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16 stycznia bieżącego roku w No-
wym Sączu zmarł w wieku 91 lat
Józef Bieniek, urodzony w Li-
brantowej w powiecie nowosądec-
kim, żołnierz Batalionów Chłop-
skich i Armii Krajowej, kapitan
w st. spoczynku, członek Koła
Miejskiego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Przez całe dojrzałe życie Józef
Bieniek, pracując ciężko na utrzy-
manie, ofiarnie angażował się
w różnorodne prace społeczne
i działalność polityczną. Już
w pierwszych dniach hitlerowskiej
okupacji włączył się do walki
z najeźdźcą. Pisał artykuły i wiersze,
drukowane w konspiracyjnej pra-
sie, której był również kolporte-
rem. Organizował komórki chłop-
skiego podziemia i prowadził łącz-
ność między Komendą Obwodu AK
Nowy Sącz a poszczególnymi
skrzynkami dla placówek tereno-
wych w powiecie.

Organizował pomoc materialną
dla wdów i sierot po pomordowa-
nych lub uwięzionych członkach
ruchu oporu. Latem 1944 roku
uczestniczył w organizowaniu Cy-
wilnego Sądu Specjalnego dla po-
wiatów nowosądeckiego i lima-
nowskiego.

Po wyzwoleniu był ścigany
przez UB i do ogłoszenia amnestii
musiał się ukrywać.

Rozwinął bogatą działalność pi-
sarską. Swoje prace drukował
w wielu czasopismach. Jego pasją
była historia Sądecczyzny. Był hi-

storykiem-dokumentalistą. Opu-
blikował m.in. Ziemia Sądecka
w ogniu, Między Warszawą a Bu-
dapesztem, Droga wiodła przez
Orawę, Cichociemni. 

Społeczny Komitet Odnowy
Miejsc Pamięci Narodowej rów-
nież korzystał z jego wiedzy i rad,
a szczególną pomoc uzyskał przy
wydawaniu broszurek przeznaczo-
nych dla sądeckich szkół i biblio-
tek. Autor zrezygnował z należne-
go mu honorarium traktując swo-
ją pracę jako dar dla młodzieży,
a Jego bezinteresowność podykto-
wana była chęcią aktywnego ucze-
stnictwa w procesie jej patriotycz-
nego wychowania.

Za żołnierską służbę i społecz-
ną działalność Józef Bieniek został
wyróżniony wieloma odznaczenia-
mi w tym Krzyżem Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Batalio-
nów Chłopskich, Krzyżem Armii
Krajowej.

Rada Miejska, w uznaniu Jego
zasług dla Sądecczyzny, nadała mu
w 2000 roku tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Nowy Sącz. Był
to w powojennych dziejach miasta
drugi taki przypadek. Pierwszym
Obywatelem Honorowym został
partyzant – żołnierz AK, obecnie
biskup, ks. Józef Gucwa, który
podczas pogrzebu Józefa Bieńka
przewodniczył mszy św. Koncele-
bransami byli miejscowi probo-
szczowie, z którymi zmarły współ-
pracował przy organizowaniu uro-
czystości patriotycznych.

Na miejsce wiecznego spoczyn-
ku odprowadził kpt. Bieńka kape-
lan kombatantów ks. prałat Stani-
sław Czachor w asyście dwóch
księży. W kaplicy cmentarnej poże-
gnał Go przewodniczący Miejskiej
Rady Jerzy Wituszyński, a w imie-
niu Okręgu i Koła Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych prezes Zarządu Leo-
pold Lachowski. W uroczysto-
ściach pogrzebowych wziął rów-
nież udział wiceprezydent miasta. 

Odszedł od nas społecznik wiel-
kiej pracowitości, całym sercem
oddany gromadzeniu i opracowy-
waniu historycznych materiałów,
zawsze gotów do budzenia patrio-
tyzmu wśród społeczeństwa,
a szczególnie młodzieży. Powstała
bolesna luka w naszych szeregach.

Cześć Jego Pamięci!

Jan MAZANEC
Jan KOLEK

Józef Bieniek (1911–2002)

Bolesna strata

W kwietniu 1945 r. opuścił rodzin-
ne strony i z nowym nazwiskiem
Jan Wróbel, osiadł na wsi koło Ino-
wrocławia. Często zmieniał pracę
i miejsce zamieszkania, bo intere-
sowała się nim Służba Bezpieczeń-
stwa. 31 października 1949 r. are-
sztowano go i osadzono w więzie-
niu w Kielcach. Wyrokiem Sądu
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ska-
zano go na karę śmierci, zamienio-
ną potem na 15 lat więzienia. 27

lutego 1957 r. Jan Jurek został
oczyszczony ze spreparowanych
przez UB zarzutów. Po rekonwale-
scencji przeniósł się do Bydgo-
szczy. Otrzymał wiele odznaczeń:
Order Virtuti Militari, Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Walecznych, Krzyż Kampanii
Wrześniowej 1939 r., Krzyż Armii
Krajowej, Krzyż Partyzancki. 

Podziwiam Jana Jurka za mą-
drość wyniesioną z domu rodzin-

nego i wyrażaną tak prosto. W jed-
nej ze swych książek pt.: Ocaleni,
przedstawił brawurową akcję ka-
pitana Antoniego Hedy „Szarego”
z dnia 10 sierpnia 1943 r., w której
rozbito więzienie w Starachowi-
cach. Wydał też pięć tomików
wierszy pod wspólnym tytułem
Wiersze Sercem Pisane. Jan Jurek
zmarł 26 lutego 2002 roku.

Aleksander FAŁCZYK
„Mały Romek”


