dem Königreiche Galizien, insbesondere der Karpathen im Sandecer Kreise, Wien 1820)
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Pochodzenie nazwy Ochotnica

Osobnego wyjaśnienia wymaga również pochodzenie samej nazwy 
wsi. Pomimo istniejących w  literaturze kilku prób tłumaczenia ge-

nezy nazwy „Ochotnica”, żadna koncepcja nie wydaje się być ostatecznie 
przekonująca. Rozważając pochodzenie nazwy Ochotnicy, warto zwrócić 
uwagę na pewien ciekawy fakt, który może być kluczem do prawidłowe-
go zrozumienia okoliczności powstania nazwy wsi. Otóż, najstarszy znany 
odpis dokumentu lokacyjnego wołoskiej Ochotnicy z 1643 roku (oryginał  
z 1416 roku nie zachował się) wymienia dwukrotnie nazwę wsi „Ochodni-
cza” i raz nazwę rzeki „Ochotnicza”. Przyjmując, że XVII-wieczny kopista był 
wierny oryginałowi, należy postawić pytanie, z czego wynika różnica zapisu 
nazwy rzeki i nazwy wsi. 

Najbardziej przekonujące wydaje się rozumowanie, że pomimo iż oby-
dwie nazwy brzmią niemal identycznie, mają różny źródłosłów. Nazwa 
„Ochotnica” początkowo dotyczyłaby zatem wyłącznie rzeki. Była to rzeka 
górska o  bystrym nurcie, przez co nazwano ją rzeką „ochotną” (od słowa 
„ochotny” – szybki, wartki), a  ostatecznie Ochotnicą. Dolina, którą tak 
wartko płynęła rzeka Ochotnica, była równocześnie naturalnym skrótem 
dla starej drogi królewskiej, biegnącej ze Starego Sącza do Czorsztyna i da-
lej wzdłuż doliny Dunajca aż do Nowego Targu. Podróż stawała się znacz-
nie krótsza, gdy zamiast drogi naokoło gór wybierało się skrót wzdłuż rzeki 
Ochotnicy. Skrót po staropolsku określano jako „ochod”, „ochodnik”, dlate-
go drogę wzdłuż rzeki nazwano „ochodnikiem”. Wieś rozciągającą się wzdłuż 
tego skrótu również nazywano więc „Ochodnikiem” lub „Ochodnicą”, czyli 
wsią leżącą przy skrócie. Takie tłumaczenie pochodzenia nazwy wsi znajduje 
też potwierdzenie w lokalnej tradycji, według której downo boł to chodnicek 
bez góry, od którego wieś wzięła nazwę. Co ciekawe, najwyraźniej nazwa wsi 
używana przez samych jej mieszkańców pierwotnie brzmiała „Hodenica” 
(czyżby wieś, przez którą się chodzi?). Pod koniec XVIII wieku uchwycili 
ją jeszcze austriaccy kartografowie, sporządzający pierwszą mapę tych tere-
nów, na którą wpisywali nazwy miejscowe wg. lokalnego brzmienia. 

Można zatem uznać, że bardzo podobne brzmienie określenia rzeki jako 
„ochotnej” oraz biegnącej wzdłuż tej rzeki drogi – skrótu jako „ochodni-
ka” z czasem zlały się w jedno słowo, które przeszło na osadę, przez którą 
przebiegała zarówno rzeka, jak i droga. Gdy w 1416 roku nastąpiła wtórna 
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lokacja wsi na prawie wołoskim, w przywileju lokacyjnym król Władysław II 
Jagiełło wyraźnie wskazał, że nazwa wsi ma pochodzić od nazwy rzeki, przez 
co oficjalnie ustaliła się łatwiejsza do wymówienia nazwa Ochotnica.

Wołosi

Wołosi byli nomadycznym ludem pasterskim, który na skutek do dziś 
niewyjaśnionych okoliczności opuścił swoje siedziby na Bałkanach 

i  rozpoczął wędrówkę wzdłuż Karpat w  poszukiwaniu miejsc wypasu dla 
swoich trzód. Szli grupami rodowymi, liczącymi od kilku do nawet kilkuna-
stu rodzin, prowadząc ze sobą owce oraz kozy i wypasając je w lasach. Paszy 
nie gromadzili – na okres zimowy schodzili z gór w lesiste, podgórskie doli-
ny, gdzie mogli wykarmić swoje stada.

Grupy Wołochów wędrowały przez dziewicze, pokryte odwieczną pusz-
czą Karpaty, wypalając las pod pastwiska, często w grzbietowych partiach 
gór. Powstawała wówczas niewielka, rodzinna osada użytkowana przez jakiś 
czas. Po wyjałowieniu ziemi lub zwiększenia populacji przenoszono się z re-
guły dalej, choć zdarzało się, że takie dzikie wołoskie osady pozostawały na 
dłużej i z czasem przekształcały się w wieś.

Pierwsze pojedyncze grupy Wołochów docierały na ziemie Królestwa 
Polskiego już w XIII wieku, jednak główna fala migracji wołoskich przypada 
na koniec wieku XIV i cały XV wiek. W okolice Pogórza Karpackiego Woło-
si dotarli w 1373 roku, gdzie w rejonie Dynowa nad Sanem wzmiankowana 
jest osada Wołosze. W 1395 roku grupa Wołochów weszła do Nowego Sącza 
podczas zjazdu królewskiego, na którym byli obecni królowa Jadwiga z Wła-
dysławem II Jagiełłą, książę Witold i król węgierski Zygmunt Luksembur-
czyk. Z kolei w roku 1406 grupa wędrownych Wołochów miała podobno 
próbować napadu na Stary Sącz. 

Wołosi, którzy dotarli na ziemie polskie, nie byli już tym samym ludem, 
który opuszczał Bałkany. Podczas swej wielowiekowej wędrówki przez Kar-
paty ludność wołoska swym zwyczajem latem wypasała stada w górach, zaś 
na okres zimy schodziła w doliny. Tam od wieków żyła już rolnicza ludność 
ruska, która – podobnie jak Wołosi – wyznawała prawosławie. Ludzie mie-
szali się między sobą, a mniej liczni przybysze szybko ulegali asymilacji, wno-
sząc jednocześnie szereg norm i  form gospodarczych charakterystycznych 
dla życia pasterskiego, a wykształconych przez nich jeszcze na Bałkanach. 
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Nastąpiło więc naturalne połączenie się dwóch typów gospodarki – rolni-
czej kultury rusińskich rolników z umiejętnościami pasterskimi Wołochów. 
Wołosi przejęli osiadły tryb życia i  rolnictwo, język oraz religię, zachowa-
li jednak rozbudowaną hodowlę i sezonowe wędrówki ze stadami, wiedzę 
weterynaryjną, nomenklaturę, wierzenia oraz zwyczaje związane z  paster-
stwem. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie i zagospodarowanie poło-
żonych wyżej terenów przy jednoczesnym utrzymaniu zaplecza na nizinach, 
gdzie gromadzono paszę zapewniającą wykarmienie zwierząt w zimie.

Lud wołoski był żywiołem zadziornym, niezależnym i  wojowniczym, 
nie stronił też od rozboju. Na terenach Królestwa Polskiego ich zetknięcie 
się z osiadłą ludnością rolniczą miało często gwałtowny przebieg. Wołoskie 
stada wyrządzały spore szkody w uprawach, co prowadziło do konfliktów, 
a  nawet potyczek pomiędzy mieszkańcami wsi a  przybyszami. Ponieważ 
chłopi nie byli sobie w stanie poradzić z dobrze uzbrojonymi, dzikimi góra-
lami, rozwiązania problemu napastliwych przybyszów szukali więc u władzy 
zwierzchniej. Aby uspokoić sytuację, a jednocześnie wykorzystać potencjał 
Wołochów, pozwalano im osiedlać się na niezamieszkałych dotychczas te-
renach, zwłaszcza w mniej urodzajnych i niezagospodarowanych dolinach 
mniejszych rzek, nieprzydatnych do działalności rolniczej. Wołosi wypalali 
las, a na uzyskanych w ten sposób polanach wypasali swoje stada. Za prawo 
do osiedlenia się i wypasu płacili daninę w baranach oraz serach. Prócz tego, 
w sytuacji zagrożenia, mieli obowiązek stawienia się do obrony. 

Wołosi na rycinach z XVII wieku (V. Lechintan, Port popular istoric romanesc (pana la 1940), Cluj–Napoca 2018)
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Wielka lokacja

Okoliczności towarzyszące osiedleniu się w  dolinie Ochotnicy grupy 
wołoskich pasterzy pozostają niejasne. Wiadomo, że w 1416 roku wieś 

otrzymała od króla Władysława II Jagiełły przywilej lokacyjny. Ochotnicę 
lokowano wtedy na prawie wołoskim, zaś zasadźcą oraz pierwszym sołtysem 
został wspomniany już Dawid Wołoch. Powstaje tu oczywiste pytanie, dla-
czego król postanowił osiedlić w dolinie Ochotnicy grupę Wołochów pod 
przywództwem Dawida i dlaczego zdecydował się podporządkować Dawi-
dowi dotychczasowych mieszkańców istniejącej już wsi. Pewnych wskazó-
wek, które mogą rzucić światło na motywy decyzji króla, można się doszu-
kać, wczytując się głębiej w zapisy dokumentu lokacyjnego z 1416 roku.

W dokumencie tym król nazywa Dawida przedsiębiorczym, rozważnym 
i  wiernym. Można więc sądzić, że Dawid Wołoch w  jakiś sposób zasłużył 
się królowi. Podążając tym tropem, można założyć, że nadanie Dawidowi 
sołectwa było aktem uznania ze strony króla oraz wynagrodzeniem go za 
zasługi, najpewniej natury wojennej lub gospodarczej. Dawid mógł odegrać 
jakąś rolę w walkach obronnych podczas najazdu wojsk Ścibora ze Ścibo-
rzyc w 1410 roku. Zapiski historyczne wspominają o oddziałach wołoskich, 
walczących po stronie króla, np. Jan Długosz wymienia niejakiego Jana Wo-
łocha z Chmielnika, który wyróżnił się w walkach obronnych na Sądecczyź-
nie. Skoro wyjątkowe zasługi Wołochów król nagradzał nadaniami ziemski-
mi, możliwe więc, że to udział w walkach z 1410 roku zdecydował o nadaniu 
Dawidowi Wołochowi sołectwa na własność. Nagrodzony sprowadził swoją 
grupę rodową do Ochotnicy i rozpoczął organizację wsi, którą kilka lat póź-
niej król zatwierdził oficjalnym nadaniem.

Warto też zauważyć, że kierowana przez Dawida Wołocha akcja zago-
spodarowywania nadanych mu terenów przebiegała bardzo dynamicznie, 
co zresztą dostrzegł również władca, określając Dawida w przywileju loka-
cyjnym „przedsiębiorczym”. Rzeczywiście, Dawid działał ze sporym rozma-
chem. Na początku XV wieku, czyli bezpośrednio po przybyciu Wołochów 
do doliny Ochotnicy, powstały wszystkie większe hale ochotnickie, w tym 
rozległe hale w  bezpośrednim sąsiedztwie Gorca, hale w  rejonie Kiczory, 
Przysłopów, Przehyby, hale pod Magurkami oraz być może Runki. Co cie-
kawe, wszystkie te kompleksy wypasowe do dziś zachowały pierwotne, wo-
łoskie nazwy.
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Zgodnie z  zapisami dokumentu lokacyjnego, sołtys Dawid Wołoch 
otrzymał od króla m.in. dwa łany gruntu, prawo do posiadania karczmy 
i młyna (zwolnione od świadczeń na rzecz władzy zwierzchniej) oraz prawo 
do polowań i połowów w przepływającej przez wieś rzece. W razie zagro-
żenia miał obowiązek stawić się do obrony na koniu, uzbrojony w łuk bądź 
wykupić się od tego obowiązku, ofiarując konia o wartości sześciu grzywien. 
Natomiast obciążenia nałożone na całą społeczność wołoską były stosunko-
wo niewielkie. Mieszkańcy wsi musieli każdego roku w dzień św. Marcina 
oddawać starostwu od każdej setki owiec czy kóz roczną dań trzech owiec 
bądź kóz oraz trzech wielkich serów. Głównym jednak ich obowiązkiem 
było dalsze zagospodarowywanie terenu i zapewnienie obrony zamku sta-
rościńskiego w Czorsztynie.

Trzeba też podkreślić, że daty lokacji nie należy uznawać za moment 
osiedlenia się Wołochów w dolinie Ochotnicy. Społeczność wołoska musia-
ła pojawić się w tym regionie już jakiś czas wcześniej, gdyż otrzymanie przy-
wileju lokacyjnego było zwieńczeniem procesu organizowania wsi. Oznacza 
to, że w momencie otrzymania przywileju Dawid Wołoch stanął na czele wsi, 
która funkcjonowała i była w stanie sprostać nałożonym na nią ciężarom. 

Odpis przywileju lokacyjnego Ochotnicy z 1669 roku (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie)
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Decyzja o osadzaniu Wołochów w spustoszonej przez najazd wojsk Ści-
bora Ochotnicy była wyjątkowo trafna. Nowo powstałe starostwo zyskiwało 
wartościową i lojalną siłę bojową do obrony w razie zagrożenia. Dzięki Wo-
łochom rozległe, dotychczas zupełnie nieużytkowane, górskie pustkowia 
starostwa mogły być sprawnie zagospodarowywane i  przynosić dochody. 
Dało to impuls do szybkiego rozwoju i zagospodarowywania terenów gór-
skiego pogranicza polsko-węgierskiego oraz umacniało polskie panowanie.

Osiedlenie Wołochów i podporządkowanie Dawidowi starej Ochotnicy 
zapewne nie zostało dobrze przyjęte przez dotychczasowych mieszkańców 
wsi. Na pewno przynajmniej część z nich przeżyła najazd wojsk węgierskich 
Ścibora, chroniąc się na czas w okolicznych górach, a po ustaniu zagrożenia 
podjęła się mozolnej odbudowy zniszczonych zagród. Ludziom tym na pew-
no nie spodobało się podporządkowanie ich obcym przybyszom, różniącym 
się od nich mową i wyznaniem, a do tego odznaczających się dzikim oby-
czajem. Tym bardziej, że Wołosi energicznie zabrali się za wprowadzanie 
własnych porządków, zapewne nie zważając na utarte już zwyczaje zastanej 
ludności. Lokalna tradycja do dziś przechowała wspomnienie jakichś kon-
fliktów i napięć pomiędzy Wołochami a pozostałymi mieszkańcami wsi, któ-
re można interpretować jako echo starć związanych z reorganizacją ustroju 
wsi przez Dawida Wołocha i narzuceniem nowych zasad. Dawid działał jed-
nak z upoważnienia króla, w którego interesie leżała jak najszybsza odbudo-
wa zniszczeń i dalszy rozwój potencjału gospodarczego starostwa. Poza tym 
społeczność wołoska, której podporządkowano dotychczasowych mieszkań-
ców, musiała być liczniejsza i silniejsza niż ci, którzy przeżyli najazd Ścibora. 

Pewnych trudności nastręcza precyzyjne określenie rozmiaru i zasięgu 
przestrzennego wołoskiej Ochotnicy w momencie jej lokacji w 1416 roku. 
Przywilej lokacyjny w żaden sposób nie określa granic wsi ani liczby łanów 
(ról), na których wieś została osadzona. Natomiast rejestry podatkowe 
z  XVI wieku wymieniają istnienie w  Ochotnicy ośmiu dworzyszcz woło-
skich, z czego jedno sołtysie. Określenie „dworzyszcze” dotyczyło nadzia-
łów gruntowych (łanów lub ról) i było używane wyłącznie w określeniu do 
prawosławnych wsi wołoskich. Dworzyszcze można utożsamiać z pojęciem 
łan duży, co odpowiada powierzchni około 25 hektarów, przy czym dotyczy 
to wyłącznie obszaru samych ról, z pominięciem areału górskich hal i po-
lan wypasowych. Na podstawie tych informacji można określić, że wołoska 
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Ochotnica powstała w górę biegu rzeki od pierwotnej Ochotnicy klasztor-
nej i rozciągała się aż do ujścia potoku Skrodne, wraz z przynajmniej częścią 
dolin potoków Młynne i Gorcowe. 

Trzeba też wspomnieć o wpływie żywiołu wołoskiego na rozwój Tylma-
nowej. W  momencie przybycia Wołochów Tylmanowa była wsią typowo 
rolniczą, leżącą na dnie doliny po obydwu brzegach Dunajca. Podobnie jak 
w przypadku Ochotnicy, jej ludność nie potrafiła wykorzystywać gospodar-
czo pasm górskich, rozciągających się wzdłuż koryta rzeki. Zagospodarowa-
ła je dopiero ludność wołoska, napływająca ze wschodu od strony starych, 
ruskich wsi leżących w okolicach Szczawnicy, a później napierająca również 
od strony Ochotnicy. Góry otaczające Tylmanową do dziś przechowały cał-
kiem sporo nazw pochodzenia wołoskiego. Mieszkańcy wsi musieli więc 
stykać się z pasterzami, przebywającymi w bezpośrednim sąsiedztwie. W ta-
kich warunkach wzajemne przenikanie się i mieszanie grup ludności było 
czymś naturalnym, tym bardziej że przybysze dysponowali umiejętnościa-
mi pożądanymi z punktu widzenia rolniczych tylmanowian. W ten sposób 
ludność wołoska przeniknęła również do Tylmanowej, choć oczywiście na 
o wiele mniejszą skalę niż miało to miejsce w Ochotnicy.

Pojawienie się Wołochów zadecydowało więc nie tylko o  przyszłości 
Ochotnicy, lecz dało też impuls do szybszego rozwoju Tylmanowej.

Młodzi Wołosi. Góry Sybińskie 1940 rok (ze zbiorów Wojciecha Muleta)
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Dziedzictwo wołoskie

Osiedlenie się wołoskich pasterzy w  dolinie Ochotnicy miało funda-
mentalne znaczenie dla dalszych losów wsi i jej bezpośredniej okolicy. 

Kolonizacja wołoska wywarła decydujący wpływ na charakter Ochotnicy, 
określając jej kulturę i  tożsamość. Pozostawiła niezatarte, do dziś widocz-
ne ślady. Wpływy wołoskie widoczne są w  nazewnictwie, zwłaszcza doty-
czącym wyżej położonych części wsi, które dawniej wykorzystywane były 
pastersko. Widoczne są też w  ochotnickich odmianach gwary, w  których 
zachowało się dużo wyrazów pochodzenia wołoskiego, głównie związanych 
z pasterstwem, wierzeniami, obrzędowością i ludowymi zwyczajami. 

Wpływy tradycji wołoskich widać też w układzie przestrzennym Ochot-
nicy i sposobie gospodarowania: jest to trwające do dziś rozdzielenie działek 
siedliskowych od pól uprawnych i hal (średnia odległość to około 13 km), 
jak też praktykowane do niedawna sezonowe przenoszenie się całych rodzin 
z dobytkiem do wysoko położonych, drugich gospodarstw górskich (szała-
sów pasterskich i szop). W przypadku obfitości zgromadzonej paszy, pozo-
stawiano tam też część stad pod dozorem na czas zimy. Pasterskie szałasy, 

Pasterze wołoscy przy kolibie. Góry Fogaraskie, lata międzywojenne. Fot. Emil Fischer (www.atmh.ro)
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zagubione wśród górskich hal i polan, były również świetną kryjówką w razie 
zagrożenia. W długiej historii wsi mieszkańcy wielokrotnie z nich korzystali, 
uchodząc w  góry wraz z  dobytkiem przed zbliżającym się niebezpieczeń-
stwem. Co ciekawe, ostatnie takie przypadki miały miejsce w 1981 roku po 
wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy to pewna część mieszkańców wraz 
z inwentarzem przeniosła się w góry „na wszelki wypadek”. 

Nie inaczej jest w Tylmanowej. Wprawdzie tylmanowskie hale zupełnie 
już zarosły, mimo to również tutaj zachowały się nazwiska, nazwy miejsco-
we, elementy obrzędowości i zwyczaje przyniesione przez Wołochów.

Wreszcie, ślad wołoskich przodków widoczny jest w  samych ludziach.  
To nie tylko do dziś zachowane jeszcze obrzędy, wierzenia, przesądy czy 
zwyczaje przyniesione tu przez pasterską ludność rusko-wołoską – echo 
wołoskich przodków do dziś widać w nazwiskach i rysach twarzy mieszkań-
ców obydwu wsi.

Pierwsze dwa wieki

Pierwsze dwa wieki istnienia wołoskiej Ochotnicy upłynęły względnie 
spokojnie. Wieś rozrastała się, skupiano się na ściąganiu nowych osad-

ników oraz trzebieniu puszczy i wyrabianiu nowych ról oraz pastwisk. Rosła 
liczba ludności, a  osadnictwo powoli pięło się w  górę rzeki. Jednocześnie 
stopniowo zmieniał się też skład etniczny mieszkańców Ochotnicy, a  co 
za tym idzie – również typ gospodarowania. Wieś miała początkowo cha-
rakter pastersko-rolniczy ze zdecydowaną przewagą pasterstwa. W  miarę 
wyrabiania nowych gruntów i napływu osadników zewnętrznych, głównie 
rdzennych Polaków, stopniowo rosło znaczenie rolnictwa w  gospodarce 
wsi. W 1578 roku sołtys Walenty Ochotnicki wnioskuje o przeniesienie wsi 
z  prawa wołoskiego „na prawo, pod którym we wsiach polskich poddani 
i  kmiecie siedzą”. Zapewne więc rolnicza ludność etnicznie polska stano-
wiła już we wsi większość, a etniczny żywioł rusko-wołoski uległ zatarciu, 
zlewając się z żywiołem polskim. Równolegle przybywający do Ochotnicy 
nowi osadnicy przejmowali od Wołochów umiejętność gospodarowania 
w górach, obyczaje oraz cały zespół wierzeń i obrzędów związanych z pa-
sterstwem. Powoli znaczenia słowa „Wołoch”, tudzież „Wałach”, zaczęło 
oznaczać nie narodowość, a profesję. W późniejszych wiekach Wołochami 
określano wszystkich ludzi zajmujących się pasterstwem w odróżnieniu od 
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zajmujących się uprawą roli, bez względu na ich pochodzenie, język czy wy-
znanie. Zapewne z  tego powodu lustracja z 1629 roku wciąż nazywa wieś 
Ochotnicą Wołoską.

Wspomniana wyżej wzajemna asymilacja mieszkańców wsi przebiegała 
na kilku płaszczyznach. Dotyczyła ona nie tylko kwestii narodowościowych 
czy językowych, lecz również wyznania. Klasztorną Ochotnicę z XIV wie-
ku oraz jej młodszą siostrę, Ochotniczkę, zamieszkiwała ludność obrząd-
ku łacińskiego – katolicy. Wsie należały do parafii w Tylmanowej i Łącku.  
Natomiast przybyła w XV wieku do Ochotnicy ludność wołoska była wyzna-
nia prawosławnego. W najbliższej okolicy próżno szukać wsi zamieszkałych 
przez chrześcijan obrządku wschodniego. Tymczasem wołoska społeczność 
osiadła w Ochotnicy musiała mieć miejsce kultu i własny cmentarz. Trzeba 
więc przyjąć, że jakaś świątynia musiała powstać gdzieś na miejscu. Przy-
wilej lokacyjny nie wspomina o uposażeniu popa i wydzieleniu miejsca na 
cerkiew, co zdarzało się przy lokacji wsi wołoskich, choć nie było regułą. 
Sięgając do znanych tradycji wołoskich okazuje się jednak, że ów wędrow-
ny lud, żyjący w  bezludnych górach bez dostępu do posługi kapłańskiej,  
wykształcił pewien ciekawy zwyczaj. Otóż, kniaziowie wołoscy często znali 
elementy liturgii obrządku wschodniego i od biedy potrafili samodzielnie 
odśpiewać nabożeństwo. Dzięki tym umiejętnościom byli w stanie zastąpić 
popa. Kniaź łączył więc w sobie zwierzchnictwo świeckie z duchowną opie-
ką nad podległą mu społecznością. Nomadyczna, wędrowna społeczność 
nie potrzebowała zatem świątyni – świątynia, w rozumieniu metafizycznym, 
cały czas towarzyszyła im w wędrówce, a kapłana zastępował kniaź. 

Sytuacja zmieniała się w  momencie przechodzenia tych społeczności 
z  wędrownego trybu życia na osiadły. We wsiach lokowanych na prawie 
wołoskim na terenie Królestwa Polskiego notowany jest zwyczaj, zgod-
nie z którym kniaź wołoski wyznaczał popa, którym mógł być on sam lub 
też któryś z  jego synów, a  także wybierał miejsce na postawienie cerkwi.  
Powstaje pytanie, czy taka kolej rzeczy również miała miejsce w Ochotnicy 
i czy zakładając Ochotnicę, Dawid Wołoch zatroszczył się również o wysta-
wienie jakiejś świątyni, służącej jego ludziom. Przywilej lokacyjny na ten 
temat milczy, jednak obserwując rozmach, z jakim Dawid organizował wieś 
oraz pamiętając, że król nazwał go przedsiębiorczym i  zaradnym, można 
przyjąć, że w Ochotnicy sprawy przybrały właśnie taki obrót.
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W  starej kronice parafialnej Ochotnicy Dolnej znajduje się wzmianka, 
skreślona w XIX wieku ręką ks. Franciszka Kostyali, według której w odle-
głych czasach miała w Ochotnicy stać drewniana szczupła i licha kaplica […] 
przez Rusinów na ten czas Ochotnicę zamieszkujących wystawiona. Z braku in-
nych dokumentów źródłowych, mogących rzucić więcej światła na tę spra-
wę, warto znów sięgnąć do lokalnej tradycji. Wśród najstarszych mieszkań-
ców Ochotnicy Dolnej nadal żywa jest opowieść o tym, że na tzw. Równiach 
Tarchałowskich miała przed wiekami stać cerkiew, a  przy niej najstarszy 
ochotnicki cmentarz. Według legendy, świątynia ta miała zostać zniszczona 
przez wielką powódź. Po powodzi sołtys postanowił odbudować świątynię 
i zaczął zwozić materiały do budowy. Jednak pewnej nocy cały zgromadzony 
materiał został cudownym sposobem przeniesiony w zupełnie inne miejsce. 
Uznano to za znak od Boga, a przelękniony sołtys nawrócił się i zamiast cer-
kwi postanowił zbudować kościół. Wzniósł go w tym miejscu, na które nie-
widzialna siła przeniosła w nocy materiał. 

Zestawiając legendę ze znanymi faktami historycznymi, otrzymuje 
się zaskakująco spójny obraz. Rzeczywiście, znane dokumenty historycz-
ne wspominają wielką powódź w Małopolsce z 1543 roku. Wiadomo też,  
że w 1566 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa, Walentego Ochotnickiego, 

Pasterz wołoski przy mogiłach. Góry Sybińskie około 1930 roku. Fot. Emil Fischer (www.teutsch.ro)
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wzniesiono w  Ochotnicy pierwszy kościół katolicki, będący filią kościo-
ła parafialnego w Tylmanowej, włączając tym samym Ochotnicę do nurtu 
duszpasterstwa rzymskokatolickiego. Sołectwo było nadane Dawidowi Wo-
łochowi dziedzicznie, Walenty Ochotnicki mógł być zatem jego potomkiem, 
wychowanym jeszcze w  tradycji prawosławnej, który z  jakichś przyczyn 
zdecydował się na zmianę wyznania na katolickie. Oczywiście, nie można 
również wykluczyć, że Walenty nie był bezpośrednim potomkiem Dawi-
da Wołocha, a sołectwo przeszło w ręce jego lub jego przodków na drodze  
np. zakupu bądź koligacji małżeńskich.

Niezależnie od pochodzenia Walentego Ochotnickiego, należy przy-
jąć, że w  momencie zniszczenia pierwszej świątyni wieś była zamieszka-
na w  większości przez ludność katolicką, a  potomkowie prawosławnych  
Rusinów oraz Wołochów stopniowo się asymilowali i stanowili już we wsi 
mniejszość. Niewykluczone też, że odmienne wyznania były osią jakiegoś 
konfliktu pomiędzy społecznością katolicką a  mniejszością prawosławną 
i sołtys, chcąc utrzymać swą władzę oraz zwierzchnictwo nad mieszkańca-
mi, podjął decyzję o zmianie wyznania i przejściu na katolicyzm. Pomimo 
to ślady obrządku wschodniego były widoczne w niektórych obrzędach czy 
zwyczajach mieszkańców wsi jeszcze w drugiej połowie XX wieku.

Babieniec i Ustrzyk

W latach 70. XVI wieku, za rządów starosty Jakuba Dembińskiego, w do-
linie Ochotnicy założona została nowa wieś – Babieniec. Jej zasadźcą 

i jednocześnie pierwszym sołtysem był wspomniany już Walenty Ochotnicki. 
Wieś powstała w górnym biegu rzeki, bezpośrednio powyżej istniejącej już 
wołoskiej Ochotnicy. Sądząc po świadczeniach, Babieniec był wsią o charak-
terze rolniczo-pasterskim, zapewne zresztą jego założycielami i  pierwszymi 
mieszkańcami byli w  dużej mierze wychodźcy z  Ochotnicy. Nie są znane 
żadne dokumenty dotyczące powstania Babieńca. Co ciekawe, w materiałach 
źródłowych wieś jest zawsze wymieniana łącznie z Ochotnicą, przez co można 
przypuszczać, że lokacja Babieńca nigdy nie została ostatecznie sformalizowa-
na. Ze względu na narastający konflikt pomiędzy sołtysami i starostwem, naj-
prawdopodobniej zasadźcy nie udało się uzyskać dla niej osobnego przywile-
ju lokacyjnego i z czasem Babieniec stał się jedną z części Ochotnicy. Pewna 
odrębność Babieńca od Ochotnicy utrzymywała się jednak aż do rozbiorów.
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Ze względu na brak dokumentów trudno jednoznacznie określić obszar 
Babieńca. Pewnych wskazówek może dostarczyć podział na niwy, wpro-
wadzony przez Austriaków po zajęciu tych ziem pod koniec XVIII wieku. 
Powstały wówczas trzy niwy – niwa Dolna, niwa Młynne i niwa Babieniec, 
przy czym niwa Babieniec została wyraźnie podzielona na dwie części  
– Babieniec i Ustrzyckie Groniki. Obszar określony jako Babieniec obejmo-
wał role położone pomiędzy ujściem potoku Skrodne a ujściem potoku Jasz-
cze. Dokonując podziału, Austriacy na pewno kierowali się zastaną, lokalną 
tradycją, dlatego można przyjąć, że obszar nazwany przez nich Babieńcem 
z grubsza odpowiadał zasięgowi pierwotnej wsi o tej samej nazwie.

Konieczne jest też wyjaśnienie pochodzenia nazwy Babieniec. Wbrew 
powszechnie przyjętej opinii, z całą pewnością nie jest to wyraz pochodzący 
z  języka serbskiego i oznaczający halę wypasową. Słownik języka polskiego 
Samuela Lindego wyraźnie stwierdza, że babieniec to rzeczywiście hala, 
ale w  znaczeniu architektonicznym. Od czego zatem pochodzi nazwa Ba-
bieniec? Próbując odgadnąć jej pochodzenie, warto zwrócić uwagę na pe-
wien ciekawy fakt. W górnej części doliny potoku Skrodne, u stóp Wierch 
Babieńca, leży długa dolinka, do dziś nazywana przez mieszkańców Skrod-
nego „Babieniec”. Według właścicieli, nazwa tej dolinki wzięła się od tego,  
że dziópy siedziały, tam mióły kolyby i pasały. Rzeczywiście, dawniej wypa-
sem bydła zajmowały się najczęściej dziewczyny i  młode kobiety. Babie-
niec na Skrodnem był zatem miejscem, gdzie podczas sezonu wypasowego 
pomieszkiwały kobiety. Wypasem owiec na halach zajmowali się wyłącz-
nie mężczyźni, którzy zdecydowaną większość czasu spędzali w  górach 
przy trzodach, zarówno w sezonie wypasowym, jak i po jego zakończeniu, 

Wzmianka o założeniu wsi Babieniec w dokumencie z 1665 roku (Castr. Sandec. Rel. 130 s. 288)
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doglądając powszechnie zimowane na halach zwierzęta. Dziś jeszcze naj-
starsi mieszkańcy wsi opowiadają, że dawniej to baba w chałupie zostajała, 
a reśty to to wszyśko było na górze. Jeśli dodać do tego ciążący na niektórych 
mieszkańcach wsi obowiązek okresowego pilnowania przez chłopów zamku  
(tzw. stróża), wprowadzony być może jeszcze w XVI wieku, staje się oczy-
wiste, że „na dole” (tj. w zabudowaniach wsi) przebywały głównie kobiety.  
Podążając tym tokiem rozumowania, Babieniec byłby nazwą kulturową, 
o nieco żartobliwym lub ironicznym zabarwieniu. Nazwa została zapewne 
nadana przez kogoś, kto nie mieszkał w Babieńcu na stałe, np. starostę Jakuba 
Dembińskiego lub sołtysa ochotnickiego – Walentego. Można przypuszczać,  
że wśród samych mieszkańców Babieńca nazwa ta nie cieszyła się specjal-
ną popularnością i mogła być uważana za prześmiewczą. Świadczyć o tym 
może fakt, że w ustnej tradycji pamięć o istnieniu wsi Babieniec zachowała 
się jedynie wśród mieszkańców dawnej Ochotnicy i  terenów położonych 
powyżej ujścia potoku Jaszcze (nazywanych dawniej całościowo Ustrzy-
kiem). Natomiast zupełnie nieoczekiwanie, na terenie samego Babieńca nikt 
już dziś tej nazwy nie pamięta.

Oprócz rozważań o losach wsi Babieniec, trzeba wspomnieć o najwyżej 
położonej części dzisiejszej Ochotnicy – Ustrzyku. Obecnie nazwa ta doty-
czy jedynie osiedla położonego wysoko w Ochotnicy Górnej. Najwyraźniej 
jednak dawniej nazwą tą określano cały obszar leżący powyżej historyczne-
go Babieńca. Rozumiany w ten sposób przysiółek Ustrzyk obejmował górny 
bieg rzeki Ochotnicy, począwszy od osiedla Białówka aż po Bartoszówkę 
(Bartosówkę), włączając do tego dolinę potoku Forendowskiego. Do dziś 
starsi mieszkańcy wsi pamiętają, że rzeka Ochotnica od swych źródeł aż po 
ujście potoku Jaszcze nazywana była Ustrzicko woda, w środkowym biegu,  
tj. od ujścia potoku Jaszcze do ujścia potoku Skrodne – Babiejsko woda,  
a poniżej ujścia potoku Skrodne – Ochotnicko woda. Na tej podstawie moż-
na założyć, że różne nazwy poszczególnych fragmentów rzeki odpowiadają 
zasięgowi poszczególnych jednostek osadniczych. Odpowiada to również 
przytoczonemu wcześniej podziałowi na niwy, wprowadzonemu przez Au-
striaków w XVIII wieku. 

Początki osadnictwa w  rejonie Ustrzyka są zagadkowe. Nadziały grun-
towe (role) położone powyżej Babieńca, tj. od osiedla Kopcówka po 
osiedle Czepiele, powstały zapewne z  inicjatywy starostów lub sołtysów 
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ochotnickich najpóźniej w XVII wieku, choć pewnie niedługo po założeniu 
Babieńca. Powyżej nich, przy zbiegu potoku Forendowskiego z potokiem 
Ustrzyckim, leży osiedle Ustrzyk. Nazwa ta jest ewidentnie pochodzenia 
rusko-wołoskiego, w  języku ruskim oznaczając „miejsce u  zbiegu rzek”,  
co odpowiada lokalizacji osiedla. Ustrzyk musiał więc powstać w stosunko-
wo odległych czasach, a jego założenie trzeba wiązać z osadnictwem woło-
skim. Wiadomo np., że stare hale leżące pod Kiczorą powstały na samym 
początku XV wieku, w czasach poprzedzających lokację wsi. Analiza stosun-
ków własnościowych na Ustrzyku i lokalnego nazewnictwa pozwala wysnuć 
ostrożną hipotezę, że mogło się tutaj znajdować stare, dzikie osiedle wo-
łoskie, założone samorzutnie w głębi puszczy przez jakąś grupę wołoskich 
pasterzy, gdzieś na przełomie XIV i  XV wieku (ale przed rokiem 1416).  
Osada taka mogła stanowić punkt wyjścia dla samorzutnego zagospodaro-
wywania okolicznych, zupełnie dziewiczych, gór przez Wołochów, a w póź-
niejszych wiekach funkcjonowała jako miejsce zimowania owiec. 

Idąc dalej tą hipotezą, grupa Wołochów, która osiedliła się w  bezlud-
nych wówczas górach na terenie dzisiejszego Ustrzyka, samodzielnie za-
gospodarowywała okoliczne góry, zupełnie niezależnie od XIV-wiecznych 
Ochotnicy i Ochotniczki czy innych akcji kolonizacyjnych, prowadzonych 
przez króla lub klaryski. Gdy z biegiem czasu osadnictwo w tej części Gor-
ców zagęściło się i nastąpiła konieczność precyzyjnego wytyczenia granic 
sąsiadujących ze sobą wsi, tereny objęte działalnością tej grupy Wołochów 
znalazły się w granicach kilku różnych miejscowości. Tłumaczyłoby to licz-
ne nazwy pochodzenia rusko-wołoskiego, ciągnące się w  górach leżących 
dziś w  granicach m.in. Ochotnicy, Zasadnego, Kamienicy czy Łopusznej, 
jak również występowanie w tych wsiach identycznych nazwisk i nazw osie-
dli również pochodzenia wołoskiego, jak np. Syjudy, Rusnaki, Gołdyny czy 
Kurnyty. Ludzie ci mogli też odegrać jakąś rolę przy zakładaniu Ochotni-
cy, choć równie dobrze mogła to być zupełnie inna grupa wołoska, w żaden 
sposób niezwiązana z grupą Dawida Wołocha. Hipoteza ta wymaga jednak 
weryfikacji i dalszych badań.

W  drugiej połowie XVII wieku cały rejon Ustrzyka był przedmiotem 
konfliktu pomiędzy mieszkańcami Ochotnicy a właścicielami tzw. Państwa 
Harklowskiego (wsi Harklowa, Knurów i Szlembark), które od wieków było 
prywatną własnością szlachecką. Być może został on celowo sprowokowany 
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przez ówczesnego starostę czorsztyńskiego – Jana Baranowskiego, który 
gnębił chłopów i powszechnie wojował z sołtysami, dążąc do przejęcia ich 
majątków przez starostwo. Wiadomo np., że na terenie Ustrzyka w pierwszej 
połowie XVII wieku osadzał starosta Baranowski swoich ludzi, uważając,  
że ten teren nie należy już do Ochotnicy. Kulminacyjnym punktem konflik-
tu był rok 1665, kiedy to w ramach odwetu ochotniczanie, wspierani przez 
mieszkańców innych wsi starostwa, zaatakowali sąsiadów wypasających 
trzody na terenach będących przedmiotem sporu. Doszło do walk, w któ-
rych padli ranni i  zabici. Wezwano specjalną komisję królewską, która po 
zbadaniu sprawy ostatecznie wytyczyła granicę pomiędzy wsiami, pozosta-
wiając cały sporny obszar przy Ochotnicy. Od tego czasu Ustrzyk wymie-
niany jest w dokumentach jako jedna z części Ochotnicy.

Ostatecznie cały obszar dawnego Babieńca i  Ustrzyka włączono do 
Ochotnicy. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że – wbrew obiegowej opi-
nii – dawnego Babieńca nie można bezpośrednio utożsamiać z Ochotnicą 
Górną. W skład dzisiejszego sołectwa wchodzi kilka jednostek osadniczych, 
powstałych niezależnie od Babieńca w innym niż on czasie i w odmiennych 
okolicznościach. Babieniec jest więc jednym z  kilku przodków dzisiejszej 
Ochotnicy Górnej, a nie jej wyłącznym protoplastą.

Wojny i nieszczęścia

Spokojne wieki kończą się w  XVII wieku, kiedy to na Rzeczpospolitą 
spadają pierwsze z wielu nieszczęść, które z czasem doprowadziły do jej 

upadku. Wojny z  Turkami i  kozakami, potop szwedzki, najazd Rakoczego, 
wojna domowa oraz wojny o sukcesję z początku XVIII wieku wyniszczyły 
i osłabiły państwo. Boleśnie też doświadczyły starostwo czorsztyńskie, w tym 
Tylmanową i obydwie wsie leżące w dolinie Ochotnicy. Niepokoje rozpoczę-
ły się już w połowie XVII wieku, kiedy to – w związku z wojną ze Szwecją – 
wprowadzono we wszystkich wsiach królewskich obowiązek daniny na rzecz 
armii, zwanej „hiberną” bądź „chlebem zimowym”. Nakładał on na mieszkań-
ców obowiązek przezimowania oddziału wojska i zapewnienia mu przez ten 
czas wyżywienia. W sytuacji wojen, postępujących zniszczeń i braku środków 
na wypłatę żołdu w skarbie królewskim, kwaterujący w starostwie czorsztyń-
skim nieopłaceni żołnierze wyrównywali zaległości, rabując królewskie wsie. 
Na nic zdały się skargi chłopów do sądów królewskich czy do samego króla.
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Słabość państwa zachęcała też władzę starościńską do nadużyć wobec 
chłopów. Napięcie we wsiach starostwa czorsztyńskiego rosło, a  w  obliczu 
braku oczekiwanej reakcji ze strony władzy królewskiej, chłopi próbowali 
brać sprawy we własne ręce. Pierwszy przypadek otwartego wystąpienia prze-
ciwko władzy nastąpił w 1651 roku, gdy do starostwa przybyły na leże zimo-
we dwie chorągwie piechoty węgierskiej. Oddziały te zostały skierowane do 
starostwa już rok wcześniej, lecz już wówczas wsie z niemałym trudem wyda-
ły żołnierzom należne świadczenia kwaterunkowe. Gdy jednak w kolejnym 
roku piechota ponownie trafiła na ten teren, doszło do eskalacji konfliktu. 
Uzbrojone oddziały chłopskie zgromadziły się w liczbie około 1200 osób i ru-
szyły na kwaterujących we wsiach starostwa żołnierzy. Doszło do starć, jednak 
pod naporem o wiele liczniejszych mas chłopskich żołnierze rozpierzchli się. 
Schwytani przez chłopów zostali rozbrojeni i poturbowani, po czym wśród 
szyderstw i wyzwisk odstawiono ich daleko poza granice starostwa.

Wydarzenia te na pewno przyczyniły się do szerokiego poparcia, udzie-
lonego przez chłopów starostwa czorsztyńskiego (w  tym również tych 
z Ochotnicy) dla aktywności Aleksandra Kostki-Napierskiego, działającego 
w porozumieniu z hetmanem Bohdanem Chmielnickim i księciem Siedmio-
grodu – Jerzym II Rakoczym, którzy wiosną 1651 roku planowali wspól-
ne uderzenie przeciwko Rzeczpospolitej. Kostka-Napierski, na podstawie 
sfałszowanych dokumentów królewskich, wywołał na Podhalu powstanie 
chłopskie. Korzystając z  faktu, że starosta czorsztyński Jerzy Platemberg 
wraz z całą załogą zamku ruszył na wojnę z Chmielnickim, Kostka -Napierski 
podstępem zajął niebroniony zamek i  obsadził go siłami chłopskimi.  
Reakcja przyszła szybko – aby zdławić bunt, wysłano z Krakowa ekspedycję 
w sile ponad 1000 żołnierzy, wspieranych przez artylerię. Oddziały królew-
skie były prowadzone przez biskupa krakowskiego – Piotra Gembickiego, 
sprawującego w  imieniu króla dowództwo nad wojskiem. Siły królewskie 
musiały ciągnąć pod zamek m.in. przez Ochotnicę, w której do dziś prze-
chowała się opowieść o tym, jak to w czasie powstania Kostki-Napierskie-
go biskup z Krakowa wiylgik rycerzy nasłoł, co prziwieźli jakieś harmaty i na 
kóniak przijechali. Powstanie zostało szybko stłumione, a zamek odbity, zaś 
sam Napierski za zdradę został skazany na śmierć i wbity na pal. 

Mieszkańcom Ochotnicy i  innych wsi, którzy dali się zwieść Kostce -
-Napierskiemu, przyszło zapłacić bardzo wysoką cenę za wsparcie buntownika. 
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Po upadku powstania, król Jan II Ka-
zimierz wysłał na tereny starostwa 
karną ekspedycję wojskową dla za-
prowadzenia porządku. Jej dowód-
ca, rotmistrz Kondracki, raportował 
później królowi, że góralskie powsta-
nie rozpalonem żelazem wytępione zo-
stało tak, że i za sto lat nikt ze strachu 
o  tych hardościach nie wspomni. Być 
może właśnie podczas tej ekspedycji 
ustawiono w  Ochotnicy szubienice, 
wspominane w dokumentach z dru-
giej połowy XVII wieku. 

Wiek XVIII przynosi dalszy roz-
kład państwa, a  wsiom starostwa 
czorsztyńskiego jeszcze większą nie-
dolę. W pierwszych dekadach XVIII 
wieku obce wojska kilkukrotnie 
plądrują tereny starostwa czorsztyń-
skiego, rabując i dokonując gwałtów. 
Nieszczęścia dopełniają susze w  la-
tach 1706–1707, plaga szarańczy 

z  lat 1701 i 1711, epidemia dżumy trwająca do 1711 roku oraz wielka po-
wódź z 1713 roku. W obydwu wsiach szerzy się głód i nędza. Zniszczenia są 
ogromne, wsie pustoszeją, a ludność masowo porzuca osiedla i ucieka przed 
głodem oraz wojną na nieodległe Węgry.

Dodatkowo, postępująca słabość centralnej władzy królewskiej zachęca 
starostów i dzierżawców królewskich wsi do bezpodstawnego zwiększania 
istniejących świadczeń oraz narzucania nowych. W  drugiej połowie XVII 
wieku powstają w  Ochotnicy pierwsze folwarki starościńskie, a  starosta 
zmusza chłopów do pracy na nich w wymiarze wielokrotnie przewyższają-
cym dotychczasowy obowiązek pańszczyźniany. Bezprawnie zwiększane są 
także inne świadczenia. Opór mieszkańców jest bezwzględnie łamany, nie-
pokorni są bici i trafiają do lochów. Liczne próby dochodzenia swych praw 
w sądach królewskich, nawet pomimo korzystnych dla chłopów wyroków, 

Aleksander Kostka-Napierski w stroju typu szwedzkiego 
(J. Kasprowicz, Bunt Napierskiego, Lwów 1905)



OCHOTNICA i TYLMANOWA  |  miejsca pamięci

36

nie przynoszą poprawy sytuacji. Targane wojnami i chylące się ku upadkowi 
państwo nie jest w stanie egzekwować królewskich wyroków, co bezwzględ-
nie wykorzystuje władza starościńska. 

Nieszczęścia drugiej połowy XVII i XVIII wieku, a w szczególności wy-
zysk ludności przez starostów, rekwizycje i jawne rabunki wojskowe, działa-
nia wojenne, a także klęski żywiołowe oraz zarazy, wyniszczyły i spustoszyły 
Ochotnicę. Nędza, głód, epidemie oraz ciągłe zagrożenie ze strony obcych 
wojsk prowadziły do masowego zbiegostwa ludności na Węgry. Ochotnica 
oraz Tylmanowa wyludniły się i opustoszały. 

Sytuacja poprawiła się nieco w  drugiej połowie XVIII wieku. Spusto-
szone starostwo nie było w  stanie zapewnić hiberny wojskom koronnym, 
które kierowane są w  inne rejony. Dzięki temu ustają rekwizycje, a  miesz-
kańcy wsi próbują z  powrotem stanąć na nogi. Zapewne część z  ucieki-
nierów powróciła do swoich domostw, na pustki pozostawione po innych 
ściągano nowe osoby. Nadal jednak pozostał problem ogromnych ciężarów 
poddańczych, samowolnie zwiększonych przez starostów. We wsi wrzało, 
chłopi buntowali się i  słali protesty oraz supliki do króla. Napięcie we wsi 
rosło, aż w  końcu w  1767 roku w  Ochotnicy doszło do otwartego buntu. 
Bezpośrednią tego przyczyną było przybycie do Ochotnicy hajduków sta-
rościńskich, którzy gwałtem starali się wybrać dodatkowe świadczenia, 
bijąc chłopów i  rabując gospodarstwa. Na skutek represji doszło do zbroj-
nego wystąpienia chłopów przeciwko staroście. Uzbrojeni Ochotniczanie 
przegnali hajduków, po czym dużą grupą ruszyli pod zamek czorsztyński, 
który próbowali zdobyć szturmem. Skargę do sądu referendarskiego zło-
żył tym razem starosta, a  przywódcy chłopscy zostali ukarani. Pozytyw-
ną rolę w procesie łagodzenia napięć i odbudowy starostwa odegrał ostat-
ni starosta czorsztyński, Józef Makary Potocki. Doprowadził on m.in. do 
podpisania ugody pomiędzy starostwem a  chłopami z  podległych staro-
stwu wsi, regulującej drażliwą kwestię obciążeń i  świadczeń ponoszonych 
przez mieszkańców na rzecz starostwa, samowolnie zwiększonych przez 
jego poprzedników. Umowa została zatwierdzona przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w  1768 roku. Starosta Potocki dosyć energicznie 
działał też na rzecz odbudowy zniszczeń; za jego stosunkowo długiego pa-
nowania sprowadził do podległych mu wsi wielu nowych osadników, któ-
rzy wypełnili pustki po zmarłych, zabitych bądź zbiegłych poprzednikach.  
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Działania starosty Potockiego na rzecz odbudowy, a później dalszego rozwo-
ju starostwa zostały przerwane dopiero przez rozbiory.

Zbójnickie gniazdo

Liczne niepokoje XVII i XVIII wieku, postępujące zubożenie, a także roz-
kład dotychczasowego ładu społecznego i dalszy wyzysk przez starostów 

wywołały zrozumiały opór wśród ludności. Jednym z jego przejawów było 
zawiązywanie się grup trudniących się rozbojem, tzw. towarzystw zbójnic-
kich. Z racji swego niedostępnego położenia i rozległości, górska Ochotnica 
już w XVII wieku stała się ośrodkiem zbójnictwa. Nie bez znaczenia był też 
tutaj wołoski rodowód jej mieszkańców. Jedną z podstawowych powinności 
mieszkańców wsi była obrona zamku czorsztyńskiego. Ponieważ siłą rzeczy 
byli oni uzbrojeni i dobrze wyszkoleni w posługiwaniu się bronią, w obliczu 
ciężkich czasów było więc naturalne, że część mieszkańców wsi stawiła ze-
wnętrznej przemocy zbrojny opór, inni z kolei na drogę zbójnictwa skiero-
wali się po prostu dla zysku.

Nieliczne dokumenty źródłowe zachowane do naszych czasów wy-
mieniają z  nazwiska kilku ochotniczan chodzących „na zbój”. Wiadomo 
np. o  niejakim Kłąbie z  Ochotnicy, który pod koniec XVI wieku należał 
do towarzystwa zbójnickiego Wasyla z  Łabowej. Towarzyszył mu Bródka 
z Tylmanowej. W kolejnym stuleciu zbójował Balcer, syn sołtysa Ochotnic-
kiego. W tym samym czasie zbójnikami byli synowie wójta ochotnickiego, 
bracia Chlipawczyki, Błażej Janczura i Marcin Rusnak – wszyscy z Ochot-
nicy. Foltyn (kolejny sołtys ochotnicki) wraz z ochotniczaninem Janczurą 
wymieniany jest jako uczestnik napadu zbójnickiego na szlachcica w pierw-
szej połowie XVII. Znamienne jest, że nazwiska zbójników pochodzących 
z Ochotnicy, a wymieniane w dokumentach źródłowych z XVII i XVIII wie-
ku, są najczęściej nazwiskami pochodzenia wołoskiego.

Z kolei z Tylmanowej wywodził się Marcin Bródka, herszt bursy zbój-
nickiej działającej na początku XVII wieku, znanej z  napadów m.in. na 
okoliczne dwory arian, a także zbójnik oraz prowodyr buntów chłopskich 
z XVII wieku, Jan Czeczuga. Dokumenty historyczne wymieniają też innych 
zbójników z Tylmanowej, a za zbójnictwo sądzeni byli m.in. Jan Łazarczyk, 
Tomasz Baculok, Jakub Łobaniak, Józef Kowalczyk oraz Jakub i Szymon Ga-
brysikowie.
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Znany jest przebieg jednego z  napadów zbójnickich, w  którym brał 
udział Bartłomiej Michalczyk z Tylmanowej. W 1631 roku herszt zbójnic-
ki Jan Mikuła ze Szlachtowej ciągnął na Barcice –[wieś koło Starego Sącza] 
Gorczami nad Tylmanową, po szałasach zajadając baraninę i  ser owczy, po-
pijając żętycą. W Tylmanowej z szałasu wzięli sobie Michalczyka Bartłomieja. 
Wstąpili do znajomego sobie Hudopada na napitek. Poczem szli do Zabrzeży, 
gdzie gospodę mieli zwykłą u wybrańca królewskiego Zabrzeskiego, który im jeść 
dawał, żona zaś jego Zabrzeska wybrańcowa miłowała zbójców! Przez Dunajec 
na koniach przeprawili ich przewoźnicy tylmanowscy Brodka i Pełka. W Bar-
cicach napadli i obrabowali dwór ariański, należący do Doroty Gabońskiej. 
Harnaś Mikuła musiał mieć do Michalczyka spore zaufanie, skoro podczas 

Pochód zbójników. Drzeworyt kolorowany (W. Skoczylas, Teki zbójnickie, 1919–1920)
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tego napadu Szlachtowianie pod wodzą Michalczyka stali na straży [gdy] 
zbójce wpadli do dworu. Banda została ostatecznie rozbita, a jej członkowie 
schwytani i wzięci na męki. To właśnie podczas tortur jeden z uczestników 
dokładnie zrelacjonował przebieg tego zdarzenia. Za liczne napady na dwo-
ry szlacheckie stracono go w wyjątkowo okrutny sposób – zdarto z niego  
dwa pasy skóry, a następnie został poćwiartowany żywcem. Z kolei Bartosz 
Michalczyk z Tylmanowej zeznał na mękach, że zbójnicy chowali zrabowa-
ne kosztowności (złoto, srebro, pasy) w specjalnie oznakowanych skrytkach, 
znajdujących się m.in. pod górą Lubań. Niestety, księgi nic nie wspominają 
o tym, jaki los spotkał Michalczyka.

Najsłynniejszym jednak zbójnikiem związanym z Tylmanową i Ochotni-
cą był Józef Baczyński. Działał on w różnych częściach Beskidów, hetmanił 
kilku towarzystwom zbójnickim, lecz na leże zimowe i jako miejsce schro-
nienia najchętniej wybierał Ochotnicę. Według ludowych podań, Baczyń-
ski przez jakiś czas był dzierżawcą sołtystwa w  Tylmanowej. Do legendy 
przeszły huczne zabawy, które urządzał w  Ochotnicy po napadach, aż do 
momentu schwytania go i stracenia w 1736 roku na krakowskich Krzemion-
kach. Baczyński na zeznaniach złożonych po schwytaniu wspominał, że gdy 
przyszedł wraz z  innymi zbójnikami do Ochotnicy w święty Jakub w nocy, 
gdzie żona moja tam była, tameśmy się bawili […] każdy w  inszej chałupie, 
niedziel siedem. Potem ja z żoną moją poszedłem na Spiż […], inni zaś jedni 
w Ochotnicy zostali, a drudzy na Węgry […] poszli. Członkami towarzystwa 
Baczyńskiego bywali również ochotniczanie i tylmanowianie, np. Jakub Jan-
czura z Ochotnicy, schwytany i stracony na Orawie, czy Jan Łazarczyk z Tyl-
manowej, powieszony w Lewoczy na Spiszu. Na torturach Łazarczyk miał 
wyznać, że ukradł Łysopalowi z Obidzy 1500 tynfów, a niejakiemu Krupie 
6000 tynfów, co na owe czasy było znaczną sumą. Łazarczyk miał swoją kry-
jówkę gdzieś w okolicach Jazowska, dobrze zamaskowaną w lesie.

W trudnych czasach ucisku i wojennej pożogi musiał się Baczyński jawić 
współczesnym mu ochotniczanom jako prawdziwy bohater ludowy, a  pa-
mięć o nim i o zabawach, które urządzał w Ochotnicy, zapisały się na długie 
lata w pamięci mieszkańców wsi. Austriacki urzędnik, odwiedzający Ochot-
nicę blisko 100 lat po jego śmierci, z  wyraźnym zdumieniem wspominał 
o utrzymującej się wśród mieszkańców Ochotnicy (a zwłaszcza młodzieży) 
popularności Baczyńskiego. 
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Niezależnie od tego, zbójnictwo musiało być wśród mieszkańców zjawi-
skiem powszechnym i  naturalnym. Praktycznie w  każdej ochotnickiej ro-
dzinie zachowało się do dziś jakieś wspomnienie związane ze zbójnikami, 
często zresztą zupełnie indywidualne. Nadzwyczaj powszechne są również 
legendy i opowieści o zbójnikach – można się z nimi do dziś zetknąć prak-
tycznie w każdym osiedlu Tylmanowej i Ochotnicy. 

Kres działalności zbójnickiej położyli Austriacy, jednak ostatnie towarzy-
stwa zbójnickie rozbito dopiero w połowie XIX wieku. 

Zbójnik na tle zamków. Obraz na szkle XIX wiek (ze zbiorów Wojciecha Muleta)
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Konfederacja barska

Jednym z ostatnich zrywów w obronie niepodległości przedrozbiorowej 
Rzeczpospolitej była konfederacja barska, trwająca w latach 1768–1772. 

Wprawdzie Sądecczyzna nie doświadczyła bezpośrednich walk, ale w latach 
1768 i 1769 cały region był świadkiem przemarszów wojsk konfederackich 
oraz uganiających się za nimi wojsk rosyjskich i  królewskich. Przemar-
szom towarzyszyły rabunki i  grabieże. Od konfederatów dotkliwie ucier-
piały zwłaszcza wsie łemkowskie, ze względu na wyznanie zamieszkujący 
je Rusini traktowani byli przez konfederatów jako sprzymierzeńcy Rosjan 
i  bezlitośnie łupieni. Zimą 1768 roku oddziały konfederackie rozproszyły 
się po okolicy, szukając bezpiecznego schronienia przed nadciągającymi od-
działami królewskimi w okolicznych górach. Wiosną 1769 roku konfedera-
ci założyli obóz warowny w górach nad wsią Muszynka, tuż koło Przełęczy 
Tylickiej, będącej wówczas granicą z Węgrami. Przez pewien czas obóz ten 
był małopolskim ośrodkiem konfederacji. Nieprzypadkowo usytuowano go 
samej granicy – w przypadku zagrożenia ze strony przeważającego liczebnie 
przeciwnika możliwe było szybkie przejście na drugą stronę granicy i schro-
nienie się na terytorium Habsburgów. W kwietniu 1769 roku w obozie ze-
brały się oddziały konfederatów z Krakowskiego, Sieradzkiego, Sandomier-
skiego, a także z ziemi sanockiej i gostyńskiej. Pod koniec września w obozie 
tym przebywał przez jakiś czas Kazimierz Pułaski.

Konfederacja barska ostatecznie upadła w 1772 roku, choć na Sądecczyź-
nie jej działania zostały zahamowane już w roku 1770 na skutek grabieżczej 
polityki Austrii, która – wykorzystując trudne położenie Polski – wysunę-
ła niczym nieuzasadnione pretensje do części terytorium Rzeczpospolitej. 
Na rozkaz cesarzowej Austrii – Marii Teresy, tereny starostw sądeckiego, 
nowotarskiego i  czorsztyńskiego zostały podstępnie zajęte w  1770 roku, 
jeszcze przed rozbiorami kraju. Pretekstem do tej akcji były trwające na 
terenie Rzeczpospolitej walki, a oprócz tego aneksję starano się tłumaczyć 
prawami Habsburgów do tych terenów, jak również koniecznością ochro-
ny terytorium Austrii przed szalejącą w Polsce zarazą. Akcję propagandowo 
okrzyknięto tworzeniem „Kordonu Sanitarnego”, a w jej realizację zaanga-
żowano stosunkowo duże siły. Zagarnięto 275 wsi oraz 7 miast, w tym m.in. 
Krościenko, Nowy Sącz, Stary Sącz i  Nowy Targ. Nową granicę oznaczo-
no orłami cesarskimi oraz punktowo osłonięto fortyfikacjami polowymi 
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i  obsadzono wojskiem. Na zagarniętym obszarze nadal jednak operowały 
oddziały konfederatów i zwalczające je wojska rosyjskie.

W ten oto sposób jeszcze przed I rozbiorem granica południowa Ochot-
nicy, przebiegająca wzdłuż pasma Lubania, na krótko stała się granicą Rzecz-
pospolitej. Relikty wzniesionych wówczas umocnień są jeszcze widoczne 
np. w  okolicy Przełęczy Knurowskiej. Ochotnica pozostawała miejscowo-
ścią graniczną przez dwa lata, aż do I rozbioru w roku 1772, kiedy to cała 
Sądecczyzna wraz z Galicją przeszła pod rządy austriackie.

Czasy austriackie

Po ostatecznym upadku Rzeczpospolitej i włączeniu Sądecczyzny do mo-
narchii austro-węgierskiej nastały dla obydwu wsi lata względnego spo-

koju, bardzo potrzebnego po zawieruchach i  nieszczęściach poprzednich 
wieków. Zaborca narzucił jednak nowe ciężary i podatki, w tym szczególnie 
uciążliwy dla ludności obowiązek długoletniej służby wojskowej. Austria-
cy zlikwidowali też starostwo czorsztyńskie, którego własność przeszła na 
skarb państwa, a dawny starosta – Józef Makary Potocki, został jego doży-
wotnim administratorem, choć pozbawionym realnego zwierzchnictwa. 

Ochotnica i Tylmanowa na józefińskiej mapie topograficznej z lat 1779–1783 (www.mapire.eu)
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Przeprowadzono też nowy podział administracyjny Galicji, dzieląc ją 
w 1782 roku na 18 cyrkułów, a te zaś na dominia. Jednym z nich był cyrkuł 
sądecki, do którego należało m.in. dominium w  Krościenku. Do tego do-
minium przyłączono m.in. Ochotnicę i Tylmanową. Podczas reorganizacji 
podatkowo-administracyjnej Austriacy zlikwidowali niezależność Babieńca 
i przyłączyli go do Ochotnicy. Do Tylmanowej włączono Kłodne i Ligaszo-
wą, będące dotąd osobnymi wsiami. Być może właśnie wtedy część doliny 
Ochotnicy, leżącą na samym dole biegu rzeki i należącą wcześniej do Ochot-
nicy, ostatecznie przyłączono do Tylmanowej.

Po śmierci Potockiego, ostatniego starosty czorsztyńskiego, Austriacy 
w  1811 roku wystawili dawne majątki, należące do starostwa czorsztyń-
skiego, na sprzedaż. Dobra w  Tylmanowej i  Ochotnicy zostały kupione  
w 1828 roku na licytacji we Lwowie przez Mikołaja Ambrożego Kołodziej-
skiego. Wywodził się on ze szlachty osiadłej niegdyś na terenach Mazowsza 
i Litwy, mieszkał w Jordanowie, gdzie pełnił funkcję asesora we władzach 
miejskich, a  utrzymywał się z  handlu winem i  płótnem. Kołodziejski był 
z natury ryzykantem i hazardzistą, a o sprzedaży dóbr w Ochotnicy i Tyl-
manowej dowiedział się przypadkiem, przebywając akurat we Lwowie w in-
teresach. Pomimo braku wystarczających środków, wiedziony impulsem, 
wziął udział w licytacji i nieoczekiwanie dla siebie samego wygrał ją. 

Aby mieć z  czego spłacać raty za zakup majątków w  Ochotnicy i  Tyl-
manowej, Kołodziejski zaciągnął spore długi. Wyrównywał je kosztem 
wzmożonej eksploatacji lasów na zakupionych terenach oraz wykorzystując 
mieszkańców obydwu wsi, którym narzucał bardzo wysokie opłaty i daniny 
poddańcze. Niedługo po zakupie Kołodziejski sprzedał część Tylmanowej 
Antoniemu Tytusowi Berskiemu, od którego wcześniej pożyczył znaczną 
kwotę pieniędzy na wpłatę pierwszej raty należności za wylicytowane mająt-
ki. Brak spłaty reszty tego długu w terminie doprowadził do utraty na rzecz 
rodziny Berskich całego majątku w Tylmanowej wraz z dużą połacią lasów 
w Ochotnicy i Tylmanowej, co wywołało też długoletni proces sądowy po-
między obydwoma rodzinami. 

Wysokie daniny na rzecz dworu budziły zrozumiały opór mieszkańców. 
Szybko pojawiły się konflikty pomiędzy nowym właścicielami dóbr ochot-
nickich a chłopami. Dotyczyły one głównie opłat za korzystanie z polan i hal 
znajdujących się formalnie na terenie należącym do dworu, ale wyrobionych 
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z lasu i użytkowanych przez chłopów. Dwór dążył do wzrostu swojego do-
chodu poprzez zwiększanie opłat i odrobku. Z kolei chłopi starali się zani-
żać opłaty, podając nieprawdziwe rozmiary polan, będących podstawą do 
naliczania podatku. Wyrabiali też w  lasach dworskich dodatkowe polany, 
bez posiadania na to zgody i bez uiszczania opłat. Dochodziło do starć pra-
cowników dworskich z  ludnością, a  obydwie strony konfliktu szukały też 
sprawiedliwości w cesarskich sądach.

Pomimo powszechnej niechęci do przedstawicieli dworu, w Ochotnicy 
nie doszło do wystąpień antydworskich w czasach tzw. rabacji galicyjskiej 
w  1846 roku. Jeśli wierzyć tradycji mówionej, zachowanej do dziś wśród 
mieszkańców potoku Młynne, dziedzic, świadomy zagrożenia, obiecał na-
grodzić chłopów dodatkowymi nadziałami gruntowymi w zamian za zacho-
wanie spokoju i obronę. Ponoć mieszkańcy dolnej części Młynnego odparli 
uzbrojoną grupę chłopów (relacje mówią o mieszkańcach Kamienicy), któ-
rzy szli na dwór, aby rozprawić 
się z  dziedzicem. W  nagrodę 
za swoją lojalność otrzymali na 
własność tereny dworskie, poło-
żone m.in. w rejonie Ustrzyka.

Sytuacja poprawiła się po 
uwłaszczeniu chłopów w  roku 
1848, kiedy to szczegółowo 
określono zasady regulujące 
wzajemne prawa i  powinności 
chłopów oraz dworu. Skutkiem 
tego, kolejny dziedzic dóbr 
w  Ochotnicy, August Prze-
rwa Tetmajer, podpisał w  1876 
roku z  chłopami szereg umów, 
dotyczących prawa z  korzysta-
nia z polan w zamian za czynsz 
pieniężny, co ostatecznie zakoń-
czyło spór pomiędzy dworem 
a  mieszkańcami wsi. Z  kolei 
w  Tylmanowej konflikty na osi 

Tylmanowa. Litografia  
(M.B.Z. Stęczyński, Tatry w dwudziestu  

czterech obrazach, Kraków 1860)
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Dwór – poddani zakończyły się dopiero z chwilą zawarcia umów serwituto-
wych przez dziedzica Wiktora Berskiego w 1872 roku.

Brak wojen i zewnętrznego zagrożenia wpłynął na wzrost liczby ludności. 
W drugiej połowie XIX wieku populacja wsi zaczęła się gwałtowny zwięk-
szać, co doprowadziło do rozdrobnienia gospodarstw rolnych i  rosnącego 
głodu ziemi. Wzrost populacji nie poszedł też w parze ze wzrostem dobro-
bytu, przez co w Ochotnicy coraz bardziej dawało się we znaki przeludnie-
nie, któremu towarzyszyło zacofanie cywilizacyjne i ubóstwo, a cały region 
postrzegano jako jeden z najbiedniejszych w Europie.

Obydwie wsie dotknęły też częste na przestrzeni XIX wieku klęski ele-
mentarne. Pomory bydła, epidemie, powodzie, klęski nieurodzaju i będący 
ich skutkiem głód mocno dały się we znaki mieszkańcom Ochotnicy. Nędza 
i brak perspektyw popchnęły licznych mieszkańców do poszukiwania lep-
szego życia gdzie indziej. Nasiliła się emigracja, głównie zarobkowa – ludzie 
wyjeżdżali na Węgry, do Prus, a począwszy od połowy XIX wieku coraz czę-
ściej do Stanów Zjednoczonych. Wyjeżdżano, aby zdobyć gotówkę na spłatę 
długów serwitutowych bądź na zakup dodatkowych gruntów rolnych. Emi-
gracja za ocean początkowo była zdecydowanie tymczasowa, jednak później 
zaczęła nabierać charakteru stałego. Do wybuchu I wojny światowej Ochot-
nicę opuściło około 500 osób, czyli blisko 10% całej populacji wsi. Podobna 
liczba ludności opuściła też Tylmanową.

Ochotniccy i tylmanowscy Żydzi

Historia Żydów w  regionie sięga połowy XVII wieku. Wprawdzie do 
okolicznych miast od dawna docierali już żydowscy kupcy (zwłaszcza 

na jarmarki do Nowego Targu i Krościenka), jednak tereny te były objęte 
przywilejem De non tolerandis Judaeis, który zakazywał osiedlania się oso-
bom wyznania mojżeszowego. Dopiero w  1640 roku starosta nowotarski 
– Adam Kazanowski, po raz pierwszy pozwolił osiedlić się na terenie swo-
jego starostwa kilku żydowskim rodzinom. Wkrótce w  jego ślady poszedł 
starosta czorsztyński – Jerzy Platemberg, rozpoczynając tym samym blisko 
300-letnią historię społeczności żydowskiej na tych terenach.

Pierwszych Żydów sprowadzano do prowadzenia starościńskich i dwor-
skich karczm, posiadających prawo sprzedaży alkoholu, czyli tzw. przywi-
lej propinacyjny. Zgodnie z  ówczesnym zwyczajem, osobom wyznania 
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katolickiego nie wypadało prowadzić handlu alkoholem, dlatego też po-
wszechnie angażowano do tej działalności Żydów. Pozwalano im również 
na handel, choć nadal nie wolno im było uprawiać wielu zawodów i rzemiosł 
ani nabywać na własność ziemi. 

Sytuacja zmieniła się dopiero w połowie XIX wieku za sprawą postępu-
jącego od 1859 roku procesu równouprawnienia galicyjskich Żydów. W wy-
niku cesarskich reform (tzw. Autonomia Galicyjska) zezwolono Żydom na 
swobodne zamieszkiwanie na terenach wiejskich, zlikwidowano ogranicze-
nie uprawiania zawodów i rzemiosł, a w 1867 roku nadano im pełnię praw 
wyborczych. Spowodowało to szybki awans ekonomiczny Żydów i rozwój 
ich społeczności. Dzięki zniesieniu ograniczeń część Żydów szybko się 
wzbogaciła, tworząc elitę w swych środowiskach. Stawiano synagogi i kirku-
ty. W społecznościach regionu najczęściej dominowali Żydzi ortodoksyjni 
i ubodzy chasydzi, w wielu wypadkach związani z dworem Cadyka Chaima 
Halberstama z  Nowego Sącza. Trafiali się jednak też prawdziwi bogacze, 
którzy osiedlili się w Ochotnicy i zainwestowali tu niemałe pieniądze.

Żydzi również w Ochotnicy dzierżawili starościńskie karczmy. Sołectwo, 
wraz z przynależnymi do niego dwiema karczmami, przeszło na własność 
starostwa już w połowie XVII wieku, za panowania starosty Jana Baranow-
skiego. Najpewniej jego następca, starosta Platemberg, na początku XVIII 
wieku sprowadził do Ochotnicy pierwsze rodziny żydowskie i  oddał im 
w dzierżawę karczmy. Było to jednak osadnictwo o charakterze jednostko-
wym. Lustracja z 1661 roku wymienia dwie karczmy w Ochotnicy i Babień-
cu (łącznie) oraz dwie w Tylmanowej. Karczmy te były własnością starosty. 
Lustrację sporządzono niedługo po przejęciu sołectw przez starostwo, moż-
na więc przypuszczać, że do prowadzenia tych karczm starosta najął Żydów. 
Na większą skalę Żydzi zaczęli jednak osiedlać się w Ochotnicy i Tylmano-
wej stosunkowo późno, gdyż dopiero w XVIII wieku. 

Gwałtowny rozwój społeczności żydowskiej w  Ochotnicy ma miejsce 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Procesowi temu sprzyjają działania 
dziedziców Ochotnicy, rodzin Kołodziejskich i Tetmajerów. Dwór był za-
dłużony, dlatego dziedzice chętnie sprzedawali Żydom dworskie karczmy, 
tartaki i browary. Również olbrzymie połacie dworskich lasów trafiły pod 
młotek – dużą część z nich zakupiły majętne rodziny żydowskie, m.in. Ap-
felbaumowie i  Weissowie. Nowi właściciele przenieśli się do Ochotnicy 
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i  rozpoczęli eksploatację zakupionych dóbr. Założyli nowoczesne tarta-
ki i  zakłady obróbki drewna, dając zatrudnienie wielu mieszkańcom wsi. 
W ślad za nimi do Ochotnicy sprowadzili się również drobni rzemieślnicy, 
zajmujący się krawiectwem, szewstwem, garbowaniem skór itp. oraz handla-
rze żydowscy, zakładając pierwsze w dziejach wsi sklepy. 

Ludność żydowska zamieszkiwała głównie w centralnej części obydwu 
Ochotnic. Relacje z pozostałymi mieszkańcami były poprawne, społeczność 
żydowska była traktowana na równi z innymi, utrzymywano zwykłe, dobro-
sąsiedzkie relacje. W Ochotnicy funkcjonowały dwie bożnice i dom modli-
twy, jednak na większe święta jeżdżono do synagogi w Krościenku. 

W przededniu zagłady Żydzi zdążyli już na dobre wrosnąć w krajobraz 
wsi. Prowadzili we wsi praktycznie wszystkie karczmy i sklepy, zajmując się 
też handlem obnośnym i  rzemiosłem (krawiectwo, szewstwo, piekarstwo, 
garbowanie skór itp.). W  rękach przedsiębiorców żydowskich znajdowały 
się również niektóre tartaki i  młyny. Relacje z  pozostałymi mieszkańcami 
w dalszym ciągu były poprawne.

Nadejście wojny

W roku 1911, na fali narastającego napięcia na arenie międzynarodo-
wej, w miejscu średniowiecznego szlaku łączącego Ochotnicę z Knu-

rowem wybudowano nowoczesną drogę wojskową, umożliwiającą szybki 
przerzut wojsk i  taborów artyleryjskich. Droga posiadała utwardzoną na-
wierzchnię, regularnie rozmieszczone mijalnie oraz dwa mosty – w Knuro-
wie na Dunajcu oraz na Bartosiówce na rzece Ochotnica. Malowniczo po-
łożona Droga Knurowska jest jednym z najciekawszych zabytków inżynierii 
wojskowej z początku XX wieku w Polsce. 

Okres I wojny światowej upłynął w samej Ochotnicy dosyć spokojnie. 
Po upadku twierdzy w  Przemyślu i  w  obliczu postępu wojsk rosyjskich 
rozpoczęto gorączkowe prace fortyfikacyjne w  Karpatach, mające na celu 
opóźnianie marszu nieprzyjaciela i uniemożliwienie uderzenia w kierunku 
na Bramę Morawską i  dalej na Wiedeń. W  ramach tych prac wzniesiono 
również umocnienia na Przełęczy Knurowskiej. Powstał tam standardo-
wy polowy punkt oporu, tzw. Stützpunkt (najprawdopodobniej nigdy nie 
ukończony), którego relikty w postaci fragmentów stanowisk artyleryjskich 
i okopów widoczne są do dziś. 
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W  listopadzie 1914 roku do Tylma-
nowej wtargnął patrol kozacki, będący 
awangardą nacierających od wschodu ar-
mii rosyjskich. Wywołało to powszechną 
panikę – mieszkańcy wsi masowo uciekali 
wraz z dobytkiem w góry. Pomimo obro-
ny stanowisk znajdujących się na zbo-
czach góry Basta w Tylmanowej, kilkuna-
stoosobowy oddział kozaków przedostał 
się do Ochotnicy i doszedł aż do Ustrzy-
ka. Kozacy wycofali się z  Ochotnicy na-
stępnego dnia, a  niedługo potem Drogą 
Knurowską zaczęły napływać posiłki au-
stro-węgierskie, w tym również oddziały 
Legionów Polskich. Na początku grud-
nia 1914 roku nastąpiło duże uderzenie 
wojsk austro-węgierskich w rejonie Lima-
nowej, które zatrzymało postępy wojsk 
rosyjskich, a następnie odrzuciło carskie 
armie daleko na wschód. 

Choć Ochotnica nie została dotknięta 
walkami frontowymi, to i  tak jej miesz-
kańcy dotkliwie odczuli skutki wojny. 
Wieś była zmuszona do oddawania wy-
sokich kontyngentów żywnościowych 
na potrzeby armii, a  do wojska powoła-
no większość młodych mężczyzn. W  tej 
sytuacji ciężar utrzymania gospodarstw 
spadł na kobiety, dzieci i  osoby starsze. 

Prowadziło to do ogólnego ubożenia ludności i nędzy.
Wojna zakończyła się w  1918 roku. Licznie zmobilizowani do wojska 

ochotniczanie zaczęli wracać do swoich domów. Z  wojny nie powróciło 
jednak prawie 200 mężczyzn, a  wielu z  powracających było trwale okale-
czonych. Sytuację we wsi dodatkowo pogorszyły powojenne epidemie ty-
fusu i czerwonki, a także częste klęski nieurodzaju i w konsekwencji głodu. 

Zakłady i przedsiębiorstwa na terenie  
Ochotnicy w 1929 roku (Księga Adresowa Polski  

(wraz z W. M. Gdańskiem): dla handlu, 
przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1929)
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Z powodu chorób i głodu w latach powojennych zmarło we wsi ponad 100 
osób. Nasiliła się również emigracja.

Warto w tym miejscu wspomnieć o udziale członków rodzin dziedziców 
ochotnickich, tj. Kołodziejskich i Tetmajerów, w walkach narodowowyzwo-
leńczych. Franciszek Ksawery Kołodziejski przeszedł cały szlak bojowy po-
wstania węgierskiego w szeregach Legionu Polskiego. Po powrocie do kraju 
aktywnie walczył w oddziałach partyzanckich podczas powstania stycznio-
wego 1863 roku. Od 8 lutego 1915 roku dowódcą Grupy Legionów Pol-
skich był z kolei urodzony w Ochotnicy generał Wiktor Grzesicki – jeden 
ze zdolniejszych teoretyków wojskowości armii austro-węgierskiej. Sylwetki 
tych osób zostaną szerzej omówione w rozdziale 4.

Trudna niepodległość

Lata międzywojenne były dla mieszkańców obydwu wsi okresem trud-
nym. Powszechnie cieszono się z  odzyskania przez Polskę niepodle-

głości, jednak bieda i  zacofanie nadal mocno doskwierały mieszkańcom. 
W latach 20. XX wieku Ochotnica i Tylmanowa powoli zaczynały się mo-
dernizować, pojawiły się pierwsze maszyny i sprzęty rolnicze produkcji fa-
brycznej, mieszkańcy stopniowo zaczynali też używać nawozów sztucznych. 
Sporą zasługę w  tym procesie mieli reemigranci, zwłaszcza ci zza oceanu. 
Nadal jednak większość gospodarstw była zupełnie samowystarczalna: sa-
modzielnie produkowano żywność i  odzież na własne potrzeby, a  jałowe 
pola użyźniano przez ugorowanie oraz wypalanie. 

Lata 30. XX wieku były już znacznie mniej pomyślne. Światowy kryzys 
gospodarczy pogłębił już i tak istniejące nierówności. Doprowadził też do 
znacznego zadłużenia ludności i  zatrzymał powoli postępującą moderni-
zację rolnictwa. Prawdziwym nieszczęściem była jednak ogromna powódź 
w lipcu 1934 roku. Po kilku dniach wyjątkowo intensywnych opadów naj-
wyższa notowana dotąd w  historii południowej Polski fala powodziowa 
zdewastowała cały region. Woda zniszczyła drogi, mosty i wiele zabudowań 
w całej wsi. Rzeką płynęły domy, zwierzęta domowe, a nawet jelenie. Oby-
dwie wsie poniosły też bardzo wysokie straty w  uprawach oraz pogłowiu 
zwierząt. Szkody były olbrzymie, a ich usuwanie trwało do końca lat 30.

W latach międzywojennych ostatecznie ustalił się podział na Ochotnicę 
Górną i Dolną. W górnej części wsi, na terenie dawnego Babieńca, w 1909 
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roku utworzono niezależną placówkę duszpasterską. Pierwszy duszpasterz 
późniejszej parafii, ks. Jan Słowik, przybył jako drugi wikariusz do istniejącej 
ekspozytury w Ochotnicy już w 1907 roku, aby po pewnym czasie zająć się 
szczególną opieką górnych terenów wsi. W  1909 roku wytyczono granice 
przyszłej parafii, które pokryły się dokładnie z austriackimi granicami niwy 
Babieniec. W tym samym roku, z inicjatywy ks. Jana Słowika, w górnej części 
wsi zbudowano drewniany kościół. Został on wzniesiony siłami mieszkań-
ców przy finansowym wsparciu emigrantów z USA. Wybuch I wojny świato-
wej spowodował, że dopiero w 1925 roku (już w niepodległej Polsce) rów-
nocześnie erygowano dwie parafie: Ochotnicę Dolną i Ochotnicę Górną.

Wielokulturowość

Od samych początków swojego istnienia Tylmanowa i Ochotnica były 
zamieszkane przez różne grupy ludności. Pierwotne osadnictwo pol-

skie zostało wzbogacone w XIV wieku przez żywioł niemiecki, który wniósł 
wysoką kulturę rolniczą. Fale migracji wołoskich z  XV wieku wzbogaciły 
wsie o kulturę i wiedzę bałkańskich pasterzy, pozostawiając do dziś wyraźne 
ślady. Do tego wskazać jeszcze należy na pierwiastki węgierskie, a w później-
szym okresie również żydowskie i  romskie. Całość zlała się w  wyjątkową 
kulturę, bogatą dzięki różnorodności i posiadającą własną, wyrazistą tożsa-
mość. Jest to widoczne zwłaszcza w wołoskiej Ochotnicy.

Warto też wspomnieć o  ostatniej znaczącej mniejszość do dziś żyjącej 
w Ochotnicy – Romach. Mniejszość romska żyjąca w Ochotnicy należy do 
grupy zwanej Bergitka Roma, czyli Romów Karpackich. Przybywali oni tu 
począwszy od XV wieku w kilku falach migracyjnych, być może w ślad za 
Wołochami. Trudnili się kowalstwem, kotlarstwem i muzykowaniem. Pro-
wadzili wędrowny tryb życia aż do XVIII wieku, kiedy to dekrety cesarzowej 
Marii Teresy narzuciły im obowiązek stałego osiedlenia. Zmuszeni, osiadali 
w pobliżu istniejących wsi, najczęściej na tzw. kamieńcach, tj. niezagospo-
darowanych i bezpańskich terenach zalewowych, położonych w bezpośred-
nim sąsiedztwie potoków i  rzek. Do Ochotnicy przybyli dopiero w  XIX 
wieku i zgodnie z tradycją trafili tu ze starego osiedla romskiego w Krośni-
cy. Pozwolono im się osiedlić w górnej części wsi w zamian za obowiązek 
utrzymania drogi, choć nie bez znaczenia były też ich wysokie umiejętno-
ści kowalskie, bardzo potrzebne mieszkańcom. Przydały się one zwłaszcza 
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w czasie ostatniej wojny. Romscy 
kowale wspierali swymi umiejęt-
nościami partyzantów, którym 
m.in. reperowali broń oraz wy-
konywali pieczęcie. Zajmował się 
tym np. niejaki Antek z Ochotni-
cy Dolnej, który nie miał własnej 
kuźni, a  pracował w  istniejących 
w  Ochotniccy kuźniach chłop-
skich, np. na Młynnem. Podobno 
przed wojną na samą wieść, że 
Antek będzie „klepał”, przed kuź-
nią ustawiały się kolejki. Antek 
nie przeżył wojny – został zamor-
dowany przez Niemców podczas 
zagłady Żydów i Romów.

Romowie do dziś zachowa-
li swoją odrębność i  kulturę, co 
zresztą jest typowe dla wszyst-
kich przedstawicieli tej grupy. 
Obecnie w  Ochotnicy mieszka 
kilkanaście dużych, wielopokole-
niowych rodzin romskich.

Okres II wojny światowej

Wyjątkowo burzliwym okresem w  dziejach wsi była II wojna świato-
wa. W  sierpniu 1939 roku, w  obliczu narastającego zagrożenia ze 

strony hitlerowskich Niemiec, rozpoczęto gorączkowe przygotowania do 
wojny. W  Ochotnicy i Tylmanowej wzniesiono dwa punkty oporu – nad 
Kłodnem i  na wzgórzu Wietrznica. Dodatkowo, w  samej Ochotnicy roz-
poczęto budowę okopów na wzgórzach Tarchałowskich. Wojna wybuchła  
1 września, a już 3 września Niemcy podeszli pod umocnienia na Kłodnem 
od strony Krościenka. W tym samym czasie do Ochotnicy wkroczyły wojska 
słowackie, zmierzające od Przełęczy Knurowskiej w kierunku Tylmanowej, 
gdzie zamierzały połączyć się z  nacierającymi doliną Dunajca Niemcami. 

Romowie z Ochotnicy, krewni kowala Antka  
(ze zbiorów Marka Zapały)
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Po przełamaniu linii obrony pod 
Kłodnem, obrońcy wysadzili część 
wzgórza Basta, aby zablokować 
drogę i  utrudnić dalszy postęp 
niemieckim kolumnom. Po krót-
kich, lecz intensywnych walkach 
o utrzymanie Wietrznicy, w obliczu 
ogromnej przewagi nieprzyjaciela, 
obrońcy wycofali się w nocy z 4 na  
5 września 1939 roku. W  trakcie 
walk, na skutek ostrzału artyleryj-
skiego nieprzyjaciela, spłonęło 21 
domów w  Tylmanowej. Zginęło 
też według różnych szacunków 14 
lub 15 osób, a 6 zostało rannych.

Dla Ochotnicy i  Tylmanowej 
rozpoczął się trudny czas okupa-
cji. Niemcy narzucili wyśrubo-
wane kontyngenty żywnościowe 
oraz obowiązek dostarczania m.in. 
dużych ilości drewna i  wełny. Za-
mknięto i  opieczętowano młyny, 
zabroniono uboju zwierząt. Naj-

bardziej dotkliwe dla mieszkańców były wywózki mieszkańców na roboty 
przymusowe do Niemiec, a młodzieży do służby budowlanej (Baudienst). 
W obliczu narastających represji górska, trudno dostępna, Ochotnica szyb-
ko stała się ośrodkiem działania oddziałów partyzanckich. Pierwszą grupą, 
którą można określić mianem „leśnej”, była pochodząca z Ochotnicy Dol-
nej grupa braci Giełdczyńskich. Powstała ona samorzutnie jeszcze jesienią 
1939 roku, a w jej skład wchodziło kilka osób, uzbrojonych w broń zebraną 
w miejscach wrześniowych walk. Funkcjonowała ona do 1944 roku, kiedy 
to została włączona do struktur Armii Krajowej (AK).

Większą, w pełni zorganizowaną grupą partyzancką, działającą na terenie 
Ochotnicy, był oddział partyzancki Armii Krajowej, utworzony w połowie 
lipca 1943 przez por. Władysława Szczypkę „Lecha”. Na jego bazę wybrane 

Członkowie grupy braci Giełdczyńskich w Gorcach w 1943 
roku (ze zbiorów Włodzimierza Budarkiewicza)
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zostały szałasy pasterskie i piętrowy budynek gospodarstwa wzorowego na 
polanie Stawieniec (w  dolinie Kamienicy). Po tragicznej śmierci „Lecha” 
dowódcą oddziału został ppor. Jan Stachura „Adam”, a następnie por. Kry-
styn Więckowski „Zawisza”. Pod jego dowództwem, w dniu 19 lutego 1944 
roku oddział, działający już wówczas pod kryptonimem „Wilk”, zaatakował 
i  rozbił posterunek policji w  Ochotnicy Dolnej. Na wieś spadły represje, 
a okupanci zaczęli odtąd uważać Ochotnicę za wieś „bandycką”, dlatego za-
puszczali się tu rzadko i zawsze w większych, dobrze uzbrojonych grupach. 
Z  tego samego powodu okoliczna ludność zaczęła postrzegać Ochotnicę 
jako ostoję wolnej Polski – nazywano ją Wolną Republiką Ochotnicką bądź 
Wolną Republiką Partyzancką.

28 lipca 1944 roku na terenie Beskidów i Podhala rozpoczęła się akcja 
„Burza”. W  jej ramach zaczęto formować z  oddziałów partyzanckich AK 
duże związki taktyczne, w założeniu odtwarzające przedwojenne pułki i dy-
wizje. W ten sposób na terenie Inspektoratu AK Nowy Sącz powstał 1. Pułk 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej (1. PSP AK), nad którym dowódz-
two objął mjr Adam Stabrawa „Borowy”. W samych Gorcach stacjonował 
IV batalion tego pułku, dowodzony przez kpt. Juliana Zapałę „Lamparta”. 
Partyzanci bazowali w wyżej położonych osiedlach górskich oraz szałasach 
pasterskich, których wiele znajdowało się na górskich polanach. 

W 1944 roku na terenie wsi pojawili się również pierwsi partyzanci so-
wieccy, a  od jesieni tego roku stacjonowali tu już na stałe. Zgrupowanie 
partyzantów sowieckich w szczytowym okresie liczyło blisko 700 żołnierzy, 
a dowodził nim doświadczony w walkach partyzanckich ppłk NKWD Iwan 
Zołotar „Artur”. Jedną z przyczyn podjęcia decyzji o powstaniu sowieckiego 
zgrupowania była stosunkowo duża aktywność partyzantów AK w tym rejo-
nie, stąd do podstawowych zadań Sowietów należało rozpracowanie struk-
tur polskiego podziemia. 

Trzeba jednak przyznać, że pomimo wzajemnej nieufności (Sowieci byli 
wszak jednym z agresorów, którzy w 1939 roku napadli na Polskę), docho-
dziło również do współpracy bojowej oddziałów 1. PSP AK z partyzantami 
sowieckimi. Najlepszym tego przykładem była słynna „bitwa ochotnicka” 
(18–20 października 1944 roku), w trakcie której oddziały 1. PSP AK przy 
wsparciu partyzantów ze zgrupowania Zołotara oraz oddziału ppłk. Afana-
sija Gładilinia „Griszy” przez trzy dni stawiały czoła znacznie liczniejszym 
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siłom niemieckim. Wydarzenie to uznawane jest za jedną z najważniejszych 
tzw. bitew partyzanckich na terenie okupowanej Polski. Mimo to zaraz po 
wkroczeniu Armii Czerwonej do Ochotnicy, partyzanci sowieccy rozpoczę-
li tropienie i prześladowania żołnierzy AK.

18 grudnia 1944 roku u  źródeł potoku Jaszcze pod Pańską Przehybką 
rozbił się ciężki, amerykański bombowiec B–24J Liberator, o imieniu wła-
snym „California Rocket”. Dzięki sprawnie przeprowadzonej przez stacjo-
nujących w  okolicy partyzantów AK oraz mieszkańców wsi akcji poszu-
kiwawczej, udało się odnaleźć i uratować 9 członków jego załogi. Ostatni, 
dziesiąty lotnik, zginął, skacząc ze zbyt niskiej wysokości, i – pomimo wielu 
prób – jego szczątków do dziś nie udało się odnaleźć. Ocaleni lotnicy znaleź-
li schronienie w obozie partyzantów AK, a po przejściu frontu wpadli w ręce 
Rosjan. Ostatecznie, po wielu perypetiach wszystkim im udało się bezpiecz-
nie powrócić do macierzystej bazy we Włoszech.

Ofiary terroru

Niemiecka okupacja Ochotnicy niosła ze sobą terror wymierzony we 
wszystkich mieszkańców wsi. Jako pierwsi przekonali się o nim ochot-

niccy Żydzi. Według spisu z 1941 roku, w obydwu częściach wsi mieszkało 
19 rodzin żydowskich – łącznie 227 osób. Na mocy rozporządzenia Hansa 
Franka, już od 1 grudnia 1939 roku każdy człowiek wyznania mojżeszo-
wego, będący powyżej dziesiątego roku życia, musiał nosić na prawym ra-
mieniu białą opaskę z niebieskim symbolem gwiazdy Dawida. Rozpoczęły 
się pierwsze prześladowania i rabunki mienia żydowskiego. Na przestrzeni 
1942 roku gestapowcy z  okrytego ponurą sławą zakopiańskiego „Palace” 
dokonali w Ochotnicy i Tylmanowej szeregu mordów na miejscowych Ży-
dach, których rozstrzeliwano na oczach ich rodzin i  góralskich sąsiadów. 
Pomordowanych grzebano w  zbiorowych mogiłach, znajdujących się do 
dziś na terenie Ochotnicy i Tylmanowej.

Pozostałym żydowskim mieszkańcom Ochotnicy nakazano zbiórkę 
w dniu 30 sierpnia 1942 roku, a następnie zapędzono ich do Nowego Tar-
gu, gdzie zostali rozstrzelani bądź wywiezieni do komór gazowych w Bełżcu. 
Z  całej przedwojennej społeczności Ochotnicy wojnę przeżyło najpraw-
dopodobniej 9 osób, spośród których 5 było ukrywanych przez góralskich 
sąsiadów w  różnych częściach wsi, głównie w  lasach i  kolibach. Relacje 
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świadków mówią o  ogólnym 
poczuciu solidarności i  współ-
czucia względem żydowskich 
sąsiadów. Pomimo przypadków 
donosów i  wydań ukrywających 
się Żydów oraz rabunków mienia 
żydowskiego, należy stwierdzić, 
że w  czasie II wojny światowej 
mieszkańcy obydwu Ochotnic 
zdali egzamin z przyzwoitości.

Represje spotkały też mniej-
szość romską. Wielu z  nich 
wypędzono z  ich starych sie-
dzib w  okolicach Krośnicy, po 
czym błąkali się po okolicz-
nych wsiach, szukając pomocy 
u  pobratymców. Część z  nich 
znalazła schronienie w  Ochot-
nicy, kilka rodzin zamieszkało 
też w  Tylmanowej, w  osiedlach 
Piszczki i Talafusy. W 1943 roku 
ludzie ci zostali wywiezieni 
przez okupanta do Kamienicy, 
po czym ślad po nich zaginął.

Czarną kartą w  historii wsi zapisała się Wigilia 1944 roku. 22 grudnia 
grupa partyzantów sowieckich i ochotniczan zaatakowała niemiecki patrol. 
W strzelaninie zginęło dwóch Sowietów i dwóch Niemców, w tym podoficer 
SS. Jeszcze tego samego dnia nastąpiła pacyfikacja osiedla Rzeka w Tylma-
nowej (zginęło dziewięć osób), a 23 grudnia doszło do brutalnej pacyfikacji 
osiedli Bąki, Bibiarze oraz Brzeźnie w Ochotnicy Dolnej. 

Spalono pięćdziesiąt gospodarstw (w tym również zabudowania dwor-
skie) i zamordowano wszystkich, którzy nie zdążyli uciec w góry. Życie stra-
ciło pięćdziesiąt osób (w tym dziewiętnaścioro dzieci i dwadzieścia jeden 
kobiet), a osiemnaście osób zostało ciężko rannych. Wydarzenia te przeszły 
do historii pod nazwą „Krwawa Wigilia”.

Józef i Blima Fuhrmanowie oraz ich syn Abraham  
w Ochotnicy Dolnej w czasie okupacji niemieckiej.  

Nikt z nich nie przeżył (ze zbiorów Tadeusza Morawy)
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Wątpliwe „wyzwolenie”

Wojska sowieckie wkroczyły do Tylmanowej i Ochotnicy 25 stycznia 
1945 roku. Niemcy stawiali nieznaczny opór, wycofując się szybko 

na linię umocnień pod Łopuszną. Rozmieszczona tam bateria artylerii polo-
wej prowadziła niecelny ostrzał wkraczających oddziałów radzieckich, prze-
mieszczających się wzdłuż Ochotnicy. Nie wyrządził on jednak większych 
zniszczeń we wsi. Przetaczaniu się kolumn radzieckich przez Tylmanową to-
warzyszą rabunki, a niejednokrotnie też gwałty. Nieco lepiej było w Ochot-
nicy – najwyraźniej zgliszcza zabudowań spalonych podczas grudniowej 
pacyfikacji studziły zapędy Sowietów.

Wyparcie Niemców z Ochotnicy wcale nie oznaczało dla jej mieszkań-
ców końca wojny. Frontowe oddziały opuściły Ochotnicę na przełomie 
stycznia i lutego 1945 roku. Zaraz za nimi pojawiły się grupy NKWD, które 
poszukiwały ukrywających się na terenie Ochotnicy dawnych partyzantów 
AK i tropiły wszystkie osoby, uważane za wrogów nowego systemu. Ochot-
nica pozostała w tym czasie ośrodkiem silnego ruchu partyzanckiego, tym 
razem antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. 

W samej Ochotnicy stacjonował sztab zgrupowania Józefa Kurasia „Ognia”, 
a po jego rozbiciu w 1947 roku często schronienia szukał w niej oddział par-
tyzancki „Wiarusy”. Został on zlikwidowany dopiero w połowie 1949 roku, 
jako jeden z ostatnich działających w południowej Polsce. W tym czasie wieś 
dotknęły prześladowania władzy ludowej, która podobnie jak Niemcy uważa-
ła Ochotnicę za wieś sprzyjającą partyzantom. Po latach wojennej niedoli na 
mieszkańców spadły kolejne represje, tym boleśniejsze, że doświadczane nie 
od obcych, a od rodaków. Pacyfikacje, aresztowania, prowokacje trwały do 
końca lat 40. Na fali powojennej biedy oraz prześladowań wiele osób wyje-
chało bądź uciekło na tzw. ziemie odzyskane, zwłaszcza w okolice Nysy i Wał-
brzycha. W latach późniejszych sytuacja powoli się uspokajała, choć miesz-
kańcom wsi mocno dało się we znaki powojenne ubóstwo. Przypadki głodu 
na przednówku miały w Ochotnicy miejsce jeszcze w latach 60. XX wieku. 

Niechęć władzy komunistycznej do Ochotnicy utrzymywała się przez 
cały okres PRL. Opornie szła budowa asfaltowej drogi wzdłuż rzeki. Ochot-
nica, jedna z największych i najludniejszych wsi w kraju, była ostatnią, którą 
zelektryfikowano. Miało to miejsce dopiero w latach 70., choć niektóre wy-
żej położone osiedla musiały czekać na prąd prawie kolejną dekadę.
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NA NIEPODLEGŁOŚCIOWYM SZLAKU

Pierwszym ruchem zbrojnym o  charakterze niepodległościowym, któ-
ry w  pewnym stopniu objął Ochotnicę, była konfederacja barska. Już 

w 1768 roku oddziały konfederatów pojawiły się na Sądecczyźnie, a jesienią 
tego roku rozproszyły się po całym regionie, szukając miejsca na zimę. Wio-
sną 1769 roku konfederaci założyli warowny obóz w Muszynce nieopodal 
Krynicy. Na Sądecczyźnie, prócz ściągania podatków, konfederaci zaciągali 
również rekrutów. Wprawdzie konfederacja barska była ruchem szlachec-
kim, walczącym w  obronie zdecydowanie konserwatywnych idei, jednak 
jej przywódcy starali się dla sprawy narodowej pozyskać również chłopów, 
których świadomość narodowa zaczynała się powoli kształtować. Nie spo-
sób dziś ocenić, jaka była rzeczywista skala działań agitacyjnych na rzecz 
konfederacji w regionie, choć faktem jest, że w szeregi konfederatów wstą-
piło wielu górali. Jedynym znanym konfederatem pochodzącym z Ochotni-
cy był niejaki Paweł Ochotnicki. Pomimo zajęcia tego terenu przez Austrię 
w  1770 roku, w  górach nadal pozostawały pewne oddziały konfederatów. 
Któryś z nich miał przebywać gdzieś w lasach nad Ochotnicą i Tylmanową, 
a po upadku konfederacji barskiej w 1772 roku część konfederatów nie mia-
ła dokąd wracać i pozostała w Gorcach.

Działalność Kołodziejskich

Niewątpliwym patriotą czasu zaborów był Mikołaj Ambroży Kołodziej-
ski, nabywca i pierwszy dziedzic majątków w Ochotnicy oraz Tylma-

nowej. Wiadomo, że walczył w  kampanii napoleońskiej na ziemiach pol-
skich, choć brak bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Pochodził 
z rodziny pielęgnującej wartości narodowe, które też starał się wpoić wszyst-
kim swoim dzieciom. W  powstaniu listopadowym (1830–1831) Mikołaj 
Ambroży nie uczestniczył, ale brał w nim udział nieznany z imienia członek 
jego rodziny. Po upadku powstania Kołodziejski udzielił w  swym dworze 
w  Ochotnicy schronienia kilku byłym powstańcom, uchodźcom z  Króle-
stwa Polskiego. Niestety, ludzie ci nie zapisali się dobrze w pamięci ochotni-
czan. Kołodziejski wykorzystywał ich w roli hajduków i żandarmów, którzy 
– stosując przemoc fizyczną – mieli złamać opór chłopów, zmusić ich do 
podporządkowania się dworowi i egzekwować wysokie opłaty poddańcze, 
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narzucone przez Kołodziejskiego. W jednej z suplik do urzędu cyrkularne-
go chłopi skarżyli się, że należące do nich grunty Pan Kołodziejski posiadacz 
dóbr Ochotnicy […] w roku 1832 samowładnie za pomocą emigrantów z Re-
wolucyi Warszawskiey ukrył, właścicieli środkiem bicia, więzania powrozami 
zabrał, i z aresztu zanadto ciasnego i smrodliwego o głodzie więził, przez 8 dni 
trzymał […] dopóki z powyższych gruntów pożytków nie zebrał, a skoro zbiór 
ukończył, wtedy dopiero więźniów wypuścił. Takie traktowanie podwładnych 
nie sprzyjało rozwojowi świadomości narodowej wśród mieszkańców wsi. 
Sytuację pogarszał analfabetyzmem chłopów i brak dostępu do edukacji. 

Nad rozbudzeniem polskiej świadomości wśród ludu pracowali syno-
wie Mikołaja Ambrożego – Wincenty i  Franciszek Ksawery Kołodziejscy.  
Ich działalność na tym polu miała pewne sukcesy. Gdy w  1846 roku wy-
buchło powstanie krakowskie, Wincenty organizował w  Nowym Sączu 
oddziały powstańcze, a  Franciszek Ksawery przyprowadził do nich grupę 
młodych górali, których udało mu się zrekrutować w Ochotnicy. Mimo to, 
uświadamianie chłopów szło opornie. Na przeszkodzie stała powszechna 
niechęć ludu do dworu, która wynikała z  wyzysku i  narzucania zawyżo-
nych opłat poddańczych, jak również z  ciągnącego się przez kilkadziesiąt 
lat konfliktu pomiędzy dworem a chłopami o prawo do korzystania z polan.  
Do tego dochodziła zakorzeniona wśród ludu nieufność do przedstawicieli 
stanu szlacheckiego.

Wyprawa na Węgry

W 1848 rozpoczęła się na Węgrzech Wiosna Ludów. Na wieść o tym, 
świeżo zwolniony z więzienia Wincenty Kołodziejski, wraz z bratem 

Franciszkiem Ksawerym, zdecydował się ruszyć na Węgry, aby dołączyć 
do powstania. Prowadzili oni ze sobą grupę młodych ochotniczan, w tym 
m. in. Ludwika Chlipałę, Jana Gacka, Józefa Lubańskiego i Grzegorza Re-
infussa. W  wyprawie na Węgry wzięli też udział inni członkowie rodziny 
dworskiej – Stanisław Przerwa Tetmajer oraz Konstanty Podoski. Stanisław 
Przerwa Tetmajer był szanowanym szlachcicem z  Tarnowa, który wżenił 
się do rodziny Kołodziejskich w 1846 roku, po czym zamieszkał w Ochot-
nicy. Przeszedł cały szlak bojowy powstania węgierskiego jako podoficer 
w pułku ułanów (lansjerów) legionu polskiego na Węgrzech. Z kolei Kon-
stanty Podoski urodził się w Ochotnicy w 1831 roku i był synem siostry 
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Wincentego oraz Ksawerego Kołodziejskich – Marii. W powstaniu na Wę-
grzech również był kawalerzystą, walczył w oddziale ułanów dowodzonym 
przez Przerwę Tetmajera. 

Część mieszkańców postanowiła wykorzystać zaangażowanie Koło-
dziejskich i potraktować ich próby budzenia świadomości narodowej jako 
argument w trwającym sporze z dworem. W suplice gromady ochotnickiej 
do zwierzchnictwa cyrkułu sądeckiego z  1850 roku, chłopi skarżą się na 
dziedzica, stosując m.in. taką argumentację: Naysurowsza i bardzo smutna 
krzywda dla podpisanych nędznych wieśniaków ztąd wypływa, iż przez wszyst-
kie rewolucyje nayusilniej broniliśmy Tronu i Rządu, wszystką potrzebą dawa-
ięc, jakiey tylko C.K. Rząd zażądał, niedopuszczając rozbuchanemu Szlachcie 
obalić C.K. Tronu – niesłuchaiąc Kołodzieyskich podszeptów w tych słowach – 
nie daycie rekrutów Austryakowi, niech się Austryakami broni, a my się brońmy 
Polacy sami, i naszy polskiy ziemi [...] a do tego cały rok utrzymówał emigran-
tów takich, którzy na Węgierską stronę do rewolucyi umykali, a on dla nich konie 
pokupił […] i z bronią iego [synowie] Franz Xawery i Wicenty Kołodziejski 
z tamtemi odiechali.

Zapewne argument ten niekoniecznie odzwierciedlała faktyczne prze-
konania chłopów, zaś jego użycie było wynikiem pewnej desperacji walczą-
cego o swe prawa ludu. Trzeba jednak przyjąć, że dla części mieszkańców 
patriotyzm był utożsamiany z  działalnością dziedziców i  „panów”, przez 
co sprawę narodową traktowano jako leżącą wyłącznie w  interesie szlach-
ty. Ogólne nastroje wśród ludu dodatkowo pogorszył fakt, że w 1849 roku 
przez Tylmanową przeszły wojska rosyjskie, skierowane do tłumienia po-
wstania na Węgrzech. Przemarszowi towarzyszyły rabunki i  gwałty, które 
odbiły się szerokim echem w okolicy. Odpowiedzialność za te nieszczęścia 
kierowano m.in. w stronę ochotnickich dziedziców, którzy jawnie wspierali 
powstanie i agitowali za nim wśród chłopów.

Powstanie styczniowe

W  1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Również tym razem 
szeregi powstańcze zasilili członkowie dworu ochotnickiego. Fran-

ciszek Ksawery Kołodziejski, weteran Wiosny Ludów, został mianowany 
komisarzem powstańczym na całą Sądecczyznę, za co później został aresz-
towany i osadzony w austriackim więzieniu. Jego krewniak, Alfred Fryderyk 
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Kołodziejski, syn drugiego dziedzica 
dóbr ochotnickich – Józefa Koło-
dziejskiego, zgłosił się do powstania 
styczniowego jako zaledwie 17-letni 
chłopak. Po zakończeniu walk wrócił 
do Ochotnicy i sprawował dozór nad 
lasami rewiru ustrzyckiego w latach, 
gdy dobra ochotnickie należały do 
Augusta Przerwy Tetmajera. Miesz-
kał wówczas w dworskiej leśniczów-
ce, znajdującej się na Ustrzyku. 

W powstaniu styczniowym wzięli 
udział również członkowie spokrew-
nionej z Kołodziejskimi rodziny Tet-
majerów. Wspomniany już Stanisław 
Przerwa Tetmajer w  1861 roku był 
słuchaczem elitarnej Polskiej Szkoły 
Wojskowej w  Cuneo we Włoszech, 
a  w  1863 roku walczył z  bronią 
w  ręku w  oddziałach partyzanckich 
na terytorium Królestwa Polskiego. 
Spokrewniony z  nim August Prze-

rwa Tetmajer był synem dziedziców Łopusznej. Był to człowiek wykształ-
cony, studiował prawo i  filozofię na Uniwersytecie Lwowskim, edukację 
kontynuując też na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1861 roku 
wraz ze Stanisławem Przerwa Tetmajerem kształcił się w  Polskiej Szkole 
Wojskowej w Cuneo. Stamtąd wspólnie wyruszyli do kraju, aby wziąć udział 
w walkach. Po upadku powstania August powrócił do Ochotnicy, gdzie po 
śmierci żony został kolejnym właścicielem dóbr ochotnickich i  w  której 
zmarł w 1886 roku.

Na wspomnienie zasługuje również najmłodszy uczestnik powstania 
styczniowego związany z  Ochotnicą. Władysław Kędzierski pochodził 
z okolic Starego Sącza, jego rodzina przypuszczalnie wywodziła się ze szlach-
ty zagrodowej południowo-wschodnich terenów I Rzeczpospolitej. Włady-
sław miał zaledwie 14 lat, gdy zgłosił się do powstania. Z racji wieku nie brał 

Fryderyk Kołodziejski z Ochotnicy. Uczestnik powstania 
styczniowego (www.ochotnica-tylmanowa.pl)
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udziału w walkach, a służył jako osobisty kurier gen. Mariana Langiewicza, 
dyktatora powstania. W  późniejszych latach ożenił się z  córką Franciszka 
Ksawerego Kołodziejskiego – Marią – i  osiadł w  Ochotnicy, gdzie zmarł 
w 1924 roku.

Udział ochotniczan w Legionach Polskich

Trzeba też wspomnieć o udziale ochotniczan w Legionach Polskich pod-
czas I wojny światowej. Z kręgów dworu ochotnickiego do Legionów 

wstąpili m.in. Stefan Kędzierski, Zygmunt Tetmajer, Stanisław Kołodziejski 
czy też najbardziej znany Wiktor Grzesicki. Stefan Kędzierski zaciągnął się 
do Legionów, będąc jeszcze uczniem II klasy seminarium nauczycielskiego. 
Jako plutonowy w  3. pułku piechoty wziął udział w  kampanii wołyńskiej, 
w  1916 roku podczas bitwy pod Kostiuchnówką został wzięty do niewoli 
rosyjskiej, z której wyszedł dopiero po wojnie. Zygmunt Tetmajer wstąpił do 
Legionów w wieku 45 lat. Służył w stopniu kaprala w 3. pułku piechoty w od-
dziale technicznym. Brał udział w kampanii karpackiej, bukowińskiej, besa-
rabskiej i wołyńskiej, odznaczając się walecznością w bitwach pod Mołotko-
wem, Rafajłową oraz w walkach na Wołyniu. W 1917 roku uzyskał stopień 
sierżanta, jednak jeszcze przed zakończeniem wojny zwolniono go z wojska 
z powodu przewlekłej choroby, której nabawił się w czasie służby w Legio-
nach. Ppor. Stanisław Kołodziejski był malarzem, absolwentem krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Jako oficer I  Brygady Legionów Polskich od-
znaczył się bohaterstwem na polu walki, zmarł na skutek odniesionych ran 
w 1915 roku. Z kolei urodzony w Ochotnicy gen. Wiktor Grzesicki był od 
8 lutego 1915 roku dowódcą Grupy Legionów Polskich. Okazał się też jed-
nym ze zdolniejszych teoretyków wojskowości w armii austro-węgierskiej. 

Do Legionów Polskich zgłosiła się również ochotniczo pewna liczba 
młodych górali. Stało się to za sprawą braci Bolesława i  Mieczysława Mi-
siów, synów kierownika szkoły w Ochotnicy Dolnej, którzy do Legionów 
werbowali młodzież z okolicznych wsi. Bracia Misiowie zapewnili zwerbo-
wanym do Legionów ochotnikom podstawowe przeszkolenie wojskowe, 
przygotowując ich tym samym do służby wojskowej. Mieczysław Miś poległ 
w 1916 roku w bitwie pod Kostiuchnówką na Wołyniu. Pozostali legioniści 
szczęśliwie przeszli szlak bojowy, a po zakończeniu wojny wrócili do swych 
domów. Warto wspomnieć, że młodszy z  braci Misiów, Bolesław Miś, po 
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wojnie ukończył prawo i  został zawodowym oficerem Wojska Polskiego. 
Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez NKWD i osadzo-
ny w  obozie w  Starobielsku. Zamordowano go w  więzieniu w  Charkowie 
w 1940 roku. Spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.

„WIELKA WOJNA”

W czerwcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Po początkowych 
sukcesach wojsk austro-węgierskich Rosjanie przystąpili do kontru-

derzenia i wkroczyli do Galicji. W listopadzie 1914 roku wojska carskie były 
już w  zachodniej Małopolsce, zająwszy uprzednio Lwów, Tarnów i  Nowy 
Sącz. Tym samym kontrolowały już prawie całą Galicję. Na zapleczu pozo-
stała rozpaczliwie broniąca się w  okrążeniu Twierdza Przemyśl. Próba za-
trzymania pochodu wojsk rosyjskich, podjęta w październiku przy wsparciu 
oddziałów niemieckich, zakończyła się niepowodzeniem. Dla Austro-Wę-
gier sytuacja na froncie rosyjskim robiła się coraz bardziej skomplikowana. 
Front dotarł do potężnej twierdzy w  Krakowie, zaś na południu Rosjanie 
stanęli nad Dunajcem, opierając się o linię Karpat.

Kozacy w Tylmanowej i Ochotnicy

22 listopada 1914 roku w  Tylmanowej znalazły się pierwsze oddziały 
rosyjskie, stanowiące awangardę nacierających od wschodu armii 

carskich. We wsi pojawił się kilkuosobowy patrol kozaków z 10. Dywizji Ka-
walerii gen. Fiodora Kellera, wzbudzając powszechny popłoch i przerażenie 
wśród mieszkańców. Świadek tych wydarzeń opowiedział to tak: Trwogę 
wzbudzały coraz częstsze wiadomości o zbliżających się Moskalach i coraz gło-
śniej dające się słyszeć strzały armatnie. […] Po skończonej sumie wróciliśmy 
na plebanię. Po krótkiej chwili wpada tutejszy nauczyciel, donosząc, że Moskale 
w Zabrzeży. Zelektryzowani tą wiadomością, rozmawiamy gorączkowo o Mo-
skalach. Wtem ludzie, którzy wracali z kościoła, zrobili wstecz zwrot, jakby na 
komendę i rzucili się do ucieczki, wołając ze strachem: Moskale!, Moskale!! Po-
kazało się rzeczywiście 9 kozaków, wzbudzając grozę, szczególnie swemi długie-
mi pikami. Jechali ostrożnie. Na moście ochotnickim stanęli na chwilę, rozglą-
dając się na wszystkie strony. Potem pojechali dalej i przyjechali przed główną 
karczmę, gdzie czekała na nich ukryta żandarmerya. Przywitano ich salwą 
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karabinową. Moskale pierzchnęli 
w  popłochu, zostawiając na po-
bojowisku… czapkę kozacką. 
Ludzie, usłyszawszy strzały, po-
padli w jeszcze większe zamięsza-
nie i  kryli się po zabudowaniach 
plebańskich. Ochłonęli dopiero 
wtedy, gdy dowiedzieli się, że ko-
zaków już nie ma […]. Żandar-
merya, spełniwszy rozkaz, cofnęła 
się do Krościenka.

Kozacy wrócili do Tylmano-
wej już następnego dnia, tym ra-
zem w znacznie większej liczbie. 
Nie napotkawszy oporu, od-
dział rozdzielił się – jedna gru-
pa ruszyła w stronę Krościenka, 
a  drugą wysłano na zwiad do 
Ochotnicy. Wieść o zbliżaniu się 
kozaków wywołała po raz kolej-
ny popłoch. Mieszkanka dolnej 
części wsi tak wspominała te wydarzenia: 22-go listopada gruchnęła pogłoska 
„Mochy w Tylmanowej”. Strach powstał w całej Ochotnicy, który zwiększa się, 
gdy patrol z żandarmów, która wyszła na zwiady, wraca pospiesznie i z  resz-
tą towarzysza podąża ku Nowemu Targowi. Pozostaliśmy bez żadnej obrony,  
to też kto może, ucieka w dalsze potoki, gosposie wyprowadzają swoje krówki, 
wynoszą mienie do skrytych wśród gór szałasów, a inni z trwogą oczekują, co im 
najbliższe chwile przyniosą. […] 23-go listopada to dzień największego strachu, 
bo około 2-giej godziny zjawia się patrol kozacka z 16. ludzi i oficera. Jechali 
powoli po dwóch, rozglądając się, groźni długiemi pikami. Przy każdej karczmie 
stawali, żądając wódki, co natychmiast wystraszony żyd wynosił. Tak dojechali 
na plac przed kościół i dopiero stamtąd rozjechali się po domach. Kilku pojecha-
ło na górę wsi, by się rozglądnąć i zbadać, czy będą mogli zanocować spokojnie 
u ks. proboszcza, a reszta zajechała do dworu. Po umieszczeniu koni w szopach 
na nieomłóconem zbożu, rozbiegli się niektórzy za „żarciem” dla siebie i koni. 

Fragment niemieckiej mapy propagandowej z czasów I wojny 
światowej, pokazującej starcia w Małopolsce, w tym walki pod 

Tylmanową w grudniu 1914 roku  
(„Weltkrieg Kriegs-Ruhmesblätter” 1915, nr 51)
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Zabierali owies, kradli sprytnie kury, słoninę i t.p. za owies obiecując płacić na 
drugi dzień. […] Oficer zaś, usadowiwszy się na plebanii, grał rolę „wielkiego 
pana”, chełpiąc się, że on pierwszy wchodził do Lwowa, Tarnowa, Nowego Są-
cza. […] „Pan ksiądz wina!” – tyle umiał po polsku i  to zawsze też miał na 
języku. – Przeciw sile nie ma oporu – pił więc butelkę za butelką. 

Następnego dnia część kozaków odjechała w stronę Łącka, a pozostała 
grupa ruszyła w górę wsi, aby sprawdzić dalszą drogę w stronę Nowego Tar-
gu. Zapamiętał to mieszkaniec Ochotnicy Górnej: Dnia 24. listopada o go-
dzinie 7 rano część moskali z Dolnej przyjechała do Górnej Ochotnicy z podofi-
cerem (kapralem) na czele – zatrzymali się powyżej plebanii i wstąpili do para-
fialnego domu ludowego. Opuszczając dom ludowy kazali zawiadomić ks. pro-
boszcza z Górnej Ochotnicy, że popołudniu przybędą do niego na obiad. Polecili, 
by na obiad były kury i kaczki. Później kozacy ruszyli w górę wsi, kierując się 
w stronę Harklowej. Dostrzegli tam zapewne nadciągające od strony Nowe-
go Targu posiłki austriackie, gdyż pospiesznie wycofali się do Ochotnicy. 
Nie zapomnieli jednak o  zamówionym u  księdza obiedzie. Około godziny 
2-giej popołudniu wrócili i wprost wjechali w podwórzec plebanijki, pytając, czy 
obiad jest dla nich gotowy. – Gotowy – odpowiada ks. [Marcin] Rojek. Zdziwili 
się jednak i bardzo rozgniewali, gdy zamiast kur i kaczek zobaczyli żur owsiany, 
kapustę i ziemniaki i to wszystko przygotowane i zastawione nie w pokoju, lecz 
w kuchni. „Panowie – rzecze ksiądz – obiad macie dobry i to na 3 dania, proszę 
siadać i pożywać te dary Boże. – Choć oburzeni na to lekceważenie ich, usiedli 
do obiadu. Podoficer wziął łyżkę żuru owsianego i skrzywił się – widać mu nie 
smakował, zaczął jeść ziemniaki, ale to mu nie podchodziło, spróbował kapusty 
i rzucił łyżkę na stół. Widać, podjadł sobie dobrze, bo zaczął zaraz spacerować 
po kuchni patrząc jak prości żołnierze jedzą te górskie potrawy. Po posiłku ofi-
cer rzucił komendę wsio sidlaty! i oddział ruszył w stronę Łącka. 

Następnego dnia do Ochotnicy wjechały oddziały austro-węgierskie, 
a  wśród nich również żołnierze polskich Legionów. Cała wieś odetchnęła 
z ulgą. Dzisiaj mamy w Bogu nadzieję i jesteśmy pewni, że już nigdy takich chwil 
strasznych przeżywać nie będziemy, że Ochotnica będzie pamiętną w  historii,  
że dotąd dotarł najazd moskiewski, i jak się zaczął odwrót w Ochotnicy, tak pew-
nie skończy się aż na Kaukazie, czego im też z całego serca życzymy – takimi 
słowami kończył swą relację jeden ze świadków.
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Odparcie Rosjan

Jednak w dalszym ciągu ogólna sytuacja na froncie była dla Austro -Węgier 
niekorzystna. Utracono prawie całą Galicję, do tego w  dalszym ciągu 

inicjatywa należała do Rosjan, którzy szykowali się do kolejnych uderzeń 
w kierunku zachodnim i południowym. W tej krytycznej sytuacji dowódz-
two wojsk austro-węgierskich opracowało plan kontrofensywy. Zakładał on 
koncentrację znacznych sił na Podhalu, a następnie wykonanie nimi nagłe-
go uderzenia na flankę wojsk rosyjskich. Ofensywa miała doprowadzić do 
przejęcia inicjatywy na froncie, odepchnięcia Rosjan i  odzyskania Galicji. 
W ramach przygotowań do tej operacji, jesienią 1914 roku przystąpiono do 
budowy fortyfikacji polowych, które miały pomóc w opóźnianiu postępów 
wojsk rosyjskich i osłaniać koncentrację własnych oddziałów. Umocnienia 
wznoszono na przeprawach, skrzyżowaniach ważniejszych dróg, przełęczach 
na linii od Krakowa aż do Witowa. Pozycje zbudowano m.in. w Klikuszowej, 
Pieniążkowicach i Jordanowie. Prace te objęły również dolinę Ochotnicy. Na 
górze Basta w Tylmanowej wzniesiono stanowiska dla broni maszynowej, 
a na Przełęczy Knurowskiej rozpoczęto budowę polowego punktu oporu.

Uprzedzając atak Rosjan, 2 grudnia 1914 roku wojska austro-węgierskie 
ruszyły do ataku. Uderzenie koncentrowało się w rejonie Chabówki i Mszany 
Dolnej, rozpoczynając krwawe zmagania, trwające do 12 grudnia, nazwane 
później „bitwą limanowską”. W natarciu uczestniczył m.in. 1. pułk Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego. Legioniści wzięli udział w krwawych starciach 
w okolicy Limanowej, podczas których osłaniali przełęcze górskie, przejścia 
w rejonie Mogielicy, Cichonia, Ostrej i Modyni. Jeden z batalionów bronił 
przed nacierającymi kozakami pozycji w rejonie Kamienicy i Zabrzeży, wal-
ki miały miejsce tuż przy granicy z Ochotnicą. Po przełamaniu obrony rosyj-
skiej legioniści ruszyli na wschód z zadaniem obrony doliny Dunajca, ściga-
jąc po drodze wycofujące się w kierunku Nowego Sącza oddziały rosyjskie.

Potyczka pod Bastą

Aby zabezpieczyć flankę oddziałów nacierających w stronę Nowego Są-
cza, konieczne było odcięcie Rosjanom dostępu do doliny Ochotnicy. 

Zadanie to powierzono oddziałowi specjalnemu płk. Friedricha Weisza 
von Schlüßenburga. Oddział obsadził umocnienia zbudowane na zboczach 
wzgórza Basta w  Tylmanowej. Wzniesiono tam dwa stanowiska polowe 
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dla karabinów maszynowych, ryglujące drogę Nowy Sącz-Krościenko oraz 
skrzyżowanie dróg u  wylotu doliny Ochotnicy. 9 grudnia 1914 roku Ro-
sjanie przypuścili atak na Bastę. Doszło do walki z  użyciem artylerii i  ka-
rabinów maszynowych. Aby wzmocnić obronę, rankiem następnego dnia 
dowództwo wysłało batalion cyklistów oraz żołnierzy Legionów Polskich 
z Nowego Targu. Cykliści przejechali drogą przez Przełęcz Knurowską, na-
tomiast legioniści, wiezieni na furmankach, zmierzali drogą naokoło gór, 
przez Krośnicę. Kolejnego dnia Kozacy znów podeszli pod Bastę. Ostatecz-
nie, w  obliczu przełamania obrony i  sukcesów wojsk austro-węgierskich,  
12 grudnia Rosjanie odstąpili i rozpoczęli odwrót na całej długości frontu. 

Po wycofaniu się Rosjan, 13 grudnia 1914 roku Józef Piłsudski uroczy-
ście wkroczył na czele swoich legionów do Nowego Sącza, owacyjnie witany 
przez mieszkańców miasta. Front ustabilizował się do wiosny następnego 
roku na linii Dunajca, kiedy to w pierwszych dniach maja nastąpiło pod Gor-
licami potężne przełamanie, które odepchnęło Rosjan daleko na wschód. 
Od tego momentu działania wojenne rozgrywały się z dala od Ochotnicy 
i Tylmanowej, choć do końca wojny we wsi stacjonował oddział żandarmów 
w liczbie około 20 żołnierzy. Wojna nie dawała jednak o sobie zapomnieć – 
oprócz bardzo trudnej sytuacji bytowej, z odległych frontów zaczęły napły-
wać informacje o poległych w walkach mieszkańcach wsi.

Obsługa karabinu maszynowego Schwarzlose M. 07/12. W takie karabiny wyposażony był oddział specjalny płk. 
Weisza w czasie potyczki pod Bastą. Pocztówka z czasów I wojny światowej (ze zbiorów Wojciecha Muleta)
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WRZESIEŃ 1939

Wraz z upływem kolejnych miesięcy roku 1939 polscy sztabowcy z co-
raz większym niepokojem spoglądali na granicę południową, skąd 

przez zajęte tereny Czech i Moraw oraz terytorium zależnej od woli Hitlera 
Republiki Słowackiej mogło nastąpić uderzenie na nieobjętą głównymi pla-
nami obronnymi Małopolskę. W związku z tym zdecydowano o powołaniu 
do życia zupełnie nowego związku operacyjnego – Armii „Karpaty”. Z uwagi 
na słabość sił, które można było przeznaczyć do ochrony kilkusetkilometro-
wego, górskiego odcinka granicy, od początku zakładano, że działania wcho-
dzących w jej skład jednostek będą miały charakter osłonowy oraz opóźniają-
cy i będą polegać na obronie odcinków ufortyfikowanych oraz stopniowym 
wycofywaniu się oddziałów przy jednoczesnym przeprowadzaniu zniszczeń 
na szlakach komunikacyjnych. W ten właśnie sposób planowano zrealizo-
wać dwa najważniejsze cele stawiane armii – osłonę Centralnego Okręgu 
Przemysłowego oraz lewego skrzydła i tyłów Armii „Kraków”, a także zabez-
pieczenie kierunków wyprowadzających na Małopolskę Wschodnią.

Niemieccy żołnierze w dolinie Dunajca we wrześniu 1939 roku (ze zbiorów Dawida Golika)
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Jedna z najważniejszych ról w przyszłym boku granicznym na tym od-
cinku przypaść miała sprowadzonemu wiosną 1939 roku z Wołynia do Sta-
rego Sącza batalionowi Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) „Żytyń”. Jego 
dowódca, mjr Włodzimierz Kraszkiewicz, wspominał, że z  jego perspek-
tywy najważniejszym zadaniem było stawienie oporu nieprzyjacielowi na 
drodze do Nowego Sącza i niedopuszczenie do zajęcia go do piątego dnia 
mobilizacji. Aktywna obrona miała być prowadzona od pierwszych chwil 
wojny, przy czym kluczowe dla Polaków były doliny dwóch przecinających 
Karpaty rzek – Dunajca i Popradu. To właśnie tam zlokalizowane miały być 
najważniejsze ośrodki oporu.

W czerwcu w Gorcach i Beskidzie Sądeckim pojawili się oficerowie wy-
słani tam przez Sztab Główny Wojska Polskiego w  celu dokładnego roz-
mieszczenia umocnień. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i  rozmowach 
z  dowódcami przyszłej obrony ustalono, że we wskazanych już wcześniej 
przez mjr. Kraszkiewicza ośrodkach oporu pod Rytrem i  na Wietrznicy 
pod Tylmanową powstaną z czasem fortyfikacje stałe, jednak równocześnie 
przygotowywane będą także lekkie, żelbetowe schrony bojowe. Zgodzono 
się również, że ośrodki te mają blokować przede wszystkim ruch broni pan-
cernej i artylerii przeciwnika, przy czym zabezpieczone mają być przez nie 
zarówno doliny, jak i stoki nad nimi panujące, co ma zmusić nieprzyjaciela 
do uciążliwego obchodzenia umocnień. 

Zapoczątkowane latem prace nad fortyfikacjami nie zostały ukończo-
ne. Wykonano wprawdzie dużą część umocnień ziemnych, ale nie zdążono 
przygotować schronów. Na Wietrznicy wykopano jedynie rowy fundamen-
towe pod przyszłe obiekty (najprawdopodobniej miało ich być od 3 do 5). 
Na resztę prac nie starczyło czasu.

Tylmanowski rygiel

Ugrupowanie obronne Polaków składało się z położonych nad granicą 
posterunków i  czat (m.in. w  rejonie Przełęczy Knurowskiej), pozy-

cji wysuniętej (stanowiska polowe w  Ochotnicy Dolnej na Wzgórzu Tar-
chałowskim, w  rejonie wzgórza Wdżar na północ od Kluszkowców oraz 
na wzgórzach na północ od Krościenka nad Dunajcem) i pozycji głównej 
z ośrodkiem oporu na Wietrznicy. Wprawdzie polskie odwody znajdowa-
ły się w Starym Sączu, to jednak innych umocnień czy fortyfikacji miedzy 
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Tylmanową a oddalonym o 30 km Nowym Sączem nie było. Przełamanie 
oporu ośrodka na Wietrznicy otwierało więc nieprzyjacielowi drogę do za-
jęcia Nowego Sącza i umożliwiało sforsowanie linii Karpat. 

Tym większa odpowiedzialność spoczywała na obrońcach, którymi byli 
na tym odcinku żołnierze Oddziału Wydzielonego (OW) „Roman”, dowo-
dzonego przez kpt. Romana Wróblewskiego. W jego składzie znalazły się 
m.in. 3. kompania batalionu KOP „Żytyń”, 2. kompania batalionu Obrony 
Narodowej (ON) „Limanowa” i jednostki Straży Granicznej, wzmocnione 
o  broń maszynową, moździerze i  nieliczną artylerię. O  ile było to ugru-
powanie odpowiednie do krótkotrwałej obrony przed poruszającymi się 
główną szosą jednostkami wro-
giej piechoty, o  tyle nie było do 
końca przygotowane do wstrzy-
mania marszu doborowych od-
działów niemieckiej 2. Dywizji 
Górskiej – złożonej z  wychowa-
nych w  austriackich Alpach żoł-
nierzy i  doskonale przygotowa-
nej do działań w  górach, a  przy 
tym odpowiednio wspartej arty-
lerią. Jednostka ta liczyła ponad 
17 tys. żołnierzy, a zadanie posta-
wione przed jej żołnierzami było 
jasne – uderzyć wzdłuż doliny 
Dunajca w kierunku Nowego Są-
cza, a  następnie jak najszybciej 
przedrzeć się do Lwowa. 

Niemieccy strzelcy górscy 
okazali się nie być jedynymi prze-
ciwnikami oddziałów kpt. Wró-
blewskiego. Obok nich w  dzia-
łaniach przeciwko Polsce mieli 
wziąć udział Słowacy z 1. Dywizji 
Piechoty „Janošik”. I  choć po-
szczególne wchodzące w jej skład 

Dekoracja żołnierzy słowackich narodowości niemieckiej  
walczących pod Ochotnicą i Tylmanową we wrześniu  

1939 roku („Nový svet” z 7 października 1939 roku)
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pułki siłą odpowiadały raczej batalionom piechoty, gdyż nie zdążono w peł-
ni ich zmobilizować, to ich nasycenie bronią maszynową czy artylerią znacz-
nie przewyższało wyposażenie strony polskiej. 

Niemiecko-słowackie natarcie rozpoczęło się na odcinku bronionym 
przez siły OW „Roman” 2 września 1939 roku. Pierwszym celem były Pie-
niny, gdzie stosunkowo szybko udało się odrzucić obrońców i zająć m.in. 
Jaworki, Szlachtową, Szczawnicę, a  na zachodnim skrzydle także leżący 
u  ich stóp Czorsztyn. Atakujący ponieśli jednak pierwsze straty, a  umie-
jętnie wykonane zniszczenia na drogach wstrzymały ich natarcie. Także 
kolejnego dnia ruch oddziałów niemieckich został zatrzymany niemal na-
tychmiast po opuszczeniu przez nich Pienin. Wprawdzie szturmem zdo-
byte zostało Krościenko nad Dunajcem, ale marsz całej dywizji zatrzymał 
się kilka kilometrów za tą miejscowością. Niemcy byli zupełnie zaskocze-
ni, kiedy dopadły ich serie z  polskiej pozycji, zlokalizowanej na obydwu 
brzegach Dunajca – w rejonie Marszałka, Łąkcicy i Królowa. Walki trwały 
do zmroku i  zakończyły się planowym wycofaniem się Polaków oraz wy-
sadzeniem szosy. Późną nocą Niemcy zajmowali puste już polskie okopy. 
Równocześnie Słowacy obchodzili przez cały dzień stanowiska Polaków od 
zachodu, przez Knurów i Ochotnicę (na Przełęczy Knurowskiej czekały ich 
m.in. ustawione tam drewniane zapory przeciwczołgowe). Przed sobą mieli 
jedynie niewielkie siły żołnierzy KOP, wycofujące się znad Knurowa oraz 
z Kluszkowców przez Lubań do Ochotnicy Dolnej. O pięciokilometrowej 
kolumnie piechoty słowackiej meldowało w godzinach przedpołudniowych 
polskie lotnictwo. Sytuacja stawała się groźna, więc wszystkie siły obrońców 
zdecydowano się skoncentrować na pozycji głównej. Trafić tam mieli także 
osłaniający prawe skrzydło obrońców żołnierze ON, zajmujący stanowiska 
na Wzgórzu Tarchałowskim.

Nocą z  3 na 4 września na Wietrznicy znalazła się również – wysłana 
tam jako wsparcie – 2. kompania i pluton ciężkich karabinów maszynowych 
z batalionu KOP „Żytyń”. Część okopów była gotowa, ale te zająć mieli zmę-
czeni żołnierze wycofani spod Krościenka. Z kolei stanowiska na skrzydłach 
pozycji trzeba było dopiero budować, a do jednego z wykopów pod schron 
wciągnięto pamiętającą jeszcze czasy zaborów rosyjską armatę. Gdy nie-
mieckie szpice zbliżały się do Wietrznicy, wysadzono też wiszącą nad drogą 
skałę, tzw. Bastę, która zatarasowała drogę. 
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Niemiecko-słowackie kleszcze

Doświadczeni wydarzeniami pod Krościenkiem, strzelcy górscy zanim 
przystąpili do szturmu polskich pozycji, zdecydowali się najpierw 

„zmiękczyć je” ostrzałem baterii armat górskich i ciężkich haubic. Po tym 
nastąpić miał błyskawiczny atak, który jeszcze tego samego dnia doprowa-
dzić miał do wyjścia Niemców na przedpola Nowego Sącza. Bardzo szybko 
ogniem artylerii rozbita została polska armata, a  niebawem wśród obroń-
ców, zwłaszcza tych słabo okopanych, pojawiły się oznaki paniki, opanowy-
wane jednak na czas przez oficerów. Ku zaskoczeniu Niemców, Polacy trwali 
na swoich pozycjach, skutecznie strzelały też polskie karabiny maszynowe. 
Atak przeprowadzony na prawym brzegu Dunajca załamał się pod kulami 
obrońców, bez powodzenia nacierano też wzdłuż szosy, próbując zlikwido-
wać blokujący drogę zawał. 

Równolegle z Niemcami próbowali atakować Słowacy. Już w nocy po-
nieśli pierwsze straty – w starciu z wycofującymi się Polakami ciężko ran-
ny został jeden z żołnierzy, który nad ranem zmarł. Do niewoli dostało się 
w tym czasie 4 Polaków. Sfrustrowani niepowodzeniami żołnierze słowaccy 
zdewastowali następnego dnia położony w centrum wsi urząd gminy, zaczę-
li też rekwirować żywność u miejscowych górali. Ku ich zaskoczeniu, po-
ranne natarcie, prowadzone wzdłuż szosy ochotnickiej, spotkało się z takim 
odporem polskich obrońców, że doprowadziło do rozproszenia jednego ze 
słowackich batalionów. Dopiero podciągnięcie bliżej artylerii i próba obej-
ścia przez Słowaków polskich stanowisk od północnego-zachodu (przez 
osiedla Osobie oraz Boczów) pozwoliły na skuteczne nawiązanie walki 
z okopanymi żołnierzami KOP. Gen. dyw. Antonín Pulanich musiał jednak 
rzucić do boju aż dwa bataliony swoich żołnierzy, których wspierali na tym 
odcinku także Niemcy. 

Pomimo bohaterskiej postawy, położenie obrońców stawało się z  każ-
dą godziną coraz bardziej poważne. Kiedy popołudniu zorientowano się, 
że tyły pozycji penetrują Słowacy, kpt. Wróblewski zdecydował o odskoku 
w  stronę Starego Sącza. Jako pierwszy wycofał się dowódca ośrodka oraz 
żołnierze ON, którzy w rejonie Zabrzeży przebijać się musieli przez znaj-
dujące się już w tej miejscowości oddziały słowackie. Jako druga, także wal-
cząc ze Słowakami, Wietrznicę opuszczała 2. kompania KOP, a ostatni swoje 
stanowiska opuścili żołnierze 3. kompanii, którzy podobnie jak ich koledzy 
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musieli pod ostrzałem pokonywać w bród Dunajec i całą noc górami masze-
rowali do Starego Sącza. Nad ranem 5 września dotarła tam około połowa 
obrońców Wietrznicy.

Nocą z  4 na 5 września Niemcy i  Słowacy zdobyli ostatni broniący 
im dostępu do Nowego Sącza rygiel. Stracili jednak, poza 11 poległymi,  
19 rannymi (4 z nich zmarło w kolejnych dniach) i 2 wziętymi do niewoli 
żołnierzami, niezwykle cenny dla nich czas. Za bohaterską obronę Wietrz-
nicy, która była kluczowa z perspektywy działań na tym odcinku, kpt. Wró-
blewskiego uhonorowano po wojnie Krzyżem Srebrnym Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari. Podczas walk 4 września także Polacy ponieśli znaczne 
starty. Zginęło najprawdopodobniej nie mniej niż 16 obrońców, rannych 
było przynajmniej 34 żołnierzy, a do niewoli niemieckiej lub słowackiej do-
stało się od 57 do 77 Polaków. 

O ile w samej Ochotnicy przemarsz wojsk słowackich i niemieckich wią-
zał się jedynie z  uciążliwymi rekwizycjami oraz kwaterunkiem żołnierzy, 
o  tyle w  Tylmanowej pociągnął za sobą pierwsze ofiary wojenne spośród 
mieszkańców gminy. Łącznie było to najprawdopodobniej 14 lub 15 osób, 
a kolejnych 6 mieszkańców wsi było rannych. Największe straty materialne 
poniosły osiedla Rzeka i Jurki, a także położone na prawym brzegu Dunajca 
osiedle Czeczugi. Ucierpiały też Hardopadły, Mastalerze i Paluchy. Na sku-
tek ostrzału spłonęło łącznie 21 gospodarstw. 

ZAGŁADA ŻYDÓW

Po II wojnie światowej na terenie Ochotnicy nie pozostał żaden z jej ży-
dowskich mieszkańców. Ogromną większość zamordowali Niemcy. Nie-

licznym udało się przetrwać w ukryciu, także dzięki pomocy miejscowych 
górali. Później jednak wyjechali w inne rejony Polski lub za granicę. Dziś śla-
dów po ochotnickich Żydach właściwie już nie ma. Zostały należące kiedyś 
do nich miejsca, kilka rozsianych po gminie mogił. A także wspomnienia.

Plecionki od Heśli

Przed rokiem 1939 na terenie obecnej Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dol-
nej i Tylmanowej mieszkało około 200 Żydów – niewielu, biorąc pod uwa-

gę, że gmina liczyła ponad 7 tys. mieszkańców. Ale choć stanowili znikomy 
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procent jej ludności (tak jak osiadli na jej terenie Romowie), odgrywali istot-
ną rolę w życiu gospodarczym i byli silnie wrośnięci w góralską społeczność. 
Mieszkali w centralnych punktach wsi, przy głównych szosach, posiadali kilka 
tartaków, sklepy, a także spory kompleks lasów (odkupionych od właścicieli 
dworów) oraz karczmy. Z funkcjonowaniem tych ostatnich wiązał się, sięga-
jący jeszcze zaborów, konflikt z księżmi, którzy oskarżali Żydów o rozpijanie 
górali i doprowadzanie do ich zadłużania się, a następnie przejmowanie ich 
własności. Aby zadbać o trzeźwość i majątki parafian, ks. Jan Słowik – pierw-
szy administrator parafii w  Ochotnicy Górnej – zdecydował się nawet na 
otwarcie w 1911 roku własnego wyszynku i sklepu z towarami mieszanymi, 
prowadzonego… w domu parafialnym. W międzywojniu powstał też, z ini-
cjatywy miejscowych działaczy Stronnictwa Ludowego, „polski” sklep w Tyl-
manowej, mający stanowić konkurencję dla handlarzy żydowskich. 

Pojawiające się co jakiś czas konflikty – głównie na tle ekonomicznym, 
a nie narodowościowym czy religijnym – nie przekładały się w żaden sposób 

Ogłoszenie o nakazie przeprowadzenia wysiedlenia Żydów w powiecie nowotarskim  
(ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem)
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na codzienne relacje polskich i  żydowskich mieszkańców gminy. I  jedni, 
i drudzy potrzebowali siebie nawzajem, a żydowskie tartaki i lasy dawały za-
trudnienie wielu góralom, z których większość żyła w prawdziwej biedzie. 
Z  kolei przy okazji świąt lub większych uroczystości korzystano chętnie 
z zakupów w żydowskich sklepach, zamawiano bułki, ciasta czy tzw. plecion-
ki, z których słynął sklep „u Heśli”, kierowany przez Mechę Gassner. Dzieci 
żydowskie odwiedzały się z polskimi, podobnie czynili dorośli, załatwiano 
wspólne interesy, pożyczano od bardziej majętnych Żydów pieniądze, a nie-
kiedy brano coś w sklepie na kredyt, czyli „borgowano”. We wspomnieniach 
najstarszych mieszkańców wsi pojawia się związana z tym następująca opo-
wieść. Niedługo przed wojną jeden chłop poszedł do sklepu Kalmana Feld-
schreibera, żeby „zborgować” mąkę. Kalman odmówił, gdyż wiedział, że nie 
miałby on z czego spłacić długu. Zdenerwowany góral miał powiedzieć: Ży-
dzie, Żydzie, Hitler po cię idzie, na co żona Kalmana odrzekła: Jeszcze będziesz 
nas prosił o klucze do kościoła. Ostra wymiana zdań rozczarowanego chłopa 
i właścicieli sklepu (którzy nie chcieli dać się naciągnąć) zapewne poszłaby 
w zapomnienie, gdyby nie stała się zwiastunem tragedii, jaka niedługo miała 
dotknąć zarówno polską, jak i żydowską społeczność Ochotnicy.

Początki zbrodni

Dopiero po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa (GG) oraz wpro-
wadzeniu niemieckiej administracji i prawodawstwa, sytuacja Żydów 

w  całym powiecie Nowy Targ (niem. Kreis Neumarkt/Dunajec) uległa, 
właściwie z dnia na dzień, znacznemu pogorszeniu. Zajęto ich mienie, na-
leżące do nich zakłady i sklepy zamknięto lub przekazano tzw. treuhände-
rom (powiernikom), zagrabiono zdeponowane przed wojną oszczędności. 
Zaczęła się powszechna rejestracja, przymusowe oznakowanie białą opaską 
z gwiazdą Dawida i stopniowa separacja od polskiego społeczeństwa. Dzię-
ki powstałym wówczas spisom wiemy, że na terenie gminy mieszkało wte-
dy 227 osób narodowości żydowskiej. Osobne przedstawicielstwo wobec 
Niemców w postaci Rady Żydowskiej ( Judenratu), ograniczone możliwości 
zdobywania środków do życia, wyprzedawanie się z majątku i handel wy-
mienny z góralskimi sąsiadami – to wszystko wpływało na stopniowe ubo-
żenie Żydów i wytwarzało zupełnie nowe stosunki między nimi a Polakami. 
Ani jedni, ani drudzy nie zdawali sobie jednak sprawy, że finałem działań 
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Niemców ma być całkowite wymordowanie narodu żydowskiego. Zresztą 
pauperyzacji ulegała wówczas również ludność polska, zmuszona m.in. do 
rejestracji bydła, oddawania przymusowych kontyngentów na rzecz oku-
panta i  wysyłania młodzieży do pracy przymusowej w  Rzeszy lub służby 
w tzw. Baudienst (Służbie Budowlanej; mówiono na nich: „junacy”).

Bezpośrednia eksterminacja żydowskiej ludności Ochotnicy zaczęła 
się wiosną 1942 roku. Odgórne przyzwolenie na przemoc wobec Żydów, 
„doświadczenie” zebrane przez Niemców po agresji na Związek Sowiecki 
i najprawdopodobniej potrzeba zawyżenia statystyk (związanych z prowa-
dzoną w tym czasie w całej okupowanej Polsce akcją przeciw komunistom) 
sprawiły, że funkcjonariusze Gestapo z komisariatu w Zakopanem urządzili 
sobie na terenie Ochotnicy istne „polowanie” na Żydów. Jadąc przez wieś 
samochodem, strzelali do napotkanych po drodze Żydów. Dokonali też eg-
zekucji 4 członków miejscowego Judenratu, którzy oczekiwali na Niemców 
w swojej siedzibie. Ci radni zmuszeni zostali kolejno do skoku przez parkan 
i  wtedy zbiry strzelali ich w  potylicę – wspominał mieszkaniec Ochotnicy 
Dolnej. Podczas tej „spontanicznej” akcji – i  kolejnych, podobnych, jakie 
miały miejsce aż do sierpnia 1942 roku – śmierć poniosło przynajmniej  
37 osób. Pogrzebano ich w  kilku wykopanych naprędce dołach – m.in. 
w osiedlu Krzyśki (Młynne) w Ochotnicy Dolnej i na Rzece w Tylmano-
wej. Zginął też wówczas Kalman Feldschreiber, zastrzelony przed swoim 
sklepem. Zapamiętano, jak leżał w kałuży krwi przy głównej szosie, mając na 
nogach charakterystyczne czerwone buty.

Śmierć albo życie

Ekscesy gestapowców z wiosny i lata 1942 roku zapowiadały wielką akcję 
wysiedleńczą oraz eksterminacyjną, jakiej zostali poddani podhalańscy 

Żydzi. Nie ominęła ona Ochotnicy: 30 sierpnia 1942 roku wyruszyła stąd do 
Nowego Targu kolumna pozostałej przy życiu ludności żydowskiej. Miejsco-
wy działacz Rady Głównej Opiekuńczej (organizacji charytatywnej, której 
legalne istnienie w GG Niemcy akceptowali) – Leon Stanisław Leszczyński 
– wspominał: Wczesnym rankiem z Ochotnicy wyruszył tragiczny pochód […].
Otwierała go żona Berka Wenzelberga. Ciągnęła ona wózek, na którym znajdo-
wało się dwanaścioro małych dzieci. Inny mieszkaniec wsi zapisał po latach: Szła 
reszta starców z Lajzerem Manglem, a do zebranych ten starzec o patriarchalnym 
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wyglądzie wołał: „giniemy za wia-
rę naszą, niech Bóg nas wesprze 
w tej strasznej godzinie”. Szacuje 
się, że tego dnia Ochotnicę opu-
ściło – pod eskortą Niemców 
i  miejscowej policji „granato-
wej” – około 150 jej żydowskich 
mieszkańców. Część z  nich 
zginęła jeszcze po drodze, gdy 
pijani Niemcy zaczęli strzelać 
w  Łopusznej do maszerującej 
grupy. Resztę wywieziono ko-
leją do obozu zagłady w Bełżcu 
lub zamordowano na miejscu 
w  Nowym Targu. Informację 
o  śmierci tych ostatnich przy-
nieśli do wsi „junacy”, których 
zmuszono do wykopywania do-
łów śmierci, a następnie zasypy-
wania masowych grobów.

Nie wszyscy ochotniccy Ży-
dzi zdecydowali się podporząd-

kować zarządzonemu przez Niemców wysiedleniu. Zapewne nie chcieli 
opuszczać rodzinnych stron i bali się, co może się z nimi stać. Widzieli zresz-
tą na własne oczy, jak Niemcy traktują Żydów i jak niewiele warte jest ich 
życie. Wydawało się więc, że najłatwiej przetrwać im będzie u siebie, wśród 
swoich. Wiemy, że taką próbę podjęło około 20 osób. Wiemy również, że nie 
wszystkim się ona powiodła. Już we wrześniu 1942 roku „granatowa” policja 
wytropiła ukrywające się w pustej góralskiej kolibie dwie rodziny: Mojżesza 
i Abrahama Wenzelbergów. Idąc […] do urzędu gminnego patrzę na tych nę-
dzarzy: jest ich dwu starców i pięć kobiet. Wyprowadza ich policja z więzienia 
gminnego […], wzbraniają tym wygłodzonym biedakom podać kawałek chle-
ba […]. Jedna staruszka przypadła do rąk komendanta [policji granatowej] 
Gawła całując ją po rękach i żebrząc o jedzenie daremnie. Dopiero na wóz spoza 
płotu ktoś rzuca kawałek chleba – gdy odjeżdżają – zapisał Leszczyński. 

Portret młodej Żydówki z Ochotnicy Dolnej. Być może jest to 
Fryderyka (Freda) Weiss, córka Natana Weissa. Rozstrzelano ją 

w sierpniu 1942 roku (www.ochotnica-tylmanowa.pl)
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Aresztowanie nastąpiło najprawdopodobniej na podstawie czyjegoś 
donosu. Ale było też wynikiem rutynowej działalności „granatowej” poli-
cji z posterunku w Ochotnicy Dolnej, która dawała się we znaki zarówno 
Żydom, jak i Polakom. Zagrożeniem dla podejmujących próbę przetrwania 
Żydów była jednak nie tylko podległa niemieckiej żandarmerii, a  złożona 
z  Polaków, miejscowa policja, lecz też antysemicka agitacja władz powia-
towych oraz kolaborującego z nimi tzw. Komitetu Góralskiego (niem. Go-
ralisches Komitee). Wprawdzie w  powstałej na terenie gminy delegaturze 
„góralskiej” czynnie działało jedynie kilka osób – powszechnie uznawanych 
przez miejscowe społeczeństwo za konfidentów niemieckich – ale to ha-
sła mówiące o przejmowaniu majątku Żydów oraz widmo tego, że za brak 
współpracy z Niemcami może górali spotkać w przyszłości taki sam los, co 
ich żydowskich sąsiadów, mogły wpłynąć na postawę ludności. Zwłaszcza, 
że za ewentualną pomoc ukrywającym się Żydom groziła kara śmierci – 
w  myśl ogłoszonego już 25 sierpnia 1942 roku zarządzenia niemieckiego 
Kreishauptmanna (szefa władz powiatowych, starosty).

Wierzymy w jednego Boga

Na to, jak zachowywali się w czasie wojny Polacy, ogromny wpływ miały 
miejscowe elity społeczne: nauczyciele, księża, urzędnicy, a w później-

szych latach okupacji także ludzie zaangażowani w konspirację niepodległo-
ściową. Ich postawa oddziaływała na innych i służyła za swoisty drogowskaz. 
Akurat w Ochotnicy pozytywny wpływ takich ludzi na resztę mieszkańców 
dał się zauważyć już przy próbie namówienia ich do przyjmowania tzw. ken-
kart góralskich, które w zamyśle Niemców świadczyć miały o rzekomej od-
rębności „narodu góralskiego” (niem. Goralenvolk). Na terenie gminy, dzięki 
prowadzonej zręcznie przez owych ludzi pracy uświadamiającej, takimi karta-
mi rozpoznawczymi posługiwały się zaledwie 232 osoby (tj. niecałe 3% ludno-
ści). Zaledwie, gdyż choć cała tzw. akcja góralska spaliła Niemcom na panew-
ce, to w wielu podhalańskich miejscowościach kenkart z  literą „G” przyjęto 
znacznie więcej (gdzieniegdzie uczyniło tak nawet ponad 90% mieszkańców).

W analogiczny sposób postawy miejscowych autorytetów i ich wypowie-
dzi przekładały się na zachowanie wobec Niemców i ukrywających się Ży-
dów. Mieszkańcy zapamiętali m.in. płomienne kazanie, które wygłosił pro-
boszcz Ochotnicy Górnej, ks. Józef Śledź. Widząc, że niektórzy miejscowi 
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górale, jeszcze przed wysiedleniem Żydów, zaczynają się zachowywać wo-
bec nich wrogo i  agresywnie, postanowił na to zareagować. Podczas nie-
dzielnej mszy św., nie bacząc na możliwe konsekwencje ze strony Niemców, 
proboszcz oświadczył swoim parafianom, że nie wolno Żydów krzywdzić, 
bo przecież wierzymy w tego samego Boga. Dodawał: Może taki Żyd modli 
się lepiej niż niejeden katolik. Nie wiadomo więc, kto będzie pierwszy zbawiony – 
my czy oni. Dzięki takim postawom wielu Żydom, którzy podjęli próbę prze-
trwania na terenie Ochotnicy, udało się w ukryciu doczekać końca wojny. 

W  Jurkowskim Potoku, w  zabudowaniach Jana Pleciaka, ukrywała się 
Adela Mangel. Udawała służącą, a w razie zagrożenia chowała się w skryt-
ce w piwnicy. Tak przetrwała do 1945 roku. Również w Ochotnicy Górnej 
ukrywali się przez jakiś czas bracia Wolf i  Chaim Gassnerowie; korzystali 
z  pomocy miejscowych górali, dawnych sąsiadów z  tego samego osiedla.  
Nie wiadomo jednak, jakie były ich dalsze losy i czy przeżyli wojnę. Podobnie 
nie sposób ustalić historii nieznanego z nazwiska Żyda, przechowywanego 
przez rodzinę z Furcówki. Wykorzystując fałszywe dokumenty, zatrudniony 

Mojżesz Mangel, zdjęcie współczesne (www.ochotnica-tylmanowa.pl)
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był on przez pewien czas w  miejscowej leśniczówce. Zachowały się tylko  
2 jego zdjęcia i zdawkowy opis wykonującego je żołnierza AK: Ukrywający 
się żyd, przebywał u tych ludzi. Nie wiemy, czy przeżył. W relacjach i powo-
jennych opracowaniach pojawiają się też inne nazwiska ukrywanych we wsi 
Żydów: krawca Mangla, Wenzelberga, Leisera czy Adeli Hochhauserówny. 
Z kolei miejscowa komórka RGO miała pomóc materialnie oraz umożliwić 
przetrwanie Janowi Langerowi i jego siostrze Józefie Dyrczowej. W Tylma-
nowej natomiast miał się schronić, pod zmienionym nazwiskiem, mały ży-
dowski chłopiec pochodzący z Nowego Sącza – Adolf Nolkman (pomagał 
w miejscowym tartaku). Niestety, brak jest dokładniejszych danych na te-
mat wspomnianych osób, gdyż nie pozostawiły one po sobie żadnych świa-
dectw. O życiu ukrywających się w Ochotnicy Żydów wiemy więc w tym 
wypadku jedynie z relacji Polaków.

Wojnę przeżył też Mojżesz Mangel, krawiec z osiedla Bełk w Ochotni-
cy Dolnej. We wrześniu 1939 roku zmobilizowano go i w polskim mundu-
rze walczył w  kampanii wrześniowej. Został ranny i  dostał się do niewoli 
niemieckiej, z której uciekł i przedostał się do rodzinnej Ochotnicy. 1 lip-
ca 1942 roku Niemcy zastrzelili w  Ochotnicy jego ciężarną żonę, Różę 
Süssman, pochodzącą z Ochotnicy Górnej. Mojżesz Mangel przeszedł przez 
kilka obozów w  Czarnym Dunajcu, Płaszowie, później trafił do obozów 
koncentracyjnych Auschwitz i Bergen – Belsen. Skrajnie wyczerpany docze-
kał wyzwolenia, a następnie wyemigrował do Australii. Odwiedził rodzinną 
Ochotnicę w 1973 roku.

W taki sposób wykańczali nas

Tylko w  dwóch przypadkach ocalali ochotniccy Żydzi pozostawili po 
sobie relacje. Swoje zeznania obciążające zakopiańskich gestapowców 

złożył po wojnie, ukrywający się samotnie, członek Judenratu i syn właści-
ciela tartaku w  Tylmanowej – Abraham Fuhrman (nazywany Romkiem). 
Przeżyło też pochodzące z Ochotnicy małżeństwo Fuhrmanów – Abraham 
i  Minca. Ci ostatni korzystali najprawdopodobniej z  pomocy mieszkańca 
Ochotnicy Dolnej, Franciszka Ptaszka. Fuhrman opisywał to tak: Wycho-
dziłem jedynie w najciemniejszych nocach na umówione miejsca, gdzie kontakto-
wałem się z jednym z wiejskich ludzi, który mi od czasu do czasu przynosił różne 
wiadomości a czasem i coś do jedzenia.
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Jego doświadczenia związane z ukrywaniem się były jednak gorzkie i już 
po wojnie, podsumowując pierwszą spędzoną w lesie zimę, stwierdzał: lud-
ność wiejska puściła się w pogoń za śladami po lasach, borach, polanach i prze-
paściach, wtenczas wleczono nasze siostry i braci ze wszystkich stron wiosek na 
Gestapo i w taki sposób wykańczali nas. Fuhrman wymienia tylko pojedyncze 
nazwiska swoich polskich prześladowców, wspominając przy tym, że w po-
szukiwania Żydów angażowała się również ludność góralska z powiatu lima-
nowskiego. Nie na wszystkich więc można było polegać. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że to dzięki pomocy górali mógł przetrwać do końca wojny. 
Próbował też za ich pośrednictwem wejść w skład oddziału partyzanckiego 
AK „Lamparta”. Po krótkim pobycie w nim zdezerterował jednak, obawiając 
się, że panująca w szeregach podziemia, jak to określali sami akowcy – „psy-
choza konfidencka”, prędzej czy później zogniskuje się na nim. Przybyły zni-
kąd Żyd, do tego chcący walczyć z Niemcami, szybko mógł zostać rozstrze-
lany jako domniemany niemiecki prowokator czy tzw. ruskie ucho.

Prośba Romana (Abrahama) Fuhrmana o wydanie paszportu, dzięki któremu zamierzał w 1946 roku wraz z żoną 
i bratem wyemigrować do Stanów Zjednoczonych (ze zbiorów IPN)
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Po zakończeniu wojny o ochotnickich Żydach szybko we wsi zapomnia-
no. Romek Fuhrman sprzedał swój tartak jednemu z gospodarzy i wyjechał. 
Podobnie ze swoim gospodarstwem mieli zrobić Gassnerowie. Żydowskie 
domy i sklepy – opuszczone najpierw przez ich właścicieli, a później także 
przez zakwaterowanych w nich kolejno wysiedleńców z łódzkiego, poznań-
skiego i Warszawy – przejęło państwo. Miejsca po nich są dzisiaj doskonale 
rozpoznawalne w terenie. Stoją tam budynki użyteczności publicznej, dawne 
sklepy spółdzielcze i magazyny, ośrodki zdrowia, remizy oraz szkoły. Z ży-
dowskiej tkanki Ochotnicy nic nie przetrwało, nawet groby nie zostały od-
powiednio oznaczone i zabezpieczone. Zagłada Żydów rozmyła się i została 
przysłonięta przez mające tutaj miejsce w następnych latach walki partyzanc-
kie oraz kolejne represje, w tym także kilkukrotne najazdy Niemców i krwa-
we pacyfikacje wsi, które kosztowały życie blisko 100 mieszkańców gminy.

Walka o pamięć

O ochotnickich Żydów i ich miejsce w lokalnej historii przez długie lata 
nikt się nie upominał. Nie miały w tym też propagandowego interesu 

władze PRL. Nie powstał więc żaden pamiątkowy głaz czy tablica – choć 
o wojennych dziejach wsi chętnie oficjalnie pisano, zwłaszcza w kontekście 
działalności partyzantki sowieckiej (aktywnej na tym terenie). Żydzi żyli 
więc jedynie w  prywatnych opowieściach mieszkańców, którzy znali ich 
sprzed wojny. O samej pomocy ukrywającym się mówiono przy tym mimo-
chodem – ani ze wstydem, ani z dumą. Tu zastukali do drzwi i dostali coś do 
zjedzenia, tam skryli się na strychu, gdy w centrum wsi pojawili się Niemcy, 
kiedy indziej znowu za zgodą gospodarza nakopali sobie na polu ziemnia-
ków, po czym uciekli do lasu. Ilu ich było – nikt nie liczył. Kto z nich przeżył, 
a kto zginął – tego również nie ujmowały żadne notatki czy statystyki.

A przecież losy Żydów oraz Polaków były nierozerwalnie związane i stale 
się przeplatały. Jedni i  drudzy w  czasie wojny żyli obok siebie i  obok sie-
bie umierali – w różnych okolicznościach, zdradzani przez swoich, tropieni 
przez Niemców czy ich współpracowników, jako ofiary masowych mordów 
czy rozstrzeliwani zakładnicy. Polacy mówili o „swoich Żydach”, a Żydzi, by-
wało, czuli się Polakami. Ocalały Abraham Fuhrman tak napisał: Otóż jestem 
żydem z krwi i kości, ale należę do narodowości polskiej. Dodał przy tym: bo mi 
się tak podoba.
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PARTYZANCI

W czasie II wojny światowej długo nie mógł powstać w Ochotnicy kla-
syczny wojskowy ruch oporu. Mogło to być spowodowane tym, że na 

terenie gminy brakowało przedwojennych zawodowych oficerów i podofi-
cerów, którzy mogliby – tak jak w innych wsiach regionu – tworzyć wokół 
siebie siatki Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a później AK. Mimo to na te-
renie wsi wykształciła się nieformalna grupa konspiratorów, skupiająca po-
czątkowo osoby, które po wrześniu 1939 roku zajęły się zbieraniem i ukry-
waniem broni porzuconej w toku walk przez polskich żołnierzy. Jednym z jej 
filarów był dyrektor szkoły podstawowej w Ochotnicy Dolne, Józef Wójcik, 
który wspólnie z harcerzami i studentami, przebywającymi latem 1939 roku 
na terenie gminy, pomagał w budowaniu umocnień polowych, a następnie 
razem z nimi wspierał wojsko w odpieraniu niemieckich ataków. Po przesu-
nięciu się frontu i wejściu do Ochotnicy wojsk niemieckich oraz słowackich, 
Wójcik wspólnie ze studentem medycyny – Karolem Chlipałą, Stanisławem 
Konopką oraz braćmi Eugeniuszem i  Władysławem Giełdczyńskimi zajął 
się poszukiwaniem porzuconej przez żołnierzy broni. Udało im się odnaleźć 
ręczny karabin maszynowy, 7 karabinów systemu Mauser oraz pewną ilość 
amunicji i granatów. Całość tej broni wyczyszczono, zakonserwowano, a na-
stępnie ponownie ukryto. W tym samym czasie porzuconą przez żołnierzy 
broń i  amunicję ukrywali również: sołtys Ochotnicy – Jan Brzeźny, Józef 
Grzywnowicz i Jan Królczyk z Osobia.

Już w  styczniu 1940 roku nastąpiło pierwsze zatrzymanie w  sprawie 
przechowywanej na terenie gminy broni. W ręce niemieckiej policji wpadł 
Wójcik – najprawdopodobniej zadenuncjowany przez własną żonę. Niedłu-
go po tym przesłuchiwani byli także inni mieszkańcy Ochotnicy. Wszyst-
ko wskazywało na to, że Niemcy wiedzą już o zawiązanym przez młodych 
mieszkańców Ochotnicy spisku. Najbardziej zagrożeni – bracia Giełdczyń-
scy oraz Karol Chlipała – musieli odtąd stale się ukrywać. Do kolejnych 
rewizji w poszukiwaniu broni doszło w lipcu. Funkcjonariusze Gestapo ze 
Szczawnicy zatrzymali wówczas m.in. Juliana Giełdczyńskiego (ojca ukry-
wających się). Nie udało im się jednak natrafić na broń i wszystkich aresz-
towanych górali po kilku tygodniach wypuszczono. Ponownie w tej samej 
sprawie Niemcy zjawili się w Ochotnicy w grudniu 1940 roku, aresztując 
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wszystkich przedwojennych posiadaczy broni, w tym m.in. po raz drugi Ju-
liana Giełdczyńskiego. Byli oni przesłuchiwani w Szczawnicy, a Giełdczyń-
ski trafił ostatecznie na 6 miesięcy do zakopiańskiej katowni „Palace” zanim 
śledztwo w jego sprawie umorzono. Oczywiście gestapowców interesowała 
nie tylko broń, ale także kwestia ukrywających się w górach mieszkańców 
Ochotnicy, którzy mogli stać się zarzewiem podziemia na terenie gminy. 
W poszukiwanie uciekinierów zaangażowała się także polska policja „grana-
towa” z Ochotnicy i Kamienicy. 

Latem 1942 roku do obozującej nad Ochotnicą trójki zbiegów dołączyli  
dwaj mieszkańcy Szczawnicy – Józef Węglarz i Edward Węglarz (rok później 
samodzielnie wstąpili do AK). W maju 1943 roku na Gorcu Kamienickim 
członkiem grupy został także Marcin Wąchała z Kleniny. Niedługo po tym 
kontakt z Giełdczyńskimi nawiązał, zbiegły z niewoli niemieckiej i ukrywa-
jący się w Gorcach, młodszy lejtnant Armii Czerwonej – Michaił Korotkow. 
W  tym samym roku dołączyli do nich także ppor. rez. Ludwik Schweiger 
oraz pochodzący z Kamienicy Wincenty Gorczowski. Grupa ta nie była od-
działem partyzanckim, nie przeprowadzała akcji zbrojnych czy też innych 
działań wymierzonych w  administrację okupanta. Część osób posiadała 
broń, ale służyła im ona jedynie do samoobrony. Giełdczyńscy nie byli pod-
porządkowani ani AK, ani innej podziemnej organizacji – tworzyli swoistą 
„grupę przetrwania”, skupiającą osoby, które były poszukiwane przez Niem-
ców i nie mogły wrócić do swoich domów. 

Armia Krajowa

O  początkach działalności AK w  Ochotnicy można mówić dopiero 
w  1943 roku. Wiążą się one z  osobą Józefy Trzaski – pochodzącej 

z Kazimierza Górniczego pod Sosnowcem nauczycielki, którą zawierucha 
wojenna zmusiła do osiedlenia się w  Gorcach. Trzaska bardzo wcześnie 
nawiązała kontakt z konspiracją, brała też udział w organizacji tajnego na-
uczania na terenie rodzinnego Kazimierza. Posługiwała się wówczas pseu-
donim „Trias”. Zagrożona aresztowaniem, musiała jednak opuścić Zagłębie 
i wyjechała do Generalnego Gubernatorstwa (GG). Korzystając z dawnych 
kontaktów w  Krakowie, otrzymała niezbędną pomoc. Uzgodniono wów-
czas, że wyjedzie do Ochotnicy, gdzie kierowniczką szkoły powszechnej 
była w tym czasie jej przyjaciółka, Julia Waśniowska-Wieczorek. Jadąc tam, 
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Trzaska miała już upoważnienie do tworzenia na terenie gminy struktur 
tajnego nauczania, które otrzymała od dr Marii Chrzanowskiej z Krakowa, 
a które zaakceptowała prof. Zofia Krygowska – zasiadająca w podziemnej 
Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Nowym Targu. Od momentu po-
jawienia się w Ochotnicy „Trias” prowadziła tajne komplety, włączając do 
tej pracy także innych nauczycieli i miejscowych księży. W lipcu 1943 roku 
otrzymała formalnie pracę w  charakterze gminnej agronomki. Pozwalało 
jej to na swobodne poruszanie się po terenie gminy, a  także umożliwiało 
nawiązanie kontaktów z nowymi ludźmi.

Można powiedzieć, że w  tym czasie Trzaska wraz z  zorganizowanym 
przez nią na terenie gminy zespołem tajnego nauczania, stanowili jedyną 
komórkę konspiracyjną w Ochotnicy, podległą formalnie strukturom Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Nie może więc dziwić fakt, że to właśnie do 
niej zwrócono się z zadaniem zainicjowania budowy placówki AK w Ochot-
nicy. W grudniu 1943 roku, z polecenia nowego Komendanta Obwodu AK 
Nowy Targ mjr. Adama Stabrawy „Szałasa” (późniejszego „Borowego”), 
zjawił się na terenie Ochotnicy komendant posterunku policji „granatowej” 

Mjr Adam Stabrawa „Borowy” (na pierwszym planie) podczas akcji „Burza” na polanie Wyżnia w Gorcach  
(ze zbiorów Włodzimierza Budarkiewicza)
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w Szczawnicy, a jednocześnie referent Wojskowej Służby Ochrony Powsta-
nia w Komendzie Obwodu AK Nowy Targ, st. sierż. Wojciech Pawlus „Dzia-
dek”. Odnalazł on Trzaskę, której z kolei rozkazał odszukać ukrywającego się 
na terenie gminy kpt. Juliana Zapałę „Lamparta”, zawodowego oficera arty-
lerii i zdekonspirowanego w rodzinnym Niedźwiedziu konspiratora, który 
w rejonie Ochotnicy i Huby znalazł bezpieczną kryjówkę przed Niemcami. 
Po sprawdzeniu, czy nie jest to pułapka, „Lampart” zgodził się na spotka-
nie, które nastąpiło w pierwszych dniach po świętach Bożego Narodzenia. 
Wszystko wskazuje na to, że w spotkaniu tym uczestniczyła zarówno „Trias”, 
jak i Pawlus, który przekazał Zapale rozkaz utworzenia na terenie Ochotnicy 
placówki AK oraz oddziału dyspozycyjnego z  działających dotychczas na 
własną rękę osób.

W  skład placówki (funkcjonującej pod kryptonimem „Lampart”, a  na-
stępnie „Bacówka”) weszły najpierw przede wszystkim osoby już wcześniej 
współpracujące w jakiś sposób z podziemiem, a kolejni żołnierze AK rekru-
towali się głównie z osób związanych z tamtejszą gminą. Niebawem placów-
ce kpt. Zapały podporządkowali się też bracia Giełdczyńscy. Zarówno sama 
placówka, jak i jej sekcja dyspozycyjna szybko się rozwijały. Według sporzą-
dzonego przez Komendę Obwodu AK Nowy Targ spisu stanu placówek AK 
na dzień 24 czerwca 1944 roku, w jej skład wchodziło 187 zaprzysiężonych 
żołnierzy, podzielonych na trzy plutony. To z nich właśnie miał niebawem 
zostać zbudowany Oddział Partyzancki AK „Lamparta”.

Leśne wojsko

Jako pierwszy działania partyzanckie w rejonie Ochotnicy rozwinął jed-
nak nie oddział kpt. Zapały, lecz powstały latem 1943 roku w Gorcach 

Oddział Partyzancki (OP) AK „Wilk”, podlegający bezpośrednio dowódz-
twu Inspektoratu AK Nowy Sącz. Partyzanci tego oddziału często pojawia-
li się w Ochotnicy i w schronisku na Lubaniu, a stałą bazę mieli w leśnych 
schronach, wybudowanych pod szczytem Kiczory, pod tzw. Czerwonym 
Groniem. 28 grudnia 1943 roku kwaterujących w nim partyzantów zasko-
czyła niemiecka obława, która doprowadziła do śmierci dwóch z nich (Fran-
ciszka Srala „Wiatra” i Władysława Bema „Szpaka”) i zniszczenia zimowej 
bazy oddziału. W działaniach tych uczestniczyli niemieccy żandarmi i po-
licjanci „granatowi” z Ochotnicy. W odwecie za tę akcję dowódca OP AK 
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„Wilk”, por. Krystyn Więckowski „Zawisza”, postanowił rozbić znajdujący 
się w murowanym budynku szkolnym w Ochotnicy Dolnej posterunek. Sta-
rannie zaplanowana i zrealizowana akcja miała miejsce 19 lutego 1944 roku. 
Akowcy wtargnęli do budynku, rozbroili policjantów, zastrzelili też w wal-
ce ich niemieckiego zwierzchnika – żandarma Heinricha Kunza. W czasie 
walki zginął żołnierz podziemia, Walenty Maziarz „Maciek”, kilku zaś było 
rannych. O ile samo rozbicie posterunku zakończyło się sukcesem, to dwa 
dni później niemiecka grupa pościgowa dopadła partyzantów „Wilka” na 
osiedlu Przysłop nad Szczawnicą. W  czasie starcia udało im się wymknąć 
z potrzasku, ale zginęło 5 ludzi – w tym młody podchorąży, syn gospodarzy 
schroniska na Lubaniu, Bolesława Durkalca „Sławka”.

W odwecie za rozbicie posterunku policji „granatowej” (którego już do 
końca wojny na terenie wsi nie odtworzono) i śmierć niemieckiego żandar-
ma, Niemcy przywieźli 23 lutego 1944 roku do Tylmanowej grupę 10 więź-
niów politycznych z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie. Zostali oni 
rozstrzelani na tylmanowskim cmentarzu i  pogrzebani dopiero po dwóch 
dniach, co miało stanowić przestrogę przed wspieraniem działań AK. 

Osiedle Twarogi w Ochotnicy Dolnej na niemieckim zdjęciu lotniczym z jesieni 1944 roku (ze zbiorów Dawida Golika)
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W połowie roku 1944, poza działającym na pograniczu Limanowszczy-
zny i  Podhala oddziałem „Wilk”, główną siłą partyzancką nad Ochotnicą 
stał się oddział „Lamparta”, kwaterujący kolejno w  paśmie Lubania (Stu-
dzionki, Kudów, Lubań, Huba), na polanie Wyżnia pod Starymi Wierchami 
oraz na Skałce, nad osiedlem Jamne w Ochotnicy Górnej. Tam też 24 wrze-
śnia 1944 roku doszło do uroczystej mszy św., podczas której zaprzysiężo-
ny został 1. PSP AK. Na czele Inspektoratu AK Nowy Sącz i pułku stanął 
przebywający dotychczas przy oddziale „Lamparta” mjr Stabrawa, a  sam 
oddział stał się IV batalionem 1. PSP AK. Odtąd nieprzerwanie aż do stycz-
nia 1945 roku Ochotnica stanowiła bazę i zaplecze dla polskiej partyzant-
ki, obozowali też na jej terenie dywersanci sowieccy m.in. ze zgrupowania 
ppłk. Iwana Zołotara „Artura”. Akowcy na swoje kwatery zajmowali wysoko 
położone, niedostępne góralskie osiedla. Bezpieczne kryjówki mieli także 
w samej wsi, m.in. w osiedlu Sołtyska, gdzie mieściła się izba chorych ba-
talionu. Sowieci z kolei często obozowali w lasach, budowali też ziemianki, 
w których chronili się późną jesienią i zimą. Ich najważniejsze obozowiska 
znajdowały się na Stawieńcu i w pobliżu Gorca, na polanie Ustępne oraz 
pod polaną Przehybka koło Skałki.

Podkomendni kpt. „Lamparta” wykonywali latem i jesienią 1944 roku in-
tensywne akcje partyzanckie w ramach ogólnopolskiej akcji „Burza”. Utrzy-
mywali całkowitą kontrolę nad terenem Ochotnicy, przeprowadzali wypady 
w rejon Łukowicy, Krościenka nad Dunajcem i Szczawnicy, Nowego Targu 
czy też na Spisz i Orawę (na placówki po słowackiej stronie granicy), a na 
przełomie 1944 i 1945 roku także w Tatry. Likwidowali konfidentów i do-
nosicieli, rekwirowali towary z niemieckich spółdzielni, niszczyli mleczarnie 
i spisy kontyngentowe w urzędach. Niemcy obawiali się wkraczać na teren 
Ochotnicy, wysyłali jednak w pobliże wsi patrole, w starciach z którymi gi-
nęli członkowie oddziału „Lamparta”. 22 września na Przełęczy Knurow-
skiej poległ Władysław Oczkoś „Władek”, a trzy dni później na Lubaniu zgi-
nęli Ignacy Gorczewski „Brzoza” i Aleksander Krzystyniak „Szarotka”. Kul-
minacją akcji represyjnych okupanta był trzydniowy najazd z października  
1944 roku, w wyniku którego IV batalion 1. PSP AK zmuszony został do 
opuszczenia obozu na Skałce. Szybko jednak powrócił w rejon Ochotnicy, 
zakładając na przełomie października i  listopada nowy obóz w  osiedlach 
Za Groniówką i  Pod Magurką. Kolejnymi obozowiskami partyzantów 
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„Lamparta” stały się Padół w  Tylmanowej i  Twarogi w  Ochotnicy Dol-
nej. To właśnie tam patrol z 11. kompanii, dowodzony przez ppor. Adama 
Winnickiego „Pazura”, przyprowadził jeńców z  rozbrojonej 28 listopada  
1944 roku niemieckiej placówki ochrony mostu w osiedlu Rzeka w Tylma-
nowej. Z uwagi na dekonspirację obozu kilka dni później akowcy przenieśli 
się do tzw. Kurnytowej (wówczas Czepielowej) Koliby w  Forendówkach, 
gdzie przebywali aż do pierwszych dni lutego, kiedy nastąpiło ostateczne 
rozpuszczenie oddziału na skutek rozkazu o rozwiązaniu AK.

„BITWA OCHOTNICKA”

Najbardziej znanym wydarzeniem związanym z  działalnością party-
zancką Armii Krajowej nad Ochotnicą była tzw. „bitwa ochotnicka”, 

stoczona przez oddziały AK oraz partyzantów sowieckich w dniach 18–20 
października 1944 roku. Wydaje się, że bezpośrednich powodów przybycia 
Niemców do Ochotnicy było kilka. Najczęściej powtarzanym jest ten, że 
okupanci zdawali sobie sprawę, że w  osiedlu Skałka w  Ochotnicy Górnej 
znajduje się obóz partyzancki i  postanowili go zlikwidować. Sam dowód-
ca 1. PSP AK, mjr Adam Stabrawa „Borowy”, w relacji złożonej po wojnie 
stwierdzał z  kolei, że celem Niemców nie było początkowo rozbicie obo-
zu, lecz przymusowy pobór kontyngentu bydła przy pomocy wojska i żan-
darmerii oraz, w dalszej kolejności, zatrzymanie ludności, przypuszczalnie 
w  celu wykorzystania jej do prac przy fortyfikacjach. Analiza październi-
kowych wydarzeń skłania do refleksji, że opinia „Borowego” jest najbliższa 
prawdzie. Potwierdzają ją również relacje samych mieszkańców Ochotnicy.

Akcja karna przeciwko wsi rozpoczęła się w  środę 18 października.  
Nie wiadomo dokładnie, ilu żołnierzy i policjantów niemieckich zostało do 
niej skierowanych, ani też jakie jednostki brały w niej udział. Wydaje się, że 
liczebność Niemców w poszczególnych dniach była różna. Największy ich 
stan był bez wątpienia ostatniego dnia walk, a więc w piątek 20 października, 
a był on oceniany na blisko 5 tys. żołnierzy i policjantów. Wydaje się jednak, 
że w rzeczywistości Niemców mogło być dwukrotnie mniej – około 2,5 tys. 
Było to mieszane zgrupowanie złożone z  Wehrmachtu, policji ochronnej, 
żandarmerii i  Gestapo, wspierającej ich jednostki SS oraz pomocniczych 
formacji złożonych z Ukraińców. Wejście Niemców na teren Ochotnicy było 
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dokładnie zaplanowane, odbywało się też jednocześnie w kilku kolumnach. 
Wojsko zostało przetransportowane na pozycje wyjściowe samochodami, 
a następnie według ustalonej marszruty żołnierze mieli się spotkać w  jed-
nym punkcie – w  rejonie szkoły i  kościoła w  Ochotnicy Dolnej. Niemcy 
zabierali po drodze bydło i owce, a także ludzi do poganiania żywego inwen-
tarza oraz przypuszczalnie do pracy przy okopach. Wszystkich grupowali 
koło kościoła i  szkoły w  Ochotnicy Dolnej, gdzie stanęła kuchnia polowa 
i pracowała niemiecka radiostacja. Oddziałom niemieckim towarzyszył sa-
molot rozpoznawczy, który krążył nad Ochotnicą, koordynując ich działania 
i wypatrując partyzantów.

Mapa przedstawiająca przebieg walk w Ochotnicy 20 października 1944 roku (rys. Piotr Sadowski)
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W obozie partyzanckim dowodzonego przez kpt. Juliana Zapałę „Lam-
parta” IV batalionu 1. PSP AK brano w tym czasie pod uwagę możliwość 
większej akcji niemieckiej, lecz nie znano jej szczegółów. Nie wiedząc, kiedy 
ona nastąpi, pozwolono na wyjście z obozu kilku silnych partyzanckich pa-
troli. W czasie rozpoczęcia akcji kpt. Zapała dysponował przez to zaledwie 
111 żołnierzami z liczącego na co dzień ponad 180 osób batalionu.

Sytuacja była trudna. „Lampart” zadecydował jednak, że należy najpierw 
dokładnie ustalić rozmiar sił niemieckich, a następnie w miarę możliwości 
przeprowadzić zasadzki w dolinie Ochotnicy. Nie wiedziano wówczas, czy 
akcja Niemców ma na celu pacyfikację wsi, czy też stanowi preludium do 
uderzenia na obóz. Szczupłość sił i brak odpowiedniej ilości broni maszy-
nowej spowodowały, że o pomoc poproszono kwaterujące w pobliżu od-
działy sowieckie – ppłk. Iwana Zołotara „Artura” i ppłk. Afanasija Gładilina  
„Griszy”. Ze zgrupowania Zołotara przybył wzmocniony pluton, który po 
dotarciu na Skałkę dołączył do polskich patroli. Pierwszy z nich wysłany 
został późnym popołudniem do Ochotnicy Dolnej, nad Skrodne. Drugi 
skierowano na wzgórza nad osiedlem Majdówka, skąd mógł prowadzić 
skuteczny ogień przeciw Niemcom poruszającym się szosą. Trzeci na-
tomiast zamknąć miał drogę odwrotu z  terenu Ochotnicy Górnej przez 
Ustrzyk i  Knurów do Nowego Targu i  obsadzał m.in. wzgórze Czepie-
lowskie w  pobliżu osiedla Mostkowe. Najprawdopodobniej dowodził 
nim osobiście kpt. „Lampart”. Ostatni patrol miał być wysłany tego dnia 
na północny skraj Ochotnicy Górnej, penetrując przejścia na Łopuszną 
i Nowy Targ.

Uderzenie i odskok

Pierwsza udana zasadzka miała miejsce w rejonie Majdówki. Przy roze-
branym moście na rzece Ochotnicy zajęły pozycję karabiny maszynowe. 

Zanim nadeszła kolumna z aresztantami i bydłem, zupełnie przypadkowo 
na drodze znalazło się niemieckie auto sztabowe, które zostało przez party-
zantów ostrzelane, co dało początek walkom, które trwały aż do wieczora. 
Według zapisków dowództwa AK podczas boju pod Majdówką zginąć mia-
ło 13 Niemców. Dokumenty niemieckie wskazują jednak na to, że straty po-
niesione przez okupanta były mniejsze. Z całą pewnością zginął major Weh-
rmachtu, który mógł być dowódcą jednostek biorących udział w ekspedycji, 
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oraz najprawdopodobniej jego kierowca. Po walce partyzanci wrócili do 
obozu „Lamparta” na Skałce, gdzie spędzili noc. 

Mniej więcej w tym samym czasie grupa wysłana w rejon potoku Skrod-
ne usadowiła się na wzgórzu Krzyżowy Gronik. Kilku Sowietów zeszło jesz-
cze dalej, do centrum wsi, i zajęło pozycję u wylotu potoku Młynne. Niem-
cy dokonywali wówczas segregacji ludności oraz bydła i przygotowywali się 
do odmarszu w kierunku Tylmanowej. Kiedy słysząc odgłosy walki w rejo-
nie Majdówki, pododdział niemiecki ruszył w  stronę Skrodnego, Sowieci 
otworzyli ogień. Wówczas do walki włączyła się też grupka partyzantów 
z Krzyżowego Gronika i zaczęła ostrzeliwać szosę. W szeregach niemieckich 
wybuchła panika, zwłaszcza że ze strony partyzantów słychać było raz po 
raz huk sowieckiej rusznicy przeciwpancernej. Atak jednocześnie z dwóch 
przeciwnych stron wywołał u  Niemców wrażenie otoczenia w  nieznanym 
im terenie. W trakcie zamieszania części zatrzymanych i pilnowanych koło 
kościoła ochotniczan udało się uciec. Rozproszyło się także zebrane w jedno 
miejsce i gotowe do odprowadzenia bydło. 

Z uwagi na to, że dowodzący pułkiem mjr „Borowy” nie wiedział, w jakiej 
sytuacji znajdował się oddział „Lamparta”, postanowił samemu sprawdzić, co 
dzieje się w Ochotnicy. Mógł jednak wyruszyć jedynie z  tymi ludźmi, któ-
rych naprędce zebrał. Wczesnym rankiem 19 października 1944 roku grupa 
ta, składająca się z 55 partyzantów, przybyła do obozu na Skałce. Odbyła się 
wówczas odprawa, na której mjr Stabrawa zdecydował, że także tego dnia 
przeprowadzone zostaną zasadzki na Niemców. Nie znając prawdziwych 
sił niemieckich, postanowił wydzielić spośród partyzantów (łącznie z  So-
wietami przebywało wówczas w obozie około 200 ludzi) dwie grupy bojo-
we – pierwsza pod dowództwem „Borowego” miała uderzyć na główne siły 
niemieckie w Ochotnicy Dolnej i spowodować ich wycofanie się na zachód 
wzdłuż szosy ochotnickiej. Tam z kolei, w rejonie Majdówki, Jamnego, Foren-
dówek i Ustrzyka, czekać miały patrole z drugiej grupy dowodzonej bezpo-
średnio przez „Lamparta”. Z uwagi na to, że grupa mjr. Stabrawy miała jedynie 
wywołać panikę w siłach wroga, składała się zaledwie z około 30 partyzantów. 

Już w momencie, kiedy „Borowy” docierał nad Młynne, dowiedział się, 
że Niemcy otrzymali w nocy znaczne posiłki. Uderzenie na ponad dziesię-
ciokrotnie silniejsze jednostki niemieckie nie miało najmniejszego sensu. 
W związku z tym postanowiono o powrocie na Skałkę. Warunki pogodowe 
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okazały się być jednak na tyle 
trudne, że „Borowy” zatrzymał 
się nad potokiem Gorcowym, 
gdzie spędził noc. Przez cały 
dzień 19 października 1944 
roku Niemcy kontynuowali 
wyłapywanie ludzi oraz bydła 
i  owiec, a  następnie – po sfor-
mowaniu dużej kolumny – roz-
poczęli marsz do Ochotnicy 
Górnej. Szosą poruszał się sa-
mochód pancerny, naprawiono 
też rozebrany wcześniej przez 
partyzantów mostek w  rejo-
nie Majdówki. Kpt. „Lampart”, 
dysponując tego dnia znaczny-
mi siłami, postanowił zmody-
fikować pierwotny plan i  po-
dzielił podległe mu oddziały na 
mniejsze grupy. Pierwsza udała 
się w rejon Ustrzyka i tam miała 
oczekiwać na Niemców. Druga zajęła pozycję na wzgórzach u wylotu potoku 
Jamne – po obu stronach doliny. Z kolei jeden z połączonych pododdziałów 
polskich i sowieckich, miał się tego dnia znaleźć ponownie pod Majdówką. 

Przez kilka godzin, na zimnie i deszczu, partyzanci cierpliwie oczekiwali 
na Niemców. Na wysokości akowskich pozycji koło Jamnego znaleźli się oni 
dopiero późnym popołudniem – wówczas to otworzono do nich zmasowa-
ny ogień, który tak jak w  dniach poprzednich doprowadził do rozprosze-
nia się bydła i ucieczki wielu aresztowanych osób w góry. Podczas strzela-
niny, według relacji żołnierzy AK, zabitych i  rannych miało być kilku żoł-
nierzy niemieckich – nie potwierdzają tego jednak raporty nieprzyjaciela.  
Po ostrzale partyzanci wycofali się w górę Jamnego. Spieszący kolumnie z po-
mocą od zachodu oddział niemiecki ostrzelany został w rejonie Majdówki 
i zawrócił do Ochotnicy Dolnej. Później jednak Niemcy przegrupowali się 
i rozpoczęli wymianę ognia z partyzantami, paląc przy tym 5 gospodarstw. 

Partyzancka mogiła plut. Władysława Pisarskiego „Piwonii” 
(fot. Dawid Golik)
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Walka o obóz

Niemcy, pomimo zaangażowania w akcję stosunkowo dużych sił, mieli 
poważny problem z  opuszczeniem Ochotnicy. Zwłaszcza aktywność 

partyzantów na terenie Ochotnicy Górnej bardzo ich niepokoiła i uniemoż-
liwiała zakończenie operacji. Nie mogąc zabezpieczyć szosy, zdecydowali 
się 20 października siłą odsunąć od niej partyzantów i w miarę możliwości 
zlikwidować ich zgrupowanie.

Kpt. Zapała, który pod nieobecność „Borowego” dowodził całością sił 
partyzanckich, zamierzał początkowo kontynuować strategię walk, jaka do 
tej pory przynosiła sukcesy akowcom i  partyzantom sowieckim. Niemcy 
przejęli jednak tego dnia inicjatywę i uderzyli pierwsi jednocześnie z kilku 
stron, kierując się na dobrze oznakowane na ich mapach sztabowych szczyt 
Gorca, Średniak oraz Przysłop. Ich kolumny systematycznie przesuwały się 
bliżej Skałki, po drodze paląc bacówki i szopy. Do niesienia amunicji wyko-
rzystywano pochwyconych po drodze górali. Partyzancki plan obrony był 
prosty – akowskie patrole wysłane zostały w promieniu mniej więcej kilo-
metra od obozu na Skałce i miały na podejściach do niego przygotowywać 
zasadzki. Walki miały charakter utarczek, urywanych krótkotrwałych strze-
lanin. Ostatnim elementem obrony miał być grzbiet między polanami Przy-
słop i Bieniowe, na którym po oderwaniu się od Niemców zgromadzić miały 
się wszystkie patrole.

Od wschodu pozycje partyzantów zabezpieczał, nie do końca świadomy 
zamysłu obronnego kpt. Zapały, mjr „Borowy”, który zajął stanowisko w re-
jonie szczytu Gorca. W momencie, kiedy Niemcy skręcali z Hal Gorcow-
skich w  stronę Skałki, zostali ostrzelani z  erkaemu. W  tym samym czasie 
trwała wymiana ognia z patrolami niemieckimi w rejonie Przehyby i  tzw. 
Buciorówki. Niemcy byli już bardzo blisko Skałki, ale do ostatniej chwi-
li kpt. „Lampart” zwlekał z  opuszczeniem obozu. Kilka godzin wcześniej 
ewakuowana została z tzw. Sołtyski w Jamnem batalionowa izba chorych. 
Około godziny 10.00 rano obóz był niemal całkiem otoczony zarówno od 
wschodu, jak i zachodu – wówczas, nie mając już żadnego kontaktu z „Bo-
rowym”, kpt. Zapała zarządził spóźnioną ewakuację. 

W  momencie, kiedy większość żołnierzy zdążyła wycofać się w  rejon 
Przysłopu, polany Bieniowe i polany Chyzikowej nastąpiło uderzenie nie-
mieckie przez polanę Przysłop od strony Jaszczego i Jamnego oraz wzdłuż 
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szlaku prowadzącego z Gorca w kierunku Turbacza. Niemcom udało się nie-
postrzeżenie przerzucić część swoich sił również na drugą stronę grzbietu 
górskiego, tak że zaczęli oni podchodzić do partyzanckich linii również od 
północnego-wschodu (z doliny Kamienicy). Wymiana strzałów trwała oko-
ło godziny, a szturm niemiecki został przypuszczony około 11.00. Podczas 
wycofywania się poważnie ranny został plut. Władysław Pisarski „Piwonia”, 
którego następnie Niemcy zakłuli bagnetami i ciało pozostawili w wysokiej 
borowinie. Dynamiczny atak nieprzyjaciół przerwał także ewakuację obo-
zu, a w ich ręce dostał się parokonny tabor z częścią zawartości partyzanc-
kiego magazynu. Rannych było 4 partyzantów, a do niewoli trafiło łącznie  
5 żołnierzy AK. Do bilansu walk należałoby doliczyć także straty poniesio-
ne przez wieś: zginęło 4 mieszkańców Ochotnicy, spalono 57 szop i kolib 
oraz 20 gospodarstw. Zabrano też około 100 osób do pracy przy okopach 
w rejonie Starego Sącza. Poważne były także straty w inwentarzu – Niemcy 
po wyparciu partyzantów ze Skałki dokończyli bowiem rabunek wsi, zabie-
rając m.in. bydło, konie, świnie, owce, kozy i drób. Zarekwirowano również 
znaczne ilości zboża i ziemniaków. 

W pierwszych zestawieniach strat niemieckich, pojawiających się w ra-
portach AK, mowa jest o około 60 zabitych, wielu rannych, a także trzech 
rozbitych autach i motocyklu. Dane te nie wytrzymują jednak konfrontacji 
z dostępnymi źródłami niemieckimi i relacjami uczestników walk w Ochot-
nicy, które jednoznacznie wskazują, że największe straty Niemcy ponieśli 
pierwszego dnia walk, a więc w środę 18 października, kiedy zabitych zostało  
2 żołnierzy, 1 był ranny, a  9 zaginęło. Innych poległych w  walkach pod 
Ochotnicą dokumenty niemieckie nie wskazują – niewykluczone więc,  
że statystyka z tego właśnie dnia objemuje wszystkich okupantów zabitych 
w czasie operacji oraz dużą część rannych.

KATASTROFA LIBERATORA

Dnia 18 grudnia 1944 roku o godzinie 12.45 pod przełęczą Pańska Prze-
hybka rozbił się ciężki amerykański bombowiec typu B–24 J Liberator. 

Maszyna o numerze 42–51714 i imieniu własnym „California Rocket” na-
leżała do 757. Dywizjonu, 459. Grupy Bombowej, 304. Skrzydła, 15. Armii 
Powietrznej Stanów Zjednoczonych, operującej wówczas z terenu Włoch. 



BOHATERSTWO I OFIARA

97

Załoga pod dowództwem por. pil. Williama J. Beimbrinka brała tego dnia 
udział w misji nr 166, której celem było zbombardowanie niemieckich za-
kładów produkcji benzyny syntetycznej w  Oświęcimiu. W  skład załogi 
wchodzili: dowódca, pilot William J. Beimbrink, drugi pilot Spencer P. Felt, 
nawigator Thaddeus A. Dejewski, bombardier Robert T. Nelson, mechanik 
Edward J. Sich, radiooperator Walter B. Venable, dolny strzelec Jack F. Ble-
har, przedni strzelec Clarence A. Dallas, tylny strzelec William J. McCuttie, 
strzelec boczny Bernard C. Racine.

Maszyna wystartowała około godziny 8.00 z bazy Cerignolla koło Foggi 
we Włoszech. Jeszcze przed dotarciem nad cel samolot został uszkodzony 
przez nieprzyjacielską artylerię przeciwlotniczą nad węgierskim miastem 
Györ i zapewne jeszcze później nad Słowacją. Przestały pracować trzy silni-
ki. W tej sytuacji samolot zrzucił 20 nieuzbrojonych bomb po 500 kg każ-
da w bezpiecznym miejscu w rejonie Pszczyny i skierował się w stronę linii 
sowieckich, gdyż powrót do Włoch na jednym pracującym silniku był nie-
możliwy. Na prośbę nawigatora kurs samolotu został tak ustalony, by ominąć 
większe skupiska ludności (m.in. Kraków) łukiem od strony południowej. 

Ostatnie chwile Liberatora B-24 J „California Rocket” (rys. Krzysztof Wielgus)
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Amerykanie nie chcieli ryzykować przelotu przez silnie broniony obszar po-
wietrzny, a w wypadku trafienia spowodować strat w okupowanym, polskim 
mieście. Na południowy wschód od Limanowej uszkodzony bombowiec 
natknął się na trzy niemieckie myśliwce Messerschmitt Bf–109, które mo-
gły być samolotami z JG III/52 z lotniska Kraków-Rakowice. Dowódca sa-
molotu, por. Beimbrink, obrócił maszynę w kierunku niemieckiej formacji, 
tym samym decydując się na konfrontację. Niemieckie samoloty nie podję-
ły jednak walki – albo były bez amunicji, albo też piloci doszli do wniosku, 
że lecący na jednym silniku samolot i tak niechybnie się rozbije, nie ma więc 
sensu ryzykować walki z uzbrojonym w 10 karabinów maszynowych amery-
kańskim bombowcem. Myśliwce wykonały pętlę i odleciały na zachód.

Uszkodzony bombowiec ciągnął dalej na wschód. Niestety, nim udało 
się osiągnąć linii frontu – podczas przelotu ponad Gorcami ostatni, mocno 
przegrzany, silnik odmówił posłuszeństwa. Dziesięcioosobowa załoga bom-
bowca zmuszona była opuścić maszynę, skacząc ze spadochronami. Więk-
szość członków załogi bezpiecznie wyskoczyło dzięki temu, że pomimo ewi-
dentnego ryzyka do ostatniej chwili za jego sterami pozostał pierwszy i drugi 
pilot. Podczas opadania część z lotników była ostrzeliwana przez niemieckie 
placówki graniczne. Kilku odniosło obrażenia podczas lądowania w gęstym 
lesie. Samolot rozbił się na południowym stoku grzbietu Kiczora-Przysłop-
-Gorc, w rejonie polany Przehybka pod przełęczą Pańska Przehybka.

Z dziesięcioosobowej załogi bombowca dziewięciu spadochroniarzy zo-
stało odszukanych dzięki szybko zorganizowanej akcji partyzantów Armii 
Krajowej. Jednak jako pierwsi do powietrznych rozbitków dotarli miesz-
kańcy Ochotnicy, w kilku przypadkach ratując lotników przed zamarznię-
ciem. Niestety, w czasie tej akcji zginął od ognia niemieckiego patrolu jeden 
z ochotniczan, Józef Szlaga z osiedla Białówka. Lotnicy zostali przejęci przez 
partyzantów IV batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, zimujących 
w tzw. Kurnytowej Kolibie w Forendówkach. W rejon katastrofy wysłano 
patrol, który odnalazł kompletnie rozbite, dopalające się szczątki samolotu. 
We wnętrzu wraku nie natrafiono na nikogo z załogi. Ponieważ zdawano so-
bie sprawę, że katastrofa nie uszła uwadze posterunków niemieckich, było 
jasne, że niebawem w Ochotnicy pojawi się patrol niemiecki. Szybko usu-
nięto z niego wszelkie możliwe do wykorzystania przyrządy i przedmioty, 
a także wymontowano 8 karabinów maszynowych Browning M2.
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Na ratunek lotnikom

W ciągu około 30 godzin udało się uratować dziewięciu amerykańskich 
lotników. Jeden z  nich, tylny strzelec William J. McCuttie, lądował 

w masywie Lubania w rejonie Runka-Mostkowego, częściowo na drzewie. 
Został odnaleziony i  ukryty w  domu rodziny Czajków w  osiedlu Czepie-
le w Ochotnicy Górnej. Był kontuzjowany, miał skręconą nogę. Kolejnych 
6 skoczków schroniło się w jednym z gospodarstw w Kudowskim potoku. 
Następnego ranka partyzanci przewieźli ich saniami, główną drogą przez 
Ochotnicę Dolną i Górną, do osiedla Ustrzyk. Stamtąd powędrowali pie-
szo w wysokim, kopnym śniegu w stronę Forendówek i Kurnytowej Pola-
ny, gdzie mieściło się dowództwo batalionu. Po drodze zauważyli ślady na 
śniegu, a w chwilę później z pobliskich krzaków niepewnie wyszedł amery-
kański lotnik. Był to Spencer P. Felt, drugi pilot. Spędził on noc w szałasie, 
w okolicach polany Znaki, w grzbietowej partii Gorców, w pobliżu miejsca, 
gdzie lądował. Był przekonany, że jego koledzy są prowadzeni jako jeńcy 
przez niemiecki patrol. Był przemarznięty i wyczerpany, ale cały i zdrowy. 
Wszyscy szczęśliwie dotarli do obozu, gdzie zostali przywitani przez dowód-
cę oddziału, kpt. Juliana Zapałę „Lamparta”. Pod wieczór patrol partyzancki 
przyprowadził dziewiątego członka załogi, Roberta T. Nelsona, przejętego 
od partyzantów sowieckich.

W obozie „Lampart” oddał lotnikom do dyspozycji izbę w dowództwie 
batalionu, gdzie mogli wypocząć i  zebrać siły po ostatnich przeżyciach. 
Trzy dni później lotnicy zostali przeniesieni do kwatery sztabu 1. PSP AK 
w Bukówce nad Szczawą, w dolinie Kamienicy. Dołączyli tam do kilkudzie-
sięciu innych rozbitków powietrznych i uciekinierów z obozów jenieckich, 
którzy znaleźli opiekę w  jednostce partyzanckiej, dowodzonej przez mjr. 
Adama Stabrawę „Borowego”. Tam byli świadkami odbioru ostatnich zrzu-
tów dla AK i poważnej potyczki w Szczawie, wygranej przez partyzantów. 
Byli też uczestnikami uroczystej partyzanckiej Wigilii, zorganizowanej tuż 
przed świętami w miejscowym tartaku.

Na przełom 1944 i  1945 roku przygotowywana była lotnicza operacja 
dwustronna – przylot trzech samolotów Douglas C–47 Dakota z zaopatrze-
niem dla AK, które miały zabrać w drogę powrotną wszystkich uratowanych 
lotników. Operacja o  kryptonimie „Catfish”, miała się odbyć z  polowego 
lotniska w rejonie Jodłownika pod Tymbarkiem, odbitego na pewien czas 



OCHOTNICA i TYLMANOWA  |  miejsca pamięci

100

i  utrzymywanego przez siły party-
zanckie. Planowana akcja, najpierw 
z powodu pogody, a następnie ofen-
sywy styczniowej armii sowieckiej, 
nie doszła do skutku. Lotnicy amery-
kańscy, wędrując pieszo w  kierunku 
Krakowa, dostali się w  ręce oddzia-
łów Armii Czerwonej. Po wielu przy-
godach, kilkukrotnych aresztowa-
niach, a  nawet próbie rozstrzelania 
przez Sowietów, dotarli w końcu do 
punktu zbornego ewakuacji żołnie-
rzy alianckich w Odessie, skąd drogą 
morską wrócili do swych jednostek. 

Warto dodać kilka słów o  losie 
uzbrojenia wymontowanego z wraku 
Liberatora przez partyzantów AK – 
karabinach maszynowych Browning 
M2. Zarówno sprawne, jak też uszko-
dzone w katastrofie karabiny zostały 
przyjęte na stan uzbrojenia IV bata-
lionu. W  momencie rozwiązywania 
pułku jego dowódca polecił ukryć 
je wraz z całą bronią oddziału „Lam-
parta”. Karabiny zostały złożone 
w jednej ze skrytek w Forendówkach 

w  Ochotnicy Górnej, gdzie opiekował się nimi gajowy Franciszek Szlaga 
„Mientka”. Na początku 1946 roku, za zgodą i wiedzą kpt. Zapały, broń ta zo-
stała przejęta przez „ogniowców”, czyli partyzantów Józefa Kurasia „Ognia”. 
W ten sposób karabiny, określane w notatkach dowódcy jako działka, znów 
trafiły do „leśnych”. Dzieliły losy oddziału „Ognia” do 8 maja 1946 roku, 
kiedy to obława wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) za-
skoczyła członków podziemia pod szczytem Czuby Ostrowskiej (nad wsią 
Ostrowsko). Oddział zdążył się w porę wycofać, jednak w ręce KBW wpadła 
duża ilość broni i amunicji, w tym 3 karabiny z Liberatora.

Dowódca „California Rocket” -  
por. pil. William J. Beimbrink  

(ze zbiorów Krzysztofa Wielgusa)
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„KRWAWA WIGILIA”

Okres zimy na przełomie 1944 i 1945 roku stał się czasem wzrostu represji 
wobec ludności cywilnej, na której współpracy opierali swoją działal-

ność zarówno polscy, jak i sowieccy partyzanci. Zwalczanie akowskiej i bol-
szewickiej dywersji oraz ściąganie zaległych kontyngentów od mieszkańców 
stało się dla władz okupacyjnych w ostatnich miesiącach działań wojennych 
priorytetem. Polityka bezwzględnych metod stosowanych wobec Polaków 
miała też swoich gorących zwolenników wśród dowódców policji niemiec-
kiej, a zachęcał do niej rywalizujący z Hansem Frankiem o wpływy na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa Wyższy Dowódca SS i Policji SS-Obergrup-
penführer, Wilhelm Koppe. Realizacją takiej polityki na terenie Beskidów 
i  Podhala zajmował się w  tym czasie, złożony ze zwolnionych z  więzienia 
skazańców, specjalny oddział SS-Untersturmführera Albrechta Matingena, 
który od początku listopada 1944 roku stale kwaterował w Krościenku nad 
Dunajcem. W jego skład wchodzili Niemcy i Ukraińcy, polscy folksdojcze, 
a także przedstawiciele innych narodowości, należący wcześniej do różnych 
formacji SS, którzy poprzez służbę w  karnej kompanii mogli szybciej od-
zyskać wolność i powrócić do swoich macierzystych jednostek. Podwład-
nych Matingena wykorzystywano zarówno do walki z partyzantami, jak też 
bezpośrednio w  akcjach odwetowych wymierzonych w  ludność cywilną. 
Swoim okrucieństwem i bezwzględnością wsławili się m.in. w Skalbmierzu, 
Wiśniowej, Skrzydlnej i Porąbce, Gruszowcu oraz Trzonowie.

Choć wiele wskazuje na to, że karna kompania brała już udział w  paź-
dziernikowej „bitwie ochotnickiej”, to po zakwaterowaniu w  Krościenku 
esesmani pojawili się po raz pierwszy na terenie Ochotnicy najprawdopo-
dobniej dopiero 28 listopada, tego samego dnia, kiedy partyzantom ppor. 
„Pazura” udało się rozbroić niemiecką placówkę w Tylmanowej. Niemiecki 
patrol przybył wówczas do Ochotnicy Dolnej, po czym przeprowadził ra-
bunek elementów prywatnej elektrowni wodnej Warmuzów. Zastrzelono 
przy tym dwóch uciekających przed nimi mężczyzn – żołnierza AK, Lu-
dwika Warmuza „Ptaszka” i Wojciecha Błachuta. Tydzień później, 6 grudnia  
1944 roku, większa grupa podwładnych Matingena przyjechała samocho-
dami do Ochotnicy Dolnej, planując najprawdopodobniej siłą ściągnąć 
zaległy kontyngent bydła. W  obawie przed partyzantami, esesmani wzięli 
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kilkunastu zakładników (m.in. sołtysa, sekretarza gminy i  proboszcza ks. 
Michała Sotowicza, których po kilku godzinach wypuszczono), a następnie 
zabrali około 50 sztuk bydła, 10 świń, kilkanaście koni z wozami i odjechali. 

Tragiczny finał miała mieć kolejna wizyta Niemców z 22 grudnia 1944 
roku. Licząca od 16 do 21 osób grupa esesmanów ponownie trafiła do 
Ochotnicy Dolnej, gdzie zamierzała dokonać rabunku żywności na świę-
ta. W  tym samym czasie w  osiedlu Młynne kwaterował kilkunastoosobo-
wy oddział partyzantów sowieckich. Zaalarmowani przez miejscowych gó-
rali Sowieci postanowili zaatakować Niemców. Wywiązała się chaotyczna 
strzelanina między zaskoczonymi esesmanami a partyzantami i częściowo 
uzbrojonymi przez nich młodymi góralami, która trwała kilkanaście mi-
nut. W jej wyniku zginęło dwóch Sowietów – Piotr Boczkariow oraz Piotr 
Bondarienko, a także dwóch należących do karnej kompanii esesmanów – 
w  tym dowodzący ekspedycją SS-Unterscharführer Bruno Koch. Biorący 
udział w starciu z Niemcami partyzanci sowieccy po przejrzeniu dokumen-
tów zabitych esesmanów oraz zabraniu im broni i mundurów powrócili na 
Młynne, gdzie na jednym ze wzgórz pochowali swoich towarzyszy, po czym 
opuścili wieś, udając się w stronę Zasadnego.

Z  kolei członkowie karnej kompanii (było wśród nich kilku rannych) 
po wycofaniu się z  Ochotnicy Dolnej zatrzymali się w  Tylmanowej, ścią-
gając też jedocześnie posiłki z Krościenka. Po ich przybyciu rozpoczęli pa-
cyfikację osiedla Rzeka Tylmanowska. Ostrzeliwano wówczas i podpalano 
znajdujące się w pobliżu szosy gospodarstwa – zastrzelono łącznie 9 osób 
i spalono 13 chłopskich zagród. Wszystkie ofiary pacyfikacji, poza zmarłym 
z ran najprawdopodobniej dzień później Janem Cebulą, zostały pochowane 
w zbiorowej mogile na tylmanowskim cmentarzu. 

Pacyfikacja Ochotnicy Dolnej

Brutalne działania w Tylmanowej miały być jednak zaledwie preludium 
do tego, co nastąpiło w kolejnym dniu. W sobotę 23 grudnia 1944 roku 

(był to dzień wigilijny, bowiem ówczesne przepisy kościelne nie pozwalały 
obchodzić Wigilii w niedzielę), grupa około 200 esesmanów, dowodzonych 
bezpośrednio przez Matingena, przybyła do Ochotnicy Dolnej. W  tym 
czasie w  centrum wsi nie było jednak ani polskich, ani sowieckich party-
zantów. Szeregi tych pierwszych z  batalionu „Lamparta” liczyły wówczas,  
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po zimowej demobilizacji, zaledwie kilkadziesiąt osób, a ich obóz znajdował 
się wówczas w  oddalonym od centrum Ochotnicy Dolnej osiedlu Foren-
dówki. Ci drudzy z kolei, bezpośrednio odpowiedzialni za wypadki z dnia 
poprzedniego, zdając sobie sprawę z ewentualnej akcji niemieckiej, celowo 
ewakuowali się z zagrożonego terenu. Ani jedni, ani drudzy nie zdecydowali 
się ostatecznie zapewnić mieszkańcom wsi jakiejkolwiek, nawet symbolicz-
nej, ochrony, a jak się wydaje aktywne działania z ich strony mogły w jakiś 
sposób ograniczyć skalę niemieckich represji, dać też czas cywilom na od-
dalenie się z  zagrożonego centrum wsi. Wprawdzie duża część mieszkań-
ców Ochotnicy Dolnej, przede wszystkim mężczyzn, obawiając się odwetu 
uciekła z domów, ale wielu jednak pozostało – spośród nich głównie osoby 
starsze oraz kobiety z dziećmi. Możliwe, że zarówno sami mieszkańcy, jak 
też związani z nimi partyzanci nie byli w stanie sobie wyobrazić, że niemiec-
ka reakcja może być tak bezwzględna i brutalna.

Po dotarciu do centrum Ochotnicy Dolnej dowódca karnej kompanii 
najpierw udał się do cmentarnej kostnicy, gdzie obejrzał odarte z mundu-
rów i silnie poturbowane przez Sowietów ciała dwóch towarzyszy, po czym 
osobiście zastrzelił obecnego na miejscu Jana Jagiełę. Zabójstwo to było dla 
pozostałych esesmanów sygnałem do rozpoczęcia pacyfikacji, która – jak 
się wydaje – była już wcześniej szczegółowo zaplanowana. Niemcy zaczęli 
represje od okolicy kościoła, dworu i  szkoły, po czym stopniowo przesu-
wali się na zachód, w stronę Młynnego. Oprawcy strzelali do ludzi znajdu-
jących się w  pobliżu drogi, a  następnie wpadali do domostw i  mordowali 
przygotowujących się do Wigilii mieszkańców. Tych, którzy chcieli ratować 
się ucieczką, dopadały na drogach i  polach niemieckie kule. Mordom to-
warzyszył rabunek. Zdarzało się, że oprawcy żądali wydania gotówki i war-
tościowych przedmiotów, dzięki którym mieszkańcy mogli się „wykupić” 
od śmierci. W  kilku przypadkach rzeczywiście oszczędzano całe rodziny, 
w innych po otrzymaniu pieniędzy i tak przystępowano do dalszej grabieży 
i mordów. W ciągu około trzech godzin zginęło 50 mieszkańców Ochotnicy 
(przede wszystkim starców, kobiet i dzieci), a kolejnych 18 było rannych. 
Spaleniu uległo też kilkadziesiąt zabudowań, w  tym dwór, remiza strażac-
ka, dom parafialny i dom ludowy. Szczególnie ucierpiały osiedla Brzeźnie, 
Bibiarze i  Bąki, wskazywane przez esesmanów jako te, w  obrębie których 
toczyła się dzień wcześniej potyczka z Sowietami. 
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Już po odjeździe Niemców, wieczorem, do wsi zaczęli powracać ucie-
kinierzy, z  kolei inni mieszkańcy opuszczali swoje kryjówki w  piwnicach 
i  zabudowaniach gospodarczych. Część z  nich uratowała się, udając zabi-
tych, inni – mimo dojmującego mrozu – schronienie znaleźli w śnieżnych 
zaspach lub w  lodowatej wodzie pod kołem młyńskim. Wszyscy ocaleli 
szukali swoich bliskich, dogaszali pożary, opatrywali rannych. Przy głównej 
drodze ochotnickiej znaleziono ciała Władysława Czajki, Feliksa Kukułki, 
Józefa Jordana, a także dwóch dziewczynek – Marii Chryczyk i Rozalii Jor-
dan. W  domu Błachutów natrafiono na ciała Katarzyny i  Rozalii Błachut 
oraz dwóch chłopców – Franciszka i Kazimierza Błachutów. Wraz z czwór-
ką dzieci (Antonim, Bolesławem, Janem i Ludwikiem) zginęła też w swoim 
domu Aniela Dłubacz. W rodzinnych zabudowaniach śmierć dopadła rów-
nież Antoninę Smreczek, jej syna Józefa i przebywającego u nich chłopca, 
Jana Kawalca. Biegającego wokół domu i nawołującego matkę czteroletnie-
go Stanisława Smreczka jeden z  Niemców wrzucił żywcem do płonącego 
budynku. W domu Brzeźnych zginęła czwórka dzieci Stanisława Brzeźnego 

Ofiary „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy Dolnej (ze zbiorów IPN)
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(Anna, Rozalia, Stanisława i Michał), a przed zabudowaniami trafiona zo-
stała śmiertelnie Maria Brzeźna, próbująca uciec wraz z półrocznym synem 
Janem na rękach. Po jej zastrzeleniu jeden z Niemców podszedł do leżącego 
w śniegu dziecka i zabił je uderzeniem kolby karabinu. 

Do rangi symbolu „Krwawej Wigilii” urosła śmierć Marii Kawalec i jej 
niespełna rocznej córki Anny. Do domu Kawalców wtargnęli esesmani.  
Zastrzelili męża Marii i  podpalili budynek. Ona sama porwała na ręce 
dziecko i  wyskoczyła przez okno z  płonącego domu. Uciekającą przez 
osiedle Brzeźnie kobietę dosięgły kule, a zamarznięte zwłoki matki z dziec-
kiem odnaleziono następnego dnia i  – nie rozdzielając ich – pochowano 
na cmentarzu w Ochotnicy Dolnej. Poza, w której zastygły matka z córką, 
stała się inspiracją dla rzeźby wieńczącej pomnik ofiar „Krwawej Wigilii” 
w Ochotnicy Dolnej.

Pogrzeby osób, które zamordowane zostały w czasie „Krwawej Wigilii” 
miały miejsce przez kilka kolejnych dni po tym wydarzeniu i poza wspólnym 
grobem Brzeźnych oraz Smreczków większość z ciał pochowano w grobach 
pojedynczych. Po latach upamiętniono je zbiorowo tzw. wspólną mogiłą, usta-
wioną najprawdopodobniej na dwóch lub trzech rzeczywistych grobach ofiar  
z 23 grudnia. 

Ostatnie tygodnie okupacji

Pacyfikacja Ochotnicy Dolnej przybrała takie rozmiary, że stała się proble-
mem także dla samych Niemców. Pomimo dużej swobody działania, jaką 

cieszyła się grupa bojowa Matingena, dbając o „spokój” na zapleczu zbliżające-
go się frontu, jej dowódca zdecydował się w oficjalnym meldunku zatuszować 
prawdziwe okoliczności zdarzenia. Administracja Generalnego Gubernator-
stwa do ostatnich chwil starała się uzyskać przychylność Polaków i wciągnąć 
ich do walki z Sowietami. Krwawa pacyfikacja jednej ze wsi w tym okresie 
wojny była więc sprawą bardzo niewygodną i Matingen mógł się spodziewać 
formalnej nagany za swoje zachowanie. Stąd też w  raporcie dziennym Do-
wództwa Obszaru Tyłowego GG z 26 grudnia 1944 roku odnotowano fakt 
pacyfikacji Ochotnicy w bardzo przewrotny sposób, pisząc o potyczce jed-
nostki SS z silną „bandą sowiecką” i zastrzeleniu około 70 „bandytów”. W ten 
sposób do rzeczywistych strat sowieckich z 22 grudnia (2 partyzantów) doli-
czono zamordowane osoby cywilne z Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej.
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W  ostatnich dniach okupacji niemieckiej teren Ochotnicy stawał się 
bardzo niebezpieczny. Podwładni Matingena ponownie zjawili się we wsi  
31 grudnia 1944 roku. Z przysiółku Sojkówka ostrzelali z działka oraz broni 
maszynowej budynek szkolny w Ochotnicy Dolnej, który następnie obrzu-
cili granatami. Zginęły wówczas w dwie osoby. Kolejny najazd esesmanów, 
tym razem na Ochotnicę Górną, miał miejsce 11 stycznia i w jego wyniku 
zginął mieszkaniec wsi, spalono 4 zagrody, a także zabrano 10 sztuk bydła 
i konia z wozem. 

Na początku 1945 roku sołtys Ochotnicy, Jan Brzeźny, który podczas 
„Krwawej Wigilii” stracił żonę, udał się do starosty nowotarskiego Han-
sa Malsfeya ze skargą na kompanię Matingena. W  jej wyniku przyznano 
Ochotnicy zapomogę w kwocie 5 tys. zł, 500 kg żywności oraz pewną ilość 
odzieży. Nie wiadomo, czy całość tej zapomogi dotarła do mieszkańców 
wsi, gdyż niebawem ruszyła ofensywa Armii Czerwonej i zarówno władze 
cywilne, jak i  wojskowe rozpoczęły ewakuację. 25 stycznia 1945 roku do 
Ochotnicy wkroczyły pierwsze regularne oddziały sowieckie, przynosząc 
kres niemieckiej okupacji.

Z  Krościenka wycofana też została odpowiedzialna za zbrodnie karna 
kompania SS, której członkowie walczyli następnie z  Sowietami m.in. na 
terenie Czech. Wielu z nich przeżyło wojnę, w tym jej dowódca. Nigdy nie 
zostali jednak osądzenia za swoje przestępstwa na terenie Polski, mimo tego, 
że niemiecka prokuratura na podstawie relacji świadków przygotowywała 
się do ich oskarżenia. Główny winowajca pacyfikacji, Albrecht Matingen, 
zmarł w zachodnich Niemczech w 1974 roku bez piętna wojennego zbrod-
niarza, choć oddział, którym dowodził, był odpowiedzialny za śmierć przy-
najmniej 245 polskich cywilów – w tym 65 dzieci.

WYKLĘCI

Powojenna działalność partyzancka na terenie Ochotnicy rozpoczęła się 
wiosną 1945 roku w chwili, kiedy w Gorcach zaczął funkcjonować od-

dział Józefa Kurasia „Ognia”. Choć składał się on przede wszystkim z daw-
nych podkomendnych „Ognia”, wywodzących się z  konspiracji ludowej,  
to bardzo szybko zaczęli do niego napływać także inni ludzie, w tym zagro-
żeni aresztowaniem akowcy. 
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Już 15 kwietnia 1945 roku oddział zasilili m.in. milicjanci z posterunku 
MO w Ochotnicy Dolnej. Już po kilku dniach otrzymali oni od „Ognia” za-
danie przyprowadzenia na Zarębek nad Łopuszną obsady posterunku MO 
z Tylmanowej. Akcja nie do końca się powiodła, gdyż komendant z Tylma-
nowej zgodził się jedynie dostarczyć partyzantom broń, którą odwiózł im do 
Ochotnicy jeden z milicjantów. Dalsze losy tej grupy obrazują wspomnienia 
Władysława Chrobaka: Byli my przy „Ogniu” dwa tygodnie. Jak poszliśmy do 
„Ognia”, to najpierw my byli na Zarębkach, przy potoku schodzącym z Turbacza 
do Ostrowska, tam były dwie szopy, a reszta siedziała po polanach. […] Wten-
czas, kiedy nas rozbili, to przyprowadziliśmy do obozu dwa byki z Czarnej Góry 
– jeden był czarny, drugi czerwony i  je tam ćwiartowaliśmy. Przenosiliśmy się 
z tym mięsem […] na Dwoszką Polanę nad Łopuszną. Było jeszcze pełno po le-
sie śniegu wtedy. Tam się przenocowaliśmy i przyszli z NKWD. Dzień przed tym 
zajął mnie „Ogień”, Jaśka Kolasę „Powichra” i dwóch, Kozyry się pisali z Koniny 
– Franek i Staszek bracia. Wyszedł [„Ogień”] na Turbacz na wierch i coś sobie 
pogadali z „Powichrem”, tyle dosłyszałem, żeby się nie opierać. Pewnie miał cynk 
dany „Ogień”, że będzie obława. Rano mięso wisiało po smrekach w ćwiartkach, 
skrobiemy ziemniaki, a taki co miał pseudonim „Musiał” – zabrany z więzienia 
z Nowego Targu – był na warcie. Miał taki pseudonim, bo był w Nowym Targu 
we więzieniu i chciał iść z Ogniem, i stąd, że „musiał” […] powiedział, że wojsko 
i UB na koniach jadą. My zostawili to wszystko i w las. Ja miał ino koc, pelerynę 
i plecak z sobą. Zaraz jak wyjechali na polanę, to bili do nas. Tak że ino po lesie 
gwizdały kulki. Na Zielenicy my się obstawili, taki szef – nie pamiętam pseudo-
nimu – zabrał nas ze stanowiska, że nie wolno. To jak wyszli na Zielenicę, to my 
się udali w potok, za Bartoszówkę i wyszli my na polankę pod Cioskami. Wiara 
się rozproszyła, a nas szło pięciu. Wyszli my na Przysłopy, z Przysłopów my ze-
szli w Jaszcze i ku wieczorowi my zeszli do wsi. Obławę NKWD przeprowadził  
28 kwietnia 1945 roku i w jej wyniku oddział „Ognia” został częściowo rozbi-
ty, a partyzanci musieli ukrywać się w małych grupach. W trakcie walki zginąć 
miało dwóch żołnierzy NKWD oraz partyzant Jan Chariasz „Blondyn”, który 
następnie pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ochotnicy Górnej. 

Także kolejne miesiące 1945 roku obfitowały w  przemarsze i  czasowe 
przebywanie w Ochotnicy różnych grup partyzanckich – zarówno „ogniow-
ców”, jak też m.in. żołnierzy funkcjonującego w  Gorcach i  Beskidach do 
lipca Oddziału Samoobrony AK kpr. Jana Wąchały „Łazika”. Jedni i drudzy 
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wykorzystywali stare akowskie meliny, poszukiwali ukrytej podczas demo-
bilizacji struktur okupacyjnych broni, wciągali do współpracy dawnych 
konspiratorów i młodych ochotników do partyzantki. W ten sposób czyn-
nie z  powojennym podziemiem niepodległościowym związało się kilku 
mieszkańców wsi, a  najprawdopodobniej kilkudziesięciu innych udzielało 
podziemiu kwater i informacji. Równolegle z działaniami partyzantów roz-
poczęły się też komunistyczne represje ze strony Urzędu Bezpieczeństwa 
i wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które nasiliły się zwłaszcza 
zimą z 1945 na 1946 rok.

Szczyt działalności powojennej partyzantki w rejonie Ochotnicy przypa-
da jednak na drugą połowę 1946 roku i wiąże się z powstaniem, dowodzo-
nego przez „Ognia”, Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”. To wówczas 
przejęte zostają przez „ogniowców” magazyny uzbrojenia IV batalionu 1. PSP 
AK, którymi opiekował się dotąd gajowy z Forendówek, Franciszek Szlaga 
„Mientka”. To wtedy też w Ochotnicy i Tylmanowej zaczynają, podobnie jak 

Partyzanci ze zgrupowania „Ognia” pod Kiczorą latem 1946 roku (ze zbiorów IPN)



BOHATERSTWO I OFIARA

109

w czasie wojny, stale obozować partyzanci. Bez wątpienia najważniejszy dla 
całego tego okresu jest pobyt w osiedlu Pod Magurką w Ochotnicy Górnej 
sztabu zgrupowania „Ognia”, co spowodowało, że miejsce to przez dwa ko-
lejne miesiące (sierpień – wrzesień 1946 roku) stało się centrum działalno-
ści konspiracyjnej w południowej Małopolsce. To tutaj Józef Kuraś odbywa 
najważniejsze spotkania, przyjmuje nowych ludzi, likwiduje zdrajców i kon-
fidentów (niektóre z wyroków wykonanych na terenie wsi wciąż budzą wie-
le emocji i kontrowersji), przygotowuje kolportowane następnie na całym 
Podhalu niepodległościowe odezwy. „Ogniowców”, podobnie jak wcześniej 
akowców, spowiada też w tym czasie proboszcz parafii w Ochotnicy Górnej, 
ks. Józef Śledź. Pobyt partyzantów Pod Magurką kończy się jednak tragedią 
– komunistyczną obławą, a w konsekwencji pacyfikacją przez KBW osiedla 
Za Holiną 7 października 1946 roku. 

O  ile sztab zgrupowania „Ognia” znajduje bezpieczne schronienie 
w Ochotnicy Górnej, o tyle 1. kompania „Błyskawicy” swoją działalność la-
tem i  jesienią 1946 roku ogniskuje wokół Tylmanowej. Najważniejszą zaś 
kwaterą partyzantów staje się, położone na lewym brzegu Dunajca, na zbo-
czach Marszałka, niewielkie góralskie osiedle Kotelnica.

Po śmierci Józefa Kurasia i rozbiciu jego zgrupowania w lutym 1947 roku 
działalność niepodległościową kontynuowała część jego dawnych żołnierzy, 
która w połowie roku utworzyła oddział partyzancki o kryptonimie „Wiaru-
sy”. Żołnierze tej grupy bardzo często kwaterowali w Ochotnicy lub też się 
po niej przemieszczali, zmieniając teren działania – z powiatu nowotarskie-
go na limanowski lub nowosądecki. Jako miejsca dłuższego pobytu służyły 
im polana Kudów na pograniczu Ochotnicy Dolnej i Maniów, Twarogi, Fo-
rendówki, czy Jaszcze. Z kolei na pograniczu Tylmanowej i Krościenka nad 
Dunajcem, w Łąkcicy, mieszkały rodziny części partyzantów, stąd też często 
znajdowali tam schronienie, podobnie jak w osiedlu Królowo, położonym 
na przeciwległym brzegu Dunajca. Nic dziwnego, że zarówno w Ochotnicy 
Górnej, jak i Tylmanowej powstały w drugiej połowie 1947 roku placówki 
KBW, mające na celu walkę z partyzantami i rozpracowywanie ich współ-
pracowników. A sieć ta była ogromna i na przestrzeni trzech lat działalno-
ści oddziału składała się na terenie wsi przynajmniej z kilkudziesięciu osób, 
w tym miejscowych księży – wspomnianego już ks. Józefa Śledzia z Ochot-
nicy Górnej i ks. Jana Marszałka z Ochotnicy Dolnej.
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Rok 1949 zakończył historię „Wiarusów”, ale nie był ostatnim w  dzia-
łalności powojennego podziemia niepodległościowego na tym terenie.  
W 1952 roku w Ochotnicy Górnej pojawił się bowiem najprawdopodob-
niej jeden z  ostatnich walczących w  Beskidach partyzantów – Jan Sałapa-
tek „Orzeł”, dowódca grupy o kryptonimie „Zorza”. 25 kwietnia 1952 roku  
dwaj uzbrojeni mężczyźni zjawili się w Ochotnicy Górnej, gdzie zabrali to-
wary ze sklepu spółdzielczego. Podczas rekwizycji, biorąc za świadka Sta-
nisława Bielskiego z Ochotnicy, spisali protokół, który następnie opatrzyli 
podpisem: „Oddział Ruchu Oporu AK d-ctwo Zorza”. Do dalszych zdarzeń 
z  ich udziałem doszło w  maju. Najpierw pojawili się w  Łopusznej, a  póź-
niej trafili do domu Jana Pacha w Ostrowsku, gdzie wspominali w rozmowie 
z nim zabitego członka oddziału „Wiarusy”, Mieczysława Łyska „Grandzia-
rza”. Z kolei po zabraniu towaru ze sklepu spółdzielczego w Knurowie, 28 
maja 1952 roku, została za nimi przeprowadzona w  kierunku Ochotnicy 
obława, której jednak zdołali umknąć. Rok 1953 nie był wciąż jeszcze spo-
kojny dla Ochotnicy. 

Ostatnia wiarygodna relacja o  „chłopcach z  lasu” nad Ochotnicą po-
chodzi z września 1953 roku, kiedy pięciu uzbrojonych mężczyzn nocować 
miało nad polaną Antonówka koło szczytu Lubania. Z kolei w latach 1953–
1955 do Tylmanowej zaglądali, obozujący nad Szczawnicą, członkowie tzw. 
grupy przetrwania Stanisława Perełki „Dębińskiego”. Jej rozbicie latem i je-
sienią 1955 roku oznaczało koniec działalność „żołnierzy wyklętych” w całej 
Małopolsce.
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DWORY W OCHOTNICY I TYLMANOWEJ

Nazwą dwór przyjęto określać dawne siedziby osób mających zwierzch-
nictwo nad wsią. Były to reprezentacyjne budynki mieszkalne, w któ-

rych zamieszkiwała rodzina posiadaczy majątków ziemskich lub ich za-
rządców, tj. sołtysów, wójtów i dziedziców. Reprezentacyjnemu budynko-
wi mieszkalnemu towarzyszył szereg budynków gospodarczych, a  całość 
tworzyła zwarty kompleksy zabudowań, często o  charakterze obronnym. 
W Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej zespoły dworskie znajdowały się w sa-
mym centrum wsi, nieopodal głównej drogi, w bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła. 

Pochodzenie dworów

Początki dworów w  obydwu wsiach sięgają czasów najdawniejszych. 
Ochotnica i  Tylmanowa liczą sobie po kilkaset lat, obydwie powsta-

ły jeszcze w  epoce średniowiecza. W  hierarchicznych społeczeństwach 
feudalnych, charakterystycznych dla średniowiecza, było przyjęte, że osoby 
stojące na wyższych szczeblach drabiny społecznej uzewnętrzniały swoją 
pozycję m.in. poprzez wznoszenie siedzib wyróżniających się w otoczeniu 
okazałością i zamożnością. Był to jasny, czytelny dla współczesnych sygnał, 
będący manifestacją zajmowanej pozycji społecznej oraz symbolem wła-
dzy, stojącej na straży surowego nieraz prawa, ale też zapewniającej ochronę 
i bezpieczeństwo. 

Władza wymagała odpowiedniej oprawy, okazała siedziba była więc wi-
zytówką właściciela, świadczącą o  jego zaradności i  sile. W  takich oto re-
aliach organizowali obydwie wsie ich pierwsi sołtysi. 

Niemiec Piotr Tylman (Thillman?) – pierwszy sołtys Tylmanowej, a tak-
że Wołoch Dawid – pierwszy sołtys wołoskiej Ochotnicy, na pewno mieli 
decydujący wpływ na to, które z nadziałów gruntowych w organizowanej wsi 
zostaną im przekazane przez władzę zwierzchnią w dziedziczne posiadanie. 
Zapewne samodzielnie wybierali też miejsce, na którym miały wznieść się 
ich siedziby. Zarówno dwór sołtysi Piotra Tylmana, jak i wołoskie dworzysz-
cze Dawida stanęły w starannie wybranych miejscach. Zgodnie z panujący-
mi wówczas zwyczajami, obaj szukali dla siebie miejsc reprezentacyjnych, 
które podkreślały ich status oraz władzę w oczach reszty mieszkańców wsi. 
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Decyzję podejmowali w odstępie blisko 100 lat, mimo to wybrali miejsca 
zaskakująco do siebie podobne. Ich siedziby stanęły pośrodku rozległych 
połaci równego terenu, wzniesionych ponad przebiegający u  ich podnóża 
gościniec. Otaczają je szerokie, równe pola o najlepszych w okolicy glebach. 
Oczywiście, budynki wystawione przez pierwszych sołtysów od dawna nie 
istnieją, na ich miejscu powstawały następne, które przez wieki były wielo-
krotnie przebudowywane, rozbierane oraz stawiane na nowo. Jednak z całą 
pewnością, zarówno w Ochotnicy, jak i w Tylmanowej, wszystkie kolejne 
zabudowania dworskie wznoszono dokładnie w tym samym miejscu, które 
przed wiekami wybrali sobie na siedzibę Piotr Tylman i Dawid Wołoch. 

Przez pierwsze wieki istnienia obydwu wsi były to siedziby rodowe, któ-
re po śmierci sołtysa przechodziły wraz z sołectwem i wszystkimi przywile-
jami na najstarszego syna. W przypadku braku męskiego potomka sołectwo 
przechodziło na najbliższego krewnego. Wprawdzie każdorazowo kolejny 
sołtys musiał uzyskać potwierdzenie od króla, to jednak w praktyce sołec-
twa były faktycznie dziedziczne i płynnie przechodziły z ojca na syna lub 
innego członka rodziny. 

Sytuacja zmieniła się dopiero na początku XVII wieku, za panowania 
starosty czorsztyńskiego – Jana Baranowskiego (1616–1643). Dążył on 
bowiem do wykupienia wszystkich sołectw w starostwie z rąk dawnych ro-
dów sołtysich, a tym samym do przejęcia ich dostatnich uposażeń. Było to 
możliwe dzięki wprowadzonemu w Królestwie Polskim w 1563 roku prawu 
egzekucyjnemu, umożliwiającemu wykup sołectwa przez szlachtę, i to nie-
zależnie od woli samych sołtysów. Oczywiście, szlachta nadzwyczaj chętnie 
korzystała z tego prawa, patrząc łakomym okiem na stosunkowo duże do-
chody i przywileje wynikające z faktu posiadania sołectwa. 

Rugowanie sołtysów z ich majątków przez starostę Baranowskiego wy-
wołało serię konfliktów, sporów, a nawet starć pomiędzy nim a broniącymi 
swych praw sołtysami. Ostatecznie jednak Baranowski postawił na swoim 
i  przejął z  rąk dawnych, chłopskich rodów sołtysich wszystkie sołectwa 
w starostwie czorsztyńskim. Osadzał w nich własnych administratorów, na-
zywanych wójtami. 

W  ten sposób sołectwa przekształciły się w  wójtostwa, w  pełni kon-
trolowane przez starostów oraz oddawane przez nich w odpłatną dzierża-
wę osobom wywodzącym się najczęściej spoza kręgu mieszkańców wsi.  
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Wraz z całym uposażeniem sołectw, na własność starosty przechodziły rów-
nież zabudowania przynależne do sołectwa, w tym także budynki mieszkal-
ne. W dawnych dworach sołtysich zamieszkiwali odtąd wójtowie.

Pierwsze bardziej szczegółowe informacje o wójtostwach w Ochotnicy 
i Tylmanowej pochodzą z końca XVIII wieku, z zarówno polskich, jak też 
austriackich inwentarzy. Zawierają one wiele informacji o sytuacji i uposa-
żeniu wójtostw, w tym również opisy nieruchomości. Przykładowo, inwen-
tarz wójtostwa ochotnickiego, sporządzony w 1767 roku, dokładnie opisuje 
wszystkie budynki wchodzące w  skład kompleksu zabudowań dworskich 
w  Ochotnicy. Z  opisu tego dowiadujemy się, że w  skład tych zabudowań 
wchodził obszerny budynek mieszkalny – dwór, przy którym stała wozow-
nia, stajnia, chlewik, szopy, dwa spichlerze oraz loch (piwniczka). Oprócz 
tego do wójtostwa należał zespół przemysłowy, składający się z młyna, tarta-
ku i foluszu, a do tego browar, gorzelnia i karczma dworska. Z kolei dokument 
dzierżawy wójtostwa w Tylmanowej z 1821 roku podaje, że w skład mająt-
ku wójtostwa wchodził budynek mieszkalny, zwany dworem, wraz z  wo-
zownią, lochem i sześcioma stajniami. Do wójtostwa przynależał też młyn,  
tartak, trzy gorzelnie oraz browar. 

Po przejęciu przez Jana Baranowskiego dawnych sołectw i  prze-
kształceniu ich w  wójtostwa, kolejni właściciele oddawali je w  dzierżawę  
(tzw. arendę) osobom trzecim, w zamian za roczny czynsz. Najemcami byli 
często przedstawiciele szlachty, którzy z kolei wynajmowali zarządców do 
administrowania wydzierżawionymi majątkami. Jednym i drugim zależało 
przede wszystkim na uzyskaniu możliwie wysokich dochodów. Odbywało 
się to często na drodze wyzysku chłopów osadzonych w wójtostwie, których 
włodarze bezwzględnie wykorzystywali, łamiąc opór biciem, zakuwaniem 
w dyby i zamykaniem w areszcie. Nie była to mała grupa – w 1816 roku do 
majątków wójtostwa w Ochotnicy przypisanych było 129 kobiet i 139 męż-
czyzn, co stanowiło około 10% ogółu mieszkańców wsi. Czysto komercyj-
ne podejście do dzierżawionych majątków nie sprzyjało również dbałości 
o stan samych zabudowań. Dzierżawcy i zarządcy miewali podpisane umo-
wy czasem jedynie na rok, nie mieli więc żadnego interesu, aby troszczyć się 
o  stan zabudowań w  dzierżawionych majątkach. Z  tego powodu budynki 
dworskie były zaniedbane i niszczały.
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Zabudowania dworskie w Ochotnicy

Sytuacja zmieniła się w 1828 roku, kiedy dobra w Ochotnicy i Tylmano-
wej zostały zakupione na aukcji we Lwowie przez Mikołaja Ambrożego 

Kołodziejskiego, szlachcica i  kupca z  Jordanowa. Zaraz po zakupie, Koło-
dziejski wraz z żoną oraz dziesięciorgiem dzieci opuścił Jordanów i przeniósł 
się do swojego nowego majątku. Pierwsze dwa lata Kołodziejscy spędzili 
w Tylmanowej – zapewne tamtejsze zabudowania dworskie lepiej nadawały 
się do przyjęcia tak dużej rodziny, licznej nawet jak na ówczesne standardy. 
Równocześnie Kołodziejski energicznie przystąpił do budowy nowej sie-
dziby w Ochotnicy. Rozebrano stary budynek mieszkalny dawnego wójto-
stwa, a na jego miejscu wzniesiono okazały, obszerny budynek dworski, do 
którego rodzina Kołodziejskich przeprowadziła się już w 1830 roku. 

W dokumencie inwentaryzacji majątków dworskich Ochotnicy, sporzą-
dzonym w 1868 roku, znajduje się krótki opis tego budynku: Dom mieszkal-
ny także Dwór zwany położony pod numerem 359 [niedługo potem zdecydo-
wano, aby ze względów prestiżowych przypisać do dworu numer 1]. Tenże 
Dom zbudowany jest z ciosanego drzewa na podmurowaniu kryty gontem, z trze-
ma wchodami mieszczący w sobie dwie sienie, pięć pokoi mieszkalnych, jednej 

Jeden z budynków dworskich w Ochotnicy w 1938 roku (ze zbiorów Marka Muszyńskiego)
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spiżarni, jednej izby czeladnej i  jednej kuchni z  piecem piekarskiem. Pod tym 
domem znajduje się mała piwnica sklepiona, dalej w tymże znajdują się 15 drzwi 
i 14 okien z przynależnemi okuciami, dalej 3 piece do opalania i dwa oddziały 
strychu nad powałą. Dom ten jest w średnim stanie. Budynek ten przetrwał do 
początków XX wieku, a rozebrano go dopiero w latach międzywojennych. 

W 1864 roku kolejnym dziedzicem dóbr w Ochotnicy został August Prze-
rwa Tetmajer, syn dziedziców Łopusznej. Jego staraniem w Ochotnicy wznie-
siono nowy budynek dworski, nazwany później Tetmajerówką. Był to prze-
stronny, murowany budynek, wzniesiony w stylu klasycystycznym, popular-
nym wówczas wśród galicyjskiego ziemiaństwa. Niewykluczone zresztą, że 
inspiracją dla Augusta był dwór Berskich w Tylmanowej, dosyć podobny do 
Tetmajerówki. Niestety, dwór ten spłonął 23 grudnia 1944 roku, podpalony 
przez Niemców w czasie brutalnej pacyfikacji wsi, zwanej „Krwawą Wigilią”.

Po wojnie rodzina dziedziców Ochotnicy, państwa Kędzierskich, nie zo-
stała wywłaszczona. Dwór ochotnicki był od dawna bardzo mocno zadłużo-
ny, dlatego też kolejni właściciele zmuszeni byli sprzedawać tereny należące 
do dworu bądź tracili je na rzecz wierzycieli. Wychodzeniu z  długów nie 
sprzyjała również niegospodarność i hulaszczy tryb życia niektórych człon-
ków rodziny dworskiej. Z tego powodu do 1945 roku majątek dworski zdą-
żył się skurczyć do tak niewielkich rozmiarów, że nie został objęty reformą 
rolną i znacjonalizowany. Dzięki temu rodzina dziedziców wsi uniknęła wy-
właszczenia i mogła pozostać w Ochotnicy. 

Z zespołu dworskiego w Ochotnicy do dziś zachował się jedynie budy-
nek dawnej kancelarii dworskiej i niektóre budynki gospodarcze. Nadal za-
mieszkują je potomkowie rodziny dziedziców ochotnickich, wywodzący się 
od Mikołaja Ambrożego Kołodziejskiego. 

Zabudowania dworskie w Tylmanowej

Zupełnie inaczej potoczyły się dzieje dworu w Tylmanowej. W 1830 roku 
zespół dworski wraz z całą Tylmanową został przejęty przez Antoniego 

Tytusa Berskiego. Był to ziemianin pochodzący z  miejscowości Rojówka 
koło Nowego Sącza, gdzie pełnił funkcję tzw. justycjariusza, czyli urzędnika 
rozpatrującego sprawy cywilne i drobne sprawy karne, dotyczące poddanych 
włościan. Zamożny ród Berskich pochodził z  okolic Królewca (dzisiejszy 
Kaliningrad) w Prusach Królewskich. Po rozbiorach część rodziny Berskich 
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zamieszkała we Lwowie. Ojciec Antoniego zakupił dobra w Rojówce, w któ-
rych zamieszkał wraz z rodziną i w których przyszedł na świat ich syn, An-
toni. Tenże Antoni pożyczył Kołodziejskiemu znaczną sumę pieniędzy na 
zakup dóbr w Ochotnicy i Tylmanowej. Brak spłaty tej pożyczki w terminie 
doprowadził do sporu sądowego i konfliktu pomiędzy rodzinami. Ostatecz-
nie Antoni Berski przejął cały majątek w Tylmanowej wraz z dużą połacią 
lasów dworskich (blisko 600 ha), leżących już w granicach Ochotnicy. 

Rodzina Berskich przeniosła się do dworu w Tylmanowej zaraz po wy-
prowadzce Kołodziejskich w  1830 roku. Po śmierci Antoniego Berskiego 
dziedzicem i właścicielem majątków w Tylmanowej został jego syn, Wiktor 
Berski. W 1840 roku rozpoczął on budowę nowego, murowanego dworu. 
Był to okazały, klasycystyczny budynek z  gankiem wspartym na czterech 
kolumnach oraz wnętrzami zdobionymi ornamentyką malarską. W później-
szych latach przy dworze powstał duży park w stylu angielskim, do którego 
sprowadzono wiele rzadkich roślin. W szczytowym momencie zajmował on 
obszar prawie 1 ha, co było ewenementem na skalę regionu. Rodzina Ber-
skich zamieszkiwała w Tylmanowej nieprzerwanie aż do 1945 roku.

Dożynki w dworze w Tylmanowej – rok 1915 (ze zbiorów Celiny Imielińskiej)
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6 września 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, tymcza-
sowy organ władzy komunistycznej kraju, wydał tzw. dekret o reformie rolnej. 
W praktyce celem reformy była całkowita likwidacja ziemiaństwa w Polsce. 
Dekret PKWN stanowił, że gospodarstwa przekraczające 50 ha w użytków 
rolnych lub 100 ha powierzchni ogólnej podlegają w całości nacjonalizacji. 
Majątki te przeszły na własność Skarbu Państwa bez jakiegokolwiek odszko-
dowania, a  ich właścicielom dano jedynie trzy dni na opuszczenie swych 
domów. Nacjonalizacji podlegały także lasy i  grunty leśne powyżej 25 ha.  
Państwo przejęło też zabudowania, inwentarz, a nawet wyposażenie nacjo-
nalizowanych budynków dworskich. Właściciele mogli zabrać ze sobą tylko 
część majątku osobistego, nieposiadającą wartości naukowej, artystycznej 
lub muzealnej. Było to szczególnie bolesne dla ziemiaństwa, ponieważ pozba-
wiało je chronionych i kolekcjonowanych przez lata pamiątek rodzinnych.

Ofiarą tej „reformy” padła również rodzina Berskich. Ostatnia właściciel-
ka majątku, Zofia Berska, wraz z urodzonym w 1924 roku synem Jerzym, 
musiała opuścić swój dom. Pozbawiony opiekunów dwór migiem został 
rozszabrowany, a jego zabytkowe wyposażenie zniszczono bądź rozkradzio-
no. Ogród zdewastowano i w dużej części zaorano. Tereny dworskie uległy 
parcelacji, ziemię orną rozdzielono pomiędzy chłopów, a  resztę zabrało 
państwo. W osieroconych zabudowaniach dworskich urządzono magazyny 
płodów rolnych. Przez pewien czas w dworze funkcjonowała szkoła podsta-
wowa, później rolnicza, a następnie zorganizowano tam posterunek milicji.

W  1954 roku dwór został przejęty przez krakowskie przedsiębiorstwo 
Mostostal, które wykorzystywało go jako zaplecze dla zbudowanego w Tyl-
manowej wielkiego ośrodka wypoczynkowego dla pracowników. Mostostal 
wyremontował dworek, na szczęście nie zaburzając jej zabytkowego charak-
teru. W  późniejszych latach dwór miał wielu różnych dzierżawców, przez 
jakiś działała w nim nawet dyskoteka. Jednocześnie stan budynku coraz bar-
dziej się pogarszał. W 1998 roku zaniedbany i ogołocony z jakiegokolwiek 
oryginalnego wyposażenia dworek odkupiła od poprzedniego właścicie-
la gmina Ochotnica Dolna. Kolejni włodarze gminy starali się o zdobycie 
środków na odnowienie niszczejącego zabytku. W  ostatnich latach środ-
ki takie udało się wreszcie pozyskać z  funduszy Unii Europejskiej. Dzięki 
temu przeprowadzona zostanie rewitalizacja dworu oraz przekształcenie go 
w lokalne centrum kultury. Wewnątrz ma powstać ekspozycja poświęcona 
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Tylmanowej oraz centrum edukacyjne Doliny Dunajca. Oprócz tego budy-
nek ma służyć jako sala koncertowa i miejsce spotkań. 

W 2019 roku w niemieckich archiwach odnaleziono dokumentację foto-
graficzną dawnego parku dworskiego, sporządzoną przez Niemców w 1940 
roku. Na jej podstawie przygotowano projekt odtworzenia parku i przywró-
cenia mu oryginalnego wyglądu, na który Gmina pozyskała pokaźne środki 
z funduszy europejskich. Prace mają ruszyć w 2021 roku, przez co siedziba 
Berskich ma szansę chociaż częściowo odzyskać swój dawny blask.

ŚWIĄTYNIE

Ochotnicę i Tylmanową przez wieki zamieszkiwało kilka grup ludności, 
odróżniających się nie tylko językiem czy pochodzeniem, ale również 

wyznaniem. Na przestrzeni lat w obydwu wsiach powstało kilka obiektów 
sakralnych, w  których wierni różnych obrządków i  wyznań kultywowali 
swoje wierzenia. Wprawdzie dominującą pozycję odgrywał zawsze katoli-
cyzm, jednak inne religie również zaznaczyły się w tradycji obydwu wsi. 

Najstarszym zespołem wierzeń były kulty pogańskie, których elementy 
przeniknęły z  czasem do obrzędowości i  kultury ludowej. Ich relikty za-
chowały się do dziś. Przykładem może być dawna demonologia karpacka, 
zespoły obrzędów pasterskich czy powszechna do niedawna wiara w uroki 
i  czary. W  pamięci najstarszych żyjących mieszkańców wsi zachowały się 
również dawne opowieści, m.in. o oddawaniu czci starym, ogromnym drze-
wom, składaniu ofiar leśnym duchom na wielkich kamieniach czy też zwy-
czaj kłaniania się zachodzącemu słońcu. Są to relikty pradawnych wierzeń, 
sięgające korzeniami głębokich czasów przedchrześcijańskich. 

Kościół w Tylmanowej

Lokowana w  1336 roku wieś Tylmanowa bardzo szybko doczekała się 
własnego kościoła i  osobnej parafii. Dokumenty historyczne wymie-

niają istnienie tam drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja 
oraz parafii już w  1350 roku. Tylmanowa była wsią klasztorną, powstałą 
z  inicjatywy starosądeckich klarysek, zapewne więc to konwent klarysek 
ze Starego Sącza stał za fundacją i  uposażeniem nowo powstałej parafii.  
Przez wieki należały też do niej Kłodne oraz Ochotnica, w  której osobną 
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parafię erygowano dopiero w 1925 roku. Niewiele wiadomo o wyglądzie czy 
wyposażeniu pierwszej tylmanowskiej świątyni. Z zapisów wizytacji władz 
kościelnych z 1748 roku wiemy, że kościół ten był drewniany, kryty gontem 
i posiadał murowaną zakrystię oraz drewnianą dzwonnicę – zapewne wol-
nostojącą. W ołtarzu głównym znajdował się wizerunek Zbawiciela, bogato 
zdobiony i pozłacany.

Na początku XVII wieku (1607–1614) miał miejsce konflikt miejscowe-
go proboszcza ze starostą czorsztyńskim, który napadł na plebanię w Tylma-
nowej i nasłał na kościół podpalacza. Wynajęty w tym celu zbój przyszedł do 
kościoła z garnkiem pełnym rozżarzonych węgli, jednak w ostatniej chwili 
ruszyło go sumienie, wrzucił węgle do kropielnicy i uciekł.

Drewniany kościół w  Tylmanowej spłonął w  1756 roku, podobno na 
skutek podpalenia. Zniszczeniu uległy wówczas księgi parafialne i bezcen-
ny XIV-wieczny dokument fundacyjny parafii. Po tym wydarzeniu szybko 
przystąpiono do odbudowy i już w 1760 roku poświęcono nową, istniejącą 
do dziś, drewnianą świątynię. Obecne wyposażenie kościoła jest barokowe, 

Kościół parafialny w Tylmanowej z 1760 roku (fot. Lucyna Kozub)
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ołtarz główny pochodzi z Krościenka i został podarowany przez tamtejszego 
proboszcza w 1760 roku, czyli zaraz po zakończeniu odbudowy. W ołtarzu 
znajduje się obraz Matki Boskiej, podobno uratowany z pożaru pierwotne-
go kościoła. W XIX wieku wzniesiono murowaną dzwonnicę parawanową. 
W 2020 roku kościół przeszedł remont, w trakcie którego dokonano cieka-
wego okrycia. Pod prezbiterium ujawniono kamienną, sklepioną kryptę, 
zawierającą groby kilku osób. Wejście zostało dokładnie zapieczętowane 
granitową płytą. Krypta jest starsza niż obecny kościół, należy ją więc łączyć 
z pierwszą świątynią z XIV wieku. Pochówek w krypcie pod prezbiterium 
świadczy o wysokiej randze społecznej pochowanych tam osób. Musieli być 
przedstawicielami ówczesnych wiejskich elit wsi, może proboszczami lub 
osobami związanymi z rodziną tylmanowskich sołtysów.

Najstarsza świątynia w Ochotnicy Dolnej

Przedlokacyjna wieś Ochotnica i jej młodsza siostra – Ochotniczka – nale-
żały do parafii w Łącku i nie posiadały własnej świątyni. Natomiast osiadła 

w XV wieku w Ochotnicy ludność wołoska była prawosławna. We wsi miała 
się początkowo znajdować niewielka świątynia (cerkiew) obrządku wschod-
niego, przy której społeczność wołoska miała mieć swój cmentarz. Zgodnie 
z  dosyć powszechną, ustną tradycją, świątynia ta miała zostać zniszczona 
przez powódź. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że w częściach wsi, które 
zostały objęte pierwszą falą kolonizacji wołoskiej, w obrzędowości ludowej 
jeszcze do niedawna istniały elementy obrządku wschodniego. Przykładem 
może być zwyczaj okrywania osób zmarłych całunem, palenie wiecznych 
lampek w domowych świętych kątach czy też zachowana pamięć o występo-
waniu w domach świętych obrazów malowanych na deskach (ikon). 

Kościół w Ochotnicy Dolnej

W 1566 roku, z inicjatywy sołtysa Walentego Ochotnickiego, wzniesio-
no we wsi pierwszy kościół katolicki, będący filią kościoła parafial-

nego w Tylmanowej. Kościółek był mniejszy i znacznie uboższy niż świą-
tynia w Tylmanowej, starsza od niego o ponad 200 lat. Możliwości finanso-
we sołtysa były jednak znacznie skromniejsze niż klasztoru klarysek, który 
fundował parafię w Tylmanowej. Skromny wystrój ochotnickiego kościoła 
potwierdzają dokumenty z  wizytacji biskupich, wspominające o  lichym 
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kościele i nędznym wyposażeniu chłopskiej roboty. Dziś można tylko głę-
boko żałować, że te XVI-wieczne dzieła ludu zamieszkującego Ochotnicę 
nie dotrwały do naszych czasów.

Pod koniec XVIII wieku przy kościele powstała niewielka plebania, 
w której na stałe zamieszkał ksiądz. Była to pierwsza przymiarka do założe-
nia w Ochotnicy osobnej parafii, jednak ze względu na ubóstwo mieszkań-
ców i brak możliwości uposażenia, nowej parafii wówczas nie utworzono.

W 1813 roku kościół doszczętnie spłonął. Kronika parafialna, pisana już 
po odbudowie kościoła, wspomina to wydarzenie tak: W  roku 1813 wilią 
Matki boskiej Gromnicznej kaplica do szczętu zgorzała, przyczyną miał być 
Organista tegoczesny który mając na kaplicy słomę poszedł ze światłem późno 
w noc aby na jutrzejsze Święto zaopatrzyć, a będąc niezawodnie w nietrzeźwym 
stanie zaprusił ogień który wnet całą kaplicę ogarną. Z kaplicy nic nie wyrato-
wano i nic ze sprzętów kaplicznych w tutejszym kościele nie znajduje [się] tylko 
Stacye [drogi krzyżowej] które dowodzą, ze początkowi mieszkańcy Ochotnicy 
w bardzo opłakanym co do oświaty znajdowali się stanie. Przez następne lata 
nabożeństwa odprawiano przy pobliskich kapliczkach – murowanej w osie-
dlu Leskówka oraz starej kapliczce, stojącej w osiedlu Kapłony.

Kościół parafialny w Ochotnicy Dolnej z 1816 roku (fot. Lucyna Kozub)
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W 1817 roku poświęcono nowy, drewniany kościół, istniejący do dzi-
siaj. Wyposażenie do tej świątyni ufundował Karol Ochotnicki – Żyd, 
który ochrzcił się i  przeszedł na wiarę katolicką. Ochotnicki zakupił do 
kościoła szereg przedmiotów, pochodzących ze zlikwidowanego przez 
zaborcę klasztoru i  kościoła franciszkanów w  Starym Sączu, w  tym m.in. 
cztery duże barokowe ołtarze, rzeźby, obrazy, ambonę, dwa dzwony i inne 
drobniejsze przedmioty. 

W  latach międzywojennych do kościoła dobudowano dwie kaplice 
boczne. W czasie II wojny światowej ukrywano w nim broń – początkowo 
była to broń pozbierana z okolicznych wrześniowych pobojowisk, a później 
przechowywano tu również broń należącą do partyzantów. Kościół otaczają 
ogromne, kilkusetletnie lipy, które najprawdopodobniej są rówieśniczkami 
pierwszego kościoła z  XVI wieku, zniszczonego przez pożar. Do świątyni 
przylega cmentarz, na którym spoczywają m.in członkowie rodziny dziedzi-
ców Ochotnicy: Kołodziejskich, Tetmajerów i Kędzierskich, a także ofiary 
pacyfikacji z 1944 roku.

Kościół w Ochotnicy Górnej

Starania o  postawienie kościoła w  Ochotnicy Górnej rozpoczęły się już 
w 1895 roku, jednak początkowo nie spotkały się z pozytywnym odbio-

rem ze strony mieszkańców ze względu na ogromny koszt tego przedsię-
wzięcia. Dopiero pojawienie się w ochotnickiej ekspozyturze energicznego 
wikariusza, ks. Jana Słowika, oraz jego osobiste zaangażowanie w  sprawę 
budowy kościoła przełamało niechęć mieszkańców i doprowadziło do pod-
jęcia decyzji o postawieniu świątyni.

Prace budowlane rozpoczęto w 1909 roku, a prowadzono je wyłącznie 
siłami mieszkańców Ochotnicy Górnej, przy znacznym finansowym wspar-
ciu emigrantów z USA. Pracami kierował Antoni Szlaga, ówczesny zastępca 
wójta i utalentowany majster z Ochotnicy Górnej. Do końca roku 1909 uda-
ło się ukończyć korpus kościoła, wystawiono również plebanię i rozpoczęto 
budowę domu parafialnego. Kościół był budowlą o konstrukcji zrębowej, ze 
ścianami szalowanymi poziomymi deskami, przykrytą ceramiczną dachów-
ką. Początkowo nie posiadał wieży. Do wzniesionego w 1909 roku korpusu 
dobudowano sześć lat później prezbiterium. W 1921 roku zakupiono trzy 
dzwony, dla których wybudowano dzwonnicę, związaną z  bryłą kościoła. 
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Kościół posiadał bogato wyposażo-
ne wnętrze, pełne pięknych rzeźb, 
kapliczek i  figur roboty cenionego 
w Ochotnicy cieśli, Józefa Reinfusa.

W  sierpniu 1941 roku parafia 
otrzymała od okupanta nakaz do-
starczenia wszystkich dzwonów ko-
ścielnych do punktu skupu złomu 
w  Nowym Targu. Ówczesny pro-
boszcz, ks. Józef Śledź, zmuszony 
był wydać dzwony, ale ukrył sygna-
turkę z  mniejszej wieży kościelnej, 
dzięki czemu zachowała się do dziś.

Na początku pierwszej dekady 
XXI wieku podjęto nieprzemyślaną 
decyzję o rozbiórce kościoła. Uzna-
no, że po wybudowaniu nowego 
kościoła, stara świątynia nie będzie 
więcej potrzebna. W  2003 roku 
rozpoczęły się prace rozbiórkowe. 
Równocześnie, decyzją ks. Leopol-
da Misterki, ogromna większość oryginalnego wyposażenia kościoła została 
wysłana na Ukrainę jako dar dla polskiej parafii w Stanisławowie (dzisiej-
szy Iwano-Frankowsk). Tamtejsza parafia po latach prześladowań odzyskała 
kościół, jednak zupełnie zdewastowany i  pozbawiony jakiegokolwiek wy-
posażenia. Ciekawostką jest, że w trakcie prac rozbiórkowych za ołtarzem 
odnaleziono skrytkę, zawierającą trzy sztuki broni palnej. Skrytka musiała 
powstać za sprawą księdza proboszcza Józefa Śledzia – kapelana w  armii 
austro-węgierskiej, a  następnie spowiednika żołnierzy AK i  partyzantów 
„Ognia”. Broń została skonfiskowana przez policję.

Prace przy rozbiórce kościoła ukończono w 2003 roku. Starą plebanię – 
rówieśniczkę kościoła, rozebrano w 2009 roku. Obecnie pusty plac, na któ-
rym dawniej stał kościół i plebania, służy jako parking. 

W polskiej parafii na Ukrainie ofiarodawców wyposażenia kościoła upa-
miętnia specjalna tablica.

Pierwsza Komunia przed kościołem  
w Ochotnicy Górnej (ze zbiorów Wiejskiego  

Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej)
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Bożnice mniejszości żydowskiej

Na terenie Ochotnicy istniały też świątynie społeczności żydowskiej. 
Przed wybuchem II wojny światowej społeczność żydowska w Ochot-

nicy Dolnej posiadała dwie bożnice. Pierwsza znajdowała się u  rodziny 
Fuhrmanów „Pod Słubicą”, a  druga, wraz z  mykwą, u  Weissów w  osiedlu 
Dłubacze. Budynki te zostały rozebrane w latach powojennych, a zachowały 
się jedynie relikty dawnej mykwy (niecka basenu), obecnie zasypanej. 

W  domu chasyda Kalmana Feldschreibera w  Ochotnicy Górnej jedna 
z izb przeznaczona był wyłącznie do pełnienia funkcji sakralnej (tzw. sztibł). 
Rodzinę Feldschreiberów wymordowali Niemcy, jednak ich dom wraz 
z pomieszczeniem modlitewnym przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. 
W  1945 roku przeszedł on mocą dekretu PKWN, na podstawie którego 
przejmowano dawne majątki należące do dworu oraz Żydów, na własność 
Skarbu Państwa. Budynek przekazano Państwowemu Przedsiębiorstwu 
Produkcji Leśnej „Las”, który w jednej części urządził sklep, a drugą prze-
budował z przeznaczeniem na suszarnię. Sklep i suszarnia były prowadzone 
przez małżeństwo Zofię i  Józefa Pintscher z Nowego Targu. Przedsiębior-
stwo działało do 1969 roku, po czym zostało zamknięte i  zlikwidowane. 

Dawny dom rodziny Feldschreiberów, w którym znajdował się tzw. sztibł, czyli pomieszczenie modlitewne.  
Zdjęcie wykonano w latach powojennych, już po przebudowie budynku na suszarnię (ze zbiorów Paula Pintschera)
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Ostatecznie opuszczony dom Feldschreiberów rozebrano na początku lat 
70. XX wieku, w związku z koniecznością zwolnienia miejsca pod planowa-
ną rozbudowę szkoły podstawowej. 

Informacji o istnieniu domu modlitwy w Tylmanowej jak dotąd nie udało 
się potwierdzić. Niewykluczone, że część obrzędów religijnych i świąt koncen-
trowała się w zabudowaniach rodziny Fuhrmanów na Rzece Tylmanowskiej.

ŚLADY SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ

Niewiele pamiątek pozostało do dziś po ochotnickich i tylmanowskich 
Żydach. Zgotowana przez Niemców zagłada pochłonęła aż 95% ich 

społeczności. Nieliczni, którzy przeżyli, rozpierzchli się po świecie. Pozo-
stały po nich nikłe ślady i pozarastane mogiły. Świat, w którym żyli, wciąż 
jeszcze istniej w pamięci ludzi, jednak i on powoli odchodzi wraz z przemi-
janiem tamtego pokolenia.

Początki 

Szybki rozwój społeczności żydowskiej w regionie rozpoczął się w poło-
wie XIX wieku. Sprzyjał temu postępujący od 1859 roku proces równo-

uprawnienia galicyjskich Żydów. W  wyniku cesarskich reform zezwolono 
Żydom na swobodne zamieszkiwanie na terenach wiejskich, zlikwidowano 
zakaz uprawiania niektórych zawodów i rzemiosł, a w 1861 roku nadano im 
pełnię praw wyborczych. 

W przeddzień wybuchu II wojny światowej społeczność żydowska była 
już całkiem liczna – Tylmanową i obydwie Ochotnice zamieszkiwało ponad 
20 rodzin żydowskich, liczących łącznie około 250 osób. Żydzi mieszkali 
głównie w centralnych częściach wsi, przy głównych drogach, chętnie osie-
dlali się koło siebie, tworząc tym samym niewielkie osiedla.

Burdel, Piszczki oraz Rzeka – o Żydach z Tylmanowej

W  Tylmanowej Żydzi mieszkali głównie w  osiedlach Burdel, Piszczki 
oraz Rzeka. Prowadzili kilka sklepów, w  których sprzedawali drob-

ne artykuły pierwszej potrzeby, takie jak cukier, cykoria, nafta, zapałki czy 
sól. Sklepy i ich właściciele byli ubodzy, ale i klienci nie należeli do zamoż-
nych. W latach „wielkiego kryzysu” bywało, że nawet zapałki musieli brać 
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na kredyt – czyli borgować. Mimo powszechnie panującej biedy, żydowscy 
sklepikarze z Tylmanowej byli uczciwi. Zdarzyło się, że pewien człowiek ku-
pił u Żyda kosę, która pękła przy pierwszym użyciu. Gdy wrócił do sklepu 
z reklamacją, Żyd bez wahania zabrał pęknięte narzędzie, a chłopu dał nową. 

W osiedlu Piszczki stała karczma żydowska, w której chętnie przesiady-
wali chłopi przy kartach i  gorzałce. Karczmę nazywano „U  Siapsi”. Ponoć 
było to przezwisko właścicielki, którego szczerze nie znosiła. Zapewne wła-
śnie dlatego na dobre upowszechniło się ono we wsi i przylgnęło do niej tak 
bardzo, że zapamiętano je do dziś.

Dwie rodziny żydowskie zamieszkiwały też w osiedlu Burdel. Pomimo 
częstych skojarzeń z  najbardziej powszechnym znaczeniem tego słowa, 
nazwa osiedla ma niewiele wspólnego z uciechami. Burdele to nazwy zna-
ne w Karpatach, będące najpewniej pochodzenia wołoskiego (rum. bordei 
– chata), oznaczające dawniej ziemiankę lub stary, zniszczony budynek. 
Nazwa ta okazała się niestety prorocza dla zamieszkujących Burdel rodzin 
Weissów i  Jakubowiczów. Po wymordowaniu właścicieli ich domy zostały 
przeznaczone na punkt zborny dla osób wywożonych do Niemiec oraz na 
punkt sanitarny. Po wojnie stały jeszcze przez pewien czas, zdewastowane 
i opuszczone, lecz szybko je rozebrano. 

W osiedlu Rzeka mieszkała też liczna rodzina Icka (Izaaka) Fuhrmana, 
właściciela tartaku, z której 2 osoby szczęśliwie przetrwały wojnę.

Żyd Sądecki i Żyd Czerwony – o Żydach z Ochotnicy Dolnej

W  Ochotnicy Dolnej największe skupisko domów żydowskich znaj-
dowało się w  osiedlu Dłubacze. Domy Żydów znajdowały się też 

m.in. w  osiedlach Brysiówka, Hologówka a  także na dole Lubańskiego 
i Skrodnego. Wszystkie stały w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi, 
przebiegającej przez wieś. 

W osiedlu Dłubacze, w miejscu, w którym dziś stoi Urząd Gminy, znaj-
dowało się duże gospodarstwo majętnej rodziny Weissów. Stary Weiss 
pochodził z  Tarnowa i  był podobno wyjątkowo pobożny. Pewnie dlatego 
zdecydował się na ufundowanie pierwszej bożnicy w  Ochotnicy. Została 
ona usytuowana powyżej domu i była dosyć okazałym budynkiem, wznie-
sionym na początku XX wieku. Obok niej powstała też mykwa – rodzaj 
krytego basenu, służącego do kąpieli rytualnych. Nieckę mykwy wykonano 
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z betonu, była wkopana w ziemię i przykryta drewnianym daszkiem. Moż-
liwe, że było to pierwsze zastosowanie tego budulca w  Ochotnicy. Obok 
Weissów mieszkali też inni Żydzi, w  tym niejaki Lusek, zwierzchni spo-
łeczności żydowskiej w  Ochotnicy. Był człowiekiem powszechnie szano-
wanym – okoliczni mieszkańcy chodzili do niego po poradę, ponieważ był 
wykształcony i potrafił leczyć. Jego wiedza i życzliwość uratowały życie wie-
lu ochotniczanom, zwłaszcza w  czasie wielkiej epidemii czerwonki, która 
szalała we wsi po I wojnie światowej. 

Kilka rodzin mieszkało też na dole Skrodnego. Stała tam karczma Lej-
zera, a  obok niewielki sklepik. Inna żydowska karczma znajdowała się na 

Brysiówce. Wśród okolicznych 
mieszkańców mówiono, że idzie 
się posiedzieć do Żyda Sądeckie-
go. Karczmę założył bowiem Żyd 
pochodzący z Nowego Sącza.

Na dole Lubańskiego znajdo-
wał się kolejny sklep żydowski. 
Właściciel raz w tygodniu jeździł 
na zakupy do żydowskiej hurtow-
ni w Starym Sączu. Ponoć targo-
wał się tam okrutnie. Tłumaczył 
swym pobratymcom, że nie może 
im zapłacić tyle, ile żądają, ponie-
waż wieś, z  której pochodzi to 
nie takie bogate miasto jak Sącz 
i  ceny muszą być odpowiednio 
niższe. Wstawał bardzo wcześnie 
rano, ale nigdy nie jadł śniadania 
dopóki sobie na nie nie zarobił.

Następny sklepik żydowski 
znajdował się w  osiedlu Holo-
gówka, a  jego właścicielem był 
postawny Żyd, który podobno 
lubił wypić, przez co był wesoły 
i  rumiany. Miejscowi przezwali 

Karta tytułowa jednej z ocalałych ksiąg należących  
do rodziny Fuhrmanów z Tylmanowej (fot. Dawid Golik)



OCHOTNICA i TYLMANOWA  |  miejsca pamięci

130

go więc „cyrwonym Zydam”. Jego sklepik mieścił się w budynku, który prze-
trwał wojnę i stoi do dziś. Obecnie funkcjonuje w nim zakład pogrzebowy.

Żydzi z Ochotnicy Dolnej zapisali się w pamięci swych katolickich są-
siadów jako ludzie niezwykle pobożni. Gdy w  czasie wielkiej powodzi  
w 1934 roku woda zaczęła podbierać bożnicę pod Słubicą, żaden z Żydów 
nie ruszył się z domu, aby ją ratować. Akurat był szabat, dzień święty, w któ-
rym żadnemu Żydowi nie wolno podejmować jakiejkolwiek pracy. Żydzi 
siedzieli więc w domach, powierzając losy swych domów i świątyni bożemu 
miłosierdziu. Ironią losu, walkę o  uratowanie bożnicy żydowskiej stoczyli 
więc ich sąsiedzi, katolicy. 

Tartaki, cielec i cukierki za lanie – o Żydach z Ochotnicy Górnej

Społeczność żydowska w Ochotnicy Górnej zamieszkiwała głównie cen-
tralną część wsi. Ich domy były luźno rozrzucone wzdłuż głównej drogi 

na obszarze od Kołodziejówki aż po Kopcówkę. Większe skupisko ich do-
mów znajdowało się w osiedlu Zawady. Jedna rodzina żydowska mieszkała 
też na Ustrzyku, gdzie prowadziła karczmę. 

W Ochotnicy Górnej znajdowały się nowoczesne tartaki żydowskie, na-
leżące do zamożnej rodziny Apfelbaumów. Tadeusz i Berta Apfelbaumowie 
pochodzili z Tarnowa, a w Gorce sprowadziły ich interesy. W latach między-
wojennych zakupili kilkaset hektarów dawnych lasów dworskich w Ochot-
nicy Górnej, a do tego kilka dworskich parceli w tej wsi. W ich ręce trafił 
też dawny dworski zespół tartaczny w osiedlu Zawady. Apfelbaumowie za-
inwestowali duże pieniądze w gruntowną modernizację i przebudowę zaku-
pionego tartaku wodnego. Zbudowali też drugi, nowoczesny tartak parowy 
w osiedlu Bielskie w Ochotnicy Górnej. W trudnych latach kryzysu lat 30. 
XX wieku zapewniali dobrze płatną pracę ponad 40 osobom, zatrudnionym 
przy wycince, zwózce i  przecieraniu drzewa. Apfelbaumowie hojną ręką 
wspierali uboższych mieszkańców wsi. Podobno opłacali podatki gruntowe 
swym uboższym pobratymcom. Nigdy też nie odmówili pożyczki polskim 
sąsiadom, a były to pożyczki nieoprocentowane.

W  Ochotnicy Górnej działały również drobne sklepiki żydowskie. 
W osiedlu Marchewki chętnie zaglądano do karczmy „U Rywki”, należącej 
do rodziny Kalmana Feldschreibera. W  jego domu, stojącym w  miejscu, 
w którym dziś znajduje się szkolne boisko, znajdował się dom modlitewny. 
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Nieopodal, już w osiedlu Marchewki, mieszkała rodzina Gassnerów. Mecha 
Gassner, zwana przez miejscowych „Manią”, prowadziła przydomową pie-
karnię, w której sprzedawała bułki, ciasta i kołacze. Żadne okoliczne wesele 
nie mogło się odbyć bez jej dużych plecionek i słodkich bułeczek. Musiały 
być rzeczywiście wyjątkowe, skoro do dziś zgodnie wychwalają je najstarsi 
mieszkańcy tej części Ochotnicy. 

Inna karczma żydowska znajdowała się na osiedlu Ustrzyk. Prowadził ją 
stary karczmarz Langer, który mieszkał tam wraz z rodziną. Karczma i dom 
karczmarza stały u stóp góry, którędy wiodła ścieżka z Ustrzyka na górskie 
osiedle Studzionki. Dzieci ze Studzionek codziennie chodziły nią do szkoły. 
Zdarzało się, że dla żartu brały szyszki czy drobne kamienie i ciskały nimi 
w  dach karczmy, aby narobić hałasu. Zaraz potem czym prędzej zmykały 
w górę, aby stary Żyd ich nie rozpoznał. Jednak pewnego dnia Langer za-
czaił się na nich przy oknie i jak tylko zaczęły rzucać, natychmiast wybiegł 
na zewnątrz. Stanął przed domem i wymachiwał zaciśniętą pięścią w stronę 
uciekających dzieci, wołając przy tym z charakterystycznym, żydowskim ak-
centem: Ja wiem, kto Ty jesteś! Ja się poskarżę u Twojego Tate! Figle skończyły 
się dla dzieciaków laniem, trzeba też było iść na dół, przeprosić karczmarza 
i pocałować go w rękę. Ponoć stary Langer wygłosił tyradę, ale na odchodne 
każdy z łobuzów dostał od niego po cukierku. 

W bardzo wielu małopolskich wioskach umysły mieszkańców rozpalały 
opowieści i legendy o żydowskich skarbach, poukrywanych w czasie wojny 
z  obawy przed rabunkiem i  Niemcami. Uosobieniem wszystkich tych le-
gend są powszechne opowieści o „złotych cielcach”. Cielce miały być dla Ży-
dów tak święte oraz cenne, że nikomu ich nie pokazywali i praktycznie nikt 
nigdy ich nie widział. Powszechnie wierzono jednak w ich istnienie. Rów-
nież w Ochotnicy spotykane są opowieści o tajemniczych gościach z Izraela, 
którzy kazali prowadzić się w pewne miejsca, po czym odjeżdżali na zawsze, 
pozostawiając po sobie dziurę w ziemi. 

Jednym z takich miejsc ukrycia skarbu miała być dawna szopa rodziny 
Feldschreiberów w  Ochotnicy Górnej. Rzeczywiście, wiele lat po wojnie 
zjawił się we wsi pewien człowiek, w którym rozpoznano dawnego żydow-
skiego mieszkańca wsi. Następnego dnia gość zniknął, a pod progiem daw-
nej szopy widniała wielka dziura. Wieś huczała od plotek, a  słowo „złoty 
cielec” było na ustach wszystkich. Najprawdopodobniej jednak wcale nie 
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chodziło o  żadnego cielca, zwłaszcza że w  tradycji żydowskiej taki przed-
miot w  ogóle nie występuje. Poza tym ubogich żydowskich mieszkańców 
górskich wsi nigdy nie byłoby stać na zakup figurek ze szczerego złota. Mógł 
więc to być inny „skarb”. W domu Feldschreiberów istniał przed wojną dom 
modlitwy, najwartościowsze były więc zwoje Tory, czyli zapisany po żydow-
sku pięcioksiąg Mojżesza. Tora jest uważana przez Żydów za świętość, dla-
tego w czasie prześladowań i pogromów starano się ją dokładnie ukryć, aby 
nie uległa zbezczeszczeniu. 

Żydowskie powidoki

Żydzi mieszkali w  Ochotnicy i  Tylmanowej przez kilka wieków, ale do 
dnia dzisiejszego nie pozostało po ich bytności zbyt wiele śladów. Za-

chowało się kilka budynków związanych z Żydami, np. dawny sklep w osie-
dlu Hologówka i  dom w  osiedlu Leskówka. Miejsca, w  których dawniej 
mieszkali Żydzi, wskazują też dzisiejsze budynki użyteczności publicznej: 
szkoły, urzędy czy ośrodki zdrowia. Prawie wszystkie zostały posadowione 
na terenach przejętych przez państwo w 1945 roku. Ciekawą pamiątką jest 
kapliczka w osiedlu Leskówka. Pochodzi ona z końca XVIII wieku, a według 
legendy została ufundowana przez Żyda, który przeszedł na wiarę katolicką. 
Możliwe, że był nim Karol Ochotnicki – ten sam, który zakupił wyposażenie 
do odbudowanego po pożarze kościoła w Ochotnicy Dolnej. Niestety, nie 
znamy jego pierwotnego, żydowskiego imienia i nazwiska. 

Po Żydach pozostało też kilka nazw miejscowych. „Wajsowe pole”, „Na 
zydoski kawołek”, „Rywcyn las”, „Berkowe”, czy „Las Śtilerów” – przypomi-
nają o swych dawnych właścicielach. W szerokim świecie, m.in. w USA, Au-
stralii i Izraelu żyją też potomkowie garstki ocalałych z Holokaustu ochot-
nickich i tylmanowskich Żydów, w tym również ostatni ocalali.

W Ochotnicy i Tylmanowej pozostały przede wszystkim masowe groby, 
w których pogrzebano łącznie około 30 osób, zamordowanych przez Niem-
ców wiosną 1942 roku. Niestety, żaden z nich nie został do tej pory odpo-
wiednio oznakowany. Zamordowani ochotniczanie wyznania mojżeszowe-
go wciąż czekają na symboliczne choć upamiętnienie.
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KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI

Krzyż Niepodległości stoi na Wzgórzu Zawadowskim, górującym nad 
kościołem w  Ochotnicy Górnej, nieopodal współczesnej dzwonnicy 

kościelnej. Pierwszy krzyż w  tym miejscu został wzniesiony w  1921 roku 
z inicjatywy ks. Antoniego Kolarza i ks. Mikołaja Piechury. Jego uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie odbyło się dnia 11 listopada, z okazji trzeciej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Krzyż był drewniany, miał kil-
ka metrów wysokości, a na jego podstawie znajdowała się blaszana tabliczka 
z wyciętym napisem: „Bogu i Marji na chwałę – Ojczyźnie w hołdzie – na 
pamiątkę Zmartwychwstania Polski 1 listopada 1918 roku”. Krzyż był do-
datkowo ozdobiony metalowymi medalami z wyobrażeniem polskiego orła. 
Odsłonięciu krzyża w  1921 roku towarzyszyły uroczyste nieszpory oraz 
wielka manifestacja patriotyczna mieszkańców Ochotnicy. Przez centrum 
wsi przedefilowała banderia, były też salwy honorowe – jeden z mieszkań-
ców wsi strzelał na wiwat z własnoręcznie wykonanego moździerza. 

W dniach 18–20 października 1944 roku doszło w Ochotnicy do szere-
gu starć z siłami okupanta, nazywanych „bitwą ochotnicką”. Drugiego dnia 
zmagań grupa partyzantów urządziła na Wzgórzu Zawadowskim stanowi-
sko ogniowe. Był to element szerszego planu, zakładającego skoordynowa-
ną akcję przeciwko Niemcom. Partyzanci polscy i sowieccy mieli urządzić 
zasadzki wzdłuż głównej drogi biegnącej przez wieś. Na jedną z nich wybra-
no Wzgórze Zawadowskie. Stanowisko u stóp Krzyża Niepodległości obsa-
dzono kilkoma partyzantami, uzbrojonymi w  ręczny karabin maszynowy. 
Ogień prowadzony m.in. ze stanowiska na Wzgórzu Zawadowskim zupełnie 
zaskoczył Niemców. Wywiązała się strzelanina, w której rannych zostało kil-
ku Niemców, a pędzone drogą zwierzęta w popłochu rozbiegły się po okoli-
cy. Partyzanci nie ponieśli żadnych strat.

Stojący na wzgórzu drewniany krzyż z  1921 roku ostatecznie rozpadł 
się ze starości na początku lat 70. XX wieku. Stojący dziś na jego miejscu 
nowy krzyż został ustawiony w 2009 roku, staraniem mieszkańców Ochot-
nicy Górnej. Wykonany jest z metalu i ma około 10 m wysokości. Znajduje 
się przy nim pamiątkowa tabliczka z napisem nawiązującym do oryginalne-
go. Pod krzyżem odbywają się uroczystości niepodległościowe, najczęściej 
z okazji obchodów święta 11 listopada.
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DROGA KNUROWSKA

Droga Knurowska jest dawną drogą wojskową, łączącą dolinę Dunajca 
z doliną Ochotnicy poprzez położoną nad Knurowem przełęcz. Dłu-

gość drogi wynosi niewiele ponad 10 km. Dystans około 6 km pomiędzy 
Dunajcem w Harklowej a Przełęczą Knurowską, droga pokonuje w 34 za-
krętach, wznosząc się przy tym o ponad 300 m. Pozostałe 4 km od Przełęczy 
Knurowskiej do osiedla Ustrzyk w Ochotnicy Górnej droga pokonuje trze-
ma zakrętami, zbiegając przy tym o blisko 120 m.

Koncepcja i budowa Drogi Knurowskiej

Droga położona jest w niezwykle malowniczym terenie. Podróżując nią od 
Dunajca w stronę Przełęczy Knurowskiej, można dostrzec kilka różnych 

pasm górskich na czele z szeroką panoramą Tatr. Po przekroczeniu przełęczy 
otwiera się z kolei rozległy widok na dolinę Ochotnicy, z wciąż jeszcze zacho-
wanym rolno-pasterskim krajobrazem. Niezależnie od swych walorów tury-
stycznych, Droga Knurowska jest też ciekawym zabytkiem inżynierii wojsko-
wej, jakich niewiele można znaleźć w kraju. Zbudowano ją w 1911 roku na 
miejscu starej drogi biegnącej przez Ochotnicę, która przez stulecia służyła 
jako skrót na drodze królewskiej, łączącej Sądecczyznę z Podhalem. Jej po-
wstanie było konsekwencją ewolucji w doktrynie wojennej Austro-Węgier na 
przełomie XIX i XX wieku, zmierzającej w stronę zwiększania manewrowo-
ści własnych wojsk na przyszłym polu walki oraz zapewnieniu infrastruktury 
umożliwiającej szybkie przerzucanie żołnierzy pomiędzy poszczególnymi 
odcinkami frontu. Równolegle modernizowano też tabor wojsk transporto-
wych; pojawiły się pierwsze oddziały samochodów ciężarowych oraz ciągni-
ki artyleryjskie. Z tych powodów konieczne było zbudowanie nowych dróg, 
pozwalających w strategicznych rejonach na łatwy przerzut dużych jednostek 
wojskowych, łącznie z ich wyposażeniem, w tym zwłaszcza artylerią. Dla ga-
licyjskiego obszaru manewrowego najważniejsza była możliwość przesuwa-
nia wojsk równolegle do linii Karpat. Służyła temu m.in. Galicyjska Kolej 
Transwersalna, otwarta w 1884 roku, a także zbudowana całkowicie od nowa 
Droga Knurowska. Na miejscu starego traktu, pamiętającego jeszcze czasy 
średniowiecza, zbudowano nowoczesną drogę wojskową, dostosowaną do 
wymagań nowej doktryny i możliwości transportu wojsk wraz z taborem. 
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Droga Knurowska została zaprojektowana jako droga wojskowa 1 kate-
gorii, tj. o utwardzonej nawierzchni tłuczniowej, na elastycznej podbudowie 
kamiennej o szerokości jezdni 5 m. W przeciwieństwie do poprzedniej drogi 
wiodącej na wprost, nowa droga pokonywała różnice wzniesień stopniowo, 
wijąc się po zboczu wieloma zakrętami. Jednakowy, niewielki spadek dro-
gi i ostre zakręty były dostosowane głównie do ruchu pojazdów konnych, 
które miały nią ciągnąć ciężkie tabory wojskowe. Na zakrętach wyprofilo-
wano tzw. mijalnie, tj. poszerzenia umożliwiające wyminięcie się długich za-
przęgów oraz odpoczynek dla zwierząt pociągowych bez blokowania drogi.  
Dla zabezpieczenia nawierzchni przed rozmywaniem zbudowano kilka-
naście kamienno-betonowych przepustów, w  większości zachowanych do 
dziś. Drogę obsadzono jesionami – w zamyśle te rozłożyste drzewa miały 
chronić ruchy własnych wojsk przed obserwacją z powietrza. Wzniesiono 
też dwa mosty. Pierwszy z nich stoi u wylotu Doliny Bartosówki w Ochot-
nicy Górnej. Jest to masywny, kamienny, most łukowy o  unikatowej kon-
strukcji – jest wygięty, a jego przyczółki znajdują się na różnych poziomach. 
Drugim był potężny, drewniany most na Dunajcu. Dziś na jego miejscu stoi 
nowoczesny, duży most betonowy.

Droga Knurowska na pocztówce z lat 50. XX wieku (ze zbiorów Wojciecha Muleta)
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Budowę drogi nadzorowali inżynierowie włoscy, jednak robotnikami re-
alizującymi prace była miejska biedota, najmowana przez rząd monarchii 
do robót publicznych. Ludzie ci wykorzystywani byli najczęściej do budowy 
kolei, dlatego powszechnie nazywano ich robotnikami kolejowymi (niem. 
Bahnarbeitern), niezależnie od rodzaju wykonywanej akurat pracy. Od tego 
określenia przezwano ich barabami, a drogę, którą budowali zaczęto nazy-
wać „Gościńcem Barabów”. 

Droga Knurowska w działaniach wojennych

Po wybuchu wojny, w  obliczu szybkich postępów wojsk carskich jesie-
nią 1914 roku, dowództwo austro-węgierskie rozpoczęło w Karpatach 

gorączkowe prace fortyfikacyjne, które objęły również dolinę Ochotnicy. 
Na Przełęczy Knurowskiej rozpoczęto budowę polowego punktu oporu, 
jednak umocnień na przełęczy nigdy nie ukończono. Zmiana sytuacji na 
froncie w grudniu 1914 roku i odepchnięcie Rosjan daleko na wschód spra-
wiły, że fortyfikacje w  tym miejscu przestały być potrzebne. Relikty tych 
umocnień do dziś są czytelne w terenie. U stóp wzgórza, wokół którego roz-
planowany był punkt oporu, zachowane są ślady schronu z obiegającym go 
rowem strzeleckim. Obok znajduje się stanowisko artyleryjskie, z wyższymi 
platformami dla korekcji ognia lub dla piechoty. Stanowisko to osłonięte 
jest poprzecznicą. Na skraju lasu, tuż przy szlaku turystycznym, widoczne są 
charakterystycznie załamane ślady rowów strzeleckich. 

We wrześniu 1939 roku na Przełęczy Knurowskiej ulokowana była polska 
czata w sile drużyny KOP, która alarmować miała o ewentualnych próbach 
obejścia polskich stanowisk w dolinie Dunajca przez Ochotnicę. 3 września 
meldowała ona gołębiami o pochodzie oddziałów słowackich i towarzyszą-
cych im rzekomo czołgach (co nie było zgodne z prawdą). Widząc nadcią-
gające przeważające siły wroga, placówka wycofała się bez walki i przeszła 
do Ochotnicy Górnej. O pięciokilometrowej kolumnie piechoty słowackiej 
meldowało też w godzinach przedpołudniowych polskie lotnictwo. Wysła-
ne tego dnia nad Podhale i  Beskidy dwie maszyny Lublin R.XIII D z  56. 
Eskadry Obserwacyjnej, mimo ostrzału ze strony obrony przeciwlotniczej, 
skutecznie wykonywały swoje zadania, a załoga – por. obs. Mieczysław Mar-
col i por. pil. Antoni Jankowski – z wysokości 200–400 m dokładnie prze-
śledziła ruch rozciągniętej na Przełęczy Knurowskiej słowackiej piechoty. 
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Ruch Słowaków na tym odcinku spowalniały drewniane zapory drogowe 
i rozebrane częściowo mosty.

Przełęcz była też w kolejnych latach świadkiem różnych działań party-
zanckich. 22 września 1944 roku Władysław Oczkoś „Władek” wraz z Al-
fredem Pintscherem „Alfem” wyjechał z Ochotnicy Górnej w stronę Knu-
rowa posiadanym przez partyzantów IV batalionu 1. PSP AK samochodem.  
Ponieważ droga ochotnicka nie była w  zasadzie uczęszczana przez Niem-
ców, którzy również bardzo rzadko zjawiali się w Knurowie, zarówno „Wła-
dek”, jak i „Alf ” nie przebierali się w stroje cywilne, tylko jechali w swoich 
codziennych mundurach partyzanckich. Najprawdopodobniej zamierzali 
przebrać się dopiero przed wjazdem na uczęszczaną przez Niemców szo-
sę Krościenko–Nowy Targ, zwłaszcza że Oczkoś miał tego dnia jechać do 
Krakowa. Możliwe, że właśnie w tym celu urządzili krótki postój przed sa-
mym Knurowem. Niestety, w tym samym z naprzeciwka momencie nadje-
chał samochód niemiecki, wiozący kilku żołnierzy Luftwaffe z Czorsztyna.  
Nie mogąc zawrócić na wąskiej drodze, uzbrojeni tylko w  pistolety par-
tyzanci zaczęli uciekać. Wówczas zdezorientowani początkowo Niemcy 
otworzyli ogień z  broni maszynowej. Pintscher zdołał bezpiecznie dobiec 
do lasu, natomiast Oczkoś został skoszony serią. Niemcy, obawiając się tego, 

Droga Knurowska w czasie działań wojennych w 1914 roku (rys. Krzysztof Wielgus)
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że w lesie może znajdować się większa grupa partyzantów, pospiesznie od-
jechali do Knurowa, zabierając jednak ze sobą samochód. Na szczęście nie 
widzieli zwłok zabitego partyzanta i nie zdążyli go zrewidować, gdyż miał 
przy sobie plik prywatnych listów żołnierzy AK do rodzin, które miał wy-
słać w Krakowie. Jeszcze tego samego dnia patrol partyzancki odnalazł ciało 
„Władka” i 26 września 1944 roku został on, w asyście ks. Śledzia, pochowa-
ny na cmentarzu w Ochotnicy Górnej.

Odcinek Drogi Knurowskiej, biegnący z Ochotnicy Górnej do Przełęczy 
Knurowskiej, w 2006 roku został wyremontowany ze środków Unii Euro-
pejskiej, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony zabytków sztuki inżynier-
skiej. Wartości historyczne i krajobrazowe drogi zostały opisane na kilkuna-
stu tablicach informacyjnych, rozmieszczonych na Przełęczy Knurowskiej 
oraz wzdłuż drogi po jej ochotnickiej stronie.

TYLMANOWSKA BASTA

Basta (540 m n.p.m.) to skaliste wzgórze w Tylmanowej, leżące tuż przy 
ujściu rzeki Ochotnicy do Dunajca, górujące nad szosą Nowy Sącz– 

Krościenko. Basta jest ostatnim szczytem długiego grzbietu górskiego, cią-
gnącego się od Lubania przez Makowicę i  Pasterski Wierch aż do Dunaj-
ca, stanowiącego odwieczną granicę pomiędzy Ochotnicą a  Tylmanową. 
Grzbietem tym poprowadzony jest zielony szlak turystyczny PTTK.

Pochodzenie nazwy Basta można tłumaczyć na kilka sposobów. Według 
ustnych przekazów znanych z Tylmanowej, na szczycie wzgórza miała stać 
średniowieczna wieża strażnicza, od której nazwano wzgórze Bastą. Nieste-
ty, ze względu na brak dokumentów źródłowych, legendy tej nie udało się 
naukowo zweryfikować. Obecnie w miejscu, w którym miała się znajdować 
domniemana wieża, znajduje się szczytowa stacja tzw. Kalwarii Tylmanow-
skiej. Podczas jej budowy teren został zniwelowany, przez co ewentualne 
archeologiczne relikty wieży, o ile istniały, mogły ulec zniszczeniu. Możliwe 
też, że nazwa wzgórza pochodzi od jego formy morfologicznej – od stro-
ny Dunajca wzgórze pnie się w górę prawie pionowymi, skalnymi ścianami. 
Kilka wieków temu miała ona prawo kojarzyć się mieszkańcom z obwaro-
waniami starosądeckiego klasztoru czy basztami broniącymi królewskiego 
zamku w Nowym Sączu. 
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Warto też zwrócić uwagę na fakt, że basztami nazywano niekiedy w Kar-
patach stare, olbrzymie jodły, rosnące na szczytach gór. A zatem na Bascie 
mogło niegdyś stać jakieś wielkie, charakterystyczne drzewo, z  daleka wi-
doczne dla osób podróżujących starym traktem królewskim, przebiegają-
cym u stóp wzgórza. Jednak z braku jakichkolwiek przekazów ustnych lub 
innych uchwytnych dziś śladów, ta próba wytłumaczenia nazwy Basta musi 
pozostać czysto teoretyczna.

Jesienią 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, w obliczu szybkich po-
stępów carskich armii, dowództwo austro-węgierskie przystąpiło do wzno-
szenia fortyfikacji polowych, osłaniających koncentrację własnych wojsk 
przed planowanym kontruderzeniem. W ramach tych prac na Bascie zbudo-
wano niewielki punkt oporu, którego zadaniem była obrona skrzyżowania 
dróg u wylotu doliny Ochotnicy. Punkt składał się z dwóch stanowisk dla 
karabinów maszynowych, połączonych ze sobą krótkim odcinkiem okopu. 
Na podstawie wymiarów obiekty te można interpretować jako standardowe, 
drewniano–ziemne stanowiska ciężkiego karabinu maszynowego Schwarz-
lose wz. 1907, przykryte stropem z drewnianych belek obsypanych ziemią. 
Stanowiska tego typu były powszechnie wznoszone przez armię austro-wę-
gierską w terenie górskim, np. na frontach we Włoszech i na Bałkanach. 

Wysadzony w 1939 roku fragment tylmanowskiej Basty (ze zbiorów Dawida Golika)
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Po przełamaniu rosyjskiej obrony pod Limanową i kontynuowaniu ude-
rzenia na wschód przez wojska austro-węgierskie, konieczne stało się zabez-
pieczenie doliny Ochotnicy przed przenikaniem Rosjan. Zadanie obrony 
pozycji na Bascie powierzono oddziałowi specjalnemu, który obsadził sta-
nowiska na początku grudnia 1914 roku. Dnia 9 grudnia Rosjanie przypu-
ścili atak na umocnienia, wspierając się przy tym artylerią. Atak ten został 
odparty. 10 grudnia znów doszło do wymiany ognia, jednak rankiem tego 
dnia do Tylmanowej dotarły posiłki austro-węgierskie, wysłane z Nowego 
Targu, w tym również oddziały Legionów Polskich. W tej sytuacji Rosjanie 
odstąpili spod Basty, a wkrótce rozpoczęli odwrót na całym froncie.

We wrześniu 1939 roku Basta po raz kolejny stała się świadkiem działań 
wojennych. W sierpniu 1939 roku, w obliczu nadciągającej wojny w Tylma-
nowej rozpoczęto gorączkowe wznoszenie fortyfikacji polowych. Niestety, 
umocnień tych nie udało się ukończyć przed wybuchem wojny. 4 września 
obrońcy po wycofaniu się na punkt oporu na Wietrznicy wysadzili fragment 
stoku Basty, aby zatarasować przebiegającą u  jej stóp drogę i opóźnić marsz 
nacierających wojsk niemieckich. Na zboczu Basty umieszczono też stano-
wisko ręcznego karabinu maszynowego. Dopiero po opanowaniu wzgórza 
możliwe stało się niemieckie natarcie na centrum polskiego oporu. Zacięta 
obrona Wietrznicy trwała dobę, w  obliczu zagrożenia otoczeniem, w  nocy  
z 4 na 5 września, Polacy opuścili pozycję i wycofali się w stronę Nowego Sącza.

Na początku lat 80. XX wieku na Bascie rozpoczęto budowę drogi krzy-
żowej, nazywanej dziś Kalwarią Tylmanowską. Składa się ona z  16 stacji 
drogi krzyżowej, rozmieszczonych wzdłuż ścieżki prowadzącej od kaplicz-
ki stojącej u  stóp wzgórza aż na szczyt Basty, na którym stoi ostatnia sta-
cja. Kalwaria powstała z  inicjatywy ówczesnego proboszcza Tylmanowej,  
ks. Józefa Dominika, który chciał w  ten sposób zaprotestować przeciwko 
wprowadzeniu w  Polsce stanu wojennego. Rzeźby wykonał pochodzący 
z  Tylmanowej artysta-rzeźbiarz – Tomasz Zabrzeski. Kalwarią opiekuje się 
młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. 

W  setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopa-
da 2018 roku odsłonięto u stóp wzgórza tablicę pamiątkową, poświęconą 
„Bohaterom walk z lat 1914–1920”, a 26 października 2019 roku zaprezen-
towana została w tym miejscu kolejna tablica – upamiętniając 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej i walki pod Tylmanową.
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OSIEDLE RZEKA

Osiedle Rzeka w  Tylmanowej jest jednym z  kilku osiedli tej wsi,  
leżących w dolinie Ochotnicy w pobliżu jej ujścia do Dunajca. Praw-

dopodobne początki tego osiedla wraz z próbą wyjaśnienia pochodzenia 
jego nazwy zostały już omówione w rozdziale 1. Nie udało się dotrzeć do 
dokumentów wyjaśniających dokładną datę oraz okoliczności towarzyszą-
ce przyłączeniu tej części doliny Ochotnicy do Tylmanowej. Bezsprzecz-
nie w 1665 roku Ochotnica opierała się jeszcze o Dunajec, granica z Tyl-
manową biegła wówczas grzbietem górskim przez Bastę, Makowicę aż na 
Lubań. Śladem tej granicy są nazwy pól „Styki” (kilka), leżące na szerokim 
siodle pomiędzy górami Basta i Makowica, układające się wzdłuż przebie-
gu dawnej granicy.

Osiedle Rzeka było na przestrzeni XX wieku świadkiem wielu wyda-
rzeń historycznych, począwszy od starć żołnierzy austriackich i rosyjskich  
w 1914 roku. We wrześniu 1939 roku uległo częściowemu zniszczeniu pod-
czas walk obronnych Wojska Polskiego z Niemcami i Słowakami, po któ-
rych przez jakiś czas znajdował się tam zbiorowy grób wojenny poległych 
w boju żołnierzy. Trzy lata później w pobliżu osiedla miały też miejsce roz-
strzeliwania ludności żydowskiej. Do dnia dzisiejszego w miejscu mordów 
znajdują się nieoznaczone groby przynajmniej kilkunastu ofiar Niemców.

Co istotne, z Rzeką wiąże się też jedna z najgłośniejszych akcji partyzanc-
kich IV batalionu 1. PSP AK. 28 listopada 1944 roku wracający do obozu 
ppor. Adam Winnicki „Pazur” oraz towarzyszący mu adiutant „Lamparta” 
por. Józef Przedrzymirski „Sokół” zdecydowali się po drodze rozbroić po-
nad 20-osobową placówkę Wehrmachtu, która od 23 listopada ochraniała 
naprawę mostu drogowego na szosie Nowy Sącz–Krościenko. Prace przy 
odbudowie zniszczonego przez partyzantów mostu prowadziła firma St. Pa-
cha z Krakowa, a nadzorować ją mieli funkcjonariusze Organisation Todt 
(OT). Stanowiący ochronę tych prac żołnierze z 7. kompanii 1017. batalio-
nu ochrony zajmowali jedyny znajdujący się w tym czasie „na Rzece” muro-
wany budynek należący do rodziny Jurczaków i, według informacji uzyska-
nych przez AK od mieszkańców Tylmanowej, byli bardzo dobrze uzbrojeni. 
Placówka przeszkadzała w swobodnym poruszaniu się i wymuszała obcho-
dzenie jej przez powracających z akcji partyzantów. 
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Choć nie planowano wcze-
śniej ataku na nią, akowcy zdecy-
dowali się zaryzykować i spróbo-
wać ją rozbroić. Ich grupa liczy-
ła tego dnia 28 ludzi – nie było 
jednak sensu angażować w  akcję 
wszystkich, gdyż nie chodzi-
ło o  szturm budynku (nie miał 
szans powodzenia), lecz o  skło-
nienie Niemców do poddania się. 
Zdecydowano więc, że na Rzece 
w  celu wykonania akcji pozo-
stanie zaledwie 8 partyzantów, 
a  pozostali (20 ludzi), pod do-
wództwem pchor. Mikołaja No-
wickiego „Rosomaka”, odejdą na 
bezpieczną odległość i zatrzyma-
ją się pod kościołem w Ochotni-
cy Dolnej. Aby zmusić Niemców 
do poddania się, „Pazur” wysłał 
najpierw za pośrednictwem miej-
scowego górala list do komen-

danta placówki, wzywający go do poddania się. Niemcy jednak nie potrakto-
wali tego listu poważnie i nie odpowiedzieli na niego – przypuszczalnie dla-
tego, że mieli zostać jeszcze tego samego dnia zluzowani przez nową załogę. 

Samą akcję w barwny sposób opisał Zbigniew Faix-Dąbrowski: Decyzja 
zaatakowania placówki zapadła natychmiast, grupa uderzeniowa podeszła 
pod zabudowania, ostatnie szczegóły ataku ustalono błyskawicznie na miejscu. 
Najpierw rzucono granat pod nogi przechadzającego się przed placówką 
wartownika, który został ranny, a następnie ostrzelano budynek z erkaemu. 
Z jego wnętrza wybiegł z pistoletem w ręku jeden Niemiec w mundurze OT, 
który jednak potknął się i  upadł – co najprawdopodobniej uratowało mu 
życie, gdyż tuż nad jego głową przeleciała seria z broni maszynowej. W stro-
nę placówki strzelali też z  posiadanych peemów por. „Sokół” i  ppor. „Pa-
zur”. Niemcy byli w szoku, nie ostrzeliwali się dalej, ale też nie wychodzili 

Szkic akcji na placówkę niemiecką w Tylmanowej 28 listopada 
1944 roku (rys. Zbigniew Faix-Dąbrowski)
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z budynku – dopiero ponaglani wydawanymi przez partyzantów komenda-
mi wyszli na zewnątrz i dali się rozbroić. Sytuacja była bardzo trudna rów-
nież dla partyzantów, gdyż dochodziła godzina 8.00 rano i w każdej chwili 
szosą mogły nadjechać samochody z wojskiem lub policją niemiecką. Poza 
tym Niemcy z  placówki zaczęli powoli orientować się, że rozbrojeni zo-
stali przez kilkuosobowy patrol, a nie duży oddział partyzancki. Kolumna 
z Niemcami zaczęła wolno iść w kierunku Ochotnicy. Na szczęście zaalar-
mowany strzałami pchor. „Rosomak” zawrócił w stronę Rzeki i przyłączył 
się do rozbrajania placówki: [...] część żołnierzy zostawił dla dalszego ich 
konwojowania, a z częścią pobiegli dalej ku placówce. Zajęli się tam zabezpie-
czeniem broni, załadunkiem jej i wyposażenia na ściągnięte szybko furmanki, 
zlikwidowaniem ubezpieczenia terenu i  nadzorowaniem całego transportu.  
Ze strony partyzantów nikt nie został ranny, natomiast Niemiec, przed któ-
rym wybuchł granat, wymagał pomocy lekarskiej i został zaraz po akcji ode-
słany furmanką do Krościenka. W  ręce partyzantów wpadło 16 żołnierzy 
Wehrmachtu oraz członek Organisation Todt. Podczas wymiany strzałów 
zdołał uciec członek załogi, który akurat przed atakiem znajdował się nad 
brzegiem Dunajca. Akowcy zdobyli dużą ilość uzbrojenia i  wyposażenia 
wojskowego: 1 erkaem Spandau (MG 42), 2 włoskie pistolety maszynowe 
Beretta, 5 karabinów tzw. dziesięciostrzałowych, 10 karabinów, 4 pistolety, 
4 pięści pancerne (Panzerfausty), 40 granatów, 5 tys. sztuk amunicji oraz  
20 kompletów mundurów i oporządzenia, a także rower.

Na kilka tygodni przed końcem wojny, 22 grudnia 1944 roku, esesma-
ni z  karnej kompanii Matingena dokonali pacyfikacji osiedla Rzeka, zabi-
jając w nim łącznie 9 osób. Wydarzenie to stanowiło swoiste preludium do 
„Krwawej Wigilii” w Ochotnicy Dolnej.

WIETRZNICA

Nazwą Wietrznica określa się charakterystyczne zakole doliny Dunajca 
zlokalizowane na lewym brzegu tej rzeki między Tylmanową a Zabrze-

żą (istnieje też tam niewielkie osiedle o nazwie Wietrznice). Dominuje ono 
nad zbiegiem dolin Dunajca i Ochotnicy, wyrastając 150–200 m ponad ich 
dno. Od zachodu ogranicza je potok płynący spod osiedla Osobie, który 
przecina granica Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej. Nad nim wznosi się Góra 
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Tylmanowska (609 m n.p.m.), przy której łagodnej wierzchowinie, od pół-
nocnej strony, znajdują się rozproszone zagrody osiedla Zarębki, należącego 
do Zabrzeży. Granicę południową stanowi rzeka Ochotnica. W jej dolinie, 
wzdłuż lewego brzegu, biegnie szosa, przy której leżą osiedla Rzeka i Jurki, 
należące do Tylmanowej. 

Teren Wietrznicy ma dogodne warunki dla uprawiania rolnictwa, dlate-
go był zamieszkiwany i wykorzystywany rolniczo od bardzo dawnych cza-
sów. Cała Wietrznica była dawniej osobną wsią, powstałą jeszcze w XIII wie-
ku. Księżna Kunegunda, zakładając w 1280 roku klasztor w Starym Sączu, 
uposażyła go, nadając mu kilka istniejących już wówczas osad. Wśród nich 
wymieniona jest również wieś Wietrnica. W drugiej połowie XV wieku Dłu-
gosz zanotował w Wietrznicy 1 łan sołtysi i 1 łan kmiecy. Wietrznica była 
więc wsią znacznie mniejszą niż Ochotniczka, która w tym samym okresie 
miała już 4 łany kmiece. Wieś została zapewne zniszczona w czasie najazdu 
tatarskiego w 1280 roku. Pod koniec XVIII wieku Wietrznica jest już okre-
ślana jako część Zabrzeży.

Według lokalnych legend, na szczycie wzgórza mieścić się miał kiedyś 
zamek lub grodzisko, po którym jednak nie pozostał żaden widoczny ślad. 
Jego istnienie nie jest wykluczone, gdyż Wietrznica miała od zawsze wyraź-
ne walory obronne, które postanowiono wykorzystać także w  przededniu 
wybuchu II wojny światowej, budując tam w 1939 roku ośrodek oporu dla 
polskich żołnierzy. Po stawieniu czoła przeciwnikowi pod Czorsztynem, 
Krościenkiem nad Dunajcem i w Ochotnicy Dolnej, kolejnym etapem dzia-
łań obrońców miało być wycofanie wszystkich jednostek do Tylmanowej – 
właśnie na Wietrznicę. Ośrodek ten składał się z umocnień polowych, prze-
widzianych dla sił batalionu, a  także rozpoczęto tam prace przy budowie 
schronów żelbetowych, których jednak nie zdążono wykonać. We wrześniu  
1939 roku, do czasu przybycia głównych sił Oddziału Wydzielonego „Ro-
man”, ośrodek ten zabezpieczał pluton (bez drużyny) z 2. kompanii batalionu 
ON „Limanowa”, dowodzony najprawdopodobniej przez ppor. rez. Czesława 
Barańskiego. W jednym z wykopów fundamentowych pod schron umieszczo-
no w tym czasie rosyjską armatę, stanowiącą jedyną cięższą broń obrońców. 

Wieczorem 3 września 1939 roku do tzw. załogi bezpieczeństwa dołączyli 
także polscy żołnierze wycofani spod Krościenka nad Dunajcem (kompania 
KOP i kompania ON) oraz wzmocniona ciężkimi karabinami maszynowymi 
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kompania KOP przysłana na ten odcinek ze Starego Sącza. Przez cały kolej-
ny dzień trwały zacięte walki o wzgórze, toczone między nielicznymi żołnie-
rzami dowodzącego obroną kpt. Romana Wróblewskiego a  nacierającymi 
pułkami niemieckich strzelców górskich i  jednostkami słowackimi. Polska 
obrona nie została przełamana, a żołnierze w obawie przed okrążeniem do-
piero o zmroku wycofali się w stronę Zabrzeży i Starego Sącza. 

Zadaniem zaprojektowanego w tym miejscu ośrodka oporu było zatrzy-
manie przeciwnika, posuwającego się z Krościenka nad Dunajcem w stronę 
Zabrzeży oraz z Ochotnicy Dolnej do Tylmanowej. W związku z tym forty-
fikacje musiały być zwrócone frontem zarówno na południe, skąd spodzie-
wano się głównego natarcia, jak i na zachód. Docelowo zabezpieczone miały 
być również skrzydła ośrodka, a także jego tyły, co pozwalałoby na podjęcie 
walki w okrążeniu. Warunki naturalne zakola Dunajca pod Wietrznicą były 
pod względem obronnym wyjątkowo sprzyjające. Grzbiet był częściowo 
porośnięty lasami lub zagajnikami, poprzecinany jarami i  drogami, które 
ułatwiały skryte przesuwanie jednostek lub ewakuację rannych. Zawczasu 
rozpoznano też ewentualne drogi odwrotu – przez Boczów i  Zabrzeż do 
Łącka, a także przez Dunajec i Zarzecze w kierunku Łącką lub Brzyny.

Ośrodek oporu opierać miał się na żelbetowych schronach, których 
powiązania ogniowe uzupełniałyby pozycje polowe, eliminujące też pola 
martwe. Rozpoczęte latem 1939 roku prace ziemne koncentrowały się na 
przygotowaniu przynajmniej części wykopów fundamentowych pod schro-
ny oraz na budowie punktu oporu dla kompanii, która miała ryglować zbieg 
dolin w newralgicznym rejonie tzw. Siwej Górki. Budowę drugiego punktu 
oporu, zamykającego kierunek zachodni (od strony Ochotnicy Dolnej), je-
dynie rozpoczęto, na co wskazują nieliczne ślady łączenia okopów w rejo-
nie wykopów fundamentowych pod schrony. Przygotowano tu natomiast 
punkty obserwacyjne i stanowiska ciężkiej broni piechoty. Również trzeci 
punkt oporu, mający osłaniać lewe skrzydło i  tyły ośrodka, znajdował się 
w początkowej fazie budowy. Już w trakcie walk zaczątki obu skrzydłowych 
punktów oporu uzupełniono wykonanymi ad hoc dołkami strzeleckimi. 

Punkt oporu na Siwej Górce, powyżej osiedli Rzeka i Jurki, był przygo-
towany dla kompanii piechoty KOP, wzmocnionej plutonem ciężkich kara-
binów maszynowych. W pierwszej linii, przygotowywanej przypuszczalnie 
dla czterech drużyn, zachowane do dziś umocnienia tworzą trzy krótkie 
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odcinki. Kilkanaście metrów nad nimi, na lizjerze lasu, zachował się z ko-
lei masywny rów strzelecki z sześcioma niszami dla strzelców oraz stanowi-
skiem ciężkiego karabinu maszynowego, należący już do drugiej linii oko-
pów. Oferuje on najlepsze warunki obserwacji przedpola na całej pozycji. 
Ku zachodowi wchodzi on w las, przechodząc w rów łączący, który przecina 
płytki parów, a następnie uchodzi do dolinki. Łączna rozpiętość drugiej li-
nii, mającej charakter ciągły, wynosi aż 190 m. Jej lewe skrzydło znajdowa-
ło się na skraju lasu, a prawe – w rzadkim zagajniku, w którym wykonano 
przecinki. Odcinków czynnych miały bronić drużyny drugiego rzutu obu 

Mapa ścieżki edukacyjnej po umocnieniach polskich na Wietrznicy (rys. Piotr Sadowski)
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plutonów, wspierane przez broń maszynową. W razie konieczności, linia ta 
mogła być miejscem ewakuacji drużyn obsadzających pierwszą linię (mogły 
ewakuować się w górę, osłonięte zboczami dolinek lub drogami leśnymi), 
a następnie stanowić podstawę do przeciwnatarcia w celu odzyskania przed-
niej linii obrony.

Trzeci pluton miał prawdopodobnie stanowiska na lewym skrzydle, po 
przeciwległej stronie dość głębokiej doliny. W jej górnej części znajduje się 
pojedyncze stanowisko, prawdopodobnie ręcznego karabinu maszynowe-
go, który miał ryglować ten kierunek. Około 100 m na zachód od końca 
drugiej linii okopów i na tej samej wysokości (470 m n.p.m.), pod krawędzią 
osuwiska, wykonano kręty odcinek rowu strzeleckiego o rozpiętości około 
70 m. Zdjęcia lotnicze, wykonane 5 lat po zbudowaniu pozycji, ujawniają 
ślady prowadzonych tu prac ziemnych. Nie można wykluczyć, że zamierza-
no ulokować tu jeden ze schronów żelbetowych, prawdopodobnie w formie 
blokhauzu (do ognia czołowego i bocznego). 

Ostatni element zachowanej pozycji znajduje się 80 m dalej na wschód, 
na zboczu kolejnej doliny. Jest to gniazdo dla drużyny, złożone z  dwóch 
odcinków okopów, kształtem zbliżone do wydłużonej elipsy. Najprawdo-
podobniej w nocy z 3 na 4 września 1939 roku starano się ten pododcinek 
dodatkowo rozbudować. Świadczyć o  tym mogą wnęki strzeleckie, które 
wykopano na około 100-metrowym odcinku pomiędzy okopami. 

Drugim, rozpoczętym już w połowie sierpnia 1939 roku, elementem sys-
temu obrony były wykopy fundamentowe pod przyszłe fortyfikacje stałe. 
Prace te, prowadzone przez wojsko, kompanię saperów i miejscową ludność, 
nadzorowało Kierownictwo Robót Nr 20. Nie są znane dokładne plany 
ufortyfikowania Wietrznicy, niemniej zachowane ślady prac pozwalają na 
przypuszczenie, że umocnienia miały się składać się z dwóch grup. Pierwsza 
była budowana w rejonie zachodniego wierzchołka Wietrznicy. Na skraju 
rzadkiego lasu, około 100 m na południe od kulminacji, znajduje się wko-
pany w  stok, a  otwarty na południe, trapezoidalny wykop. Według zebra-
nych relacji, to prawdopodobnie właśnie w nim zlokalizowano stanowisko 
rosyjskiej armaty pozycyjnej wz. 1902. W odległości 130 m na południo-
wy wschód od tego miejsca mamy nieco zatarty kolejny wykop o  prosto-
kątnym dnie. Z kolei 150 m na zachód od pierwszego obiektu znajduje się 
trzeci wykop, ukończony tylko częściowo i mający mieć docelowo postać 
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prostokąta zwróconego dłuższym bokiem na południowy zachód. Z kolei 
na zachód od wierzchołka, nieopodal samotnego gospodarstwa, znajduje 
się domniemany czwarty wykop fundamentowy, otwarty w kierunku połu-
dniowo-wschodnim, niemal schowany na przeciwstoku, ale ze znakomitym 
widokiem na rozległe wypłaszczenie pomiędzy wierzchołkami Wietrznicy. 
Prawdopodobnie wylane w tych wykopach schrony miały współpracować 
ze sobą, kładąc płaskie zapory ogniowe na przedpole sąsiadów, wzorem roz-
wiązań z innych beskidzkich ośrodków oporu.

Budowa polowych punktów oporu osłaniających skrzydła pozycji na Si-
wej Górce rozpoczęła się prawdopodobnie jeszcze w  sierpniu 1939 roku. 
Nie można jednak wykluczyć, że fortyfikacje te były dopiero wytrasowane, 
a pierwsze prace przy ich budowie miały miejsce już we wrześniu. 

Punkt oporu na prawym skrzydle był zlokalizowany w  bezpośrednim 
sąsiedztwie pierwszych trzech wykopów fundamentowych, co potwierdza-
łoby hipotezę, że miały się w nich się znajdować małe schrony – stanowiska 
dla ciężkich karabinów maszynowych, stanowiące wzmocnienie pozycji 
polowej. Rozpoczynał się około 320 m na północ od zachodniego skraju 
pozycji na Siwej Górce, a odcinek dzielący oba punkty oporu można było 
pokonać skrycie, poruszając się lasem bądź terenem, wówczas silnie zakrza-
czonym. Pozycje zaczynały się na skraju kolejnego zagajnika. Tutaj zacho-
wały się relikty krótkiego – częściowo niezachowanego – rowu z  dwiema 
niszami dla strzelców oraz kilka wykopanych ad hoc, jednoosobowych sta-
nowisk. Na przedpolu wykopu fundamentowego znajduje się nieukończo-
ny rów strzelecki, a dalej 4 małe wnęki. 

W  odległości 100 m na północ od wykopu nr 1, już na przeciwstoku, 
znajduje się okrągłe stanowisko moździerzowe, przed nim – niegdyś na 
skraju lasu – punkt obserwacyjny, a 45 m na wschód i nieco niżej – praw-
dopodobnie stanowisko drugiego moździerza, urządzone pośród wysokiej 
sterty kamieni, także na skraju lasu. Ogniem moździerzy można było wspie-
rać oba punkty oporu (zasięg pocisków wynosił około 3 km).

Kolejne okopy znajdują się blisko linii grzbietu, pod zachodnim szczy-
tem Wietrznicy. Są to trzy duże stanowiska połączone z punktem obserwa-
cyjnym. Wytyczono je i  wykopano najprawdopodobniej dopiero w  nocy 
z 3 na 4 września 1939 roku. Umieszczony tutaj karabin maszynowy Maxim  
wz. 1908 miał ostrzeliwać leżącą poniżej, doskonale widoczną szosę (odcinek 
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od osiedla Michałki w Ochotnicy Dolnej po Rzekę) oraz mostek na potoku 
Osobie. W jego pobliżu znajdują się trzy małe okopy. Pozycja drugiego cięż-
kiego karabinu maszynowego znajdowała się na zachodnim krańcu wierz-
chowiny, w  pobliżu drogi grzbietowej. Zachowane tu stanowisko posiada 
krótki rów dobiegowy i  zlokalizowany obok punkt obserwacyjny. Jest zo-
rientowane na zachód, z możliwością ryglowania kierunku na osiedle Oso-
bie oraz wzdłuż grzbietu, na Tylmanowską Górę. 

Pozycje prawoskrzydłowego plutonu zostały również przygotowane  
ad hoc, nocą z 3 na 4 września, po stwierdzeniu zagrożenia od strony Ochot-
nicy. Wykonano je na stoku porośniętym rzadkim lasem. Są wyraźnie ugru-
powane drużynami – w  tym dwiema w  pierwszej linii: lewoskrzydłowa 
zorientowana jest na południowy zachód, a  prawoskrzydłowa na zachód, 
w kierunku osiedli Łukowie i Osobie. Około 20 m za drużyną prawoskrzy-
dłową była etażowo ulokowana trzecia drużyna. 

Przy założeniu, że Wietrznica była przygotowywana jako ośrodek 
oporu kombinowanego batalionu, obronę powinna uzupełniać trzecia 
kompania, stanowiąca normalnie odwód. Jej drugorzędne zadanie obej-
mowałoby ubezpieczanie ugrupowania od strony wschodniej i  północ-
nej, tj. głębokiego lewego skrzydła oraz tyłów ośrodka. Tutaj też powinny 
znajdować się zapasy amunicji i  żywności oraz polowy punkt opatrun-
kowy. Z  umocnień w  tym rejonie zachował się jeden odcinek na stoku 
wschodniego wierzchołka Wietrznicy, 500 m w  linii prostej od osiedla 
Wietrznice. Pozycja ta, wykonana najprawdopodobniej dla około dwóch 
drużyn piechoty, jest cofnięta poza lizjerę lasu, w którym dla odsłonięcia 
pola ostrzału wykonano przecinki. Widok stąd obejmował cały wschod-
ni stok, aż po Dunajec. Zachowane do dziś, dość płytkie okopy biegną 
po poziomicy 520 m n.p.m. łukiem zwróconym frontem na południowy 
wschód i wschód. 

Najważniejsze zachowane obiekty fortyfikacyjne ośrodka oporu zwie-
dzać można od 2009 roku, dzięki powstałej z inicjatywy samorządu i lokal-
nych historyków Ścieżce Historycznej „Wietrznica”.
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WZGÓRZE TARCHAŁOWSKIE

Wzgórze Tarchałowskie (673 m n.p.m.), określane też jako wzgórze 
Tarchały, wznosi się nad centrum Ochotnicy Dolnej, na północnym 

brzegu rzeki Ochotnica – między dolinami Gorcowego i Młynnego. Pokry-
wają je niewielkie lasy oraz pastwiska, przy czym ze szczytu rozciąga się do-
skonały widok na dolinę Ochotnicy i pasmo Lubania. Głównie z uwagi na 
ten walor wzgórze to zostało w 1939 roku objęte pracami fortyfikacyjnymi, 
będącymi elementem przygotowań do obrony doliny Dunajca przed spo-
dziewanym atakiem niemieckim.

Budowę punktu oporu na wzgórzu Tarchały rozpoczęto dokładnie  
7 sierpnia 1939 roku. Tego dnia do centrum Ochotnicy Dolnej przybyła 
kompania KOP, dowodzona najprawdopodobniej bezpośrednio przez kpt. 
Romana Wróblewskiego, która zakwaterowała się w  domach i  stodołach. 
Wraz z  żołnierzami na miejsce przybyli saperzy z  Grupy Fortyfikacyjnej  
Nr 2 oraz żołnierze ze 125. rezerwowej kompanii saperów. Ich zadaniem 
było wytyczenie (trasowanie) w terenie przyszłych umocnień oraz nadzór 
nad pracami, które siłami żołnierzy, robotników i  wezwanej do pomocy 
miejscowej ludności zaczęto wykonywać 8 sierpnia. Okopy zbudowano sto-
sunkowo szybko i po 17 sierpnia część żołnierzy przerzucono w rejon Kro-
ścienka oraz na Rzekę.

Wzgórze Tarchały górowało nad drogą prowadzącą z  Knurowa, przez 
Ochotnicę do Tylmanowej. Droga ta umożliwiała obejście polskich pozycji 
obronnych, zlokalizowanych w dolinie Dunajca pod Kłodnem, co zagraża-
ło bezpośrednim uderzeniem na ośrodek oporu w Wietrznicy od zachodu. 
Przygotowanie fortyfikacji w tym właśnie miejscu gwarantowało zabezpie-
czenie drogi, a  jednocześnie niwelowało możliwość ominięcia przez nie-
przyjaciela pozycji głównej i uderzenia przez osiedle Młynne oraz wieś Za-
sadne na Kamienicę, a stamtąd dalej na Limanową.

Podczas kampanii wrześniowej wzgórze obsadzili żołnierze z  drużyny 
kpr. Szczepana Sułkowskiego, należącej do 2. kompanii batalionu Obrony 
Narodowej „Limanowa”, którzy opuścili je najprawdopodobniej bez walki 
w  nocy z  3 na 4 września 1939 roku, zmuszeni do odwrotu przez posu-
wające się od strony Ochotnicy Górnej oddziały armii słowackiej. Niewy-
korzystane ostatecznie w  walce fortyfikacje polowe, przygotowane przez 
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obrońców na Tarchałach, zachowały się do czasów współczesnych niemal 
w  całości, dzięki czemu możemy dokładniej przyjrzeć się temu, jak ten 
punkt oporu miał wyglądać.

Pozycja składa się z trzech gniazd oporu dla drużyn, wykonanych praw-
dopodobnie w  postaci rowów strzeleckich dla klęczącego z  wyraźnie wy-
odrębnionymi wnękami strzeleckimi i  stanowiskami broni maszynowej, 
a także czwartego odcinka okopów, który prawdopodobnie miał służyć jako 
miejsce odpoczynku dla odwodu. Okopy okalają wierzchowinę wzgórza, 
dlatego też obsada punktu (planowano obsadzenie wzgórza siłami wzmoc-
nionego plutonu) mogła się w nich bronić, nawet będąc w okrążeniu. 

Pierwsze gniazdo oporu dla drużyny było nieco wysunięte na przedpole, 
w stronę głównej szosy. Dziś ukryte w lesie, w 1939 roku znajdowało się na 
jego skraju, z dobrym widokiem na przedpole. Zlokalizowano je na bocznym 
ramieniu wzgórza, opadającym 
w  kierunku styku dolin Ochot-
nicy i  Gorcowego, w  odległości  
500 m od połączenia szosy z dro-
gą do przysiółka osiedla Gorco-
we i  około 100 m powyżej tego 
skrzyżowania. Składał się na nie 
rów strzelecki dla klęczącego z wy-
kopanymi w przedpiersiu niszami 
dla strzelców oraz przypuszczalnie 
trzema stanowiskami przygotowa-
nymi dla erkaemów. Łączna roz-
piętość tego odcinka to około 40 m. 
Kilka metrów niżej, na jego przed-
polu, znajduje się wyraźnie wyod-
rębnione stanowisko obserwacyj-
ne oraz przypuszczalnie gniazdo 
ciężkiego karabinu maszynowego, 
które posiadało doskonałe pole 
ostrzału na drogę oraz dolinę 
Ochotnicy w  kierunku południo-
wym i południowo-zachodnim. 

Fragment zachowanych okopów na wzgórzu  
Tarchałowskim w Ochotnicy Dolnej (fot. Dawid Golik)
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Drugie gniazdo usadowione jest wysoko na południowym stoku 
wzgórza, 250 m na północny-wschód od poprzedniego. Przygotowano je 
w otwartym terenie, z doskonałym widokiem na centrum Ochotnicy Dol-
nej, skąd osłaniało lewą flankę gniazda leżącego poniżej. Dzisiaj ma postać 
płytkich pozostałości wijącego się nieregularnymi zakosami rowu strzelec-
kiego o rozpiętości około 115 m, z wyodrębnionymi niszami strzeleckimi 
i  trzema stanowiskami, przeznaczonymi najprawdopodobniej dla erka-
emów. Gniazdo to znajduje się częściowo na pastwisku, a częściowo na polu 
uprawnym, stąd też rów jest w  dużej części wyrównany, a  jego zachodni 
fragment zanika w terenie. 

Po przeciwnej stronie wierzchowiny, około 300–350 m na północny 
zachód, na wysokości około 670 m n.p.m., zlokalizowano trzecie gniazdo, 
osłaniające prawe skrzydło pierwszego oraz ryglujące dolinę potoku Gor-
cowego. Na odcinku około 90 m rozmieszczono tu nisze dla strzelców, 
zorientowane głównie na północny zachód, czyli broniące pozycji przed 
obejściem od tyłu, z doliny Gorcowego, a także trzy stanowiska broni ma-
szynowej. Obecnie znajduje się ono na skraju lasu i ma zasłonięte przed-
pole, natomiast w  1939 roku było położone pośród pastwisk, z  dobrym 
wglądem na południe, zachód i  północ (wschodnie przedpole zasłaniał 
wierzchołek wzgórza). 

Czwarty odcinek okopów ukryty był w lasku na północnym skraju wierz-
chowiny, a więc już na przeciwstoku. Wielokrotnie załamany rów ma dłu-
gość około 105 m – jedynie w jego wschodniej części znajdują się dwie nisze 
dla strzelców, którzy mieli stąd wgląd na dolinę Młynnego, osłaniając tym 
samym pozycję od wschodu. Prawdopodobnie ten odcinek przeznaczo-
no do ulokowania drużyny odwodowej oraz magazynu zapasów żywności 
i amunicji. W razie zagrożenia rów ten mógł być łatwo przystosowany do 
walki i wykorzystany do ochrony zapola oraz lewej flanki ośrodka. Umiej-
scowienie polskich stanowisk na wzgórzu Tarchały pozwalało więc na za-
trzymanie przeciwnika zmierzającego w  dół doliny Ochotnicy, podjęcie 
walki nawet w warunkach okrążenia, a także na stosunkowo łatwy odskok 
w kierunku północnym – w stronę Zasadnego i Kamienicy, lub też wschod-
nim – ku Wietrznicy.
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SZKOŁA W OCHOTNICY DOLNEJ

Solidny, murowany budynek szkolny w Ochotnicy Dolnej oddano uroczy-
ście do użytku 11 listopada 1938 roku. Jak zapisał w „Gazecie Podhala” 

redaktor Michał Balara: Ochotnica ma opinię wsi biednej i zacofanej. Jedyny do-
chód przynoszą ludności sady i lasy. Dojazd do wsi trudny, droga poprzerywana 
małym, a tak złośliwym potokiem górskim. Z tych ciężkich warunków miejscowi 
działacze starają się wieś wyciągnąć. W rzeczywistości oświata ludu nie stoi tam 
niżej od którejkolwiek wsi w dolinie nowotarskiej. Dali temu wyraz Ochotnicza-
nie ub. niedzieli. Oto w złocisty, piękny dzień jesienny poświęcili i oddali uroczy-
ście do użytku nowy budynek szkolny, murowany, o trzech izbach naukowych, 
sali rekreacyjnej, kancelarii szk[olnej] i mieszkaniem kierownika szkoły. Osiem 
punktów szkolnych jest obecnie w Ochotnicy – zaznaczył w swym przemówie-
niu po dokonaniu poświęcenia nowych murów szkolnych miejscowy proboszcz  
ks. Michał Sotowicz – a  wszystkie czekają na nowe pomieszczenie. Szczęśli-
wym początkiem jest otwarcie pierwszego budynku szkolnego w  Ochotnicy, 
w drogim dla Polaków dniu XX Rocznicy Niepodległości Polski. Uroczystości 

Dawny budynek szkoły w Ochotnicy Dolnej (ze zbiorów Włodzimierza Budarkiewicza)
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towarzyszyło także odsłonięcie tablicy pamiątkowej z inskrypcją: „Ku chwa-
le Ojczyzny, dla dobra nauki, w XX-lecie Niepodległości Polski 1938 r.”. 

W czasie okupacji niemieckiej budynek został zamieniony na posterunek 
tzw. policji „granatowej”. Stacjonowało w  nim kilku polskich policjantów, 
a od 1943 roku przydzielony był do nich jako dowódca niemiecki żandarm 
Heinrich Kunz. Miejsce to cieszyło się ponurą sławą – najpierw podczas 
eksterminacji ochotnickich Żydów, a  później też w  związku z  działaniami 
przeciwko ukrywającym się przed aresztowaniem miejscowym góralom 
i  żołnierzom AK. Zatrudnieni na posterunku policjanci brali m.in. udział 
w głośnej obławie na obóz Oddziału Partyzanckiego AK „Wilk” pod Kiczorą 
28 grudnia 1943 roku, w wyniku której śmierć poniosło dwóch akowców. 
Obóz zaś został zdobyty i zniszczony przez Niemców.

Działania ochotnickich policjantów i  ich niemieckiego zwierzchnika 
nie mogły zostać pozostawione bez reakcji ze strony podziemia. 19 lutego 
1944 roku miały się odbywać w Ochotnicy dwa wesela – jedno w Ochotni-
cy Górnej u Szlagów, a drugie w Ochotnicy Dolnej u Ostowskich. Wywiad 
doniósł, że na tych uroczystościach miał się pojawić komendant posterunku 
policji „granatowej” w Ochotnicy, Władysław Gaweł. Zdecydowano wów-
czas, że należy po cichu pochwycić Gawła i  przy jego pomocy dostać się 
do środka placówki. Frontalny atak na solidny, murowany budynek miał 
bowiem niewielkie szanse powodzenia. Partyzanci zebrali się wieczorem  
19 lutego w Ochotnicy Dolnej i przed domem Ostowskich czekali na przy-
jazd komendanta. Jak zapisała po latach Stefania Jamińska: Rok 1944, 19 lu-
tego. Tego dnia nigdy nie zapomnę, był to dzień, w którym brałam ślub. Wesela 
nie było tylko przyjęcie dla rodziny. Na przyjęcie był zaproszony Komendant 
Gaweł z powodu moich braci [którzy ukrywali się przed wywózką do Rze-
szy]. [Godzina] 20 wieczór, brat Franek go odwoził do Ochotnicy Dolnej, bo 
tam mieszkał. W Dolnej było drugie wesele u Ostowskich, tam partyzanci za-
blokowali drogę, nikogo nie przepuścili. Nadjechał brat z  Gawłem. Gaweł był 
z żoną. Ponieważ na niego czekali zabrali [go] do domu weselnego. Patrol dalej 
[stał] na drodze. Nadeszła 11 czy 12ta nie pamiętam dokładnie godziny, zabrali 
Gawła i brata z koniem na placówkę [policji]. 

Partyzanci po rozbrojeniu Gawła, który miał przy sobie pistolet, uzgod-
nili z  nim warunki poddania posterunku i  zażądali wprowadzenia ich do 
budynku. Kiedy komendant zgodził się na to, zjechano saniami w dół wsi, 
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wystawiono ubezpieczenie i  rozpoczęto akcję. Kiedy tylko drzwi zostały 
otwarte do środka budynku wtargnęli akowcy i wezwali wszystkich do pod-
dania się oraz podniesienia rąk. Większość mieszkających na parterze „gra-
natowych” policjantów była w szoku, jednak początkowo w obawie o własne 
życie nie dawała się rozbroić i zgromadziła się w jednej sali lekcyjnej z bro-
nią gotową do strzału. Dowodzący akcją por. Krystyn Więckowski „Zawi-
sza” chciał uniknąć strzelaniny i niepotrzebnego rozlewu krwi, ale z drugiej 
strony należało się też spieszyć. Stąd też po kolejnym wezwaniu do rzucenia 
broni, do sali, gdzie znajdowali się policjanci, zostały wrzucone 2 granaty 
zaczepne, których wybuch skłonił funkcjonariuszy do poddania się. Tylko 
policjant Sokołowski, będąc najprawdopodobniej w  szoku, cały czas trzy-
mał w ręku broń i został przez partyzantów postrzelony w brzuch. 

Z kolei na piętrze opór stawiał żandarm Heinrich Kunz, który zabary-
kadował się w swoim mieszkaniu i strzelał z pistoletu maszynowego przez 
okno oraz zamknięte drzwi. Od jego kul zginął w  czasie akcji, stojący na 
ubezpieczeniu na zewnątrz budynku, partyzant Walenty Maziarz „Maciek”. 
Walkę na piętrze barwnie opisywał w swoich wspomnieniach Adolf Bałon 
„Ryś”: Już biegnąc w górę usłyszeliśmy strzały pochodzące z piętra, wchodzili-
śmy więc bardzo ostrożnie. Korytarz był pusty, podeszliśmy więc cicho pod drzwi 
jednego z pokoi. Były zamknięte, po chwili zaś z tego pokoju, przez zamknięte 
drzwi poszła seria z broni maszynowej. Oddaliśmy też kilka strzałów z naszych 
pistoletów (miałem Walthera 7,65), „Pokutnik” oddał jedną serię z erkaemu, sy-
tuacja jednak pozostawała bez zmian. Po chwili – stałem najbliżej tych drzwi 
– usłyszałem jakiś ruch za nimi. Uskoczyłem do kuchni obok i w tym momencie 
zobaczyłem jak na korytarz wylatuje wiązka niemieckich trzonkowych grana-
tów. [...] Rozległ się potworny huk, ześcian posypał się tynk, w jednej chwili by-
łem biały jak piekarz. Usłyszałem, że Zagoszcz jest ranny i Pokutnik sprowadza 
go na dół, zostałem więc sam. Rzuciłem pod drzwi najpierw konspiracyjny gra-
nat własnej produkcji tzw. sidol – niestety zawiódł i nie wybuchł [...]. Według 
wspomnień „Rysia” udało mu się jeszcze po cichu podejść pod drzwi i przez 
mały otwór w nich wrzucić do pomieszczenia polski przedwojenny granat 
obronny, który – wybuchając – poważnie ranił Kunza: Po solidnym huku 
usłyszałem jęki z pokoju, nie mogłem jednak poradzić sobie z otwarciem drzwi, 
wezwałem więc na górę Pokutnika z rkm-em. Jedna seria w zamek, weszliśmy 
ostrożnie do środka. W podłodze widniała wielka dziura po wybuchu mojego 
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granatu, nieco z  boku leżał Niemiec mocno pokiereszowany, próbował jednak 
podnieść się i jeszcze strzelać z pistoletu maszynowego. Następna seria Pokutni-
ka sprawę ostatecznie zakończyła. 

Podczas akcji zdobyto bardzo dużą ilość zgromadzonej na posterunku 
amunicji karabinowej, skrzynkę amunicji pistoletowej i dwie skrzynki gra-
natów. Zabrano też 10 sztuk karabinów, w  większości austro-węgierskich 
Mannlicherów, w które uzbrojona była policja „granatowa”, oraz kilka sztuk 
broni krótkiej. Przy Kunzu znaleziono pistolet maszynowy MP–40. Na resz-
tę zdobyczy składały się mundury, pasy z ładownicami, koce i inne elementy 
wyposażenia wojskowego. Bilans starcia był korzystny dla partyzantów – 
zginął Walenty Maziarz „Maciek”, a dwóch partyzantów było rannych (Wła-
dysław Kukla „Zagoszcz” w twarz oraz lekko Bronisław Franczyk „Satyr”), 
z kolei pośród załogi posterunku raniono pięciu policjantów „granatowych”, 
zaś zginął Bezirks-Oberwachtmeister der Gendarmerie Heinrich Kunz. We-
dług niektórych autorów, miał też zostać zastrzelony policjant Bogusławski, 
ale nie udało się tego potwierdzić.

Budynek szkolny służył ochotnickim uczniom także w latach powojen-
nych, jednak ostatecznie został rozebrany i w jego miejscu postawiono nowy 
obiekt. W 2018 roku na jego frontowej ścianie zamontowano kamienną ta-
blicę, nawiązującą treścią do tej z 1938 roku, która uległa zniszczeniu w cza-
sie okupacji niemieckiej.

PRZYSIÓŁEK STUDZIONKI

Przysiółek Studzionki to górskie osiedle Ochotnicy Górnej, położone 
w Paśmie Lubania na łagodnym, południowym zboczu lokalnego wznie-

sienia Majcherek (926 m n.p.m.). Ze Studzionek rozciąga się rozległy widok 
na Tatry, należący do najpiękniejszych w  całych Beskidach. Studzionki są 
też jednym z najwyższej położonych, stale zamieszkałych osiedli w Gorcach. 
Nazwa przysiółka pochodzi od gwarowego określenia miejsca ze źródłami, 
wywodzącego się jeszcze ze staropolszczyzny. 

Powstanie przysiółka należy wiązać z wołoskimi pasterzami, którzy osie-
dlili się w  Ochotnicy na początku XV wieku. Ich gospodarka opierała się 
w  dużej mierze na pasterstwie, dlatego też jednym z  pierwszych działań, 
podjętych przez Wołochów po osiedleniu się na tym terenie, było wypalanie 
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Przysiółek Studzionki. Lata 60. XX wieku (ze zbiorów rodziny Kapłaniaków ze Studzionek)

puszczy i zakładanie na pogorzeliskach pastwisk. Bezpośrednio po ich przy-
byciu powstały wszystkie główne hale wypasowe w  Ochotnicy, z  reguły 
tworzone w  grzbietowych partiach gór. Jednymi z  nich były rozległe hale 
w rejonie Runków, dziś już niestety zupełnie zarośnięte. Hale na Runkach 
powstały być może jeszcze w XV wieku. 

Dla pasterzy spędzających ze stadami letnie miesiące w górach, bardzo 
istotny był dostęp do wody. Poszukiwano zwłaszcza źródeł położonych nie-
daleko hal, leżących w miejscach stosunkowo łatwo dostępnych dla dużej 
liczby zwierząt – stada wołoskie liczyły zapewne po kilkaset sztuk owiec. 
Szczególnie atrakcyjne dla pasterzy były tzw. zimne wody – tj. źródła głę-
binowe, w których woda przez cały rok utrzymuje prawie tę samą tempera-
turę i nie zamarza nawet zimą. Dzięki nim można było zimować zwierzęta 
na halach, bez konieczności sprowadzania ich w doliny oraz zwożenia tam 
dużych ilości paszy. Jednym z takich miejsc były Studzionki. Przysiółek leży 
w pobliżu dawnych hal na Runkach, a tutejsze źródło bije tuż poniżej gór-
skiego grzbietu, jest łatwo dostępne i co najważniejsze – nie zamarza nawet 
przy tęgim mrozie.

Łatwy dostęp do wody i położenie w pobliżu rozległych grzbietów gór-
skich nadających się na hale sprawiło, że Studzionki musiały zostać stosun-
kowo wcześnie dostrzeżone i zagospodarowane przez ludzi. Najstarsza znana 
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wzmianka o przysiółku znajduje się w dokumencie z 1665 roku, sporządzo-
nym przez urzędników kancelarii królewskiej, którzy pojawili się w Ochot-
nicy, aby rozsądzić spór graniczny pomiędzy nią a sąsiednimi wsiami. Z tre-
ści tego dokumentu dowiadujemy się, że polana w owym czasie była duża 
i dobrze zagospodarowana, znajdowały się na niej zabudowania pasterskie, 
a przedmiotem konfliktu była już od jakiegoś czasu. Co ciekawe, dokument 
wymienia również starszą nazwę Studzionek – Ruńczyk, którą należy ro-
zumieć jako „mały Runek”, w odróżnieniu od „dużych Runków”, tj. wspo-
mnianych powyżej hal położonych w  pobliżu, na wschód od Studzionek. 
Obydwie nazwy są pochodzenia wołoskiego (rumuńskie słowo runc oznacza 
szczytową polanę wypasową). Wszystko to pozwala sądzić, że polana u stóp 
Majcherka powstała w  dosyć odległych czasach, była częścią większego 
kompleksu wypasowego, a jej początki sięgają przynajmniej XVI wieku.

Wspomniano już, że w XVII wieku Studzionki były przedmiotem dłu-
gotrwałego konfliktu pomiędzy Ochotnicą a mieszkańcami wsi Szlembark. 
Był to element szerszego sporu, dotyczącego przebiegu granicy pomiędzy 
Ochotnicą a sąsiadującymi z nią od południa wsiami: Harklowa, Szlembark 
i Knurów (tworzących tzw. Państwo Harklowskie). Przynależność teryto-
rialna była o tyle istotna, że przekładała się na prawo do użytkowania po-
lany jako pastwisko i czerpania z niej korzyści (należy pamiętać, że Ochot-
nica była wówczas własnością królewską, administrowaną przez starostę).  
Początkowo mieszkańcy Szlembarku próbowali przejąć Studzionki spo-
sobem – przez pewien czas oddawali do zamku czorsztyńskiego daninę 
za rzekome jej użytkowanie, choć w  rzeczywistości paśli nie na samych 
Studzionkach, lecz w  bezpośrednim ich sąsiedztwie. Spór przerodził się 
w otwarty konflikt, gdy w połowie XVII wieku polanę zagrodził ówczesny 
sołtys Ochotnicy – Jakub Ochotnicki. Mieszkańcy wsi Szlembark wnieśli 
wówczas protest do starosty, który nakazał sołtysowi ochotnickiemu odda-
nie im polany. Ochotniczanie polany odstąpić nie chcieli i  zwrócili się ze 
skargą do króla. Na wieść o tym grupa mieszkańców Szlembarku napadła na 
pasterzy ochotnickich, wypasających na Studzionkach owce, spaliła szałasy 
oraz zniszczyła uprawy. Po tym wydarzeniu w Ochotnicy zawrzało. Miesz-
kańcy wsi wezwali na pomoc zbójników, po czym w grupie około 200 osób, 
uzbrojonych w pałki, pistolety i  rusznice, uderzyli na sąsiadów i przegnali 
ich ze Studzionek oraz pozostałych spornych terenów. Konflikt – w którym 
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padło kilka ofiar – trwał łącznie kilkadziesiąt lat, a zakończyła go dopiero 
specjalnie wezwana komisja królewska, która w 1683 roku precyzyjnie wy-
tyczyła przebieg granicy pomiędzy skonfliktowanymi wsiami, ostatecznie 
potwierdzając przynależność Studzionek do Ochotnicy. 

Studzionki są zamieszkiwane na stałe od co najmniej połowy XVIII wie-
ku. W 1766 roku ostatni starosta czorsztyński, Józef Makary Potocki, prze-
kazał całą polanę w dziedziczne użytkowanie niejakiemu Szymonowi Babo-
niowi, którego rodzina mieszkała u stóp góry Hoborg, w pobliżu Dunajca, 
na granicy wsi Maniowy i  Huba. Baboń postawił sobie na Studzionkach 
dom, w którym osiedlił się wraz z rodziną, stając się protoplastą wszystkich 
dzisiejszych rodzin żyjących na Studzionkach. 

W XVII i XVIII wieku Studzionki były chętnie odwiedzane przez zbój-
ników – leżące na uboczu zabudowania stanowiły dla nich dobrą kryjówkę 
i bezpieczne schronienie na zimę. Zostało po nich sporo opowieści i legend, 
wciąż pamiętanych przez najstarszych mieszkańców przysiółka.

Fragment zabudowań skansenu na Studzionkach (fot. Wojciech Mulet)



OCHOTNICA i TYLMANOWA  |  miejsca pamięci

160

Podczas II wojny światowej niedostępne, górskie położenie spowodo-
wało, że Studzionkami zainteresowało się niepodległościowe podziemie. 
W zabudowaniach osiedla spędził zimę z przełomu lat 1943/1944, tworzący 
ochotnicką placówkę AK, kpt. Julian Zapała „Lampart”. Wiosną 1944 roku 
rozpoczęła się akcja „Burza”, w ramach której zaczęto formować duże związ-
ki taktyczne, w  założeniu odtwarzające przedwojenne pułki. Wówczas to 
„Lampart” zdecydował się przenieść się w inne, dogodniejsze i bardziej prze-
stronne miejsce. Tworzony wówczas przez niego oddział partyzancki osta-
tecznie opuścił Studzionki w lipcu 1944 roku. W czasie pobytu na Studzion-
kach partyzanci kwaterowali we wszystkich gospodarstwach przysiółka. 
Sam „Lampart” na kwaterę wybrał nowy, obszerny dom należący do rodziny 
Plewów. Resztę oddziału rozmieszczono po wszystkich domach Studzionek. 
Partyzanci sypiali na sianie, w gospodarstwie Janczaków (obecnie Królów) 
działała kuchnia, zaś w starym domu Plewów urządzono oddziałowy maga-
zyn. Na położonej na zachód od Studzionek polanie Dzidówka zorganizo-
wano strzelnicę, na której partyzanci ćwiczyli posługiwanie się bronią. 

18 grudnia 1944 roku w  pobliżu Studzionek lądował na spadochronie 
członek załogi amerykańskiego bombowca B 24J Liberator – tylny strze-
lec William J. McCuttie. W trakcie lądowania Amerykanin wpadł na drze-
wo i zaplątał się w linki spadochronu. Próbując się uwolnić, spadł i skręcił 
nogę. Kontuzjowanego lotnika odnaleźli mieszkańcy Ochotnicy, został 
sprowadzony na dół i ukryty w domu rodziny Czajków w osiedlu Czepiele 
w Ochotnicy Górnej. Niebawem przekazano go partyzantom i dołączył do 
pozostałych kolegów z załogi rozbitej maszyny.

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy osiedla w styczniu 1945 roku, kiedy to 
Studzionki zostały ostrzelane przez artylerię niemiecką. Ogień prowadzony 
był z  terenu Łopusznej, gdzie znajdowała się linia niemieckich umocnień, 
wzmocnionych baterią armat polowych. Pierwsze pociski spadły w  lesie 
na wschód od osiedla, jednak następne uderzyły już bezpośrednio w same 
Studzionki. Mieszkańcy przysiółka przekonani, że to oni są celem ostrza-
łu, w popłochu opuścili swe domy i uciekli, chroniąc się w zabudowaniach 
położonego poniżej Studzionek samotniczego gospodarstwa na polanie 
Okręglok (obecnie nieistniejącego). Ostrzał Studzionek był jednak zupeł-
nie przypadkowy. Celem artylerii były kolumny sowieckie, poruszające się 
doliną Ochotnicy w kierunku Przełęczy Knurowskiej. Na Studzionki spadły 
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pierwsze, niecelne salwy, a ogień artylerii został szybko skorygowany przez 
niemieckich obserwatorów, zajmujących stanowiska na wieżach triangula-
cyjnych stojących na Kotelnicy i Bukowince. Szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności żaden z mieszkańców nie ucierpiał, obyło się też bez strat materialnych.

Na Studzionkach warto odwiedzić niewielki, prywatny skansen. Jego po-
czątki sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to Zofia i  Zygmunt Stypowie zaczęli 
zbierać w Ochotnicy dawne, góralskie przedmioty. W skład skansenu wcho-
dzi pięć obiektów. Dom urządzony jest w  sposób typowy dla ochotnickich 
domów z początku XX wieku, a w ukończonej w 2009 roku stylowej kapli-
cy można zobaczyć m.in. przedmioty pochodzące z  rozebranego kościoła 
w  Ochotnicy Górnej. XIX-wieczna kuźnia, przeniesiona z  potoku Jaszcze, 
posiada pełne wyposażenie kowalskie oraz kompletny warsztat kołodziejski. 
Dostawiony jest do niej drewniany kierat, służący do napędzania tradycyjnych 
maszyn gospodarskich. Jest tu również spichlerz, przeniesiony z potoku Młyn-
ne; kompletowanie jego wyposażenia nie zostało jeszcze zakończone. Obec-
nie właściciele pracują nad odbudową kurnej chałupy z końca XVIII wieku, 
pochodzącej z potoku Gorcowe w Ochotnicy Dolnej. Budynek zostanie przy-
wrócony do stanu pierwotnego wraz z pełną rekonstrukcją wnętrz. Skansen 
można zwiedzać po uprzednim umówieniu się z właścicielami.

Na Studzionkach warto też zwrócić uwagę na ogromny, stary jawor, sto-
jący nad domami tuż przy czerwonym szlaku. Jego obwód w pierśnicy wy-
nosi 4,3 m, co czyni go jednym z najstarszych drzew w Gorcach.

POLANA KUDÓW

Polana Kudów to obszerna górska polana, położona na głównym grzbie-
cie górskim na zachód od szczytu Lubania. W całości usytuowana jest po 

południowej stronie Pasma Lubania, dlatego administracyjnie należy już do 
sąsiadującej z  Ochotnicą wsi Maniowy (gmina Czorsztyn). W  przeszłości 
miejsce to związane było jednak z Ochotnicą. Polana w XVIII wieku była już 
znacznych rozmiarów, jej początki można więc przesunąć do XVII wieku. 
Jej powstanie wiąże się z zagospodarowywaniem doliny Kudowskiego po-
toku w Ochotnicy, którego źródła położone są zaraz poniżej jej północnego 
krańca. Polana ma zatem genezę pasterską. Do dziś starsi mieszkańcy poto-
ku Kudowe w Ochotnicy nazywają tę polanę Kudów Wierch. Przyłączono 
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ją administracyjnie do Maniów dopiero podczas precyzyjnego rozgranicza-
nia wsi w czasach nowożytnych, kiedy to kierowano się zasadą, że granica 
wsi w paśmie Lubania przebiega wzdłuż grzbietu górskiego. Polana była za-
mieszkana na stałe od początku XIX wieku. Jej mieszkańcy cały czas utrzy-
mywali bliskie związki z Ochotnicą, a w późniejszych czasach także z działal-
nością partyzancką, prowadzoną wokół tej wsi.

W  ostatnich dniach lipca 1944 roku Kudów zapełnił się partyzantami, 
stając się obozem dla powstającego właśnie oddziału kpt. Juliana Zapa-
ły „Lamparta”. Obszerna polana, schodząca w  kierunku Maniów, z  trzech 
stron otoczona była lasem, a od północy ograniczał ją grzbiet, którym biegł 
czerwony szlak turystyczny z  Lubania w  kierunku Kiczory. Obóz znajdo-
wał się w tym samym paśmie górskim co Studzionki, w odległości 6 km na 
zachód od tego osiedla. To właśnie bliskość przyjaznego dla partyzantów 
schroniska na Lubaniu, a  także położonych w pobliżu trudno dostępnych 
osiedli góralskich należących do Huby, Maniów i Ochotnicy, zadecydowały,  
że w tym miejscu założono partyzancki obóz. 

Nieistniejące zabudowania rodziny Fatlów na polanie Kudów (ze zbiorów Włodzimierza Budarkiewicza)
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Partyzanci zajęli na swoje potrzeby dwa położone na Kudowie gospodar-
stwa góralskie – Andrzeja Fatli i Antoniego Polczyka, kwaterując zarówno 
w domostwach, jak też w szopach oraz góralskich kolibach. W tym czasie 
oddział składał się z około 70 żołnierzy, z których „Lampart” wydzielił dwa 
plutony o kryptonimach „Orzeł” i  „Krogulec”. Trzonem oddziału była kil-
kunastoosobowa sekcja dyspozycyjna „Lamparta” oraz przybyła tam wraz 
z  mjr. Adamem Stabrawą „Borowym” powiększona sekcja dyspozycyj-
na Komendy Obwodu AK Nowy Targ. To ci właśnie żołnierze wchodzili 
w skład plutonu „Orzeł”. O sile bojowej oddziału decydowały jednak przede 
wszystkim grupa 28 „granatowych” policjantów zbiegłych ze Szczawnicy 
oraz ponad 30-osobowy pluton z placówki AK „Smrek” w Czarnym Dunaj-
cu. Żołnierze AK korzystali z gościnnych kwater osiedla Kudów do przeło-
mu sierpnia i września 1944 roku.

Także już po zakończeniu wojny partyzanci bardzo chętnie zatrzymywa-
li się na polanie. Już w  latach 1945–1946 bywali tam „ogniowcy”, a w  lip-
cu 1947 roku zabudowania Fatlów w osiedlu Kudów stały się główną bazą, 
dowodzonego przez Józefa Świdra „Mściciela”, oddziału partyzanckiego 
„Wiarusy”. Także po jego śmierci w lutym 1948 roku kolejni dowódcy tego 
walczącego z komunistami oddziału decydowali się wykorzystywać Kudów 
jako jedną ze stałych „melin”, z czego zdawała też sobie sprawę bezpieka. 

21 września 1948 roku, dwa dni po strzelaninie, podczas której zabity 
został w Ochotnicy Dolnej milicjant Tadeusz Michalik, po raz pierwszy bez-
pieka użyła do wywiadu na terenie wsi dwóch przebranych za partyzantów 
funkcjonariuszy UB i  MO ze Szczawnicy. Wybrali się oni czteroosobową 
grupą na Kudów, gdzie wypytywali żonę aresztowanego w międzyczasie An-
drzeja Fatli o działalność „Wiarusów” i „Zorzy”. Fragmenty raportu z tego 
wywiadu obrazują nastawienie ludności do partyzantów: O  godz. 12-tej 
wszedłem z Milic[jantem] Kołodziejczykiem do mieszkania Fatlów w potoku 
Kudowy na granicy Maniowy. Fatla przywitała nas i  oznajmiła żebyśmy byli 
ostrożni, gdyż tu chodzi wojsko, że byli wczoraj, tak ja powiedziałem jej że pod 
Turbaczem nas przegonili, rozbiliśmy się, mamy tu spotkać się z  por[uczni-
kiem], ona powiedziała, że on teraz pod dom tylko może podejść, do domu nie 
wejdzie, bo wie, że wojsko nas pilnuje, w dalszej rozmowie mówiła następująco: 
że „Kajtuś” we wrześniu 1947 roku przyjechał ze Szczawnicy do niej w krót-
kich spodniach cały zdenerwowany, nazywała go por[ucznikiem], a brat jego 
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„Duch”, byli wtenczas u niej „Orlik”, „Wrona”, „Czarny”, „Mściciel”, „Grzyb”, 
powiedział „Kajtuś”, że w  Szczawnicy źle poszło, tego por[ucznika] nie ujęli, 
chwaliła „Kajtka”, że jest porządny chłop, że u niej długi czas przebywał, teraz 
gdy była Bezpieka w Ochotnicy zabili męża córce Ludwice, byli[by] ją i mordo-
wali, im należy się za to zapłata, gdy jej mąż był aresztowany w Nowym Targu, 
to tam go bili i mordowali, lecz im nic nie wydał, nie przyznał się. […] prze-
klinała cały komunizm i wojsko, że do nich wszyscy czują nienawiść, że wojsko 
jest opętane mamoną, nie wie samo komu służy, oni wszyscy wyginą, komunizm 
upadnie, z wiosną wszystkich wyzwolą. Miesiąc później funkcjonariusze UB 
i MO, już bez przebrań, ponownie zjawili się u Fatlów i przeprowadzili w ich 
zabudowaniach rewizję, po czym aresztowali gospodarza.

Domy na Kudowie zostały opuszczone przez mieszkańców najprawdo-
podobniej w latach 60. XX wieku, po czym stopniowo je rozbierano. Obec-
nie na polanie odnaleźć można jedynie ślady dawnych zabudowań, w tym 
pozostałości zbudowanej z kamieni piwnicy.

SCHRONISKO NA LUBANIU

Lubań (1211 m n.p.m.) to najwyższy szczyt w południowo-wschodniej 
części Gorców, leżący na pograniczu gmin Ochotnica Dolna i Krościen-

ko nad Dunajcem. Lubań jest górą o wybitnym, spłaszczonym wierzchołku, 
posiadającą dwa szczyty, pomiędzy którymi leży polana Wierch Lubania. 
Okolice Lubania były w przeszłości intensywnie wykorzystywane pastersko, 
a na polanie szczytowej znajdował się szałas i koliby. W bliskim sąsiedztwie 
Lubania zachowało się sporo nazw świadczących o pasterskiej przeszłości 
tych terenów (np. Hale, Pasterski Wierch, Szkapiarka), w tym nazwy pocho-
dzenia wołoskiego (np. Certez, Zawory, Gronik). Niestety, obecnie rejon 
Lubania jest już mocno zarośnięty, przez co utracił swój pasterski charakter.

Rozrzucone po okolicznych halach szałasy pasterskie dawały dawniej 
schronienie zbójnikom. Musieli często tu zaglądać, skoro wspomniany już 
Bartosz Michalczyk z  Tylmanowej przyznał na torturach, że w  okolicach 
Lubania zbójnicy mieli skrytki na zrabowane skarby. Bywał tu również słyn-
ny Józef Baczyński, a pamiątką po tym mają być tzw. zbójnickie stoły – cha-
rakterystyczny uskok skalny leżący poniżej Lubania oraz polana Zbójeckie, 
dziś zupełnie już zarośnięta. Zbójnicy są też bohaterami wielu ludowych 
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legend i opowieści, dotyczących okolic Lubania. Według jednej z nich, w cza-
sie rebelii Aleksandra Kostki-Napierskiego w 1651 roku to właśnie zbójnicy 
służyli mu za przewodników, prowadząc jego wojsko przez góry. Podobno, 
stojąc na szczycie Lubania i spoglądając z góry na zamek czorsztyński, Kost-
ka-Napierski wspólnie ze zbójnikami przygotowywali plan ataku.

Na Lubaniu stała też jedna z wież triangulacyjnych, wzniesionych przez 
Austriaków na potrzeby pomiarów katastralnych. Miejsce, w którym stała, 
wciąż nazywane jest przez miejscowych ku patryje.

Ze względu na wyjątkowe widoki rozciągające się z  jego wierzchołka, 
Lubań był jednym z pierwszych szczytów w Gorcach, na które poprowadzo-
no oznakowany szlak turystyczny. Wytyczono go już w 1912 roku od strony 
Krościenka. Dwa lata przed wybuchem wojny staraniem Tatrzańskiego To-
warzystwa Narciarzy wybudowano na nim schronisko turystyczne, które już 
3 września 1939 roku było świadkiem wejścia na ten teren oddziałów nie-
mieckich i słowackich (agresorzy urządzili sobie na szczycie nocny biwak). 
W późniejszych latach obiekt zarządzany był przez małżeństwo Durkalców, 

Partyzanci IV batalionu 1. PSP AK przy ruinach spalonego schroniska na Lubaniu jesienią 1944 roku  
(ze zbiorów Bożeny Borończyk)
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stając się od 1943 roku jedną z baz Armii Krajowej – najpierw dla Oddzia-
łu Partyzanckiego AK „Wilk”, a następnie grupy „Lamparta” i IV batalionu  
1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. 

Warto wspomnieć, że małżeństwo Durkalców wywodziło się z konspira-
cji krakowskiej, gdzie zarówno kpt. Ernest Durkalec „Sław”, jak i Helena Dur-
kalec „Sława” zaangażowani byli w latach 1940–1942 w działalność tamtej-
szej Komendy Okręgu ZWZ–AK, a „Sław” przypłacił tę aktywność rocznym 
pobytem w KL Auschwitz, z którego udało się go wykupić dopiero w lipcu 
1943 roku. Pomimo bliskich kontaktów z oddziałem AK „Wilk” (w którego 
szeregach walczył i  zginął syn Durkalców – kpr. pchor. Bolesław Durkalec 
„Sławek”), a  następnie grupą „Lamparta” i  sowieckim oddziałem st. lejtn. 
Aleksandra Bociana „Aloszy”, Lubań wydawał się być przez długi czas bez-
piecznym miejscem dla konspiratorów. Stąd też w  czasie koncentracji od-
działów AK nad Ochotnicą stale przebywał w nim szereg osób związanych 
z podziemiem. Sam kpt. Durkalec nominowany został też z dniem 22 wrze-
śnia 1944 roku na zastępcę inspektora Inspektoratu AK Nowy Sącz. W pracy 
konspiracyjnej pomagała mu też aktywnie „Sława”, która pełniła w tym czasie 
funkcję kurierki oraz łączniczki Obwodu AK Nowy Targ, a także odpowiada-
ła za dział zaopatrzenia Wojskowej Służby Kobiet w powiecie nowotarskim. 

25 września 1944 roku w budynku, poza małżeństwem Durkalców, znaj-
dował się por. Józef Przedrzymirski „Sokół”, brat Heleny Durkalec, zwią-
zany z  ZWZ–AK na terenie Krakowa, formalnie niebędący w  strukturach 
Obwodu AK Nowy Targ, ale wtajemniczony w  sprawy placówki na Luba-
niu. Wraz z  nim w  schronisku mieszkała jego sympatia, Irena Sierakowska 
oraz jej córka, Krystyna. Znajdowała się tam także łączniczka obwodu, Sta-
nisława Czech „Kama”, partyzant z  oddziału „Lamparta” Aleksander Krzy-
styniak „Szarotka” oraz jego żona Anna Krzystyniak „Janka” – cała trójka  
od 1942 roku zaangażowana w działalność przerzutową na trasie kurierskiej 
ZWZ–AK „Karczma”. W schronisku przebywali również Ignacy Gorczewski 
„Brzoza”, Franciszek Ciesielka „Karo” oraz Eugeniusz Czeremszyński „Cis” 
z placówki AK Szczawnica–Krościenko, Eugeniusz Giełdczyński „Kosa” z od-
działu „Lamparta”, a także dwóch zbiegłych z niewoli jeńców sowieckich (Mi-
kołaj Abrachamowicz i Michał Justow), którzy oczekiwali na kontakt z party-
zantką. W końcu w schronisku byli również: zatrudniona tam w charakterze 
pomocy Helena Błażusiakówna oraz przebywający tam od jakiegoś czasu 
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kilkunastoletni chłopiec, Wojciech Kopiński „Piórko”. Rankiem 25 września, 
około godziny 7.30 jedzących śniadanie mieszkańców schroniska zaniepoko-
iło ujadanie psa Durkalców – owczarka podhalańskiego „Azy”. „Sław” wyjrzał 
przez drzwi. Szukał wzrokiem swoich podopiecznych – dwóch zbiegłych z niewoli 
radzieckich jeńców wojennych, którzy ukrywali się w schronisku i powinni teraz 
być przed budynkiem – pisał Tomasz Mianowski. – Nie dojrzał nikogo, gdyż 
opary mgły zasnuły polanę przed schroniskiem. Pies nadal wściekle ujadał. „Sław” 
cofnął się głębiej chroniąc twarz przed zacinającą mżawką i nagle zobaczył tyra-
lierę ludzi wyłaniającą się z mgły na 100 metrów przed schroniskiem. Po chwili 
dotarło do niego, że muszą to być Niemcy – zamknął więc drzwi i zarządził 
alarm. Gorączkowo zaczęto niszczyć meldunki oraz prasę konspiracyjną, 
a w piwnicy pod stertą siana ukryto też 2 karabiny i radio. 

Niemcy podeszli do schroniska i  zaczęli dobijać się do zamkniętych 
drzwi. Był to dobry moment na ucieczkę z budynku. Pierwszy wyskoczył 
przez zachodnie okno Franciszek Ciesielka „Karo”, który – wykorzystując 
mgłę – niezauważony dobiegł do pobliskiego lasu. Po nim tą samą drogą 
wydostał się ze schroniska Aleksander Krzystyniak „Szarotka”, który jednak 
pechowo wyskoczył wprost na żołnierza niemieckiego i  został śmiertel-
nie postrzelony z pistoletu maszynowego. Na odgłos strzałów w szeregach 
Niemców zapanowała panika – nie wiadomo było, kto strzela i  z  jakie-
go kierunku, gdyż nad Lubaniem nadal zalegała mgła. Wykorzystując ten 
moment, oknem piwnicznym wydostali się z budynku Eugeniusz Czerem-
szyński „Cis”, Eugeniusz Giełdczyński „Kosa” i Ignacy Gorczewski „Brzoza”. 
Pierwszym dwóm udało się uciec, jednak „Brzoza” został dostrzeżony przez 
jednego z Niemców, który celnym strzałem zabił go na miejscu. Pozostali 
w schronisku konspiratorzy nie zamierzali się bronić, zwłaszcza że w budyn-
ku było dwoje dzieci. Otwarto drzwi i do środka wkroczyli Niemcy – jak się 
okazało byli to żołnierze kompanii Luftwaffe z Czorsztyna. Niemcy obawiali 
się odsieczy ze strony partyzantów, dlatego po powierzchownej rewizji, pod-
czas której znaleziono jedynie cztery naboje i granat, sformowali kolumnę 
wraz z aresztowanymi na Lubaniu osobami i zarządzili odmarsz w kierunku 
Czorsztyna. Odchodząc z Lubania, żołnierze Luftwaffe podpalili amunicją 
zapalającą schronisko. Po zejściu z Lubania okazało się, że w rejonie Snozki 
ustawiona została przez żołnierzy artyleria (przypuszczalnie działko), którą 
planowali wykorzystać w wypadku natrafienia na większe siły partyzanckie.
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Ciała zabitych partyzantów AK zwieziono jeszcze tego samego dnia do 
Ochotnicy Dolnej i złożono za zgodą ks. Michała Sotowicza w parafialnej ko-
stnicy. Ich uroczysty pogrzeb odbył się 27 września 1944 roku. Jakiś czas póź-
niej szczątki Aleksandra Krzystyniaka ekshumowano i przeniesiono na cmen-
tarz w Nowym Targu. Nie wiadomo, czy taki sam los spotkał szczątki Ignacego 
Gorczewskiego. Ich grób nie przetrwał jednak do czasów współczesnych.

Po wojnie wielokrotnie planowano odbudowę lub budowę nowego 
schroniska na szczycie Lubania, zwłaszcza że funkcjonuje tam od ponad 
półwiecza studencka baza namiotowa. W latach 70. istniała tam krótko tu-
rystyczna bacówka, która uległa jednak spaleniu. W 2015 roku na zachod-
nim wierzchołku Lubania wybudowano wieżę widokową, która nosi imię 
majora Józefa Chlipały „Lubańskiego”. 

OSIEDLE SKAŁKA

Skałka jest najwyżej położonym osiedlem w Ochotnicy Górnej. Znajdu-
je się w miejscu trudno dostępnym, w pobliżu grzbietu łączącego Gorc 

z Przysłopem, na obszernej polanie otoczonej lasami, u podnóża której pły-
ną górskie strumienie, formujące się ostatecznie w potok Jamne. Na począt-
ku XIX wieku, w środkowej części dzisiejszej Skałki, znajdowała się niewiel-
ka polana chłopska, otoczona szerokim zespołem lasów dworskich. Stała na 
niej pojedyncza koliba, służąca za schronienie ludziom, którzy w otaczają-
cych ją lasach wypalali węgiel drzewny w tzw. limierzach. Polana stopnio-
wo się rozrastała, a swój obecny kształt Skałka uzyskała dopiero w drugiej 
połowie XIX wieku. Pierwszą rodziną, która zamieszkała na Skałce na stałe, 
była rodzina Niewiadomych. Później osiedlali się tam również inni – część 
gospodarstw powstała dopiero w  okresie II Rzeczpospolitej. Sama nazwa 
Skałki wzięła się od charakterystycznej wychodni skalnej, znajdującej się po 
południowo-wschodniej stronie osiedla, w pobliżu gospodarstwa Szlagów.

W czasie II wojny światowej Skałka oferowała idealne wręcz warunki do 
prowadzenia wokół niej działalności podziemnej. Pierwsi partyzanci po-
jawiali się w jej okolicy już zimą 1943/1944, dopiero jednak przybycie do 
osiedla oddziału AK kpt. Juliana Zapały „Lamparta” spowodowało, że stało 
się ono jednym z najlepiej znanych obozowisk partyzanckich w południowej 
Małopolsce. Oddział dotarł na Skałkę w nocy z 18 na 19 września 1944 roku 
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i w sposób dość przypadkowy zajął kwatery w znajdujących się tam zabudo-
waniach. Mimo odosobnienia i  skrytości tego miejsca, można było jedno-
cześnie w stosunkowo łatwy sposób dostać się stamtąd do centrum Ochot-
nicy, a także – dzięki istniejącym drogom – dostarczać do osiedla potrzebne 
towary. W odległości kilkuset metrów od Skałki przebiegał także szlak tury-
styczny z Turbacza na Gorc. Właśnie owa bliskość masywu Gorca oraz Tur-
bacza zapewniały ochronę i możliwość łatwej ucieczki w razie zagrożenia. 

Partyzancki sztab zakwaterował w  krytym blachą domu Józefa Szlagi 
„Kozickiego”, położonym w  południowo-wschodnim rogu Skałki, a  pozo-
stali partyzanci rozlokowali się w  pozostałych domach i  zabudowaniach 
gospodarczych osiedla. Planowe i  zorganizowane rozdzielenie kwater na 
Skałce nastąpiło dopiero po powstaniu IV batalionu 1. PSP AK i  uroczy-
stej mszy św., która odbyła się na Skałce 24 września 1944 roku. Poza par-
tyzantami zostali na nią zaproszeni za pośrednictwem miejscowych księży 
mieszkańcy Ochotnicy. Przybyć mieli też przedstawiciele innych grup par-
tyzanckich z  terenu całego inspektoratu (m.in. z  I  batalionu 1. PSP AK). 
Gospodarzem miejsca był batalion kpt. „Lamparta”. Żołnierze urządzili 

Dom Józefa Szlagi „Kozickiego” na Skałce (fot. Dawid Golik)
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w niewielkim zagajniku, znajdującym się w południowo-zachodnim skraju 
osiedla, drewniany ołtarz polowy, którego centralnym punktem był obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, wypożyczony od gospodarza Józefa Szla-
gi-Kozickiego. Dekorowały go kwiaty i karabiny, ułożone wokoło na kształt 
odchodzących od niego promieni słońca. Mszę św. odprawiał ks. dr Jan 
Czuj, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, przebywający w tym cza-
sie na plebanii w Ochotnicy Dolnej, jako gość miejscowego proboszcza – ks. 
Michała Sotowicza, który również był obecny na uroczystości. Na Skałce 
znalazł się też współpracujący z partyzantami proboszcz Ochotnicy Górnej, 
ks. Józef Śledź. Przed ołtarzem ustawili się w czworoboku żołnierze AK z od-
działu „Lamparta”, członkowie miejscowych placówek podziemia oraz re-
prezentanci władz inspektoratu. Łącznie na polanie zgromadziło się kilkuset 
umundurowanych partyzantów i ich współpracowników. Podczas mszy św. 
ks. dr Czuj wygłosił następujące słowa: Jestem już starym księdzem, widzia-
łem i przeżyłem wiele. Nie pierwszy raz wysyłam polskich żołnierzy na front, nie 
pierwszy raz błogosławię ich przed bojem; ale dziś, chłopcy, stoicie przed walką 
z najokrutniejszym wrogiem Boga i człowieka, z nieludzkim ciemiężcą naszego 
narodu. Idziecie w najbardziej sprawiedliwy bój. Odwróćcie twarze i popatrzcie 
na szczyty Tatr – pryska mit Śpiących Rycerzy. Śpiącymi Rycerzami jesteście wy, 
którzy zbudziliście się ze snu i których w imię Boga posyłam dziś w bój, abyście 
nam wszystkim wywalczyli wolną Ojczyznę!

W trakcie mszy św. miało miejsce symboliczne zaprzysiężenie pułku oraz 
odebrana została rota przysięgi Armii Krajowej od obecnych w tym czasie 
w  obozie żołnierzy IV batalionu 1. PSP AK. Po mszy odbył się wspólny 
uroczysty obiad, po którym jednak powrócono do spraw służbowych, zwią-
zanych z reorganizacją oddziałów partyzanckich. Jako pierwsza w ramach 
batalionu została sformowana 1. kompania (następnie funkcjonująca jako  
10. kompania) por. Tadeusza Kosmowskiego „Lasa”, którą przez większość 
czasu dowodził on samodzielnie. Na kwatery dla tej kompanii zostały wy-
dzielone rejon I  oraz II obozu na Skałce, a  więc zabudowania Franciszka 
Leśnickiego i  Antoniego Niewiadomego („u  Dziadków”), a  także wyzna-
czone zostało miejsce na kuchnię kompanijną w zagajniku koło gospodar-
stwa Niewiadomych. Łącznie cała kompania liczyła w  tym czasie 106 lu-
dzi, a w połowie października jej stan wzrósł do 110 żołnierzy. 2. kompania 
(późniejsza 11. kompania) IV batalionu 1. PSPAK na przełomie września 
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i października 1944 roku dopiero powstawała i w porównaniu z kompanią 
por. Kosmowskiego była znacznie słabsza. Jej żołnierze zajęli tzw. III rejon 
obozu na Skałce, a więc zbudowania rodziny Alojzego Niewiadomego („do 
Żmudy”; po wojnie określane jako „u  Stasecka”). Jej dowódcą był ppor. 
Adam Czartoryski „Szpak”, a po nim funkcję tę objął ppor. Adam Winnicki 
„Pazur”. Z dniem 27 września urządzono w zagajniku, w pobliżu miejsca za-
kwaterowania żołnierzy, tym samym, w którym miało miejsce zaprzysięże-
nie batalionu, kompanijną kuchnię polową, która poza żołnierzami kompa-
nii miała również zaopatrywać powstającą w tym czasie drużynę dowódcy 
batalionu. W połowie października 1944 roku w skład 2. kompanii wchodzi-
ło zaledwie 52 żołnierzy.

Również dopiero na początku października 1944 roku została ostatecz-
nie wyodrębniona obsada dowództwa baonu, osobna komórka odpowiada-
jąca za wypiek chleba, utworzono batalionowy zakład szewski i krawiecki, 
obsadzono też etaty oddziałowego rusznikarza, radiomechanika, a  nawet 
odnotowano w ramach obsady baonu dwóch woźniców. Brakowało lekarza, 

Partyzanci IV batalionu 1. PSP AK na Skałce po zaprzysiężeniu 24 września 1944 roku (ze zbiorów Piotra Sadowskiego)



OCHOTNICA i TYLMANOWA  |  miejsca pamięci

172

sanitariusza i kapelana. Już w październiku dochodzącym lekarzem batalio-
nowym został mianowany dr Artur Werner „Strzelba” ze Szczawnicy, a ba-
talionową izbę chorych prowadzili w  osiedlu Sołtyska w  Jamnem student 
medycyny strz. Karol Chlipała „Lina” i  sanitariuszka Aleksandra Mirecka 
„Jedynaczka”. Dowództwo batalionu, kancelaria i  magazyn znajdowały się  
w IV rejonie obozu, czyli w zabudowaniach Józefa Szlagi-Kozickiego. Miej-
sce to opisywał Marcin Wąchała „Ibis”: Siedziba dowództwa mieściła się w no-
wym domu góralskim krytym blachą. Dom stał na niewielkiej równinie, przecho-
dzącej w kierunku zachodnim w zbocze, zabudowane z rzadka chatami i szo-
pami. Równina od domu dowództwa, w jakieś 30 metrów ku wschodowi, nagle 
się urywała, tworząc w  pewnych miejscach prostopadłą ścianę skalną. W  dole 
szumiał potok wychodzący gdzieś ze źródeł leśnych od Kamienickiego Przysło-
pa. Miejsce stacjonowania i  skład poszczególnych komórek jednostki par-
tyzanckiej utrzymywały się mniej więcej do czasu tzw. bitwy ochotnickiej,  
po której batalion przeszedł gruntowną reorganizację.

Obóz IV batalionu 1. PSP AK funkcjonował na Skałce aż do czasu „bi-
twy ochotnickiej” i  został przez partyzantów opuszczony 20 października 
1944 roku. Najważniejsze kwatery partyzantów w czasie walk nie ucierpiały, 
nie zginął też żaden z mieszkańców. Niemcy obawiali się wejść do samego 
obozu, spalili jedynie zabudowania pozostające na jego uboczu – dom Jana 
Konopki na Buciorówce, gospodarstwa Koterbów na Bukowinie. Na samej 
Skałce zniszczeniu uległ jedynie dom Józefa Janczury, położony w północ-
no-zachodnim rogu osiedla. 

Na przełomie listopada i grudnia na Skałce zaczęli coraz częściej kwate-
rować partyzanci sowieccy ze zgrupowania ppłk. Iwana Zołotara „Artura”. 
Wpisywało się to w  taktykę Sowietów wykorzystywania jako obozowiska 
dawnych baz AK, przy czym jednocześnie zdobywano wiedzę o kontaktach 
i sieci współpracowników polskiego podziemia. Ostatecznie Sowieci opu-
ścili ten rejon Gorców w styczniu 1945 roku.

W  latach powojennych (1945–1947) mieszkańcy Skałki utrzymywali 
kontakty z działającym na Podhalu podziemiem niepodległościowym, byli 
też inwigilowani przez komunistów w związku z akowską przeszłością osie-
dla. Niejednokrotnie bezpieka i milicja przeszukiwała znajdujące się na osie-
dlu góralskie zagrody, spodziewając się odnaleźć tam ukrywających się ludzi 
lub partyzanckie magazyny broni, dochodziło też do aresztowań.
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W 1955 roku na Skałce, w domu wybudowanym na miejscu spalonego 
przez Niemców obejścia Janczurów, gościł na zimowisku ks. Karol Wojty-
ła, późniejszy Jan Paweł II. Obecnie funkcjonuje tam tzw. Wojtyłówka – 
Centrum Tradycji i Historii Ochotnickiej. Ostatnim z zachowanych domów, 
pamiętających okres przebywania na Skałce partyzantów, jest izba domu Jó-
zefa Szlagi-Kozickiego, która poddana gruntownemu remontowi ma pozo-
stać trwałą pamiątką akowskiej przeszłości Ochotnicy Górnej.

MOGIŁY „PIWONII” I „PANI W NIEBIESKIM PALCIE”

W  pobliżu polan Przysłop i  Bieniowe znajdują się dwie pochodzące 
z 1944 roku mogiły. Pierwsza z nich skrywa szczątki plut. Władysława 

Pisarskiego „Piwonii”, zastępcy dowódcy plutonu w 10. kompanii IV batalio-
nu 1. PSP AK i doświadczonego konspiratora, który pochodził z Czarnego 
Dunajca. „Piwonia” zginął 20 października 1944 roku w trzecim dniu „bitwy 
ochotnickiej”. Został poważnie ranny podczas wycofywania się z  grzbietu 
w stronę polany Bieniowe, a następnie zakłuty przez Niemców bagnetami. 
Pozostawione w wysokiej borowinie ciało partyzanta odnaleźli następnego 
dnia jego towarzysze broni i pochowali w pobliżu miejsca jego śmierci. Mo-
giła plut. Pisarskiego znajduje się tuż obok zielonego szlaku turystycznego, 
jest też bardzo dobrze oznaczona i utrzymana jako grób wojenny.

Druga domniemana mogiła znajduje się po drugiej stronie drogi, 100 m 
na południowy wschód od grobu „Piwonii”. Spoczywa w niej najprawdo-
podobniej młoda kobieta, podejrzewana o współpracę z Niemcami i roz-
strzelana przez partyzantów. Jej historia jest bardzo ciekawa. Na początku 
października 1944 roku w Ochotnicy Górnej zjawiła się nieznana nikomu 
„miastowa” kobieta, która miała pochodzić z Krakowa. Zamieszkała w gór-
nej części osiedla Jamne u Rozalii Kotelnickiej „Symculi”. Górale, którzy 
się z  nią stykali, nazywali ją „panią w  niebieskim palcie” z  uwagi na nie-
bieski, przeciwdeszczowy płaszcz, w  którym często chodziła. Utrzymy-
wała też kontakty z partyzantami – spotykała się z nimi na „Buciorówce”, 
w domu Stanisława Konopki. Z kobietą widywał się osobiście „Lampart” 
i  inni oficerowie. Dla mieszkańców Ochotnicy jasnym było, że jest ona 
członkiem konspiracji (przypuszczano, że to łączniczka z dowództwa AK 
w Krakowie). 
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Kiedy 18 października 1944 
roku rozpoczęła się „bitwa ochot-
nicka”, pewna starsza kobieta za-
uważyła, jak u  wylotu Jamnego 
„pani w niebieskim palcie” wsiadła 
do osobowego samochodu. Poja-
wienie się w tamtym okresie samo-
chodu we wsi było rzadkością, dla-
tego też zwróciło to uwagę góralki 
i  po dokładnym przyjrzeniu się 
dostrzegła ona w jego wnętrzu nie-
mieckich żołnierzy. Było to jeszcze 
zanim do Ochotnicy Górnej dotar-
ły główne siły niemieckie i  przed 
pierwszymi partyzanckimi zasadz-
kami, które miały być tego dnia 
przeprowadzone w  rejonie Krzyż-
nego Gronika w Ochotnicy Dolnej 
i  w  osiedlu Majdówka. Zaniepo-
kojona góralka przekazała tę informacje współpracującemu z AK Wiktorowi 
Czajce, a ten z kolei poinformował o niecodziennym zdarzeniu partyzantów. 
Wówczas najprawdopodobniej, w  obliczu niemieckiej akcji pacyfikacyjnej, 
która mogła doprowadzić (i jak się po kilku dniach okazało, rzeczywiście do-
prowadziła) do rozbicia obozu na Skałce, „Lampart” uznał „kobietę w niebie-
skim palcie” za niemiecką konfidentkę i – korzystając ze swoich uprawnień 
– prewencyjnie skazał ją na śmierć. Niewykluczone, że wyrok zdołał zatwier-
dzić sam „Borowy” podczas pobytu na Skałce 19 października 1944 roku.

Dzień później okazało się, że „pani w niebieskim palcie” nie wyjechała 
wraz z Niemcami ze wsi i nadal znajduje się w Ochotnicy. Partyzanci wysłali 
po nią patrol, który przyprowadził ją do domu Stanisława Konopki, a stam-
tąd przez Szymkowy Potok do domu Antoniego Janczury. Tam nastąpiło 
przesłuchanie, podczas którego wymierzono jej karę chłosty. Nie wiadomo, 
czy przyznała się do winy – z relacji świadków wiemy, że na pewno broniła 
się i szamotała z partyzantami. W końcu wyprowadzono ją i po rozebraniu 
do bielizny zastrzelono w rejonie polany Rzepkówka nad Skałką. 

Plut. Władysław Pisarski „Piwonia”  
(ze zbiorów Włodzimierza Budarkiewicza)
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Nieco więcej światła na sprawę Barbary Kuźniar rzuca list, który wysłał 
już po wojnie (w roku 1948) do ks. Józefa Śledzia mieszkający w Nowym 
Sączu jej ojciec – Piotr Kuźniar. Stanowił on fragment, prowadzonej praw-
dopodobnie od 1945 roku, korespondencji, w której Kuźniar starał się usta-
lić wojenne losy córki. Pisał on: Nie chciałbym wiele sobą nudzić Wielebn[ego] 
Księdza, jednak zdaje mi się, że nie mógłbym umrzeć z tą myślą, że moje dziecko 
służyło Niemcom. Ciągle o tym myślę i nie mogę z tej przyczyny spać zupełnie. 
Oczywiście tą wysoką panią w pelerynie gumowej niebieskiej była moja córka 
Barbara. Leżę obłożnie [chory] bez nadziei podniesienia się już z łóżka i pozo-
staje sam bez opieki, tylko od czasu do czasu dochodząca [pomoc] mnie obsłu-
ży, zatem nie mogę się tam nigdzie ruszyć, aby się cośkolwiek dowiedzieć przy-
czyny zamordowania mego dziecka przez pomyłkę, a jak się to stać mogło opiszę. 

W tym miejscu Kuźniar przybliża okoliczności, w jakich jego córka trafi-
ła w Gorce i, jak się wydaje, w których mogła kontaktować się z Niemcami: 
Otóż starsza córka moja miała przed wojną narzeczonego, który jako oficer pol-
ski popadł w r. 1939. w niewolę niemiecką. W roku 1941szym uciekł z niewoli 
i przybył do nas ukrywając się. A że w sąsiedztwie zamieszkiwali nasi Niemcy 
miejscowi, więc zaczęło się poszukiwanie za nim, wobec czego on uciekł (już jako 
mąż córki) do Warszawy i tam był łącznikiem tajnej organizacji polskiej. Po wy-
kryciu jego działania uciekł z Warszawy i gdzie przebywał nie wiem, jednak mnie 
i  starszą córkę aresztowali Niemcy. Mnie po dwóch tygodniach wypuszczono 
a córka pozostała w więzieniu do czasu ujęcia jej męża i wywiezienia go do obozu 
w Niemczech. W czasie tym młodsza córka śp. Barbara ukrywała się w klasztorze 
w Stróżach a później w klasztorze w Krakowie [ulica] Piekarska 3 a gdy otrzy-
mała kartę rozpoznawczą na inne nazwisko (kartę tą z fotografią mam u siebie) 
wyjechała do krewnych do Łańcuta a stamtąd do Przeworska i tam była zatrud-
niona w cukrowni. Kiedy ją tam rozpoznawano, że się tak nie nazywa (Maria 
Ostrowska) a było to już w 1944tym roku, wyjechała do Krakowa i tam otrzyma-
ła zatrudnienie w domu wychowawczym niemieckich dzieci. Tam jednak ochmi-
strzyni szwabka uparła się ją prześladować [...]. Spodziewając się, że współpra-
cownice zdradzą ją [...] a wreszcie ambicja nauczycielki Polki nie pozwoliła, więc 
uciekła szybko do pociągu i przyjechała do nas do Sącza. Matka i starsza siostra 
powodowane strachem, nalegały na nią, aby się z domu usunęła a raczej starała 
się dostać do partyzantki polskiej w lasach, więc ta zrozpaczona wybiegła, prawie 
że bez gotówki, wsiadła do pociągu i pojechała do Nowego Targu.
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W tym miejscu zaczyna się wątek związany z działalnością partyzanc-
ką i nawiązaniem kontaktu ze strukturami podhalańskiej Armii Krajowej. 
Czytamy: Stamtąd udała się do koleżanki p[anny] Pawluszkiewiczówny, nie 
wiedząc o  tym, że chcąc być przyjęta do takiej placówki, musiałaby być po-
lecona przez pewien tajny organ. Rozmawiałem potem z  p[anną] Pawlusz-
kiewicz i mówiła mi, że skierowała ją wtedy w lasy i poleciła szukać księdza 
Śledzia, i  że ksiądz Śledź jej to ułatwi. Co się potem stało? Panna Pawlusz-
kiewicz rzekomo nie wie, tylko że się dowiedziała, że ją zastrzelili partyzanci 
rosyjscy posądzając ją o szpiegostwo. W moim przekonaniu przedstawia się ta 
sprawa następująco: Śp. córka Barbara nie mając pieniędzy, musiała się tam 
w zaufaniu u kogoś ukrywać i widocznie wyszła do kogoś, a może w poszuki-
wanie [partyzantów] i po drodze przytrzymali ją jadący Niemcy, wypytując 
się o jaką miejscowość albo coś podobnego, a gdy im odpowiedziała kazali jej 
siadać z  nimi dla pokazania [im tego miejsca], a  takie wypadki często się 
słyszało i widziało. Będąc o  siebie w strachu, więc jak się Ksiądz Dobrodziej 
wyraził w liście, uwijała się, aby się ich pozbyć i uciec od nich a dowodzi tego 
najlepiej jej obecność w drugim dniu w Ochotnicy Jamne II, że nie była kon-
fidentką i nie odjechała z Niemcami. 

Oczywiście, relacji Piotra Kuźniara nie można traktować jako rzetelne 
i obiektywne źródło historyczne, jednak pokazuje ona także bardziej „ludz-
kie” oblicze zlikwidowanej osoby. Jeśli nawet nie oczyszcza Barbary Kuźniar 
z zarzutów o delatorstwo, to na pewno wskazuje na ewentualne motywy, ja-
kie nią kierowały. Czy, a jeśli tak, to kiedy zwerbowali ją Niemcy – nie udało 
się jak dotąd ustalić.

ZIEMIANKI POD PRZEHYBKĄ

Przehybka to niewielka polana położona przy żółtym szlaku turystycz-
nym między Przehybą a Przysłopem w Ochotnicy Górnej. Jej zachodni 

kraniec przylega do granicy Gorczańskiego Parku Narodowego. Przehybka 
jest fragmentem dawnej wołoskiej hali wypasowej, a jej nazwa pochodzi od 
ruskiego słowa prehyba, oznaczającego „przełęcz”. Zdrobnienie w  nazwie 
miało na celu odróżnienie jej od sąsiadującej, dużej hali Przehyba. Obydwie 
hale wraz z sąsiadującymi Przysłopami tworzyły jeden z najstarszych i naj-
rozleglejszych kompleksów wypasowych w Ochotnicy, sięgający korzeniami 
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XV wieku, czyli samych początków wołoskiej Ochotnicy. Niestety, dziś daw-
na hala Przehybka jest już prawie zupełnie zarośnięta.

Na przełomie listopada i grudnia 1944 roku nad Jamnem założyli obóz par-
tyzanci sowieccy ze zgrupowania ppłk. Iwana Zołotara „Artura”. Mogącą liczyć 
nawet około 100 partyzantów grupą, która zakwaterował częściowo na Skałce 
(w  dawnych kwaterach IV batalionu 1. PSP AK), a  częściowo u  Stanisława 
Konopki na tzw. Buciorówce, dowodził doskonale znany okolicznej ludności 
lejtn. Piotr Jarosławcew „Petro”. O pobycie Sowietów na Skałce tak wspomi-
nała jedna z mieszkanek tego osiedla: Po polskich partyzantach przyszli Ruscy. 
Na przemian byli „biali” i „czerwoni”. „Biali” siedzieli na Ustępnym i codziennie 
wstępował do nas dwuosobowy patrol, który szedł do wsi. „Czerwoni” siedzieli po 
chałpach – przychodzili, mówili „Chaziaj kurzyć, chaziaj jeść”. Brali słomę i roz-
kładali się po całej podłodze. Często u nas bywali. Zawsze dawali cos jeść, ale byli 
strasznie uciążliwi i palili tym, co mieli pod ręką w piecu. […] Z Rosjanami była 
też jakaś kobieta. Wszyscy byli brudni i strasznie zawszeni. Pamiętam, że któregoś 
z tych razów obrabowali ks. Śledzia i przynieśli mąki każąc piec matce chleb.

Sztab zgrupowania Zołotara zimą 1944 roku. W środku ppłk. Iwan Zołotar „Artur”, przed nim klęczy po prawej lejtn. 
Piotr Jarosławcew „Petro” (I. Zołotar, Przyjaźń wojennych lat, Warszawa 1974)
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Korzystając na co dzień z  domostw miejscowych górali, Sowieci zde-
cydowali się też na budowę zimowego obozu po wschodniej stronie pola-
ny Przehybka, która znajdowała się dość blisko zarówno Buciorówki, jak 
i Skałki. Rozebrali w tym celu dwie góralskie szopy i wkopali je w porośnięte 
lasem zbocze nad niewielkim strumieniem. W  środku obłożonych ziemią 
schronów ustawione były proste piece, a przy ścianach stały prycze. Oby-
dwa obiekty mogły pomieścić kilkudziesięciu partyzantów. Obóz ten So-
wieci wykorzystywali do końca roku. 

Zarysy dawnych ziemianek zachowały się do czasów współczesnych. 
Można je w  łatwy sposób odnaleźć w  lesie położonym obok północno-
-wschodniego skraju polany.

OSIEDLE TWAROGI

Niewielkie, otoczone lasami górskie osiedle Twarogi (Tworogi) poło-
żone jest na północny wschód od centrum Ochotnicy Dolnej. Twa-

rogi są jedynym górskim osiedlem w Ochotnicy, bezpośrednio należącym 
do obszaru ról, tj. pierwotnych nadziałów gruntowych (przynależą do Roli 
Leskowskiej). Sugeruje to dosyć odległą metrykę tego małego osiedla. Twa-
rogi leżą w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Osobie, które we wcześniej-
szych rozważaniach uznaliśmy za część dawnej wsi Ochotniczka. Możliwe, 
że powstanie osiedla Twarogi również można łączyć z Ochotniczką. Pomi-
mo wysokiego położenia Twarogi mają bardzo dogodne warunki dla rolnic-
twa – równy teren, dobre i wyjątkowo mało kamieniste gleby oraz korzystne 
nasłonecznienie. Miejsce to nie mogło ujść uwadze rolniczej ludności, zakła-
dającej wieś Ochotniczkę. Pod koniec XVIII wieku na całkiem obszernych 
już Twarogach znajdowały się aż dwa gospodarstwa, co jest ewenementem 
wśród górskich osiedli Ochotnicy tego okresu. 

Według ustnej tradycji, mieszkańcy osiedla chętnie wstępowali w szeregi 
zbójników. Zachowało się o nich sporo opowieści wśród starszych miesz-
kańców osiedla. Na początku XIX wieku, podczas sporządzania map kata-
stralnych, wystawiono na Twarogach jedną z kilku w Ochotnicy wież trian-
gulacyjnych, zwanych przez miejscowych patryjami. 

Co ciekawe, nazwa „Twarogi” (być może wtórna) nie pochodzi od popu-
larnej nazwy białego sera, jak się to powszechnie uważa. Zresztą w terenach 
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górskich określenie „twaróg” nie było rozpowszechnione. Twarogi są nazwą 
dzierżawczą. W  najstarszych zachowanych dokumentach metrykalnych 
z końca XVIII wieku pojawia się nazwisko „Twarog”. Jest to zapewne przy-
domek, całkiem możliwe, że o rusińskich korzeniach. Potwierdza to również 
fakt, że wśród mieszkańców wsi do dziś mówi się o tym osiedlu do Tworoga 
(do osoby), a nie na Tworogi (na miejsce).

W ostatniej dekadzie listopada 1944 roku kpt. Julian Zapała „Lampart” 
zdecydował się przenieść właśnie tam obóz IV batalionu 1. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich AK. Mieszkały tam wówczas rodziny Gołdynów, Urba-
niaków i  Chrobaków. Na miejsce stacjonowania dowództwa i  kancelarię 
wybrano najobszerniejszy budynek należący do Jakuba Gołdyna. Z  kolei 
u Urbaniaków znajdował się magazyn ze zbożem i żywnością. W obozie tym 
„Lampart” planował przezimować aż do wiosny 1945 roku. Okazało się jed-
nak, że partyzanci spędzili w tym miejscu zaledwie dwa tygodnie. 

Wiązało się to z  tym, że nad ranem 28 listopada 1944 roku wracająca 
z patrolu kompania ppor. Adama Winnickiego „Pazura” rozbiła niemiecką 
placówkę ochrony mostu na Rzece Tylmanowskiej. W  ręce partyzantów 
wpadło wówczas kilkunastu żołnierzy Wehrmachtu i członek Organisation 
Todt. Około południa partyzanci wraz z  wykorzystanymi do transportu 

Oddział ppor. Adama Winnickiego „Pazura” na rynku w Łącku w styczniu 1945 roku (ze zbiorów Andrzeja Urbańca)
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sprzętu Niemcami oraz podwodami, którymi wywieziono zabraną z  pla-
cówki broń, dotarli na Twarogi. W obozie nie było kpt. „Lamparta”. Kiedy 
po kilku godzinach przybył on do obozu, nie był zachwycony tym, że par-
tyzanci przyprowadzili jeńców. Oddział nie posiadał odpowiedniego zaple-
cza ani też dodatkowej żywności, żeby przetrzymywać ich u siebie do końca 
wojny, a z drugiej strony nie było też powodu, aby ich likwidować. Można 
było ich wykorzystać w kolejnej akcji, jednak nie zmieniało to faktu, że obóz 
na Twarogach został zdekonspirowany i trzeba było zacząć szukać nowego 
miejsca na przezimowanie batalionu. Sami Niemcy, w większości już starsi 
mężczyźni, byli przerażeni niewolą i obawiali się o własne życie. 

Następnego wieczora, 29 listopada 1944 roku, byli świadkiem egzeku-
cji na Twarogach jednego z partyzantów, Michała Mnichowskiego „Żbika”, 
oskarżonego przez „Lamparta” o szkodzącą Polakom działalność w niemiec-
kiej policji kryminalnej (Kripo), dezercję i kontakty z Niemcami. Partyzanci 
kazali im też wykopać grób dla „Żbika” i go w nim pochować. Każdy z Niem-
ców został przesłuchany, ustalono jednostkę, w której służyli oraz zadania, 
jakie mieli wykonywać w Tylmanowej. 30 listopada 1944 roku pluton ppor. 
„Pazura” wraz z jeńcami niemieckimi wymaszerował z obozu na Twarogach 
i przez Osobie, Kamienicę i Zabrzeż dotarł w rejon Łącka, a stamtąd prze-
szedł do Szczereża, gdzie zatrzymał się na całodzienny odpoczynek. Celem 
akcji była niemiecka placówka chroniąca tartak w Jazowsku. W nocy z 1 na 2 
grudnia 1944 roku pluton podszedł do placówki i próbował negocjować jej 
poddanie się przy pomocy jeńców z Tylmanowej. Pertraktacje nic nie dały, 
dlatego też po krótkim ostrzelaniu placówki partyzanci wycofali się puszcza-
jąc po drodze wolno jeńców niemieckich. 

Od pierwszych dni grudnia batalion, w  związku z  dekonspiracją bazy 
na Twarogach, rozpoczął przeprowadzkę do nowego obozu zimowego, po-
łożonego w  Ochotnicy Górnej, na Polanie Kurnytowej w  Forendówkach. 
Niedługo po wyprowadzeniu się z  kwater akowców, ich miejsce zajęli na 
kilka tygodni partyzanci sowieccy z grupy Wiktora Prokoszewa „Wiktora” 
(wchodzący w skład zgrupowania ppłk. Iwana Zołotara). 

Ostatni etap wykorzystywania Twarogów przez partyzantów przypa-
da na czas funkcjonowania powojennego podziemia antykomunistyczne-
go. Od 1948 roku z kwater u Urbaniaków na Twarogach korzystał oddział 
„Wiarusy”. Wiązało się to m.in. z osobą Henryka Machały „Gryfa”, jednego 
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z partyzantów, który był szkolnym kolegą mieszkającego na Twarogach Sta-
nisława Konopki i darzył go zaufaniem. Warto przy tym dodać, że Machała 
mieszkał w czasie wojny, jako wysiedleniec z Wielkopolski, w Tylmanowej 
i pobliskiej Łąkcicy, a jego ojciec zarządzał miejscowym tartakiem. Na Twa-
rogach partyzanci zdobywali pożywienie, mogli odpocząć, jak również uzy-
skiwali informacje o tym, co dzieje się we wsi. 

W dniu 21 czerwca 1949 roku na Twarogach zjawili się przebrani za par-
tyzantów funkcjonariusz UB Tadeusz Lont i milicjant Jan Galijos ze Szczaw-
nicy. Podczas wizyty rodzina Urbaniaków, niczego nie podejrzewając, przy-
jęła ich u siebie w mieszkaniu i opowiadała o relacjach z „Wiarusami” oraz 
innymi współpracownikami oddziału. W  tym samym czasie, nie wiedząc 
o tajnej misji dwóch funkcjonariuszy, teren przeczesywała grupa operacyjna 
MO, która natrafiła na Twarogach na przebierańców. Wywiązała się krót-
ka strzelanina – obie strony myślały, że mają naprzeciw siebie „bandytów”. 
Lont i Galijos uciekli w stronę centrum Ochotnicy i dopiero na posterunku 
wyjaśnili całe zajście. Późnym wieczorem wrócili na Twarogi i znowu roz-
mawiali z Urbaniakami. 24 czerwca 1949 roku Stanisław Urbaniak, jego cór-
ka Anna i ich sąsiad Stanisław Konopka zostali aresztowani.

O pobycie partyzantów na Twarogach przypomina obecnie położona po-
niżej zabudowań i ukryta w zaroślach mogiła Michała Mnichowskiego „Żbika”.

KURNYTOWA POLANA

Polana Kurnytów jest dawną polaną wypasową w Ochotnicy Górnej, po-
łożoną powyżej Madzelonkowego Potoku, będącego lewym dopływem 

potoku Forendowskiego. Polana była częścią większego zespołu wypaso-
wego, nazywanego dawniej Madzelonką lub Polaną Pod Magurki. Powstała 
stosunkowo późno, wyrobiono ją bowiem dopiero około 1870 roku. Wcze-
śniej był to teren dworski, porośnięty puszczą. W drugiej połowie XIX wieku 
dwór ochotnicki był mocno zadłużony, dlatego kolejni dziedzice stopniowo 
wyprzedawali dworskie lasy, aby zdobyć środki na spłatę długów. Nabywcy, 
którymi bywali najczęściej chłopi, momentalnie wycinali lasy, a na wyrębi-
skach zakładali polany. Chłopi chętnie wykupywali zwłaszcza tereny leżące 
w bezpośrednim sąsiedztwie hal, dzięki czemu mogli w stosunkowo łatwy 
sposób powiększyć areał obszarów wypasowych. 
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Zapewne taki był właśnie początek Polany Madzelonka. Jej nazwa jest 
nazwą dzierżawczą, pochodzi od nazwiska „Madzelonka”, notowanego już 
w  roku 1785 roku, w  najstarszych zachowanych księgach metrykalnych 
Ochotnicy. Pierwotna Madzelonka leżała na stromym zboczu górskim; jej 
górna część położona była na wysokości prawie 1100 m n.p.m. i przylegała 
do rozległej hali na szczycie masywu Magurek. Dolna część sięgała po po-
tok Madzelonkowy, schodząc na wysokość około 930 m n.p.m. Na początku  
XX wieku trzej współwłaściciele Madzelonki, zapewne potomkowie pier-
wotnego właściciela, postanowili podzielić ją między siebie. Wyodrębnio-
no trzy części, nazwane od nazwisk lub przydomków każdego z posiadaczy. 
Dolna, najniższej położona część dawnej polany Madzelonka, przypadła ro-
dzinie Kurnytów, przez co nazwano ją polaną Kurnytową. 

Na Kurnytowej Polanie, na wysokości około 950 m n.p.m., znajdował 
się zespół gospodarczy, składający się z budynku mieszkalnego oraz stoją-
cej osobno szopy. Do dziś zachował się jedynie budynek mieszkalny, nazy-
wany Kurnytową Kolibą. Jest to drewniany dom dwuizbowy konstrukcji 

Zespół zabudowy na polanie Kurnytów. Lata 80. XX wieku. Na drugim planie widoczny nieistniejący obecnie 
wielofunkcyjny budynek gospodarczy (ze zbiorów Krzysztofa Wielgusa)
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zrębowej, kryty gontem. Budynek zachował archaiczną bryłę ze stosunkowo 
niewielkimi okapami i stromymi przyczółkami. Była to początkowo chałupa 
kurna, ogrzewana dużym, kamiennym piecem, zajmującym blisko ćwierć 
izby. Obok budynku mieszkalnego stała drewniana szopa (stodoła i stajnia) 
o podobnej konstrukcji, rozebrana w  latach 90. XX wieku. Zachowały się 
z niej tylko fragmenty podmurówki, uczytelniające jej położenie w terenie. 
Sam zespół był sezonowo używany do celów gospodarskich aż do wybuchu 
II wojny światowej. Po wojnie była nadal zamieszkiwana przez rodziny Cze-
pielów i Kurnytów co najmniej do lat 70. XX wieku.

Geneza zespołu jest dosyć zagadkowa. Na nadprożu budynku wyryta jest 
data 1839 oraz napis „Tatry”. Na tej podstawie dosyć bezkrytycznie przyjęto 
założenie, że jest to data powstania budynku. Założenie to nadal funkcjo-
nuje w powszechnej świadomości jako pewnik, choć nigdy nie pokuszono 
się o zbadanie sprawy i potwierdzenie tak wczesnego datowania budynku. 
Tymczasem na mapach katastralnych z 1848 roku polany w ogóle jeszcze 
nie ma, a cały teren poniżej Magurek pokryty jest lasem, należącym do dwo-
ru. Polana, wraz z  obydwoma budynkami, pojawia się dopiero na mapie 
z 1864 roku, ale jako ręcznie naniesiona (a zatem późniejsza) modyfikacja. 
Oznacza to, że polana Madzelonka musiała powstać już po wydrukowaniu 
mapy, a więc po 1864 roku.

Wątpliwości budzi też sposób, w jaki wyryto datę na nadprożu budynku. 
Krój cyfr i technika ich wykonania w niczym nie przypominają dat rytych 
na budynkach z  pierwszej połowy XIX wieku, znanych z  terenów Ochot-
nicy. Co więcej, w  tradycji ochotnickiej datę ryto na tragarzach podtrzy-
mujących strop w izbie, a nie na nadprożu. Również sam napis wygląda na 
wykonany znacznie później niż w 1839 roku. Nie jest wycięty w elemencie 
nadproża, lecz wygląda na wydrapany. Przy dokładniejszych oględzinach 
można też zauważyć, że cyfra „8” w dacie wygląda jak przerobiona cyfra „9”. 
Najprawdopodobniej więc napis jest późniejszy, a Kurnytowa Koliba młod-
sza niż się uważa i została wybudowana bezpośrednio po zakupie oraz wy-
lesieniu tego terenu w 1864 roku. Taką kolejność wydarzeń sugeruje analiza 
zagospodarowywania tego terenu, dobrze udokumentowana na kolejnych 
edycjach map katastralnych. Nie można oczywiście wykluczyć, że budynek 
faktycznie jest starszy, ale został przeniesiony z innego miejsca i postawiony 
na Kurnytowej Polanie wtórnie, już po powstaniu samej polany. 
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Trzeba też podkreślić, że pomimo nazwy, Kurnytowa Koliba nie jest 
przykładem zabudowy polaniarskiej, występującej na terenie Ochotnicy. 
Budynek mieszkalny jest obszerny i dwuizbowy, przez co reprezentuje ra-
czej wyższy standard budownictwa z pierwszej połowy XIX wieku. Znacz-
nych rozmiarów była również szopa. Zespół zdecydowanie bardziej przy-
pomina więc całoroczne siedlisko rodziny góralskiej z połowy XIX wieku, 
a nie mniejsze i skromniejsze szałasy czy koliby, użytkowane sezonowo wy-
łącznie w  okresie letnim. Zespół jest zatem przykładem górskiego osiedla 
jednodworczego, a nie – jak się powszechnie uważa – sezonowym gospo-
darstwem polaniarskim. Niezależnie od daty powstania, Kurnytowa Koliba 
jest wyjątkowym zabytkiem drewnianej architektury ludowej, szczęśliwie 
zachowanym do naszych czasów. Świadczy o tym nie tylko archaiczna for-
ma i struktura budynku, ale też jej znaczenie jako pamiątki dawnego sposo-
bu gospodarowania na odległych polanach i tzw. zarębkach, niegdyś charak-
terystycznego dla całych Gorców, a w szczególności dla Ochotnicy.

Oprócz wymienionych powyżej walorów kulturowych, Kurnytowa Ko-
liba jest też obiektem o  znaczeniu historycznym. Położone w  odludnym, 
trudno dostępnym miejscu zabudowania okazały się idealnym miejscem 
schronienia dla oddziałów partyzanckich w  okresie II wojny światowej 
i bezpośrednio po niej. Późną jesienią 1944 roku zespół zabudowań na Kur-
tynowej Polanie (nazywanej wówczas Czepielową) obrał sobie jako siedzi-
bę sztabu IV batalion 1. Pułku Strzelców Podhalańskich kpt. Juliana Zapały 
„Lamparta”. W skład bazy partyzanckiej wchodziły, oprócz Kurtynowej Ko-
liby, także m.in. szopa, która została ocieplona i wyposażona w piec z wylo-
tem skierowanym między kamienie fundamentu (by nie zdradzał położenia 
kwatery) oraz liczne stanowiska wartownicze. W ścianach budynku wycięto 
strzelnice, pozwalające na prowadzenie ostrzału z wewnątrz we wszystkich 
kierunkach. Zespół powiązany był z gospodarstwem Rodziny Sędzimirów, 
położonym w dolinie potoku Forendowskiego.

W grudniu 1944 roku kwatera partyzancka na Kurnytowej Polanie słu-
żyła przez trzy dni za schronienie dla dziewięciu amerykańskich lotników, 
członków załogi bombowca B–24J Liberator, który rozbił się pod Pańską 
Przehybką 18 grudnia 1944 roku. Partyzanci AK korzystali z  tego obozo-
wiska aż do lutego 1945 roku. W późniejszym czasie, najprawdopodobniej 
wiosną 1946 roku, często kwaterowali tam z kolei „ogniowcy”.
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Kurnytowa Koliba została w  1966 roku zinwentaryzowana przez stu-
dentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Trafili tam dzięki 
informacjom i interwencjom Stanisława Sędzimira, którego rodzina współ-
pracowała w czasie wojny z partyzantami, obozującymi na Kurtynowej Po-
lanie. Przyczyniło się to do uratowania niszczejącego budynku przez harce-
rzy z Federacji Drużyn im. Cichociemnych. Budynek, jako jeden z niewielu 
w Ochotnicy, został też wpisany do rejestru zabytków. W 2015 roku Kur-
nytowa Koliba wraz z polaną została sprzedana. Niestety, nowy właściciel 
samowolnie przebudował budynek bez poszanowania jego wartości zabyt-
kowej, przez co częściowo utracił on swój unikatowy, archaiczny charakter. 

UROCZYSKO POD PAŃSKĄ PRZEHYBKĄ

Pańska Przehybka (995 m n.p.m.) jest malowniczą przełęczą, położoną 
na górskim grzbiecie, rozciągającym się pomiędzy Jaworzyną Kamie-

nicką a Magurkami. Centralną część przełęczy zajmuje polana grzbietowa, 
nosząca tę samą nazwę. Przehybka może więc być ostatnim reliktem dawnej 
wołoskiej hali wypasowej, obecnie w  większości zarośniętej. Polana, wraz 
z otaczającym ją obszernym kompleksem leśnym, należała dawniej do dwo-
ru (czyli do „pana”), dlatego określano ją Przehybką Pańską. Była dawniej 
zabudowana, stał na niej pojedynczy szałas pasterski, rozebrany jeszcze 
w okresie międzywojennym.

Dziś Pańska Przehybka leży w granicach Gorczańskiego Parku Narodo-
wego (GPN). Objęto ją ochroną ze względu na bogactwo występujących 
na niej rzadkich i  przyrodniczo cennych gatunków łąkowych, charaktery-
stycznych dla śródleśnych polan kośnych. Zespoły takie wykształciły się na 
terenach pastwiskowych, jednak powszechny regres pasterstwa w latach po-
wojennych doprowadził do ich zarastania i zniknięcia wielu z nich, z wielką 
szkodą dla bioróżnorodności i dużym ubytkiem dla krajobrazu. Z tego też 
względu w  ramach ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Gor-
ców, jakim są niewątpliwie polany, GPN prowadzi regularne wykaszanie 
polan znajdujących się na jego terenie oraz organizuje na nich wypas owiec. 
Przez Pańską Przehybkę przebiega ścieżka edukacyjna GPN pod nazwą 
„Dolina Potoku Jaszcze”, której początek znajduje się w Ochotnicy Górnej 
w  osiedlu Kosarzyska. Ścieżka prowadzi przez atrakcyjne przyrodniczo 
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tereny, w tym m.in. przez zachowane tu fragmenty pierwotnej puszczy kar-
packiej. Jej przejście zajmuje około 5 godzin spokojnego marszu.

18 grudnia 1944 roku pod Pańską Przehybką rozbił się ciężki amerykański 
bombowiec typu B–24J Liberator o imieniu własnym „California Rocket”. Żoł-
nierzom AK z oddziału partyzanckiego kpt. Juliana Zapały „Lamparta” udało 
się uratować 9 z 10 członków załogi maszyny. Los ostatniego z lotników, za-
ginionego dowódcy por. Williama J. Beimbrinka, długo pozostawał nieznany. 

Beimbrink wyskoczył z samolotu jako ostatni, prawdopodobnie gdzieś 
w rejonie polany Zielenica w masywie Kiczory. Drugi pilot, Spencer P. Felt, 
zapamiętał, że razem zeszli do luku bombowego, aby wyskoczyć z samolo-
tu. Gdy wyskoczył, widział jeszcze, że dowódca cofnął się w głąb samolotu.  
Co stało się potem, przez długie lata pozostawało tajemnicą. Snuto przeróżne 
domysły, m.in. że por. Beimbrink, kontuzjowany po skoku, został rozszarpa-
ny przez dzikie zwierzęta lub pechowo trafił na członków bandy, którzy za-
mordowali go dla dolarów, jakie rzekomo miał przy sobie mieć. Dopiero na 
początku XX wieku pojawiły się nowe fakty, które pomogły w częściowym 
wyjaśnieniu zagadki zaginięcia porucznika. Latem 2008 roku do Ochotnicy 
przyjechali dwaj Amerykanie z Biura ds. Więźniów Wojennych i Osób Zagi-
nionych w Akcji, które zajmuje się m.in. poszukiwaniem miejsc pochówku 
zaginionych amerykańskich żołnierzy i  sprowadzaniem ich szczątków do 
Stanów Zjednoczonych. Ich zadaniem było odnalezienie ciała por. Beim-
brinka. W  ramach prowadzonych działań udało im się dotrzeć do żyjącej 
jeszcze wówczas, starszej kobiety, której rodzina w czasie wojny zajmowała 
się przemytem. Według jej relacji, tamtego dnia znalazła ciało porucznika 
w lesie w dolinie Łopusznej, gdy wraz z innymi członkami grupy szli z towa-
rem na Słowację. Obok, jak mówi, było drzewo, z jednej strony ogołocone 
z gałęzi. Beimbrink miał głowę odchyloną do tyłu, był oparty o pień. Wokół 
dłoni miał owinięty przyrząd do otwierania spadochronu. Jej mąż miał go 
pochować gdzieś w  lesie w  dolinie Łopusznej. Kobieta przekazała jedno-
cześnie Amerykanom oryginalne mapy, należące do dowódcy Liberatora. 
Wskazała też przybliżoną lokalizację miejsca ukrycia zwłok. Fakty te osta-
tecznie rozwiały wszelkie spekulacje. Porucznik William J. Beimbrink zginął 
przy skoku ze zbyt małej wysokości i  w  wyniku nieszczęśliwego splątania 
linek spadochronu, których nie zdążył opanować przed uderzeniem w zie-
mię. Jego ciało odnaleźli mieszkańcy Łopusznej i  pochowali w  tajemnicy 
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przed Niemcami. Wiedzą o tych wydarzeniach nie dzielili się z nikim, licząc, 
że za wskazanie miejsca ukrycia zwłok uzyskają w przyszłości pomoc pod-
czas emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Pomimo przeprowadzonych wówczas poszukiwań, nie udało się odnaleźć 
miejsca pochówku zaginionego lotnika. Porucznik pilot William J. Beimbrink 
nadal spoczywa gdzieś w górach pomiędzy Ochotnicą a Łopuszną. Jego sym-
boliczna mogiła z metalowym krzyżem i repliką wizytówki porucznika, zabra-
nej z rozbitego samolotu przez partyzantów, znajduje się na polanie Młacne.

Dokładnie 50 lat po katastrofie, w  miejscu, gdzie rozbił się samolot, 
ustawiono niewielki pomnik. Jest to fragment kadłuba bombowca i kształt 
skrzydła z gwiazdą – symbolem amerykańskich sił powietrznych. Przy bu-
dowie pomnika wykorzystano oryginalne fragmenty poszycia samolotu 
odnalezione w Ochotnicy. Wybudowano też drewniany szałas, na którym 
zamontowano tablicę z opisem wydarzeń z 18 grudnia 1944 roku oraz krót-
ką historię ruchu oporu w Gorcach. Cały zespół został nazwany „Uroczy-
skiem pamięci”. Odsłonięcia pomnika dokonało trzech żyjących jeszcze 
wówczas członków załogi „California Rocket” – Thaddeus A. Dejewski, 

Pomnik pod Pańską Przehybką, w miejscu katastrofy Liberatora „California Rocket” (fot. Lucyna Kozub)
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Spencer P. Felt i Edward J. Sich w obecności licznych przedstawicieli władz 
Polski i USA, byłych partyzantów oraz środowisk kombatanckich i miesz-
kańców Ochotnicy. 

W roku 2003, dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej powstała wystawa stała pt. „Lotnicze 
Ślady w Gorcach”. Zaprezentowane zostały na niej pamiątki związane z kata-
strofą samolotu, części pochodzące z maszyny, a także historia innych kata-
strof lotniczych, jakie miały miejsce w Gorcach.

Ostatni z  członków załogi Liberatora B–24J „California Rocket” – 
Spencer P. Felt, zmarł w rodzinnym Salt Lake City 4 sierpnia 2016 roku.

PAMIĘĆ O „KRWAWEJ WIGILII”

Podczas pacyfikacji Ochotnicy Dolnej 23 grudnia 1944 roku szczególnie 
ucierpiały osiedla Bąki, Brzeźnie, Centrum i Leskówka, gdzie zamordo-

wano najwięcej mieszkańców wsi, paląc przy tym cały ich dobytek. Po latach 
większość śladów po brutalnej, niemieckiej pacyfikacji zniknęła, a pozosta-
ły tylko pojedyncze punkty, które przypominają jeszcze o tych tragicznych, 
wojennych wydarzeniach.

Jednym z nich jest miejsce pamięci, utworzone tam, gdzie stał niegdyś 
obszerny budynek, mieszczący dom oraz młyn rodziny Brzeźnych. W jego 
obrębie śmierć poniosła cała rodzina Brzeźnych i ich najbliżsi sąsiedzi, któ-
rzy schronili się tu przed Niemcami. Z  ukrywających się przeżył jedynie 
Wojciech Smreczek, który wpełzł pod koło wodne młyna, skąd obserwował 
przebieg pacyfikacji. Ciała zamordowanych pogrzebano na cmentarzu para-
fialnym w Ochotnicy Dolnej. Po wojnie na ruinach gospodarstwa urządzo-
no upamiętnienie – znajduje się tu krzyż i tablica pamiątkowa z inskrypcją 
przypominającą ofiary tamtych wydarzeń.

Innym wyraźnym punktem na mapie miejsc związanych z pacyfikacją jest 
osiedle Bąki i miejsce, na którym stał kiedyś dom rodziny Giełdczyńskich. 
Opisywał je dokładnie jeden z ocalałych mieszkańców wsi, Ludwik Konop-
ka: Po dwóch godzinach ucichła strzelanina, wybiegliśmy do ogrodów. Widzia-
łem, że cztery samochody odjechały już w kierunku Tylmanowej i myślałem, że 
już wszyscy odjechali. Tymczasem zostały jeszcze dwa samochody z Niemcami. 
Ci zauważyli nas i znów strzelali do nas. Wtedy poczęli palić domy w pobliżu 
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kościoła. Wtedy spalili dom Giełdczyńskich, plebanię i dom Jana Kantego Ch-
lipały. Gdy odjechały te dwa samochody z Niemcami, wyszedłem. Zobaczyłem 
po drodze ciała rozstrzelanych. Pamiętam, że na drodze leżały zwłoki: Feliksa 
Kukułki, Józefa Jordana, Władysława Czajki. W moim ogrodzie leżały zwłoki 
Katarzyny Nalewka. Podszedłem pod dom Ewy Chryczyk. Tam spotkałem roz-
paczającą córkę, że nigdzie nie może znaleźć matki, że pewnie została spalona. 
Zobaczyłem w jednym miejscu spalonego budynku większy płomień i osęką wy-
szarpnąłem z ognia niedopalone ciało Ewy Chryczyk. Miała zupełnie spaloną 
głowę i nogi. Zbierałem potem kości. W domu Tetmajerów były kości osiemdzie-
sięcioletniej Bogusławy Borzędowskiej. W domu Giełdczyńskich znaleźliśmy ko-
ści, ale nie ustaliliśmy, czy te kości należały do jednej czy dwóch osób. W domu 
Kołaciakowej były kości z dwóch osób. Mówiono, że chyba tam została zastrzelo-
na i spalona Kołaciakowa razem z Giełdczyńską, gdyż one były przyjaciółkami. 

W 1964 roku, w miejscu spalonego podczas „Krwawej Wigilii” domu ro-
dziny Giełdczyńskich, wzniesiono pomnik upamiętniający wszystkie ofiary 
pacyfikacji z 23 grudnia 1944 roku oraz ludzi zaangażowanych w gorczań-
ską konspirację w okresie II wojny światowej. Najważniejszym elementem 

Pomnik upamiętniający ofiary „Krwawej Wigilii” – widok współczesny (fot. Lucyna Kozub)
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istniejącego do dziś upamiętnienia jest rzeźba kobiety z niemowlęciem, dla 
której inspiracją była mieszkanka Ochotnicy Dolnej – Maria Kawalec i jej 
córka. Ich zastygłe w  odtworzonej na pomniku pozie ciała, odnalezione 
w śnieżnej zaspie po grudniowej pacyfikacji, stały się symbolem bestialstwa 
odpowiedzialnych za pacyfikację członków karnej kompanii SS Matingena.

Na marginesie wydarzeń związanych z  „Krwawą Wigilią”, warto też 
wspomnieć o osiedlu Leskówka. Kiedy 22 grudnia 1944 roku do Ochotnicy 
Dolnej przyjechała kilkunastoosobowa grupa esesmanów z Krościenka z za-
miarem zdobycia dodatkowego zaopatrzenia na zbliżające się święta i wy-
wiązała się strzelanina między nimi a sowieckimi partyzantami, to właśnie 
tam doszło do zabicia dwóch Niemców. Okupanci bronili się m.in. w zabu-
dowaniach rodziny Konopków „Na Brzyzku”. Podczas strzelaniny ranny zo-
stał dowodzący ekspedycją SS-Unterscharführer Bruno Koch, dobity póź-
niej w tym miejscu przez partyzantów sowieckich. Jeszcze w trakcie potycz-
ki spłonęła stodoła należąca Konopków, a pozostałe zabudowania spalono 
podczas pacyfikacji następnego dnia. 

OSIEDLE POD MAGURKĄ

Osiedle Pod Magurką położone jest w zachodniej części doliny Jaszcze-
go w  Ochotnicy Górnej. Od strony południowo-zachodniej sąsiadu-

je z nim bezpośrednio osiedle Za Groniówką. Polana powstała w połowie 
XIX wieku na miejscu lasów dworskich, położonych pomiędzy wschodnim 
skrajem starej hali Magurki a potokiem Jaszcze, które dwór rozparcelował 
i sprzedał miejscowej ludności. Chłopi szybko wytrzebili las pod pastwiska, 
a niektórzy, zwłaszcza ci z uboższych rodzin, osiedlili się tam na stałe. Po-
wstał wówczas pas polan, przechodzących jedna w drugą, nazywany zbior-
czo „Pod Magurki”.

Jesienią 1944 roku obydwa przysiółki stanowiły bazę dla IV batalionu  
1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Partyzanci przenieśli tam swój obóz 
w  ostatnich dniach października, po „bitwie ochotnickiej”. Ich pojawie-
nie się wspominała jedna z góralek: Po tym jak Niemcy najechali Ochotnicę 
w październiku 1944 r. do naszego domu przybyli żołnierze z oddziału AK ka-
pitana „Lamparta”. Dowództwo mieszkało u [ Jana] Hubiaka Za Groniówką, 
a u nas [Pod Magurką u Jana Wójciaka] byli szeregowcy. Łącznie mogło ich być 
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ponad 100, gdyż trudno było ich wszystkich pomieścić. Siedzieli w chałupie, na 
boisku, w szopie i w kolibie. Gdy do nas dotarli byli bardzo wygłodzeni. Mówili, 
że nie jedli nic trzy dni. Zaraz zaczęłam piec im na blasze placki, ale oni nawet 
nie zaczekali aż będą dobre, tylko jedli takie na wpół surowe. 

W sztabie oddziału Za Groniówką odbyła się też 11 listopada 1944 roku 
uroczysta akademia, zorganizowana z okazji Święta Niepodległości. Party-
zanci urządzili tego dnia w przystrojonej barwami narodowymi góralskiej 
izbie spotkanie połączone ze śpiewami i skeczami. Wyszła ona tak dobrze, 
że sprawozdanie z jej przebiegu wysłano na piśmie do dowódcy pułku. Uro-
czystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 wraz z przyjściem na miejsce kpt. 
Zapały i jego sztabu. Po odebraniu raportu i powitaniu wszystkich zgroma-
dzonych, żołnierze zajęli miejsca. Głos zabrał wówczas adiutant batalio-
nu, który wygłosił referat ukazujący zmagania narodu polskiego w  czasie 
II wojny światowej w szerszym kontekście walki Polaków o niepodległość 
na przestrzeni wieków. Po prelekcji miało miejsce odśpiewanie „Mazurka 
Dąbrowskiego”, a następnie deklamowano wierze i  śpiewano patriotyczne 
pieśni. Na koniec spotkania odbyła się część rozrywkowa, podczas której 
odegrano kilka zabawnych skeczy oraz odczytano – ułożony przez jednego 
ze strzelców – wierszyk „Satyra na swoich dowódców”. Pobyt partyzantów 
AK Za Groniówką i Pod Magurką trwał do połowy listopada, po czym opu-
ścili oni kwatery w Jaszczem i przenieśli się na Twarogi.

Dwa lata później z akowskich kwater w Jaszczem postanowili skorzystać 
partyzanci Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” mjr. Józefa Kurasia 
„Ognia”. Latem 1946 roku zostali zmuszeni wskutek obław opuścić swoją 
dotychczasową bazę w rejonie Turbacza oraz Kiczory i przenieść się na te-
ren Ochotnicy, gdzie grupa sztabowa „Ognia” trafiła 1 sierpnia 1946 roku, 
wybierając na stały obóz dom Jana Wójciaka Pod Magurką. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że jednym z powodów wyboru Magurek na obóz szta-
bu zgrupowania mógł być fakt, że w rejonie Forendówek ukrywali się przed 
Niemcami podczas wojny przyszli teściowie Kurasia – Polaczykowie. Józef 
Sulka „Zając”, który pomagał wówczas Bronisławowi Polaczykowi w  han-
dlu różnymi produktami, tak opisywał pierwsze jego zetknięcie z  tamtym 
terenem: Dziadek [późniejszy pseudonim Bronisława Polaczyka] się mnie 
pyta, żebym mu pomógł do Ochotnicy zanieść naftę, tabak, sacharynę, bo wtedy 
tego nie było, a on sam nie mógł rady dać. [...] Tam zanieśliśmy, przez Turbacz, 
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Halę Wzorową, Gabrową, Kiczorę i stamtąd na Forendówki, bokiem do góry, na 
Magurki. Tam siedziała żona Dziadka [Antonina Polaczyk]. Tam była taka 
stodoła, Babka nam dała jeść i pić. Dziadek się jej stale pytał, czy Niemcy nie 
chodzą. To było gdzieś jak Kuba [Doliński], Karol Cebula, na wierchu. Dziadek 
to posprzedawał, co przenieśliśmy, i po dwóch dniach wróciliśmy z powrotem [do 
Nowego Targu].

Grupa, którą w  lecie 1946 roku dowodził osobiście Józef Kuraś, liczyła 
kilkudziesięciu dobrze uzbrojonych żołnierzy. Sam „Ogień” z  najbliższymi 
współpracownikami mieszkał w domu Wójciaka, gdzie otrzymał osobny po-
kój, służący za kancelarię oddziału. Inni partyzanci spali w pobliskich stajniach 
i kolibach, a większa ich grupa, stanowiąca bojowe zaplecze sztabu, miała, we-
dle relacji mieszkańców Ochotnicy, kwaterować na oddalonej nieco od Ma-
gurek polanie Szlagowej. Jednocześnie na terenie Forendówek ukrywali się, 
podobnie jak w okresie okupacji, teściowie „Ognia” oraz jego żona, Czesława.

Obecność partyzantów i  „Ognia” Pod Magurką nie była dla mieszkań-
ców wsi tajemnicą. Górale zdawali sobie sprawę z  pobytu w  Ochotnicy 
Górnej „ogniowców” i  niemal wszyscy przyjmowali ich bardzo życzliwie. 
Często zdarzało się, że żołnierze „Ognia” rzeczywiście wcześniej działali na 

Rodzina Wójciaków Pod Magurką (ze zbiorów Marka Zapały)
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tym terenie, należąc do LSB lub AK, i byli dobrze znani przez miejscową 
ludność. Wielu z nich pochodziło z sąsiednich wiosek, z Waksmundu lub 
Ostrowska, a w Ochotnicy mieli swoje rodziny i znajomych. Nie znaczy to, 
że „ogniowcy” czuli się Pod Magurką w pełni bezpieczni. Ciągle zagrażały 
im donosy i  spowodowane nimi obławy, przeprowadzane przez UB, MO 
i  KBW. Choćby dlatego podejść do sztabu w  domu Wójciaka broniło kil-
ka pierścieni wart, które do środka przepuszczały tylko bliskich znajomych 
i współpracowników. Obóz pod Magurką wspominał Stanisław Komperda 
„Negus”: Nad Jaszczem była polana, Forendówkami się szło w prawo, gdzie ten 
samolot amerykański spadł, bo mi jeszcze pokazywali ślady. Ogień kwaterował 
w  tej chałupie, myśmy byli w  bacówkach pod Magurą. Było nas wtedy około  
30 w obozie. Umocnień żadnych nie było, dwie bacówki i warty – jedna na górze 
od Forendówek, a druga od strony Jaszczego.

Podczas kwaterowania Pod Magurką sztabu zgrupowania „Ognia” miało 
tam miejsce kilka ważnych w dziejach podhalańskiej konspiracji wydarzeń. 
11 września 1946 roku dotarła tam grupa 25 uciekinierów z krakowskiego 
więzienia św. Michała, która niemal w całości zasiliła szeregi „ogniowej” par-
tyzantki. W  domu Wójciaka Kuraś spotykał się też z  dawnym żołnierzem  
IV batalionu 1. PSP AK, Andrzejem Gocem „Szponem”, który pełnił po woj-
nie funkcję kuriera do Polski z polecenie 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.

Niemal dwumiesięczny pobyt partyzantów pod Magurką nie mógł jed-
nak pozostać niezauważony przez komunistów. 29 września 1946 roku na 
kilku ciężarówkach przyjechało do wsi wojsko i od strony Forendówek wy-
słało patrole w kierunku Magurek. Warto przytoczyć tu fragment meldunku 
specjalnego Szefa WUBP Kraków, kpt. Jana Olkowskiego, do MBP w War-
szawie z 12 października 1946 roku, relacjonujący całą akcję: Dnia 29. IX. 
1946 r. WBW stacjonujące w  Nowym Targu przeprowadziło akcję w  okolicy 
miejscowości Ochotnica Górna pow. Nowy Targ przeciwko bandzie „Ognia“. 
Pierwsza grupa żołnierzy, składająca się z  15-tu ludzi, natknęła się na grupę 
bandytów pod szczytem góry Ochotnickiej [Magurek], gdzie po krótkiej wal-
ce zostało zabitych przez bandę 2 żołnierzy z Batalionu Operacyjnego WBW 
Kraków, a to 1. Rozalski Marian ur. 18. IV. 1925 r., 2. Kubiaczyk Tadeusz ur. 
23. X. 1922 r. Bandyci ofiar nie ponieśli żadnych ani też nie zdołano schwytać 
żadnego ponieważ teren był górzysty i zarośnięty gęstym lasem. Pościg za bandą 
nie udał[nie dał] pozytywnego rezultatu.
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W  rzeczywistości walka wyglądała nieco inaczej. Żołnierze KBW nie 
wiedzieli najprawdopodobniej, gdzie dokładnie szukać obozu „Ognia” i po-
czątkowo trafili do osiedla Za Holiną, gdzie rozlokowali całą grupę wraz z ra-
diostacją. Nie zdawali sobie sprawy z bliskości sztabu zgrupowania. Oczywi-
ście, o przybyciu wojska do wsi bardzo szybko partyzantów poinformowano 
– zrobił to jeden ze współpracujących z partyzantami braci Dolińskich. Mel-
dowały też o tym partyzanckie patrole, rozlokowane od Magurek po pola-
nę Szlagową. Na jeden z tych patroli natknęli się żołnierze KBW i w trakcie 
wymiany ognia dwóch z nich zostało zabitych. Do strzelaniny doszło w bez-
pośrednim sąsiedztwie osiedla Za Holiną, co spowodowało panikę w sze-
regach wojska, które szybko wycofało się do centrum Ochotnicy. Na wieść 
o akcji Kuraś zarządził ewakuację obozu – partyzanci zabrali ze sobą broń 
oraz najpotrzebniejsze rzeczy i udali się w góry. Wójciakom kazano ukryć to, 
czego „ogniowcy” nie zdążyli zabrać, m.in. maszynę do pisania i rogatywkę 
„Ognia”. Przedmioty te odkopała bezpieka w kolejnych latach, gdy poszuku-
jąc partyzantów oddziału „Wiarusy”, sprawdzano dawne obozowiska akow-
ców i „ogniowców” nad Ochotnicą.

Obecnie przez osiedle prowadzi Szlak Wołoski, którym można dotrzeć 
na wieżę widokową na Magurkach, a także ścieżka edukacyjna Gorczańskie-
go Parku Narodowego „Dolina Potoku Jaszcze”. Z dawnych kwater partyzan-
tów zachował się jedynie dom Hubiaków Za Groniówką oraz jedna z kolib 
Pod Magurką.

ZBRODNIA ZA HOLINĄ

Osiedle Za Holiną znajduje się w  Ochotnicy Górnej, na spłaszczonym 
grzbiecie górskim, położonym nad jedną z bocznych dolin potoku Fo-

rendowskiego. Osiedle jest stosunkowo młode, powstało na miejscu dawnych 
lasów dworskich, wykupionych przez chłopów i wytrzebionych na początku 
XIX wieku. Było to pastwisko, które z czasem zamieniło się w jednodworcze 
osiedle, zamieszkałe na stałe. Nazwa osiedla pochodzi od gwarowego słowa 
„holizna”, oznaczającego przestrzeń w lesie powstałą po wyrębie lasu.

Podczas pobytu sztabu zgrupowania „Ognia” Pod Magurką w sierpniu 
i  wrześniu 1946 roku z  partyzantami współpracowało wielu mieszkań-
ców Ochotnicy Górnej. Do najbardziej zaufanych należeli bracia Dolińscy 
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– Franciszek, Wojciech i Jakub oraz Franciszek Cebula, wszyscy zamieszkali 
w osiedlu Za Holiną nad Forendówkami.

7 października 1946 roku w osiedlu Za Holiną zjawili się żołnierze KBW. 
Wojsko obstawiło cały przysiółek – ze wsi przyprowadziło dwóch braci 
Dolińskich, a  trzeciego aresztowało na miejscu. Zatrzymano też sąsiada 
Dolińskich, Franciszka Cebulę. Rozpoczęło się brutalne śledztwo, podczas 
którego każdego z aresztowanych przesłuchiwano oddzielnie. Najmłodszy 
– Jakub Doliński – był przesłuchiwany w mieszkaniu, a jego bracia – jeden 
w stajni Dolińskich, a drugi w stajni Cebulów. Franciszka Cebulę przesłu-
chiwano najprawdopodobniej w jego własnym domu. Na teren przysiółka 
nikogo nie wpuszczano, zaś mieszkańcy zamknięci byli w jednej izbie. Kuba 
opowiadał, że ich strasznie bili – wspominali mieszkańcy Ochotnicy. – Jego 
braciom wkładali ziemniaki do ust, żeby nie krzyczeli. Ciągle pytali, gdzie jest 
banda. Wojtek i Franek nie chcieli mówić, więc zamęczyli ich na śmierć, a zwłoki 
wyrzucili przed chałupę. Obaj mieli połamane ręce i nogi. Mówili Kubie, że skoń-
czy jak oni. Według relacji nieżyjącego już żołnierza KBW, grupą, która tra-
fiła Za Holinę miał dowodzić oficer, który wykazywał się w trakcie śledztwa 
szczególnym okrucieństwem (bicie drewnianym drągiem i  zamoczonym 
w wodzie workiem z mąką), a następnie po zabiciu braci Dolińskich oddał 

Dom rodziny Dolińskich w osiedlu Za Holiną w Ochotnicy Górnej (fot. Dawid Golik)
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do ich zwłok kilka strzałów z pistoletu, aby można było napisać w raporcie, 
że zostali zastrzeleni w czasie ucieczki. 

Franciszek Cebula i  Jakub Doliński zgodzili się złożyć zeznania, a  ten 
ostatni miał zaprowadzić ekspedycję KBW do obozu „Ognia” w  górach. 
Wyprawa 100-osobowej grupy żołnierzy, prowadzącej przed sobą skutego 
Dolińskiego, wyruszyła najprawdopodobniej następnego dnia. Kierowali 
się w stronę Kiczory. Tuż przed osiągnięciem celu, na Jaworzynie Kamie-
nickiej, Doliński krzyknął: „Tu jest banda!” i  uciekł do lasu. Miał poluzo-
wane kajdanki, dzięki czemu mógł uwolnić jedną rękę i próbować ucieczki 
przez gęstwinę. Zdezorientowani ubecy nie zdołali go zatrzymać. W swoim 
notatniku „Ogień” zapisał pod datą 7 października 1946 roku: Aresztowanie 
Dolińskich, Kuba, Franek, Wojtek, UB zamordowało Wojtka i  Franka, Kuba 
uciekł na Jaworzynie. Po swojej ucieczce Doliński trafił na osiedle Skałka, do 
zabudowań Józefa Szlagi-Kozickiego, gdzie go rozkuto. Później ukrywał się 
w szopach i kolibach, aż do amnestii w lutym 1947 roku. 

Inaczej potoczyły się losy Franciszka Cebuli, który stanął przed komuni-
stycznym sądem. Będąc pod wrażeniem morderstwa, jakie w jego obecności 
miało miejsce Za Holiną, Cebula najprawdopodobniej postanowił przyznać 
się do wszystkiego, co zarzucali mu przesłuchujący żołnierze KBW. Śledztwo 
odbyło się więc w ekspresowym tempie i zamknięto je już 21 października 
1946 roku, czyli po dwóch tygodniach od zatrzymania. Poza przyznaniem 
się do posiadania broni (karabinu z pięcioma sztukami amunicji) oraz do 
tego, że złożył przysięgę wojskową, Cebula potwierdził także, iż brał udział 
w trzech akcjach rekwizycyjnych na terenie Spiszu i Orawy. Nie udało się jed-
nak zmusić go do wydania kolejnych współpracowników partyzantów z te-
renu Ochotnicy – konsekwentnie odpowiadał, że nikogo więcej poza braćmi 
Dolińskimi nie zna, natomiast obóz grupy sztabowej znajduje się w górach, 
na Magurkach, chociaż doskonale zdawał sobie sprawę z jego wcześniejszej 
lokalizacji w domu Jana Wójciaka. Rozprawę w sprawie Cebuli przeprowa-
dzono w  tzw. trybie pokazowym na sesji wyjazdowej krakowskiego Woj-
skowego Sądu Rejonowego w  Nowym Targu. Odbyła się ona 8 listopada  
1946 roku w nowotarskim kinie „Tatry” przy ul. Szerokiej. Tego samego dnia 
zapadł wyrok skazujący Franciszka Cebulę na dożywotnie więzienie. Kara ta 
wydawała się jednak Wojskowej Prokuratorze Rejonowej w Krakowie zbyt 
niska – oskarżyciel domagał się przed sądem „najwyższego wymiaru kary”. 
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Prokurator wniósł nawet skargę rewizyjną od zbyt łagodnego jego zda-
niem wyroku do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, który jed-
nak odrzucił ją na sesji z 21 stycznia 1947 roku. Niedługo potem, w marcu  
1947 roku, karę wymierzoną Cebuli złagodzono do 15 lat więzienia zgodnie 
z zasadami amnestii. 

Zarówno Cebula, jak i jego żona (pozostawiona sama na gospodarstwie 
z czteroletnim dzieckiem) pisali prośby o ułaskawienie do Bolesława Bieru-
ta – pozostawały one jednak bez odpowiedzi. Do czerwca 1946 roku Fran-
ciszek Cebula przebywał w  więzieniu przy ul. Montelupich w  Krakowie, 
a stamtąd został przeniesiony do Rawicza. Przeżycia ze śledztwa i więzienia 
bardzo źle wpłynęły na stan jego zdrowia – od 16 lipca 1950 roku przebywał 
bez przerwy w więziennym szpitalu poważnie chory na gruźlicę. W grud-
niu 1951 roku list z prośbą o ułaskawienie wysłał do Bieruta syn Cebuli – 
uczęszczający do II klasy szkoły podstawowej, Jaś: Najlepszy Ojcze Polskich 
dzieci! Uczę się i czytam w książkach o Twojej wielkiej dobroci i przyjaźni dla 
dzieci i dlatego zwracam się do Ciebie z moją troską. [...] Mam tylko mamusię 
i dziadka, któremu kilka dni temu zmiażdżyło rękę w młockarni. Mamy tylko  
2 i pół ha ziemi. Jest nam bardzo ciężko. [...] Obywatelu Prezydencie, proszę Cię, 
zwolnij tatusia Cebulę Franciszka ur. 1920 r., a ja na pewno jak urosnę i dużo 
się już nauczę, będę dobrym obywatelem Polski Ludowej i postaram się napra-
wić wszystkie krzywdy, jakie wyrządził mój tatuś. Prośby tej nie uwzględniono 
m.in. dlatego, że w opinii naczelnika więzienia w Rawiczu Cebulę uznano 
za „negatywnie ustosunkowanego do ustroju Polski Ludowej”. 15 marca  
1952 roku Franciszek Cebula zmarł w szpitalu więziennym w wieku 32 lat. 
Jako oficjalną przyczynę zgonu podano gruźlicę płuc, powikłaną ropnia-
kiem opłucnej, gruźlicę krtani i zapalenie opon mózgowych.

DOM PARAFIALNY „KARCZMA”

Budynek „Karczmy” wzniesiono około 1910 roku z  przeznaczeniem na 
tzw. Dom Ludowy, a następnie umieszczono tam miejscowy Dom Para-

fialny. W budynku funkcjonował także przez pewien czas wyszynk oraz sklep, 
przez co zaczęto nazywać go „Karczmą”. Mroczniejszą historię tego miejsca 
zapisały pierwsze lata powojenne. W połowie września 1947 roku do Ochot-
nicy Górnej została wysłana grupa operacyjna KBW w  sile 100 żołnierzy, 
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która zakwaterowała właśnie w „Karczmie”. Wraz z wojskiem do wsi przyje-
chali funkcjonariusze UB. Mieli oni za zadanie skłonić do współpracy osoby, 
o których wiadomo było, że mają kontakt z działającym w tym czasie w re-
jonie Ochotnicy oddziałem „Wiarusy”. W tym czasie partyzanci przebywa-
li w okolicach Rabki, posiadali też już stałą bazę, którą była ziemianka nad 
Harklową. 

Działalność grup operacyjnych KBW i  UB na terenie Ochotnicy nie 
sprowadzała się rzecz jasna jedynie do pozyskiwania agentów i informato-
rów. To przede wszystkim represje miały zniechęcić ludność do pomaga-
nia „Wiarusom”. Przeprowadzano brutalne przesłuchania górali podejrza-
nych o wspomaganie partyzantów, dokonywano rewizji, straszono. Zaczęły 
się także aresztowania i  brutalne przesłuchania, przy czym zatrzymanych 
współpracowników podziemia przetrzymywano w  piwnicy „Karczmy”. 
Z tego tymczasowego aresztu zdołał uciec na początku listopada 1947 roku 
m.in. Szczepan Bryjka z  Jaszczego. W sporządzonej przez jednego z  funk-
cjonariuszy UB notatce zapisano: Ja natomiast z grupą operacyjną przybyłem 
do Ochotnicy, gdzie [Kazimierz] Jaworski oświadczył mi, że jest przytrzymany 
Bryjka Szczepan, którego ja kazałem przytrzymać. I udałem się celem dalszego 

Dom parafialny „Karczma” w Ochotnicy Górnej (fot. Dawid Golik)
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przeprowadzenia aresztowań w  miejscowości Ochotnica współpracowników 
bandy „Mściciela”. Po przybyciu do placówki KBW zostałem powiadomiony, 
że przytrzymany Bryjka zbiegł przez wydłubanie kamienia w murze, pozosta-
wiając tylko po sobie marynarkę. Niedługo po tej ucieczce nastąpiły kolejne 
aresztowania – UB złapał Józefa Cebulę, byłego współpracownika „Ognia” 
mającego kontakt z „Wiarusami, który według materiałów UB został znale-
ziony po kilku dniach powieszony na klamce od drzwi w piwnicy dawnego 
Domu Parafialnego. 

Józef Cebula był od jesieni 1947 roku poszukiwany przez władzę, mu-
siał opuścić osiedle Mostkowe, w którym mieszkał z rodziną, i ukrywał się 
u swoich rodziców w Jamnem. Tam go aresztowano i skutego prowadzono 
przez wieś z zawieszoną na szyi tabliczką z napisem „Bandzior”. Następnie 
zamknięto go w areszcie i przez kilka dni przesłuchiwano. 15 listopada 1947 
roku powiadomiono rodzinę o  tym, że Józef Cebula odebrał sobie życie. 
Jego zwłoki ułożone były na trawniku przed „Karczmą” – tam je widziała 
żona Cebuli wraz z córką. Według ich relacji miał na czole ranę postrzałową, 
co świadczyłoby o świadomym morderstwie, dokonanym przez funkcjona-
riuszy UB lub żołnierzy KBW. Wersja ta jest tym bardziej prawdopodobna, 
że bezpieka nie pozwoliła rodzinie pochować Cebuli. Zrobili to sami żoł-
nierze, zakopując zwłoki za zgodą ks. Śledzia przy ogrodzeniu cmentarza 
w Ochotnicy Górnej, w miejscu przeznaczonym dla samobójców.

W  lutym 1948 roku, po śmierci Józefa Świdra „Mściciela”, UB razem 
z KBW przeprowadził obławę na obóz „Wiarusów”, położony między Hark-
lową a Ochotnicą. Dokonano tego nocą z 18 na 19 lutego 1948 roku. W mel-
dunku specjalnym czytamy: Po siedmiogodzinnym marszu dotarto do miejsca, 
gdzie mieścił się bunkier, do którego to doprowadził „Grzmot” [Marian Kozłec-
ki]. Po okrążeniu rozpoczęto atak przez wrzucenie do bunkra przez okno grana-
tu. Po wybuchnięciu granatu wewnątrz bunkra zapanowała zupełna cisza, lecz 
po minutowym oczekiwaniu nikt z bunkra nie wychodził na zewnątrz. Wówczas 
dowódca batalionu dał komendę celem natarcia na bunkier, lecz z tego bunkra 
zaczęli bandyci rzucać w kierunku atakujących granaty i strzelać z broni maszy-
nowej. Wykorzystując moment obustronnej strzelaniny, dwóch bandytów wysko-
czyło z bunkra i poczęli uciekać w kierunku stromego potoku i lasu, za którymi 
to oddano szereg strzałów, lecz żaden z bandytów uciekających nie został zabity. 
Po przybyciu przez nas do bunkra stwierdzono ślady krwi na śniegu jak i  też 
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wewnątrz bunkra. […] Grupa, która udała się w pościg za zbiegłymi bandyta-
mi, schwytała ciężko rannego Zasulskiego [właśc. Ilienkę] Dymitra ps. „Czar-
ny”. „Czarny” był opatrzony i początkowo ukryty u jednego z gospodarzy na 
osiedlu Bartoszówka (Bartosówka) – jak wspominał jego ówczesny sąsiad, 
schowano go pod żłób w szopie, w której zimowały owce. Jednak gospodarz 
wystraszył się i postanowił przenieść „Czarnego” do koliby na pobliskiej po-
lanie. Postrzelony w brzuch, wyczerpany gorączką „Czarny” nie wytrzymał 
jednak w nieogrzewanej szopce i ponownie zszedł do osiedla. Tam natrafił 
na patrol wojska i UB. Próbował uciec, podobno rzucił w stronę przeciw-
ników granat, jednak był zbyt słaby i bezpieka bez trudu go obezwładniła. 
Z Bartoszówki „Czarnego” sprowadzono następnie do Ochotnicy Górnej, 
gdzie poddano go kilkunastogodzinnemu przesłuchaniu. 20 lutego o  go-
dzinie 4.00 rano „Czarny” zmarł. W chwili śmierci był formalnie dowódcą 
oddziału „Wiarusy”.

Niedługo po tych wydarzeniach placówka UB i KBW w Ochotnicy Górnej 
została zlikwidowana. Mieszczący ją budynek „Karczmy” zachował się do dziś.



Rozdział IV
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FRANCISZEK KSAWERY KOŁODZIEJSKI

Franciszek Ksawery Kołodziejski urodził się jesienią 1829 roku w Tylma-
nowej. Był najmłodszym z  jedenaściorga dzieci Mikołaja Ambrożego 

Kołodziejskiego i  Marii Binger von Bingen. Ojciec Ksawerego wywodził 
się z  mazowieckiej szlachty, był mieszczaninem w  Jordanowie, kupcem, 
a ostatecznie właścicielem majątku w Ochotnicy i Tylmanowej, który nabył 
w 1828 roku. Matka pochodziła ze spolonizowanej szlachty niemieckiej. 

Niedługo po narodzinach Franciszka Ksawerego rodzina Kołodziejskich 
przeniosła się do nowego dworu w Ochotnicy, wzniesionego przez jego ojca 
w 1830 roku. Dzieciństwo i wczesną młodość Ksawery (przeważnie używał 
drugiego imienia) spędził właśnie tam. Ojciec rodziny, uczestnik kampanii 
napoleońskiej na ziemiach polskich, wychowywał swe dzieci w tradycji pa-
triotycznej i niepodległościowej. Ksawery był krewki i porywczy, od dziecka 
interesowała go broń oraz polowania. 

Duży wpływ na Ksawerego miał jego starszy o pięć lat brat – Wincenty, 
który prowadził działalność konspiracyjną w  Nowym Sączu i  okolicznych 
miejscowościach. Aktywność Wincentego polegała na propagowaniu spra-
wy narodowej wśród ziemiaństwa oraz usiłowaniu przekonania do niej chło-
pów poprzez m.in. obietnicę uwłaszczenia. Nadrzędnym celem było wywo-
łanie ogólnonarodowego powstania przeciwko zaborcom. Wincenty był jed-
nym z głównych organizatorów tych działań na terenie Sądecczyzny, w tym 
w Ochotnicy, gdzie do współpracy namówił brata, Ksawerego. Gdy w 1846 
roku wybuchło powstanie krakowskie, Ksawery wyruszył na czele kilkuoso-
bowej grupy młodych górali ochotnickich do Nowego Sącza, gdzie Wincen-
ty organizował oddziały powstańcze. Powstanie jednak upadło, a Wincenty 
został zdekonspirowany i aresztowany przez Austriaków. Z więzienia zwol-
niono go na mocy amnestii, wydanej przez władze austriackie w 1848 roku.

W 1848 roku na Węgrzech wybuchło powstanie narodowe, wymierzo-
ne przeciwko Austrii. Na wieść o tym wydarzeniu Ksawery wraz z bratem 
Wincentym zebrali grupę ochotników z rodzinnej Ochotnicy (w tym m.in. 
Ludwika Chlipałę, Jana Gacka, Józefa Lubańskiego oraz Grzegorza Reinfus-
sa), po czym latem 1848 roku przedostali się na Węgry, aby przyłączyć się do 
powstania. Liczyli, że zwycięstwo Węgrów doprowadzi do upadku i rozpadu 
Monarchii, a w konsekwencji do odzyskania niepodległości przez Polskę. 
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Naczelnym dowódcą wojskowym powstania węgierskiego był słynny 
Polak, gen. Józef Bem. Mimo to, w początkowym okresie powstania na Wę-
grzech, Bem sprzeciwiał się tworzeniu samodzielnych oddziałów polskich, 
na co nalegał sam przywódca rewolucji węgierskiej Lajos Kossuth. Generał 
obawiał się, że istnienie polskich jednostek może sprowokować Rosję do 
wsparcia Austrii w walce przeciwko powstańcom (co zresztą ostatecznie się 
stało). Stanowisko to wywołało jednak oburzenie i  gniew wśród licznych 
młodych ochotników z Polski, którzy – nie rozumiejąc motywów Bema – 
uznali to za zdradę sprawy narodowej i nawoływali do odsunięcia go od do-
wodzenia powstaniem. Na fali tych nastrojów młody Ksawery postanowił 
rozwiązać sprawę własnoręcznie i zamordować generała. 

Dnia 10 listopada 1848 roku zjawił się w kwaterze Józefa Bema, miesz-
czącej się w  hotelu „Erzherzog Stephan” w  Budapeszcie, gdzie poprosił 
adiutanta o spotkanie z generałem. Bem nakazał go wpuścić. Kołodziejski 
wszedł, zbliżył się do generała, po czym wyjął ukryty pod płaszczem pistolet 
i oddał strzał, mierząc w głowę. Kula utkwiła Bemowi w kości policzkowej, 
jednak mimo odniesionej rany generał zdołał własnoręcznie obezwładnić 
napastnika. Uratował mu przy okazji życie powstrzymując adiutanta, któ-
ry dobył pałasza, aby wymierzyć napastnikowi sprawiedliwość. Ostatecznie 
Kołodziejskiego skrępowano i przekazano policji. 

Następnego dnia zwołano doraźny sąd wojskowy, który skazał Koło-
dziejskiego na śmierć. Skazany miał zostać wystawiony na widok publiczny 
pod miejskim pręgierzem, a następnego dnia rozstrzelany. Gdy wiadomość 
o tym dotarła do pozostałych ochotników polskich, postanowili za wszelką 
cenę uratować młodego Kołodziejskiego przed egzekucją. Udało im się do-
prowadzić do opisania sprawy w porannych dziennikach węgierskich i na-
głośnić ją wśród mieszkańców Budapesztu, którzy masowo wystąpili w obro-
nie zamachowca. Tak zapamiętał te wydarzenia naoczny świadek: Młody wi-
nowajca stawiony pod pręgierzem, okuty w kajdany był przedmiotem ciekawości 
powszechnej, tłumy ludu cisnęły się, ażeby mu się przypatrzyć. Był to młodzie-
niec małego wzrostu, trochę zsiadły [tj. krępy, okrągły], ale twarz miał piękną, 
męzką, z zawiesistym wąsem, a na niej ani cienia obawy lub wyrzutu; wyraz jej 
był pogodny, śmiały, tryumfujący. Nietrudno mu też przy pomocy dzienników 
i ciągłem adwokatowaniu współziomków całą publiczność przeciągnąć na swoją 
stronę. Gdzież publiczność nie daje się pozorami uwodzić? […] Po południu nie 
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można już było przecisnąć się do Ko-
łodziejskiego, tak nabity był ludem 
plac, gdzie on był wystawiony pod 
pręgierzem, a  krzyki ‘Éljen !’ [węg. 
Wiwat!] na cześć jego nie ustawały. 
Krzyczano nawet przed pałacem 
prezydencji ‘Precz z  Bemem! Niech 
żyje Kołodziejski!’.

Pod naciskiem tłumów władze 
ustąpiły. Sprawę Kołodziejskiego 
przekazano do ponownego roz-
patrzenia przez sąd zwyczajny, 
który za próbę zamachu skazał go 
jedynie na rok więzienia. Zama-
chowiec odsiedział jedynie po-
łowę wyroku. W  maju 1849 roku 
znajomy legionista pod pozorem 
odwiedzin przemycił mu do celi 
pilnik do metalu. W  nocy Koło-
dziejski przepiłował kratę w oknie 
i  uciekł. Jego ucieczka odbiła się 
głośnym echem, a  władze węgierskie rozesłały za nim list gończy, wyzna-
czono też wysoką nagrodę pieniężną za pomoc w schwytaniu zbiega. Szczę-
śliwie Kołodziejskiemu udało się uniknąć schwytania. Świadomy poszu-
kiwań podróżował pod zmienionym nazwiskiem i  w  przebraniu kobiety. 
Ostatecznie przedostał się do miasta Miszkolc, gdzie formowany był Legion 
Polski gen. Józefa Wysockiego i  w  którym przebywał już jego brat, Win-
centy. W szeregach legionu bracia przeszli cały szlak bojowy na Węgrzech,  
aż do ostatecznego upadku powstania i kapitulacji Węgier w dniu 13 sierpnia  
1849 roku. Po klęsce, niedobitki Legionów Polskich wraz z Bemem i Wy-
sockim przedostały się do Turcji, gdzie wszyscy zostali internowani.

W  Turcji bracia rozstali się. Wincenty zdecydował się powrócić do 
kraju, gdzie zostawił żonę i  dzieci, natomiast Ksawery wybrał emigrację. 
Wraz z dużą grupą innych weteranów powstania węgierskiego, w  tym ko-
legami z Legionów, przedostał się do Anglii. Przez następne 7 lat mieszkał 

Franciszek Ksawery Kołodziejski  
(ze zbiorów Marka Muszyńskiego)
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w mieście Bradford, położonym w hrabstwie Yorkshire, zarabiając na życie 
jako stolarz. W Anglii poznał swoją przyszłą żonę, Mary Ann (Marię Annę) 
de Stead, z którą wziął ślub w 1857 roku. Niedługo po ślubie Ksawery uzy-
skał wreszcie pozytywną odpowiedź na swą prośbę o  amnestię za udział 
w powstaniu węgierskim, dzięki czemu mógł wreszcie powrócić do kraju. 
W 1858 roku wraz z żoną pojawili się w rodzinnym majątku w Ochotnicy, 
gdzie zamieszkali i gdzie przyszło na świat siedmioro ich dzieci. Dziś może-
my sobie tylko wyobrażać, jaką sensację musiało wzbudzić we wsi pojawie-
nie się syna dziedzica wraz z żoną – Angielką. O ich podróży lud opowiadał 
często fantastyczne historie, a według jednej z takich opowieści para miała 
uciec z Wielkiej Brytanii balonem.

W  1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Ksawery Kołodziejski 
– jako weteran i legionista – został mianowany komisarzem powstańczym 
na całą Sądecczyznę. Po klęsce, za wspieranie powstania został aresztowany 
przez władze austriackie w maju 1863 roku i po raz kolejny w swym życiu 
trafił do więzienia. Po zwolnieniu wiódł stateczne życie, skupiając się na 
zarządzaniu rodzinnym majątkiem i wychowywaniu dzieci. W 1886 roku, 
po śmierci Augusta Tetmajera, został kolejnym, szóstym dziedzicem dóbr 
ochotnickich. W tym czasie Ksawery Kołodziejski był już cieszącym się po-
wszechnym szacunkiem panem na dobrach, dorobił się też pewnego ma-
jątku. Zmarł w Ochotnicy 11 grudnia 1903 roku, a trzy lata później odeszła 
również jego żona – Maria Anna. Pochowano ich w rodzinnej kwaterze na 
przykościelnym cmentarzu w Ochotnicy.

Franciszek Ksawery Kołodziejski był postacią niezwykle barwną, a jego 
wojenne przygody i  bogaty życiorys mogłyby posłużyć za scenariusz nie-
jednej powieści. Mimo porywczego charakteru był szczerym patriotą, go-
towym do poświęceń dla Ojczyzny, za którą walczył z bronią w ręku na pol-
skiej i obcej ziemi. 

WIKTOR GRZESICKI

Wiktor Grzesicki urodził się 25 listopada 1859 roku w Ochotnicy, w ro-
dzinie właścicieli ziemskich – Aleksandra i  Anny z  Kołodziejskich, 

jako ostatni z ośmiorga dzieci. Matka Wiktora była córką Mikołaja Ambro-
żego Kołodziejskiego, pierwszego dziedzica dóbr ochotnickich, zaś ojciec 



LUDZIE Z HISTORIĄ

207

pochodził z  Żywca, z  rodziny mieszczańskiej i  był dziedzicem majątku 
w Starym Sączu. Niedługo po narodzinach Wiktora cała rodzina przeniosła 
się z Ochotnicy do Biegonic (leżących obecnie w granicach miasta Nowy 
Sącz), gdzie Grzesiccy mieli swój dworek. Resztę dzieciństwa Wiktor spę-
dził właśnie tam, później, już jako młodzieniec, zamieszkał w Nowym Sączu, 
gdzie w latach 1869–1875 uczęszczał do tamtejszego gimnazjum.

Po ukończeniu szkoły Grzesicki postanowił wstąpić do armii austro-
-węgierskiej, w której spędził całe swoje zawodowe życie. Służbę wojskową 
rozpoczął 26 listopada 1876 roku, wstąpiwszy jako szeregowy do 20. Gali-
cyjskiego Pułku Piechoty, stacjonującego w  Nowym Sączu. Pułk ten miał 
swoje rejony werbunkowe głównie na terenie Sądecczyzny i Podhala, stąd 
też większość jego żołnierzy była Polakami. Od numeru, który nosił pułk, 
nazywano ich potocznie „Dwudziestakami” lub z niemiecka „Cwancygiera-
mi”, a sam pułk „Nowosądeckim”. 

Równocześnie ze służbą w  pułku młody Wiktor Grzesicki kształcił się 
w wiedeńskiej Szkole Kadetów Piechoty. Po jej ukończeniu otrzymał sto-
pień porucznika armii austro-węgierskiej, a  latem 1878 roku rozpoczął 
służbę zawodową. W latach 1879–1883 był adiutantem batalionu, a następ-
nie oficerem prowiantowym. W  1883 roku mianowany został adiutantem 
pułku. Od roku 1884 był dowódcą pułkowej szkoły podoficerskiej. W roku 
1886 mianowany został dowódcą kompanii. Od 1887 przez blisko pięć lat 
zatrudniony był w  wojskowym szkolnictwie. Uczył języka niemieckiego, 
francuskiego i rosyjskiego w Szkole Kadetów w Innsbrucku. Pełniąc funkcje 
instruktorskie, nadal studiował, jako wolny słuchacz, na kierunkach germa-
nistyka i prawo międzynarodowe. W roku 1890 awansował do stopnia kapi-
tana drugiej klasy. W tym czasie uczył także języka rosyjskiego w Wojskowej 
Niższej Szkole Realnej w Koszycach. W roku 1891 został wyznaczony do 
odbycia stażu w  Sztabie Generalnym w  tzw. Biurze Ewidencyjnym, gdzie 
pracował przy studiach nad armią francuską. Biuro Ewidencyjne było ro-
dzajem wojskowego centrum studiów wywiadowczych, gdzie gromadzono 
i opracowywano dane na temat wszelkich potencjalnych wrogów w przyszłej 
wojnie. Rok później przeszedł do tzw. grupy rosyjskiej, której był kierowni-
kiem w okresie od 1902 do 1908 roku. Pracując w Biurze Ewidencyjnym, 
awansował w roku 1893 do stopnia kapitana pierwszej klasy i majora w skła-
dzie armii (1904). W roku 1909 powołany został do Biura Operacyjnego 
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Sztabu Generalnego i  na redak-
tora „Streffleurscher Militärzeit-
schrift”. Było to najpoważniejsze 
pismo specjalistyczne, zajmu-
jące się sprawami wojskowymi. 
1 listopada 1912 roku otrzymał 
stopień pułkownika.

Gdy wybuchła I wojna świa-
towa, został przydzielony do 
sztabu 1. Armii. Wkrótce jednak 
zgłosił się do służby frontowej, 
po czym walczył w  szeregach 
macierzystego 20. Galicyjskiego 
Pułku Piechoty podczas walk 
w Galicji, wyróżniając się odwa-
gą na polu bitwy. Składający się 
z  krewkich górali pułk zdobył 
popularność w  armii austro-wę-
gierskiej, której władze wojsko-
we nazywały go po prostu „Die 
Goralen”. Pułk ten wysyłany był 

zawsze na najtrudniejsze odcinki frontu. Jak pisał po latach ppłk Stanisław 
Plappert: żołnierz cierpliwy i wytrzymały, niezwykle odważny, byle miał fajkę 
w zębach, bardzo oddany w rękach ludzi, którym ufał. Podczas I wojny świato-
wej 20. Galicyjski Pułk Piechoty, razem z 57. Galicyjskim Pułkiem Piechoty 
z Tarnowa, 1. pułkiem artylerii haubic i 1. pułkiem artylerii polowej z Kra-
kowa wchodził w skład 24. Brygady Piechoty i wraz z 23. Brygadą Piechoty 
tworzył 12. Krakowską Dywizję Piechoty.

8 lutego 1915 roku płk Grzesicki przeszedł do pracy w Sztabie 1. Armii 
jako komendant Grupy Legionów Polskich w Dęblinie, a następnie w Piotr-
kowie. Od 6 czerwca 1915 roku z ramienia Komendy Legionów nadzorował 
działalność Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowe-
go. Niedługo z pracy sztabowej wrócił na front. W październiku uczestni-
czył z  powodzeniem w  walkach III Brygady Legionów. W  okresie służby 
w  Legionach dwukrotnie obejmował nad nimi tymczasowe dowództwo  

Wiktor Grzesicki w mundurze pułkownika c.k. armii  
(ze zbiorów Krzysztofa Wielgusa)
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(od 15 kwietnia do 14 maja 1915 roku i od 13 grudnia 1915 roku do 7 lutego 
1916 roku). W lipcu 1916 roku został awansowany na generała majora i ob-
jął stanowisko zastępcy wojskowego gubernatora generalnego w Lublinie. 
Zmarł nagle 28 stycznia 1917 roku w Lublinie, a pochowano go na Cmen-
tarzu Centralnym w Wiedniu. Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. 
Był żonaty, doczekał się dwóch synów, jednak żaden z  nich nie poszedł 
w ślady ojca i nie związał swojego życia z wojskiem.

Wiktor Grzesicki był wybitnym oficerem sztabowym, pisarzem wojsko-
wym i politycznym, a także niezwykle utalentowanym dowódcą, świetnym 
organizatorem oraz dzielnym żołnierzem. Wielokrotnie to udowodnił pod-
czas walk w czasie I wojny światowej. Został odznaczony m.in.: Rycerskim 
Krzyżem Orderu Leopolda, Orderem Żelaznej Korony, Rycerskim Orde-
rem Franciszka Józefa oraz wieloma innymi odznaczeniami austriackimi 
i niemieckimi. Dowodził formacjami polskimi pod czarno-żółtymi sztanda-
rami habsburskimi, zmarł, nie zdążywszy trafić pod biało-czerwone barwy 
odrodzonej Rzeczpospolitej. 

Choć generał Grzesicki pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach, 
to czuł się bardziej obywatelem c. k. monarchii Habsburgów niż Polski, kra-
ju, którego od ponad 100 lat nie było na mapie Europy. W swym postępo-
waniu kierował się honorem austro-węgierskiego generała, lojalnego wobec 
dożywającej swych ostatnich lat, naddunajskiej monarchii. Jako zaufany 
człowiek Naczelnej Komendy Armii występował przeciw wszelkim niepod-
ległościowym dążeniom, w  tym również działaniom Józefa Piłsudskiego 
i jego I Brygadzie Legionów Polskich. Mimo tych poglądów, od czasów gim-
nazjalnych przyjaźnił się z Zygmuntem Zielińskim, późniejszym dowódcą 
Legionów Polskich oraz generałem Wojska Polskiego, z którym utrzymywał 
bliskie kontakty aż do śmierci w 1917 roku.

Urodzony w Ochotnicy generał Wiktor Grzesicki zmarł, nie zdążywszy 
wykorzystać swych wyjątkowych talentów wojskowych w  służbie Rzecz-
pospolitej. Krytyka wizji Piłsudskiego również nie pomogła w zachowaniu 
pamięci o nim. Niesłusznie, gdyż był postacią nietuzinkową, człowiekiem, 
który kulom się nie kłaniał, a swoją wysoką pozycję w armii zawdzięczał wy-
łącznie talentowi oraz ciężkiej pracy.
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STANISŁAW WITOLD KOŁODZIEJSKI

Stanisław Witold Kołodziejski przyszedł na świat 5 listopada 1891 roku 
jako najstarszy z  czworga dzieci. Najprawdopodobniej urodził się we 

Lwowie, a chrzest otrzymał w 1892 roku w Ochotnicy. Był synem Bolesława 
Kołodziejskiego i  Marii Ludgardy z  Tetmajerów oraz prawnukiem pierw-
szego dziedzica dóbr Ochotnickich – Mikołaja Ambrożego Kołodziejskie-
go. Ojciec Stanisława wywodził się z rodziny dziedziców ochotnickich i całe 
życie mieszkał we Lwowie, gdzie pracował w magistracie królewskiego sto-
łecznego miasta Lwowa jako rewident. Matka również wywodziła się z ro-
dziny ziemiańskiej – była córką Stanisława Przerwy Tetmajera, pochodzą-
cego z  Tarnowa uczestnika Wiosny Ludów na Węgrzech oraz powstańca 
styczniowego. 

Młody Stanisław Kołodziejski ukończył C.K. Szkołę Realną we Lwowie. 
W 1908 roku zmarł mu ojciec. Po tym wydarzeniu matka wyszła ponownie 
za mąż i zamieszkała w Krakowie, wraz z nowym mężem i czwórką dzieci 
z  poprzedniego małżeństwa. Stanisław Kołodziejski był utalentowany ar-
tystycznie, dlatego po maturze rozpoczął w  Krakowie studia w  Akademii 
Sztuk Pięknych. Po studiach zamierzał zostać malarzem. Wychowywany 
w patriotycznej rodzinie, od stycznia 1912 roku działał w Związku Strzelec-
kim we Lwowie i to ostatecznie kariera wojskowa, a nie artystyczna, miała 
zdominować jego krótkie życie. 

Po wybuchu I  wojny światowej ukończył kurs oficerski, organizowany 
przez Związek Strzelecki, a następnie zgłosił się do Legionów Polskich Jó-
zefa Piłsudskiego. Otrzymał przydział na stanowisko dowódcy plutonu  
w 4. kompanii I batalionu 1. pułku piechoty Legionów Polskich. W szere-
gach tego pułku walczył w  potyczce pod Jakubowicami, po której został 
awansowany na podporucznika. Od 8 grudnia 1914 roku leczył się w szpita-
lu polowym w szkole męskiej Allegasse w Cieplicach Czeskich, zapewne po 
obrażeniach, które odniósł w trakcie walk. Na początku stycznia 1915 roku 
wrócił do Legionów. Ponownie został dowódcą plutonu, tym razem w ra-
mach 1. kompanii VI batalionu I Brygady Legionów Polskich. Wraz ze swym 
batalionem wziął udział w bitwie pod Konarami w maju 1915 roku, w któ-
rej odznaczył się bohaterstwem. Podczas tych zmagań batalion Kołodziej-
skiego otrzymał rozkaz ataku w kierunku na Żerniki. Celem natarcia było 



LUDZIE Z HISTORIĄ

211

osiągnięcie szosy Opatów–Sandomierz. Bataliony Legionów Polskich były 
rozdzielone pomiędzy dywizje austriackie, co przyniosło fatalny skutek, po-
nieważ sąsiadujące z nimi pułki czeskie poddawały się masowo Rosjanom. 
Brak osłony od strony flanki rodził ryzyko okrążenia pozycji legionistów. 
Rosjanie stawiali zresztą zaciekły opór, walki toczyły się z  dużą intensyw-
nością, a niektóre pozycje przechodziły kilkukrotnie z rąk do rąk. Obydwie 
strony ponosiły też znaczne straty w ludziach. 

Pod koniec maja 1915 roku Stanisław Kołodziejski dowodził wysuniętą 
placówką obrońców. Podczas uderzenia grenadierów rosyjskich, jego od-
dział został okrążony przez wroga i  odcięty. Rosjanie próbowali zająć po-
zycję oddziału Kołodziejskiego szturmem. Doszło do gwałtownej wymia-
ny ognia oraz walki na granaty i bagnety. Ostatecznie przeważyli obrońcy, 
a nacierający Rosjanie zostali zatrzymani i odrzuceni. W czasie ataku Koło-
dziejski został poraniony odłamkami granatu. Mimo odniesionych obrażeń 
poprowadził swych żołnierzy do ataku i na ich czele przebił się do pozycji 
macierzystego batalionu. W  walce został wielokrotnie ranny – otrzymał 
dwa postrzały, ranę od cięcia bagnetem oraz 11 ran od odłamków granatu.  
Po opatrzeniu zdecydował się wrócić do swojego oddziału. 

Nekrolog Stanisława Witolda Kołodziejskiego (ze zbiorów Biblioteki Narodowej)
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Zaledwie kilka dni po później, 1 czerwca 1915 roku, podczas walk w re-
jonie miejscowości Żerniki Stanisław Kołodziejski został ponownie ciężko 
ranny. Przetransportowano go do Szpitala Garnizonowego w  Krakowie, 
gdzie zmarł 8 sierpnia 1915 roku. 

5 czerwca 1915 roku, bezpośrednio po krwawych zmaganiach pod Ko-
narami, dowódca I  Brygady Legionów Polskich brygadier Józef Piłsudski 
wydał rozkaz – odezwę do żołnierzy, w którym wymienił m.in. Stanisława 
Kołodziejskiego: Wśród mnóstwa bohaterskich czynów, dokonanych przez 
poszczególnych żołnierzy w  czasie tych zmiennych co do szczęścia bojów, za-
znaczyć chcę w swym rozkazie te, które na szczególne uwzględnienie zasługują: 
[…] 5.Podporucznik Kołodziejski z VI batalionu, będąc opadniętym w nocy na 
forpocztach przez całą kompanię grenadierów rosyjskich, poraniony wybuchem 
granatu (kilkanaście ran) wyprowadza placówkę dzielnym atakiem na bagnety 
do swego batalionu.

Za swoje bohaterstwo w boju Stanisław Witold Kołodziejski został po-
śmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Krzy-
żem Niepodległości. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

JÓZEF CHLIPAŁA „LUBAŃSKI”

Józef Chlipała urodził się 12 lutego 1907 roku w Ochotnicy Dolnej jako 
syn Jana Kantego Chlipały i  Katarzyny Rungier. Po ukończeniu miej-

scowej szkoły powszechnej uczęszczał do nowotarskiego gimnazjum, gdzie 
uzyskał maturę w 1927 roku. Odbył następnie rok studiów prawniczych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i po trzyletniej Szkole Podchorą-
żych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (Komorowie) uzyskał w 1931 roku 
promocję na stopień podporucznika. Został przydzielony do 2. Pułku Pie-
choty Legionów w Sandomierzu, gdzie w roku 1933 awansował na porucz-
nika. W 1936 roku zawarł związek małżeński z mieszkającą w Nowym Targu 
Katarzyną Suską.

W  szeregach 2. Pułku Piechoty Legionów por. Chlipała dowodził po-
czątkowo plutonem, a  następnie kompanią. Jego przełożeni wypowiadali 
się o  nim w  samych superlatywach. W  1938 roku dowódca pułku tak go 
charakteryzował: Por. Chlipała Józef jako dowódca kompanii odznacza się 
wybitnymi zdolnościami w  dziedzinie wyszkolenia i  wychowania żołnierza, 
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a  wykorzystując zdolności te oraz 
zamiłowanie do służby liniowej 
w wojsku postawił wyszkolenie swo-
jej kompanii na najwyższym pozio-
mie w pułku. Rok wcześniej pisano 
na jego temat w  podobnym to-
nie: Zdolny, o  zdrowym rozsądku 
i  umyśle bardzo bystrym i  giętkim. 
Orientacja bardzo szybka, decyzje 
trafne i śmiałe.

Na stopień kapitana służby 
stałej piechoty został awansowa-
ny ze starszeństwem z  19 marca  
1939 roku, opuścił też w tym cza-
sie pułk sandomierski i został prze-
niesiony na stanowisko dowódcy 
kompanii ckm i broni ciężkiej 1. puł-
ku strzelców pieszych (w  ramach 
Warszawskiej Brygady Pancerno- 
Motorowej). Podczas kampanii 

wrześniowej kpt. Chlipała dostał się w  rejonie Tomaszowa Lubelskiego do 
niewoli niemieckiej, jednak udało mu się z niej uciec i z rejonu Łańcuta do-
tarł na rodzinne Podhale. Ukrywał się początkowo w Nowym Targu, u swojej 
żony oraz teściów. Nie zdecydował się jednak na pozostanie w kraju i przy 
pierwszej nadarzającej się sposobności przez Słowację przedostał się na Wę-
gry, gdzie został ponownie aresztowany i osadzony w obozie internowanych 
polskich oficerów nad rzeką Ipola. Zdołał jednak uciec stamtąd i przez Jugo-
sławię oraz północne Włochy dotarł w listopadzie 1939 roku do Francji.

We Francji kpt. Chlipała został mianowany dowódcą 1. kompanii ka-
rabinów maszynowych w  3. Pułku Grenadierów Śląskich, należącym do  
1. Dywizji Grenadierów Polskich. Tak o jego walkach na foncie francuskim 
pisał po latach Zbigniew Faix-Dąbrowski: W  pierwszych dniach czerwca  
1940 roku 1 DGP znalazł się na bezpośrednim zapleczu Linii Maginota 
i  od połowy miesiąca 3 pułk toczył zaciekłe i  krwawe walki z  nacierającymi 
Niemcami. Kpt. Chlipała ze swoją 1 kompanią znajdował się w ciągłej walce.  

Por. Józef Chlipała podczas służby wojskowej w 1936 roku  
(ze zbiorów Jana Ziemby)
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Walczył w  rejonach Sarre – Union, na linii Dieuze – Azoudange, w  obronie 
kanału Marna – Ren, na linii obrony w rejonie Baccarat. Za osobistą odwagę 
w walce, w której nieprzyjaciel został odznaczony w dniu 18 czerwca 1940 roku 
francuskim orderem Croix de Guerre z brązową gwiazdą. Za całość działalności 
bojowej na froncie polskim i francuskim otrzymał czterokrotnie Krzyż Waleczny.

Po upadku Francji Chlipała nie zamierzał zaprzestawać walki. Próbował 
początkowo przedostać się na tereny neutralnej Szwajcarii, jednak został zła-
pany i trafił do niewoli niemieckiej. Przez kolejne trzy lata przebywał w Ofla-
gu XVII A w Edelbach. We wrześniu 1943 roku udało się kpt. Chlipale z tego 
obozu uciec i  po kilku tygodniach trafił do Polski. Najprawdopodobniej 
w przejściu na teren Generalnego Gubernatorstwa pomogła mu żona oraz 
spokrewniona z nim rodzina Głodasików z Gronkowa. Chlipała nie znalazł 
się jednak w Ochotnicy, lecz ukrywał się na terenie Nowego Targu i leżące-
go pod Turbaczem osiedla Kowaniec. Podczas pobytu na Podhalu spotykał 
się m.in. ze swoimi braćmi, Janem i  Franciszkiem Chlipałą (w  tym czasie 
sekretarzem gminy Ochotnica) oraz Władysławą Panczakiewiczową (żoną 
majora WP, który zginął w  Starobielsku). Po nawiązaniu odpowiednich 
kontaktów w październiku 1943 roku wyjechał do Krakowa i szybko znalazł 
się w szeregach Armii Krajowej. Ostatecznie został wysłany do Warszawy, 
gdzie pod pseudonimem „Lubański” otrzymał przydział do pułku „Baszta”.  
Od stycznia 1944 roku był też dowódcą batalionu „Karpaty” tego pułku. 

„Lubański” nie wrócił już nigdy na rodzinne Podhale. W dniu 20 maja 
1944 roku kpt. Chlipała czekał na punkcie kontaktowym, mieszczącym się 
w biurze handlowo-technicznym Stefana Bartoszewskiego na ul. Mokotow-
skiej 41, na łącznika. Zamiast niego do lokalu wdarli się Niemcy. Otworzyła 
im drzwi Waleria Bartoszewska „Nella” i w chwilę później rozległy się strza-
ły. „Lubański” nie pozwolił zakuć się w kajdanki, rzucił się na gestapowców 
i został przez nich zastrzelony, podobnie jak właściciel firmy Stefan Barto-
szewski. „Nelli” udało się w zamieszaniu wymknąć z lokalu i pilnowanego 
przez Niemców domu. Przerzucona do partyzantki niebawem zginęła. Ka-
pitan Józef Chlipała „Lubański” został pośmiertnie awansowany do stopnia 
majora. Pochowano go na starym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, 
początkowo pod fałszywym nazwiskiem „Józef Ratajski”.
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ROMAN WRÓBLEWSKI

Roman Wróblewski urodził się 4 lutego 1908 roku w Słońsku w powie-
cie inowrocławskim. Pochodził z chłopskiej rodziny Kazimierza Wró-

blewskiego i Katarzyny z domu Jaworowicz. Miał czwórkę starszego rodzeń-
stwa – braci Kazimierza i Antoniego oraz siostry, Ludwikę i Zofię. W latach 
1914–1919 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej, a następnie przez 
trzy kolejne lata do tzw. szkoły wydziałowej w Inowrocławiu. Od 1922 do 
1927 roku pobierał z kolei naukę w gimnazjum matematyczno-przyrodni-
czym w Gnieźnie, zdając tam też maturę. 

Po zakończeniu nauki w  szkole średniej roku zdecydował się związać 
swoje życie z wojskiem. W latach 1927–1930 roku uczył się w Szkole Pod-
chorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Po jej ukończeniu i uzyskaniu 
stopnia podporucznika piechoty rozpoczął służbę w charakterze dowódcy 
plutonu w 74. pułku piechoty w Lublińcu. W 1933 roku awansowany został 
na stopień porucznika. 

W  roku 1935 Wróblewski jako jeden z  wyróżniających się młodych 
oficerów skierowany został do Korpusu Ochrony Pogranicza z  przydzia-
łem najpierw na dowódcę plutonu, a później kompanii w batalionie KOP 
„Dederkały”. W tym czasie ożenił się z nauczycielką, Anielą Rebeś, z którą 
miał syna, Marka. Na początku 1939 roku dowodził kompanią odwodową 
batalionu, jednak po awansowaniu na stopień kapitana został przeniesiony 
w kwietniu do batalionu KOP „Żytyń”. Jednostka ta znajdowała się już w tym 
czasie w Starym Sączu i przygotowywała się tam do ewentualnej obrony do-
lin Dunajca i Popradu przed agresją niemiecką. Wróblewski stanął na czele  
3. kompanii batalionu, a w przededniu wybuchu wojny otrzymał dowódz-
two nad Oddziałem Wydzielonym kryptonim „Roman” (zgrupowaniem 
batalionowym), mającym spowalniać ruch oddziałów nieprzyjaciela na 
odcinku od Czorsztyna i Krościenka po Nowy Sącz. Na jego czele walczył 
skutecznie z oddziałami niemieckimi i słowackimi do 5 września 1939 roku. 

Swoim bohaterstwem i  skutecznością dowodzenia w  kampanii wrze-
śniowej zyskał uznanie w  oczach swoich przełożonych oraz podkomend-
nych. W  związku z  tym już podczas odprawy w  sztabie Grupy Operacyj-
nej „Jasło”, odbytej wieczorem 4 września 1939 roku, mjr Włodzimierz 
Kraszkiewicz, dowódca batalionu KOP „Żytyń”, zwrócił się do gen. bryg. 
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Kazimierza Łukoskiego o nadanie 
kpt. Romanowi Wróblewskiemu 
Orderu Virtuti Militari. Generał 
odpowiedział: Niech tylko wróci, 
panie majorze. Na polu walki kpt. 
Wróblewskiego nie zdołano już 
odznaczyć, ale do sprawy wró-
cono po zakończeniu wojny, gdy 
dawni oficerowie batalionu KOP 
„Żytyń” znaleźli się w  Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie. 
Wówczas mjr Kraszkiewicz po-
nownie wystąpił z  formalnym 
wnioskiem o  nadanie dowódcy 
OW „Roman” Krzyża Srebrnego 
Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari (5 klasy). Motywował to na-
stępująco: W dniach 2. i 3. IX. jako 
d-ca 1/2 baonu działając w  całko-
witym odosobnieniu p-ko wielkiej 
jednostce niem[ieckiej] w  ciężkiej 
dwudniowej walce utrzymał pozy-
cję górską pod Krościenkiem na Dunajcu. Odszedł na rozkaz odrzucając od-
dz[iały] piech[oty] niem[ieckiej] które znalazły się na jego tyłach. W dniu 4. 
IX. dowodząc baonem bronił ośrodka oporu Wietrznica (kilka klm. płd. Łąc-
ko) zamykającego jedyną linię komunikacyjną na N[owy] Sącz lub Limano-
wą. W ciężkiej walce tej p-ko wielkiej jednostce niem[ieckiej] i Słowakom pod 
ogniem licznej art[ylerii] lekkiej i ciężkiej pozycję utrzymał odpierając niemców 
częściowo ogniem, częściowo przeciwnatarciami. W nocy na rozkaz będąc całko-
wicie i bezpośrednio otoczony, szturmem otworzył sobie drogę wyprowadzając 
oddział z pierścienia i wynosząc z ośrodka całą broń ciężką baonu. Całą tą upo-
rczywą walką, w której trzymał na sobie niemiecką dywizję lekką i siły słowackie, 
umożliwił wykonanie mojego zadania, to jest utrzymania N[owego] Sącza do 
dnia 5.IX.39 r. Uzasadnienie wniosku kończył odręczny dopisek: S.P. gen. 
Łukowski [właśc. Łukoski] przyrzekł powyższe odznaczenie. I  chociaż nie 

Kpt. Roman Wróblewski w okresie powojennym  
(ze zbiorów WBH)
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wszystkie zawarte we wniosku dane były precyzyjne, to bez wątpienia zasłu-
gi kpt. Wróblewskiego dla utrzymania Nowego Sącza były bezsporne i order 
ten należał mu się jak nikomu innemu. Wniosek ten polskie władze wojsko-
we rozpatrzyły pozytywnie.

Wojnę obronną kpt. Wróblewski zakończył 20 września 1939 roku pod 
Lwowem, gdzie dostał się wraz z dużą częścią kadry batalionu do niewoli 
niemieckiej. Przebywał kolejno w obozach dla oficerów Oflag XI A Ostero-
de, Oflag II A Prenzlau, Oflag II B Arnswalde, Oflag II D Gross Born, Stalag 
X B Sandbostel i Oflagu X C Lübeck. Uwolniony został 2 maja 1945 roku 
i po krótkim pobycie w anglosaskiej strefie okupacyjnej przybył w listopa-
dzie 1945 roku do Polski.

Po powrocie do kraju zamieszkał początkowo u  rodziny pod Inowro-
cławiem, a następnie objął stanowisko kierownika powiatowego Państwo-
wego Urzędu Repatriacyjnego w Gryficach. Później, w latach 1946–1948, 
ponownie znalazł się w wojsku i był administratorem w garnizonie w Ino-
wrocławiu, jednak ostatecznie przeniesiono go do rezerwy. Od 1948 roku 
kierował referatem ubezpieczeń rolnych w  inowrocławskim PZU. Zmarł  
13 stycznia 1964 roku.

JULIAN ZAPAŁA „LAMPART”

Julian Zapała urodził się 1 lutego 1904 roku w  położonej przy północ-
nych stokach Gorców miejscowości Niedźwiedź. Pochodził ze średnio-

zamożnej rodziny góralskiej, którą stać było jednak na to, żeby zainwesto-
wać w  jego edukację. Ukończył najpierw szkołę powszechną, a  następnie 
prywatnie przerobił materiał z  I  klasy gimnazjum. W  latach 1918–1921 
kontynuował naukę w  Gimnazjum Humanistycznym w  Myślenicach oraz 
w Gimnazjum Humanistycznym w Nowym Targu. Chcąc związać się na sta-
łe ze służbą wojskową, złożył podanie o przyjęcie do Korpusu Kadetów Nr 2 
w Modlinie. Tam ukończył V klasę gimnazjum, a następnie przeniósł się do 
Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie, gdzie kształcił się przez następne trzy 
lata i w 1925 roku zdał egzamin dojrzałości. 

Bezpośrednio po maturze Zapała trafił do wojska, otrzymując przydział 
do 27. pułku piechoty, skąd skierowano go do Oficerskiej Szkoły Artyle-
rii w Toruniu. Po dwuletnim szkoleniu i praktykach ukończył tę uczelnię, 
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otrzymując stopień podporucz-
nika artylerii ze starszeństwem 
z  dniem 15 sierpnia 1927 roku. 
Został jednocześnie przeniesio-
ny do 4. pułku artylerii polowej 
(przemianowanego w  1932 roku 
na 4. pułk artylerii lekkiej), gdzie 
początkowo dowodził plutonem 
i  czasowo pełnił funkcję instruk-
tora w  szkole podoficerskiej. Naj-
prawdopodobniej w  1928 roku 
został odznaczony Medalem Dzie-
sięciolecia Odzyskanej Niepod-
ległości, a  rok później – podczas 
odbywania półrocznej praktyki 
w 59. pułku piechoty – został mia-
nowany porucznikiem ze starszeń-
stwem z  dniem 15 sierpnia 1929 
roku. Przez kolejne trzy lata Zapa-
ła dowodził plutonem, a  czasowo 
także baterią i  jednym z  dywizjo-

nów pułku. Jednocześnie ze służbą wojskową rozpoczął studia na Wydziale 
Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W sierpniu 1932 roku 
został przeniesiony do 7. pułku artylerii ciężkiej w Poznaniu i, jak sam pisał: 
Z powodu bardzo ciężkich warunków naukę [na studiach] musiałem przerwać. 

W 1934 roku trafił do 4. pułku artylerii ciężkiej (pac) w Częstochowie, 
gdzie pełnił funkcję oficera łączności, a  następnie oficera zwiadu II dywi-
zjonu tego pułku. Zachowała się pochodząca z tego okresu opinia przełożo-
nych na jego temat: Wesołego i pogodnego usposobienia. Nerwowo opanowany. 
Inicjatywa i energia średnia. Dość lekkomyślny a w pracy powierzchowny. Posia-
da tupet, którym pomaga sobie w potrzebie. Mało ruchliwy, bardzo koleżeński. 
Zdolny i sprytny życiowo. Głębszej wiedzy ani ogólnej ani fachowej nie posiada. 
Dużo pomaga sobie sprytem i dużą dozą szczęścia życiowego. Zmuszony może 
dać dużo z siebie. Posiada zimną krew i szybkość decyzji. Dba o podwładnych. 
Ta nie do końca pochlebna opinia zaważyła na tym, że został pominięty 

Kpt. Julian Zapała „Lampart” w czasie okupacji niemieckiej  
(ze zbiorów Włodzimierza Budarkiewicza)
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w  obsadzie wyższych stanowisk, wytknięto mu też wszystkie popełniane 
przez niego dotychczas błędy. Jak odnotowali przełożeni, wpłynęło to na 
poprawę osiągów Zapały. 

Dalsza praca nad sobą doprowadziła do tego, że najprawdopodobniej 
z początkiem 1937 roku Julianowi Zapale powierzono dowództwo 4. baterii 
4. pac. W opinii na jego temat dowódcy 4. Grupy Artylerii możemy przeczy-
tać: Każde specjalne zadanie wykona doskonale, szybko się zorientuje, natych-
miast zdecyduje i z zapałem wykona. Do systematycznej pracy brak skłonności, 
potrzebuje dopingu. Przygotowanie dość dobre, doświadczenie duże. Dobry do-
wódca baterii. W 1939 roku Juliana Zapałę mianowano kapitanem, ze star-
szeństwem z dniem 19 marca 1939 roku. Wybuch wojny zastał go w rejonie 
Bełchatowa, skąd następnie jego jednostka wycofywała się wraz z 30. Dywi-
zją Piechoty w kierunku Warszawy. 12 września liczyła już jedynie 10 hau-
bic i została podporządkowana 8. dp, walczącej w składzie Armii „Modlin”.  
Od tej pory artylerzyści stali się częścią załogi bronionej bohatersko przez 
kolejnych kilkanaście dni twierdzy. 28 września Modlin skapitulował. Wcze-
śniej jednak ustalono, że nastąpi to na honorowych warunkach – wszyscy 
żołnierze mieli zostać w krótkim czasie po kapitulacji zwolnieni, a oficero-
wie otrzymali prawo do opuszczenia murów twierdzy z bronią białą.

Przypuszczalnie w  pierwszej połowie października 1939 roku Zapała 
powrócił do rodzinnego Niedźwiedzia. 15 grudnia w schronisku Jana Rap-
ciaka pod Starymi Wierchami spotkał się z  płk. Aleksandrem Stawarzem, 
w  czasie kampanii wrześniowej dowódcą 2. Brygady Górskiej Strzelców. 
Stawarz, unikając niewoli, przedostał się w październiku ze Lwowa do Kra-
kowa i  rozpoczął tworzenie regionalnej organizacji niepodległościowej – 
Dywizji Podhalańskiej w  Konspiracji. Podporządkowując się Stawarzowi, 
kpt. Zapała obrał pseudonim „Lampart”.

Po aresztowaniu płk. Stawarza w 1941 roku grupa konspiratorów z Niedź-
wiedzia utrzymywała kontakt zarówno z  jego następcą, mjr. Edwardem 
Gött-Getyńskim, jak i z inspektorem ówczesnego Inspektoratu ZWZ Nowy 
Targ, mjr. Franciszkiem Galicą „Rysiem”. Przypuszczalnie już w pierwszych 
miesiącach 1941 roku konspiratorzy zdecydowali się na ostateczne podpo-
rządkowanie ich grupy strukturom Związku Walki Zbrojnej. W tym samym 
czasie powstała też formalnie placówka ZWZ w  Niedźwiedziu, na której 
czele stanął „Lampart”. 
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W roku 1942 nastąpiły kolejne aresztowania pośród podhalańskich kon-
spiratorów. Od czerwca do sierpnia Niemcy zatrzymali szereg związanych 
z podziemiem osób, paraliżując funkcjonowanie struktur ZWZ–AK w re-
jonie Nowego Targu oraz Rabki. Aresztowania dotknęły także ludzi zwią-
zanych z  Niedźwiedziem. Niemcy w  poszukiwaniu czołowych działaczy 
tamtejszej placówki zatrzymali m.in. brata „Lamparta” – Stanisława Zapałę 
(przypadkowo, gdyż zamierzali aresztować „Lamparta”). Po tym zdarzeniu 
Julian Zapała był w swoich rodzinnych stronach „spalony”. Jak wspominał 
po latach jego współpracownik: „Lampart” ukrywał się na terenie Koniny 
i Niedźwiedzia, tak że czas ukrywania się na tym terenie był równy, może trochę 
więcej przypadło na Niedźwiedź, parę razy korzystaliśmy obaj z meliny – u Jana 
Rabciaka [właśc. Rapciaka] na [Starych] Wierchach. W styczniu 1943 roku 
Zapała zdecydował się zdać swoją placówkę, a sam przeniósł się w inny rejon 
Gorców, nie rezygnując jednak z pełnienia obowiązków jej dowódcy. Jego 
podwładni odprowadzili go wówczas na kwaterę na Hubie. Tam i w rejonie 
Ochotnicy Górnej „Lampart” miał się ukrywać przez kolejny rok. Później-
sza reorganizacja placówki w Niedźwiedziu oraz podporządkowanie jej żoł-
nierzy strukturom Obwodu AK Limanowa spowodowały niemal całkowite 
wycofanie się „Lamparta” z działań na rzecz ówczesnego Inspektoratu AK 
Nowy Sącz. Wielokrotnie próbowano w tym czasie nawiązać kontakt z kpt. 
Zapałą – planowano włączyć go do sztabu inspektoratu i powierzyć komen-
dę obwodu AK w Limanowej lub w Nowym Targu. Z propozycji tych „Lam-
part” albo nie skorzystał, albo też – z uwagi na jego silne zakonspirowanie 
– nigdy one do niego nie dotarły.

Wysłannikom inspektoratu udało się odnaleźć „Lamparta” dopiero 
w grudniu 1943 roku. Przekazano mu wówczas rozkaz utworzenia na tere-
nie Ochotnicy placówki AK oraz oddziału dyspozycyjnego. Rozpoczynał 
się etap przygotowań do walk z wycofującymi się Niemcami. Wiosną kpt. 
Zapała miał do swojej dyspozycji kilkunastu uzbrojonych ludzi – zaczęły się 
więc pierwsze akcje dywersyjne, polegające początkowo przede wszystkim 
na niszczeniu zlewni mleka, akt gminnych i spisów kontyngentów. 

Poważniejszą działalność rozpoczęto dopiero z  chwilą uruchomienia 
na Podhalu akcji „Burza”, a  więc na przełomie lipca i  sierpnia 1944 roku. 
Wówczas to na bazie oddziału dyspozycyjnego AK z Ochotnicy rozpoczę-
to budowę batalionu partyzanckiego, do którego mobilizowano żołnierzy 
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podziemia z  całego okupacyjnego powiatu nowotarskiego. Docelowo ba-
talionem tym dowodzić miał „Lampart”, jednak w  okresie przygotowań 
do stworzenia 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK i  szkolenia przyby-
łych w Gorce rekrutów, pierwszoplanową rolę odgrywał w tym względzie 
Komendant Obwodu AK Nowy Targ – mjr Adam Stabrawa „Borowy”.  
To właśnie pod jego dowództwem przyszli partyzanci „Lamparta” wyko-
nywali pierwsze zadania bojowe – zwrócone przeciwko słowackim placów-
kom granicznym i  posterunkom żandarmerii oraz pojedyncze akcje prze-
ciw Niemcom. W tym czasie kpt. Zapała przygotowywał kwatery dla swojej 
przyszłej jednostki i  likwidował konfidentów. Dopiero w  drugiej połowie 
września doszło do koncentracji wszystkich grup partyzanckich na osiedlu 
Skałka nad Ochotnicą Górną, gdzie formalnie powołano do życia dowodzo-
ny przez „Lamparta” IV batalion 1. PSP AK. Równocześnie mjr „Borowy” 
został mianowany nowym inspektorem nowosądeckim i dowódcą pułku. 

Batalion dowodzony przez kpt. Zapałę liczył na początku października 
1944 roku blisko 200 ludzi, których podzielono na dwie kompanie (10. – 
por. Tadeusza Kosmowskiego „Lasa” i  11. – ppor. Adama Czartoryskiego 
„Szpaka”, a  następnie ppor. Adama Winnickiego „Pazura”), kwaterujące 
stale we wspólnym obozie na Skałce. Tak nagły rozwój sił partyzanckich 
i  wykonywane przez podwładnych „Lamparta” akcje na niemieckie straż-
nice graniczne, magazyny z  kontyngentami, a  także spalenie dużego mo-
stu drogowego na Dunajcu, sprawiły, że rejon Ochotnicy zaczęto nazywać 
„republiką bandycką”. Stało się też zapewne jednym z  powodów, dla któ-
rych doszło do tzw. „bitwy ochotnickiej” w  dniach 18–20 października  
1944 roku. Po walkach w Ochotnicy IV batalion uległ częściowemu rozpro-
szeniu, a  następnie ponad połowę jego żołnierzy zwolniono na placówki. 
Podwładni „Lamparta” do końca okupacji podejmowali jednak akcje prze-
ciw Niemcom i ich współpracownikom.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Małopolski i  rozwiązaniu 1. PSP 
AK w styczniu 1945 roku, Julian Zapała pozostał wraz z kilkoma najbardziej 
zaufanymi ludźmi w  konspiracji. Awansowany do stopnia majora, ścigany 
przez NKWD i UB, wykonywał do sierpnia 1945 roku rozkazy mjr. „Boro-
wego”, a po jego wyjeździe z Polski przekazał część „melin” broni zgrupowa-
niu „Ognia”. Bliższa współpraca z ludźmi Józefa Kurasia jednak nie nastąpi-
ła, gdyż „ogniowcy” zastrzelili w 1946 roku w niejasnych okolicznościach 
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jego brata – Franciszka Zapałę. Fakt ten wpłynął znacząco na późniejsze 
losy „Lamparta”. W styczniu 1947 roku na jego trop wpadł wywiad Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W meldunku KBW z 8 stycznia przeczytać 
można: Udało nam się skontaktować z kpt. „Lampartem” – członkiem Inspekto-
ratu AK Podhale w czasie okupacji. Obecnie „Lampart” przebywa w m[iejsco-
wości] Konina. „Lampart” nie czuje żadnych sympatii w stosunku do „Ognia”, 
co więcej jest jego wrogiem („Ogień” na tle porachunków osobistych zabił brata 
„Lamparta”). „Lampart” nie zdekonspirował się jeszcze, teraz właśnie chce się 
ujawnić. „Lamparta” chcemy wykorzystać do walki z „Ogniem” wydając ulot-
kę przeciwko „Ogniowi” z podpisem „Lamparta”. Trzeba zaznaczyć, że „Lam-
part” cieszył i cieszy się autorytetem wśród starych członków podziemia. Ulotka 
taka niewątpliwie wywarłaby duży wpływ na nich.

Julian Zapała rzeczywiście zdecydował się na ujawnienie, zezwolił też 
komunistom na opublikowanie ulotki, która podpisana była jego pseudo-
nimem. Jednak na tym współpraca „Lamparta” z  komunistami definityw-
nie się zakończyła. Nie wydał im ani posiadanych skrytek z bronią, ani też 
okupacyjnego archiwum swojego oddziału, które ukrywał do końca życia.  
Na przełomie lat 50. i 60. był czynnie rozpracowywany przez bezpiekę, dużo 
w tym czasie chorował. Zmarł w Krakowie 9 kwietnia 1964 roku. Został po-
chowany na cmentarzu w rodzinnym Niedźwiedziu.

WŁADYSŁAW CHROBAK „WRÓBEL”

Władysław Chrobak urodził się 1 listopada 1923 roku w  Ochotnicy 
Dolnej. Przed wojną ukończył pięć klas szkoły powszechnej i  pra-

cował na rodzinnym gospodarstwie rolnym. W chwili wybuchu wojny był 
za młody, żeby walczyć, jednak doskonale zapamiętał budowę umocnień 
polowych przez wojsko polskie, a następnie wkroczenie wojsk słowackich 
i niemieckich do Ochotnicy we wrześniu 1939 roku. Sam wspominał: Lud-
ność w tym czasie uciekała wraz z całym swoim dobytkiem w góry. Także i moja 
rodzina schroniła się w wysoko położonym osiedlu Skalne koło Osobia, z którego 
doskonale widać było walki na Rzece. Front po kilku dniach odsunął się na 
wschód, a na Podhalu zaczęła się niemiecka okupacja.

Kolejne lata wojny to ciągły strach przed aresztowaniem, widziana na 
własne oczy zagłada Żydów ochotnickich i odczuwalny na każdym kroku 



LUDZIE Z HISTORIĄ

223

terror. W  1943 roku Chrobak 
znalazł się na liście mężczyzn, 
którzy mieli odbyć przymuso-
wą służbę w  stworzonej przez 
Niemców formacji budowlanej, 
nazwanej Baudienstem. Wraz 
z  innymi „junakami” trafił do 
Krakowa, gdzie spędził kilka 
miesięcy, a  następnie uciekł do 
Ochotnicy. Odnalazła go jednak 
„granatowa” policja i  po zatrzy-
maniu odstawiono go ponownie 
do Krakowa – tym razem do obo-
zu karnego, tzw. Libanu. I z tego 
miejsca udało mu się po jakimś 
czasie uciec. Tym razem jednak 
był bardziej ostrożny i  ukrywał 
się poza domem rodzinnym.

Wiosną 1944 roku, kiedy 
placówka AK w  Ochotnicy kie-
rowana przez kpt. Juliana Zapałę „Lamparta” zaczęła tworzyć swoją sekcję 
dyspozycyjną, mającą być w przyszłości zalążkiem oddziału partyzanckiego, 
ukrywający się dotąd samodzielnie Władysław Chrobak znalazł się w sze-
regach AK. Otrzymał wówczas pseudonim „Wróbel”. Jak relacjonował, po-
czątki działalności zbrojnej nie były w tym czasie łatwe: Mieszkaliśmy wtedy 
w chałupie i stodole na polanie kudowskiej, a było nas ok. 50. Uzbrojenie także 
pozostawiało wiele do życzenia: 1 erkaem, kilka karabinów i strzelb myśliwskich. 
Broni z czasem było coraz więcej – wyciągała ją ze schowków miejscowa ludność 
i przekazywała nam. Pochodziła ona głównie z  tego, co pozostawili w okolicy 
żołnierze Września. Broń wymagała często gruntownej naprawy a przekazana 
z  nią amunicja nie chciała wypalić. Później uzbrojenie zdobywaliśmy głównie 
na Słowakach i Niemcach. „Wróbel” uczestniczył w tym czasie w partyzanc-
kich wypadach na słowackie placówki graniczne na Spiszu oraz na maga-
zyny niemieckie w Krościenku nad Dunajcem. Kiedy wraz z rozpoczęciem 
akcji „Burza” powstał samodzielny oddział „Lamparta”, Chrobak znalazł się 

Władysław Chrobak „Wróbel” w 1945 roku (ze zbiorów IPN)
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w jego szeregach i wraz z innymi żołnierzami wywodzącymi się z placówki 
w Ochotnicy aż do drugiej połowy września znajdował się w grupie dowo-
dzonej bezpośrednio przez Zapałę i kwaterującej kolejno na Studzionkach, 
Kudowie oraz Hubie. 

24 września 1944 roku brał udział w koncentracji oddziałów partyzanc-
kich AK na Skałce nad Ochotnicą Górną i uroczystej mszy św., podczas któ-
rej miało miejsce zaprzysiężenie żołnierzy IV batalionu 1. Pułku Strzelców 
Podhalańskich AK. Strz. Chrobak został wówczas przydzielony do kom-
panii por. Tadeusza Kosmowskiego „Lasa” i  jako doskonale znający teren 
otrzymał funkcję gońca jednego z plutonów. Później, na przełomie września 
i października, znalazł się w kompanii ppor. Adama Winnickiego „Pazura” 
i wraz z nią uczestniczył w akcjach przeciwko Niemcom w Łukowicy oraz 
Zagorzynie, które miały miejsce w tym samym czasie, kiedy trwała „bitwa 
ochotnicka”. Z tego powodu nie wziął w niej udziału i do obozu partyzanc-
kiego w Ochotnicy dotarł wraz z grupą „Pazura” dopiero w ostatnich dniach 
października. Po reorganizacji oddziału i  demobilizacji części żołnierzy, 
„Wróbel” pozostał „w lesie” – początkowo jako partyzant w kompanii „Lasa”, 
a później osobisty goniec „Lamparta”.

Na przełomie 1944 i  1945 roku Władysław Chrobak kwaterował ko-
lejno wraz z  innymi partyzantami „Lamparta” Za Groniówką, na Twaro-
gach oraz Kurnytowej (wówczas Czepielowej) Polanie w  Forendówkach.  
Był świadkiem katastrofy amerykańskiego Liberatora w Ochotnicy Górnej 
i krwawej pacyfikacji Ochotnicy Dolnej przez karną kompanię SS Matin-
gena. W styczniu 1945 roku po rozwiązaniu AK uczestniczył w ukrywaniu 
uzbrojenia IV batalionu 1. PSP AK, w tym otrzymanej przez oddział bro-
ni zrzutowej. Obóz w  Forendówkach opuścił dopiero na początku lutego  
1945 roku z  20-dolarową odprawą i  niewielką kartką, na której zapisano,  
że został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po powrocie 
do domu wraz z innymi dawnymi akowcami z Ochotnicy Dolnej postanowił 
wstąpić do milicji. Opowiadał: W lutym 1945 roku, po odprowadzeniu por. 
[ Józefa Przedrzymirskiego]„Sokoła” do Koszyc, wróciłem do Ochotnicy, gdzie 
formowano właśnie milicję. Wtedy por. [Ludwik Schweiger] „Siwy”mi gada: 
„Idź do milicji, bo się nam przydasz”. Bo wtenczas ukrywał się on na Skalnym 
u Kuców razem z [Mieczysławem Batkiewiczem] „Topolą” z Nowego Targu 
i [Zdzisławem Dudzikiem] „Dąbkiem” z Zakopanego. W ten sposób, obok 
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ukrywania się i kontynuowania walki zbrojnej, realizowano drugą możliwą 
strategię walki z  komunistami – przez wstępowanie do tworzonych przez 
nich struktur. Rzeczywiście, obecność Chrobaka w milicji okazała się przy-
datna, ponieważ kilka tygodni później zdołał on uprzedzić akowców o pla-
nowanej obławie na melinę, w której się ukrywali. 

15 kwietnia 1945 roku posterunek MO z Ochotnicy zdezerterował i przy-
łączył się do tworzącego się w tym czasie oddziału Józefa Kurasia „Ognia”. 
Inicjatorem całej akcji był komendant posterunku, były „ogniowiec”,  
Michał Kokalik, który poinformował milicjantów, że otrzymał na odprawie 
w  Nowym Targu rozkaz pójścia z  całym posterunkiem na Turbacz, gdzie 
podobno ukrywa się jakaś grupa niedobitków niemieckich lub ukraińskich. 
Milicjanci mieli zabrać oporządzenie i przygotować się do wielodniowych 
działań. Jak zeznawał w śledztwie zatrzymany niedługo po tym Chrobak: Po-
szliśmy na Zarębek. Tam spotkaliśmy się z grupą „Ognia”, „Ogień” zapytał się 
nas, czy wiemy, po co żeśmy wyszli, a my jemu żeśmy odpowiedzieli, że wiemy,  
że na Niemców. „Ogień” nam odpowiedział, że nie idziemy na Niemców, tylko 
[że] trzech z nas, to znaczy, że on sam „Ogień” ma wyrok śmierci i z nas z Ochot-
nicy trzech za to, że byli[śmy] w partyzantce AK w czasie okupacji, powiedział 
nam, że idziemy na Rosjan. Pobyt „Wróbla” w  oddziale Kurasia nie trwał 
długo. Już po 2 tygodniach cała grupa została bowiem rozbita przez obławę 
NKWD i Władysław Chrobak, mimo że uniknął zatrzymania, nie zdecydo-
wał się już na powrót pod rozkazy „Ognia”. Wrócił do Ochotnicy, ukrywał się, 
utrzymując jednak jednocześnie kontakt z dawnymi kolegami z konspiracji. 

Po raz pierwszy bezpieka zdołała go dopaść w sierpniu 1945 roku. Spę-
dził wówczas kilka dni w areszcie placówki UB w Szczawnicy. Do kolejnego 
aresztowania doszło w październiku – miało ono tym razem bardziej bru-
talny charakter, gdyż Chrobak spędził w zamknięciu dwa tygodnie. Wypy-
tywano go o działalność w AK, ukrytą broń, partyzantów i współpracowni-
ków „Ognia”. Wypuszczono go pod warunkiem, że ma dowiedzieć się, gdzie 
przebywa Kuraś i poinformować o tym UB. Chrobak nie zamierzał jednak 
tego zrobić i niedługo po wyjściu z aresztu wyjechał na Dolny Śląsk. Bezpie-
ka inwigilowała go jeszcze do połowy lat 50.

Władysław Chrobak zmarł 20 listopada 2015 roku i został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Ochotnicy Dolnej.
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KS. JAN CHOJNACKI

W  dniu 25 września 1944 roku niemiecka obława spaliła schronisko 
turystyczne na Lubaniu, zabijając przy tym dwóch partyzantów AK 

– Aleksandra Krzystyniaka „Szarotkę” i Ignacego Gorczewskiego „Brzozę”. 
Zwłoki poległych partyzantów przywieziono tego samego dnia do Ochotni-
cy Dolnej i zarządzono uroczysty pogrzeb, który miał się odbyć 27 września 
na tamtejszym cmentarzu.

Ceremonię odprawiać miało trzech księży: proboszcz parafii ks. Michał 
Sotowicz oraz dwóch kapłanów gościnnie przebywających w Ochotnicy – 
ks. dr Jan Czuj i ks. Jan Chojnacki (ur. 23 czerwca 1906 roku) z parafii Dłu-
goszyje na Wołyniu, którego starcia polsko-ukraińskie zmusiły do przyjazdu 
w Gorce. Jak pisał Michał Posadzy: Ksiądz Jan Chojnacki pozostał na […] 
parafii [Długoszyje] do czasu rozproszenia parafian w 1943 r. w wyniku napa-
dów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA),niósł posługę kapłańską do końca. 
Banderowcy na terenie parafii zorganizowali masowe mordy ludności polskiej. 
Ksiądz ukryty na wozie ciągniętym przez konie, który wcześniej służył do wy-
wożenia obornika, pod stertą cuchnącej słomy, z  obrazem Matki Bożej Czę-
stochowskiej z kaplicy parafialnej przechodził kontrole przeprowadzane przez 
bandytów. Ci, sprawdzając zawartość wozu, uderzali widłami w różne miejsca, 
tuż obok pleców ukrytego ks. Jana. Tak ksiądz cudem przedostał się do Dubna. 
Obraz, który wiózł ze sobą, po dziś dzień wisi w kościele parafialnym pw. Znale-
zienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej. 

Pogrzeb partyzantów zgromadził samych mieszkańców Ochotnicy, 
w tym żołnierzy AK reprezentujących oddział „Lamparta” i miejscową pla-
cówkę – kpr. Eugeniusza Giełdczyńskiego „Kosę”, Władysława Giełdczyń-
skiego „Kwiczoła” oraz Karola Chlipałę „Linę”. Przybyli także partyzanci 
sowieccy na czele z  lejtn. Piotrem Jarosławcewem „Petro”. Ustalono wów-
czas, że podczas pogrzebu zostanie oddana salwa honorowa, do której znak 
da odprawiający modły ks. Czuj. On sam relacjonował to w  ten sposób:  
Śp. ks. Chojnacki klęczał obok podpisanego w czasie modłów liturgicznych. Ro-
sjanie klęczeli również jakie dwa – trzy kroki za księżmi. Oficer Petrow [właśc. 
„Petro”] otrzymawszy znak (jak o  to prosił), że można dać salwę, komende-
rował. Widziałem podniesione w  górę lufy karabinowe. Silny huk wstrząsnął 
powietrzem. Po paru sekundach na lewo ode mnie przewraca się na wznak  
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(na nagrobek z darni) ks. Chojnacki chwytając się prawą ręką za bok i woła: 
„Jezus Maria, zastrzelili mię”. Równocześnie pokazuje ranę na ręce. Początko-
wo wszyscy zgromadzeni na pogrzebie myśleli, że ks. Chojnacki przestraszył 
się huku usłyszanych strzałów i  po prostu zasłabł, natomiast ranę na ręce 
tłumaczono sobie jako powstałą w  wyniku uderzenia łuską po wystrzelo-
nej amunicji. Księdza oparto o jeden z grobów, a pogrzeb kontynuowano. 
Dopiero po zakończeniu uroczystości, około godziny 9.00, okazało się, że 
ks. Chojnacki rzeczywiście został postrzelony. Karol Chlipała „Lina”, który 
udzielał ks. Chojnackiemu pierwszej pomocy, pisał: Przy bandażowaniu go, 
którego dokonałem osobiście, stwierdziłem, że pocisk wszedł w okolicę lewej czę-
ści lędźwiowej, a wyszedł dośrodkowo w okolicy pępka i utknął w ręce prawej. 
Około godziny 16.00 ks. Jan Chojnacki zmarł, mając w chwili śmierci 36 lat.

Oczywiście po ujawnieniu faktu postrzelenia ks. Chojnackiego zapano-
wała konsternacja, zarówno wśród miejscowych górali, jak i  partyzantów 
sowieckich, których zaczęto oskarżać o  umyślne zabójstwo księdza. Żeby 
wyjaśnić całą sprawę, zdecydowano się przeprowadzić formalne dochodze-
nie, które miało naświetlić okoliczności śmierci kapłana. Odbyło się ono na 
początku października 1944 roku, 
a  protokoły z  relacjami świadków 
zdarzenia spisywali jako przedsta-
wiciel dowództwa pułku rtm Wło-
dzimierz Budarkiewicz „Podkowa” 
oraz dowódca 2. (późniejszej 11.) 
kompanii IV batalionu – ppor. 
Adam Winnicki „Pazur”. Zacho-
wały się one do dnia dzisiejszego. 
Wynika z  nich jasno, że ks. Choj-
nacki zginął najprawdopodobniej 
na skutek przypadkowego wystrza-
łu partyzantów sowieckich lub 
polskich. Okazuje się bowiem, że 
w salwie brali udział także akowcy 
– kpr. „Kosa”, strzelając z  sowiec-
kiego pistoletu TT kal. 7,62 mm, 
oraz strzelec „Lina” z  Frommera 

Ks. Jan Chojnacki w czasie pobytu w Ochotnicy Dolnej  
(ze zbiorów Zbigniewa Faix-Dąbrowskiego)
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kal. 7,65 mm. Ks. Czuj pisał: Tu należy dodać jeszcze to, że gdy się obejrzałem 
na strzelających w momencie postrzelenia ks. Chojnackiego zauważyłem jedną 
z luf rewolwerowych. Z drugiego końca [szeregu] też były rewolwery, z których 
strzelali nasi (czy było ich 2 tylko, czy więcej nie wiem). Świst kulki koło mnie 
słyszałem, ale nie umiem o tem nic powiedzieć. „Kosa” wspominał dodatkowo 
o tym, że jednemu z Sowietów zaciął się karabin i to on właśnie mógł przy-
padkiem spowodować śmierć kapłana.

Analizując jednak wszystkie dostępne w  chwili obecnej relacje, uznać 
należy, że postrzał nastąpił najprawdopodobniej z  broni krótkiej (pistole-
tu, rewolweru) z  lewej strony kolumny sowieckiej lub też z miejsca, gdzie 
stali polscy partyzanci. Według kierownika szkoły w  Ochotnicy Dolnej, 
Józef Wieczorka, odpowiedzialnym za śmierć był jeden z trzech partyzan-
tów stojących bezpośrednio za ks. Sotowiczem. Byli to według niego Eu-
geniusz Giełdczyński „Kosa”, Karol Chlipała „Lina” (on sam relacjonuje, że 
stał wówczas w  innym miejscu, co potwierdza protokół podpisany przez 
„Kosę”) oraz „Petro”. Wieczorek opisywał: Widziałem jak jeden z nich pochy-
lił browning [pistolet], ale który to był stwierdzić nie mogę, ponieważ klęczałem 
w tym momencie i nie widziałem dobrze. Trudno przypuszczać, że zabójstwa 
ks. Chojnackiego dokonano z  premedytacją, a  był to raczej nieszczęśliwy 
wypadek. Jednak nawet jeśli komuś zależało na śmierci kapłana, nie sposób 
tego w chwili obecnej udowodnić. 

JÓZEF ŚWIDER „MŚCICIEL”

Urodził się 15 stycznia 1927 roku w miejscowości Rdzawka w powiecie 
Nowy Targ, jako syn Walentego i Zofii z domu Worwa. Pochodził z ro-

dziny chłopskiej, miał czterech braci (Stanisława, Władysława, Stefana i Jana) 
oraz trzy siostry ( Józefę, Marię i Anielę). Ukończył szkołę podstawową na 
terenie rodzinnej Rdzawki, a następnie pracował na gospodarstwie swoich 
rodziców. Jego ojciec w czasie okupacji niemieckiej był sołtysem Rdzawki.

Rodzina Świdrów współpracowała w czasie wojny z AK, a w ich domu 
czasowo przebywali partyzanci. Świder miał w tym czasie utrzymywać kon-
takt z żołnierzem Komendy Obwodu AK Nowy Targ, Albinem Borowiczem 
„Jastrzębiem”, odpowiedzialnym ze strony podziemia za wykonywanie wy-
roków śmierci na współpracownikach niemieckich i konfidentach. Po prze-
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toczeniu się frontu zajmował się handlem zbożem, przywożonym na Podhale  
z  tzw. Ziem Odzyskanych. Najprawdopodobniej już wówczas nawiązał 
współpracę z działającym w Gorcach podziemiem niepodległościowym.

Do oddziału Józefa Kurasia „Ognia” Józef Świder dołączył 15 stycznia 
1946 roku, otrzymując pseudonim „Pucuła”. Do lipca 1946 roku przebywał 
cały czas w grupie dowodzonej bezpośrednio przez „Ognia”, biorąc udział 
w walkach z obławami UB i KBW w rejonie Turbacza, Czuby Ostrowskiej 
i  Kiczory. Wraz z  powstaniem Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” 
i podziałem oddziału na samodzielne kompanie, Świder został przydzielony 
do 3. kompanii dowodzonej przez pchor. Henryka Głowińskiego „Groźne-
go”. 13 lipca 1946 roku uczestniczył jako żołnierz tej grupy w zasadzce na 
przejeżdżające szosą zakopiańską samochody UB, podczas której zlikwi-
dowano dwóch oficerów tej formacji. Także w  kolejnych tygodniach brał 
aktywny udział w  działaniach podejmowanych przez kompanię. 30 lipca 
partyzanci wysadzili pomnik wdzięczności Armii Czerwonej w  Rabce,  
5 sierpnia zatrzymali pociąg osobowy w Sieniawie, a 15 sierpnia zlikwidowali 
byłego dowódcę placówki UBP w Rabce, Władysława Filipiaka. Przeprowa-
dzili też w tym okresie szereg konfiskat w sklepach i urzędach państwowych.  
Po obławie KBW i śmierci „Groźnego” 9 listopada 1946 roku dowództwo 
nad kompanią objął st. sierż. Antoni Wąsowicz „Roch”. Podczas częściowego 
urlopowania żołnierzy grupy, w związku z trudnymi warunkami zimowymi, 
Świder pozostał w lesie, stając się jednym z najbardziej zaufanych podwład-
nych „Rocha”. W tym czasie wziął udział m.in. w ostrzelaniu dwóch samo-
chodów UB i KBW w rejonie Chabówki 18 listopada 1946 roku.

Po śmierci Kurasia 22 lutego 1947 roku, kiedy całe zgrupowanie prze-
stało istnieć, część żołnierzy 3. kompanii na czele z „Rochem” postanowiło 
pozostać w lesie i kontynuować walkę z komunistami. Należał do nich rów-
nież Świder, który nie skorzystał z możliwości ujawnienia się podczas ogło-
szonej w lutym 1947 amnestii. Po kilku miesiącach ukrywania się, w maju  
1947 roku, Wąsowicz wraz z dwoma innymi partyzantami postanowił prze-
rwać walkę i przez Czechosłowację przedostać się do amerykańskiej strefy 
okupacyjnej w Austrii. W trakcie marszu wszystkich pochwycono, a następ-
nie postawiono przed obliczem WSR w  Krakowie. Na Podhalu pozostał 
jedynie Świder, który zaraz po wyjeździe „Rocha” i przypuszczalnie z jego 
właśnie inspiracji, rozpoczął tworzenie nowego oddziału partyzanckiego 
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o  nazwie „Wiarusy”. Sam też zmienił swój dotychczasowy pseudonim na 
„Mściciel”, co symbolizować miało zemstę na funkcjonariuszach UB i kon-
fidentach, którzy doprowadzili do rozbicia zgrupowania „Błyskawica” w lu-
tym 1947 roku.

20-letni wówczas Świder okazał się być doskonałym organizatorem, któ-
ry w bardzo krótkim czasie zgromadził wokół siebie kilkunastu doświadczo-
nych partyzantów – przede wszystkich dawnych podkomendnych „Ognia”. 
Rozbudował też sieć informatorów i współpracowników grupy, gromadząc 
jednocześnie ukrytą w  latach wcześniejszych broń potrzebną do dalszej 
walki. Latem 1947 nastąpił znaczny wzrost liczebności oddziału, który 
wpłynął też na jego aktywność. Partyzanci dowodzeni przez „Mściciela” 
coraz częściej dokonywali akcji rekwizycyjnych oraz likwidacji współpra-
cowników bezpieki na terenie powiatów: nowotarskiego, nowosądeckiego, 

Partyzanci oddziału „Wiarusy” jesienią 1947 roku. Pierwszy z lewej stoi Józef Świder „Mściciel” (ze zbiorów IPN)
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limanowskiego i myślenickiego. Zdając sobie sprawę ze stałego zagrożenia, 
Świder bardzo często zmieniał miejsce obozowania, zatrzymując się prze-
ważnie jedynie u  gospodarzy, którzy wcześniej współpracowali z  Armią 
Krajową lub zgrupowaniem „Ognia”. Próbował też, wzorując się na Kurasiu, 
podporządkować swoją grupę większej organizacji konspiracyjnej, obejmu-
jącej swym zasięgiem cały teren Polski. Zamiar ten zrealizował tylko częścio-
wo, gdy na przełomie lat 1947/1948, za pośrednictwem swojego zastępcy, 
Dymitra Ilienki „Czarnego”, związał oddział „Wiarusy” z regionalną struktu-
rą konspiracyjną Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK), która opierała się 
na dawnych żołnierzach AK z rejonu Krakowa i Myślenic. Świder planował 
także podział oddziału na mniejsze, samodzielne grupy i dalszą jego rozbu-
dowę, w oparciu o kwaterującą w Gorcach grupę sztabową. Tytułowany był 
w tym czasie przez swoich podwładnych „porucznikiem”.

Świder przykładał dużą wagę do tego, by dowodzony przez niego oddział 
miał wyraźne oblicze polityczne. Starał się także zwracać uwagę miejscowej 
ludności na to, że walka z systemem komunistycznym wciąż trwa. Z rozkazu 
Świdra kolportowano na terenie Podhala patriotyczne odezwy, dokonano 
także próby wysadzenia nowotarskiego pomnika wdzięczności Armii Czer-
wonej. W jednej z ulotek partyzanci pisali: Czy jesteście tylko biernymi świad-
kami nie zajmującymi się wcale losami Ojczyzny, tej matki naszej, która nas 
chroni i karmi, która za to znajduje tyle niewdzięczności u swych synów, którzy 
przyczyniają się tylko do jej zagłady pragnąc skuwać ją w kajdanach Bolszewi-
zmu... Polacy! Z silną wiarą w zwycięstwo dla dobra sprawy, a ze zniszczeniem 
wszystkich złych i przewrotnych, pójdziemy w przyszłość mając tylko na sercu 
swój honor i godność Polaka...

W związku ze zbliżającym się dniem 1 listopada „Mściciel” zrealizował 
też akcję specjalną. W nocy z 31 października na 1 listopada 1947 roku sied-
mioosobowa grupa partyzantów, dowodzona przez „Czarnego”, dokonała 
zatrzymania pociągu osobowego na stacji kolejowej w Lasku, a druga gru-
pa, pod dowództwem Stanisława Ludzi „Dzielnego”, postawiła w  miejscu 
śmierci Józefa Kurasia drewniany krzyż, na którym zawieszona była szarfa 
z  napisem: Tu zginął śmiercią bohaterską dowódca oddziału partyzanckiego 
„Błyskawica” mjr „Ogień”. 

W listopadzie i grudniu 1947 roku rozpoczęły się masowe aresztowania 
wśród współpracowników oddziału, które miały na celu ustalenie miejsca 
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pobytu „Wiarusów” i pozbawienie ich oparcia miejscowej ludności w okre-
sie zimowym. Dzięki doświadczeniu Świdra wszystkie obławy i  przedsię-
wzięcia trafiały jednak w próżnię. Dopiero na początku 1948 roku, za spra-
wą tragicznego w  skutkach zbiegu okoliczności, KBW zdołało wyśledzić 
miejsce, gdzie przebywa grupa. 13 lutego 1948 roku „Wiarusy” znalazły się 
w Lubniu, na terenie powiatu myślenickiego. Była już noc, więc partyzanci 
zajęli kwaterę w domu Józefa Spyrki. Syn gospodarza, korzystając z ich nie-
uwagi, opuścił budynek i udał się do pobliskiej placówki KBW, żeby donieść 
o pobycie w jego domu „bandy”. Wczesnym rankiem dom został otoczony 
przez wojsko, jednak w porę zaalarmowani partyzanci zdążyli go opuścić i – 
korzystając ze śnieżnej zawieruchy – przedzierali się pojedynczo przez pier-
ścień obławy. Ostatnią walkę Świdra w ten sposób opisali żołnierze KBW: 
Banda wybiegając [...] skierowała się na podgrupę plut. Rykowskiego otwierając 
jednocześnie ogień, usiłując za wszelką cenę przedostać się do wąwozu, biegnąc 
w kierunku zachodnim [...]. Manewr jednak bandy nie udał się ze względu na 
ogień podgrup. Wówczas bandyci zdezorientowani zaczęli prowadzić pojedyn-
czą walkę z  poszczególnymi żołnierzami, co umożliwiło im przedostanie się 
w kierunku wschodnim. [...] Za „Czarnym” uciekał dalej w kierunku rzeki ps. 
„Mściciel” biegnąc także na strz. Wojciechowskiego, Wojciechowski oddał jeszcze 
cztery strzały nie trafiając go, następnie rzucił granat przerzucając go i widząc, 
że nie ma już czasu na załadowanie k[ara]b[inu]. przewrócił się i udał zabitego. 
„Mściciel” podbiegł do niego odwrócił go na wznak, zabierając mu granat, rzuca-
jąc go w kierunku naszych żołnierzy, kopnął go i pobiegł w kierunku rzeki. Wtedy 
to strz. Wojciechowski załadował k[ara]b[in]. oddał 3 strzały niecelnie za 4-tym 
strzałem trafił „Mściciela” w głowę zabijając na miejscu.

Po śmierci Świdra 13 lutego 1948 roku, jego zwłoki przewieziono do 
siedziby PUBP w Myślenicach, gdzie zidentyfikował je jego brat, Stanisław. 
Ciała „Mściciela” nie wydano jednak rodzinie i  zostało one pogrzebane 
w nieznanym do dnia dzisiejszego miejscu.

Zakończenie
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Zakończenie
ZAKOŃCZENIE

Nasza opowieść o Ochotnicy i Tylmanowej dobiega już końca. Przybli-
żyliśmy w  niej dzieje obydwu wsi, pokazując najważniejsze momen-

ty w  ich historii oraz wpływ, jaki miały na ich dalsze losy. Bardziej szcze-
gółowo opisaliśmy fakty związane z  działaniami niepodległościowymi  
w XIX wieku oraz z trudnymi i często dramatycznymi wydarzeniami pierw-
szej połowy XX wieku. Oprowadziliśmy też czytelnika po miejscach będą-
cych areną tych wydarzeń, starając się pokazać odciśnięte w nich ślady hi-
storii, a  na samym końcu przedstawiliśmy też ich uczestników. Niektórzy 
z nich mają piękne, barwne życiorysy, lecz mimo to są dziś zupełnie nieznani 
nawet wśród mieszkańców wsi. 

Pisząc tę książkę, chcieliśmy podzielić się z czytelnikami nie tylko infor-
macjami, ale też łączącą nas pasją. To wymagająca pasja. Nazywa się Ochot-
nica. Obaj poświęciliśmy jej wiele lat naszego życia i tysiące godzin pracy. 
W nagrodę mogliśmy zagłębić się w bogatym i  fascynującym świecie gor-
czańskiej wsi, który nas wciągnął i w pewnym stopniu określił życie każdego 
z nas. Dziś możemy opowiadać o tym świecie innym i pomagać im w odkry-
waniu jego bogactwa. Szczerze też zachęcamy do dalszego samodzielnego 
już zgłębiania historii Ochotnicy, poznawania jej miejsc i odkrywania sekre-
tów. Jest ich naprawdę sporo, zwłaszcza że cała wieś jest wręcz przesiąknię-
ta historią. Od razu życzliwie jednak przestrzegamy, że im bardziej wgłębia 
się w Ochotnicę, tym trudniej jest się od niej oderwać. Ochotnica wciąga 
i sprawia, że zaczyna się w nią wrastać. Tak jak wrośli w nią Niemcy, Wołosi, 
Rusini, Żydzi, Romowie i wszyscy inni, którzy tutaj na przestrzeni wieków 
przyszli i już zostali. Bo Ochotnica to miejsce niezwykłe.

Z całą pewnością nie wyczerpaliśmy tematu. Nasza opowieść o przeszło-
ści, miejscach i ludziach toczy się głównie wokół wydarzeń XX wieku. Jeste-
śmy świadomi, że w długiej, wielowiekowej historii obydwu wsi wydarzenia 
te były zaledwie jednym z epizodów. Kilkaset lat dziejów obfitowało w wy-
darzenia równie spektakularne, podniosłe i dramatyczne jak obrona Basty, 
katastrofa Liberatora czy „Krwawa Wigilia”. Niektóre z nich są udokumento-
wane i mogliśmy o nich napisać, inne niestety zaginęły w mrokach dziejów. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że dla współczesnych były one nie mniej istot-
ne i brzemienne w skutki jak te, o których opowiedzieliśmy. Wyjątkowość 



OCHOTNICA i TYLMANOWA  |  miejsca pamięci

234

wydarzeń z XX wieku polega jednak na tym, że wydarzyły się stosunkowo 
niedawno, są dobrze udokumentowane, a  przede wszystkim ugruntowały 
poczucie tożsamości dzisiejszych mieszkańców wsi.

Tożsamość nie jest czymś stałym, jej obecny charakter kształtował się 
i  zmieniał przez wieki. Na jego dzisiejszy obraz złożyły się doświadcze-
nia i dorobek wielu różnych pokoleń, żyjących tu na przestrzeni wieków. 
Wśród nich główną rolę odegrał żywioł rodzimy, polski, który w obydwu 
wsiach dominował, z wyjątkiem może pierwszego okresu ich istnienia. Jed-
nak na wytworzenie się tutejszej tożsamości miały istotny wpływ również 
inne grupy ludności, które w ciągu wieków przybyły i wrosły w Tylmanową 
oraz Ochotnicę.

Pierwszą z nich byli Niemcy – rolnicy, którzy przyjechali tu z nadzieją na 
łatwiejsze życie niż to, które było ich udziałem w ojczystych stronach. Przy-
wieźli nam wysoką kulturę rolniczą, w tym trójpolówkę. Wołosi utożsamiali 
się głównie ze sobą, byli u  nas emigrantami w  obcym kraju. Wśród miej-
scowych nie byli popularni i początkowo niechętnie się do nich odnoszo-
no. Zostawili po sobie umiłowanie wolności – to wszystko, co dziś nazywa 
się po góralsku śleboda. Potomkowie prawosławnych Rusinów przez wieki 
pielęgnowali własne tradycje, żyjąc wśród katolików. Silne przywiązanie do 
tego, co „swoje”, „nasze” oraz „tradycyjne” pozostawili swym potomkom 
w Ochotnicy i Tylmanowej. Swój wkład w kształtowanie się tożsamość mieli 
również Żydzi i Romowie. Zaradność i wszechstronność dzisiejszych miesz-
kańców Ochotnicy rozkwitała przy udziale umiejętności, które tu przynie-
śli. Żydów głęboko szanowano za wiedzę, zaradność i niezwykłą pobożność, 
które udzielały się pozostałym mieszkańcom wsi. Ruiny żydowskiego tarta-
ku parowego w Ochotnicy Górnej starsi mieszkańcy do dziś nazywają ma-
syna. Musiała to być pierwsza zdobycz nowoczesnej techniki, która trafiła 
do Ochotnicy, jedyna w okolicy, skoro miejsce, w którym stała nazwano po 
prostu maszyną. Zaufanie do Żydów było zresztą powszechne. Ks. Mikołaj 
Piechura skarżył się w kronice parafialnej, że: dziś w r. 1929 – jeszcze 50% 
analfabetów lud […] ufa Żydom i bogaci ich, nie ma zaufania do inteligencji 
– nawet księdzu nie wierzy – bo ten z „panami trzyma”. Romów z kolei spro-
wadzono do Ochotnicy ze względu na ich znajomość sztuki kowalskiej. To 
nie jest przypadek, że niedługo po osiedleniu się Romów we wsi nastąpił 
wysyp chłopskich kuźni. Obróbki metalu nauczono się właśnie od nich, 
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a nowo zdobytą wiedzę mieszkańcy wsi rozwijali już we własnych kuźniach. 
Jak jednak świadczy przykład kowala Antka, poziom mistrzostwa w sztuce 
kowalskiej pozostał domeną Romów.

Tożsamość to również poczucie przynależności do wspólnoty narodo-
wej. Świadomość polskości wykuwała się tutaj długo, jednak ostatecznie 
rozkwitła i wydała piękny plon. W połowie XIX wieku bracia Kołodziejscy 
pracowali nad poczuciem narodowej tożsamości wśród ludu, choć niektórzy 
koniunkturalnie starali się to wykorzystać przeciwko nim. Jednak już kilka-
dziesiąt lat później ta sama Ochotnica owacyjnie witała Legionistów, zmie-
rzających w stronę Basty, mówiąc o nich, że to „nasi” idą. „Nasi” nie ozna-
czało już wyłącznie miejscowych. „Nasi” to również „polscy”. Poczucie toż-
samości ugruntowane w XIX wieku zaowocowało wyjątkowym pokoleniem 
młodzieży, urodzonej już w wolnej Polsce. Wyrośli na niepodległościowych 
ideałach ochotniccy i tylmanowscy Kolumbowie nie znali zaborów, w któ-
rych dorastali ich rodzice. Urodzili się i chcieli żyć w wolnej Polsce, z czego 
w  żadnym wypadku nie zamierzali rezygnować. To oni w  głównej mierze 
zasilali szeregi partyzantów i  to oni stawiali największy opór okupantowi 
najpierw niemieckiemu, a później sowieckiemu.

Dziś, w XXI wieku, poczucie tożsamości wciąż ewoluuje. Jest to proces 
naturalny. Ochotnica i Tylmanowa weszły w ten wiek z bogactwem ogrom-
nej spuścizny poprzednich pokoleń, z którym muszą stawić czoła wyzwa-
niom dzisiejszego świata. Jest to świat zupełnie inny niż ten, o którym opo-
wiadamy w  naszej książce. Dzisiejsza tożsamość i  świadomość przynależ-
ności narodowej mają więcej wymiarów. Ojczyzną jest już nie tylko Polska. 
W ostatnich czasach bardzo wyraźny stał się trend polegający na krzewieniu 
poczucia tzw. „lokalnego patriotyzmu”. Polega on na budowaniu i umacnia-
niu wspólnoty lokalnej, w oparciu o zwyczaje i tradycję niewielkich społecz-
ności. Takimi „małymi ojczyznami” stały się dla mieszkańców Ochotnica 
i Tylmanowa. Z drugiej strony, od momentu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej, rośnie też w naszym kraju poczucie europejskiej tożsamości 
oraz przynależności do szerszej grupy krajów, wyrosłych na wspólnych war-
tościach i korzeniach, tzw. Zachodu. Europa jako „Ojczyzna Ojczyzn” ma 
szansę odegrać dużą rolę w kształtowaniu się poczucia tożsamości kolejnych 
pokoleń ochotniczan i tylmanowian. Zwłaszcza, że „małe ojczyzny” i lokal-
ny patriotyzm mają w niej ogromne wsparcie. „Duża” europejska wspólnota 
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wspiera „małe ojczyzny”, przykładając dużą wagę do pielęgnowania, kulty-
wowania i rozwoju lokalnej tożsamości oraz regionalnych tradycji, zwłaszcza 
wśród młodzieży. Bardzo wiele działań wspierających kulturę i regionalizm, 
zrealizowanych w naszej Gminie, było możliwe wyłącznie dzięki środkom 
otrzymanym z Unii Europejskiej. 

Tożsamość jednak to nie tylko bycie lokalnym patriotą, Polakiem czy 
Europejczykiem. Tożsamość to również regionalne stroje, muzyka, zwy-
czaje i  krajobraz. Poprzecinana polanami panorama gór Ochotnicy i  Tyl-
manowej jest zapisanym w krajobrazie warsztatem pracy wielu pokoleń jej 
mieszkańców, którzy mozolnie wdzierali się w  puszczę i  wyrabiali w  niej 
polany, stanowiące podstawę ich egzystencji. Proces ten trwał przez wieki, 
a powstały w ten sposób malowniczy krajobraz rolno-pasterski jest niemate-
rialnym dziedzictwem kulturowym tych wsi. Tożsamość to również gwara. 
W ochotnickich odmianach gwary zachowało się dużo wyrazów pochodze-
nia wołoskiego, zwłaszcza związanych z pasterstwem, wierzeniami, obrzę-
dowością i zwyczajami. 

Dziedzictwo to jest dziś zagrożone. Tym razem jednak nie przez obcą 
przemoc – najeźdźcę, zaborcę czy okupanta. W XXI wieku ludzie sami rezy-
gnują z własnej tożsamości. W zastraszającym tempie zanika gwara, w nie-
pamięć odchodzą dawne zwyczaje i tradycje. Zarastają polany i stare hale, 
a  przecież niektóre z  nich istniały w  krajobrazie przez ponad 600 lat, po 
czym nagle, praktycznie z dnia na dzień, zostały porzucone. 

Przed kolejnymi pokoleniami mieszkańców Ochotnicy i  Tylmanowej 
stają więc zupełnie nowe wyzwania. Będą musiały stoczyć walkę o zachowa-
nie tej tożsamości – spuścizny poprzednich pokoleń. Szczególnie zagrożo-
ny jest dziś krajobraz, będący głównym atutem turystycznym obydwu wsi. 
A  przecież Ochotnica i  Tylmanowa mocno stawiają na rozwój turystyki. 
Tymczasem sytuacja krajobrazu jest zła – jeśli nie zostaną podjęte działania 
ochronne, odkrzaczanie i regularne wykaszanie, w ciągu najbliższych 10 lat 
ogromna większość polany zarośnie. Byłby to ogromny cios dla wizerunku 
Ochotnicy i Tylmanowej, a bez niego nie ma co marzyć o rozwoju turystyki.

Na szczęście, wyzwanie to jest również szansą. Dbałość o krajobraz, utrzy-
manie lokalnego charakteru obydwu wsi oraz chluba własnymi tradycjami 
i historią to nie tylko recepta na zachowanie tożsamości. Jest to dobry pomysł 
na rozwój oraz budowę Ochotnicy i Tylmanowej w kolejnych dekadach.
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MIEJSCA ZAZNACZONE NA MAPIE

1. Pozostałości zabudowań dworskich w Ochotnicy Dolnej
2. Dwór Berskich w Tylmanowej
3. Kościół parafialny w Ochotnicy Dolnej
4. Kościół parafialny w Tylmanowej

Ślady społeczności żydowskiej
5. Osiedle Burdel (Tylmanowa)
6. Osiedle Dłubacze (Ochotnica Dolna)
7. Osiedle Hologówka (Ochotnica Dolna)
8. Osiedle Leskówka (Ochotnica Dolna)
9. Osiedle Piszczki (Tylmanowa)
10. Osiedle Ustrzyk (Ochotnica Górna)
11. Osiedle Zawady (Ochotnica Górna)
  ---
12. Krzyż Niepodległości na wzgórzu Zawadowskim
13. Droga Knurowska 
14. Góra Basta w Tylmanowej
15. Osiedle Rzeka 
16. Umocnienia z 1939 roku na Wietrznicy
17. Wzgórze Tarchałowskie 
18. Szkoła w Ochotnicy Dolnej – Centrum
19. Przysiółek Studzionki 
20. Polana Kudów
21. Góra Lubań
22. Osiedle Skałka 
23. Mogiły „Piwonii” i „pani w niebieskim palcie” 
24. Partyzanckie ziemianki pod Przehybką
25. Osiedle Twarogi 
26. Kurnytowa Polana 
27. Uroczysko pod Pańską Przehybką 

Miejsca związane z „Krwawą Wigilią”
28. Osiedle Brzeźnie
29. Pomnik Krwawej Wigilii przy szkole w Ochotnicy Dolnej 
30. Miejsce pamięci na Młynnem
  ---
31. Osiedle Pod Magurką 
32. Osiedle Za Holiną 
33. Dom parafialny „Karczma” 


