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Katastrofa samolotu 

LIBERATOR2

Miejsce katastrofy samolotu LIBERATOR
W nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 roku alianckie lotnictwo podjê³o 
kolejną akcjê zrzutu zaopatrzenia dla walcz¹cej stolicy Polski. Noc 
okaza³a siê jednak bardzo krwawa dla lotników- do bazy nie powróci³o 
szeœæ za³óg. Wœród nich by³a za³oga Liberatora – ciê¿kiego bombowca 
przystosowanego do dokonywania zrzutów na ty³ach wroga. Za³oga 
tego samolotu nale¿a³a do 1586 Eskadry do Zadañ Specjalnych 
Polskich Si³ Powietrznych i utworzona zosta³a na bazie 301 Dywizjonu 
Bombowego w grudniu 1943r., stacjonowa³a na lotnisku Campo 
Cassale ko³o Brindisi w po³udniowo-wschodnich W³oszech. Tej feralnej 
nocy lotnicy wracali ju¿ do W³och, gdy w okolicach Tarnowa zostali 
zaatakowani przez niemiecki myœliwiec. Po krótkiej walce, oko³o 
godziny 2.18, pilot nakaza³ za³odze ewakuacjê, a sam pomimo licznych 
uszkodzeñ bombowca usi³owa³ sprowadziæ maszynê na ziemiê. 
Niestety nie uda³o mu siê to i samolot rozbi³ siê na terenie Olszyn. 

W katastrofie tej zginê³o siedmiu polskich lotników, którzy  zostali 
pochowani na cmentarzu z I wojny œwiatowej w Olszynach, a po 
zakoñczeniu wojny ich prochy zosta³y przeniesione na Krakowski 
Cmentarz Rakowicki. 

Po wojnie przez d³ugie lata uwa¿ano, ¿e w Olszynach odpad³ jeden 
z silników i zginê³o tu piêciu lotników, zaœ 40 km dalej w miejscowoœci 
Banica-Krzywa, rozbi³ siê Liberator z pozosta³ymi dwoma cz³onkami 
za³ogi. Dopiero w latach 90-tych okaza³o siê, ¿e w Banicy rozbi³ siê 
zupe³nie inny samolot Halifax, a w Olszynach spad³ Liberator. Badania 
w tej sprawie prowadzi³o wielu naukowców. Ostatecznie badania 
archeologiczne przeprowadzone w 2006 r. pod kierownictwem dr in¿. 
arch. Krzysztofa Wielgusa potwierdzi³y dwie odrêbne katastrofy.

Muzeum Sanktuaryjne 

i Etnograficzne w Tuchowie 1

Muzeum Misyjne powsta³o przy tuchowskim sanktuarium w 1975 
roku. Zawiera eksponaty dostarczone przez misjonarzy 
redemptorystów pracuj¹cych w Ameryce Po³udniowej, g³ównie 
w Argentynie, Brazylii i Boliwii. Ukazuj¹ one ró¿norodnoœæ ¿ycia 
i dorobku kulturalnego krajów misyjnych. Zbiory usytuowane s¹ w sali 
kolumnowej, mieszcz¹cej siê przy sanktuarium, dziel¹c jedno 
pomieszczenie z ruchom¹ szopk¹, skonstruowan¹ przez jednego 
z polskich redemptorystów. Zebrane eksponaty ilustruj¹ ró¿norodnoœæ 
¿ycia i dorobku kulturalnego krajów misyjnych. Muzeum zawiera tak¿e 
eksponaty flory i fauny wspomnianych terenów oraz przedstawia ich 
bogactwo naturalne. Sanktuarium Matki Bo¿ej Tuchowskiej to jedno 
z najstarszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów w po³udniowo-
wschodniej Polsce, jest najwa¿niejszym oœrodkiem kultu maryjnego 
w diecezji tarnowskiej. Do tego ma³ego miasteczka co roku przyje¿d¿a 
ponad sto tysiêcy pielgrzymów. Przy Sanktuarium dzia³a równie¿ 
Muzeum Sanktuaryjne i Muzeum Etnograficzne. Muzeum Sanktuaryjne 
powsta³o w latach 1993-1994. Wœród eksponatów znajduj¹ siê 
dokumenty przybli¿aj¹ce przebieg rozbudowy koœcio³a, obrazy Matki 
Bo¿ej Tuchowskiej, raporty z przeprowadzonych badañ 
konserwatorskich obrazu oraz szaty liturgiczne z bogatymi haftami. 
Natomiast Muzeum Etnograficzne jest najm³odszym z muzeów 
istniej¹cych przy sanktuarium. Powsta³o w 1997 roku z okazji 60-lecia 
istnienia Ko³a Pszczelarzy w Tuchowie oraz 400-lecia istnienia 
tuchowskiego sanktuarium. Treœæ wystawy zwi¹zana jest œciœle z ¿yciem, 
prac¹ i religijnoœci¹ ludzi mieszkaj¹cych na wsiach w okolicach 
Tuchowa. Z czasem zbiory zosta³y ubogacone przedmiotami 
codziennego u¿ytku z minionych epok. Ofiarowali je zarówno 
mieszkañcy Tuchowa, jak i pobliskich miejscowoœci. Do najciekawszych 
eksponatów nale¿y sprzêt do obróbki lnu, dawne narzêdzia pracy 
rolniczej, lampy naftowe, ozdoby i inne przedmioty codziennego 
u¿ytku w gospodarstwie rolniczym.
(Http://www.museo.pl/content/view/1182/177/)

Katastrofa samolotu

DAKOTA3
W 1944 roku pod koniec wojny 
w rejonie Brzanki miały miejsce 
przynajmniej trzy katastrofy 
samolotowe, w których samo-
loty wojskowe uległy całkowi-
temu zniszczeniu, a członkowie 
ich  załóg  zginęli. 

Jednym z feralnych samolotów 
był samolot DAKOTA. Został on 
zestrzelony 15 grudnia 1944 roku i spadł na stokach Liwieckiej Góry. Do 
dnia dzisiejszego jednak nie ustalono ze stu procentową pewnością kim 
byli członkowie załogi, którzy zginęli. Mimo, iż był to samolot 
amerykański, nie lecieli nim żołnierze amerykańscy, ale raczej Rosjanie 
i być może Polacy, gdyż pod koniec wojny samolotami takimi latały 
mieszane załogi. 

Rozwikłaniem zagadki dotyczącej katastrofy samolotu zajmuje się Pan 
Roman Osika mieszkaniec Jodłówki Tuchowskiej, który zbiera również 
odnalezione w lasach na stokach Liwieckiej Góry pozostałości 
samolotu, które można obejrzeć w jego przydomowym małym 
muzeum.

Cmentarz wojenny nr 163

Tuchów4
Jest jednym z kilku znajduj¹cych siê 
w pobli¿u Tuchowa cmentarzy wojennych. 
Po³o¿ony jest  na wzgórzu na pó³nocny-
wschód od miasta po prawej stronie drogi 
biegn¹cej w kierunku Tarnowa. Bardzo ³atwo 
go zauwa¿yæ gdy¿ znajduje siê on w pobli¿u 
wysokiego krzy¿a milenijnego umie-
szczonego na szczycie wzgórza. Poœrodku 
pola grobowego znajduje siê pomnik, a na 
jednej z jego œcian inskrypcja w jêzyku 
niemieckim, która mówi:
„Nie ubolewajcie nad tym, ¿e nasze usta 
zmilk³y
To nasze groby bêd¹ wam mówiæ 
o  umi³owaniu  Ojczyzny”

Umieszczone na cmentarzu nagrobki wykonane s¹ z betonu i zwieñ-
czone metalowymi krzy¿ami. Dodatkowo nagrobki posiadaj¹ tabliczki  
z  nazwiskami  poleg³ych  ¿o³nierzy. 

Cmentarz kryje cia³a 234 ¿o³nierzy poleg³ych w czasie bitew 20-24 XII 
1914r. i 3-4 V 1915r., z czego 137 poleg³ych to ¿o³nierze armii austro-
wêgierskiej  i  97  to  ¿o³nierze  armii  rosyjskiej. 

Szlakiem Batalionu AK

“Barbara”5
Batalion „Barbara” był jedynym 
zmobilizowanym i w pełni 
ukompletowanym liczącym 
600-700 osób oddziałem 16 pp 
AK. W 1944r. w ramach Akcji 
„Burza” przez 3 miesiące, od 
6 sierpnia do 23 października, 
prowadził działania partyzan-
ckie na terenie ziemi tarno-
wskiej. 

Działania skupiały się w południowej i południowo-wschodniej części 
powiatu tarnowskiego, a szlak bojowy ciągnął się od Podlesia koło 
Machowej, przez Świnogórę, Zalasową, Ryglice, Dobrocin, Ratówki, 
Brzankę, Dąbrówkę Tuchowską, Rychwałd, Suchą Górę, Jamną, Lubinkę 
do Lichwina, gdzie Batalion został rozwiązany. 

Szlak bojowy "Barbary" to liczne zasadzki, akcje dywersyjno - bojowe, 
liczne potyczki z Niemcami, ochrona i obrona cywilnej ludności przed 
obowiązkowymi kontyngentami dla niemieckiego okupanta. 

Miejsca bitew stoczonych przez batalion, znaczą dziś małe leśne 
cmentarze i pomniki na Dąbrach, Brzance czy Suchej Górze.

Cmentarz wojenny nr 150

Chojnik6
Jest to ma³y, jednak piêknie 
zaprojektowany przez Hein-
richa Scholza cmentarz. Znaj-
duje siê tu¿ przy drodze 
Gromnik - Tarnów, wiêc bardzo 
³atwo  do  niego  trafiæ. 

Ciekawa forma adaptacji 
naturalnego terenu dodatkowo 
wp³ywa na atrakcyjnoœæ tego 
miejsca. Cmentarz zosta³ wkomponowany w leœną skarpê, a znajduj¹ce 
siê na nim nagrobki zosta³y umieszczone na dwóch tarasach, 
oddzielonych  kamiennym  murkiem  z  piaskowca. 

Znajduj¹cy siê na cmentarzu pomnik centralny ma kszta³t  antycznego 
he³mu ¿o³nierskiego, który umieszczony jest na postumencie. 
Znajduj¹ siê tu trzy mogi³y zbiorowe i 26 pojedynczych betonowych 
nagrobków z tabliczkami imiennymi, które zwieñczone zosta³y 
krzy¿ami  maltañskimi  dwuramiennymi  i  triumfalnymi. 

Na cmentarzu tym pochowano 40 ¿o³nierzy, w tym 27 ¿o³nierzy armii 
rosyjskiej i 13 nieznanych ¿o³nierzy armii austro - wêgierskiej.

Kirkut w Rzepienniku 

Strzyżewskim12
¯ydowskie „miasteczko” Rze-
piennik ukszta³towa³o siê na 
prze³omie XVIII/XIX w. na 
pograniczu Rzepiennika Bisku-
piego i Rzepiennika Strzy-
¿ewskiego. Pojedyncze rodziny 
¿ydowskie osiedli³y siê w s¹-
siednich wsiach. W po³owie 
XIX w. w rzepiennickiej parafii 
mieszka³o ponad 600 ¿ydów, 
w 1910 - 532, a w 1939 r. ju¿ tylko 300. Posiadali w³asny cmentarz 
i synagogê; w 1892 r. rabinem by³ Baruch Templer. ̄ ydzi trudnili siê 
drobnym handlem, prowadzili sklepiki i karczmy, w ich rêkach by³a 
dworska   propinacja. W ci¹gu wspólnego z katolikami zamieszkiwania 
w Rzepiennikach nie odnotowano przypadków wzajemnych niechêci. 
W czasie II wojny œwiatowej niemal wszyscy ̄ ydzi rzepienniccy zostali 
wymordowani. Miejscem zag³ady sta³ siê las D¹bry. W nim to 11 
sierpnia 1942r. hitlerowcy rozstrzelali 364 ¯ydów. Wczeœniej 
kilkanaœcie osób, g³ównie m³odych mê¿czyzn, wywiezionych zosta³o do 
obozu w P³aszowie. Ocaleli nieliczni dziêki pomocy m.in. W³adys³awa 
Martyki, Stanis³awa Gogoli, Daniela Kwaœnego, Jana Szymañskiego 
i Franciszka Kazanowskiego. Nie ma ju¿ ¿ydowskiego „miasteczka” 
Rzepiennik. Za „miastem” pozosta³ kirkut z kilkudziesiêcioma 
macewami oraz obramowany grób w D¹brach - miejsce spoczynku  
ofiar  hitlerowskiej  kaŸni.

Kirkuty13
Kirkut to cmentarz żydowski. 
Zgodnie z nakazami religii 
cmentarze żydowskie budo-
wano poza obszarem miasta. 

Na cmentarzu wydzielano 
osobne kwatery dla kobiet 
i dla mężczyzn. Nagrobki na 
takich cmentarzach zdecy-
dowanie różnią się od nagro-
bków na cmentarzach katolickich. Mają one formę macew, czyli 
kamiennych tablic osadzonych w ziemi. Górną część macewy wypełnia 
płaskorzeźba,  dolną  zaś  inskrypcja. 

Płaskorzeźby mają znaczenie nie tylko dekoracyjne, lecz także 
symboliczne – ich elementy przedstawiają w sposób mniej lub bardziej 
oczywisty różne cechy zmarłego. Np. dla kapłana - złożone w geście 
modlitwy  dłonie,  dla  uczonego - korona. 

Na terenach gdzie zamieszkiwała ludność żydowska, bardzo często do 
dnia dzisiejszego zachowały się małe cmentarze żydowskie. Tak jest na 
przykład  w  Ryglicach,  Rzepienniku  Strzyżewskim  i  Ołpinach. 

Cmentarz wojenny nr 32

Szerzyny17
Autorem projektu tego cmen-
tarza jest Johann Jäger pocho-
dz¹cy z Drezna, bêd¹cy z wy-
kszta³cenia rzeŸbiarzem. Artysta 
ten by³ kierownikiem artysty-
cznym okrêgu cmentarnego 
Jas³o II. Swoje ciekawe, nie-
konwencjonalne projekty za³o-
¿eñ cmentarnych wkompo-
nowywa³ w otaczaj¹cy krajo-
braz. 

Cmentarz nr 32 znajduje siê po prawej stronie drogi Szerzyny-
Swoszowa, w odleg³oœci oko³o 1,5 km od centrum miejscowoœci. Nad 
cmentarzem góruje pomnik w kszta³cie krzy¿a, wkomponowany 
w kamienne ogrodzenie. Wyryta w jêzyku niemieckim na kamiennej 
tablicy coko³u inskrypcja g³osi: „Ofiarujcie minutê modlitwy, Dla 
Was  oddaliœmy  lata  naszego  ¿ycia”.  

Pojedyncze mogi³y poleg³ych zwieñczone s¹ metalowymi krzy¿ami 
z emaliowanymi tabliczkami imiennymi, a mogi³y zbiorowe rosyjskich 
¿o³nierzy zwieñczone zosta³y dwuramiennymi krzy¿ami lotaryñskimi. 
Spoczywa tutaj 134 ¿o³nierzy, z czego 17 z armii austro-wêgierskiej 
i 117  z  armii  rosyjskiej.

Cmentarz wojenny 34 

Ołpiny18
Cmentarz został ulokowany wśród pól 
wysoko nad wsią. O tym jak do niego trafić 
informuje oryginalny zachowany kamienny 
drogowskaz, znajdujący się w Ołpinach obok 
budynku dawnej szkoły. 

Cmentarz zaprojektowany został przez 
Johanna Jägera na planie koła z bastio-
nowymi wypustkami mieszczącymi w zało-
mach pole grobowe. Nagrobki rozlokowane 
są w okrężny sposób w sześciu rzędach. 

Na  zachowanych  mogiłach  znajdują  się 
krzyże w różnych formach, jednak w przeciwieństwie do innych 
cmentarzy wojennych, nie zachowały się tabliczki imienne. 
Pochowanych jest tu aż 577 żołnierzy spoczywających w mogiłach 
pojedynczych i zbiorowych. Są to żołnierze z armii austro-wegierskiej - 
127 żołnierzy, 84 żołnierzy armii niemieckiej oraz 366 żołnierzy armii 
rosyjskiej. 

Część z pochowanych tu żołnierzy to zmarli z powodu odniesionych ran 
w polowym szpitalu, działającym tutaj jeszcze jakiś czas po przejściu 
frontu.

Cmentarz wojenny nr 167 

Ryglice19
Zaprojektowany przez Hein-
richa Scholza cmentarz po³o-
¿ony jest poœród pól i ³¹k w po-
bli¿u ryglickiego cmentarza 
parafialnego. 

Cmentarz zosta³ za³o¿ony 
w miejscu widokowym i oto-
czony jest starymi potê¿nymi 
dêbami i jesionami. Otoczony 
jest pe³nym kamiennym ogrodzeniem z monumentalną bram¹ 
wejœciow¹  w  kszta³cie  ³uku. 

Na cmentarzu spoczywa 312 ¿o³nierzy, w tym 187 ¿o³nierzy armii 
austro-wêgierskiej oraz 125 ¿o³nierzy armii rosyjskiej. Pochowani 
zostali zarówno w mogi³ach zbiorowych jak i w pojedynczych grobach. 
Nagrobki zwieñczone s¹ krzy¿ami o ró¿nych formach, a na coko³ach 
nagrobków  umieszczone  zosta³y  tabliczki  imienne. 

Poœród grobów znajduje siê równie¿ pomnik zwieñczony krzy¿em, a na 
jego postumencie znajduje siê wnêka z tablic¹ inskrypcyjn¹ z której 
mo¿na odczytaæ napisan¹ w jêzyku niemieckim sentencję: „̄ aden 
wieniec  nie  zdobi  godniej  czo³a  ni¿  mi³oœæ  Ojczyzny”.

Pomnik AK - Gilowa Góra20
Gilowa Góra jest szczytem we wschodniej 
czêœci Pasma Brzanki na Pogórzu Ciê¿-
kowickim, po³o¿onym na pó³noc od wsi 
Swoszowa w gminie Szerzyny i na po³udnie 
od Kowalowej w gminie Ryglice, na wschód 
od g³ównej kulminacji Brzanki. 

Okoliczne lasy by³y podczas II wojny 
œwiatowej terenem dzia³ania oddzia³ów 
partyzanckich Armii Krajowej. W nocy z 17 
na 18 sierpnia 1944 roku, ¿o³nierze 
I Batalionu 5 Pu³ku Strzelców Podhalañ-
skich AK pod dowództwem por. Edwarda 
Przyby³owicza ps. Bem, zorganizowali 
udan¹  zasadzkê  na  kolumnê  niemieckich 
ciê¿arówek, zd¹¿aj¹cych z Tarnowa w stronê Szerzyn. W efekcie bitwy 
kolumna zosta³a rozbita, a partyzanci zdobyli znaczne iloœci broni 
i amunicji. 

Obecnie na Gilowej Górze, na miejscu bitwy znajduje siê pomnik 
z napisem: "W tym miejscu w dniu 17 VIII 1944r. ¿o³nierze I Batalionu 
5 Pu³ku Strzelców Podhalañskich AK odnieœli zwyciêstwo nad udzia³em 
tarnowskiego  gestapo". 

(http://pl.wikipedia.org/)

Kurhan żołnierzy AK

Sucha Góra10
Kurhan na Suchej Górze w Poli-
chtach, usytuowany jest przy 
szczycie na skraju lasu, nieda-
leko skrzy¿owania szlaków 
turystycznych ¿ó³tego i zielo-
nego. Ten symboliczny pomnik 
poœwiêcony jest pamiêci 
partyzantów poleg³ych w tym 
miejscu 12 wrzeœnia 1944 roku. 
Ma on kszta³t nieregularnego 
kopca. Wykonany jest z ciosów piaskowca ciê¿kowickiego, a jego 
zwieñczeniem jest wysoki metalowy krzy¿ z widoczn¹ lilijk¹ harcersk¹, 
z wpisanym w ni¹ znakiem Polski Walcz¹cej. Krzy¿ ten wykonany zosta³ 
przez ¿o³nierza batalionu strz. Anzelma Wajszle ps. "Kubuœ". 

W po³udniowo-wschodniej czêœci kurhanu jest umieszczona 
pami¹tkowa tablica, na której widnieje napis: „̄ o³nierzom Szarych 
Szeregów, partyzantom 4 Kompani "Ewa" I Batalionu "Barbara" Armii 
Krajowej poleg³ym w walce z Niemcami w dniu 12 wrzeœnia 1944 roku: 
Œp. Wiktor Boñczyk "Piechociñski" lat 19, Œp. Tadeusz Czupiel 
"Zaskroniec" lat 18.  Czeœæ  ich  pamiêci!”

Cmentarz partyzancki AK

oddziału Regina II - Dąbry11
Id¹c niebieskim szlakiem z Rze-
piennika w stronê Ciê¿kowic, 
warto na chwilê zatrzymaæ siê 
na D¹brach. Znajduje siê tutaj 
niewielki cmentarz partyzancki, 
na którym spoczywaj¹ ¿o³nierze 
walcz¹cy w jednym z kilku 
oddzia³ów batalionu „Barbara” 
- „Regina II”. Zginêli oni pod-
czas nierównej potyczki z nie-
mieckim okupantem w nocy 17 paŸdziernika 1944 roku. Niemcy 
rozpoczêli akcjê ostrzeliwania stodo³y, w której ukrywali siê partyzanci, 
w skutek czego zaczê³a ona p³on¹æ. Wyrwani ze snu partyzanci zaczêli 
siê broniæ, jednak przewaga wroga by³a zbyt du¿a. Spoœród 29 ¿o³nierzy 
polskiego oddzia³u 18-tu ponios³o œmieræ na miejscu, a 10-ciu 
(w wiêkszoœci rannych), którzy prze¿yli, Niemcy wziêli do niewoli 
i odes³ali póŸniej do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Z ca³ego 
oddzia³u prze¿y³o tylko kilka osób, wœród nich by³ Jerzy Pertkiewicz, 
pseudonim „Drzazga”, który dzieñ wczeœniej zosta³ wys³any 
z meldunkiem do kapitana "Leliwy". Na cmentarzu znajduj¹ siê dwie 
tablice pami¹tkowe, jedna poœwiêcona „Partyzantom Armii Krajowej 
Oddz. Regina II poleg³ym 17 X 1944 w walce z hitlerowskim najeŸdŸc¹ 
o wolnoœæ Ojczyzny”, natomiast druga z tablic poœwiêcona jest 
„Partyzantom Armii Krajowej Oddzia³u Regina II rannym 17 X 44 
i  straconym  w  obozie  koncentracyjnym  Gross-Rosen”.

Cmentarz wojenny nr 153

Siedliska7
Cmentarz ten wyróżnia się 
spośród innych materiałem 
użytym do budowy nagrobków. 
Wszystkie bowiem one wyko-
nane zostały z drewna. Twórca 
projektu - Heinrich Scholz, 
nadał im formę kapliczek 
zakończonych półkol iście 
i zwieńczonych małymi metalo-
wymi krzyżykami. Na cmen-
tarzu pochowanych jest 10 nieznanych żołnierzy, w tym 5 żołnierzy 
armii rosyjskiej i 5 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Cmentarz 
położony jest w Siedliskach na wzniesieniu po prawej stronie lokalnej 
drogi, oddalony od głównej drogi do Tuchowa o około 150 m.

Cmentarz wojenny nr 183

Siemiechów8
Cmentarz ulokowany zosta³ na Siemie-
chowskim cmentarzu parafialnym. Cieka-
wym elementem cmentarza jest kaplica 
cmentarna. Wzniesiona zosta³a na planie 
kwadratu, a w jej mensie o³tarzowej 
umieszczona zosta³a p³askorzeŸba przedsta-
wiaj¹ca œw. Jerzego walcz¹cego ze smokiem, 
która jest jedn¹ z niewielu p³askorzeŸb 
umieszczanych na galicyjskich cmentarzach 
wojennych. Projektantem cmentarza by³ 
Heinrich Scholz. Na cmentarzu pochowano 
138 ¿o³nierzy, z czego 132 ¿o³nierzy armii 
austro-wêgierskiej i 6 ¿o³nierzy armii 
rosyjskiej.

Muzeum parafialne 
w Rzepienniku Strzyżewskim9

Muzeum powstało w 1992 r. Mieści się w salach Domu Parafialnego. 
Jego twórcą był pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła 
Miłosierdzia Bożego ks. dr Władysław Bochenek. W muzeum 
zgromadzono dzieła sztuki z okresu XVIII – XX w. – zarówno o tematyce 
religijnej, jak i świeckiej. Na szczególną uwagę zasługują obrazy 
twórców młodopolskich: Wlastimila Hofmana, Jacka Malczewskiego, 
Franciszka Krudowskiego, Szymona Czechowicza, Ludwika Stasiaka. 
Muzeum posiada prace współczesnych artystów m.in. rzeźby 
Bronisława Chromego, Jerzego Bandury, Józefa Janosa artysty 
ludowego z Dębna, Jana Bajorka rzeźbiarza - kowala z Rzepiennika 
Strzyżewskiego. 
Liczne dzieła sztuki znajdują się w kościele oraz w jego otoczeniu. 
W bibliotece parafialnej zgromadzono książki autorstwa ks. dr Jana 
Bochenka  oraz  publikacje  dotyczące  Rzepiennika. 

Cmentarz wojenny nr 114

Rzepiennik Strzyżewski14
Cmentarz ulokowany jest na 
terenie cmentarza parafialnego 
w jego tylnej czêœci. Jest ³atwo 
zauwa¿alny za spraw¹ pomni-
ka, który znajduje siê w jego 
centralnym punkcie. Jest to 
potê¿ny kamienny obelisk, na 
jednej z jego œcian znajduje siê 
wnêka, w której umieszczony 
jest kamienny krzy¿. Promie-
niœcie od obelisku rozchodz¹ siê rzêdy mogi³. Na cmentarzu 
pochowanych jest 148 ¿o³nierzy walcz¹cych w bitwach I wojny 
œwiatowej w dniach: 16-17 XII 1914r., oraz 3 V 1915r. Spoczywa tu 
18 ¿o³nierzy armii austro-wêgierskiej, 129 ¿o³nierzy armii rosyjskiej 
i  1  ¿o³nierz  nieznany. 

Izba regionalna - Zapiecek

w Rzepienniku Suchym15
Izba powstała w roku 2000 z inicjatywy pracowników GOK-u i zajmuje 
pomieszczenia Ośrodka Kultury w Rzepienniku Suchym. Zbiory 
„Zapiecka” to przede wszystkim relikty ludowej kultury materialnej. Są 
tu stroje ludowe, instrumenty muzyczne, plastyka obrzędowa, naczynia 
gliniane, pamiątki z wojen światowych, a także z czasów PRL-u. 
„Zapiecek” wspiera i uwiarygadnia działalność zespołów folklo-
rystycznych wskrzeszających ludowe tradycje i obyczaje. Spotyka się 
w  nim  młodzież  na  lekcjach  historii. 

Każdy kto tu przychodzi, wychodzi z wyobrażeniem jak kiedyś żyli 
mieszkańcy Rzepiennika. W oddzielnych salach Ośrodka Kultury 
prezentowane są wymiennie obrazy młodych twórców pochodzących 
z gminy Rzepiennik. „Zapiecek” można zwiedzać w godzinach pracy 
domu  kultury. 

Pomnik Armii Ludowej

na Zakobylu16
Pomnik znajduje siê w Czermnej 
p r z y  d rod z e  b i e g n¹c e j  
wier zchowin¹, nazywan¹ 
potocznie przez miejscowych 
Koby³¹. Poœwiêcony jest on 
poleg³ym w walce o wolnoœæ 
i socjalizm. Szczególnie s¹sie-
dnia wieœ Jab³onica by³a pod-
czas II wojny silnym oœrodkiem 
Armii Ludowej. 
Nie do koñca wiadomo komu dok³adnie zosta³ poœwiêcony ten pomnik 
jednak wa¿ne jest, ¿e pomimo up³ywu wielu lat i pomimo wielu zmian 
politycznych w Polsce, ten pomnik nadal stoi bêd¹c œwiadkiem dawnej 
historii.
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