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Trenkel, latający 
w tym czasie na 
myśliwcu Messer-
schmitt Bf 109 G-6 
był jednym z naj-
lepszych pilotów 
JG 52, do końca 
wojny odniósł 138 
zwycięstw po-
wietrznych.

W 2014 r. grupa badaczy zrzeszonych w myślenickim 
oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego zwró-
ciła się do Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego 
z prośbą o wyrażenie zgody na rozpoznanie miejsca ka-
tastrofy lotniczej z II wojny światowej w masywie góry 
Mareszka (801 m n.p.m.), położonej w zachodniej czę-
ści Parku. O tym, że zdarzenie takie miało miejsce, krą-
żyły od wielu lat opowieści pośród miłośników histo-
rii lotnictwa oraz turystów odwiedzających bacówkę 
PTTK w Bartnem. Po uzyskaniu stosownego zezwole-
nia, w kwietniu 2015 r. czteroosobowa ekipa badaw-
cza w towarzystwie leśniczego Mirosława Telepa udała 
się na Mareszkę w celu identyfikacji miejsca zdarzenia 
oraz dokonania wstępnych badań powierzchniowych. 
Dzięki informacjom zebranym wcześniej przez leśni-
czego, miejsce katastrofy lotniczej udało się dość ła-
two odnaleźć. Niestety okazało się, że teren wrakowi-
ska (ok. 200 m2) został wcześniej zdewastowany przez 
domorosłych poszukiwaczy, dysponujących detektora-
mi metalu i najprawdopodobniej działających bez ze-
zwoleń na prace archeologiczne. Każde takie narusze-
nie stanowiska i zabranie części artefaktów utrudnia, 
a czasami wręcz uniemożliwia identyfikację typu samo-
lotu, powoduje również zniszczenie wielu elementów 
środowiska przyrodniczego. 

W tym przypadku jednak do badaczy uśmiechnęło 
się szczęście – wśród nielicznych elementów odnalezio-
nych na powierzchni znajdowała się m.in. charaktery-
styczna rura wydechowa, przestrzelona pociskiem kali-
bru ok. 15 mm (później potwierdzono, że pochodzi on 
z silnika rzędowego Mikulin AM-38), a także destrukty 
amunicji do działek kal. 23 mm. Te znaleziska pozwo-
liły na przypuszczenie, że na Mareszce rozbił się dwu-
miejscowy radziecki samolot szturmowy typu Iljuszyn 
Ił-2, najprawdopodobniej w wersji Ił-2m3. Analiza ło-
paty śmigła oraz elementów płatowca, przyniesionych 
przed laty z lasu i przechowywanych przez gospodarzy 
w Bartnem, potwierdziły tę identyfikację. Dalsze oglę-
dziny wrakowiska pozwoliły na przypuszczenie, że sa-
molot uderzył w stok dość płasko, nadlatując z kierun-
ku zachodniego lub północno-zachodniego, przy czym 
prawdopodobnie kapotował, rozpadając się na części. 
Nie stwierdzono śladów dużego pożaru. Do zbadania 
pozostały okoliczności zdarzenia sprzed kilkudziesię-
ciu lat oraz losy załogi rozbitej maszyny.

I tym razem z pomocą przyszli pracownicy Parku, 
Mirosław Telep oraz Bolesław Bawolak, którzy na pod-
stawie posiadanych informacji potwierdzili, że samolot 
ten został zestrzelony w 1944 r. w walce powietrznej, 
jednak jego załoga uratowała się, skacząc na spadochro-
nach. Miejscowa ludność udzieliła im schronienia, a po 
pewnym czasie obaj lotnicy podjęli próbę przejścia li-

„Szturmowik” z Mareszki
nii frontu. Pozostało jedynie zweryfikować tę wersję 
w oparciu o materiały archiwalne – niemieckie, a szcze-
gólnie rosyjskie, przechowywane w Centralnym Archi-
wum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Po-
dolsku. 

Stosunkowo najłatwiej było odnaleźć potwierdzenie 
zestrzelenia ze strony niemieckiej – spośród kilkudzie-
sięciu zwycięstw powietrznych, zgłoszonych w rejonie 
operacji karpacko-dukielskiej przez pilotów Luftwaffe 
oraz lotnictwa węgierskiego, tylko jedno odpowiada-
ło rejonowi znaleziska. Było to zgłoszenie porucznika 
Rudolfa Trenkela, dowódcy 2. eskadry 52 skrzydła my-
śliwskiego (Jagdgeschwader 52), stacjonującej w bazie 
Kraków – Rakowice, który zameldował zestrzelenie sa-
molotu Ił-2 nad miejscowością Bartne w dniu 12 wrze-
śnia 1944 roku, o godz. 16.12. Trenkel, latający w tym 
czasie na myśliwcu Messerschmitt Bf 109 G-6, był jed-
nym z najlepszych pilotów JG 52, do końca wojny od-
niósł 138 zwycięstw powietrznych. Pozostało jedynie 
ustalić z jakiej jednostki była zestrzelona maszyna, kim 
byli członkowie załogi i wreszcie czy udało im się unik-
nąć niewoli. Żmudne poszukiwania informacji w doku-
mentach z rosyjskiego archiwum pozwoliły na odpo-
wiedź na te pytania. 

12 września 1944 r. był ważnym dniem w historii 
operacji karpacko-dukielskiej – wtedy właśnie 1 Kor-
pus Kawalerii Gwardii gen. Wiktora Baranowa przedo-
stał się przez wyrwę w linii frontu na tyły nieprzyjaciela, 
w rejon Myscowa – Polany, gdzie jednak został szyb-
ko odcięty od własnych wojsk. Samoloty 2 Armii Lot-
niczej, przydzielone do wsparcia 38 Armii gen. Kiryłła 
Moskalenki, wykonały tego dnia 163 loty bojowe, ata-
kując cele w rejonie Nowego Żmigrodu, Cieklina, Ożen-
nej oraz kilku miejscowości na terenie Słowacji, w celu 
zatrzymania dopływu niemieckich posiłków. Znaczną 
część pracy bojowej wykonały samoloty szturmowe Ił-2 
z 1 Korpusu Lotnictwa Szturmowego Gwardii. Oprócz 
zadań niszczenia siły bojowej przeciwnika bombami, 
pociskami rakietowymi oraz ogniem broni pokładowej, 
opancerzone „szturmowiki” (nazywane przez żołnie-
rzy niemieckich „czarną śmiercią”), ale także myśliw-
ce, wykonywały loty rozpoznawcze. Ogółem w działa-
niach 12 września 1944 r. 2 Armia Lotnicza straciła nad 
Podkarpaciem jednego myśliwca typu Ławoczkin Ła-5, 
jeden bombowiec Pietlakow Pe-2 oraz trzy szturmow-
ce Ił-2 – w tym, jak się okazało, jednego nad Bartnem. 

Po południu na dalekie rozpoznanie ruchów wojsk 
przeciwnika wysłano z lotniska w Kolbuszowej parę 
samolotów Ił-2 ze 142 pułku lotnictwa szturmowe-
go gwardii (pułk ten wchodził w skład 8 Dywizji Lot-
nictwa Szturmowego Gwardii, 1 Korpusu Lotnictwa 
Szturmowego Gwardii). Pilotami maszyn byli: star-

Porucznik 
Rudolf Trenkel
as JG 52, który 12 września 1944 r. 
zestrzelił Iła-2 nad Bartnem 
(fot. luftwaffe.cz)
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szy lejtnant gwardii Paweł Aleksiejew (dowódca pary) 
oraz jego skrzydłowy, młodszy lejtnant gwardii Szan-
saj Tarnopolski. Zadaniem obu załóg było rozpozna-
nie tyłów nieprzyjaciela wzdłuż dróg Dukla – Tylawa 
– Svidnik oraz Svidnik – Stropkov – Zborov. Począt-
kowo wszystko przebiegało zgodnie z planem i misja 
była blisko szczęśliwego finału. Znad Zborova samo-
loty skierowały się najkrótszą drogą na lotnisko ma-
cierzyste. Niespodziewanie, w rejonie Bartnego zwia-
dowców przechwyciły dwa lub trzy (relacje lotników 
nie są co do tego zgodne) myśliwce przeciwnika, błęd-
nie zidentyfikowane jako Focke Wulfy Fw 190. Niem-
cy zachowywali się bardzo agresywnie, ponawiając ata-
ki z lewej strony, to z dołu, to z góry. Ogień otwierali 
z odległości poniżej 300 m, jednak początkowo strzel-
cy pokładowi radzieckich maszyn trzymali ich na dy-
stans. Wkrótce jednak seria pocisków Messerschmitta 
trafiła w samolot skrzydłowego. Ślad trafienia na od-
nalezionej rurze wydechowej wskazuje na pociski kal. 
13,2 mm z karabinów maszynowych MG-131, umiesz-
czonych w nosie myśliwca. Trafiony silnik zapalił się, 
samolot stracił sterowność i natychmiast zaczął spa-
dać. W międzyczasie Aleksiejew, prowadząc swoją ma-
szynę nisko nad górami, zdołał ujść pogoni. Po powro-
cie na lotnisko zameldował, że załoga Tarnopolskiego 
uratowała się na spadochronach, a ich samolot rozbił 
się w rejonie wsi Bartne. 

Tuż przed upadkiem zestrzelonego Iła-2 obaj człon-
kowie załogi – pilot i strzelec pokładowy – zdołali oca-
lić życie skacząc ze spadochronem. Wylądowali w le-
sie, a wkrótce przedostali się do położonych nieco na 
uboczu zabudowań w rejonie przełęczy Majdan, gdzie 
zostali ukryci przez życzliwych Łemków. Pilot sztur-
mowca odniósł nieznaczne oparzenia twarzy i rąk. Był 
to trzydziestojednoletni mł. lejtn. gwardii Szansaj Ja-
kowlewicz Tarnopolski, ukraiński Żyd, latający bojowo 
od 1943 r. We wrześniu 1944 r. miał na koncie około 
80 zadań bojowych, był więc lotnikiem doświadczo-
nym, kawalerem Orderu Wojny Ojczyźnianej II stopnia 
i Orderem Czerwonej Gwiazdy, które otrzymał za dzia-
łania na Froncie Woroneskim i 1 Froncie Ukraińskim. 
Żeby uzupełnić charakterystykę jego kariery oficerskiej 
dodajmy, że od 1941 r. był członkiem partii komuni-

stycznej, a w ostatnich miesiącach II wojny światowej 
otrzymał awans na lejtnanta i dwa Ordery Czerwonego 
Sztandaru – pierwszy jeszcze za loty z lata 1944. Dużo 
młodszy od niego dwudziestolatek, szeregowy gwardii 
Michaił Siergiejewicz Zyrianow, Rosjanin spod Czela-
bińska, był strzelcem pokładowym obsługującym tylny 
karabin maszynowy systemu Bieriezina kal. 12,7 mm. 
Latał w pułku dopiero od wiosny, ale do chwili zestrze-
lenia zaliczył 32 zadania bojowe, mając udział w strą-
ceniu dwóch samolotów przeciwnika (za co w stycz-
niu 1945 r. otrzymał Order Sławy III stopnia). 

Kilka dni później obaj lotnicy, przez Świerzową Ru-
ską i Świątkową Wielką, za pośrednictwem – jak później 
zeznawali – oddziału partyzanckiego, zostali przekaza-
ni do korpusu gen. Baranowa, który w tym czasie wal-
czył w rejonie Grab – Ciechania, próbując przebić się do 
strategicznej drogi, łączącej Nowy Żmigród ze Zboro-
vem. Sztab korpusu stacjonował w południowej części 
Krempnej. Dnia 20 września 1 Korpus Kawalerii Gwar-
dii przebił się przez Polany i Olchowiec na południową 
stronę granicy, a po kilku dniach walk wyszedł z okrąże-
nia przez lasy pomiędzy Wilsznią a Barwinkiem. W ten 
sposób dość szybko, bo już 26 września, niefortunni 
lotnicy powrócili do swojej jednostki. Z pewnością prze-
szli przez procedurę kontrwywiadu „Smiersz”, który za-
wsze w takich sytuacjach sprawdzał, z kim zestrzeleni 
kontaktowali się w okresie nieobecności w jednostce. 
W każdym razie, do bojowego latania obaj powrócili 
dopiero w styczniu 1945 r.

Góra Mareszka to jedno z wielu miejsc lotniczych ka-
tastrof w Magurskim Parku Narodowym i jego otocze-
niu. Wszystkie one, jako stanowiska archeologii lotni-
czej, winny być miejscami szczególnej troski i ochrony. 
Dalsze, kompleksowe badania, prowadzone z wykorzy-
staniem nie tylko metod archeologicznych, ale przede 
wszystkim – wywiadu z mieszkańcami oraz połączone 
z poszukiwaniem materiałów archiwalnych mogą, po-
dobnie jak w omawianym przypadku, doprowadzić do 
pełnego wyjaśnienia zagadek historii sprzed ponad 70 
lat. Historia lotników Tarnopolskiego i Zyrianowa za-
kończyła się happy endem – ale przecież, pośród ma-
szyn zestrzelonych w tym rejonie w czasie krwawych 
zmagań we wrześniu i październiku 1944 roku, nie bra-

 Formacja samolotów Ił-2m3 w locie, wiosna 1945 r. (fot. waralbum.ru).

Obaj członkowie za-
łogi – pilot i strzelec 
pokładowy – zdołali 
ocalić życie skacząc 
ze spadochronem.
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kowało też lotniczych tragedii. Nie można wykluczyć, 
że w niektórych przypadkach szczątki lotników wciąż 
czekają na godny pochówek. Tak właśnie zdarzyło się 
w 2012 r. w przypadku jednego z najbardziej znanych 
wraków z karpackich pobojowisk – myśliwca Ła-5 spod 
bieszczadzkiego Okrąglika. Szczątki jego pilota przenie-
siono na cmentarz w Baligrodzie dzięki zaangażowaniu 
nadleśnictwa i gminy Cisna oraz grupy badawczej „Orły 
Historii”; obecnie trwają badania nad ustaleniem jego 
tożsamości. Wrak był znany turystom od lat 80. XX w. 
i niejednokrotnie odwiedzany – być może któryś z nich, 
zabierając „na pamiątkę” jakiś sygnowany element sa-
molotu, pozbawił w ten sposób badaczy klucza do iden-
tyfikacji maszyny i lotnika. 

Lotnicze pobojowiska to także miejsca ważne dla 
miejscowej historii – najczęściej świadczą o jej burz-
liwych epizodach, gdyż większość upadków maszyn 
związana jest z masowym wykorzystaniem lotnictwa 
w okresie II wojny światowej. Są to także historie miej-
scowych ludzi, świadków wydarzeń, którzy, gdy to było 
możliwe, pomagali ocalałym lotnikom – a czasami zda-
rzało się, że sami cierpieli w wyniku nalotów. Dzisiaj to 
przede wszystkim szerokie możliwości edukacji histo-
rycznej dla mieszkańców i turystów. Fragmenty wra-
ków samolotów coraz częściej widuje się na lokalnych 
ekspozycjach w całym kraju; również zabezpieczone 
w kwietniu 2015 elementy samolotu z Mareszki zo-
staną przekazane do takiej placówki, w razie jej utwo-
rzenia. Wreszcie, istnieje możliwość powstania w te-
renie „śladów pamięci” o konkretnych wydarzeniach 
w postaci tablic informacyjnych przy szlakach tury-
stycznych, przebiegających w pobliżu miejsc katastrof 
oraz innych epizodów lotniczych. 

Jako uczestnik grupy badawczej pragnę wyrazić po-
dziękowania za otwartość na współpracę oraz pomoc, 
której przy rozwiązywaniu historii z Mareszki doświad-
czyliśmy od Dyrekcji i Pracowników Magurskiego Par-
ku Narodowego. Osobne podziękowania kierujemy do 
leśniczych, Panów Bolesława Bawolaka i Mirosława Te-
lepa, oraz Pana Pawła Worobela z Bartnego, których 
informacje przyczyniły się do wyjaśnienia tej historii.

Piotr Sadowski 
współpraca: 

Dariusz Dyląg, Marta Halama, Łukasz Stożek

Jak to jest być kleszczem? Jak to jest być jastrzębiem? Przed-
stawione w tym numerze książki łączy niezwykła zdolność 
obserwacji i uwaga, jaką ich autorzy potrafią poświęcić in-
nym. Tym razem innymi są zwierzęta. Co ciekawe, istotne 
jest nie tylko to, co robią, lecz również dlaczego zachowu-
ją się w określony sposób i co przeżywają postawione w da-
nej sytuacji. Oczywiście, że nie wiemy jak to jest być kimś 
innym i pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Możemy jed-
nak użyć wspaniałych zdolności, jakimi zostaliśmy obdarze-
ni jako ludzie – wyobraźni i empatii – aby rozszerzać grani-
ce naszych światów.

„J jak jastrząb” to książka autobiograficzna, poetyc-
kim językiem opowiadająca o trudnym okresie jaki nastąpił 
w życiu autorki po śmierci ojca. Helen Macdonald, wykła-
dowczyni na Uniwersytecie w Cambridge, od dzieciństwa 
uwielbiała czytać dzieła dawnych mistrzów sokolnictwa, 
a w dorosłym życiu rozwijała swoją pasję również w prak-
tyce. Mając doświadczenie w polowaniach m. in. z sokołami, 
będąc w żałobie postanawia wyszkolić pierwszego w życiu 
jastrzębia. Początkowy etap oswajania i treningu drapież-
nego ptaka jest dla niej pretekstem do odcięcia się od towa-
rzystwa innych ludzi. Obcowanie z dzikim zwierzęciem i sil-
na więź jaką wkrótce z nim nawiązuje, mocno wpływa na 
postrzeganie przez nią rzeczywistości. Coraz trudniej jest 
jej funkcjonować w społeczeństwie, są chwile, w których 
czuje, że sama zamienia się w jastrzębia, a to co pozostaje 
w niej ludzkie jest jedynie źródłem cierpienia. Książka skła-
nia do refleksji m. in. nad miejscem człowieka w przyrodzie, 
skutkami jego ingerencji w naturalne ekosystemy i moral-
nym aspektem polowań, nie narzucając przy tym określo-
ne go stanowiska. 

„J jak jastrząb”, Helen Macdonald, tłum. Hanna Jankowska, 
wyd. Czarne, Wołowiec, 2016, 352 strony, oprawa miękka.

„Pasaże ku światom zwierząt i ludzi” w oryginalnej, 
niemieckiej wersji językowej, wydane zostały w roku 1934, 
jednak polskiego tłumaczenia doczekaliśmy się dopiero 82 
lata później. Przez ten czas nastąpił wyraźny postęp w bada-
niach dotyczących zmysłów, zdolności poznawczych, czy za-
chowań zwierząt. Jest to klasyczna pozycja, którą trudno po-
lecać jako źródło aktualnej wiedzy naukowej. O wartości tej 
książki decydują inne jej walory. „Pasaże” uczą wrażliwości. 
Zachęcają do otwarcia się na inne możliwości postrzegania 
otoczenia. Nie istnieje jeden obiektywny, uniwersalny świat 
– każdy wystarczająco złożony organizm przyjmuje poprzez 
zmysły tylko to, co może mieć dla niego znaczenie. Nie po-
winno nas dziwić, że inne kształty, kolory, dźwięki, drga-
nia czy zapachy są istotne dla psa i kleszcza, że czas ślimaka 
czy ryby – bojownika płynie inaczej niż ludzki. Po lekturze 
tej pozycji lepiej zrozumiemy zwierzęta, z którymi dzieli-
my domy, a podglądanie zachowań naszych współlokato-
rów z planety Ziemia stanie się jeszcze bardziej fascynujące. 

„A foray into the worlds of animals and humans”, Jakob von 
Uexküll, tłum. Joseph D. O’Neil, wyd. University of Minne-
sota Press, Minneapolis, London, 2010, 274 strony, oprawa 
miękka. Książka w polskim tłumaczeniu Katarzyny Bobro-
wicz z 2016 roku, pod tytułem „Pasaże ku światom zwier-
ząt i ludzi” dostępna on-line w formacie pdf na serwisach re-
searchgate.net i academia.edu

Małgorzata Pichura, 
Magurski Park Narodowy

Przestrzelona rura wydechowa silnika Mikulin AM-38 (AM-38F) 
i jej umiejscowienie w samolocie Ił-2, eksponowanym w Muzeum 
Lotnictwa w Pradze (fot. autora / Wikipedia commons)

Przyroda w nowościach 
 na rynku wydawniczym


