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Odporyszów odkry∏em prawdziwie mi´dzy niebem i ziemià. Niebem – które w pogodny
wieczór oczarowuje zachodem s∏oƒca i rozÊwietla si´ tysiàcami gwiazd, i ziemià – która
pachnie zio∏ami i chlebem, a o poranku, gdy piejà koguty, otula si´ pierzynà mgie∏.
W maju zaÊ, gdy kwitnà miododajne akacje, ca∏a wioska tonie w zapachach i rozbrzmiewa orkiestrà pracowitych pszczó∏.
Dla mnie Odporyszów ma smak dzieci´cych wakacji, pierogów z truskawkami,
zapiekanych ziemniaków i gruszek „panien” zrywanych prosto z drzewa. To tak˝e liczne
Êlady zdarzeƒ tajemniczych i odleg∏ych w czasie, które ˝yjà w ÊwiadomoÊci zbiorowej
i powracajà podczas rodzinnych spotkaƒ.
Jan Wn´k jest jednà z takich postaci, które zawis∏y mi´dzy historià a legendà, mi´dzy
faktem a mitem. Tu w Odporyszowie wszyscy s∏yszeli o nim, o jego lotach z wie˝y
koÊcielnej, rzeêbach i wynalazkach. S∏yszeli… choç mówià to jakoÊ niepewnie, bez
wewn´trznego przekonania, ˝e historia ta zas∏uguje na powszechnà uwag´.
Wspó∏czeÊnie Odporyszów to tak˝e miejsce spotkaƒ m∏odych ludzi z Krakowa i innych
zakàtków Ma∏opolski, którzy mimo rozlicznych ograniczeƒ ˝yciowych pragnà „wzlecieç”
i si´gnàç po to, co niezdobyte.
Album, który oddajemy do ràk Czytelników dla upami´tnienia pierwszego polskiego lotnika i genialnego rzeêbiarza, jest owocem wspólnego doÊwiadczenia Odporyszowa –
tych, którzy tu ˝yjà i tych, którzy przyje˝d˝ajà tutaj, aby nadziwiç si´ Êwiatu.
ks. Andrzej Augustyƒski CM
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Wpis w ksi´dze parafialnej informujàcy o Êmierci Wn´ka.
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W archiwach parafialnych nie ma informacji o miejscu pochówku Wn´ka.

Jan Wnek 07-11-2008

Jana Wn´ka od czasów dzisiejszych
dzielà prawie cztery pokolenia. We
wsi nie ˝yje ju˝ nikt z jego rodziny.
Dwa lata temu zmar∏a ostatnia
osoba, która pozna∏a histori´ Wn´ka
od tych, którzy byli Êwiadkami jego
wyczynów. Co pozosta∏o? Pomnik,
ulica jego imienia z oÊmioma domami, rzeêby – namacalny dowód jego
geniuszu – i pami´ç, ˝e lata∏.
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Odporyszów – ju˝ nie wieÊ, a jeszcze nie miasteczko.

8

07.11.08

O tym, ˝e lata∏ na skonstruowanych przez siebie skrzyd∏ach przed Otto Lilienthalem,
mówi si´ dziÊ jak o Twardowskim na Ksi´˝ycu. Widaç to w j´zyku tutejszych ludzi.
„Ponoç lata∏” – mówià. „Podobno fruka∏ z wie˝y” – dodajà. Majà go za wariata? Byç
mo˝e („ObyÊ na Wn´ka si´ nie poda∏” – mówià tutejsze matki do ogarni´tych ciekawoÊcià Êwiata dzieci. „Loty si´ zacz´∏y” – komentujà kobiety problemy alkoholowe
m´˝czyzn z Odporyszowa). Nie wierzà, ˝e móg∏ polecieç z 45-metrowej koÊcielnej
wie˝y? Raczej niedowierzajà.
Ich pradziadowie nie mieli takich wàtpliwoÊci – byli Êwiadkami niewiarygodnych jak na
tamte czasy lotów. Choç oni tak˝e jak najszybciej chcieli zapomnieç o Wn´ku i jego
wyczynach. Kiedy w czerwcu 1869 roku ostatni lot zakoƒczy∏ si´ katastrofà, spalili jego
skrzyd∏a. Uznali, ˝e by∏y szataƒskim wynalazkiem.
DziÊ w Odporyszowie nie ma nawet grobu Wn´ka. Powtarzajà si´ informacje, ˝e
pochowano go w nieoznakowanym grobowcu. Nikt nie pami´ta, gdzie. Wzmianki
o miejscu pochówku nie ma te˝ w ksi´gach parafialnych. Przy dacie Êmierci Wn´ka
odnotowano jedynie, ˝e 10 sierpnia 1869 roku opuÊci∏ ˝on´ Ludwik´ z domu Ciombor.
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Fakty i mity
Kim by∏ geniusz z Odporyszowa? Co w jego historii jest prawdà, a co naros∏ymi przez
pokolenia legendami?
Urodzi∏ si´ 28 sierpnia 1828 roku w Kaczówce, nieistniejàcej ju˝ dziÊ wsi (w kilku publikacjach pojawia si´ nazwa „Karczówka” – to b∏àd nieustalonego autora powielany
przez innych). Jego rodzice, Marcin i Tekla z domu Droszcz (albo Dro˝d˝), byli ch∏opami
paƒszczyênianymi, którzy zostali uw∏aszczeni (w 1848 roku zniesiono w zaborze austriackim paƒszczyzn´). Tyle faktów z czasów dzieciƒstwa Jana. Reszta informacji o jego niezwyk∏ych talentach i nietypowym zachowaniu to ju˝ fantazje autorów biografii.
Nie zachowa∏y si´ ˝adne dokumenty ani przekaz ustny, u kogo i kiedy Wn´k pobiera∏
nauki ciesielki. Miejscowi opowiadajà, ˝e to w∏aÊnie wtedy, gdy terminowa∏, dosz∏o do
bójki mi´dzy Wn´kiem a Micha∏em Sowiƒskim, podejrzewanym póêniej o spowodowanie upadku podczas ostatniego lotu rzeêbiarza. Podobno posz∏o o miejsce w karczmie –
Wn´k jako czeladnik nie powinien zasiadaç przy stole razem z majstrami. Tym, który mia∏

mu zwróciç uwag´, by∏ majster Sowiƒski.
Jednak tej historii nie jesteÊmy ju˝ dziÊ
w stanie zweryfikowaç.
I kolejny fakt: Êlub z Ludwikà Ciombor
z Odporyszowa. W aktach parafialnych
zachowa∏ si´ wpis, ˝e do zaÊlubin dosz∏o
28 sierpnia 1858 roku (tego dnia Wn´k
koƒczy∏ 30 lat). Z tego zwiàzku urodzi∏o
si´ pi´cioro dzieci (w 1859 roku Stanis∏aw – wstàpi∏ do zakonu jezuitów w Krakowie, w 1861 roku Marianna, w 1864
roku Helena, w 1866 roku Wiktoria,
w 1867 roku Katarzyna).
Nie wiadomo dok∏adnie, kiedy Wn´k
rozpoczà∏ wspó∏prac´ z odporyszowskim
koÊcio∏em. Miejscowi przekazujà, ˝e
zaczà∏ od ciesielki he∏mu wie˝y oraz podniesienia kuli i krzy˝a wieƒczàcego
dzwonnic´. Dosta∏ t´ prac´ po tym, jak
sprowadzony do budowy niemiecki
majster spad∏ i dotkliwie si´ pot∏uk∏. Kolejne prace cieÊli dla tutejszego koÊcio∏a
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to serie rzeêb religijnych. Zacz´∏o si´ od tego, ˝e ówczesny
proboszcz, ks. Stanis∏aw Morgenstern, cz∏owiek wykszta∏cony,
pielgrzymujàcy do Êwiatowych miejsc kultu, chcia∏ zrobiç
w Odporyszowie kopi´ kaplic z Ziemi Âwi´tej. Og∏osi∏ konkurs,
w którym wzià∏ udzia∏ Wn´k, zwyci´˝ajàc m.in. pustelnika
o nazwisku Sowa i Micha∏a Sowiƒskiego. Temu ostatniemu proboszcz powierzy∏ malowanie drewnianych figur.
Nie wiadomo dok∏adnie, ile rzeêb Wn´k wykona∏. Mówi si´, ˝e
co najmniej 300, a byç mo˝e nawet 500. Figury umieszczono
w 52 kaplicach przedstawiajàcych sceny z ˝ycia i m´ki Jezusa
oraz Maryi. Cz´Êç uleg∏a zniszczeniu jeszcze podczas I wojny
Êwiatowej. Do dziÊ dotrwa∏o oko∏o 100 drewnianych figur.
Najwi´cej ocala∏ych dzie∏ znajduje si´ w muzeum Jana Wn´ka
przy koÊciele w Odporyszowie (zwiedzanie po telefonicznym
zg∏oszeniu na plebani). Niestety brak odpowiedniej ekspozycji
i oÊwietlenia powodujà, ˝e podczas oglàdania nie zobaczymy
ca∏ego kunsztu rzeêbiarskiego artysty. Dziesi´ç dzie∏ Wn´ka znajduje si´ te˝ w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, a cztery
w Tarnowie (w Muzeum Okr´gowym, które w 1996 roku
zrobi∏o wystaw´ artysty). Rzeêby Wn´ka mo˝na tak˝e zobaczyç
w odporyszowskiej kaplicy Êw. Ma∏gorzaty i na cmentarzu
cholerycznym w kaplicach Siedmiu BoleÊci Matki Bo˝ej.

Dobrze udokumentowany jest pierwszy lot Wn´ka (1866 rok,
podczas odpustu Zes∏ania Ducha Âwi´tego). „Loty” – tak konstruktor nazywa∏ swoje skrzyd∏a – zanios∏y go a˝ w pobli˝e drogi
z ˚abna do Otfinowa tu˝ za Czarnymi Niwami. Ile lotów móg∏
odbyç Wn´k na swoich skrzyd∏ach? Trudno dziÊ stwierdziç.
Mieszkaƒcy Odporyszowa przekazujà na ten temat niejednoznaczne informacje. Jedni twierdzà, ˝e mog∏o ich byç co najmniej
osiem; inni, ˝e nawet kilkanaÊcie. Ostatni lot mia∏ miejsce 10 czerwca 1869 roku – Wn´k spad∏ 1350 metrów od koÊcio∏a (inni
podajà odleg∏oÊç 500 metrów). Co mog∏o byç przyczynà katastrofy? Mówi si´, ˝e by∏ to sabota˝. Rzemienie podtrzymujàce
skrzyd∏a mia∏ podciàç Micha∏ Sowiƒski. Po wypadku Wn´k cierpia∏ z powodu licznych obra˝eƒ. By∏ jednak przytomny i nigdy
nie potwierdzi∏ tych oskar˝eƒ. Zmar∏ 10 sierpnia 1869 roku.

Âledztwo w sprawie grobu
Jego grobu szukali motolotniarze z Tarnowskiego Towarzystwa
Lotniczego. Szuka∏ go te˝ ks. Henryk Surma, proboszcz Odporyszowa w latach 1993–2002. Spraw´ pochówku próbowa∏
rozwik∏aç Jacek Andrzej Ga∏ek, biograf Wn´ka, a prywatnie
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Loty nad Odporyszowem. Po uzdolnionym konstruktorze nikt
nie odwa˝y∏ si´ lataç z wie˝y koÊcielnej dzwonnicy. DziÊ nad
Odporyszowem mo˝na zobaczyç motolotniarzy z Tarnowskiego
Towarzystwa Lotniczego, którzy z okazji ró˝nych uroczystoÊci
organizujà przeloty nad wsià. Korzystajà z làdowiska Formacji
Lotniczej Tarnowskiej Obrony Cywilnej w Morzychnie, wsi sàsiadujàcej z Odporyszowem. Na zdj´ciu Bogus∏aw Szkotak.

11

Jan Wnek 07-11-2008

12

07.11.08

18:36

Page 12

JAN WN¢K. MI¢DZY NIEBEM A ZIEMIÑ

mà˝ prawnuczki geniusza z Odporyszowa. ˚adne z tych poszukiwaƒ nie rozjaÊni∏o jednak kwestii, gdzie jest grób i dlaczego
ktoÊ, kto mia∏ tak wyjàtkowà pozycj´ w lokalnej spo∏ecznoÊci,
zosta∏ pochowany w nieoznakowanym grobowcu.
DziÊ mo˝na snuç jedynie domys∏y na ten temat. Jedna z hipotez
mówi, ˝e Wn´k, mimo swojej wyjàtkowoÊci, nie by∏ dobrze
postrzegany przez miejscowà ludnoÊç. Ludzie bali si´ go, ale
tolerowali jego dziwne zachowanie ze wzgl´du na ks. Stanis∏awa Morgensterna, który otoczy∏ artyst´ opiekà. Podziw, jaki
Wn´k budzi∏ swoimi umiej´tnoÊciami rzeêbiarskimi, graniczy∏
z l´kiem przed nieznanym i przed niezrozumia∏ymi dla ówczesnych ludzi próbami latania. I dlatego kiedy Wn´k spad∏, miejscowi spalili „loty”. Po katastrofie mog∏y pojawiç si´ oskar˝enia
o kontakty z si∏ami nieczystymi. Od takich zarzutów prosta droga
do pochówku w miejscu nale˝nym samobójcom, chorym psychicznie czy podejrzewanym o konszachty z szatanem. Czy jednak mecenas Wn´ka, ks. Morgenstern, cz∏owiek Êwiat∏y jak na
tamte czasy, zgodzi∏by si´ na pochowanie rzeêbiarza w miejscu
niegodnym? Wàtpliwe, chyba ˝e Wn´k, co wa˝ne dla katolików,
przed Êmiercià nie pojedna∏ si´ z Bogiem (ostatnia spowiedê
i komunia). Tego nie wiemy. Z przekazów i koÊcielnych archiwów znana jest tylko data Êmierci i pochówku.

I druga hipoteza. Byç mo˝e grobu Wn´ka nie da si´ odnaleêç
z tego prostego powodu, ˝e parafialny cmentarz, na którym chowano zmar∏ych od 1855 roku, by∏ wielokrotnie powi´kszany.
JeÊli dodaç do tego, ˝e Odporyszowa nie omin´∏y zawieruchy
wojenne i nie ˝yje tu ju˝ nikt z rodziny Wn´ka, wniosek nasuwa
si´ sam. Byç mo˝e nikt nie opiekowa∏ si´ jego grobem, a niszczejàcy grobowiec zosta∏ zrównany z ziemià przy kolejnych zmianach granic cmentarza.

Co kryjà austriackie archiwa?
Ustalenie miejsca pochówku jest wa˝ne nie tylko ze wzgl´du na
upami´tnienie tej postaci, ale tak˝e ze wzgl´du na to, ˝e mo˝e
przynieÊç nowy dowód potwierdzajàcy hipotez´ lotów Wn´ka.
Jak twierdzi Jan Hoffmann z Muzeum Lotnictwa w Krakowie,
odnalezienie miejsca pochówku pozwoli∏oby na przeprowadzenie ekshumacji (rozmowa str. 33). Pomys∏ makabryczny, ale dzi´ki
autopsji mo˝na by stwierdziç, czy zachowa∏y si´ Êlady z∏amaƒ,
jakich Wn´k dozna∏ podczas upadku. To by∏yby poÊredni dowód
potwierdzajàcy hipotez´ lotów. A co z dowodem bezpoÊrednim?
Biografowie artysty powo∏ujà si´ na Tadeusza Seweryna, który
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Kamienny obelisk w miejscu upadku Wn´ka ustawiono 25 maja 1996 roku.

Jan Wnek 07-11-2008

w latach 30. ubieg∏ego wieku eksplorujàc PowiÊle Dàbrowskie
trafi∏ na histori´ Wn´ka. ˚yli jeszcze wtedy ludzie, którzy
pami´tali uzdolnionego cieÊl´ i zafascynowanego lataniem konstruktora. Etnograf poszukiwa∏ êróde∏ potwierdzajàcych opowieÊci odporyszowian. W jego ksià˝ce „Technicy i wynalazcy
ludowi” (Ludowa Spó∏dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1961)
znalaz∏a si´ wzmianka o Kalendarzu Krakowskim z roku 1867
i umieszczonej w nim informacji o tym, ˝e rok wczeÊniej, czyli
w 1866, „ch∏op w Odporyszowie na skrzyd∏ach z wie˝y skaka∏”.
Póêniejsi biografowie i autorzy artyku∏ów prasowych o Wn´ku
przytaczajà t´ informacj´. Tymczasem w Kalendarzu Krakowskim z 1867 roku nie ma takiego fragmentu. Pomy∏ka etnografa?
Byç mo˝e.
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Czy w takiej sytuacji mo˝na jeszcze liczyç na znalezienie powa˝nego dowodu potwierdzajàcego hipotez´ lotów? Jan Hoffmann twierdzi, ˝e tak. Jego zdaniem trzeba
przejrzeç austriackie archiwa. Niewykluczone, ˝e w∏aÊnie w Wiedniu znajduje si´
np. donos informatora ówczesnej policji, w którym opisano wynalazek Wn´ka.
– To niemo˝liwe, ˝eby Austriacy zlekcewa˝yli tak prze∏omowe wydarzenie, jakim by∏y
loty cieÊli z Odporyszowa – mówi Hoffmann.

Film z piórami
Edward Piàtek, kierowca z Odporyszowa posiadajàcy w∏asnà firm´ przewozowà, te˝
by∏by za tym, ˝eby „wreszcie coÊ z Wn´kiem zacz´∏o si´ dziaç”. – Albo w te, albo we
wte. Niech ustalà, jak to by∏o naprawd´: lata∏ czy nie lata∏? – mówi.
Komu jak komu, ale Piàtkowi zale˝y na obronie honoru Wn´ka. To w∏aÊnie on gra∏ niezrozumianego przez wieÊ genialnego cieÊl´ w filmie „Byç ptakiem” (powsta∏ w latach
70.), fabularyzowanej biografii rzeêbiarza. Piàtek ju˝ dziÊ nie pami´ta, dlaczego akurat
jego wybrali do roli Wn´ka. – Pewnie nikt graç go nie chcia∏. A ja nie stàd. Do
Odporyszowa za ˝onà przyszed∏em, to mi wszystko jedno by∏o – opowiada.

Kaseta z filmem „Byç ptakiem” to w Odporyszowie
niemal relikwia.
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Dosta∏ zgrzebnà koszul´, lniane portki, nogi mia∏y byç brudne. ˚eby bardziej przypominaç pierwowzór nie goli∏ si´ przez dwa tygodnie.
– ˚ona narzeka∏a. Separacj´ zarzàdzi∏a – odpowiada pan Edward.
˚ona w przelocie mi´dzy kuchnià i pokojem dopowiada: – Zarzàdzi∏a, nie zarzàdzi∏a, ale
jak tu z takim dziadem z brodà do jednego ∏ó˝ka si´ po∏o˝yç. Jak si´ ogoli∏ po filmie, to
inna rozmowa by∏a.
Tego filmu z Piàtkiem w roli Wn´ka nikt w Odporyszowie nie widzia∏. Piàtkowa od
kole˝anki dowiedzia∏a si´, ˝e sprzedali go do Hiszpanii. Kole˝anka akurat na robotach
by∏a i film nagra∏a. W tajemnicy przekaza∏a Piàtkom, ale kopiowaç zabroni∏a. Nie da si´
jednak obejrzeç kasety. Bo domowe video Piàtków zepsute, a naoko∏o wsz´dzie DVD.
– Bogacà si´ ludzie. Kupujà nowinki. A takà staroç jak ta kaseta to do muzeum trzeba by
daç. Mo˝e nawet do Muzeum Jana Wn´ka przy parafii? – zastanawia si´ Piàtek.
Z tym filmem Odporyszów uciechy mia∏ co niemiara. Autorzy wymyÊlili sobie, ˝e graç
b´dà wy∏àcznie naturszczycy. Zwo∏ali ludzi ze wsi. Wybrali kilkanaÊcie osób. ˚eby „klimat z∏apaç”, babom kazano kaczki skubaç („Oj, pióra lata∏y po wsi ca∏ej, tyle tych kaczek
naskubali” – mówi Piàtek).
Grzegorz Âwi´tek mia∏ rok, gdy zagra∏ w filmie. – Kazali dzieciom na bosaka w koszulinkach takich bia∏ych lataç. Filmu jeszcze nie widzia∏em – mówi.
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Kaplice Siedmiu BoleÊci Matki Bo˝ej. Na cmentarzu cholerycznym na Trelówce, wytyczonym na rozkaz rzàdu austriackiego na piaszczystym wzgórzu na pó∏noc od wsi,

znajdujà si´ dziÊ kaplice Siedmiu BoleÊci Matki Bo˝ej (to miejsce nazywane jest
„Laskiem Siedmiu BoleÊci”). P∏askorzeêby wykona∏ Wn´k. Pomi´dzy akacjami stoi
krzy˝ (prawdopodobnie tak˝e autorstwa uzdolnionego cieÊli), przy którym odprawiane sà msze na zakoƒczenie odpustu w Êwi´to Narodzenia Matki Bo˝ej.
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Wi´cej z planu zdj´ciowego pami´tajà
koledzy Piàtka. Na przyk∏ad to, jak Piàtkowi skrzyd∏a do ramion przymocowano.
Do tektury wyci´tej na kszta∏t anielskich
skrzyde∏ przyklejono pióra kacze i w tym
rynsztunku kazali Piàtkowi staç na koÊcielnej dzwonnicy.
– SiedzieliÊmy, piwo piliÊmy i tak darliÊmy
si´ do Edka, ˝eby uwierzy∏ i z tej wie˝y
skoczy∏ – opowiada znajomy Piàtka.
Nazwiska nie poda, bo wstyd mu, ˝e
z kolegi szydzi∏.
– Ka˝dy taki màdry, a jak si´ na wie˝´
wejdzie i spojrzy w dó∏, strach ogrania.
Ju˝ kilku takich by∏o, co to chcia∏o
zobaczyç to, co Wn´k, i z wie˝y trzeba
ich by∏o Êciàgaç, bo sami nie byli w stanie
zejÊç – opowiada odporyszowianin.
RzeczywiÊcie, wejÊcie na wie˝´ nie nale˝y do naj∏atwiejszych. Drewniane, chybocàce drabiny ciàgnà si´ w nieskoƒczonoÊç. Szczeble niebezpiecznie trzeszczà.

Do tego wàskie przejÊcia. Skrzyde∏ t´dy nie da si´ wnieÊç. Chyba ˝e takie, jakie mia∏
Piàtek w filmie, ale one nie mia∏y nic wspólnego z „lotami” Wn´ka.

Wn´k przek∏amany
Jak mog∏y wyglàdaç prawdziwe skrzyd∏a Wn´ka? Nigdzie nie zachowa∏a si´ informacja
o ich rozpi´toÊci. Wiadomo, ˝e cieÊla wykona∏ stela˝ z drewna jesionowego lub lipowego.
Znawcy lotnictwa twierdzà, ˝e mog∏y przypominaç skrzyd∏a nietoperza i prawdopodobnie
mia∏y „samostateczny profil”. To oznacza∏o, ˝e po wytràceniu z równowagi przez czynniki niezale˝ne od pilota wraca∏y do pierwotnego po∏o˝enia. „Wn´k móg∏ do pewnego stopnia korygowaç po∏o˝enie swoich skrzyde∏ w locie przy pomocy nóg trzymanych w strzemionach, od których sz∏y linki do koƒców skrzyde∏. Naciskajàc strzemiona móg∏ operowaç
koƒcówkami skrzyde∏, a tym samym jakby sterowaç swoim lotem. Wyciàgnàç stàd mo˝na
wniosek, ˝e nie by∏y to loty bezw∏adne, lecz kontrolowane wolà pilota” – pisze Marcin
Szmidt w pos∏owiu do zbeletryzowanej biografii wynalazcy „Ikar znad Dunajca”,
autorstwa Aleksandra Minorskiego (Nasza Ksi´garnia, Warszawa 1970).
Zafa∏szowane skrzyd∏a to nie jedyne przek∏amanie filmu „Byç ptakiem”. Wn´k nie
wnosi∏ „lotów” po drabinach, ale wciàga∏ je na linach. ˚eby wystartowaç, zbudowa∏
specjalnà platform´ wystajàcà jak trampolina z zachodniej Êciany wie˝y. Konstrukcja nie
dotrwa∏a do dziÊ. To, co nie zosta∏o zdemontowane po Êmierci konstruktora, spali∏o si´
w po˝arze w 1915 roku.
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W filmie dom Wn´ka to drewniana chata w pobli˝u Studzienki,
miejscu uwa˝nym przez mieszkaƒców Odporyszowa za cudowne ze wzgl´du na lecznicze w∏aÊciwoÊci wody ze êróde∏ka,
które w tym miejscu wybi∏o (Studzienka i historia tego miejsca na
str. 79). Tymczasem nie wiadomo, gdzie sta∏ prawdziwy dom
Wn´ka. DziÊ mieszkaƒcy Odporyszowa podajà sprzeczne wersje: jedni twierdzà, ˝e znajdowa∏ si´ w miejscu, gdzie stoi dziÊ
pomnik konstruktora, inni z kolei opowiadajà, ˝e sta∏ znacznie
dalej od koÊcio∏a. Wszyscy zgadzajà si´ co do jednego: nie by∏a
to zwyk∏a drewniana chata, jakich by∏o wiele w tamtym czasie.
Przewijajà si´ w tych opowieÊciach dwie informacje: o du˝ych
przeszkleniach i ruchomej pod∏odze pozwalajàcej przetransportowaç rzeêby z pracowni artysty bezpoÊrednio na wóz, który
przewozi∏ je w zaplanowane miejsce.

PRL kocha i porzuca
O promocji Jana Wn´ka myÊlano ju˝ na poczàtku lat 60. Postaç
niepiÊmiennego i nieuczonego wynalazcy pasowa∏a do wizji
ówczesnych w∏adz i do idei, ˝e wszystko co najlepsze pochodzi
z ludu. Na tej fali powsta∏ w∏aÊnie film „Byç ptakiem” i powieÊç

Aleksandra Minorskiego dla m∏odzie˝y „Ikar znad Dunajca”.
Fabu∏a opiewa sielankowà wieÊ i uzdolnionego ch∏opca. „[Janek]
Podniós∏ g∏ow´ z rudymi, nieostrzy˝onymi w∏osami i chciwie
Êledzi ptaki, a potem gestami ràk, obrotami cia∏a stara si´ odtworzyç ich lot” – fantazjuje Minorski. Jego Wn´k to cz∏owiek
bez wad, uduchowiony geniusz niezrozumiany przez wieÊ.
W tle pojawia si´ wàtek mi∏oÊci i zazdroÊci. Historia zaczyna si´
od przyjaêni Janka, Ludki (póêniejszej ˝ony Wn´ka) i Micha∏a
(Sowiƒskiego, póêniejszego pomocnika artysty – wykonywa∏
polichromi´ rzeêb). NiedorzecznoÊç tych mi∏osnych perypetii
i animozji wykaza∏ Jacek Andrzej Ga∏ek, kolejny biograf
wynalazcy, w ksià˝ce „Jan Wn´k lata∏ przed Lilienthalem”
(ATS, Tarnów 2001).
Propagandowe teksty o Wn´ku ukazywa∏y si´ te˝ w latach 60.–70.
w polskiej prasie (m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”,
„Skrzydlatej Polsce”). – Te artyku∏y sprowadza∏y si´ do jednego:
tezy, ˝e lata∏. By∏y to jednak teksty przyczynkarskie, a ich autorzy
nawet nie starali si´ dotrzeç do jakichkolwiek dowodów. Nie
doceniono jednak jego twórczoÊci artystycznej, klasyfikujàc go
jako ciekawego artyst´ ludowego – twierdzi Ga∏ek. I dodaje:
– Wkrótce potem wyciszono zamieszanie wokó∏ tej postaci, bo
w∏adzom zacz´∏a przeszkadzaç religijnoÊç Wn´ka.
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WÊród odporyszowskich opowieÊci o Wn´ku przechowa∏a si´
i taka, ˝e by∏ cz∏owiekiem niezwykle religijnym. Podobno cz´sto
modli∏ si´ przed tutejszym obrazem Matki Boskiej (historia obrazu
na str. 73). Madonnie z Odporyszowa mia∏ te˝ zadedykowaç swój
pierwszy lot z koÊcielnej dzwonnicy.

Ulica Wn´ka (na prawo) to zaledwie osiem domów.
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Przegrany bój o pioniera
Jak s∏usznie zauwa˝a Ga∏ek, mniej
wi´cej co 20 lat wybucha zainteresowanie postacià geniusza z Odporyszowa.
Po burzy za czasów komunistów, przyszed∏ czas na promocj´ w latach 90.
Wtedy przed tutejszym koÊcio∏em stanà∏
pomnik Wn´ka, a Tarnowskie Stowarzyszenie Lotnicze rozpocz´∏o walk´
o przyznanie mu tytu∏u pioniera lotnictwa. DziÊ Jerzy Mazgaj, jeden z za∏o˝ycieli TSL, mówi: – PrzegraliÊmy t´ walk´.
O Wn´ku nie ma wzmianki nawet
w Muzeum Techniki w Warszawie.
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W 1995 roku, na rok przed 130. rocznicà pierwszego lotu
Wn´ka, na placu obok koÊcio∏a w Odporyszowie stanà∏ pomnik
cieÊli. Ówczesnemu proboszczowi Henrykowi Surmie uda∏o si´
zainteresowaç historià pioniera lotnictwa w∏odarzy regionu
(m.in. wojewod´ tarnowskiego, burmistrzów ˚abna i Dàbrowy
Tarnowskiej oraz okolicznych so∏tysów). Znalaz∏y si´ fundusze,
dzi´ki którym powsta∏ drewniany pomnik Jana Wn´ka.
Wykona∏ go Marian Pajor z ¸ososiny.
– Helikopter lata∏ i zrzuca∏ kwiaty na pomnik. Nad g∏owami
motolotnie lata∏y. Ludzi si´ nazje˝d˝a∏o, bo to w uroczystoÊç
Zes∏ania Ducha Âwi´tego by∏o – wspomina Edward Piàtek.
Pomnikowy Wn´k wed∏ug Pajora to odrealniona postaç m´˝czyzny wznoszàca si´ na palcach, tak, jakby za chwil´ chcia∏a rzuciç
si´ z wysoka. Do rozpostartych ramion przypi´te ma skrzyd∏a.
Co ciekawe, takà samà postaç odnajdziemy na statuetce Ikara,

Pomnik Jana Wn´ka.
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nagrodzie przyznawanej na prze∏omie lat 40. i 50. przez Kolegium Kapitaƒskie LOT (wyró˝nienie dostawa∏y np. stewardesy
za przelot miliona kilometrów). Niestety, nie da si´ dziÊ ustaliç,
czy autorem tej statuetki LOT-u jest równie˝ Marian Pajor, czy
te˝ mo˝e artysta skorzysta∏ z wizji twórcy Ikara.
To nie koniec perypetii pomnika, bo drzewo, z którego go wykonano, przegni∏o i kilka lat temu odpad∏o drewniane skrzyd∏o. Przez
par´ dni le˝a∏o na trawniku, a˝ ktoÊ je stamtàd ukrad∏. DziÊ w tym
miejscu stoi nowy pomnik, zaprojektowany na wzór starego, ale
ju˝ z tworzywa sztucznego z daleka przypominajàcego bràz.
W 130. rocznic´ lotu Wn´ka w prawdopodobnym miejscu
upadku na obrze˝ach làdowiska w Morzychnie ods∏oni´to
obelisk upami´tniajàcy „pierwszego polskiego szybownika” – tak
o Wn´ku mówià cz∏onkowie TSL. To oni zdecydowali, ˝eby
krzy˝, jaki stanà∏ obok kamiennego obelisku, wykonaç ze skrzyd∏a
samolotu sportowego.
Mazgaj: – Cudze chwalicie, swego nie znacie. Wn´k by∏ nasz,
a my nie potrafimy go pokazaç w Êwiecie. Pomnik wa˝na rzecz,
ale trzeba te˝ zaprzàc do promocji tej postaci towarzystwa lotnicze i szkolnictwo. Mo˝e wtedy zamiast opowiadaç o Wn´ku
jak o jakiejÊ postaci na pó∏ realnej, na pó∏ mitycznej, b´dziemy
rozmawiali o historycznym fakcie.

Tournée z balladà
Historia Wn´ka urzek∏a Macieja Nogiecia, re˝ysera z katowickiego Teatru Gry i Ludzie. – Kilka lat temu szukaliÊmy jakiejÊ
opowieÊci zwiàzanej z lataniem. Przez przypadek trafi∏em na
dokumentalny film w telewizji o ch∏opie z PowiÊla Dàbrowskiego, który skonstruowa∏ przed Lilienthalem aparat do latania.
Szybko ustaliliÊmy, ˝e chodzi o Wn´ka i tak to si´ zacz´∏o
– wspomina Nogieç.
„Ballada o Janie Wn´ku” to spektakl plenerowy, grany Êrednio
10 razy w roku. W Odporyszowie i okolicach aktorzy nie byli
z nim nigdy. W pierwszym sezonie próbowali pokazaç swojà
sztuk´ towarzystwom lotniczym. Zainteresowania nie by∏o.
– Z „Balladà o Janie Wn´ku” jeêdzimy po ca∏ej Polsce. Z tym
spektaklem byliÊmy te˝ w Tunezji – mówi re˝yser. I dodaje, ˝e do
widzów przemawia historia wspó∏pracy Wn´ka i jego mecenasa
ks. Morgensterna, bo spektakl w kilku obrazach odwo∏uje si´ do
prostej opozycji wieÊ–genialny dziwak.
Nogieç: – CoÊ dzikiego i odwa˝nego musia∏o byç w tym cz∏owieku, skoro zakwestionowa∏ powszechnie wówczas uznawanà
prawd´ o niemo˝liwoÊci latania. Ile zakazów musia∏ z∏amaç, ilu
ludziom si´ przeciwstawiç, ˝eby jego marzenie si´ spe∏ni∏o…

Muzeum Jana Wn´ka mieÊci si´ w salce przy odporyszowskim koÊciele.
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Ludowy Klub Sportowy Ikar Odporyszów. Istnieje od 1948 roku.
Ikar w nazwie klubu to odniesienie do Wn´ka. Barwy klubowe: ˝ó∏to-niebieskie. Zdarza si´ jednak, ˝e pi∏karze wyst´pujà w innych strojach.
W 2001 roku wywalczyli wejÊcie do piàtej ligi. – To by∏ nasz najwi´kszy
sukces. ObiecaliÊmy sobie, ˝e jak zwyci´˝ymy, przemalujemy w∏osy na
czerwono, co zrobiliÊmy – mówi obroƒca Grzegorz Âwi´tek (po prawej
stronie). Obok niego napastnik Zbigniew Sadko.
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Po odpusty. Od wieków do tutejszego koÊcio∏a Êciàgali pielgrzymi,
by przed cudownym obrazem Matki Bo˝ej Odporyszowskiej modliç
si´ o uzdrowienie. Najs∏ynniejsze tutejsze odpusty: Zes∏anie Ducha
Âwi´tego (odpust przej´ty przed 200 laty z koÊcio∏a w ˚abnie),
Wniebowzi´cie NMP (wspomnienie rocznicy koronacji obrazu,
15 sierpnia 1937 roku), Wielki Odpust w Êwi´to Matki Bo˝ej Siewnej
(Êwi´to ruchome, przypada na pierwszà po∏ow´ sierpnia).
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Bohater mimo wszystko
DziÊ Odporyszów trudno nazwaç wsià, choç formalnie wcià˝
taki status posiada. Drewnianych domów i zielonych podwórek
prawie ju˝ nie ma. Te które zosta∏y, zabudowywane sà sidingiem.
– Zosta∏o mo˝e z 10 gospodarstw, a i te nietypowe. Krów prawie nie ma, a jest i takie gospodarstwo, gdzie zamiast Êwiƒ hodujà dziki – mówi Stefan Chmura, od 17 lat tutejszy so∏tys.
M∏odzi ludzie wyje˝d˝ajà stàd w poszukiwaniu pracy.
Najpopularniejsze kierunki? Anglia, Stany Zjednoczone, Irlandia.
Kraków i Tarnów rzadko. Cz´Êciej Warszawa. O powrocie
myÊlà, ale dopiero na emerytur´. Pytani o Wn´ka odpowiadajà:
– Artysta i lotnik. Pierwszy przed Niemcem lata∏.
P´kajà z dumy, bo okoliczne wsie nie majà nikogo tak
wyjàtkowego: – Jest si´ czym na Êwiecie pochwaliç. Ludzie nie
wiedzà, gdzie ten Odporyszów, ale jak im si´ o Wn´ku opowie,
to ch´tnie s∏uchajà. I jeszcze mówià, ˝e przyjadà zobaczyç i wieÊ,
i to, co po Wn´ku zosta∏o.

Czy ktoÊ z tutejszych próbowa∏ powtórzyç wyczyn Wn´ka
i skoczyç z wie˝y dzwonnicy? – Nikt si´ na to nie powa˝y∏. I nie
chodzi tu nawet o brak odwagi, bo tej m∏odym z Odporyszowa
nie brakuje, ale o chwycenie idei i uparte dà˝enie do celu – mówi
ks. Aleksander Bandura, od 2002 roku proboszcz tutejszej parafii.
O tym, ˝e Wn´k to gotowy „produkt promocyjny” dla regionu,
przekonany jest Damian KoÊcierz, socjolog i w∏aÊciciel agencji
reklamowej. – Do tej pory ten genialny konstruktor i rzeêbiarz nie
mia∏ szcz´Êcia. Wt∏oczony w takà jarmarczno-cepeliowskà
otoczk´, traci na swojej wielkoÊci. On nie jest postrzegany jako
geniusz, bo dorabia mu si´ „g´b´” nieuczonego, niepiÊmiennego
ch∏opa – twierdzi socjolog. Wed∏ug KoÊcierza nie ma dowodów
na to, ˝e Wn´k nie chodzi∏ do ˝adnej szko∏y. – W tym czasie istnia∏o w zaborze austriackim szkolnictwo. Byç mo˝e odporyszowski geniusz zdoby∏ elementarne wykszta∏cenie. Reszta to wynik
niecodziennej osobowoÊci, pracowitoÊci i geniuszu – dodaje.
Ma∏gorzata Skowroƒska
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Pielgrzymi. Najwi´cej pàtników przybywa do Odporyszowa w sierpniu. Wtedy przypada Êwi´to narodzenia Matki
Bo˝ej. Odpust rozpoczyna si´ procesjà wzd∏u˝ kapliczek
ró˝aƒcowych z figurà Matki Boskiej ZaÊni´tej (d∏uta
Józefa Obletera z Tyrolu). W ostatni dzieƒ odpustu figura
procesyjnie przenoszona jest do cmentarnej kaplicy. Na
zdj´ciu: 86-letnia kobieta, która od dzieciƒstwa co rok
przychodzi do Odporyszowa na sierpniowy odpust.
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Pieta z Lasku Siedmiu BoleÊci.

Jan Wnek 07-11-2008

07.11.08

18:37

Page 30

Jan Wnek 07-11-2008

07.11.08

18:37

Page 31

Jan Wnek 07-11-2008

07.11.08

18:37

Page 32

07.11.08

18:37

Page 33

ANIO¸ MUSI MIEå DU˚E SKRZYD¸A

Jan Hoffmann
Ur. w 1952 r., pracuje w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie, kieruje dzia∏em
Dydaktyczno-OÊwiatowym i Ekspozycji

Ma∏gorzata Skowroƒska: Jan Wn´k
pomi´dzy rokiem 1866 a 1869 lata∏.
Tak twierdzà ludzie z Odporyszowa.
Ale to Otto Lilienthal, który przelecia∏
jakieÊ 6–7 metrów w 1891 roku, zapisa∏
si´ w historii lotnictwa. O Wn´ku
encyklopedie milczà. Dlaczego?

Jan Hoffmann.

Jan Wnek 07-11-2008

Jan Hoffmann, Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie: Trzeba spojrzeç
na kontekst historyczny. Niemcy w czasach Lilienthala, a w zasadzie braci Otto
i Gustawa Lilienthalów – bo obaj zajmowali si´ lataniem, ale tylko ten pierwszy
zapisa∏ si´ w szerokiej ÊwiadomoÊci
– nale˝a∏y do rejonów uprzemys∏owionych.
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Model „lotów” Wn´ka. Model skrzyde∏ o rozpi´toÊci 155 cm wykona∏
w 1956 roku w pracowni konserwacji Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Zdzis∏aw Szewczyk. Kierowa∏ si´ opisem Tadeusza Seweryna, etnografa,
który penetrujàc w XX wieku region PowiÊla Dàbrowskiego, odkry∏ dzie∏a
cieÊli z Odporyszowa. Ile lotów móg∏ odbyç Wn´k na swoich skrzyd∏ach?
Trudno dziÊ stwierdziç. Mieszkaƒcy Odporyszowa przekazujà na ten temat

niejednoznaczne informacje. Jedni twierdzà, ˝e mog∏o ich byç co najmniej
osiem. Inni, ˝e nawet kilkanaÊcie. Wiadomo, ˝e pierwszy lot mia∏ miejsce
w 1866 roku, a ostatni – 10 czerwca 1869 roku.
Model przechowywany w krakowskim muzeum etnograficznym brany jest
zbyt dos∏ownie, zapomina si´ o jego umownoÊci. Na forach internetowych
powtarza si´ b∏´dna informacja, ˝e tak wyglàda∏y „loty”.
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Polityka w∏adz niemieckich polega∏a na tym, by edukowaç jak najwi´kszà cz´Êç
spo∏eczeƒstwa. W Niemczech ju˝ wtedy by∏a przymusowa szko∏a podstawowa. Ka˝de
dziecko musia∏o umieç czytaç i pisaç. Skàd takie parcie na edukacj´? Ano stàd, ˝e potrzebowali ˝o∏nierzy, którzy umiejà czytaç meldunki, ustawiç celownik na karabinie
i wiedzà, co to jest miara odleg∏oÊci. Dzi´ki takim zabiegom spo∏eczeƒstwo by∏o na tyle
wyedukowane, ˝e ludzie zacz´li myÊleç, obserwowaç, szukaç nowych informacji. Na
wieÊç, ˝e Lilienthal lata, zje˝d˝ali si´ ludzie z Berlina. Robili pamiàtkowe zdj´cia. Zresztà
sami bracia Lilienthalowie byli ludêmi wykszta∏conymi i bogatymi. Zarabiali na robieniu
kot∏ów i pieców. Mieli pieniàdze na usypanie góry, z której Otto skaka∏ na lotniach.
Dlatego te loty sà tak dobrze udokumentowane. W Warszawie w Muzeum Techniki
mamy oryginalnà lotni´ pomys∏owego Niemca.
W przypadku Wn´ka nie zachowa∏y si´ ˝adne powa˝ne êród∏a pisane, które
potwierdza∏yby jego loty.
Jedyne na czym mo˝emy si´ oprzeç to przekaz tych, którzy widzieli, ˝e lata∏. Pobawmy
si´ w adwokata diab∏a i spróbujmy obaliç wszystkie informacje o Wn´ku i jego lotach.
Za∏ó˝my, ˝e mieszkaƒcy Odporyszowa fantazjowali i wymyÊli sobie histori´ o lokalnym
cieÊli, który zmierzy∏ si´ z jednà z najstarszych t´sknot ludzkoÊci, jakà jest szybowanie.
Czy ludzie z XIX-wiecznej podtarnowskiej prowincji mogli coÊ takiego wymyÊliç? Nie
mogli, bo oni wczeÊniej nigdy nie widzieli niczego innego latajàcego ni˝ ptak. Nie mieli
punktu odniesienia. Mieli za ma∏à wiedz´, ˝eby stworzyç fantazje na ten temat. Nie
umieli nawet nazwaç tego, co wiedzieli. To, co przekazali, nosi wszelkie znamiona

prawdy i fascynujàcej historii przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Przecie˝
ci ludzie opisywali nie tylko skrzyd∏a, na
których Wn´k lata∏, ale te˝ trasy, jakie
pokonywa∏. Tu pojawia si´ pole dla tych,
którzy interesujà si´ historià lotnictwa
i rozwojem polskiej myÊli lotniczej.
A˝ dziwne, ˝e do tej pory nie powsta∏y
prace naukowe, które zaj´∏yby si´ na
powa˝nie Wn´kiem.
Za PRL-u próbowano zajàç si´ Wn´kiem, ale nie wysz∏o mu to na dobre.
W∏adza ludowa próbowa∏a zaw∏aszczyç
cieÊl´. Chciano wpisaç go w trend, ˝e
wszystko co najlepsze z mas si´ wywodzi.
W tym samym nurcie prowadzono poszukiwania i weryfikowano informacje
na temat geniuszy naukowych, np. Kopernika. Jan Wn´k Êwietnie pasowa∏ do
teorii o geniuszu z mas – oto wiejski geniusz lata∏ wczeÊniej ni˝ Otto Lilienthal.
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Powsta∏y nawet jakieÊ filmy dokumentalne i fabularyzowane na ten
temat. Jednak nikt wtedy nie si´gnà∏ g∏´boko i nie postara∏ si´
odnaleêç dowodów na to, ˝e Wn´k rzeczywiÊcie lata∏. W przypadku komunistów skoƒczy∏o si´ to na sferze ideologicznej.
Mo˝na jeszcze dziÊ znaleêç dowody potwierdzajàce, ˝e Wn´k
skonstruowa∏ skrzyd∏a, na których lata∏?
Jak Êwiat Êwiatem zawsze istnia∏o donosicielstwo. Niemo˝liwe,
˝eby Austriacy, bo to by∏y czasy zaborów, przegapili takà informacj´. Przecie˝ w tamtych czasach latanie to by∏o coÊ nienormalnego. Wn´k nie robi∏ tego po kryjomu, a swoje loty wykonywa∏
w czasie najwi´kszego parafialnego odpustu z wie˝y koÊcielnej.
By∏ takà odpustowà atrakcjà. Nie wierz´ w to, ˝e nie znalaz∏ si´
jakiÊ informator wspó∏pracujàcy z ówczesnà policjà, który nie
napisa∏by notki na ten temat. Te meldunki musia∏y byç przekazywane gdzieÊ dalej i nie mog∏y utknàç na niskim szczeblu, bo
sprawa by∏a zbyt powa˝na. Byç mo˝e gdzieÊ w archiwach wiedeƒskich znaleêlibyÊmy informacj´ potwierdzajàcà loty Wn´ka.
Sprawà musia∏by si´ jednak zajàç profesjonalny archiwista.
Chce Pan powiedzieç, ˝e powinien powstaç jakiÊ regionalny
program naukowo-poszukiwawczy?

Sprawà powinny zainteresowaç si´ w∏adze regionu, które mogà
zadbaç o promocj´ tej niezwyk∏ej postaci. Trzeba by odszukaç
grób Wn´ka i za zgodà odpowiednich w∏adz dokonaç ekshumacji. Chodzi o to, by sprawdziç, co by∏o przyczynà Êmierci. JeÊli
specjaliÊci medycyny sàdowej potwierdziliby liczne z∏amania
koÊci, mielibyÊmy kolejny poÊredni dowód na to, ˝e lata∏.
Problem w tym, ˝e nie wiemy, gdzie znajduje si´ jego grób.
Nie wiemy, co kryjà archiwa koÊcielne. Co prawda w odporyszowskiej parafii i w ˚abnie nie znaleziono ˝adnych informacji
o Wn´ku. Nie wiadomo jednak, co kryjà koÊcielne archiwa
kurialne w Tarnowie czy Krakowie. Ksi´˝a w tamtych czasach
sporzàdzali bardzo dok∏adne raporty z wizytacji parafii. Nie chce
mi si´ wierzyç, ˝e w∏adze koÊcielne nie odnotowa∏y historii lotów
Wn´ka. Przecie˝ ju˝ samo budowanie platformy na wie˝y koÊcielnej w Odporyszowie nie mog∏o umknàç uwadze koÊcielnych w∏adz.
Na dodatek Wn´k skaka∏ podczas najwi´kszego odpustu w parafii.
Wydaje si´, ˝e biskup móg∏ z jeszcze jednego powodu interesowaç si´ Wn´kiem. Nienormalne – jak na tamte czasy –
zachowanie cieÊli mog∏o powodowaç oskar˝enia o kontakty
z si∏ami nieczystymi…
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Mapa lotów Wn´ka.
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Ludzie proÊci bardzo szybko znajdujà wyjaÊnienie w rzeczach nadprzyrodzonych.
A˝ dziwne, ˝e w Odporyszowie nie obudzi∏y si´ l´ki, ˝e za tymi lotami stojà si∏y
nieczyste. Tu nie by∏o takiego podejrzenia. Miejscowi nigdy – a w ka˝dym razie nie ma
o tym wzmianki – nie pobili czy nie ukamienowali Wn´ka; nie odniós∏ on ˝adnej szkody,
która by∏aby zwiàzana z jego pracà i nietypowym zachowaniem. Co prawda, ludzie
szybko zapomnieli o jego wyczynach, uwa˝ajàc je za nienormalne. Obowiàzywa∏a zasada: ryby majà p∏ywaç, ptaki – lataç, a cz∏owiek – chodziç po ziemi. Pewnie dlatego nikt
z Odporyszowa nie powtórzy∏ wyczynu cieÊli. MyÊlano wówczas: gdyby Bóg chcia∏,
˝eby cz∏owiek lata∏, to da∏by mu skrzyd∏a. I z takiego za∏o˝enia ludzie wychodzili przez
ca∏e lata, nie podejmujàc w ogóle tego tematu albo patrzàc krzywo na takich, którzy
próbowali lataç. Zawsze tràci∏o to kontaktami z szatanem, si∏ami nieczystymi. Wn´kowi
si´ upiek∏o. Byç mo˝e dlatego, ˝e jego promotorem by∏ ks. Morgenstern.
Wn´k próbowa∏ lataç tylko przez kilka lat. Z relacji miejscowych wiemy, ˝e zaczà∏
w roku 1866, a w 1869 wykona∏ ostatni, nieudany lot. Nie dziwi Pana tak nag∏y
wybuch geniuszu technicznego?
Taki wybuch geniuszu to sprawa typowa dla pierwszych lotników. Bracia Wright,
Orville i Wilbur, nigdy wczeÊniej nie widzieli samolotu – a˝ przyszed∏ taki moment w ich
˝yciu, ˝e zaintrygowa∏o ich latanie. Zacz´li od latawców, by wreszcie zbudowaç coÊ, co
polecia∏o. Albo Louis Blériot – zajmowa∏ si´ produkcjà reflektorów do rowerów i samochodów. By∏ takim ma∏ym przemys∏owcem. I naraz oÊwieci∏a go idea: „chcia∏bym
polataç” – i zaczyna budowaç samoloty. Pierwszy nieudany, drugi nieudany... Jedenasty

mu si´ uda∏. I Francuz przelecia∏ kana∏
La Manche samolotem w∏asnej konstrukcji z motorem trzycylindrowym 25 KM,
ch∏odzonym powietrzem. Zaj´∏o mu to
37 minut. Zdoby∏ zresztà za ten przelot
nagrod´, a pieniàdze z niej zainwestowa∏
i wkrótce stworzy∏ wytwórni´ lotniczà.
Wracajàc do Wn´ka: ten cz∏owiek niewàtpliwie by∏ niezwykle utalentowany.
O ile nie mamy bezpoÊrednich dowodów na jego loty, o tyle mamy namacalne
dowody jego geniuszu artystycznego.
Zachowa∏y si´ przecie˝ rzeêby, które
klasà artystycznà odbiegajà od standardów sztuki ludowej. Sztuka Wn´ka
dowodzi jego mistrzostwa. Zachowa∏y
si´ te˝ relacje, ˝e cieÊla z Odporyszowa
by∏ konstruktorem nie tylko skrzyde∏, ale
te˝ przedmiotów codziennego u˝ytku.
Wn´k by∏ niewykszta∏conym ch∏opem
paƒszczyênianym, a pionierzy lotnictwa,
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których Pan wymienia, to ludzie wykszta∏ceni, ze sporà wiedzà technicznà, majàcy
dost´p do informacji o najnowszych, jak na tamte czasy, wynalazkach.
Jan Wn´k to tajemnicza postaç. Tak naprawd´ niewiele dziÊ o nim wiemy. Mieszkaƒcy
Odporyszowa opowiadajà, ˝e obserwowa∏ du˝e ptaki. Z tej prostej przyczyny, ˝e du˝e
ptaki wykorzystujà do latania pràdy powietrzne. Bociany czy jastrz´bie wykorzystujà tzw.
kominy powietrzne, ˝eby bez wysi∏ku i machania skrzyd∏ami nabraç wysokoÊci. Chodzi
o to, ˝e du˝e ptaki ze wzgl´du na mas´ zu˝ywajà na latanie du˝o energii. Wykorzystujàc
termik´, oszcz´dzajà energi´. Bocian wchodzàc w taki strumieƒ czuje ruch powietrza,
zaczyna krà˝yç i wykorzystuje komin do tego, by wznosiç si´ coraz wy˝ej. Mamy w naszej muzealnej bibliotece publikacje niemieckie, rosyjskie i francuskie z drugiej po∏owy
XIX wieku, w których ptaki poddaje si´ drobiazgowej analizie. Specjalnymi aparatami
ówczeÊni naukowcy robili zdj´cia, które rejestrowa∏y poszczególne fazy ruchu skrzyde∏.
Szybownicy w∏aÊnie od ptaków nauczyli si´ korzystaç ze wznoszàcych si´ ruchów
powietrza. Przy lotach dalekodystansowych latajà od jednego komina do drugiego. Takie
kominy ∏atwo odnaleêç po uk∏adzie chmur wznoszàcych si´. Byç mo˝e Wn´k nie nazwa∏
tego fachowo, ale wykorzysta∏ to samo zjawisko. Miejscowi opowiadali, ˝e w tych miejscach, gdzie obserwowa∏ ptaki, wykonywa∏ te˝ swoje pierwsze loty holowane.
Skoro jesteÊmy przy lotach: jak okreÊliç skrzyd∏a Wn´ka? Czy by∏o to coÊ zbli˝onego
do wspó∏czesnej lotni?
Nie zachowa∏y si´ ˝adne materia∏y, które pozwoli∏yby jednoznacznie okreÊliç, jak wyglàda∏y „loty”. Tak nazwa∏ Wn´k swoje skrzyd∏a. Co prawda w muzeum etnograficznym

Z wie˝y koÊcielnej dzwonnicy Wn´k lata∏.
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znajduje si´ replika „lotów”, ale powsta∏a
ona na podstawie opisów ludzi z tamtych
czasów. Model przypomina skrzyd∏a
nietoperza. W historii lotnictwa podobne
skrzyd∏a zrobi∏ Clement Adler. Wn´k
doskonali∏ swoje skrzyd∏a, a zaczyna∏
prawdopodobnie od lotów holowanych.
Z przekazu miejscowych wiemy, ˝e na
poczàtku ciàgnà∏ go koƒ. DziÊ równie˝
wykonuje si´ loty holowane tam, gdzie
teren jest p∏aski. To, ˝e ten samouk zaczà∏
od prób holowanych, Êwiadczy o jego
pomys∏owoÊci i genialnoÊci.
Budow´ skrzyde∏ znamy z opisu, jaki
przekaza∏ zi´ç Wn´ka, który relacjonowa∏: „Mia∏ na sobie popr´gi, a na
nogach strzemiona. Jak wyprostowa∏
nogi, to si´ te lota zgi´∏y jak u ptaka”.
Konstrukcja by∏a drewniana, obciàgni´ta p∏ótnem, pociàgni´tym lnianym
pokostem.

Ten cz∏owiek mia∏ zdolnoÊci manualne, zna∏ si´ na ciesielce. Z czego móg∏ zrobiç swoje
skrzyd∏a? OczywiÊcie, z drewna – podstawowego materia∏u, do jakiego mia∏ dost´p
i który umia∏ obrabiaç. Z tego materia∏u korzystali te˝ póêniejsi pionierzy lotnictwa.
Drewno ma dwie podstawowe zalety: jest lekkie i mocne. Wn´k doszed∏ do mistrzostwa w jego obróbce, co widaç chocia˝by na przyk∏adzie rzeêb. Dlatego da∏ sobie rad´
ze skonstruowaniem „lotów”.
Jednak w 1869 roku dosz∏o do katastrofy i Wn´k spad∏ jakieÊ pó∏ kilometra od wie˝y
koÊcielnej. Dwa miesiàce póêniej zmar∏.
Nie wiemy, co dok∏adnie by∏o przyczynà katastrofy. Miejscowi mówià o tym, ˝e by∏ to
sabota˝. Niejaki Micha∏ Sowiƒski, zazdrosny o pozycj´ Wn´ka, mia∏ go zepchnàç albo
podciàç rzemienie mocujàce skrzyd∏a. DziÊ nie mamy mo˝liwoÊci weryfikacji tamtego
zdarzenia. Byç mo˝e wypadek spowodowany by∏ nieumiej´tnym przymocowaniem
skrzyde∏ albo niespodziewanym, silnym podmuchem wiatru.
Jak daleko Wn´k móg∏ lataç na swoich „lotach”?
Mo˝na spotkaç mapki lotów Wn´ka pokazujàce, ˝e lata∏ nawet 8 kilometrów. Nie wierz´
w to. Takie odleg∏oÊci sà nieosiàgalne nawet dla wspó∏czesnych lotni, latajàcych w warunkach spotykanych na tamtym terenie. Dodam troch´ dziegciu do tej beczki miodu: tak
naprawd´ nie wiemy, czy loty Wn´ka by∏y lotami wolnymi, czy holowanymi.
Paradoksalnie dowodem potwierdzajàcym, ˝e to by∏y loty wolne, móg∏by byç wypadek,
bo inaczej nie spad∏by tak daleko od wie˝y.
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Co zrobiç ze spuÊciznà Wn´ka? Istnieje jakakolwiek szansa,
˝eby wykazaç, ˝e lata∏ przed Lilienthalem?
Nie o rywalizacj´ tu chodzi, ale o pokazanie idei, która wznieca∏a
p∏omienie w umys∏ach ludzi. Mo˝na uznaç, ˝e Wn´k to by∏
wariat, który chcia∏ polecieç jak ptak. A mo˝na próbowaç wpisaç
go na list´ wybitnych postaci i powiedzieç ludziom: byli w historii
lotnictwa tacy bohaterowie, jak Wn´k, Lilienthal, bracia Wright,
Louis Blériot i inni, którzy swój rozum ukierunkowali na budow´
maszyn latajàcych. Mo˝e znajdzie si´ ktoÊ, kto na powa˝nie
potraktuje spraw´ Wn´ka i rozpocznie poszukiwana dowodu na
to, ˝e lata∏.
Widzia∏ Pan skrzyd∏a anio∏ów Wn´ka?
Sà du˝e. Znacznie wi´ksze ni˝ przy koÊcielnych rzeêbach z tamtych czasów. On wiedzia∏, ˝e anio∏ z ma∏ymi skrzyd∏ami nigdzie
nie poleci.
Rozmawia∏a Ma∏gorzata Skowroƒska
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OÊ czasu
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Grzegorz Graff
Ur. w 1970 r., absolwent Instytutu Etnologii UJ,
kustosz Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
zajmuje si´ sztukà ludowà i nieprofesjonalnà

Ma∏gorzata Skowroƒska: W krakowskim muzeum etnograficznym znajduje si´ kilka rzeêb Jana Wn´ka. Jak tutaj trafi∏y?

Grzegorz Graff.

Jan Wnek 07-11-2008

Grzegorz Graff, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
w Krakowie: W latach 30. ubieg∏ego wieku, kiedy rejon PowiÊla
Dàbrowskiego eksplorowa∏ etnograf Tadeusz Seweryn, odkry∏
dokonania bardzo ciekawego cz∏owieka – Jana Wn´ka, cieÊli,
rzeêbiarza i konstruktora, który urodzi∏ si´ w miejscowoÊci
Kaczówka, a ˝ycie zawodowe sp´dzi∏ w Odporyszowie, u stóp
sanktuarium Matki Boskiej Zwyci´skiej. Od Êmierci Wn´ka
min´∏o ju˝ ponad 60 lat, ˝y∏o niewiele osób, które go zna∏y.
Natomiast pozostawa∏a s∏awa o jego osiàgni´ciach jako rzeêbiarza, a przede wszystkim o szalonych wyczynach jako lotnika.
Pomimo tego materialna spuÊcizna po Wn´ku, czyli rzeêby, zepchni´ta by∏a na margines ˝ycia codziennego spo∏ecznoÊci lokalnej.
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Jego dzie∏a nie znajdowa∏y si´ ju˝ w tym czasie tam, gdzie pierwotnie je ulokowano. A przypomnijmy, ˝e Wn´k w po∏owie
XIX wieku zaaran˝owa∏ w Odporyszowie, wespó∏ z ówczesnym proboszczem ks. Stanis∏awem Morgensternem, 52 kaplice.
Znajdowa∏y si´ one w otoczeniu koÊcio∏a w Odporyszowie
i przedstawia∏y Drog´ Krzy˝owà, sceny z ˝ycia Âwi´tej Rodziny,
M´ki i Zmartwychwstania Chrystusa. Powsta∏o oko∏o 300 figur,
rzeêbionych w drewnie lipowym, starannie polichromowanych,
ukazujàcych bohaterów biblijnych realistycznie, w prawie naturalnych wymiarach. Niestety historia êle obesz∏a si´ z tymi
dzie∏ami. Wiele rzeêb uleg∏o zniszczeniu w czasie I wojny Êwiatowej. Kiedy Tadeusz Seweryn trafi∏ do Odporyszowa, ocala∏e
prace Wn´ka schowane by∏y gdzieÊ na zapleczu koÊcio∏a, aby nie
przeszkadza∏y. Chyba nie bardzo wiedziano, jakie znaleêç dla nich
miejsce. Seweryn naby∏ wtedy dziewi´ç figur i tak dzie∏a
rzeêbiarza z Odporyszowa trafi∏y do kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
Od kogo Tadeusz Seweryn kupi∏ rzeêby Wn´ka?
Zapis w ksi´dze inwentarzowej wskazuje, ˝e by∏ to dar parafii
w Odporyszowie. Przypuszczaç nale˝y, ˝e by∏ to bezinteresowny dar ówczesnego proboszcza.

Starzec Symeon – Wn´k da∏ mu swojà twarz.
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Czy zachowa∏y si´ informacje, jakà wartoÊç materialnà mog∏a
mieç wtedy minikolekcja figur Wn´ka?
Nie uda∏o mi si´ dotrzeç do szczegó∏ów tamtej transakcji, zapisków czy korespondencji. Wycena tych prac dokonana ju˝ po
II wojnie Êwiatowej – kiedy porzàdkowano muzealnà dokumentacj´ i odtwarzano to, co uleg∏o zniszczeniu – nie mo˝e byç miarodajna. Tylko jedna z prac Wn´ka trafi∏a do kolekcji muzeum jako
zakup od osoby prywatnej. By∏o to w roku 1969, chodzi o krucyfiks zakupiony za 250 z∏.
Jest jakiÊ motyw przewodni tego zbioru?
To temat zwiàzany z Pasjà. Mamy rzeêb´ Chrystusa modlàcego
si´ w Ogrójcu, aposto∏ów, Marie op∏akujàce Jezusa ze sceny
Ukrzy˝owania. Natomiast g∏ównym bohaterem tej ma∏ej serii jest
prorok Symeon, który przywita∏ ma∏ego Jezusa. Artysta przedstawia proroka jako dojrza∏ego m´˝czyzn´ z pobru˝d˝onym
czo∏em, skupionà twarzà, ubranego w plastycznie udrapowanà
szat´ si´gajàcà ziemi. Nie bez przyczyny mówi´, ˝e to g∏ówny
bohater zbioru. Nie zachowa∏y si´ êród∏a pisane, ale z przekazu
ustnego powtarzanego przez wiele osób zwiàzanych z Wn´kiem i zajmujàcych si´ nim wiemy, ˝e twarz Symeona uznawana
jest za twarz artysty.

Maryja – otrzyma∏a twarz ˝ony Wn´ka.
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Wielu artystów, tworzàc swoje dzie∏a, odwzorowywa∏o siebie
i swoich bliskich...
Wn´k nie by∏ wyjàtkiem. Prawdopodobnie twarze rzeêbionych
przez niego postaci to by∏y twarze osób z jego rodziny, znajomych, mieszkaƒców Odporyszowa. W kompozycjach ukazujàcych ˝ycie Âwi´tej Rodziny, tam, gdzie pojawia si´ twarz Marii,
widzimy zapewne ˝on´ Wn´ka, Ludmi∏´ Ciombor. Tam, gdzie
pojawia si´ twarz Boga Ojca, artysta uwa˝a∏ za stosowne odwzorowaç swojego promotora, ks. Morgensterna.
Czym kierowa∏ si´ Tadeusz Seweryn, wybierajàc tych
dziewi´ç figur? Wybra∏ najciekawsze, czy te˝ mo˝e takie,
które w telegraficznym skrócie poka˝à najbardziej reprezentatywne dla Wn´ka dzie∏a i jego styl?
Trudno dziÊ jednoznacznie stwierdziç, czym kierowa∏ si´ Tadeusz
Seweryn wybierajàc te, a nie inne rzeêby. Mo˝e wybra∏ te, które
by∏y w najgorszym stanie, aby odnowiç je w pracowni konserwatorskiej? Mo˝e mia∏ pomys∏ na wystaw´ i chodzi∏o mu o przyk∏ady
rzeêby na wysokim poziomie warsztatowym? Gdy patrzymy na
prace Wn´ka, nie tylko te w Krakowie, na pewno zwraca uwag´
dba∏oÊç o w∏aÊciwe proporcje cia∏a ukazywanych postaci. Fa∏dy
szat uk∏adajà si´ tak, jakby to by∏o prawdziwe p∏ótno, a nie drewno.

Niezwyk∏à prac´ wykona∏ rzeêbiarz, jeÊli chodzi o ukazanie
twarzy – stara∏ si´ oddaç ka˝dy szczegó∏, u∏o˝enie w∏osów.
Przyglàdajàc si´ zachowanym pracom, zauwa˝yç mo˝na proces
doskonalenia umiej´tnoÊci. Na twarzach rysuje si´ zazwyczaj
wyraz powagi, skupienia, sà jakby na granicy snu i jawy. Sà te˝
twarze ukazujàce ∏agodny uÊmiech, na przyk∏ad gdy tematem jest
postaç Madonny adorujàcej Boga. Cz´sto pojawia si´ cierpienie,
gdy chodzi o wyraz napi´cia mi´dzy ofiarà i oprawcà w scenach
M´ki Paƒskiej. Zdaniem Aleksandra Minorskiego, autora fabularyzowanej biografii Wn´ka, w niektórych kompozycjach widaç
pi´tno tragicznych zdarzeƒ, jakich artysta by∏ Êwiadkiem podczas
rabacji galicyjskiej w 1846 roku. Wn´k zdawa∏ sobie spraw´, ˝e
mimika jest lustrem duszy cz∏owieka. Przyk∏ad naszych dziewi´ciu
prac to tylko przedsmak bogatego warsztatu twórcy. Warto w tym
miejscu wróciç do przyk∏adu wymienionego wczeÊniej krucyfiksu.
To przedmiot filigranowy na tle wi´kszoÊci rzeêb Wn´ka – postaç
Ukrzy˝owanego ma niespe∏na 30 centymetrów wysokoÊci. Mo˝na
przypuszczaç, ˝e Wn´k wyrzeêbi∏ wi´cej tego typu prac, na u˝ytek w∏asny, rodziny i sàsiadów, niewykluczone, ˝e na sprzeda˝ dla
pielgrzymów odwiedzajàcych Odporyszów. Znajdujàce si´
w wielu domach krucyfiksy anonimowego twórcy ludowego mogà
byç nierozpoznanymi pracami Wn´ka.
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W jakim stanie sà rzeêby?
Zosta∏y poddane konserwacji zachowawczej, zabezpieczono uszkodzonà polichromi´. Tak naprawd´,
aby przywróciç im dawny wyglàd, trzeba w∏o˝yç sporo pracy. W dobrym stanie jest Madonna modlàca si´ i Êw. Symeon. Rzeêby przesz∏y renowacj´ i by∏y wypo˝yczone w 1996 roku na wystaw´
w Tarnowie. Przy okazji warto powiedzieç coÊ o polichromii figur. Wn´k nie malowa∏ swoich prac
sam. Rzeêby barwi∏, o czym wiemy z przekazów ustnych, niejaki Micha∏ Sowiƒski, rzemieÊlnik na co
dzieƒ zajmujàcy si´ produkowaniem ludowych skrzyƒ posagowych. Patrzàc z naszej perspektywy
Wn´k i Sowiƒski tworzyli zgrany duet: pierwszy zajmowa∏ si´ przede wszystkim rzeêbà, a drugi
polichromià. Trzeba doceniç umiej´tnoÊci Sowiƒskiego, który zdobi∏ drewno barwami ciemnej zieleni, ultramaryny, bladej ˝ó∏ci i ugrów. Olejnà powierzchni´ zabezpiecza∏ pokostem lnianym.

Maria op∏akujàca Jezusa.

Jan Wnek 07-11-2008

Jak to mo˝liwe, ˝e analfabeta, zwyk∏y cieÊla doszed∏ do a˝ takiego kunsztu artystycznego
w rzeêbie?
˚eby to wyjaÊniç, musimy cofnàç si´ w czasie. W Odporyszowie pojawi∏ si´ Morgenstern, ksiàdz
niezwyk∏y, spo∏ecznik, pose∏ na sejm galicyjski. Duchowny pielgrzymowa∏ po najwa˝niejszych religijnych sanktuariach w Europie. By∏ tak˝e w Jerozolimie. Kiedy zosta∏ proboszczem ˚abna i Odporyszowa, chcia∏ stworzyç u stóp cudownej Matki Boskiej Odporyszowskiej sanktuarium przyciàgajàce rzesz´
wiernych. Chcia∏ przenieÊç pod Tarnów Ziemi´ Âwi´tà, stworzyç rodzaj kalwarii. Stàd pomys∏ na
kaplice przypominajàce te jerozolimskie, Drog´ Krzy˝owà i kaplice BoleÊci Matki Bo˝ej. Kto móg∏ byç
wykonawcà tak szerokiej wizji? Pad∏o na Jana Wn´ka, analfabet´ o niezwyk∏ych zdolnoÊciach, samouka.
Poniewa˝ ks. Morgenstern jako fundator chcia∏, by dzie∏o Wn´ka mia∏o swojà wag´ artystycznà, zabra∏
cieÊl´ do Krakowa, by ten móg∏ przyjrzeç si´ o∏tarzowi Wita Stwosza w bazylice Mariackiej.
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Odwiedzali te˝ inne koÊcio∏y. Prawdopodobnie Wn´k sporzàdza∏ podczas tych wypraw rysunki – na ich podstawie powsta∏
materia∏ ikonograficzny, który mia∏ byç wzorem dla rzeêbiarza.
Ta informacja znajduje swoje potwierdzenie w dzie∏ach artysty.
Widaç w nich zapatrzenie w gotyk: udrapowanie szat, pozy,
dramaturgia scen. Mówi si´ te˝, ˝e Wn´k, jak ka˝dy wybitny
twórca, nadawa∏ rzeêbom w∏asny i niepowtarzalny wyraz.
Przypuszczaç nale˝y, ˝e by∏ cz∏owiekiem ambitnym i wytrwa∏ym.
Pewnie nie zra˝a∏ si´ chwilowymi niepowodzeniami. Mia∏
charakter. Tylko o takich ludziach powstajà legendy, a wiemy, ˝e
nie tylko rzeêba by∏a ˝yciowà pasjà Wn´ka. Ale to ju˝ inna
opowieÊç.
Jak sklasyfikowaç Wn´ka? By∏ twórcà ludowym czy profesjonalnym?
By∏ synem ch∏opa paƒszczyênianego, analfabetà i rzeêbiarzem-samoukiem. Weêmy te˝ pod uwag´ to, ˝e dzia∏a∏ na prowincji,
˝e jego odbiorcami byli ludzie pielgrzymujàcy do Odporyszowa,
ludzie ze Êrodowiska, z którego sam si´ wywodzi∏ – ze wsi
i ma∏ych miasteczek. Wielu znawców sztuki twierdzi, ˝e w takim
przypadku kryterium Êrodowiskowe przewa˝a. Mo˝na zatem
nazywaç Wn´ka twórcà ludowym. Niczego mu to nie ujmuje

Maria lamentujàca.
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ani nie dodaje. Mo˝na si´ tak˝e spotkaç z opinià, ˝e w przypadku Wn´ka nie mamy do czynienia z twórczoÊcià ludowà, lecz
z rzemios∏em. Tu podkreÊla si´ kryterium wyrazu artystycznego
i to, ˝e Wn´k nie pasuje do kanonu tradycyjnej sztuki ludowej.
Mówi si´ wtedy, ˝e Wn´k poszed∏ innà drogà. Jego warsztat
reprezentuje wy˝szym poziom. JednoczeÊnie jako „rzemieÊlnik”
nie zas∏uguje w pe∏ni na miano „twórcy”. Pracowa∏ na zlecenia,
posiada∏ wyraêny wzór, stara∏ si´ go powieliç. Tu jakby zanika
wysi∏ek koncepcyjny, a zaczyna dominowaç wysi∏ek czysto
manualny. Wreszcie, Wn´k rzeêbieniem zarabia∏ na ˝ycie, a tu
ju˝ mu bli˝ej do twórcy profesjonalnego. Udzielam odpowiedzi
wymijajàcej, ale nie jest ∏atwo jednoznacznie sklasyfikowaç
Wn´ka, rze˝biarza z PowiÊla Dàbrowskiego.

Maria pod krzy˝em.

Jan Wnek 07-11-2008

Tak naprawd´ to spór o to, czym jest sztuka ludowa i czy sà
jakieÊ granice, w których da si´ jà zamknàç.
W przekonaniu potocznym sztuka ludowa by∏a i jest, twórcy
ludowi rzeêbià i malujà. Patrzàc g∏´biej, zauwa˝ymy, ˝e nie ma tak
naprawd´ ludu w kszta∏cie, w jakim dominowa∏ np. w XIX wieku.
Zmieni∏y si´ upodobania estetyczne, mentalnoÊç, wreszcie warunki materialne, w jakich ˝yjemy. JeÊli wi´c weêmiemy pod uwag´
granice czasowe, to sztuka ludowa sensu stricto istnia∏a jeszcze
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na prze∏omie XIX i XX wieku. Przewa˝a∏a w niej tematyka sakralna, towarzyszy∏a
˝yciu religijnemu. Obrazy i rzeêby, skupiajàce si´ na wizerunkach postaci z Biblii
i Âwi´tych Paƒskich, mia∏y okreÊlonà
docelowà przestrzeƒ: wn´trze izby, przydro˝nà kapliczk´ lub koÊció∏. Mo˝na
powiedzieç, ˝e liczy∏a si´ bardziej funkcja
tych dzie∏, a mniej ich walory artystyczne.
Wracajàc do Jana Wn´ka, spotka∏em si´
z sytuacjà, ˝e studentka krakowskiej
Akademii Pedagogicznej w 1999 roku
chcia∏a w pracy magisterskiej pokazaç
jego twórczoÊç jako dorobek twórcy
ludowego. Ta teza zosta∏a zakwestionowana i praca musia∏a zostaç poprawiona.
Profesorów nie przekona∏y argumenty, ˝e
Wn´k ˝y∏ w XIX wieku, ˝e wywodzi∏ si´
z wiejskiego Êrodowiska, ˝e tworzy∏ na
i dla prowincji w dobrym tego s∏owa
znaczeniu. A poza tym, ˝e spe∏ni∏ oczekiwania ks. Morgensterna i zapewne tak˝e

lokalnej spo∏ecznoÊci. Wn´kowi uda∏o
si´ po∏àczyç kilka rzeczy: przede wszystkim pokaza∏ nieprzeci´tny warsztat, rozmach i pomys∏owoÊç, a do tego na jego
rzeêbach skupia∏a si´ modlitwa i uczucia
ludzi, czyli tych, którzy oglàdali jego dzie∏a.

Trzydziestocentymetrowy krucyfiks Wn´ka.

Gdy myÊlimy o twórczoÊci ludowej,
przychodzà nam do g∏owy naiwne
Êwiàtki, bry∏owate postacie... Tymczasem rzeêby Wn´ka majà wi´cej wspólnego z gotyckimi figurami Êwi´tych,
jakie znamy z koÊcio∏ów, ni˝ z tradycyjnymi Êwiàtkami sprzedawanymi na
odpustach i wystawianymi w przydro˝nych kapliczkach.
Zgodz´ si´ z tym, ˝e Êwiàtkami mo˝na
nazywaç nieforemne i jaskrawe „Frasobliwe” wspó∏czesnych twórców, naÊladujàcych tradycyjne wzory. Dla takich
stereotypowych dzie∏ te˝ powinno si´
znaleêç miejsce. Nie dziwi, ˝e Wn´k
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tu wyraênie nie pasuje. To opowieÊç o cz∏owieku, który posiada∏
wzór (o∏tarz Wita Stwosza) i którego próba naÊladowania
wzoru przynios∏a niezwyk∏y efekt.

talnych kapliczek przydro˝nych. ˚aden z nich nie by∏ jednak tak
wszechstronny, jak Jan Wn´k. Rzeêbiarz z Odporyszowa by∏
nie tylko artystà, ale i nieprzeci´tnym konstruktorem.

Wn´k to „zjawisko” wyjàtkowe w tamtych czasach? Czy te˝
twórców takich jak on by∏o wielu?
Na Podhalu tworzy∏ Wojciech Ku∏ach zwany „Wawrzyƒcokiem”, pochodzàcy z Gliczarowa. Wykonywa∏ o∏tarze dla wiejskich koÊcio∏ów i feretrony. Sprawnie radzi∏ sobie z drewnem
i kamieniem, przydro˝ne figury zamawiali u niego fundatorzy
z wielu podhalaƒskich miejscowoÊci. Profesj´ artysty-rzeêbiarza
traktowa∏ powa˝nie. Wybra∏ si´ na pielgrzymk´ do Rzymu, skàd
przywióz∏ szkice barokowych rzeêb, s∏u˝àcych mu póêniej za
wzornik. Wyrzeêbiony przez niego Êw. Florian równie dobrze
móg∏by staç w koÊciele, jak i w przydro˝nej kapliczce.
Oryginalnym rzeêbiarzem-samoukiem by∏ Micha∏ Gier z miejscowoÊci Rybna. Dzia∏a∏ na prze∏omie XIX i XX wieku, pracowa∏
na zamówienie wiejskich fundatorów z okolic Krakowa i Chrzanowa. Prowadzi∏ w´drowny tryb ˝ycia, cz´sto za nocleg i straw´
odwdzi´cza∏ si´ rzeêbà. Jego twórczoÊç ewoluowa∏a od ludowego prymitywu do rzeêby realistycznej. Warto te˝ wspomnieç
Wawrzyƒca Szweja z Wierzbicy, cenionego twórc´ monumen-

Rozmawia∏a Ma∏gorzata Skowroƒska
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Muzeum Jana Wn´ka w Odporyszowie
Pomys∏odawcà stworzenia przy odporyszowskiej parafii Muzeum Jana Wn´ka by∏ kustosz
sanktuarium, ks. Henryk Chojnacki (proboszcz w latach 1978–1984). Ze wzgl´du na kradzie˝e i dewastacje kaplic, umieÊci∏ rzeêby w przykoÊcielnej wie˝y. Duchowny chcia∏, by
dzie∏a Wn´ka znalaz∏y si´ w zadaszonej auli do spowiedzi. Jego pomys∏ zrealizowa∏
dopiero w 1991 roku ks. Dariusz Dobbek. Od tego czasu funkcjonuje muzeum. Ze wzgl´du
na brak Êrodków, figury nie sà odpowiednio eksponowane i oÊwietlone, a pomieszczenie
przypomina bardziej sk∏ad rzeczy nieu˝ywanych ni˝ muzeum z prawdziwego zdarzenia.
Rzeêbiarski kunszt i artyzm widaç dopiero na fotografiach z odpowiednim t∏em i Êwiat∏em.
˚eby zobaczyç rzeêby Wn´ka, trzeba wczeÊniej skontaktowaç si´ z tutejszym proboszczem, którym od 2002 roku jest ks. Aleksander Bandura.

Prezentowane rzeêby pochodzà z kaplic Tajemnic Ró˝aƒca:
Narodzenie Pana Jezusa (str. 59)
Józef z Dzieciàtkiem, Anio∏ (str. 60)
Jezus nauczajàcy w Êwiàtyni, Aposto∏ (str. 61)
Âw. Weronika, Aposto∏owie (str. 62)
Jezus dêwigajàcy krzy˝, Maria lamentujàca (str. 63)
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Widok Odporyszowa z motolotni.
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Dziewi´tnaÊcie ulic, prawie tysiàc mieszkaƒców, jeden barokowy koÊció∏ z cudownym
obrazem Matki Boskiej, kaplica na miejscu XV-wiecznego pierwszego drewnianego
koÊcio∏a pod wezwaniem Êw. Ma∏gorzaty, cmentarz, pomnik Jana Wn´ka, M∏odzie˝owy OÊrodek Rozwoju Spo∏ecznego prowadzony przez Fundacj´ Rozwoju Spo∏ecznego
DEMOS, dom D´biƒskich Sióstr S∏u˝ebniczek Maryi Niepokalanej, remiza stra˝acka,
szko∏a. To najkrótsza charakterystyka Odporyszowa, ma∏opolskiej wsi z powiatu tarnowskiego, po∏o˝onej w gminie ˚abno.
WieÊ le˝y na piaszczystej wy˝ynie pochodzenia wydmowego (224 m n.p.m.), na prawym
brzegu rzeki ˚abnicy (dop∏yw Brnia). Od wschodu Odporyszów graniczy ze wsià
Morzychna, od po∏udnia z Sieradzà, od pó∏nocy z Borkiem i Buczem, a jadàc na zachód
dotrzemy do ˚abna i wsi Podlesie D´bowe.
Nie wiadomo dok∏adnie, kiedy wioska powsta∏a. Ks. Stanis∏aw Ko∏odziej w monografii
poÊwi´conej tutejszej parafii pisze, ˝e ziemie te nada∏ W∏adys∏aw ¸okietek Spytkowi
z Melsztyna1. Duchowny pierwszà wzmiank´ o wsi odnalaz∏ w dokumencie królowej
Jadwigi z 26 stycznia 1385 roku. W∏adczyni nadaje w nim prawo magdeburskie miastom ˚abno i Brzesko oraz wymienionym wsiom, wÊród których jest i Odporyszów. Co
ciekawe, nazwa wsi brzmia∏a wtedy nieco inaczej: w królewskim dokumencie zapisano
„Opporzissov”. Nazwa ewoluowa∏a od wspomnianego „Opporzissov”, poprzez
„Oparzischow” i „Opporyszów”, a˝ do dzisiejszej wersji2.

Historia Odporyszowa od wieków
zwiàzana by∏a z KoÊcio∏em i cudownym
obrazem Matki Boskiej. W dniu wybuchu II wojny Êwiatowej ks. Micha∏
Pajàk, ówczesny proboszcz, ukry∏ ∏askami s∏ynàcy obraz przed zniszczeniami
wojennymi. Niemcy zaj´li Odporyszów
w dniu tutejszego odpustu, 8 wrzeÊnia.
Kiedy front przesunà∏ si´ ku wschodowi,
obraz wróci∏ na swoje miejsce. 9 stycznia
1941 roku hitlerowcy zarekwirowali
dzwony koÊcielne. Niemcy nakazali je
zdjàç i dowieêç na stacj´ kolejowà
w Dàbrowie Tarnowskiej. Ks. Pajàk zdecydowa∏, ˝e najwi´kszy dzwon –
„Teresa” – zostanie zakopany na Êrodku
drogi na wprost cmentarza. Do Dàbrowy
dotar∏y tylko dwa mniejsze dzwony i sygnaturka. W odwecie Niemcy zabrali
z koÊcio∏a sztandary Organizacji M∏odzie˝y Katolickiej.
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W sierpniu 1944 roku z niemieckim okupantem starli si´ partyzanci.
Za zabicie dwóch ˝o∏nierzy niemieckich i wzi´cie jednego do niewoli
aresztowano dziesi´ciu najzamo˝niejszych gospodarzy. Osadzono ich
w wi´zieniu w Dàbrowie Tarnowskiej i przetrzymywano w tragicznych
warunkach w podziemiach sàdu. Na ratunek uwi´zionym pospieszy∏y
Stanis∏awa Augustyƒska (jej ojciec by∏ wÊród aresztowanych) i przesiedlona z Inowroc∏awia pani Kowalska (w pami´ci odporyszowian nie
zachowa∏o si´ jej imi´). Kobiety wzruszy∏y niemieckiego dowódc´. Jak
wspomina Kazimierz Augustyƒski, brat Stanis∏awy, Niemiec pop∏aka∏ si´
podczas spotkania, pokazywa∏ nawet zdj´cia swojej rodziny. Negocjacje
zakoƒczy∏y si´ uwolnieniem najpierw Marcina Augustyƒskiego, a po
kilku dniach dziewi´ciu pozosta∏ych gospodarzy z Odporyszowa. Kiedy
w 1944 roku do wsi ponownie zbli˝a∏ si´ front, kuria postanowi∏a ukryç
cudowny obraz w podziemiach koÊcio∏a katedralnego w Tarnowie.
Po raz drugi hitlerowcy chcieli zburzyç dzwonnic´ i koÊció∏ na poczàtku
stycznia 1945 roku. Niemieccy saperzy zdà˝yli wysadziç koÊció∏
w Jurkowie, ale do Odporyszowa ju˝ nie dojechali, bo jadàc do
¸ukowa wpadli na za∏o˝one przez siebie miny. 17 stycznia tego samego
roku do Odporyszowa wkroczy∏a Armia Czerwona. Wkrótce potem do
parafialnego koÊcio∏a wróci∏ odrestaurowany cudowny obraz (konserwacji podjà∏ si´ J. Dutkiewicz, swojà prac´ wyceni∏ na 13 200 z∏)3.
Wykopano te˝ dzwon, który zawis∏ ponownie w wie˝y.
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Obraz Matki Bo˝ej Odporyszowskiej przyciàga t∏umy pielgrzymów. Co wiemy o samym
obrazie? Artysta namalowa∏ go na p∏ótnie z kredowym podk∏adem naklejonym na desk´
sosnowà (niektórzy podajà, ˝e lipowà) o wymiarach 240 cm (wysokoÊç) na 130 cm (szerokoÊç). Twórca Madonny namalowa∏ obraz metodà temperowà. T∏o ubarwiajà motywy roÊlinne. Maryja ma na sobie niebieskà sukni´ i bràzowy p∏aszcz przyozdobiony
pi´cioma gwiazdami szeÊcioramiennymi: jedna nad czo∏em, trzy na prawym ramieniu,
ostatnia na sercu. Ka˝da z nich ma swoje teologiczne uzasadnienie. Pierwsza oznacza,
˝e Maryja jest „oblubienicà Ducha Âwi´tego”, trzy kolejne to symbol Madonny przed,
w czasie i po narodzinach Jezusa, ostatnia ma pokazywaç mi∏oÊç matczynà (umieszczona jest na p∏aszczu tu˝ przy Dzieciàtku). Ks. Stanis∏aw Ko∏odziej, mieszkaniec
Odporyszowa, wielki mi∏oÊnik lokalnej historii i autor monografii o tutejszej parafii, tak
opisuje cudowny obraz: „Matka Boska trzyma w prawej r´ce ber∏o. Przedstawiona jest
w pozycji stojàcej. Rysy ma regularne, a oczy zwrócone przed siebie. Twarz ma
powa˝nà i zamyÊlonà. Dó∏ postaci zas∏ania ob∏ok i postacie Êwi´tych. Lewà r´kà Matka
Boska podtrzymuje Pana Jezusa. Rysy twarzy Pana Jezusa sà podobne do Matki Boskiej,
usta, nos i oczy. Zbawiciel mo˝e mieç oko∏o 8–10 lat. Ubrany jest w ró˝owà tunik´.
Na nià ma na∏o˝onà szat´ koloru bia∏ego, która okrywa mu kolano, nogi i prawe rami´.
P∏aszcz ozdobiony jest ró˝ami. Na nogach ma Pan Jezus sanda∏ki. Wzrok skierowany
przed siebie, lekko w prawo. R´ka prawa wzniesiona do góry. Trzy palce wyprostowane.
(...) G∏ow´ Maryi i Jezusa otaczajà aureole. Po stronie Pana Jezusa i po stronie Matki
Boskiej widzimy po trzy g∏ówki anio∏ów o kszta∏tach barokowych. U do∏u postacie dwu
biskupów m´czenników, patronów Polski.

Matka Boska Odporyszowska przed koronacjà.

ODPORYSZÓW. CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ
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Po prawej stronie od Matki Boskiej
Êw. Wojciech ubrany w kap´ i mitr´.
Na kapie paliusz arcybiskupi. W prawej r´ce ma pastora∏. Po lewej stronie Êw. Stanis∏aw Szczepanowski
ubrany w kap´ i mitr´ koloru czerwonego i z pastora∏em w lewej r´ce.
U samego do∏u po stronie Êw. Stanis∏awa jest postaç szlachcica ze z∏o˝onymi r´kami. Jest to Piotrowin lub
fundator obrazu. Obraz uj´ty jest
w ci´˝kie, barokowe, z∏ocone ramy.
Nie ma na nim ˝adnych napisów, ani
liter, ani dat, tak z ty∏u, jak i z przodu.
Nie wiadomo, kto go namalowa∏,
ani gdzie powsta∏ i dok∏adnie kiedy.
Mo˝emy przez porównanie okreÊliç,
˝e jest podobny do obrazu w Piƒczowie (MB Mirowskiej z KoÊcio∏a
OO. Franciszkanów Reformatorów)
i innych obrazów z XVII wieku oraz
˝e ma polskie cechy”.

Matka Boska Odporyszowska po koronacji.
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Wszystkie postaci (z wyjàtkiem
anio∏ów) przes∏oni´te sà sukniami
(srebrna blacha, cz´Êciowo z∏ocona).
Na jednej z koron, które zdobià
g∏owy Maryi i Jezusa, znajduje si´
data 1680 rok. Niektórzy badacze
twierdzà, ˝e to wtedy obraz powsta∏.
Ks. Ko∏odziej w swojej monografii
(„Parafia Odporyszów”) opowiada
si´ jednak za innà wersjà. Duchowny
w archiwum parafialnym znalaz∏
obrazek Matki Boskiej Odporyszowskiej sporzàdzony w Wiedniu w drugiej po∏owie XIX wieku. Na odwrocie czytamy: „NajÊwi´tsza Maryja
Panna Odporyszowska cudami od
wieków a˝ po czasy obecne s∏ynàca,
z pobo˝nego domu Czernych do
prywatnej kapliczki D´biƒskich ofiarowana, a od tych do wielkiego
o∏tarza w koÊciele farnym Êw. Ma∏gorzaty hojnoÊcià Wielkopolskich

Jan Wnek 07-11-2008

07.11.08

18:38

Page 75

ODPORYSZÓW. CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ

wzniesionego przekazana. Rok 1572 i 1657 za jej cudownà
przyczynà srogiego nieprzyjaciela ojcowie nasi w Odporyszowie
do szcz´tu zniszczyli” 4.
I jeszcze jeden cytat, tak˝e dowodzàcy, ˝e cudowny obraz by∏
wczeÊniej w koÊciele Êw. Ma∏gorzaty: „W r. 1572 by∏ napad
nieprzyjació∏ na Odporyszów, których mieszkaƒcy w lesie ukryci,
gdzie si´ na krzy˝u d´bowym Bogurodzica pokaza∏a, odparli.
Na tym miejscu ustawili wi´c koÊció∏ drewniany i cudowny
obraz w nim umieÊcili. (...) W r. 1657 odniesiono tu znowu
zwyci´stwo nad Kozakami i Tatarami” 5.
Jak podaje ks. Ko∏odziej, w 1936 roku bp Franciszek Lisowski
powo∏a∏ komisj´, która zbada∏a obraz i poszukiwa∏a dowodów
na jego cudownoÊç. Jaki by∏ wniosek komisji? Taki, ˝e obraz
pochodzi z XVI wieku.
˚eby odtworzyç losy cudownego obrazu, trzeba przeÊledziç losy
rodzin, które przekazywa∏y go sobie z pokolenia na pokolenie.
Odporyszów nale˝a∏ do rodziny Melsztyƒskich. Jadwiga
Melszyƒska otrzyma∏a wieÊ w posagu, gdy w 1441 roku wychodzi∏a za mà˝ za Andrzeja T´czyƒskiego (kasztelan wojnicki).
Odporyszów przekaza∏a dalej w wianie jedna z córek Jadwigi
i Andrzeja, która wysz∏a z Jana Rzeszowskiego herbu Pó∏kozic.
Ten w 1493 roku sprzeda∏ wieÊ Paw∏owi Czernemu z Witowic

herbu Nowina. Rodzina Czernych podarowa∏a obraz D´biƒskim,
którzy umieÊcili go w koÊciele Êw. Ma∏gorzaty.
Czy cudowny obraz Matki Bo˝ej Odporyszowskiej mia∏ wp∏yw
na Jana Wn´ka? Nie zachowa∏y si´ ani w êród∏ach, ani
w lokalnych opowieÊciach ˝adne informacje na ten temat. Wiele
si´ jednak mówi o pobo˝noÊci rzeêbiarza i konstruktora, który
cz´sto bra∏ udzia∏ w nabo˝eƒstwach odprawianych przed cudownym obrazem.
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Oko∏o 300 metrów na pó∏nocny zachód od koÊcio∏a parafialnego w Odporyszowie, na
pagórku, w miejscu dawnego cmentarza stoi murowana kaplica. W tym miejscu od XV
wieku sta∏ drewniany koÊció∏ pod wezwaniem Êw. Ma∏gorzaty Panny i M´czenniczki
(Ma∏gorzata ˝y∏a w III wieku po Chrystusie w Antiochii Pizydyjskiej, zmar∏a Êmiercià
m´czeƒskà). Ufundowa∏ go prawdopodobnie rycerz maltaƒski Bartosz Brandys6. Âwi´tà
otaczano wielkim kultem w Êredniowieczu, a pod jej wezwaniem budowano w Polsce
pierwsze koÊcio∏y. Âwiadczy to o tym, jak stara jest parafia w Odporyszowie. Wzmianka
o drewnianym koÊciele znajduje si´ w „Liber beneficiorum” Jana D∏ugosza7. W koÊciele
tym pierwotnie wisia∏ cudowny obraz Matki Bo˝ej Odporyszowskiej, zanim przeniesiono go do murowanego koÊcio∏a parafialnego. KoÊció∏ek prawdopodobnie spali∏ si´
w XVIII wieku, a w wieku XIX rozebrano zgliszcza. DziÊ w tym miejscu stoi, odremontowana w 2003 roku dzi´ki staraniom pochodzàcego z Odporyszowa Kazimierza
Augustyƒskiego, kaplica, zwana wczeÊniej „Ogrójcem” (ze wzgl´du na rzeêb´ modlàcego si´ w Ogrodzie Oliwnym Jezusa), a dziÊ – kaplicà Êw. Ma∏gorzaty (w nawiàzaniu do starego drewnianego koÊció∏ka). W kaplicy znajdujà si´ rzeêby genialnego cieÊli
z Odporyszowa.
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Do Studzienki pielgrzymujà ci, którzy poszukujà pomocy
Matki Boskiej Odporyszowskiej. W tym miejscu bije
êród∏o wody, która uchodzi za cudownà. Jaka jest historia Studzienki? W czasie potopu szwedzkiego wojska
Karola Gustawa cofa∏y si´ na pó∏noc. Król zmuszony
by∏ szukaç pomocy siedmiogrodzkiego ksi´cia Jerzego
Rakoczego, którego mami∏ obietnicami podzia∏u Rzeczypospolitej. Do Ma∏opolski wkroczy∏a 40-tysi´czna armia
pod komendà szwedzkà.
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˚o∏nierze rabowali, niszczyli i mordowali. Kiedy znaleêli si´ w okolicach ˚abna i Odporyszowa, okoliczni mieszkaƒcy (w∏aÊciciele miejscowoÊci D´biƒscy z garstkà rycerstwa,
szlachty i wieÊniaków) schronili si´ w pobliskim lesie, oko∏o 500 metrów na po∏udniowy
wschód od koÊcio∏a. Szwedzi nie mieli poj´cia, ilu Polaków ukry∏o si´ w lesie. Dlatego
usypali szaƒce, a z kamienia i cegie∏ zbudowali umocnienia, których resztki mo˝na oglàdaç do dziÊ. Najeêdêcy postanowili zamorzyç g∏odem mieszkaƒców Odporyszowa.
Obroƒcom brakowa∏o nie tylko jedzenia, ale przede wszystkim wody pitnej – okolica
by∏a bagienna, ale ta woda nie nadawa∏a si´ do picia. Kiedy ju˝ rozwa˝ano poddanie
si´, jednemu z obroƒców – jak podajà miejscowe legendy – w czasie snu ukaza∏a si´
Matka Bo˝a, wskazujàc miejsce, w którym znajdzie wod´.
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W ten sposób odkryto êróde∏ko, które bi∏o z ogromnà si∏à. Woda doda∏a te˝ Polakom
odwagi – uderzyli na wroga z takà gwa∏townoÊcià, ˝e Szwedzi uciekli w las. Miejscowi
do dziÊ opowiadajà, ˝e „najeêdêcy byli tak przera˝eni, ˝e nie odwa˝yli si´ wyjÊç, a g∏ód ich
w koƒcu zabi∏”. Okolica, w której pomarli, nosi nazw´ Morzychna – na pamiàtk´
zamorzenia g∏odem wojsk nieprzyjaciela. DziÊ w miejscu, gdzie bronili si´ odporyszowianie, stoi nowa kaplica wzniesiona z funduszy Polonii Amerykaƒskiej (nazwiska
ofiarodawców umieszczone sà na tablicach we wn´trzu kaplicy). Woda ze êróde∏ka,
które do dziÊ bije, podobno uzdrawia. Jej cudowne w∏aÊciwoÊci potwierdzili Êwiadkowie procesu, jaki odby∏ si´ przed koronacjà obrazu Matki Bo˝ej Odporyszowskiej
w latach 1935–1937.
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Maria Jurek. Rocznik 1926. W Odporyszowie nikt nie u˝ywa jej nazwiska. Mówià o niej
Marysia „Plebaƒska”. To z racji tego, ˝e od wielu lat pomaga na plebani. – Rano przyjd´.
Warzywa obior´. Pogadam. PoÊmiej´ si´. ˚arty si´ mnie trzymajà – mówi. Kiedy mia∏a pi´ç lat,
ojciec odda∏ jà na s∏u˝b´. Jej matka zmar∏a, a on nie by∏ w stanie wychowaç córki. W 1939 roku
trafi∏a do Odporyszowa. Zaopiekowa∏o si´ nià bezdzietne ma∏˝eƒstwo. Marysia „Plebaƒska”
o Wn´ku: – Fruka∏ z wie˝y a˝ mi∏o. Tak opowiadali.
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Edward Piàtek. Rocznik 1940. Móg∏by byç na emeryturze, ale woli pracowaç. – Na emeryturze
to cz∏owiek umiera. Wol´ jeêdziç – mówi. Gra∏ Jana Wn´ka w fabularyzowanej biografii
geniusza z Odporyszowa zatytu∏owanej „Byç ptakiem” (film powsta∏ w latach 70.)
– Zapami´ta∏em taki wierszyk: Wszyscy znajà Jana Wn´ka / Pierwszy w Êwiecie skrzyd∏a mia∏
/ I jak Ikar w stron´ nieba / Ku wiecznoÊci na nich gna∏.
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Maria Golec. Rocznik 1937. Jej ojciec wybudowa∏ pierwszy murowany dom w Odporyszowie.
Jako jedna z nielicznych we wsi trzyma krowy. Tu ludzie nie ˝yjà z gospodarstwa. Zarabiajà
albo za granicà, albo w okolicznych du˝ych miastach. – Odpusty u nas w parafii bardzo huczne.
Ludzie si´ zje˝d˝ajà. KiedyÊ po stodo∏ach nocowali, a teraz majà samochody i tylko na chwil´
wpadajà. Tacy, którzy do nas przyje˝d˝ali nocowaç, co roku mnie odwiedzajà – opowiada.
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Kazimierz Augustyƒski. Rocznik 1931. Rodzina Augustyƒskich to jeden z najstarszych odporyszowskich rodów. Pradziadek Kazimierza, Wojciech, o˝eni∏ si´ z odporyszowiankà El˝bietà Pytkà.
Mieli jedno z najwi´kszych gospodarstw we wsi (ok. 30 hektarów). Z tego zwiàzku urodzi∏o si´
szeÊciu synów i cztery córki. Najm∏odszy, Marcin, ojciec Kazimierza, musia∏ przerwaç nauk´, by
zajàç si´ gospodarstwem. W czasach PRL ziemi´ przej´∏a Agencja Rolna. Cz´Êç gospodarstwa
uda∏o si´ odzyskaç. Na tej ziemi znajduje si´ dziÊ M∏odzie˝owy OÊrodek Rozwoju Spo∏ecznego.
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Stefan Chmura. Rocznik 1942. Od 17 lat so∏tys Odporyszowa. Wygrywa wszystkie wybory.
Martwi si´, ˝e tak du˝o m∏odych ludzi wyje˝d˝a stàd w poszukiwaniu pracy za granic´. – WieÊ
si´ zmienia. Ulice mamy jak si´ patrzy, chodniki. Domy pi´kne, murowane. Co z tego, skoro nie
spotykamy si´ jak dawniej, nie rozmawiamy. Ka˝dy u siebie siedzi. Na szcz´Êcie, w chwilach
trudnych sà jeszcze ludzie, którzy pomogà – mówi.

Jan Wnek 07-11-2008

07.11.08

18:38

Page 91

ODPORYSZÓW. PORTRETY

91

Jan Wnek 07-11-2008

92

07.11.08

18:38

Page 92

ODPORYSZÓW. PORTRETY

Jan Wnek 07-11-2008

07.11.08

18:38

Page 93

ODPORYSZÓW. PORTRETY

Irena Czerwiƒska. Rocznik 1926. Kobieta ˝ywio∏. We wsi mówià, ˝e niejednego m∏odego zakasowa∏aby w taƒcach i Êpiewie. Uwielbia pi´kne stroje. Do koÊcio∏a nie pójdzie w byle czym.
– Ludzie muszà wiedzieç, ˝e Czerwiƒska idzie. Strój musi byç. Obcas i makija˝. Perfumy
obowiàzkowe. Tyle ˝ycia we mnie, ˝e kilka osób bym obdarowa∏a. M∏odzi teraz jacyÊ tacy smutni, bez werwy, zapracowani. Nie myÊlà o zabawie – mówi. Na zdj´ciu z prawnukiem Hubertem.
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KONKURS O JANIE WN¢KU

Konkurs literacko-plastyczny og∏oszono w blisko 200 placówkach edukacyjnych z ca∏ej Ma∏opolski. DostaliÊmy ponad 80 prac (w czterech kategoriach wiekowych: 8–10 lat, 11–13 lat,
14–15 lat, 16–18 lat), inspirowanych ˝yciem i twórczoÊcià Jana Wn´ka. Komisja w sk∏adzie:
Sylwia Nikko Biernacka, Magdalena Kawalec i Zuzanna OleÊ, przyzna∏a 12 nagród g∏ównych,
8 wyró˝nieƒ oraz 8 nagród dodatkowych. 28 wybranych prac stworzy wystaw´, która b´dzie
towarzyszy∏a uroczystej prezentacji albumu o Janie Wn´ku.
Konkurs jest cz´Êcià projektu „Nasze dziedzictwo – Jan Wn´k, lotnik z Odporyszowa”,
wspó∏finansowanego ze Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej w ramach
Rzàdowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wybrane prace konkursowe:
Marysia Nowak, ZSPiG w Gronkowie (str. 97)
Karolina Tobiasz, ZSB nr 2 w Bochni (str. 98)
Halina Bafia, ZSPiG w Gronkowie (str. 98)
Wojciech Tkaczyszyn, SOSW w Nowym Targu (str. 99)
Kinga Tokarczyk, SOSW w Nowym Targu (str. 99)
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LIST Z NIEBA
Chcia∏em p∏akaç,
ale wy∏em z bezsilnoÊci.
Chcia∏em lataç,
ale zawiod∏y mnie skrzyd∏a.
Chcia∏em ˝yç,
ale ˝ycie mnie opuÊci∏o.
Chcia∏em ˝yç,
ale nie umia∏em obroniç ˝ycia.
Chcia∏em tak okrutnie
oszukaç przeznaczenie.
Chcia∏em...
W chwilach zwàtpienia
widzia∏em spocone twarze.
Rozlatane spojrzenia...
Wtedy czu∏em jak owiewa mnie ch∏ód.
Po chwili stawa∏o si´ to nieod∏àcznà cz´Êcià mnie.
Przeklina∏em swoje ulotne ˝ycie...
Zaczà∏em wstydziç si´ samego siebie...
I wtedy rozbi∏em si´ jak porcelanowa fili˝anka.
I nie by∏o ju˝ nic.
I nie by∏o ju˝ mnie.
Jedynie pustka – si´ga∏a szczytu heroizmu.
Katarzyna Fryczek, 16 lat
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NASZE DZIEDZICTWO

Projekt „Nasze dziedzictwo – Jan Wn´k, lotnik z Odporyszowa” jest wspó∏finansowany
ze Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej w ramach
Rzàdowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

www.pozytek.gov.pl
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MECENAT

Fundacja Rozwoju Spo∏ecznego DEMOS
Odporyszów, ul. Lipowa 10, 33-240 ˚abno
www.demos.org.pl

Fundacja Rozwoju Spo∏ecznego DEMOS pomaga dzieciom
i m∏odzie˝y w odnalezieniu drogi osobistego rozwoju. Swoje
dzia∏ania koncentruje na tych, którzy znajdujà si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej. Aktywnie wspiera tak˝e m∏odych ludzi obdarzonych zdolnoÊciami do przewodzenia innym. Uczestniczy
w budowaniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych. DEMOS
utrzymuje w Odporyszowie M∏odzie˝owy OÊrodek Rozwoju
Spo∏ecznego, w którym przez ca∏y rok setki dzieci sp´dzajà dni
wolne od zaj´ç szkolnych, uczàc si´, bawiàc i wypoczywajàc.
Podczas Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Wielkanocy wiele spoÊród
nich znajduje tutaj „drugi dom”.
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MECENAT

Bruk-Bet Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 ˚abno
www.bruk-bet.pl

Firma wytwarza wyroby betonowe od 1984 roku, a wibroprasowane kostki brukowe od ponad 14 lat (jako pierwszy producent w po∏udniowo-wschodniej Polsce).
Maria Witkowska, pe∏nomocnik firmy Bruk-Bet: – Nasza firma
promuje dzia∏alnoÊç spo∏ecznà na ró˝nych p∏aszczyznach.
Anga˝ujemy si´ w kultur´ i promocj´ lokalnych tradycji. Wa˝ny
jest dla nas sport. K∏adziemy nacisk na edukacj´ zdrowotnà wÊród
m∏odych ludzi. Staramy si´ te˝ pomagaç potrzebujàcym. Jan Wn´k
to postaç wyjàtkowa, ale ma∏o znana. Dlatego firmy z PowiÊla
Dàbrowskiego, regionu, z którego pochodzi∏ uzdolniony cieÊla
i konstruktor, powinny w∏àczyç si´ w promocj´ jego historii.
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MECENAT

Miasto i Gmina ˚abno
ul. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 1, 33-240 ˚abno
www.zabno.pl

Miasto i gmina ˚abno po∏o˝one sà w województwie ma∏opolskim nad rzekà Dunajec w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Kotliny
Sandomierskiej. Najstarsze pisane wiadomoÊci o ˚abnie znajdujemy w XII wieku, kiedy to ksià˝´ Boles∏aw Wstydliwy nadaje te
ziemie rycerzowi Âwi´tos∏awowi. Przez gmin´ przebiegajà szlaki turystyczne: ˚abno – Dàbrowa Tarnowska – Radgoszcz –
Szczucin (szlak ˝ó∏ty, 35 km). ˚abno – Dàbrowa Tarnowska –
Zalipie, czyli tzw. malowana wieÊ – Gr´boszów, wieÊ zwiàzana
z majorem Henrykiem Sucharskim – UjÊcie Jezuickie (szlak
niebieski, 39 km). Na terenie nie brakuje te˝ Êcie˝ek rowerowych.
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MAPA DOJAZDOWA

Z Krakowa do Odporyszowa (przez Nowà Hut´ i Szczurowà)
Z ulicy Jana Paw∏a II skr´camy w prawo w ulic´ Igo∏omskà, kierujemy si´ ca∏y czas prosto drogà 79 na Sandomierz. Mijamy Nowe Brzesko i tu˝ za tablicà miejscowoÊci Koszyce
skr´camy w prawo na Szczurowà w drog´ 768, a nast´pnie w lewo w drog´ 964. Ca∏y
czas jedziemy g∏ównà drogà. Za Biskupicami Rad∏owskimi skr´camy w lewo w drog´
975 i drugi raz w lewo w 975/973, kierujàc si´ na ˚abno drogà 975. Mijamy ˚abno
i za stacjà benzynowà skr´camy w lewo na wzniesieniu. Wje˝d˝amy do Odporyszowa.
Z Tarnowa do Odporyszowa
Wyje˝d˝amy z miasta drogà 973. Po drodze mijamy miejscowoÊci: Bobrowniki Wielkie.
¸´g Tarnowski, Niedomice. Doje˝d˝amy do ˚abna. Dalej: jak wy˝ej.
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Rze˝by na str. 48–54 pochodzà ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
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