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O tajemnicy okocimskiego przydro nego krzy a
Pojawi a si! wreszcie wyczekiwana
przez wszystkich wiosna. Porz"dkujemy po zimie nasze domy i ogrody.
Nie zapominamy tak#e o przydro#nych
kapliczkach, które s" ciekawym elementem naszego rodzimego krajobrazu.
Przyzwyczaili$my si! do ich widoku, nie
zawsze jednak zdajemy sobie spraw!
z niezwyk ych okoliczno$ci zwi"zanych
z ich powstaniem. Gdyby mog y mówi%,
ods oni yby nam z pewno$ci" wiele tajemnic znanych miejsc, opowiedzia yby
o tragediach, nadziejach, oczekiwaniach, dziwnych i ciekawych ludzkich
historiach. Przydro#ne kapliczki, krzy#e, figury jednak nie mówi", dlatego
trzeba utrwala% szybko to, co pozosta o
jeszcze w pami!ci starszych ludzi, gdy#
nieub agany czas sprawia, #e ta wiedza
przemija wraz z nimi. Przywilejem d ugiego #ycia jest mo#liwo$% przywo ania
z pami!ci osób i zdarze&, które dla wielu
m odych s" jedynie legend"- tak o próbie
ocalenia od zapomnienia pisa niegdy$
Czes aw Mi osz. Kieruj"c si! w a$nie
jego maksym", ocalamy w dzisiejszym
artykule resztki wiadomo$ci o jednym
z wielu okocimskich przydro#nych
obiektów sakralnych. Jest to osadzony
na kamiennym czworobocznym postumencie #eliwny krzy# z wizerunkiem
Chrystusa. Znajduje si! on na posesji
pa&stwa Stachurów w centrum wsi,
przy g ównej drodze Okocimia. O tym
miejscu z niezwyk ym wzruszeniem opowiada wnuczka Adamusów – El#bieta
Pajor, tu bowiem do 1968 roku by o jej
gniazdko rodzinne. Pó'niej dom z du#ym ogrodem zosta sprzedany pa&stwu
W"som, a obecnie jego w a$cicielami
s" pa&stwo Maria i Jan Stachurowie.
El#biet! najbardziej interesuje historia stoj"cego w ogrodzie zabytkowego
krzy#a, skrywaj"cego wiele tajemnic jej
rodziny. Jest wdzi!czna panu Konradowi Brali ( zi!ciowi p. Stachurów )za to,
#e z w asnych funduszy odnowi w roku
2014 ten nieco zniszczony ju# przez czas
obiekt sakralny.Dzi$ zachwyca on swoim pi!knym wygl"dem nie tylko mieszka&ców wsi, ale tak#e przyje#d#aj"cych
do Okocimia go$ci.
– Czy zachowa y si! jakie$ $lady
w pami!ci ludzi dotycz"ce okoliczno$ci
powstania tego zabytkowego krzy#a?pytam El#biet! w czasie jednej z rozmów
na ten temat.
No có , czas nieub!aganie zaciera
"lady, ale pewne okruchy wspomnie#
jeszcze zosta!y. W moim domu ju od
dzieci#stwa s!ysza!am, e krzy ufun-

dowa! mój pradziadek Józef Adamus
w roku 1890 i e jest to jeden z najstarszych obiektów sakralnych Okocimia. Ta
bardzo lakoniczna informacja wystarcza!a mi jednak tylko do pewnego czasu. Chcia!am wiedzie$ wi%cej, ods!oni$
r&bek rodzinnej historii. Poszukiwanie
w albumach, a tak e rozmowy z wieloma
lud'mi utwierdzi!y mnie w przekonaniu,
e jeszcze nie jest za pó'no, by ocali$ od
ca!kowitego zapomnienia ciekaw& histori%. Okaza!o si% bowiem, e mieszkaniec
Okocimia pan Stanis!aw Jaskó!ka zna
z przekazu ustnego histori% okocimskiego
krzy a, wi%c przytaczam jego wersj%.
„By!em wtedy m!odym ch!opakiem,
który pas! krowy na okocimskim stoku.
W tych okoliczno"ciach dosz!o do rozmowy z panem Wiktorem Adamusem. Opowiada! ciekawie o dawnych dziejach, a
ja ch!on&!em ka de s!owo. W pewnym
momencie zapyta!em o stoj&cy na jego
posesji eliwny krzy . To, co us!ysza!em
wtedy, g!%boko utkwi!o w mojej pami%ci. Pan Wiktor opowiedzia! znan& mu
legend% dotycz&c& ufundowania przez
jego ojca Józefa Adamusa pami&tkowego krzy a. Podobno w tym miejscu
ros!a niegdy" bardzo stara, pusta ju
w "rodku wierzba, która stanowi!a
"wietn& kryjówk% nie tylko dla dzieci.
Gdy w latach osiemdziesi&tych XIX
wieku przechodzi!y przez Okocim wojska
austriackie, domy by!y pl&drowane przez
o!nierzy, a m!ode kobiety, aby unikn&$
ha#by zgwa!cenia, musia!y kry$ si%
w ró nych miejscach. Marianna (z domu
(wioro), m!oda ona Józefa Adamusa,
a matka mojego rozmówcy, podobnie jak
inne kobiety chcia!a unikn&$ gro &cego

jej niebezpiecze#stwa. Skry!a si% wi%c
w starej wierzbie i modli!a gorliwie
o ratunek od ha#by, a nawet "mierci.
Jej modlitwy zosta!y wys!uchane. Gdy
wojsko wysz!o z Okocimia, Marianna
Adamusowa, ca!a jeszcze dr &ca ze
strachu, opu"ci!a swoj& kryjówk%. Po
pewnym czasie wraz z m% em Józefem
postanowili podzi%kowa$ Bogu za uratowanie i ufundowali pami&tkowy krzy ,
który postawiono w miejscu wyci%tej
wierzby.”
-Z zapartym tchem s!ucha!am opowie"ci pana Stanis!awa- mówi El#bieta
- przekaz ustny nara ony jest jednak
cz%sto na drobne przeinaczenia. Tak jak
w ka dej legendzie, niezmienne jest j&dro
sprawy. Dla mnie stoj&cy na dawnej
posesji moich dziadków i pradziadków
krzy zawsze b%dzie przypomina! wspomniane wydarzenie.
Podobne historie rodzinne zwi"zane
s" na pewno z innymi przydro#nymi kapliczkami, krzy#ami, figurkami. Warto
o nich opowiedzie%, aby „arka przymierza mi!dzy starszymi a m odszymi laty”
nie zosta a zniszczona.
O ludzka pami%ci!
Ile kryjesz jeszcze tajemnic
OKOCIMSKIEJ WSI?
Ile obrazów zamkni%tych
w twoich szufladach
Czeka wci& na odkrycie?
O ludzka pami%ci!
Trzeba ci% !apa$
jak trwo nego motyla
I przyszpili$ w muzeum
WSPOMNIE)!!!
Wys ucha a: Bogumi a Put
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