Adam Kutny

LIBERATOR W GORCACH
rzegl¹daj¹c stary przewodnik po Gorcach natrafi³em kiedyœ na informacjê o katastrofie amerykañskiego samolotu bombowego, odnalaz³em tak¿e to miejsce na mapie – zanosi³o siê na ciekaw¹ historiê... Za „Gazet¹ Krakowsk¹” cofnijmy siê o 64 lata do 1944 r.: „W s³oneczne popo³udnie
18 grudnia 1944 roku nad przyprószone œniegiem szczyty Gorców nadlecia³ z warkotem B-24 Liberator - amerykañski bombowiec dalekiego zasiêgu o imieniu w³asnym „California Rocket”, z dziesiêcioosobow¹ za³og¹ na pok³adzie. Samolot lecia³ w ogromnej formacji ponad 400 bombowców, które
wczesnym rankiem wystartowa³y z baz po³o¿onych na nizinach Apulii we W³oszech. Ich celem by³y
zak³ady chemiczne IG-Farben w Oœwiêcimiu produkuj¹ce paliwo syntetyczne dla hitlerowskiej machiny wojennej. Po drodze bombowce zosta³y zaatakowane przez zgrupowania artylerii przeciwlotniczej oraz eskadry myœliwców niemieckich, wêgierskich i s³owackich. Pomimo powa¿nych uszkodzeñ
za³oga „California Rocket” kontynuowa³a lot nad Polskê. Por. pil. William Beinbrink, dowódca bombowca, wiedzia³, ¿e uszkodzony samolot nie dotrze do celu. Ze zbiornika ciek³
olej, kolejne silniki odmawia³y pos³uszeñstwa. Decyzja by³a szybka: odbiæ na
tereny zajête przez Armiê Czerwon¹ i ratowaæ siê przed katastrof¹. Amerykanie
szerokim ³ukiem ominêli zajêty przez
Niemców Kraków i skierowali siê na
Gorce. W okolicach £¹cka atak na samotnego Liberatora przypuœci³y trzy
niemieckie myœliwce. Nie pad³ jednak
ani jeden strza³. Okupanci albo nie mieli
amunicji, albo j¹ oszczêdzali widz¹c, ¿e
sekundy dziel¹ p³on¹cy samolot od roztrzaskania siê na stokach gór. Zanim
ci¹gn¹cy za sob¹ ogon k³êbi¹cego siê
dymu bombowiec zanurzy³ siê z leœnej „Liberator w Gorcach” Robert Panek, Krzysztof Wielgus
gêstwinie, kosz¹c prawie 2 hektary lasu,
i znik³ z nieba, za³oga zd¹¿y³a siê uratowaæ, wyskakuj¹c na spadochronach nad pasmem Lubania,
Runka i Kiczory. Po chwili, w rejonie prze³êczy Pañska Prechybka, ciszê rozda³ g³uchy huk. Ostatni z
cz³onków za³ogi wyskakuj¹c z samolotu widzia³, jak dowódca wraca do kokpitu. Do dziœ pozostaje
tajemnic¹, dlaczego nie skoczy³ z innymi. Jeszcze tego samego dnia do Amerykanów dotarli partyzanci z IV Batalionu Nowy Targ 1 Pu³ku Strzelców Podhalañskich, stacjonuj¹cego na „Ska³ce”, w górach nad Ochotnic¹ i wspó³pracuj¹cy z nimi mieszkañcy.”
Komu zawdziêczamy odkrycie tej tajemnicy? Otó¿ w 1983 r. Krzysztof Wielgus – wówczas m³ody
adiunkt Politechniki, wraz z koleg¹ Stanis³awem Bednarzem dotarli do miejsca katastrofy amerykañskiego bombowca B-24 Liberator. W swojej ksi¹¿ce „Liberator w Gorcach” Krzysztof Wielgus tak to
wspomina: „Zaczê³o siê od opowieœci, zas³yszanych od turystów, przewodników i... grzybiarzy, chodz¹cych po Gorcach. (...) Has³o:
gdzieœ tam w Gorcach le¿y samolot,
pobudza³o wyobraŸniê; wydawa³o siê,
¿e gdzieœ w dzikich leœnych ostêpach,
przeroœniêty paprociami, czeka na
swego odkrywcê tajemniczy wrak
maszyny z drugiej wojny œwiatowej”.
Rysunek Liberatora pochodzi z tablicy na miejscu katastrofy Odkrywcy dotarli do mieszkañców
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Jaszczego, m.in. Jana Misiarczyka, gdzie znaleŸli dziesi¹tki czêœci pochodz¹cych z rozbitej maszyny
i w³aœnie 18.09.1983 r. w strugach deszczu, po kilku godzinach poszukiwañ znaleŸli kolejne szcz¹tki
samolotu, a nastêpnie kad³ub i miejsce katastrofy. Wrak le¿a³ potoku Jaszcze w rezerwacie œcis³ym
Gorczañskiego Parku Narodowego w odleg³oœci oko³o 2 km od ostatnich zabudowañ. Dowódca samolotu zosta³ w kokpicie.
Warto te¿ dodaæ, ¿e dok³adnie piêædziesi¹t lat póŸniej, 18.12.1994 r., amerykañscy lotnicy z „Liberatora” – por. Spenser Felt, por. Thaddeus A. Delejewski i por. Edward S. Sichem, spotkali siê w
Ochotnicy z wybawicielami – polskimi partyzantami i mieszkañcami Ochotnicy, którzy opiekowali
siê nimi tu¿ po katastrofie i wspólnie ods³onili pomnik upamiêtniaj¹cy tê katastrofê (w jego kompozycji wykorzystano fragmenty poszycia rozbitej maszyny).
Dzisiaj do miejsca katastrofy pod prze³êcz¹ Pañska Prechybka prowadzi œcie¿ka dydaktyczna Gorczañskiego Parku Narodowego „Dolina Potoku Jaszcze” – mo¿na tu dojœæ tylko z Ochotnicy – nie ma
oznaczonej œcie¿ki ze szlaku prowadz¹cym z Turbacza na Gorc czy te¿ ze schroniska Hawiarska
Koliba. Oprócz widocznego na zdjêciach pomnika znajduje siê tam tablica z map¹ i przebiegiem
zdarzenia. GPN ulokowa³ tu tak¿e sympatyczny drewniany schron turystyczny – œwietne miejsce na
nocleg.
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