


„Nad Dłubnią" Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej

Michatowice I nr 101,32-091 Michałowice,
tel. 12/3885037, tel/fax: 12/3885016

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej powstało z po-
trzeby serc ludzi, którzy niejednokrotnie w przeszłości podejmowali
rozmaite inicjatywy na rzecz tutejszej społeczności.

Wystarczy przytoczyć wykonanie i zamontowanie tablic ostrze-
gawczych dla kierowców wzdłuż trasy E-7, Kalendarz Michałowicki
2000, z którego dochód przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu
wakacyjnego młodzieży nad morze i na potrzeby dzieci z Domu
Dziecka w Sieborowicach, wspieranego również wielokrotnie innymi
akcjami.

Powyższe działania uświadomiły nam, że w wielu spośród nas
drzemie potrzeba uaktywnienia własnego potencjału i możliwości
dla dobra własnego środowiska i że wszelkie poczynania oraz kon-
kretne akcje zaowocują dobrymi efektami w gronie podobnie myślą-
cych społeczników.

Zależy nam na tym, aby wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice
mogli mieć wpływ na kształtowanie oblicza tego podkrakowskiego
zakątka w sferze kultury, historii i obrzędowości lokalnej. Nawiązu-
jąca się spontanicznie współpraca z przedstawicielami sąsiednich
gmin i powiatów sugeruje możliwość poszerzenia opracowań niektó-
rych tematów i próbę przedstawienia ich w skali regionu.

Pierwsze spotkanie członków Stowarzyszenia odbyło się 13 mar-
ca 2003 r. a 30 czerwca tegoż roku Sąd Krakowski zarejestrował Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią".

Sądzimy, że umieszczenie w nazwie Stowarzyszenia imienia rze-
ki łączącej wiele osiedli w naszej gminie jest odpowiednim odniesie-
niem do połączonych inicjatyw jego członków w zakresie działań
kulturotwórczych, promujących Michałowicką Ziemię, pełną ma-
lowniczych plenerów i miejscowości dumnych ze swej wielowieko-
wej tradycji historycznej, rolniczej, rzemieślniczej i etnograficznej -
dającej mocną podstawę poczucia tożsamości lokalnej oraz możliwo-
ści nowoczesnego, wzbogaconego ową tradycją rozwoju naszej „ma-
łej Ojczyzny".

Członkowie założyciele:
Anna Boczkowska, Adam Bubka, Ewa Golińska, Stanisław Kałwa,
Elżbieta Kwaśniewska, Zbigniew Lankosz, Maria Lorenz, Stanisław
Lorenz, Marta Maracha, Jacek Nowak, Jan Sas, Elżbieta Siekierzyńska,
Helena Sołtys, Edward Szarek, Zofia Puchalska-Wilk, Krzysztof Wilk.

Zarząd:
Jan Sas - prezes
Elżbieta Kwaśniewska - wiceprezes
Zofia Puchalska-Wilk - sekretarz

Członkowie Zarządu:
Zbigniew Lankosz
Jacek Nowak

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Lorenz
Elżbieta Siekierzyńska
Helena Sołtys

Grono Stowarzyszenia sukcesywnie powiększa się o nowych
członków, sympatyków i sponsorów a jego lista nadal jest otwarta.

Siedzibą Stowarzyszenia, dzięki życzliwości p. dyr. J. Kozłow-
skiego, jest Gimnazjum im. Adama Kardynała Sapiehy w Michałowi-
cach. Tutaj, lub gościnnie w „Stodółce", mają miejsce comiesięczne
spotkania robocze.

Stowarzyszenie, nie prowadząc działalności gospodarczej, dys-
ponuje funduszami pochodzącymi ze składek członkowskich a także
korzysta z dotacji docelowych od sponsorów.

Opracowanie: Helena Sołtys
Fot: Jan Sas i Krzysztof Wilk

Na okładce:

Tekst tej najstarszej polskiej kolędy odnalazł
w końcu XIX w. Aleksander Bruckner-
w zbiorach biblioteki Załuskich w Petersburgu
Znajdowała się w rękopisie Kazań na Boże
Narodzenie, należących do praskiego magistra
Szczekany - późniejszego spowiednika Królo-
wej Jadwigi - opatrzonych datą 1424.

Na podst .Wigilia - czas oczekiwania, czas
magii", Hubert Czachowski i Iwona Święch,
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2000.

Fot. choinki - Jacek Kubina - za zezwoleniem Dyrekcji Muzeum Etnogra-
ficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie - przedruk z wydawnictwa
z wystawy „Dzieje polskiej choinki" - 2002.



Przeczytajmy, porównajmy i może przez
chwilę zamyślmy się nad wspomnieniem
dnia wigilijnego sprzed stu lat, tak odmien-
nie przeżywanego przez naszych pradziad-
ków...

Wigilia była dniem roboczym, bar-
dzo pracowitym dla wszystkich człon-
ków rodziny. Od rana sprzątano, myto,
malowano i bogato zdobiono izbę, przy-
gotowywano świąteczne potrawy, pra-
cowano w obejściu i oporządzano in-
wentarz.

Z każdej prawie czynności wypro-
wadzano wróżby na rok przyszły. I tak
na przykład - wszystkie śmieci należało
podrzucić pod próg sąsiadowi, spodzie-
wając się, że robactwo powędruje tam
wraz z nimi; pilnowano, by pierwszym
gościem w tym dniu był mężczyzna, bowiem to on właśnie przynosił
zdrowie na cały rok, wróżąc swą obecnością męskiego potomka,
jeżeli w domu znajdowała się ciężarna kobieta. Pogodny dzień wigilii
zapowiadał dobry urodzaj - mawiano „Wilia jasna - stodoła ciasna".

Magiczną rolę w marzeniach wigilijnych pełniła słoma i wykona-
ne z niej rekwizyty. Przypisywano jej moc potęgującą wegetację
i broniącą przed złem.

Po zmroku gospodarz przybijał (szydłem pośrodku głównej belki
u powały) równoramienny krzyż ze słomy, zaś umieszczony obok
nóż, rdzewiejąc z jednej lub drugiej strony obwieścić miał nieurodzaj
na żyto lub pszenicę.

W szpary desek i za obrazy wtykano „kopy" - wiązeczki ze
ździebeł słomy, równe ilości kop zboża zebranego w czasie żniw, co
miało zagwarantować nie gorsze zbiory w roku następnym.

Za stołem, u zbiegu dwóch law, ustawiano snop zwany Aniołem
Stróżem lub Królem.

Na koniec, gospodarz równomiernie rozścielał na stole słomę
owsianą lub żytnią, przywiązując ją do tegoż stołu w poprzek lekko
skręconymi powrósłami. Na tak przygotowanym „obrusie" kładzio-
no „kukiełkę" - jedyny kupowany przysmak na stole wigilijnym,
rozkładano dwanaście nowych łyżek oraz dwanaście (jak miesięcy
w roku) cebulowych miseczek ze świeżo przekrojonej na pół cebuli,
w które sypano nieco soli. Do wieczerzy sprawdzano, gdzie sól naj-
bardziej zwilgotniała, wskazując na duże opady w danym miesiącu.

Pośrodku stołu, w gnieździe uformowanym z siana, stawiano mi-
skę z barszczem owsianym i grzybami. Ten postny żur, na kwasie
z owsianych otrąb spożywano jako pierwszy. Pod misą kładziono
opłatek, pozostałe zaś potrawy stawiano w garnkach na ławie. Były
wśród nich rozmaite polewki:

Wigilia w chacie wiejskiej
(reprod. z „Kłosy" 1878)

popłocha - suszona rzepa gotowa-
na z mąką i mlekiem,
garus - gotowane na gęsto śliwki
suszone, zasiwione mlekiem, po-
dawane do kaszy jaglanej,
karpiele - drobno pokrojona bru-
kiew ugotowana na mleku i wo-
dzie, podawana z gotowaną fasolą,
siemieniatka - bardzo „stara" zupa,
przygotowywana ze względu na
dziadków w rodzinie, przez młod-
szych uważana za niesmaczną, ro-
biona z rozparzonego siemienia
lnianego, ucieranego, cedzonego
i zaprawionego mąką.

Do większości polewek „przybierano"
ziemniaki, które nieumiejętnie upra-
wiane, dające niewielkie zbiory, trak-
towano jako rarytas i wydzielano po

kilka sztuk. Oprócz polewek jedzono:
- urżnięte kluski - z grubo pokrojonych pasków ciasta z żytniej

mąki z miodem i makiem,
groch - na rzadko, nieco roztarty.

Pito herbatę z suszonych liści poziomek i piwo.

W czasie wieczerzy wigilijnej, zwanej Obiadem lub Obiadem
Adama i Ewy, po wspólnym zmówieniu na klęczkach modlitwy,
zasiadano wokół stołu, kładąc nogi na leżącym pod nim lemieszu
i siekierze - żelaznych przedmiotach, które zapewnić miały zdrowie.

Wszystkie potrawy spożywano ze wspólnej misy i nigdy nie do
końca. Resztkami karmiono domowe zwierzęta. Do tej samej misy,
nie myjąc jej, wkładano następne dania. Jeśli schowany pod nią opła-
tek przyczepił się do jej dna, wróżyło to urodzaj na roślinę, z której
sporządzano potrawę znajdującą się w misce.

Po obiedzie wspólnie zjadano kukiełkę i dzielono się opłatkiem -
także z sąsiadami.

Następowały teraz rozmaite działania mające zagwarantować
urodzaj w polu, sadzie i ogrodzie. Dziewczęta wróżyły o zamążpój-
ściu, zaś gospodyni piekła świąteczny kołacz oraz przygotowywała
obiad na święta.

Na sam koniec dnia wszyscy myli się „gruntownie" w misce
z wrzuconą tam monetą - srebrną „szóstką", koniecznie dotykając
pieniądz ręką, „aby być czystym i cenionym, jak on".

W czystej, odświętnej odzieży udawano się na pasterkę.

Wierzono, że pracowitość w wigilię zapewni dobre dopełnianie
swoich obowiązków przez cały rok.

E.K.
(Na podstawie „Wigilia, czas oczekiwania - czas magii",

Muzeum Etnograficzne w Toruniu,
autorzy - Hubert Czachowski i Iwona Święch)
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Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy...

Kolejny raz przygotowujemy się do świętowania pamiątki
narodzin Boga - Człowieka. Wielokrotnie słyszymy, że to
czas niepowtarzalny — lecz na czym polega ta jego wyjątko-
wość? Chyba nie chodzi tu ani o wystawność kolacji wigilij-
nej, ani o zawartość prezentów gwiazdkowych. Najważniej-
sze jest poczucie ciepła rodzinnego, które dostajemy od
Rodziny z Szopki Betlejemskiej.

W chaosie codziennego zmagania się z trudami życia,
niewielu z nas znajduje czas na bycie RAZEM z najbliższy-
mi. (Pośpiech i wielogodzinna praca, zmęczenie, powodują, że

jesteśmy bardziej obok siebie, niż ze sobą. Wszystko to spra-
wia, że ciepło tego szczególnego „grudniowego dnia" jest
nam bardzo potrzebne. Może dzięki magii świąt, oglądając
wspólnie pożółkłe rodzinne fotografie, przywołamy jakąś
cząstkę historii i wspomnienia sprzed lat — tak ważne,
zwłaszcza dla naszych dzieci, których pęd XXI wieku
również nie omija.

Opowieść o dziadku — bohaterze wojennym,
o prababci — kobiecie ciepłej i dobrodusznej, mogą być
pouczającą i zarazem bardzo miłą lekcją, przede
wszystkim dla najmłodszych. Zaś dla seniorów — nit
zawsze rozumianych i wysłuchiwanych — ważną
chwilą do wydobycia z zakamarków pamięci
nieopowiedzianych jeszcze zdarzeń.

Czy
rozpoznajesz

jeszcze
kogoś
na tej

fotografii

Maleńki fragment dziejów rodzinnych nasze dzieci mają
możliwość przedstawić w szkole, na lekcjach historii, opra-
cowując swoje „albumy pokoleniowe ".

Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że dużą wartość po-
znawczą mają zapiski i fotografie dotyczące czasów najbar-
dziej odległych. Dają one to, czego nie znajdziemy w najlepiej
redagowanych podręcznikach do historii.

Żadne opracowanie nie opowie o babci, która kochała ole-
andry, ani o prababci - dumnej ze swych szmacianych, uszy-
tych przez mamę lalek, ani o prawdziwych koralach odziedzi-
czonych po ciotce, ani o dzikim winie, które oplatało dom
dziadka — legionisty; bowiem tę najciekawszą lekcję
przeszłości tworzymy sercem, które ogarnia wszystkich
naszych, najbliższych, rozjaśniając pamięć minionych lat.

Jedyną drogą do poznania dziejów owej „najmniejszej
ojczyzny" jaka jest rodzina — pozostaje umiejętność
słuchania. Zechciejmy z tej możliwości skorzystać,
pielęgnując wspomnienia i nie pozwalając im odejść
w niepamięć. Niechaj ocieplają nam długie zimowe
wieczory, abyśmy i my mogli kiedyś podzielić się nimi
z naszymi wnukami...

napisała Marta Maracha

Zdjęcie: „Pielgrzymka na Jasną Górę z parafii Michałowice z księdzem prob. Marianem Pałęgą, około roku 1950"
Niektórych uczestników wycieczki udało nam się rozpoznać, oto oni: Józefa Dyląg, Kazimiera Bubka, Stefania Kudlińska, Alina Kupidło, Leokadia Stachura, Barbara Nogieć,
Józefa Bartuś, ks. Marian Pałęga, Pelagia Sieńko, Irena Dyląg, Klotylda Nogieć, Mieczysław Krokosz, ? Palmowska, Apolonia Bubka, Stanisława Nogieć, Adela Sobczyk,
Elżbieta Krawczyk, Mieczysława Massalska, Stanisław Moryś, Janina Nowak, Maria Kawula, Leokadia Marzec, Stefania Dyląg, Władysława Tochowicz, Władysława Stachura, Helena Dyląg.
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Ilustracje do tekstu stanowiądrzeworyty ludowe - .Staropolska grafika iudowa" -
Tadeusz Seweryn. Wyd. Sztuka 1956, Warszawa.

(na podstawie prac uczniów klasy IVb Szk. Podst. w Michałowicach - Elżbieta Siekierzyńska)
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O PAPIERNIACH I PAPIERZE ZNAD DŁUBNI

Papier jest rzeczą znakomitą, Bywa trzymany dostojną ręką monarchy, pisze się na nim papieskie i carskie imiona.
Pochodzi ze złego domu. Jego ojciec był gałganem, jego matka szmatą, ale z biegiem lat cygańskie dziecko,
które rozwinęło się z nieczystego łachmana, osiągnęło olbrzymią sławę.
Papier jest narzędziem uczonego, tworzywem książki, pomocą kancelarii, skarbem uczniów, podporą ludzkiej przyjaźni
O mój papierze, ty jesteś zaiste wspaniałą rzeczą!

(Abraham a Santa Clara - mnich austriacki - XVIII w.)

W Europie pierwsze wytwórnie pa-
pieru były dziełem Arabów. Powstawały
na Półwyspie Iberyjskim i na Sycylii.
Świadczą o tym wzmianki dotyczące
Katalonii z roku 1193.

Najwcześniej działający młyn papier-
niczy w Polsce założył Fryderyk Schiling
w Prądniku Czerwonym, na gruncie
należącym do klasztoru św. Ducha,
w roku 1491. Jest on pierwszą, a zarazem
jedyną papiernią polską o średniowiecz-
nym rodowodzie i udokumentowanej
historii. Wiadomo, co prawda, z księgi
miasta Kazimierza (obecnie dzielnica
Krakowa), że w 1394 r. mieszkający tam
trzej Włosi - bracia Bernard i Jakub
Bonacursi z Florencji oraz Wawrzyniec
z Lukki, wyrabiali w swoich warsztatach
sukno i że w roku 1396 dostarczyli Jano-
wi z Żarnowca sukna za 20 grzywien
i papieru za 15 grzywien. Jest prawdo-
podobne, że papier ów pochodził
z warsztatów przedsiębiorczych Wło-
chów, którzy modyfikując stępę „suk-
niarką", zastosowali ją do wyrobu papie-
ru. Dotychczas jednak nie natrafiono na
potwierdzającą to domniemanie doku-
mentację.

Niebawem Kraków - stolica kraju
i jego pobliskie okolice stają się głównym
ośrodkiem rozwoju rękodzieła papierni-
czego Polsce. W XVI w. działa tu trzyna-
ście młynów papierniczych o udokumen-
towanej historii, a także kilka nieumiej-
scowionych lecz z widocznymi filigrana-
mi czerpalni.

Dzięki niezwykle dynamicznemu
rozwojowi tej gałęzi produkcji w Polsce,
papier stąd docierał na Węgry, do Sied-
miogrodu, Wołoszczyzny, do Państwa

Technika wyrobu papieru systemem europejskim
wykształciła się w późnym średniowieczu

i aż do końca XVIII w. nie uległa większym zmianom

SORTOWANIE SZMAT - na lepsze, biate (do wyrobu papieru do
pisania) i kolorowe (bibuła i papier pakunkowy)

CIĘCIE SZMAT na mniejsze kawałki

POMIESZCZENIE do gnicia szmat

czasach na terenie obecnej gminy Micha-
łowice.

Młyny papierne powstawały licznie
w obrębie czterech mil od Krakowa nad
Rudawą, Prądnikiem i Dłubią. Wobec
rosnącego popytu na papier uruchomie-
nie produkującego go warsztatu nie
stanowiło najmniejszego ryzyka.

Rok 1539 - wieś Młodziejowice, nale-
żąca do Młodziejowskich herbu Ślepo-
wron. Zawiłą drogą dziedziczenia, zapi-
sów, darowizn i ugód, przechodzi w ręce
Stanisława Minockiego herbu Nowina,
by pod zarządem tego rodu pozostać do
roku 1586, kiedy to 13 stycznia odzysku-
je ją dla rodziny Młodziejowskich Jacek -
późniejszy podskarbi koronny. Jego
potomkowie zamieszkują tu do końca
XVII w.

W Młodziejowicach Stanisława Mi-
nockiego, blisko granicy z Książniczka-
mi, zbudowana zostaje w roku 1559
papiernia, której 445 rocznica założenia
przypada w przyszłym - 2004 roku. Jej
założycielem jest majster papierniczy,
przybyły tu z którejś z papierni prądnic-
kich - Joannes Weysz (Weiss), zwany
z polska Janem Białym. Jak wyglądała
owa naddłubniańska wytwórnia papieru
- nie wiadomo, lecz rejestr z roku 1579-
80 wymienia jednego majstra i trzech
czeladników, a kolejne rejestry potwier-
dzają ten stan zatrudnienia.

W roku 1566 Jan Weiss, nie wywią-
zawszy się z długu odchodzi do papierni
w Mogile, pozostawiając zakład mło-
dziejowicki swojemu wierzycielowi
a zarazem współwłaścicielowi papierni -
Jakubowi Szarfenbergowi, kupcowi
pochodzącemu z Lubomierza na Dol-

nym Śląsku, którego wraz z braćmi - Bartłomiejem i Maciejem
sprowadził prawdopodobnie do stolicy Polski ich krewny - dru-
karz Marek Szarfenberg.

Moskiewskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego ugrunto-
wana pozycja w Europie środkowo-wschodniej, zaprzepaszczona
została w wyniku XVII-wiecznych działań wojennych, by nigdy
więcej nie osiągnąć
takiego jak w XVI
wieku znaczenia.

Spróbujmy prze-
śledzić, co w tej mate-
rii działo się w owych

W tym samym
roku rozporządze-
niem królewskim
podano do pu-
blicznej wiadomo-
ści w Krakowie

Herb i filigrany „Nowina" rodziny Minockich Herb i filigrany „Ślepowron" rodziny Młodziejowskich

FILIGRAN - napis, monogram, znak firmowy lub heraldyczny itp., umieszczany w rogu lub wzdłuż krawędzi arkusza
papieru i widoczny szczególnie pod światło. Filigran powstaje bądź przez przyszycie do sita papierniczego znaku wykona-
nego z drutu, co powoduje, że po nałożeniu masy papierniczej na sicie układa się w tym miejscu cienka warstwa papieru,
bądź przez odciśnięcie w wilgotnym papierze wygrawerowanego znaku.
Wprowadzenie filigranów przypisuje się papiernikom włoskim z Fabriano. Ten znak wodny staje się "świadectwem papieru",
a formy filigranu łączą się z osobą papiernika, papiernią, właścicielem gruntu, na którym znajdował się młyn papierniczy,
formatem i rodzaiem papieru.



i przy młynach papierniczych - także
przy papierni w Wilczkowicach dnia
18.10.1566 r., że małżonkom Szarfenber-
gom - Jakubowi i Barbarze oraz ich sy-
nom - Krzysztofowi, a potem Bartłomie-
jowi, zezwala się na osobiste prowadzenie
papierni i zatrudnianie w niej pracowni-
ków. Rozporządzenie to zakończyło bojkot,
jaki okoliczni wytwórcy papieru zastoso-
wali wobec obcego w tej branży kupca.

W 1578 r. papiernię nadzoruje syn Ja-
kuba - Bartłomiej.

Mimo tego, że Jakub Szarfenberg był
przez pewien czas właścicielem papierni
młodziejowickiej, to jednak, nie należąc
do uszlachconej linii swego rodu, nie miał
prawa do używania jej herbu. Wykluczyć
należy więc domniemanie o znakowaniu
przez niego papieru filigranem przedsta-
wiającym szarfenbergowskiego kozła
rogatego wyskakującego spoza trzech
wierzchołków gór (Szarfer Berg), który to
znak pojawił się na kilka lat przed uru-
chomieniem papierni w Młodziejowicach,
odnosząc się do innego zakładu. W tym
czasie filigran z Młodziejowic jest powtó-
rzeniem herbu Nowina, należącego do
rodziny Minockich - ówczesnych właści-
cieli tej miejscowości.

W łatach 1587-1653, kiedy grunta, na
których działa papiernia zarządzane są
ponownie przez Młodziejowskich, poja-
wia się znak wodny z herbem tego rodu -
Ślepowron. W latach 1583-1586 „stawia-
rze, oczyszczając z mułu koryto robocze
i koryto dzikie Dłubni - pracują koło
papierni". Nie wiadomo jednak, czy wów-
czas nadal prowadzili ją Szarfenbergowie.

W roku 1612 Młodziejowice wraz
z papiernią, młynem i blechem przypadły
najmłodszemu synowi Jacka Młodziejow-
skiego. Prawdopodobnie papiernikiem
był wtedy nieznany z nazwiska Jan, który
na ufundowanym przez siebie dla kościo-
ła parafialnego Więcławicach, srebrnym
krzyżu kazał wyryć napis - Jan Papiernik.
Zaś w metrykach tego kościoła z roku
1629 figuruje zapis o ślubie Pawia Drabota
z Rzeplina z Zofią Papierniczką z Mło-
dziejowic.

W roku 1646 papiernikiem jest tu
Szczęsny Pęcherz z Młodziejowic. Papier
stąd docierał do Krakowa, Oświęcimia,
Biecza, a także do innych województw -
mińskiego, kijowskiego, podolskiego,
ruskiego, sandomierskiego, na Mazowsze
i do Daneburga.

Kres istnieniu papierni położyło opa-
nowanie przez Szwedów Krakowa

STĘPA PAPIERNICZA przetwarzająca szmaty na masę papierniczą

KOŁO PRZEDSIĘBiERNE poruszające stępę,
podobnie jak w młynach wodnych

CZERPANIE PAPIERU - nakładanie masy papierniczej na sito
i odciskanie z niej wody między arkuszami filcu

SUSZENIE PAPIERU na sznurkach lub drewnianych prętach

Filigran „Jelita" z Hamerni i z Zaskrodzia
(1750-1850)

w dniu 19 października 1655, kiedy to
„z gruntu ze wszystkim zmieciona
została, by nie odrodzić się więcej".

Nieco inaczej rzecz miała się z pa-
piernią w Wilczkowicach. Rejestr pobo-
rowy z końca XVI w. podaje, że właści-
cielami jej byli dziedzice tych dóbr -
Wilczkowscy herbu Jelita.

Filigran z trzema skrzyżowanymi
strzałami można więc przypisać papier-
ni w Wilczkowicach - tym bardziej, że
zgadzają się występujące w nim inicjały
W - Wilczkowskich. Zanika on po roku
1620, kiedy miejscowość ta przechodzi
we władanie rodziny Janowskich herbu
Strzemię. Na skutek nieznalezienia
filigranu z tym herbem można do-
mniemywać, że papiernia w Wilczkowi-
cach, należących do parafii Więcławice,
które w XVII w. nadane zostały jezu-
itom, poczęła w swym znaku wodnym
używać inicjału - IHS, będącego
w owym czasie godłem zakonu jezu-
ickiego.

Filigran z herbem Jelita pojawia się
w latach 1750-1850 na papierze z mły-
nów w Hamerni i w Zaskrodziu - ale to
już całkiem inna historia.

Na zakończenie dodać należy, że
Kraków i jego okolice do końca XVII w.
odgrywały w rozwoju papiernictwa
i drukarstwa na ziemiach Rzeczypospo-
litej najważniejszą rolę. Koncentrowało
się tutaj około 50% produkcji papieru
w kraju.

Mimo, iż papiernicy rzadko byli
właścicielami młynów papiernych,
oczywistym wydaje się fakt, że to oni
znając i doskonaląc technikę, przekazu-
jąc doświadczenie zawodowe i dbałość
o staranność pracy w papierni, stanowili
0 jakości powstającego niej produktu
i szansach jego korzystnego zbytu.

Dumni z wykonywanego zawodu,
mając świadomość znaczenia swej pracy
- z satysfakcją pisali o niej w wierszach.
Oto wiersz angielskiego poety - papier-
nika, z 1588 r.

„Sławię człowieka, który pierwszy zrobił papier
Tę wyjątkową rzecz -wskazującą wszystkie zalety:
Na pozór nowych ksiąg, a dawne prace nadal
zachowuje w przebudzeniu,
I większej cnoty on wart, niźli cały ten świat.
Świadczy o potwierdzeniach przyjaźni, o czasie
i wierności,
A obwieści zarówno przywarę, jak i cnotę.
Bez jego pomocy nie zyskamy fartu, ani bogactwa,

A z jego udziałem dokonują się wielkie prace
i dzieła"

Herb i filigrany „Jelita" rodziny Wilczkowskich Filigrany zakonu jezuitów - IHS
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Zaś Wacław Potocki - polski poeta dworski (1621-1691) pisał:

„Próżna ufność w marmurze,
Próżna i w żelezie,
To trwa do skonu świata,
Co na papier wlezie"

Chciałoby się wierzyć, że także w dobie przekazu interneto-
wego, papier zachowa swą uprzywilejowaną pozycję, a my -
postępowi i nowocześni ludzie XXI w. nadal chętnie obcować
będziemy z piękną książką czy eleganckim drukiem, czując pod
palcami przyjazny dotyk papieru.

Bibliografia:
Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych, PWN, 1976 Warszawa.
Papier druków tłoczonych na ziemiach województw krakowskiego i sandomier-

skiego w latach 1550-1700, Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Kwart. Hist.
Kult., Mater R XXIV, 1976 nr 2.

Rękodzieło papiernicze, Józef Dąbrowski, Jadwiga Siniarska-Czaplicka,
SIGMA NOT Sp. z o.o., 1991 Warszawa.

Stan badań papiernictwa w Polsce od XV do XVII w., Włodzimierz Budka.
Papiernie w Polsce XVI w., Franciszek Piekosiński, Jan Ptaśnik, Kazimierz

Piekarski - zebrał i uzupełnił Włodzimierz Budka, Ossolineum.
Papiernia w Młodziejowicach, Włodzimierz Budka.
Dzieje starego papiernictwa polskiego, Kazimierz Malczyński, Zakł. Nar. im.

Ossolińskich, 1961.

KLEJENIE PAPIERU - dla nadania mu gładkości
i pozbawienia cech bibuły

RĘCZNE GŁADZENIE PAPIERU - usuwanie skaz SPORZĄDZANIE SITA PAPIERNICZEGO -
przymocowanie do sita filigranu z drutu

Merkuriusz Polski Ordynaryjny

Niektórzy znawcy tematu uważają,
że XVII-wieczne tzw. druki ulotne
(kalendarze, druki okolicznościowe —
kazania pogrzebowe i weselne, mowy
polityczne, paszkwile i odezwy) można uznać za pierwociny
polskiej gazety. Wiadomo jednakże, że już w roku 1557
ukazały się „Nowiny Lubelskie" - pierwsza gazeta ulotna
wydrukowana po polsku.

Król Stefan Batory (1533-86) dysponował drukarnią
wędrowną, kierowaną przez Walentego Łapkę (Łapczyń-
skiego), która przemieszczała się razem z królem i jego
kancelarią, drukując dokumenty i książki, a także relacje
informujące ogół społeczeństwa o sytuacji na froncie wo-
jennym.

Od roku 1649 wydawano w niewielkim nakładzie gazetę
tygodniową, ale ręcznie pisaną i przeznaczoną na użytek
dworu królewskiego.

W dniu 3 stycznia 1661 r. ukazał się pierwszy numer
8-stronicowej gazety tygodniowej pod nazwą „Merkuriusz
polski, ordynaryjny, dzieje wszystkiego świata w sobie za-
mykający, dla informacji pospolitej". Jego redaktorem
technicznym i drukarzem był Jan Aleksander Gorczyn -
pierwszy dziennikarz polski, pisarz, heraldyk, rytownik
i muzyk w jednej osobie. Spośród 41 egzemplarzy czasopi-
sma - 28 wydano w Krakowie, zaś pozostałe w Warszawie.
Gazeta ukazująca się przez cały rok 1661 zbankrutowała,
a Gorczyn zmarł w nędzy.

Funkcję redaktora naczelnego i wydawcy „Merkuriusza"
pełnił Hieronim Pinocci - sekretarz królewski Władysława
IV i Jana Kazimierza, kupiec na usługach dworu, bur-
mistrz Krakowa, a także zarządca mennicy lwowskiej.

Papier, z którego wykonano pierwszych 12 egzemplarzy
gazety, posiadał filigran przedstawiający topór ą nad nim
jednogłowego orła z rozpostartymi skrzydłami i rozwartymi
szponami - znak właściwy dla papierni Tęczyńskich pieczę-
tujących się Toporem - umiejscowionej nad Rudawą
w Krzeszowicach.

Zebrała i opracowała:
Elżbieta Kmaśniewska

Podkrakowskie papiernie w dolinach Prądnika, Rudawy i Dlubni

- Pierwsza Gazeta Tygodniowa

Pracował tam wówczas Adam Włady-
sławiusz, który będąc zarazem płod-
nym pisarzem, używał niekiedy ini-
cjałów MPK (co w pełnym brzmieniu

znaczy - Mistrz Papiernik Krzeszowicki).
Począwszy od numeru 13 aż do ostatniego papier „Mer-

kuriusza" znakowano herbem Lubicz, którym legitymowała
się papiernia w Grembienicach nad Prądnikiem, ale także
papiernia o nieustalonym położeniu, należącą do Żółkiew-
skich, jednego z najstarszych małopolskich rodów szla-
checkich.

Niestety przy dzisiejszym stanie filigranistyki uzyskanie
pełnego wyjaśnienia w sprawie pochodzenia papieru do
druku „Merkuriusza" - uważanego za pierwszą polską ga-
zetę - nie wydaje się możliwe.

Karta tytułowa „Merkuriusza"

Filigran „Topór" • Filigran „Lubicz"

Bibliografia:
Rękodzieło papiernicze, J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka,

Wyd. Czasopism i Wydawnictw Techn. „SIGMA" NOT Sp. z o.o.,
1991 Warszawa.

Na jakim papierze drukowano pierwszą polską gazetę, K. Sarnecki.
Encyklopedia Popularna PWN, 1982 Warszawa.
Encyklopedia Powszechna - Wydawnictwo „Gutenberga"
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PRZEZ MICHAŁOWICE DO WOLNOŚCI
W 90. ROCZNICĘ WYMARSZU I KOMPANII KADROWEJ

O wojnę powszechną w Europie modlili się polscy prorocy - Joachim
Lelewel i Adam Mickiewicz - po klęsce powstania listopadowego,
dostrzegając w takiej dziejowej zawierusze jedyną szansę wskrzeszenia
wolnej Polski. Ziszczenie ich marzeń miało nastąpić dopiero 80 lat
później.

W r. 1914 ruszyły na siebie dwa zbrojne bloki: z jednej strony Ententa
z Rosją, zaś ze strony drugiej mocarstwa centralne, Niemcy i Austro-
Węgry. Z polskiego punktu widzenia najistotniejszy w tym kataklizmie
był fakt, że po raz pierwszy od czasów rozbiorowych dwaj zaborcy ziem
polskich stanęli przeciwko trzeciemu.

Jednak naród polski jako całość zachował się wobec wojny obojętnie,
dając bez oporu rekruta do trzech obcych armii. Zaledwie kilkutysięczna
garstka Polaków, przeważnie młodzieży inteligenckiej i robotniczej, pod
wodzą i na odpowiedzialność jednego człowieka, jakim był Józef
Piłsudski, zachowała w tym czasie odrębność myślenia wobec trójloja-
lizmu, potwierdzoną ofiarą swego życia, rzuconego na stos wolności.

Jej wódz miał bogate doświadczenie działalności w ruchu rewolu-
cyjnym, a za sobą głębokie studia nad przebiegiem dawnych wojen.
W czasie gdy horyzont polityczny Europy zamigotał przesłankami
wojny, zasadą jego ideologii było to, że Polacy tylko walką zbrojną mogą
odebrać wszystko, co im zostało wydarte. Dlatego dla takiego czynu
należy wychować i uformować przyszłego żołnierza niepodległości.

Stąd na kilka lat przed spodziewanym wybuchem konfliktu wojen-
nego zwolennicy tego kierunku myślenia założyli polskie organizacje
paramilitarne. Jedynym zaborem, stwarzającym jakie takie możliwości
przygotowania ruchu niepodległościowego była Galicja. Nie do pomy-
ślenia była jednak wojna przeciw wszystkim trzem zaborcom. Ruch
zbrojny rrtiał się więc zwrócić przeciwko jednemu z nich - Rosji.

Nie chciałem pozwolić - stwierdził Józef Piłsudski - by w czasie, gdy na
żywym ciele naszej Ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw
i narodów, samych Polaków przy tym brakowało.

Po niezłomnym postanowieniu rzucenia na szalę dziejów szabli
polskiej Józef Piłsudski wydał (29 i 30 VII) pierwsze rozkazy mobi-
lizacyjne dla Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich.
Członkowie obu tych organizacji paramilitarnych mieli zgłaszać się na
krakowskie Oleandry, na skraju Parku im. Henryka Jordana, na wprost
Błoń, gdzie w obiektach niedawnej wystawy wnętrz mieszkalnych
władze Krakowa zgodziły się zakwaterować tymczasowo oddziały
strzeleckie.

2 VIII sztab austriacki wydał zgodę na wymarsz Strzelców do
Królestwa Polskiego, dla przeprowadzenia zwiadu przed oddziałami
7 Dywizji Kawalerii gen. Ignaza von Kordy (z ogólnym kierunkiem
działania na Kielce) oraz dla dezorganizacji tyłów jednostek rosyjskich.
Nie było jednak zamiarem Austriaków traktowanie oddziałów
strzeleckich jako zawiązków Wojska Polskiego, do czego - drogą faktów
dokonanych - dążył Józef Piłsudski. Jednak zgoda, udzielona przez
dowództwo austriackie była tym ważniejsza, że 1 VII do Zagłębia
Dąbrowskiego, przewidzianego przez Józefa Piłsudskiego na główną
bazę powstańczą (z uwagi na duże wpływy na tym terenie Polskiej Partii
Socjalistycznej - Frakcja Rewolucyjna i Związku Walki Czynnej)
wkroczyły oddziały niemieckie, zamykając ten teren przed polską
irredentą.

W 1914 roku, kiedy wojna Austrii i Niemiec z Rosją była już
nieunikniona, z rozkazu Komendanta Józefa Piłsudskiego została przepro-
wadzona akcja dywersyjna, której celem było zlikwidowanie rosyjskiego
punktu mobilizacyjnego w Jędrzejowie. Operacja ta miała również odegrać
niemałą rolę propagandową: pobudzić znajdującą się pod zaborem ludność
polską do walki o niepodległość.

Na czele składającego się z sześciu ochotników patrolu stanął Władysław
Belina-Prażmowski. Plan działania przewidywał przekroczenie granicy
zaborów a następnie, już w mundurach polskich i w pełnym uzbrojeniu,
zaatakowanie siedziby komisji poborowej w Jędrzejowie. W ataku tym miała
być użyta specjalnie w tym celu skonstruowana bomba.

O świcie 3 sierpnia 1914 oddział Beliny minął opustoszały punkt
kontrolny w Kocmyrzowie i udał się pieszo do Goszyc, majątku należącego
do Zofii Zawiszanki, członkini Drużyn Strzeleckich.

W Goszycach, w czasie dwugodzinnego postoju, Belina uzyskał bliższe
informacje o położeniu rosyjskich oddziałów przygranicznych i ustalił
dalszy plan działania. Około godziny 6:30 wyruszono w stronę Jędrzejowa
(odległego o przeszło 60 km) na dwóch furmankach wypożyczonych przez
Zawiszankę, zaprzężonych w silne konie i powożonych przez woźniców
dobrze znających okolicę. Członkowie patrolu ukryci pod cywilnym
przebraniem udawali rezerwistów zdążających przez Skrzeszowice,
Racławice i Mały Książ do punktu mobilizacyjnego.

Tymczasem meldunek Beliny o przekroczeniu granicy Zofia Zawiszanka
zawiozła do Krakowa, bezpośrednio do rąk Marszałka Piłsudskiego. Przed
14-tą patrol znalazł się. pod Jędrzejowem, gdzie w wyniku przeprowadzonego
wywiadu okazało się, że około południa dotarty tu wiadomości o wkroczeniu
„Sokołów" z Galicji.

Spowodowało to natychmiastowe przerwanie mobilizacji i odesłanie
rezerwistów do domów. Belina postanowił zatem nie wkraczać do
Jędrzejowa, ale skupić się na rozpoznaniu oddziałów rosyjskich. Zdjęto już
cywilne ubrania i patrol przemienił się w oddział uzbrojonych Strzelców,
których widok potwierdzał wśród ludności rozchodzącą się błyskawicznie
wiadomość o wkroczeniu „polskiego wojska". Wypełniwszy swe zadanie
oddział Beliny wrócił do Krakowa zatrzymując się w drodze powrotnej
w Goszycach i Skrzeszowicach, gdzie zaopatrzył się w konie i siodła. Tam też
do oddziału dołączył, syn właściciela majątku, Edward Kleszczyński.

Patrol „Siódemki" uważany jest przez wielu za symboliczny początek
odrodzonej po półwiekowej przerwie kawalerii polskiej. W 1924 roku,
w dziesiątą rocznicę akcji Beliny, dom Zofii Zawiszanki odwiedził Marszałek
Józef Piłsudski wraz z żyjącymi jeszcze członkami historycznego oddziału.
Wmurowano wtedy na ganku goszyckiego dworu pamiątkową tablicę
upamiętniającą dzień 3 sierpnia 1914 roku i pierwszy postój Patrolu.

Marta Smoczyńska

W przygotowaniu notatki korzystałam z „Historii 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich
Beliny im. Józefa Piłsudskiego" napisanej przez płk. Józefa Smoleńskiego-Kolca (wyd. Kolo
b. Żołnierzy I P. Ułanów Leg. Pol. Beliny im. Józefa Piłsudskiego, Londyn 1960)

Zdjęcie z 1914 roku zrobione na ganku w Goszycach: u góry stoją Ludwik Skrzyński p«.
Kmicic, Władysław Belina - Prażmowski, u dołu stoją Zygmunt Karwacki ps. Bończa,
Stanisław Skotnicki ps. Grzmot, Janusz Głuchowski ps.Janusz, Zdzisław Jabłoński, leży
Stefan Kulesza ps. Hanka

Tymczasem, późnym popołudniem 3 VIII na Oleandrach Komendant
Główny Józef Piłsudski stworzył I kompanię kadrową z 77 drużyniaków
przybyłych z Nowego Sącza (z odbywającego się tam letniego kursu)
i z uczestników strzeleckiej szkoły letniej, oddając dowództwo nad nią
Tadeuszowi Kasprzyckiemu („Zbigniew"). Odtąd nie ma już ani Strzelców
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ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami
polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. jedynym waszym znakiem
jest odtąd Orzeł Biały - Mówił komendant do ustawionych naprzeciw
siebie żołnierzy. W patetycznych słowach wygiosił swój historyczny
rozkaz:

Żołnierze!
Spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa

i przekroczycie granicę zaboru rosyjskiego, jako czołowa kolumna Wojska
Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie Ojczyzny (...)

Patrzę na Was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia
polska. I pozdrawiam Was, jako pierwsza kadrową kompanię.

Dowództwo plutonów objęli: pierwszego - Kazimierz Piątek
(„Herwin"), drugiego - Henryk Paszkowski („Krok"), trzeciego - Stanisław
Burhardt („Bukacki") i czwartego - Jan Kraszewski („Kruk").
Intendentem został Aleksander Litwinowicz („Grubszy"). Patrolem
sanitarnym dowodził dr med. Władysław Stryjeński („Bystram").
Wszyscy umundurowani byli jednolicie, mieli Mannlinchery wz. 90 i 95,
do których wydano po 105 sztuk naboi.

5 VIII Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji. W nocy z 5 na
6 VIII austriackie władze wojskowe wyraziły zgodę na wkroczenie
polskich jednostek strzeleckich do Królestwa. Komendant Józef Piłsudski
wydal I kompanii rozkaz wymarszu. Około godziny 400 ten pierwszy od
r. 1864 oddział regularnego Wojska Polskiego wyruszył w kierunku
granicy austriacko-rosyjskiej z Oleandrów przez Łobzów, Prądnik,
Węgrzce i Bibice do Michałowic. Znajdująca się w pobliżu rosyjska
komora celna była opuszczona. Rosjanie już wczesnym rankiem 4 VIII
porzucili tę placówkę, podobnie jak położoną w pobliżu strażnicę. Była
godzina 945.

Po przekroczeniu granicy Tadeusz Kasprzycki ogłosił w imieniu
nieistniejącego Rządu Narodowego stan wojny z Rosją. Wiadomo, że była
to mistyfikacja. Odezwę tego Rządu, kolportowaną na szlaku marszu
I kompanii kadrowej napisał na polecenie Józefa Piłsudskiego jego bliski
współpracownik, Leon Wasilewski. (11 XI 1936 w miejscu przekroczenia
granicy odsłonięto obelisk z orłem strzeleckim z kamienia pińczowskiego,
który przetrwał do naszych czasów.)

Położona tuż przy granicy austriacko-rosyjskiej i wzdłuż szosy
Kraków - Kielce - Warszawa wieś Michałowice była siedzibą Urzędu
Gminy, miała około 140 domów i 1200 mieszkańców, w tym kilkunastu
Żydów i kilku prawosławnych, obejmowała 1520 morgów ziemi ornej,
nieużytków i lasów. Znajdowały się w niej młyn wodny i apteka, a także
szkoła, posterunek celny i strażnica graniczna. Gmina liczyła 20 miej-
scowości i 7 majątków. W pobliskich Więcławicach znajdował się kościół.
Po obu stronach granicy rozwijał się proceder przemytu z Królestwa do
Galicji i odwrotnie. Z rosyjskiej strony na austriacką przekraczały granicę
osoby ścigane za działalność polityczną (rewolucyjną), natomiast
z Krakowa wędrowała na drugą stronę nielegalna „bibuła" i literatura
piękna.

I kompania kadrowa zniszczyła na terenie gminy słupy graniczne,
zaś w samej miejscowości portrety carskie i inne emblematy władzy
rosyjskiej.

I kompanię poprzedzaj patrol konny Władysława Prażmowskiego
(„Beliny") w liczbie 9 jeźdźców, w nieco zmienionym w porównaniu
z poprzednią akcją składzie. Wraz ze Strzelcami maszerował jako
przedstawiciel władzy cywilnej pierwszy urzędnik nieistniejącego jeszcze
rządu, Stanisław Tor. Jego zadanie polegało na zorganizowaniu polskich
władz cywilnych w pierwszym większym mieście, jakie leżało na szlaku
marszu oddziałów wojskowych, czyli w Miechowie.

Patrol konny, wyprzedziwszy piechotę, wymienił już w pobliżu
Słomnik strzały z rosyjskimi strażnikami granicznymi i przejął od
miejscowej milicji i urzędu gminnego władzę w mieście. W godzinę po
tym przybyła I kompania i zajęła na kwaterę budynek szkoły. W nocy
rozesłano w trzech kierunkach wywiadowców w cywilu, aby uzyskać
wiedzę o siłach i zamiarach wroga.

Mieszkańcy Słomnik odnieśli się do Wojska Polskiego z wyczeki-
waniem i niepewnością. Radosny nastrój wyrażała jedynie mała grupa,
sympatyzująca z ruchem niepodległościowym 7 VIII w Słomnikach na
rynku odczytano akt o powstaniu Rządu Narodowego w Warszawie,
który objął zwierzchnią władzę nad uwolnionymi obszarami Królestwa
Polskiego, a także odezwę Komendanta Głównego Wojsk Polskich Józefa
Piłsudskiego.

Tak jak przez fakt wkroczenia I kompanii do Królestwa rozpoczęła
się wałka zbrojna narodu polskiego, tak przez akt proklamacji objęcia
władzy nad malutkim do tej pory obszarem ziemi rozpoczęła się
realizacja politycznych zamierzeń, zdążających do odbudowy Państwa
Polskiego jego Sił Zbrojnych.

Wyruszająca w dalszy pochód na Miechów I kompania kadrowa
pozostawiła w Słomnikach garnizon, złożony z pięciu Strzelców pod
komendą Kazimierza Kamieńskiego („Lubonia") oraz zaczątek polskiego
samorządu, tworząc funkcję naczelnika miasta, które to stanowisko objął
Bogusław Kowalski - stały mieszkaniec Słomnik.

Do Miechowa 1 kompania kadrowa dotarła 7 VIII o godzinie 1120.
W miejscowości tej funkcjonowała utworzona przez ustępujące władze
rosyjskie Rada Bezpieczeństwa Miasta, która pełniła obowiązki władz
administracyjnych i samorządu.

Z chwilą wkroczenia Strzelców do miasta pełnię władzy objął w nim
Stanisław Tor, zakładając na ziemiach Królestwa pierwszy Komisariat
Wojsk Polskich, działający w imieniu Rządu Narodowego w Warszawie.
Jego siedziba mieściła się w biurach dotychczasowego naczelnika
powiatu. Funkcję zastępcy komisarza objął Ignacy Daszyński. Komisariat
wydawał wszelkie rozporządzenia, normujące stosunki miejscowe i bieg
życia w Miechowie i okolicy.

Obrany za bazę operacyjną akcji powstańczej Miechów przyjął
wojsko polskie nieufnym milczeniem. Zaledwie kilka osób oddało do
rozporządzenia nowym władzom wszystkie swe siły i zasoby, aby wziąć
czynny udział w walce o wolność. Wyróżniali się w tej akcji Zofia
Kuleszyna z Miechowa i hr. Leonard Mieroszewski z Czech koło Słomnik.

Tymczasem w Krzeszowicach Mieczysław Neugebauer („Norwid")
zorganizował punkt etapowy, w którym miały meldować się kolejne
oddziały strzeleckie, aby zaopatrywać się w broń, dostarczaną przez
władze austriackie. Zamiast nowoczesnych karabinów Mannlicher
wręczano im stare, jednostrzalowe Werndle.

Kiedy 6 VIII z Krakowa do Krzeszowic przybyło 372 ludzi Wacława
Wieczorkiewicza („Scaevoli") dowództwo nad nimi objął „Norwid"
i wymaszerował z punktu zbiórki w kierunku granicy, którą przekroczył
w Racławicach olkuskich, kierując się przez Skalę w stronę Słomnik. Do
oddziału tego dołączył komendant Józef Piłsudski. 7 VIII oddział był już
w Słomnikach, a wieczorem i nocą 8 VIII dotarł do Miechowa. Tutaj
utworzono kolejne pododdziały: 2 kompanię pod dowództwem
Stanisława Tessaro („Zosika") i 3 kompanię pod dowództwem Wacława
Wieczorkiewicza („Scaevoli"). W Miechowie z trzech kompanii utwo-
rzono batalion. Początkowo jego dowódcą był Kazimierz Sosnkowski,
a następnie Edward Rydz („Śmigły").

Kolejne oddziały Wojska Polskiego, wyruszając do Królestwa
z rejonu Krzeszowic omijały Michałowice i szosę, kielecką), którą maszero-
wały austriackie oddziały Grupy Operacyjnej gen. Heinricha Kummera.

8 VIII przybył do Miechowa komendant ze swoim sztabem, obej-
mując ogólne kierownictwo akcji wojskowej i politycznej. Następnego
dnia oddziały Wojska Polskiego przesunęły się do Jędrzejowa, a około
południa 12 VIII Józef Piłsudski wkroczył do Kielc, witany - podobnie jak
w innych miastach - przez szczupłe grono mieszkańców, sprzyjających
polskim oddziałom. Mimo to opanowanie Kielc przez Strzelców otwie-
rało nowe perspektywy dla pracy organizacyjno-politycznej nurtu
niepodległościowego.

8, 9 i 10 VIII Walery Sławek, mąż zaufania Józefa Piłsudskiego wysłał
z Krakowa do Miechowa kilkudziesięciu działaczy politycznych, którzy
mieli stanowić zaczątek polskiej administracji cywilno-wojskowej .
w rozlicznych biurach komisariatów. Niestety, podjęte przez Józefa
Piłsudskiego działania spotkały się z polityczną negacją ze strony
Austriaków, którzy polecili mu przystąpić do politycznej inicjatywy
posłów galicyjskich, powołujących Naczelny Komitet Narodowy
i Legiony Polskie (16 VIII). W tej sytuacji oddziały strzeleckie otrzymały
nazwę I Pułku Piechoty Legionu Polskiego.

Minęło kilka miesięcy, a znów Michałowice stały się terenem walk,
toczonych na północnych przedpolach Twierdzy Kraków przez armię
rosyjską z wojskami austriackimi. Wtedy to 1 Pułk Piechoty Legionów
Polskich częścią sił (I, III i V batalion oraz oddział kawalerii) wykorzystał
lukę, jaka powstała między wycofującymi się oddziałami austriackimi
a nadchodzącymi wojskami rosyjskimi i przedarł się przez Ulinę - Czaple
- Widomą - Michałowice do Krakowa. Pod Michałowicami „beliniacy"
wzięli do niewoli 12 żołnierzy rosyjskich i doprowadzili ich do Krakowa.

Chociaż w obrębie dawnego powiatu miechowskiego (obejmującego
gminę Michałowice) Strzelcy nie stoczyli żadnej większej bitwy, to
przecież oba przemarsze - sierpniowy i listopadowy 1914 mają duże his-
toryczne znaczenie, zmieniając w następnych latach oblicze polityczno-
obywatelskie mieszkańców.

Stanisław Piwowarski



LEGIONIŚCI W IWANOWICACH

Po wybuchu I wojny światowej Iwanowice ogarnął niepokój.
W pośpiechu zniszczono działającą tu wytwórnię spirytusu, z której
zasobów zdążyli jeszcze skorzystać rosyjscy strażnicy pogranicza,
oddalający się na Wschód w tanecznym rytmie „kozaka". Tuż za ni-
mi pojawiły się austryiackie patrole wojskowe reprezentowane przez
pięknie umundurowanych ułanów cesarskich, pytających płynną
polszczyzną o ukrywających się w okolicy Moskali.

Po kilku dniach, od strony Krakowa, przez Ojców i Skałę, masze-
rowali już legioniści. Miejscowi chłopi z entuzjazmem witali polskie
wojsko w szarych mundurach, a wielu ochotników wstępowało w je-
go szeregi. Wraz z nimi, w kierunku Miechowa podążała utworzona
niedawno parafialna orkiestra dęta, dodając animuszu tym dzielnym
młodym chłopcom. Gdy opadły emocje, wielu śmiałków wróciło do
domu, nie wierząc w powodzenie tego kolejnego, patriotycznego
zrywu. Wielu jednak pozostało w legionach, z oddaniem i determi-
nacją walcząc o wyzwolenie Ojczyzny.

Co mógł myśleć, patrząc na ciągnące od strony Iwanowic, legio-
nowe podwody syn pochodzącego stąd średniorolnego chłopa? Wło-
ścianie, żyjąc przez wieki w ucisku pańszczyźnianym, pozostawali
raczej obojętni wobec dziewiętnastowiecznych powstań narodowych.
Wojna z Turcją w drugiej połowie XIX w., w której Polacy i Rosjanie
pod carskimi sztandarami przelewali wspólnie krew za braci Słowian
cierpiących na Bałkanach 500-letnią niewolę islamską, bratała ich ra-
czej, niż dzieliła. Z czasem jednak, w pokoleniach zrodzonych już po
zniesieniu pańszczyzny, narastać poczęła tęsknota za wymazaną
wówczas z mapy Europy Polską.

Władysław Czekaj, urodzony 23 sierpnia 1896 r.
wstąpił do legionów 5 września 1914 r., osiągnąwszy
dopiero co 18 lat. W karcie zgłoszenia dopisał sobie
„na wszelki wypadek" jeden rok więcej, aby nie
odrzucono go z powodu zbyt młodego wieku.
Przydzielony do II brygady 3 pułku piechoty, służył

w II baonie V kompanii pod por. Roklanem. Prawie połowę baonu,
do którego należał stanowili „królewiacy", tzn. Polacy wywodzący
się z zaboru rosyjskiego. Walczyli oni w niedostępnych górskich ob-
szarach Karpat Wschodnich, znacząc krwią i ofiarami prawie 500-
kilometrowy szlak bojowy na froncie dniestrzańskim.

W 1915 r., patrolując na Bukowinie teren Rarańczy, Władysław
Czekaj popadł w niewolę rosyjską. Aby złagodzić ciężki los jeńca wo-
jennego rodzina przekazała przez Czerwony Krzyż 30 koron i 50 ha-
lerzy. Nie na wiele jednak się to zdało, zniszczony i zabiedzony, nie-
rozpoznany przez najbliższych powrócił wreszcie do Iwanowic,
gdzie po jakimś zawarł związek małżeński. Utrata zdrowia na wojnie
nie pozwoliła mu jednak na podjęcie trudu uprawy roli i prowadze-
nie gospodarstwa. Sprzedał więc 10 morgów ziemi w Goszycach, na-
danej mu w dowód męstwa przez Zofię Zawiszankę.

W czerwcu 1938 decyzją Komitetu Krzyża i Medalu
Niepodległości, podpisaną przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, uhonorowano Władysława Czekaja Krzyżem
Niepodległości. Zmarł rok później - 12 sierpnia 1939 r. - w przed-
dzień wybuchu II wojny światowej.

Podobną legionową drogę przeszedł także inny mie-
szkaniec naszej okolicy. Myślę o Janie Jurkowskim
z Maszkowa.
Urodził się w rodzime tamtejszego młynarza 4 lutego
1891 r. Przedsiębiorcza to była rodzina - dziadek Jana,
Wojciech Jurkowski, prowadził w Miechowie zajazd,

który po rzezi dokonanej przez wojska carskie na powstańcach
w 1863 r. i po pacyfikacji tego powiatowego miasta, przestał istnieć.

Mimo niespokojnych i trudnych czasów, syn Wojciecha - Adam,
po ukończeniu progimnazjum w Pińczowie, podjął pracę nauczyciela
ludowego w Miechowie. Zawiązana w szkole znajomość z synem
michałowskiego młynarza, Janem Kanarkiem, zaowocowała wkrótce
małżeństwem Adama z siostrą przyjaciela - Agnieszką Kanarek.
Środki uzyskane ze sprzedaży 40 mórg ziemi, stanowiących wiano
panny młodej, przeznaczyli młodożeńcy na zakup młyna wodnego
w Maszkowie.

Małżonkowie wychowali szczęśliwie 5 dzieci. Najmłodszy - Jan,
wzrastał w atmosferze patriotyzmu i miłości do ziemi ojczystej. Nic

też dziwnego, że 16 sierpnia 1914 r. pomaszerował w Karpaty, jako
szeregowy żołnierz II pułku piechoty. Pełnił służbę w pułku sanitar-
nym, potem w baonie uzupełniającym kpt. Rucińskiego. Awansowa-
ny w lutym 1915 r. do stopnia plutonowego i odkemenderowany do
nowoutworzonego IV pułku piechoty L.P. przeszedł pod dowódz-
twem płk. Bolesława Roji cały szlak bojowy jako liniowy podoficer
sanitarny. Uczestniczył w bitwach pod Majdanem Borzechowskim,
Jastkowem, Mulewiczami, Koszyszczami, Kostiuchnówką i Optową.

Odznaczony Sfastyką II Klasy - „za dzielność i na pamięć
przebytych wojen" („Sfastyka" - to mało znane dziś odzna-
czenie z tamtych czasów, kojarzone raczej nieprzychylnie

z jej hitlerowską mutacją), internowany w obozie w Szczypionie, za-
raz po zakończeniu działań wojennych powrócił do domu.

Był żonaty z Marią Kwiecińska, siostrą legionisty Mieczysława
Oseta-Kwiecińskiego.

W roku 1920 Jan Jurkowski znowu stanął w szeregach, tym ra-
zem odrodzonego Wojska Polskiego. Pełnił w nim służbę sanitarną
do 4 grudnia 1920 r. Zarządzeniem Prezydenta R.P. z dnia
5 sierpnia 1937 r. został oznaczony Krzyżem Niepo-
dległości.

Zmarł 8 lipca 1958 r. w miechowskim szpitalu. Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Iwanowicach.

Mieczysław Oset-Kwieciński urodził się 2 czerwca
1983 r. w rodzinie miechowskiego urzędnika powia-
towego - Mateusza Kwiecińskiego, przeniesionego
wraz z rodziną do pracy w urzędzie gubernianym
w Kielcach. Tutaj ukończył szkołę elementarną i gim-
nazjum, by następnie podjąć naukę w Szkole Han-

dlowej z polskim językiem wykładowym. W owym czasie zawiązała
się bliska znajomość Mieczysława z księdzem Jacentym Pyciem,
człowiekiem o niezwykłej osobowości, teologiem, profesorem Kielec-
kiego Seminarium Duchownego, gorącym patriotą, miłującym
wszystko co polskie i kochającym Boga. Długie dyskusje i spory, jakie
obaj prowadzili odcisnęły głęboki ślad na kształtującej się wówczas
osobowości Mieczysława.

W Belgii na uniwersytecie w Liege, studiujący tam młodzi Polacy
(m.in. Kwieciński i Janusz Głuchowski - późniejszy generał Wojska
Polskiego) mieli okazję spotkać J. Piłsudskiego i poznać jego wyzwo-
leńcze plany. Wielu z nich wstąpiły wówczas w szeregi Związku
Strzeleckiego.

Będąc studentem III roku chemii, Mieczysław Kwieciński przyje-
chał do Krakowa, by 8 sierpnia 1914 roku wyruszyć z Oleandrów na
wojenny szlak, jako dowódca plutonu, w składzie III kompanii. Ma-
szerował przez Skałę, Iwanowice, Słomniki i Miechów, gdzie po raz
ostatni widział się z najbliższymi. W październiku 1914 r. nomino-
wany do stopnia porucznika, w grudniu obejmuje dowództwo Kom-
panii „chłopców podhalańskich". Ranny w krwawej bitwie pod Łow-
czówkiem szybko powraca do szeregu. W lutym 1915 roku wraz
z I Brygadą toczy ciężkie walki na kielecczyźnie nad Nidą. 23 maja
1915 r., poszukując dogodnej pozycji dla swoich żołnierzy, zostaje
raniony w pierś i tego samego dnia umiera w szpitalu polowym.

Pochowany początkowo w Pęcławicach, obok kpt. Herwina-
Piątka, zostaje przez rodzinę przeniesiony do Iwanowie. Uroczystości
pogrzebowe mają charakter niezwykle podniosły. 3 maja 1916 r. na-
krytą sztandarem trumnę, po nabożeństwie w miechowskim koście-
le, uroczyście pożegnano. Kondukt ruszył w stronę Słomnik, gdzie na
wysokości Prandocina przyłączyła się - by go poprowadzić - Kom-
pania Krakusów, przygotowana przez pana Gwiazdę, działacza
ludowego i proboszcza prandocińskiego - księdza Wiadrowskiego,
byłego powstańca styczniowego. Po podobnych uroczystościach
w Słomnikach, trumna ze szczątkami Mieczysława Kwiecińskiego, na
ramionach kolegów legionistów, przeniesiona została na cmentarz
w Iwanowicach.

Zebrał i opracował - Adam Miska

Materiały fotograficzne do artykułu zamieszczamy dzięki życzliwości P.Jana Matzke -
historyka, wnuka i spadkobiercy Jana Jurkowskiego i Mieczysława Oseta-Kwiecińskiego.



Andrzej Sobota
z małżonką Andrzej Sobota

Oddajemy dziś w Państwa ręce pierwszy - świąteczny numer kwartalnika spoleczno-kulturalnego, redagowanego
przez nasze Stowarzyszenie.
Bogactwo wydarzeń historycznych i interesujących postaci związanych z Ziemią Michałowicką - rozpostartą wzdłuż
koryta Dłubni, skłoniły nas do poszukiwań w tym obszarze informacji.
Rozmaitość zagadnień domagających się opracowania, a przede wszystkim możliwość nawiązywania kontaktów
i wspólna praca z podobnymi nam entuzjastami i znakomitymi „szperaczami" w starych księgach i przekazach,
dają poczucie pewności o potrzebie wypełnienia obowiązku odnajdywania korzeni społeczności, w której żyjemy,
udokumentowywania owych faktów i próby ocalenia ich od zapomnienia.
Wiele spośród stojących przed nami zadań możliwych będzie do zrealizowania jedynie dzięki Waszym - Drodzy
Państwo - opowiadaniom, wspomnieniom, a także zachowanym w domowych schowkach starym dokumentom
i fotografiom.
W kolejnych numerach kwartalnika sukcesywnie prezentować będziemy pochodzące od Państwa archiwalia,
dotyczące przeszłości ziemi, na której wszyscy - a zdecydowana większość od pokoleń - mieszkamy.
Mamy pewność, że połączonymi siłami potrafimy w niedługim czasie zgromadzić materiały potrzebne do wydania
ciekawej, bliskiej naszym sercom monografii terenów zawartych w obecnych granicach gminy Michałowice,
Zabiegając o zainteresowanie i życzliwość w omawianej kwestii, spodziewamy się z Państwa strony chęci nawiązania
z nami kontaktu, uwieńczonego owocnymi efektami współpracy.

Życząc miłej lektury
- Zarząd, Członkowie i Sympatycy

Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Michałowickiej "Nad Dłubnią'

Siostry

Andrzej Sobota
z przyjacielem

Z przyjemnością informujemy,

że Stowarzyszenie pozostaje

w stałym kontakcie

z P. Władysławem Baranem -

pierwszym monografistą

na naszym terenie -

autorem znanej wszystkim
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