
1

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY Nr 1–2 (17–18) 2008
• Nad Dłubnią • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej 

W NUMERZE:
• MICHAŁOWICE – NAJSTARSZA WIEŚ W POWIECIE KRAKOWSKIM – Książę Jaksa i jego czasy – 

Dawni fotografowie i stare zdjęcia z Michałowic – Harcerstwo w Michałowicach, „Żółty” Szczep ZHP
• Uroczystości w Kwaterze Legionowej w Krakowie
• O. Adam Franciszek Studziński – wspomnienie
• MŁODZIEJOWICE – historia – papiernia – drukarze – książki – Biblioteka Gminna – 
                                        Jacek Młodziejowski – biznes i rodzina
• ZAGÓRZYCE – historia – dwór – kapliczka – Koło Gospodyń Wiejskich
• PIELGRZYMOWICE – historia – legenda
• PIELGRZYMKI MAŁOPOLSKĄ DROGĄ ŚW. JAKUBA
• JUBILEUSZ 5-LECIA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI MICHAŁOWICKEIJ „NAD DŁUBNIĄ”

www.michalowice.malopolska.pl/spzm/

ISSN 1733-5507
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY



„Nad Dłubnią” Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej
32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1

tel./fax 012 388 50 16
www.michalowice.malopolska.pl/spzm/
Konto: 80 8589 0006 0180 0010 0162 0001

Sponsorzy wydania:
– Wójt Gminy Michałowice – główny sponsor wydania
– Małgorzata i Eugeniusz Noga z Zagórzyc
– SPZM „Nad Dłubnią” – składki członkowskie

O wielu miejscowościach, należących obecnie do gm. Michałowice, o historii i ciekawych wydarzeniach, 
mających miejsce na ich terenie, pisaliśmy wielokrotnie w kolejnych numerach „Naddłubniańskich Pejzaży”.

Powstaje w ten sposób wcale interesująca i dość już obszerna opowieść o tych stronach, udokumentowana 
tradycją ustną, ale też i przekazem pisemnym. Wydaje się, że jeszcze sporo żmudnych poszukiwań przed 
nami. Tymczasem zachęcamy do zaznajomienia się z materiałem, który już został przedstawiony. 

MICHAŁOWICE
– Gródek - str. 3, Nr 1/2003–2004
– Kadrówka – str. 7–8, Nr 1/2003–2004
– Kopiec Legionowy – str.1, Nr 2/2004
– Kołłątaj – Kościuszko – str. 4–5, Nr 2/2004
– Urząd celny – str. 11–12, Nr 2/2004
– Michałowice – gmina – str. 12–13, Nr 2/2004
– Młynarze – str. 13, Nr 2/2004
– Obelisk – historia – str. 1, Nr 3/2004
– Kadrówka – obelisk – okładka, Nr 3/2004
– Zabory – str. 2–3, Nr 3/2004
– Wizyta cara Mikołaja I – str. 4–5, Nr 3/2004
– Kadrówka 90-lecie – str. 6–11, Nr 3/2004
– Dwór Dąbrowskich – str. 11, Nr 3/2004 
– Zabory – pamiątki – str. 12–14, Nr 3/2004
– Kadrówka 90-lecie c.d. – okładka, 
 Nr 4/2004–1(5)/2005
– Cmentarz parafi alny – str. 7, Nr 4/2004–1(5)/2005
– Dwór – rodzina Dąbrowskich – str. 13–15, 
 Nr 4/2004–1(5)/2005
– Karol Wojtyła – odwiedziny – okładka, str. 1–8, 
 Nr 2(6)/2005
– Karczma – str. 12–13, Nr 2(6)/2006
– Kadrówka – str. 1–7, Nr 3(7)–4(8)/2005
– „Pawie Pióra”- str. 16, Nr 1(9)/2006
– Ród Awdańców – str. 1–5, Nr 2(10)–3(11)/2006
– 140-lecie Gminy – str. 5–8, Nr 2(10)–3(11)/2006 
– Folwark klasztorny – str. 11–13, Nr 2(10)–3(11)/2006
– Dwór Dąbrowskich – str. 13–14, Nr 2(10)–3(11)/2006
– Michałowice przed 1914 r. – str. 14–15, 
 Nr 2(10)–3(11)/2006
– „Pawie Pióra” – str. 31, Nr 2(10)–3(11)/2006
– Obelisk – 70. rocznica – str. 1–4, Nr 4(12)/2006 
 i 1–4(13–16)/2007
– Komora celna – str. 7–9, Nr 4(12)/2006 
 i 1–4(13-16)/2007
– Gmina w 1917 r. – str. 39, Nr 4(12)/2006 
 i 1–4(13–16)/2007
– Obelisk 71. rocznica – okładka, Nr 4(12)/2006 
 i 1–4(13–16)/2007

MŁODZIEJOWICE
– Papiernia – str. 4–6, Nr 1/2003–2004
– Młodziejowscy – dwór – str. 19–25, 
 Nr 4(12)2006 i 1–5(13–16)/2007
– De Laveaux i Dyakowscy – str. 26–27, Nr 4(12)/2006 
 i 1–4(13–16)/2007

MASŁOMIĄCA
– Zespoły artystyczne – str. 7–8, Nr 2/2004
– Wojna 1939 r. – str. 13, Nr 3(7) i 4(8)/2005
– Kapliczka – str. 13, Nr 3(7) i 4(8)/2005
– Kapliczka – str. 1, Nr 1(9)/2006
– Stadnina „Nowakówka” – str. 17–18, 
 Nr 2(10) i 3(11)/2006

WILCZKOWICE
– Ochronka – s. Eliza Malczyk – str. 8, Nr 2/2004
– Młynarze – str. 14, Nr 2/4004
– Ochronka – str. 17–21, Nr 4/2004–1(5)/2005
– Ruch ludowy – str. 11–12, Nr 3(7) i 4(8)/2005
– Zdanowscy – str. 5–6, Nr 1(9)/2006

ZAGÓRZYCE
– Sadownictwo – str. 9, Nr 2/2004

SIEBOROWICE
– Dwór – Dom Dziecka – str. 10–13, 
 Nr 4/2004-1(5)/2005
– Kapliczka – str. 15, Nr 2(6)/2005
– Cmentarz choleryczny – str. 9, Nr 1(9)/2006
– Dom Dziecka–Jubileusz 60-lecia – str. 32–35, 
 Nr 4(12)/2006 i 1–4(13–16)/2007 

RACIBOROWICE
– Młyn – okładka, Nr 3(7)–4(8)/2005
– Cmentarz – str. 15–17, Nr 3(7)-4(8)/2005
– Parafi a – kapliczki – str. 24–28, Nr 2(10)–3(11)/2005
– Historia – wieś – kościół – str. 29–31, Nr 4(12)/2006 
 i 1–4(13–16)/2007

WIĘCŁAWICE
– Parafi a – str. 7–9, Nr 1(9)/2006
– Parafi a – str. 19–23, Nr 2(10) i 3(11)/2006
– Dwór – str. 11, Nr 4(12)/2006 i 14(13–16)/2007 
– Dzwon – str. 12, Nr 4(12)/2006 i 1–4(13–16)/2007
– Cmentarz – str. 13–14, Nr 4(12)/2006 i 1–4(13–16)/2007
– Bractwo i przytułek – str. 14–16, Nr 4(12)/2006 
 i 1–4(13–16)/2007
– Parafi a – str. 17–18, Nr 4(12)/2006 i 1–4(13–16)/2007

PRAWDA
– Dzieje Prawdy – str. 10–13, Nr 1(9)/2006

KSIĄŻNICZKI
– Dwór – Strumiłłowie – str. 27–28, 
 Nr 4(12)/2006 i 1–4(13–16)/2007

O wielu miejscowościach...



1

MICHAŁOWICE – NAJSTARSZA WIEŚ W POWIECIE KRAKOWSKIM
INTERNET 

Nadanie Michałowic klasztorowi w Miechowie miało miejsce między rokiem 1163 a 1198, choć najdawniejsza zachowana 
wzmianka o posiadaniu przez klasztor tej wsi, pochodzi z roku 1300, kiedy to klasztor miechowski miał sprawę sądową z Micha-
łem – sołtysem Michałowic [O rodzie Awdańców – „Naddłubniańskie Pejzaże” Nr 2 (10)/3(11) 2006].

Wspomniane nadanie, mogło więc nastąpić jeszcze za życia Jaksy – założyciela miechowskiego klasztoru Bożogrobców – który 
zmarł 27 lutego 1176 r. i został złożony do grobu w Miechowie.

Kim był tajemniczy książę Jaksa? 

Jaksa (Jaxa, Jaxo, Jacza, Jaczo, Jazko) – funda-
tor klasztoru Kanoników Stróżów Grobu Chry-
stusowego (Bożogrobców zw. też miechowitami) 
w Miechowie oraz domu Panien Norbertanek 
na Zwierzyńcu w Krakowie – to postać, której 
tożsamość od 850 lat z górą, jest wciąż spowita 
mgłą tajemnicy. Kontrowersje budzi nawet kwe-
stia objaśnienia imienia Jaksa. Niektórzy badacze 
twierdzą, że pochodzi ono od nazwy osobowej – 
Jan. Inni opowiadają się za poglądem, iż mamy 
tu do czynienia ze skróconą wersją imienia Jakub. 
Trudno jednak udowodnić, że źródłosłów „jak”, 
jest wprowadzony do tego imienia, skoro istnieje 
wyraz słowiański „jaks” – oznaczający człowieka 
dzielnego, silnego. Zarówno więc od imienia Ja-
kub, jak i od apelatywu „jak”, mogła powstać owa 
forma, czyli imię – Jaksa. Przyrostek „sa” (wypro-
wadzony od „sza” ), występuje w języku polskim 
nader rzadko (np. Borsza, Bogusza itp.). 
Imię Jaksa, dziś już zupełnie zapomnia-
ne, było w użyciu jeszcze w XVI w.

Badania nad Jaksą, rozpoczęte przed 
150 laty i prowadzone z różnym nasile-
niem do dziś, przez licznych polskich 
i niemieckich historyków, przyniosły 
w efekcie dość pokaźny zestaw prac 
i przyczynków. Wśród wielu nieporozu-
mień i różnych poglądów na tę sprawę, jedno 
wydaje się pewne – Jaksa zasłużył sobie nie 
tylko na nadane mu przez literaturę miano 
„jednego z najbardziej wpływowych ludzi 
w XII-wiecznej Polsce”, ale stał się także przed-
miotem najgłośniejszego zapewne, w dziejach 
naszej mediewistyki, problemu identyfi ka-
cji: czy był on księciem Sprewian (jednego 
z plemion Serbów Łużyckich – Sorabów) i zię-
ciem komesa prowincji śląskiej – Piotra Wło-
stowica, czy też może rycerzem z Miechowa 
i uczestnikiem pielgrzymki do Grobu Chry-
stusa w Jerozolimie, ze znanymi nam skutka-
mi... Istnieją źródła, które przedstawiają Jaksę, 
jako Pomorzanina, a nawet Ślązaka. Kim był 
jego ojciec? Ta kwestia wciąż pozostaje otwar-
ta, natomiast matka Jaksy, to zapewne księż-
niczka połabska, siostra księcia Brenny – Przy-
bysława Henryka. Nie można wykluczyć, że 
nosiła imię Przybysławy.

Około 1140 roku, Jaksa panował nad ple-
mieniem Sprewian, które siedziby swe miało 
na obu brzegach dolnej Sprewy, czyli na tery-
torium przejściowym, pomiędzy plemionami 
wieleckimi a serbskimi.

U zbiegu rzek Dahme i Sprewy, na wyspie 
zwanej później zamkową (Schlossinsel), znaj-
dował się gród rezydencyjny Jaksy – Kopnik 

(w literaturze często nazywany Kopanik lub Ko-
panica), przez który zmierzały zapewne niektóre 
najazdy niemieckie na Polskę i wyprawy pierw-
szych Piastów na zachód. 

Terytorium Sprewian uzależnił – być może 
równolegle z Pomorzem Zachodnim – Bolesław 
Krzywousty, który z pomocą biskupa O
 ona 
z Bambergu, rozpoczął jego chrystianizację i włą-
czył do nowo utworzonej diecezji w Lubuszu (ok. 
1125 r.).

Jaksa, około 1145, pojął za żonę Agapię, córkę 
palatyna – Piotra Włosta (Włostowica) i księżnicz-
ki ruskiej – Marii (siostry przyrodniej Zbysławy – 
małżonki Bolesława Krzywoustego). W wianie za 
żoną, otrzymał liczne dobra na Śląsku, w Wielko-
polsce, ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Agapia 
była jedyną żoną Jaksy. Przeżyła swego męża. Mieli 
kilkoro dzieci. Wiemy, że ich jedyny syn znalazł się 

wśród zakładników gwarantujących po-
kój w Krzyszkowie. Jedną z córek wyda-
no za Fryderyka – wójta Saltzwedel, dru-
gą – za wojewodę Mikołaja, zaś trzecia – 
Anna, została drugą ksienią u Panien 
Norbertanek na Zwierzyńcu. 

Rozgałęziony krąg rodowy Piotra 
Włostowica, stanowił oparcie dla dzia-

łalności Jaksy w Polsce i na Połabiu. Jego bo-
gaty teść odgrywał ogromną rolę w życiu 
politycznym, gospodarczym i kulturalnym 
XII-wiecznej Polski. Jako mąż Marii – siostry 
przyrodniej pierwszej żony Bolesława Krzy-
woustego – córki księcia kĳ owskiego Świę-
topełka II Izasławicza, wszedł w koligacje 
z rurykowiczami, ale także z rodem Piastów. 
Posag Marii, okup złożony przez ruskiego 
księcia oraz nadania Bolesława Krzywou-
stego (posiadłości pomiędzy górną Pilicą 
a Radomką oraz dobra nad Nidzicą z Książem 
Wielkim), czyniły go najbogatszym wielmożą 
w Polsce, umożliwiając wybudowanie 77 koś-
ciołów i klasztorów, zapoczątkowujących na 
Śląsku architekturę i rzeźbę romańską.

Jaksa, związany przez Piotra Włosta z ro-
dami Łabędziów i Gryfi tów, po śmierci teścia 
(okaleczonego, oślepionego, pozbawionego 
majątku i skazanego na wygnanie przez Wła-
dysława II), w roku 1153 przejął po nim palację 
krakowską, broniąc postanowień testamentu 
Bolesława Krzywoustego i praw książąt – ju-
niorów, zagrożonych zabiegami Władysła-
wa II, którego sojusznikami w staraniach 
o odzyskanie władzy, byli: cesarz Konrad III 
i Fryderyk I Barbarossa (głośni krzyżowcy).
Utraciwszy panowanie w Brennie (1157 r.), 
utrzymał jednak władze w Kopaniku, bĳ ąc 

Portret Jaksy Gryfi ty ze szczytu 
pomnika przyściennego, wznie-
sionego na pamiątkę fundatora 
w XVIII w. – Bazylika Grobu Bo-
żego w Miechowie. Fot. E. Kare-
cka – Gliwa. (Internet)

Portret imaginacyjny księcia Jaksy z Kopnika 
(1757). Klasztor Norbertanek w Krakowie. 
Fot. St. Michta. (Internet)
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tam w roku 1162 zło-
te i srebrne braktea-
ty, z napisem Jaczo, 
Jacza de Copnic, de 
Coptnic itd., ze swo-
im wizerunkiem oraz 
krzyżem patriarchal-
nym lub gałązką pal-
mową.

W 1162 r. odbyła 
się wyprawa Jaksy 
do Ziemi Świętej, 
skąd – w roku następ-
nym – sprowadził on 

do Miechowa Kanonika Bazyliki Grobu Bożego i ufundował 
klasztor Bożogrobców, budując kościół i dom mieszkalny dla 
zakonników. Posiadłości nadane wówczas klasztorowi, należa-
ły zapewne do wiana Agapii.

Oprócz klasztorów na Zwierzyńcu i w Krzyżanowicach nad 
Nidą, wyposażył Jaksa Benedyktynów w Sieciechowie i ufundo-
wał komandorię Templariuszy koło Brenny. Na wrocławskim 
Ołbinie wybudował razem z żoną Agapią kościół św. Michała 
dla Benedyktynów i wyposażył premonstraceńską fundację 
w Pardwinie, na podgrodziu przy Brennie.

Jaksa zmarł, według kanonika kapituły krakowskiej, 27 lu-
tego 1176 roku i został złożony do grobu w Miechowie. Jego 
zniszczony nagrobek oglądał, jeszcze w XVII w., historyk za-
konu Bożogrobców, Andrzej (Samuel) Nakielski. Obecny – 
z barokowym portretem księcia na miedzianej blasze – pocho-
dzi z 1802 r.

Zachowany w Muzeum Architektury we Wrocławiu, słynny 
ołbiński tympanon z kościoła św. Michała, przedstawiający po-
stacie Jaksy i Agapii, mógł być – jak przypuszczają niektórzy hi-
storycy – przeznaczony dla Miechowa, na miejsce złożenia ciała 

księcia. Ostatecznie został związany 
z pochówkiem Agapii, powracającej 
po śmierci męża na rodzinny Ołbin 
rodu Łabędziów.

Tympanon ołbiński, to interesujące 
dzieło rzeźby z drugiej połowy XII w. 
Po obu stronach mandorii kroczą ku 
Chrystusowi fundatorzy kościołów: 
po lewej – Bolesław Kędzierzawy, po 
prawej – Jaksa. Obaj trzymają mode-
le świątyń: Bolesław – z napisem „IN 
BITOM (kościół p.w. św. Małgorza-
ty), Jaksa – bez napisu. Za postacią księcia Bolesława, znajduje 
się syn Lestek, a za sylwetką Jaksy, klęczy jego żona Agapia, co 
objawia stylowy napis.

Spośród wielmożów swego okresu, Jaksa wyróżniał się, jako 
postać wybitna o wielkich horyzontach i silnym charakterze, 
wytrwale dążąca do celu, głęboko religĳ na, aktywna politycznie, 
hojna na polu fundacyjnym i ruchliwa na dużych przestrzeniach 
Polski i Połabia, Świętego Cesarstwa Rzymskiego i Lewantu. 
Jego działalność dotyczyła wszystkich centralnych problemów 
Słowiańszczyzny i Niemiec, wiążących się z takimi wydarzenia-
mi, jak: palatynat Piotra Włostowica i jego upadek, spory książąt 
i naruszenie podstaw pryncypatu, wojna z Albrechtem Niedź-
wiedziem o Brennę, wyprawa Fryderyka I Barbarossy na Polskę 
i pokój w Krzyszkowie (1157 r.), koniec pogaństwa wśród ple-
mion połabskich i ruch krucjatowy.

Bogate tło polityczne i obyczajowe poczynań Jaksy, prześle-
dzić można w artykułach: Książę Jaksa – fakty i kontrowersje (na 
stronie internetowej Miechowskiego Towarzystwa 1163 r.) oraz 
Spotkanie z księciem Jaksą – obydwa autorstwa Stanisława Piwo-
warskiego. Na ich podstawie sporządzono niniejszą notatkę.

 E. Kwaśniewska 

Tympanon z wyobrażeniem Jaksy i Agapii, z XII w. – 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Fot. Zb. Pęc-
kowski. (Internet)

Tortury na Piotrze Włostowicu

Brakteat Jaksy z Kopanicy 
(1142 – 1152) 

Kto bił pierwszą monetę sło-
wiańską? – oczywiście Jaksa z Ko-
panicy. Nazwa „brakteat” pocho-
dzi od łacińskiego słowa bracctea, 

oznaczającego cienką, metalową blaszkę. Brakteat wybĳ ano jed-
nostronnie – wyobrażenie widoczne jest od jednej strony wypu-
kło, zaś od drugiej wklęsło. 

Brakteaty polskie, należą – po niemieckich – do najstarszych 
w Europie.

Jaksa posiadał w Kopanicy własną mennicę, w której bił złote 
i srebrne brakteaty – będące obowiązującym środkiem płatni-
czym – z wizerunkiem męża z mieczem w jednej ręce i z pal-
mą (zapewne symbolem sprawiedliwości) – w drugiej, okolone 
napisem; „Iaczo de Copnik”. Po przyjęciu chrześcĳ aństwa, po-
jawiają się – w prawej ręce chorągiew, w lewej krzyż, a napis 
okalający brzmi: „Jakza Kopnik kneź”.

W sumie znanych jest pięć wzorów brakteatów, bitych w Ko-
panicy za czasów Jaksy.

oTo – pradzieje, Internet 

Wizerunek z brakteatu Jaksy z Kopanicy (1163 – 1176) 
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Michałowice – ( Michalowich – 1300, Michalouicz – 1337, Micha-
low – 1444, Mychalowycze – 1470, 1480). Wieś powstała we wczesnym 
średniowieczu, pierwsza o niej wzmianka w źródłach pojawia się przed 
rokiem 1198. Pod względem administracyjnym, od wczesnego średnio-
wiecza do I poł. XIV w., wieś znajdowała się w kasztelanii krakow-
skiej, następnie do 1795 r. należała do sądowego powiatu krakowskiego 
(w XVI w. – proszowickiego). Od 
roku 1818 do 1951, wchodziła 
w skład powiatu miechowskiego, 
a następnie znów krakowskiego.

Wieś rycerska, wchodząca 
w skład kompleksu osad pod 
wspólną nazwą Dłubnia. Pod 
rokiem 1300 wspomniane jest 
tu sołectwo. W połowie XIV w. 
wieś przeniósł na prawo niemieckie król Kazimierz Wielki. Pochodzący 
z tego okresu układ przestrzenny wsi, pozostał czytelny do dziś. Od za-
rania, Michałowice były zamożną wsią rolniczą, należącą do rodu Aw-
danców (jako Michałów lub Michałowice). Jej pierwszym właścicielem 
był komes Michał Awdaniec (ród magnacki pochodzenia nordyckiego), 
żyjący na przełomie XI i XII w. Jan Długosz w swoim „Liber Benefi cio-
rum” podaje, że Michałowice przeszły w ręce bożogrobców w Miecho-
wie w XV w. (?) [przeczytaj też – O rodzie Awdańców w „Naddłub-
niańskich Pejzażach” Nr 2(10)/3 (11) 2006 – przyp. red.]

We wsi, w tym czasie (ok. 1480 r.), było 24 łany kmiece, 7 zagrod-
ników, dwa młyny na Dłubni, folwark klasztorny oraz dwie karczmy. 
Dziesięcinę ze wsi, należną prebendzie czechowskiej, również dzierża-
wił klasztor bożogrobców z Miechowa.

Zgodnie z lustracją królewszczyzn z roku 1564, klasztor płacił sep 
z łanów kmiecych. 

Rejestr z 1581 r. potwierdza własność prepozyta klasztoru bożo-
grobców z Miechowa. We wsi było wtedy 26 łanów kmiecych, 2 za-
grodników na czynszu, 4 zagrodników z rolą, 4 komorników bez bydła, 
dwóch rzemieślników na tzw. 1/4 roli, 3 piekarzy na 1/4 roli każdy, 
3 rzemieślników, 1 duda.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 odnotował, że 
Michałowice nadal należą do prepozyta klasztoru bożogrobców z Mie-
chowa, poboru dokonał 
niejaki Bartosz Miel-
czura (zapewne za-
rządca dóbr). Podatek 
zebrał od 26 1/2 łana 
kmiecego, 4 zagrodni-
ków z rolą, 2 zagrod-
ników na czynszu, 
3 komorników z byd-
łem, 4 komorników bez bydła, młynów z 4 kołami zakupnymi i jednym 
kołem dorocznym oraz od 4 piekarek i 3 rzemieślników. 

Rejestr poborowy z 1680 r. potwierdza poprzednie stosunki włas-
nościowe we wsi. Stan taki utrzymuje się do I poł. XVIII w., kiedy to – 
w roku 1768, na mocy uchwały sejmowej, wieś została przeznaczona 
na powiększenie dochodów Akademii Krakowskiej.

Spis z roku 1783 stwierdzał, że właścicielem wsi była Akademia 
Krakowska, ale już 2 maja 1788 r., mocą przywileju królewskiego, Mi-
chałowice przeszły w wieczyste posiadanie Hugona Kołłątaja herbu 
Kołątaj (Kotwica odmienna). W latach 1783–1791 we wsi znajdowało 
się 70 domów, w tym dwór (z dwoma szlachcicami), browar, młyn na 
rzece Dłubni, a także karczma, prowadzona przez rodzinę żydowską 
bez gruntu oraz 57 chat zagrodników, 5 chat tzw. ogrodników i 4 chaty 
komorników. Ludność: w 1787 r. – 433 mieszkańców (w tym 3 Ży-
dów), a w 1791 r. – 426 mieszk. (w tym 4 Żydów). Żydzi należeli do 
kahału na Kazimierzu w Krakowie.

Hugo Kołłątaj utracił swoje dobra w Michałowicach, po objęciu 
władzy przez Targowicę, co miało miejsce po II rozbiorze Polski. Od-
zyskał je dopiero w roku 1810 – dwa lata przed śmiercią. Rodzina Koł-
łątajów była właścicielem Michałowic do roku 1875, kiedy to majątek 
ów przeszedł w ręce Tadeusza Dąbrowskiego herbu Radwan. Majątek 
liczył wówczas 715 mórg. W tym czasie znajdowała się w Michało-
wicach carska komora celna (przeniesiona w 1838 r. z Wilczkowic), 

przemieniona w 1882 r. w komorę 
III klasy. Ponadto w Michałowicach 
był urząd gminny, stacja pocztowa 
i telegrafi czna, szkółka wiejska, młyn 
wodny, a dwa razy w tygodniu, od-
bywały się tu targi. Domów było 
w Michałowicach 106 i zamieszkiwa-
ło je 924 osoby. Włościanie posiadali 
1285 mórg gruntów ornych. Od ro-
ku 1827 podwoiła się – jak widać – 

liczba domów i mieszkańców, bowiem było ich w tym czasie – odpo-
wiednio: 67 domów i 430 mieszkańców.

Ostatnim, przed II wojną światową, właścicie-
lem dóbr w Michałowicach był Tadeusz Dąbrowski. 
Obecnie dwór jest własnością prywatną i należy do 
rodziny Lorenzów.

Do roku 1949 wieś należała do parafi i 
p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego w Więcławi-
cach. Od tej pory Michałowice tworzą nową parafi ę, 
p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Heraldyka gm. Michałowice – Wł. Chorążki, Kraków - 2003 
Ilustracje – Tadeusz Seweryn, Staropolska grafi ka ludowa, Wyd. Sztuka W-wa 1956

SŁOWNICZEK 
Łan kmiecy: – łan kmiecy większy – 21 mórg 151 prętów
 – łan kmiecy mniejszy – 12 i 1/7 morgi
W Małopolsce występował łan tzw. frankoński (23–28 ha). Były tu spotykane łany 
o bardzo zróżnicowanej wielkości (od 3 do 50 ha), np. łan kmiecy, łan polski 
(3–9 ha). Wielkość łanu, jako jednostki, zależała od lokalnej wielkości podstawo-
wych jednostek długości (pręta, sznura, łokcia) i przyjętego wzorca pomiaru łanu 
(lub włóki), związanego z jakością gleby, ukształtowaniem terenu itp.
Zagrodnik (łac. hortulanus) – dawniej chłop posiadający niewielki przydział 
ziemi, nie wystarczający do wyżywienia rodziny. Aby przeżyć, musiał najmo-
wać się do pracy. Był zobowiązany do pańszczyzny pieszej.

Chałupnik – dawniej chłop, posiadający dom (chałupę), ale nie posiadający 
ziemi.

MICHAŁOWICE
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Komornik – hist. chłop, nie posiadający własnej ziemi, mieszkający u gospoda-
rza (dosłownie – „siedzący na komorze”); pomagał w gospodarstwie w zamian 
za dach nad głową. 

Kmieć – początkowo, w XI i XII wieku, słowo „kmieć” oznaczało dostojników 
książęcych lub królewskich. W XIV i XV w. zaczęto nim nazywać bogatych 
mieszkańców wsi (gburów), którzy uprawiali przynajmniej jeden łan ziemi 
i w zamian za to, musieli płacić panu feudalnemu czynsz i wykonywać prace 
rolne na jego ziemi. W tym okresie „kmieć” (łac. cmentos), stanowiło określenie 
wartościujące, w odróżnieniu od „chłopa”, które było pogardliwym określe-
niem niewolnego parobka lub sługi. 

Kahał – W XVI w. na ziemiach polskich istniał wyjątkowy samorząd żydowski. 
Każda gmina (kehila), posiadała własny organ administracyjny – kahał. Człon-
ków kahału wybierano spośród najbardziej poważnych, często najbogatszych 
członków gminy. Czuwali oni nad spokojem bezpieczeństwem. Państwo na-
kładało na nich podatki, które dzielili oni pomiędzy członków gminy i następ-
nie nadzorowali ich ściąganie, w czym samorząd żydowski był bardziej sku-
teczny, niż urzędy państwowe. Przychylne Żydom prawo i życzliwość dwóch 
ostatnich Jagiellonów, spowodowały rozwój gmin i bogacenie się wielu Ży-
dów w XVI w. Wiek XVI i połowa XVII w., zapisane są w historii polskich 
Żydów, jako „złoty wiek”.

Wikipedia

Droga międzynarodowa E 77
Bardzo istotnym przełomem dla 
Michałowic stało się wybudowa-
nie zupełnie nowej drogi, wio-
dącej początkowo z Warszawy 
przez Radom, Kielce, Jędrzejów, 
Miechów do Krakowa. Ta potęż-
na inwestycja prowadzona była 

w latach 1820–30. Nową szosę utwardzono podbudową z ka-
mienia wapiennego. Powierzchnie asfaltowe zostały wykonane 
przez fi rmy niemieckie, w czasie okupacji hitlerowskiej. 

Współcześnie, jest to międzynarodowa trasa szybkiego ru-
chu, oznaczona symbolem E 77

Michałowicki kopiec drogowy 
Kopiec położony jest w Michałowicach – 
Komorze, po lewej stronie wysokiej 
skarpy (wyjeżdżając z Krakowa), nad 
drogą E 77, dziesięć kilometrów od Ryn-
ku Głównego w Krakowie. Przypomina 
on o ukończeniu w 1830 r. w Michało-
wicach (granica Królestwa Kongresowe-
go), budowy głównego traktu z Warsza-
wy do Krakowa.

Budowniczowie drogi wznieśli ów 
kopiec w formie ostrosłupa, wysokości 

około 4 m od strony pól, a około 6 m od strony drogi. Na wierz-
chołku ustawiono drewniany krzyż, który przetrwał 154 lata. 
Mocno zniszczony, został dzięki staraniom okolicznych gospo-
darzy, wymieniony w roku 1984 na żelazny, z fi gurą Chrystusa 
i otoczony ogrodzeniem. Na skutek poszerzenia drogi i rosną-
cych na nim drzew – kopiec powoli ulega odkształceniu.

Gdyby udało się, pozbawić kopiec dzikiej roślinności – któ-
ra zupełnie go zasłania – pozostawiając na jego koronie tylko 
cztery największe drzewa, posadzone zapewne tuż po usypaniu 
kopca, wówczas oczom naszym ukazałby się wcale ciekawy mo-
nument. Kto wie – może wówczas mógłby znaleźć się na liście 
gminnych lub powszechnych zabytków?

 Stanisław Lorenz

Cmentarz parafialny
Cmentarz parafi alny w Michało-
wicach jest najmłodszą nekropolią 
w Gminie; powstał w roku 1948, na 
terenie uzyskanym w wyniku ko-

masacji gruntów, przekazanych przez parafi an. Cmentarz kon-
sekrowano w listopadzie 1948 roku, a pierwszy pogrzeb odbył 
się 20 marca 1949 roku.

Obecnie powierzchnia cmentarza wynosi około 1 ha, jest na 
nim około 50 grobów ziemnych i ponad 800 murowanych. Rocz-
nie na cmentarzu grzebanych jest prawie 30 osób. Z inicjatywy 
Rady Parafi alnej i dzięki hojności parafi an w latach 2003 i 2004 
na cmentarzu wybrukowano kostką kolejne aleje i postawiono 
nowy krzyż.1

Obelisk legionowy 
Pomnik Legionów, znajdujący 
się przy trasie E 77 na południo-
wej granicy gminy, upamiętnia 
jedno z najważniejszych wyda-
rzeń związanych z początkiem 
II Rzeczypospolitej. Zatrzy-
mując się w tym miejscu, nale-
ży pamiętać, że 6 sierpnia 1914 
roku, pierwszy raz od czasów 
powstania styczniowego, re-
gularny oddział wojska pol-
skiego – I Kompania Kadrowa, 
rozpoczęła marsz ku wolności. 
Związek Legionistów Polskich 
i Federacja Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny ufundo-

wali obelisk – Pomnik Legionów w Michałowicach. Jego od-
słonięcie odbyło się w 18 rocznicę odzyskania niepodległości – 
11 listopada 1936 roku. Ta patriotyczna uroczystość przerodziła 
się w manifestację duchowej jedności narodu. 

Corocznie 6 sierpnia, przy pomniku, odbywają się uroczy-
stości związane z Marszem Szlakiem I Kompanii Kadrowej, po-
przedzone zlotem uczestników pod kopcem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Krakowie, na Oleandrach oraz w Krypcie Srebr-
nych Dzwonów w Katedrze na Wawelu, gdzie Marszałkowi od-
dawany jest hołd.2 

Uroczystości związane z 11 listopada, od roku 2006, inicjują 
przy obelisku – miejscowa młodzież i harcerze z Michałowic.

Pomnik ten, swym położeniem wskazuje także na przecho-
dzącą tędy kiedyś granicę zaborów rosyjskiego i austriackiego.

Gródek 
Gródkiem mieszkańcy na-
zywają wzniesienie, znaj-
dujące się w kierunku na 
północny – zachód, idąc 
drogą od przystanku au-
tobusowego Michałowi-
ce – Komora, przy trasie 
E 77. 

Tradycja ustna mówi, 
że na skalistym wzniesie-

niu, stał w bardzo dawnych czasach jakiś Gródek, który podczas 
bliżej nieokreślonego kataklizmu, przestał istnieć. 

Wprawdzie w 1200 roku w Krakowie i okolicach odnotowa-
no silne trzęsienie ziemi, nie wiadomo jednak czy właśnie wtedy 
miała miejsce wspomniana katastrofa3 ( więcej, na temat legend 
związanych z tym miejscem, przeczytać można w Internecie, na 
stronie poświęconej gm. Michałowice, wykonanej w ramach za-
jęć na uczelni, przez Marię Patecką: www.geo.uj.edu.pl/zklady/
zrr/STRONY%20STUDENTOW/PATECKAPAGE/wzobaczyc.
htm)
1 Informacji udzielił ks. Wł. Dyrcz.
2 Na podst. opracowania Grzegorza Gilla.
3 W. Baran, Zarys dziejów Michałowic.
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Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
Myśl o utworzeniu para-
fi i w Michałowicach po-
jawiła się przed I wojną 
światową. Jednak dopiero 
w 1949 roku Kuria Me-
tropolitalna w Krakowie 
wydała w tej sprawie sto-
sowny dekret erekcyjny. 
Pierwszym proboszczem 
był ks. Marian Pałęga, 

który z wielkim zapałem i poświęceniem pracował przy organi-
zowaniu parafi i i budowie kościoła, na wzniesienie którego, pa-
rafi a uzyskała zezwolenie dopiero w 1956 roku. Budowa trwała 
ok. 8 lat. We wrześniu 1963 roku, nowa świątynia poświecona 
zostaje przez biskupa Karola Wojtyłę, który w 1970 r. konse-
kruje nowy ołtarz, zamurowując w nim relikwie św. Stanisława 
i bł. Wincentego Kadłubka. Do Michałowic, kardynał Karol Woj-
tyła przybywa jeszcze raz w lutym 1977 r., na wizytację parafi i.

Projekt kościoła autorstwa inż. arch. Muraczewskiego, 
opracowany przez inż. B. Owaka, stawia go w rzędzie kościo-
łów stylu bazylikowego. Jest on budowlą nowoczesną i śmiałą 
w rozwiązaniach, biorąc pod uwagę czasy, w jakich powstawał. 
Całościowy wystrój wnętrza zrealizowano w latach 1990–1995. 
Mozaika ceramiczna, sgrafi 
 i, witraże, grafi czne ryty w kolo-
rowych tynkach, nawiązują tematycznie do maryjnego tytułu 
świątyni. 

W prezbiterium kościoła znajduje się rzeźba Chrystusa Uwiel-
bionego, autorstwa Tadeusza Szpunara. W mozaikowym tle są 
zobrazowane objawienia Chrystusa po zmartwychwstaniu. 

Boczna kaplica poświęcona jest Jezusowi Miłosiernemu. 
 

Dwór Dąbrowskich 
Dwór został zbudowany pod ko-

niec XIX wieku dla rodziny Dąbrow-
skich, która osiadła w Michałowicach 
około roku 1875. Zaprojektowany 
przez wybitnego architekta krakow-
skiego Teodora Talowskiego dwór, 

utrzymany jest w stylu malowniczego historyzmu. Do roku 
1897, Dąbrowscy mieszkali w starym drewnianym dworku, 
„pokołłątajowskim”. W tej patriotycznej rodzinie wyrośli m.in. 
Klemens Dąbrowski – benedyktyn, siostra Małgorzata Dąbrow-

ska – Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstanek, Jerzy Dąbrowski – zamordowany w Katyniu.

Dwór był także świadkiem ważnych wydarzeń historycz-
nych, w tym przemarszu I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsud-
skiego pod dowództwem por. Tadeusza Kasprzyckiego.

 Powojenne losy obiektu są charakterystyczne dla wielu 
dworów polskich: majątek znacjonalizowano, a zdewastowany 
i ogołocony z atrybutów historycznego wystroju budynek, wy-
korzystano na biura i magazyny. Po pożarze w 1979 roku, nie 
zabezpieczony i nie otoczony właściwą opieką dwór, w krótkim 
czasie uległ prawie całkowitemu zniszczeniu.

 Jednak w 1985 roku rozpoczęła się jego odbudowa, która trwa 
nieprzerwanie, przywracając pierwotne piękno temu obiektowi, 
jak również otaczającemu go parkowi. Czynią to własnym na-
kładem fi nansowym i wielką pracą obecni właściciele, państwo 
Lorenzowie. 

Szkoła w Michałowicach 
Dokładna data powstania 
szkoły nie jest znana, gdyż 
wszystkie dokumenty ule-
gły zniszczeniu. Słownik 
Geografi czny Królestwa 
Polskiego wspomina, że 
w I połowie XIX wieku ist-
niała tu szkółka wiejska. 
Najstarsze kroniki szkolne 
sięgają zaś do roku 1870.

W 1908 roku otwarto nową szkołę, z jedną salą lekcyjną. 
Z biegiem lat dzieci przybywa (ponad 300) i koniecznym się stało 
podjęcie budowy nowego budynku. Prace trwają od 1931 roku 
i mimo trudności fi nansowych, pierwsze sale oddane zostają 
w 1935 roku. Podczas II wojny światowej, szkołę zamieniono na 
punkt przelotowy dla idącego na wschód wojska. Wówczas ule-
gły zniszczeniu niemal wszystkie sprzęty szkolne. Dopiero w 1954 
roku podjęto rozbudowę szkoły przy ogólnym poparciu miejsco-
wej ludności. Obecnie w Michałowicach funkcjonuje nowo wy-
budowana szkoła podstawowa, która w 2003 roku, na 25 rocznicę 
pontyfi katu Jana Pawła II, przyjęła imię tego wielkiego Polaka. 
Natomiast w starym budynku, gruntownie odnowionym, mieści 
się gimnazjum, które nosi imię ks. kard. Adama Stefana Sapiehy.

Marta Maracha – fragment opracowania, na temat miejscowości 
gm. Michałowice, przygotowanego dla potrzeb przewodnika turystycznego, 

przez E. Siekierzyńską, M. Marachę, H. Sołtys i A. Korczyńskiego. Fot. E. Kwaśniewska 

Stare fotografi e z przeszłości, pozwalają zacho-
wać od zapomnienia ludzi, miejsca i zdarzenia.

Jednym z fotografów, który uwiecznił wiele 
takich sytuacji, był Roman Włodarski z Micha-
łowic. Uczył się i praktykował u Borowca, Naj-
dra (i Merchuta?) w Krakowie.

Wiele osób, z roczników z lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych, właśnie jemu zawdzięcza zdjęcia komunĳ ne. 
Ówczesny proboszcz, ks. Marian Pałęga, często prosił 
moich rodziców o powiadomienie wujka, o pierwszej 
komunii lub innej uroczystości kościelnej. Wujek Ro-
man, przyjeżdżał wówczas w niedzielę na rowerze 
z Krakowa i w okolicznych miejscowościach robił lu-
dziom zdjęcia. Do dnia dzisiejszego często słyszę, gdy 
ktoś wspomina, że ma fotografi e jego autorstwa. Fo-
tografowaniem zajmował się również mój ojciec – Fe-
licjan Włodarski. Sztuki obróbki zdjęć nauczył się od 
brata.

Ocalić od zapomnienia...
Pamiętam, że w domowych warunkach, wy-

konywał zdjęcia do dowodów osobistych.
Rozciągał na ścianie białe płótno i na jego tle 

ustawiał fotografowaną osobę. Zdjęcie musiało 
mieć w dolnym rogu wolne miejsce na piecząt-
kę. Zważywszy, że w Michałowicach nie było 
wówczas elektryczności, zagadkę stanowiła dla mnie technicz-

na strona wykonywania odbitek, podglądać zaś nie 
było można, kiedy tata w pokoju urządzał ciemnię. 
Trudno tamte działania porównywać z dzisiejszymi 
możliwościami. 

Oprócz fotografi i rodzinnych, napotkałam na zdję-
cia ze ślubów, pogrzebów, dożynek, uroczystości stra-
ży pożarnej czy grup kolędniczych. Jedną z cenniej-
szych pamiątek, jest zdjęcie biskupa Karola Wojtyły 
z roku 1963, wykonane w Michałowicach. Przekaza-
łam je Szkole Podstawowej w Michałowicach, gdy na-
dawano jej imię Jana Pawła II.

Felicjan Włodarski Roman Włodarski

Praxidos Danuta Jaskółka
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Antoni Borowiec – znakomity foto-
graf, mistrz, znany w latach trzydzie-
stych XX w. na całym świecie, dzięki 
aktywności na wystawach i salonach 
międzynarodowej fotografi i. „Najder” – 
Agencja Fotografi i Reklamowej oraz 
Zakład Fotografi czny Grzegorza Mer-
chuta – działają obecnie na terenie Kra-
kowa, stanowiąc najprawdopodobniej, 
kontynuację dawnych krakowskich za-
kładów fotografi cznych.

Internet Kard. Karol Wojtyła w MichałowicachRoman Włodarski

Prezentowane powyżej, stare fotografi e rodzinne z początku 
XX w., przechowuje z wielką pieczołowitością p. Irena Nowak 
z Zagórzyc. Na zdjęciach uwieczniono mieszkańców Michało-
wic – rodzinę i koleżanki mamy p. Ireny. Niestety, w większości 
nie wiadomo, kto je wykonał. Można jednak przypuszczać, że 
zostały zrobione w którymś z ówczesnych zakładów fotografi cz-
nych w Krakowie. 

1. Dziewczęta z Michałowic. 2. Koleżanka. 3. Koleżanki (Zakład 
fotografi czny – A. PAWLIKOWSKI – Kraków, ul. Sławkowska 
nr 21). 4. Ciotka Knapczykowa z d. Krawczyk ( Zakład fotogra-
fi czny – A. PAWLIKOWSKI – Kraków, ul, Sławkowska nr 21). 
5. Koleżanki lub kuzynki. 6. Rodzina z Michałowic – Zerwanej.

Wszystkich Państwa, którzy dysponują starymi fotografi ami lub 
dokumentami, mówiącymi o przeszłości naszej małej „michałowickiej 
ojczyzny”, serdecznie zapraszamy, do odsłonięcia zapisanej w nich hi-
storii, tego bliskiego wszystkim nam, skrawka ziemi. „Naddłubniańskie 
Pejzaże”, w tej sprawie – są do Państwa dyspozycji.

Fotografie  sprzed 100 lat . . .

Ostatnią drogą na swym pielgrzymim szlaku, odszedł do Domu Ojca MIECZYSŁAW TOCHOWICZ – 
członek Rady Parafi alnej przy michałowickiej Parafi i, inicjator, wieloletni organizator i uczestnik 
licznych pielgrzymek do sanktuariów w Kalwarii, Częstochowie, Licheniu, Niepokalanowie, Gidle 
i Czernej, czynnie zainteresowany pracą na rzecz miejscowego kościoła (m.in. schody z wygodnym 
podjazdem, malowanie kościoła), uporządkowaniem cmentarza, a także wystawieniem pomni-
ka Jana Pawła II na placu przed świątynią, poświęconą i konsekrowaną niegdyś przez biskupa,
a później arcybiskupa Karola Wojtyłę. Otwartością i bezpośredniością zjednywał wielu chętnych do 
udziału we wspomnianych realizacjach.
W poniedziałek, 21 lipca b. r. społeczność michałowicka z wielkim  żalem pożegnała swojego nie-
strudzonego Pielgrzyma, o zawsze przyjaznym, pogodnym uśmiechu i kryjącym się za nim  ogrom-
nym optymizmie, z którym podejmował kolejne zadania dla swego otoczenia.
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CZUWAJ! 
 
Czuwaj! – tak krótkie słowo,
A przecież w sobie mieści
Myśli. Głębokie myśli
I tyle wielkiej treści.

Czuwaj! – to znaczy nie śnĳ  złudnie
I nie żyj zwiewną marą.
Odrzuć od siebie majak senny, 
By żyć dnia pracą szarą.

Czuwaj nad sobą, samym sobą
I zwalczaj swoje wady.

Czuwaj nad losem innych ludzi, 
Dawaj im dobre rady.

Czuwaj! – to znaczy – oczy, uszy
Otwieraj, na wsze strony.
Czuwaj! – bądź gotów do natarcia,
Bądź gotów do obrony!

Autorką wiersza jest Helena Krysińska-Godecka, harcerka, drużynowa – w okresie tuż przed II wojną światową. Lilĳ ka harcerska „na szyszce”, 
służyła do zapinania chusty. 

Po wojnie, harcerstwo organizowano w ten sposób, że dru-
żynowymi byli etatowi nauczyciele, którzy mieli zniżkę 
w etacie o 10 godzin, przeznaczonych na prowadzenie za-

jęć z harcerzami, tzn. że w 36-godzinnym etacie, było 10 godzin 
„harcerskich”. Wymiar czasu pracy nauczycieli ulegał stopnio-
wemu skróceniu ( 36, 30, 26, a ostatnio 18 godz.)

Najprawdopodobniej, drużyna w Michałowicach powstała 
w latach 1949/50. Prowadziła ją Krystyna Janicka – etatowy na-
uczyciel. W liceach pedagogicznych, nauczycieli przygotowy-
wano do zajęć harcerskich.

1954 r. – z harcerzami pracuje Jadwiga Zarębska, także nauczy-
cielka , z 10 – godzinną zniżką od etatu. Kolejnymi opiekunami 
harcerzy są: 1957 r. – Helena Krzciuk; 1958 (59) – 1964 (65) r. – 
Anna Pobędza; 1966 (64) – 1968 r. – Józef Ptak (nauczyciel); An-
drzej Moryś – drużynowy, Marian Bubak – szczepowy.

W środowiskach wiejskich były drużyny:
– zuchowe (kl. I–III)
– młodszoharcerskie (kl. IV–VIII)
– starszoharcerskie (szkoła średnia).

W mniejszych miejscowościach, często nie było szkół śred-
nich, a szczep musiał posiadać komplet drużyn. W Michało-
wicach, dzięki zawiązaniu się szkoły rolniczej, która była fi lią 
szkoły giebułtowskiej, mógł zaistnieć także szczep.

Kolejna nauczycielka, Elżbieta Brodzik – Komendant Hufca 
w stopniu podharcmistrza, pracowała z harcerzami w latach 
1980–1983 (84). Hufi ec, o którym mowa, skupiał drużyny ze 
szkół w Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach. 

Przed lub po (?) Elżbiecie Brodzik, szczepowym w Michało-
wicach był obecny wójt gm. Zielonki, Bogdan Król.

Piszący te słowa, przybył do Michałowic w 1979 r. i pochło-
nięty nadmiarem innych obowiązków na krótko został człon-
kiem Komisji Rewizyjnej w michałowickim Hufcu.

Wcześniej uczestniczył w organizowaniu drużyn harcerskich 
w Parkoszowicach.

Czesław Miś
Prezentowane fotografi e są własnością p. Doroty Pobędzy.

JAK ZOSTAŁEM HARCERZEM 
Do ZHP wstąpiłem w 1986 r. Wiosną 1987 r. 
dh hm. Czesław Miś zaproponował mi, abyśmy 
z kilkoma kolegami i koleżankami pojechali na 
obóz harcerski do Piotrowic koło Okonka.

Tam spotkałem instruktorów, którzy „zara-
zili” mnie harcerstwem – druha hm. Romana 
Barana, druha hm. Pawła Miłobędzkiego – 
późniejszych komendantów naszego Hufca.

To był wspaniały obóz – w lesie, nad jeziorem w warunkach 
polowych. Wywarł na mnie niesamowite wrażenie.

Mając 9 lat, już wtedy, na tym obozie chciałem zostać harce-
rzem i zdobyć harcerski krzyż, jednak statut ZHP nie pozwalał, 
więc musiałem poczekać.

Minął rok i w czasie jednego z biwaków Szczepu – stałem się 
wreszcie harcerzem. Moim komendantem był wówczas phm. 
Jarosław Kozłowski.

Z nim pojechaliśmy na kolejny obóz, w 1989 r. – do Sobie-
szewa. Tam, zaczęła tworzyć się silna grupa harcerzy starszych, 
którzy mieli zamiar zbudować mocne środowisko harcerskie 
w Michałowicach.

Wiosną 1993 r. zostałem obdarzony, przez druha phm. Jaro-
sława Kozłowskiego, niesamowitym zaufaniem i mianowany 
na komendanta Żółtego Szczepu.

Latem tego samego roku pojechaliśmy na kolejny obóz har-
cerski do Jantara. Kadra na tym obozie, to swoista mieszanka 
rutyny – dh phm. Jarosław Kozłowski, dh phm. Anna Ko-
złowska, dh pwd. Marta Patecka, dh phm. Roman Baran oraz 
młodsi – dh pwd. Aneta Siudek, dh pwd. Wojciech Szydłowski, 
dh phm. Ewa Rojek i ja.

To był „ostatni raz” w warunkach polowych. Od tego czasu, 
z roku na rok, zmieniały się przepisy i pomału musieliśmy re-
zygnować z tego typu obozów.

Jednak – wyłoniona wtedy silna grupa instruktorów – do 
dnia dzisiejszego, w niezmienionym składzie, corocznie razem 
organizuje kolejne obozy.

Mĳ ały lata. Co jakiś czas przybywali nowi, młodzi instruk-
torzy, a wśród nich: phm. Magdalena Mroczek, pwd. Dawid 
Boczkowski, pwd. Piotr Boczkowski, pwd. Renata Krawczyk, 
pwd. Adrian Dyląg, pwd. Joanna Kania, pwd. Anna Bińczyc-
ka, pwd. Ariadna Kozłowska.

Szczep rósł w potęgę, a my, uczestniczyliśmy w kolejnych 
obozach: 1995, 1996 – Gdańsk-Wrzeszcz; 1997, 1998 – Ustka; 
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1999 – Łazy; 2000, 2001 – Mielno – Unieście; 2002 – Wisełka; 
2003 – Szklana Huta; 2004 – Ustka; 2005 – Szklana Huta; 2006, 
2007 – Jarosławiec.

Zdobywałem stopnie instruktorskie: 1993 – przewodnik, 
1995 – podharcmistrz.

Przez wszystkie te lata, nasz szczep, oprócz obozów organi-
zował biwaki, rajdy, manewry techniczno-obronne, gry tereno-
we – NAL, NAZ.

Braliśmy udział w większości ważnych imprez Hufca i Cho-
rągwi. Po prostu super!

Wreszcie nadszedł 24 listopada 2007 r. Na kolejnym zjeździe 
Hufca Podkrakowskiego, zostałem jednogłośnie wybrany na 
jego komendanta. Niesamowite przeżycie – po raz kolejny, star-
si ode mnie instruktorzy, obdarzyli mnie dużym zaufaniem.

W grudniu 2007 r. rozpoczęliśmy obchody XXV-lecia na-
szego hufca, których kulminacja nastąpi na zlocie XXV-lecia, 
6–8 czerwca w Korzkwi. A potem akcja letnia, „Wisełka”– 
i... mam nadzieję – wiele miłych i radosnych chwil.

Pozostając z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Phm. Mariusz Siudek

„Żółty” Szczep ZHP 

Działa na terenie gminy Michałowic przy Zespole Szkół w Mi-
chałowicach. Przynależy do Hufca Podkrakowskiego. Komen-
dantem szczepu jest phm. Mariusz Siudek. Szczep składa się 
z drużyny harcerskiej, gromady zuchowej i kręgu instruktor-
skiego:

12 DH „Słoneczny Batalion” im.  Andrzeja Morro drużynowa  
phm. Ewa Siudek
13 GZ „Słoneczne Krasnale” w Michałowicach phm. Magdalena 
Wierzba
Krąg instruktorski im. Józefa Piłsudskiego,  przewodniczący 
phm. Jarosław Kozłowski

Szczep ma swoje tradycje, takie jak: 
• Śniadanie Wielkanocne,
• Co roku uczestniczy w konkursie na największą palmę w Koś-

ciele w Michałowicach,
• Wigilia Szczepowa,
• Od wielu lat  organizuje obóz harcerski, najczęściej nad mo-

rze, na który jeżdżą harcerze i osoby nie zrzeszone
• Liczne biwaki
• Ogniska
• Zimowiska
• Wyjazdy na narty

Szczep uczestniczy w imprezach hufcowych tj.:
• Zlot Powiatu Krakowskiego,
• Rajd Jurajski,
• Inauguracja Roku Harcerskiego,
• Organizacja sztabu i fi nału WOŚP,
• Miejska gra kościuszkowska – Święto Chorągwi Krakowskiej,
• Gra terenowa Akcja Koppe.

Nasza brać bierze udział również w  imprezach gminnych, mie-
dzy innymi:

• Święto Kwitnącej Jabłoni
• Szlakiem Doliny Dłubni
• Piknik Wolności
• Dożynki 

Nasz związek, a zatem i szczep, jest wychowawczym, patrio-
tycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zu-
chów, harcerzy, instruktorów. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, 
bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie 
opieramy na normach moralnych, wywodzących się z uniwer-
salnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcĳ ańskich.

W XXI wieku stoi przed nami olbrzymie zadanie – jak, zmie-
niając się, nie zatracić przy tym swojego charakteru i tożsamości. 
Chcemy umacniać nasze tradycyjne harcerskie wartości, reali-
zując jednocześnie nowoczesny program, dostosowany do po-
trzeb rozwoju młodych ludzi.

Dh Mariusz Siudek

1. Michałowice – obelisk legionowy; 2. Jarosławiec – obóz harcerski; 3. Słupsk – 1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; 4. Kraków – Kwatera Legionowa 
na Cmentarzu Rakowickim. Fot. Jarosław Kozłowski, 5. Przemówienie organizatora uroczystości mgr. inż. Stanisława Ożany, na pierwszym planie chorąży Adam Słupek

1. 2. 3.

4. 5.
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Rozpoczął się program edukacji patriotycznej 
młodzieży szkół Krakowa i okolic

Troska o wychowanie patriotyczne młodzieży Ziemi Krakowskiej, skłoniła 
Pana Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera, do podjęcia inicjatywy uru-
chomienia lekcji historii w terenie, tj. w miejscach uświęconych szczególną pa-
mięcią narodu. Celem tych edukacyjnych spotkań, jest rozbudzenie głębszego 
zainteresowania dziejami ojczystymi, a także kształtowanie postaw dojrzałego 
patriotyzmu. Do współpracy nad programem i przebiegiem lekcji, został za-
proszony Małopolski Oddział Piłsudczyków w Krakowie, znany powszechnie 
z działalności wychowawczej w środowisku młodzieży Krakowa. W szerokiej 
dyskusji nad problemami postawionymi przez Pana Wojewodę , wzięli udział 
także dyrektorzy wybranych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, głównie tych, których aktywność we wszelkich uroczystoś-
ciach patriotycznych w Krakowie jest szczególnie zauważalna.

Spotkanie inaugurujące realizację programu edukacji patriotycznej, wy-
znaczono na dzień 19 marca, godz. 11-tą, w uroczystość patronalną św. Józefa, 
w kolejną rocznicę imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przy kwaterze Legionów Polskich, która stała się miejscem spotkania, 
zgromadziło się około 650 uczniów, reprezentujących szkoły miasta Kra-
kowa i okolic. Pięknie prezentował się – licznie przybyły z Michałowic – 
„Żółty” Szczep Związku Harcerstwa Polskiego, gorąco witany przez Za-
rząd Związku Piłsudczyków, który był organizatorem spotkania. Harcerze 
zaciągnęli warty na grobach Legionistów Polskich i, co ważne, swoją przy-
kładną postawą i dyscypliną organizacyjną, godnie reprezentowali ziemię, 
którą w sierpniu 1914 roku przekroczyła I Kompania Kadrowa, idąc w bój 
o wolną i niepodległą Polskę, po 123 latach niewoli.

Uroczystości przewodniczył Dyrektor Społecznej Szkoły podstawowej 
im. Józefa Piłsudskiego oraz Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta – Jerzy Giza. 
Wykład – gawędę inauguracyjną do zgromadzonej młodzieży, nauczycieli i go-
ści wygłosił prezes Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków w Krako-
wie – Edward Wilhelm Jankowski. Szeroko omówił epokę, w jakiej dane było 
żyć i działać Józefowi Piłsudskiemu, a nade wszystko przybliżył postać wodza 
narodu. Powiedział m.in. „...Józef Piłsudski był postacią niezwykłą i oryginal-
ną. Zrosła się ona nierozerwalnie z dziejami walk o niepodległość Polski po 
123 latach niewoli, ze zwycięstwem 1920 roku pod Warszawą oraz całym bo-
gatym okresem międzywojennym. Marszałek pozostawił potomności nie tylko 
wolną i niepodległą Polskę, ale także liczne napomnienia i wskazówki w swych 
Pismach, Mowach i Rozkazach. Czytajcie je, zgłębiajcie i uczcie się na nich Polski...”

„...Józef Piłsudski był człowiekiem prawym. Dwie cechy jednały mu mi-
łość wśród ludzi: dobroć i przedmiotowość. W swoich pamiętnikach, Ignacy 
Daszyński napisze: zacięty w pracy, niemal beznadziejnej, surowy dla siebie, żyjący 
latami całymi w biedzie – w dwóch pokojach z wypożyczonymi meblami – był J. Piłsud-
ski może najpiękniejszym typem «polskiego świętego», który spodziewał się zwycięstwa, 
wbrew nadziei...”

W serdecznych i ciepłych słowach , zwrócił się także do młodzieży Mało-
polski Kurator Oświaty, Józef Rostworowski. Pozdrowił zebranych życząc, aby 
te edukacyjne spotkania służyły pomnażaniu wiedzy o Ojczyźnie i ludziach, 
którzy w ciągu dziejów obraz Jej wykuwali w walce i pracy.

Na zakończenie uroczystości, młodzież zapaliła znicze i złożyła kwiaty na 
grobach Legionistów Polskich. Uroczystą pierwszą lekcję z cyklu „program 
edukacji patriotycznej młodzieży”, uświetniła wiązanka pieśni, w wykonaniu 
chóru dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego i Gimna-
zjum im. Zb. Herberta z Krakowa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, do czasu wakacji odbędą się jeszcze trzy 
podobne spotkania edukacyjne. Wszystkie przy Kwaterze Legionów Polskich.

Andrzej Fischer
z-ca przewodniczącego Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie
 

Nad grobami Legionistów – 
w 73. rocznicę śmierci 
Józefa Piłsudskiego

 Edward Wilhelm Jankowski
 Prezes Oddziału Małopolskiego

 Związku Piłsudczyków w Krakowie

W 73. rocznicę Śmierci Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, 
12 maja b. roku, na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, odby-
ła się niecodzienna uroczystość 
poświęcenia 67 odrestaurowa-
nych nagrobków Legionistów 
Polskich. 

Na sukces tej doniosłej uroczystości złożyły się starania Ma-
łopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków w Krakowie, 
o specjalne dotacje na ten szlachetny cel. Pieniądze uzyskano od 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz od Wojewody 
Małopolskiego.

Podziwu godną ofi arność w tych staraniach, wykazał syn Le-
gionisty – członek Związku Piłsudczyków, a zarazem Krakow-
ski prezes Klubu Numizmatycznego – Stanisław Ożana. On też 
w całości przygotował uroczystości końcowe.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji śp. Marszałka 
i jego żołnierzy, o godz. 13.00, w kaplicy cmentarza. Przewodni-
czył jej ks. infułat J. Bielański, który wygłosił piękną, patriotycz-
ną homilię, a następnie poświęcił nagrobki. Po nabożeństwie, 
liczne poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół 
krakowskich, otoczyły Kwaterę Legionów Polskich. Wśród 
zgromadzonej młodzieży szkół Krakowa i okolic, wyraźnie 
wyróżniał się „Żółty” Szczep Związku Harcerstwa Polskiego 
z Michałowic, który do końca organizacyjnie obsługiwał prze-
bieg uroczystości. Był obecny także wójt gm. Michałowice, 
Antoni Rumian oraz grupa radnych i działaczy Gminy.

Słowo do zebranych wygłosił rzecznik Porozumienia Orga-
nizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, przewodniczący 
Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego – Jerzy Bukowski. 
Przemawiał również organizator uroczystości, Stanisław Ożana. 
Obecne były także siostry zakonne ze Zgromadzenia Krakowskich 
„Szarytek”, związane od ponad 200 lat z działalnością służb me-
dycznych. Ich czcigodne poprzedniczki posiadały wysokie stop-
nie wojskowe i odznaczenia bojowe. Szczególnie zasłużyły się 
w sławnej bitwie warszawskiej z 1920 roku. W toku tej uroczysto-
ści, Wójt Gminy Michałowice otrzymał od Związku Piłsudczy-
ków medal Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybity w 1988 r. – 
z wyrazami uznania za kultywowanie tradycji piłsudczykow-
skich na Ziemi Michałowickiej.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przy grobach Legio-
nistów Polskich odbył się Apel Poległych, po którym nastąpiła 
salwa honorowa – przeprowadzone przez żołnierzy i ofi cerów 
z 2 Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa.

Na zakończenie uroczystości, młodzież zapaliła znicze na 
67 odrestaurowanych mogiłach Legionistów Polskich i złożyła 
wiązanki kwiatów. Marsz I brygady wykonany przez orkiestrę 
wojskową, zakończył to spotkanie.

Należy wspomnieć, że w tym samym dniu o godz. 12-tej, dla 
uczczenia 73. rocznicy Śmierci Marszałka J. Piłsudskiego, przybył 
z wizytą nieofi cjalną na Wawel, Prezydent RP Lech Kaczyński, 
który wspólnie z ks. kardynałem St. Dziwiszem i towarzyszący-
mi osobami, złożył kwiaty na trumnie Marszałka, a następnie, 
na dziedzińcu Wawelu spotkał się na chwilę z władzami miasta, 
delegacjami organizacji kombatanckich i niepodległościowych 
oraz ze społeczeństwem krakowskiego grodu.
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W trzecią rocznicę śmierci Ojca Święte-
go Jana Pawła II, w dniu 2 kwietnia 
b. roku, odszedł do Pana w 97 roku 

życia, powszechnie znany, ceniony i kochany 
ś.p Ojciec gen. bryg. hm. Adam Franciszek Stu-
dziński. Kilka dni później, w środę 9 kwietnia, 
liczni przedstawiciele Episkopatu Polski, najwyż-
szych władz państwowych, samorządowych i lo-
kalnych, generalicji Wojska Polskiego, środowisk 
kombatanckich i niepodległościowych, harcerze, 
młodzież Krakowa i okolic, współbracia w zako-
nie, rodzina, przyjaciele z kraju i poza jego grani-
cami oraz tysiące krakowian, dziękowali dobremu 
Bogu za dar życia O. gen. Adama Studzińskie-
go – uczestnika walk II wojny światowej, kapelana 
bitwy o Monte Cassino.

Mszy św. pogrzebowej w Bazylice p.w. św. Trójcy – 
o.o. Dominikanów, przewodniczył J. Em. Ks. kardynał Franci-
szek Macharski, a homilię wygłosił bp polowy Wojska Polskie-
go J. Em. gen dywizji Tadeusz Płoski. Wśród wielu słów, przy-
pominających bogate życie i działalność Zmarłego, padły i te; 
„Ojcze generale, serdecznie dziękujemy Ci za Twoje kapłańskie, 
kapelańskie i żołnierskie życie, które zawsze wiodło po drogach 
Boga, Kościoła i Ojczyzny”. Ks. bp długo 
wymieniał liczne medale i odznaczenia, 
którymi został uhonorowany O. Adam. 
Podkreślił jedno: „Ale przecież nie te 
honory i odznaczenia są najważniejsze. 
Najważniejsze jest to, że O. Adam przez 
71 lat kapłaństwa odpowiadał całym 
swoim życiem: Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham i dał się prowadzić tam, gdzie wzy-
wała go miłość do Chrystusa, Ojczyzny 
i jej dzieci. W czasie wojny i później.”

Pełne bólu i zatroskania słowa pod 
adresem Zmarłego, wypowiedział Pan 
Prezydent RP Lech Kaczyński – treść li-
stu odczytał doradca prezydenta – Jacek Sasin. Czytamy w nim: 
„Obecność Ojca Generała wśród nas, była darem Opatrzności. 
Czas, po Jego odejściu, to czas kontynuacji Jego dzieła, to zada-
nie, to obywatelski obowiązek, a zarazem przywilej.”

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, gen. dyw. 
Edward Gruszka podkreślił w swoim wystąpieniu, że o. Adam 
Studziński, poprzez swoje bogate życie, służbę Bogu i Polsce, 
stał się niedoścignionym wzorem i symbolem niezłomnej wier-
ności najwyższym wartościom.

Przemawiał także Minister Janusz Krupski, kierownik Zarzą-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wielu in-
nych przedstawicieli życia społecznego 
i politycznego.

Następnie, trumna z ciałem Ojca 
Adama Studzińskiego, przewieziona zo-
stała w asyście żandarmerii wojskowej, 
na Cmentarz Rakowicki, gdzie nastąpiły 
dalsze uroczystości żałobne.

Tu, cierpliwie i z miłością, uczestni-
cy pogrzebu wsłuchani byli w głos tych, 
którzy z racji najbliższych kontaktów 
i współpracy powojennej z Ojcem Ada-
mem, wspominali Go i żegnali – zapew-
niając o wiecznej dla Niego czci i pamię-
ci. Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, powiedział: 
„...odszedł od nas wielki Polak i patriota, człowiek, który zawsze 

Odszedł wielki Polak i patriota, człowiek, który był zawsze tam, gdzie go potrzebowano 
Wspomnienie o ś.p. Ojcu hm. gen. bryg. Adamie Franciszku Studzińskim

był tam, gdzie go potrzebowano. Gdy trzeba było 
walczyć – walczył, gdy trzeba był nieść posługę ka-
płańską – niósł ją, gdy trzeba było pomagać – po-
magał. Będziemy Go pamiętać przez lata. Kraków, 
bez Ojca Adama, będzie już innym miastem.”

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, 
Bogusław Kośmider zapowiedział, że jedna z ulic 
Krakowa już wkrótce otrzyma imię O. gen. Adama 
Franciszka Studzińskiego.

W imieniu towarzyszy broni spod Monte Cassi-
no, Ojca Adama pożegnał prof. Wojciech Narębski, 
który przypomniał, że Zmarły był do niedawna 
ostatnim żyjącym kapelanem II Korpusu Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i prawdziwym kape-
lanem frontowym, który walczył ofi arnie wraz 
z żołnierzami, w czasie trwania całej, jakże trud-
nej, kampanii włoskiej. Jednak najwymowniej 

i najpiękniej pożegnał Ojca Adama, O. Eustachy Rakoczy z Jas-
nej Góry w Częstochowie, używając słów i określeń tak pięk-
nych, na jakie stać tylko ojczysty język polski... 

Doczesne szczątki O. gen. bryg. hm Adama Franciszka Stu-
dzińskiego, z należnymi honorami wojskowymi, zostały złożo-
ne do grobu w Alei Zasłużonych Ojczyźnie. Przez nieutuloną 

pamięć ś.p. Ojca Adama, przypomnę na 
końcu, w dość ogólnym zarysie, Jego ży-
ciorys.

Urodził się 2 czerwca 1911 roku 
w Strzemieniu. Do Zakonu Domini-
kanów wstąpił w roku 1928, otrzymu-
jąc święcenia kapłańskie w Katedrze 
Lwowskiej w 1937 r. Z chwilą wybuchu 
wojny, przedostał się na Węgry, gdzie 
podjął pracę w obozach dla internowa-
nych polskich żołnierzy. W 1941 r., przez 
Grecję i Turcję, dostał się do Palestyny. 
Wstąpił do Wojska Polskiego. Z 2 Bryga-
dą Pancerną przebywał w Iraku, Iranie, 

Palestynie i Egipcie. W 1944 r. wziął udział w kampanii włoskiej. 
Uczestniczył w walkach o Piedimonte i Bolonię. Postać Ojca Ada-
ma najpiękniej zajaśniała w bitwie pod Monte Cassino, gdzie 
z podziwu godną odwagą i heroicznym poświęceniem, niósł po-
moc rannym i umierającym, co więcej – niezmordowanie iden-
tyfi kował zabitych i żywcem spalonych w czołgach żołnierzy. 
Tym zaskarbił sobie miłość żołnierzy i szacunek przełożonych.

Za zasługi, został uhonorowany licznymi odznaczeniami 
bojowymi, a po wojnie, także i cywilnymi. W 2006 roku, pre-
zydent RP Lech Kaczyński, awansował Ojca Adama do stopnia 
gen. brygady. Jako absolwent Wydz. Konserwacji Zabytków na 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
dość szybko podjął O. Adam, trud przy-
wrócenia dawnej świetności klasztorowi 
oo. Dominikanów w Krakowie. Założył 
tu także muzeum oraz wyremontował 
maleńki kościółek p.w. św. Idziego, 
obok Wawelu, gdzie obecnie gromadzą 
się licznie harcerki i harcerze drużyn 
i szczepów krakowskich – najmłodsi 
wiekiem przyjaciele Ojca Adama.

Ojciec Adam Studziński, umiał po-
rwać za sobą wszystkich. Skupił wokół 
siebie wiele różnych środowisk twór-

czych, kombatanckich i niepodległościowych. Był współorgani-
zatorem pielgrzymek żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Jas-

O. Adam Studziński,
Michałowice 2006

KAPELAN – samochód O. A. Studzińskiego z kampanii 
włoskiej, zawiózł Go także w ostatnią podróż...

W Bazylice o.o. Dominikanów...
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ną Górę, szczególnie w rocznice Bitwy pod Monte 
Cassino.

Był także członkiem nadzwyczajnym i honoro-
wym zastępcą prezesa Komitetu Opieki nad Kop-
cem J. Piłsudskiego, służąc radą i pomocą. Kochał 
krakowskie środowisko piłsudczyków i ono także 
Go kochało. Nigdy nie zapomnę telefonu, jaki wy-
konał do mnie O. Adam, w ostatnie święta tego 
roku, składając na moje ręce życzenia, dla całej 
wspólnoty piłsudczyków. Nie pomyślałem wte-
dy, że są to już życzenia ostatnie... Jak wielkie i jak 
pełne pokory było to kapłaństwo... Człowiek, tak 
wielkiego formatu, jak On, pierwszy trudzi się, aby 
mnie – młodszemu i niczym jeszcze nie zasłużonemu – prze-
kazać słowa miłości i nadziei, zawarte w radości zmartwych-
wstania.

Był, O. Studziński, obecny każdego roku 6 sierpnia w Micha-
łowicach. Tu, przemawiał do zgromadzonej młodzieży, władz 

Gminy i ludu Bożego. Tu znali Go wszyscy. Tu, rok-
rocznie żegnał maszerujących do Kielc uczestników 
Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Nie ma już wśród nas ś.p. Ojca Adama. Pozostały 
po Nim niezatarte wspomnienia i uczucia niegasną-
cej miłości oraz dwie książki; „Wspomnienia kape-
lana Pułku 4 Pancernego SKORPION spod Monte 
Cassino” i „Przewodnik po polskich cmentarzach 
wojskowych we Włoszech”. Warto je przeczytać 
i zachować w domowej biblioteczce.

Minęło niewiele czasu, od pogrzebu Ojca Ada-
ma, a już Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, po-
party natychmiast przez Krakowskie Porozumienie 

Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, wystąpił 
z apelem do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, o pośmiertne 
nadanie bohaterskiemu kapelanowi spod Monte Cassino, Orde-
ru Orła Białego. Mamy nadzieję, że apel ten, spotka się z życzli-
wym przyjęciem i aprobatą Prezydenta. 

Odznaczenia

Był Ojciec Adam Studziński człowiekiem wielkiej skromności i pokory. Człowiekiem pokoju, nawołującym do 
zgody, aktywnym uczestnikiem walk o wolną, demokratyczną Polskę, gorącym zwolennikiem utrwalenia jej suwe-
renności w jednoczącej się Europie. Za to przede wszystkim był kochany i takim pozostanie w naszej narodowej 
pamięci.

Edward Wilhelm Jankowski
Prezes Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków w Krakowie

Fot: M. Lorenz, J. Wróbel, E. Kwaśniewska

O. Adam Studziński w michałowickim dworze – „Kadrówka” 2004

Szarff enbergowie w Krakowie i... w Młodziejowicach  

Szarff enbergowie: rodzina z tradycjami drukarskimi, księ-
garskimi, drzeworytniczymi i papierniczymi, wywodząca się 
z Lubomierza na Śląsku, działająca w Krakowie, Wrocławiu, 
Nysie, Łużycach i Zgorzelcu.

Ich nazwisko, na przestrzeni dziejów, przyjmowało różną 
pisownię: Szarff enberg, Scharff enberg, Szarfenberg, Scharff en-
berger, Szarff enberger.

W Młodziejowicach Stanisława Minockiego h. Nowina, blisko 
granicy z Książniczkami, zbudowana zostaje w roku 1559 papier-
nia. Jej założycielem jest majster papierniczy, przybyły tu z którejś 
z papierni prądnickich – Joannes Weysz (Weiss), zwany z polska 
Janem Białym.(...) W roku 1566, Jan Weiss nie wywiązawszy się 
z długu, odchodzi do papierni w Mogile, pozostawiając zakład 
młodziejowicki swojemu wierzycielowi, a zarazem współwłaś-
cicielowi papierni – Jakubowi Szarfenbergowi, kupcowi pocho-
dzącemu z Lubomierza na Dolnym Śląsku, którego wraz z braćmi – 
Bartłomiejem i Maciejem – sprowadził prawdopodobnie do stoli-
cy Polski ich krewny, drukarz Marek Szarfenberg.

O Młodziejowicach i o Młodziejowskich
a także o papierni, drukarzach i książkach

W tym samym roku, rozporządzeniem królewskim, podano 
do publicznej wiadomości w Krakowie i przy młynach papierni-
czych – także przy papierni w Wilczkowicach – dnia 18. 10. 1566 r., 
że małżonkom Szarfenbergom – Jakubowi i Barbarze oraz ich 
synom – Krzysztofowi, a potem Bartłomiejowi, zezwala się na 
osobiste prowadzenie papierni i zatrudnianie w niej pracowni-
ków. Rozporządzenie to zakończyło bojkot, jaki okoliczni wy-
twórcy papieru zastosowali wobec obcego w tej branży kupca.

W 1578 r. papiernię nadzoruje syn Jakuba – Bartłomiej. 
Nie wiadomo do kiedy zakład ten prowadzą Szarfenbergo-
wie. W roku 1612, papiernikiem w Młodziejowicach jest nie-
znany z nazwiska Jan, zwący siebie Janem Papiernikiem, zaś 
w roku 1646 zakład obejmuje Szczęsny Pęcherz z Młodziejo-
wic. (Więcej na ten temat, w „Naddłubniańskich Pejzażach” 
Nr 1/2003/04)

Szarff enberg Marek (zm. 1545) – senior rodu działający 
współcześnie z Janem Hallerem. Długi czas zajmował się han-
dlem księgarskim, fi nansował nakłady Unglera, Wietora. Dopie-
ro w 1543 r., tuż przed śmiercią, uruchomił własną drukarnię. 
W roku 1524 ukazał się brewiarz Breviarium Cracoviense, wspól-
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ne dzieło Hallera, Szarff enberga i Wietora – był to 
wyraz współpracy krakowskich drukarzy. Marek 
rozszerzył zakres swojej działalności – prócz agend 
księgarskich i drukarni założył warsztat introligator-
ski. Nabył również dwie papiernie pod Krakowem. 
Swoich synów, Stanisława i Mikołaja, wykształcił 
na drukarzy, a że pracowali w ofi cynie ojca, drukar-
nia do 1565 roku nazywała się Ofi cyną Dziedziców 
Marka Szcharfenbergera. Najwybitniejszym ich dzie-
łem jest tzw. Biblia Szarff enbergerowska (1561), ina-
czej Biblia Leopolity (nazwisko tłumacza i redaktora 
Jana Kasprowicza Nycza ze Lwowa). Synowie Marka 
w roku 1554 nobilitowani przez cesarza rzymskie-
go Ferdynanda I, zmienili nazwisko Szarff enberg na 
Szarff enberger i zaczęli używać herbowego sygnetu drukarskie-
go. Po śmierci matki, Agnieszki, bracia rozdzielili się. Stanisław 
został w domu ojcowskim (przy ul. św. Anny), gdzie drukował 
i prowadził księgarnię do 1584 roku.

Natomiast Mikołaj (zm. 1606 r.) przeniósł się do własnego 
domu przy ul. Grodzkiej i tu urządził ofi cynę (1565), w której 
rozpoczął wydawać statuty, konstytucje sejmowe, przywileje 
i inne druki urzędowe. Drukował również literaturę historycz-
ną. Król Zygmunt August obdarzył go przywilejem na wyłączne 
prawo drukowania statutów Królestwa oraz mianował typogra-
fem swojej kancelarii. Natomiast Stefan Batory udzielił mu przy-
wileju na drukowanie i sprzedaż statutów i kronik mianując go 
drukarzem nadwornym. Mikołaj urządził drugą drukarnię wę-
drowną, która przenosiła się z miejsca na miejsce podążając za 
królem i jego kancelarią. Po śmierci Mikołaja jego najstarszy syn, 

Jan, nieskutecznie próbował utrzymać drukarnię 
ojcowską. Wkrótce zastawił ją za długi i w 1616 r. 
sprzedał ją Franciszkowi Cezaremu.

Maciej Szarff enberg, krewny Marka, uruchomił 
własny warsztat ok. 1526 r., do 1531 r. pozostawał 
w spółce z Markiem i drukował wszystkie jego nakła-
dy. Dzięki protekcji królowej Bony, Maciej otrzymał 
przywilej, dzięki któremu miał prawo drukowania 
kalendarzy krakowskich, co było przedsięwzięciem 
opłacalnym.

Po śmierci Macieja w 1547 r., warsztat poprowa-
dziła żona, Helena, a gdy syn Hieronim doszedł do 
pełnoletności, przejął zarząd drukarni, która w la-
tach 1548–1556 nazywała się jego imieniem, mimo, 

iż w 1555 r. Hieronim zmarł na zarazę panującą wtedy w Krako-
wie. Firmę przejęła żona.

Kryspin Szarff enberg wywodzący się ze śląskiej linii rodzi-
ny, osiadł w 1545 r. w Zgorzelcu i tam samodzielnie prowadził 
księgarnię, wkrótce przeniósł się do Wrocławia, gdzie w 1551 r. 
uzyskał prawo miejskie jako drukarz i drzeworytnik. Odkupił 
drukarnię od Andrzeja Winklera. Po śmierci Kryspina w roku 
1576, drukarnię objął syn, Jan, prowadził ją do 1586 r. Firma 
trwała do 1590, kiedy to wdowa po nim, Magdalena, wniosła ją 
w posagu poślubiając Jerzego Baumanna. W jego rodzinie fi rma 
przetrwała do 1748 r.

Rodzina Szarff enbergów intensywnie działała przez całe stu-
lecie w różnych gałęziach wytwórczości i kolportażu książki, 
a niektóre warsztaty istniały jeszcze dwa stulecia w rękach in-
nych właścicieli.

Herbowy sygnet drukarski 
Szarff enbergerów. 

„Odprawa posłów greckich” – 
Jana Kochanowskiego” – wydana 

przez Mikołaja Szarff enbergera

„Biblia Leopolity” – wydana przez 
Marka Szarff enberga

„Krótka rozprawa między trzema osobami – Panem, Wójtem i Plebanem” 
Mikołaja Reja – wydana Przez Macieja Szarff enberga

(…) DRUK ARTYLERIĄ MYŚLI. DRUK BOWIEM

ROZWALIŁ MURY BIBLIOTEK KLASZTORNYCH,

 ROZTRĄCIŁ, PRZYKUTE NA ŁAŃCUCHACH,

 ZŁOTEM, CZERWIENIĄ I AKSAMITEM ZDOBNE RĘKOPISMA.

SKARBY, UŻYTKOWANE PRZEZ KILKUNASTU ZAMOŻNIEJSZYCH,

 ODDAŁ NA UŻYTEK MILIONÓW,

 NA UŻYTEK WSZYSTKICH, KTÓRZY TYLKO UMIELI

 I CHCIELI CZYTAĆ I ROZUMIEĆ.

Karol Estreicher
(Gunter Zainer i Świętopełk Fiol)

Warszawa 1867
Wiktor Frantz - W gnieździe drukarstwa polskiego, Wyd. Literackie 1974
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Jest w Michałowicach takie wydwnictwo...
...i drukarnia, działające na tym te-

renie od ponad 10 lat. Można tu zna-
leźć, przechowywane z pieczołowi-
tością stare czcionki ołowiane i drew-
niane, wykorzystywane do druków 
specjalnych, kaszty – pełne ornamen-
tów, znaków, inicjałów. Stosowane 
są tutaj nowoczesne techniki drukar-
skie, jak i te dawne, nawiązujące do 
epoki Gu
 enberga, kiedy czcionka 
była podstawowym materiałem skła-
du książkowego. 

Kultywowanie starych tradycji 
drukarskich i stosowanie ich w nowo-
czesnych metodach druku, świadczy 
o profezjonalizmie, niepowatrzalno-
ści i oryginalności wydawanych tu 
książek, albumów, czasopism, ka-
lendarzy, plakatów i akcydensów. 
...A wszystko to ma miejsce w Micha-
łowicach przy ul. Ks. Mariana Pałęgi 
w Wydawnictwie „Czuwajmy”.



14

W dzisiejszych czasach „biblioteka” – zarówno słowo 
jak i instytucja – kojarzą się nam z czymś archaicznym. 
Wielu z nas ma pewnie niezbyt miłe wspomnienia z dzie-
ciństwa, kiedy biblioteka była miejscem ciemnym, cichym, 
a książki w szarym papierze nie zachęcały do przegląda-
nia. Najczęściej przychodzimy tu wtedy, gdy potrzebu-
jemy konkretnej pozycji np. w celu dokształcania, bądź 
znalezienia książki „do poczytania” 
w wolnej chwili. Szukając potrzeb-
nej informacji, najczęściej korzysta-
my z Internetu, bo tak jest i łatwiej 
i może dla niektórych przyjemniej. 
Podobnie, jak zmieniający się świat, 
tak i biblioteka zmieniła swoje obli-
cze, a jeśli ktoś dawno nie odwiedzał 
tej instytucji, może być mile zasko-
czony. Główną funkcją i sensem ist-
nienia każdej biblioteki publicznej 
jest rozbudzanie i zaspokajanie po-
trzeb czytelniczych, komunikacyj-
nych oraz informacyjnych społeczności lokalnej. Toniemy 
w morzu informacji, a jednocześnie jesteśmy coraz bar-
dziej spragnieni wiedzy, która jest decydującym i konku-
rencyjnym czynnikiem w społeczeństwie informacyjnym, 

jakim obecnie jesteśmy. Biblioteka próbuje poradzić sobie 
z tymi zmianami, w możliwie najszerszym zakresie. 

Staramy się z naszą ofertą dotrzeć do jak najliczniej-
szego grona mieszkańców, poprzez ciągłe poszerzanie 
zarówno formy oferty, jak i jakości oraz ilości propono-
wanych pozycji. Oprócz książek kupowanych z dotacji 
Urzędu Gminy, corocznie staramy się o dotację na za-
kup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Nabywając nowe pozycje, 
kierujemy się preferencjami i zapotrzebowaniem czytel-
niczym. Oprócz literatury pięknej, uzupełniamy księgo-
zbiór popularnonaukowy, biorąc również pod uwagę 
nowe dziedziny nauki. Staramy się być również źród-
łem informacji lokalnej – na miejscu można skorzystać 
z archiwum gazet wydawanych na terenie naszej gminy, 
tj. „Gazety Gminy Michałowice” i „Naddłubniańskich 
Pejzaży”. 

Kompletny katalog księgozbioru biblioteki w Mi-
chałowicach, w formie elektronicznej jest dostępny 

Biblioteka – źródło informacji w Internecie, na ofi cjalnej stronie Gminy Michałowice 
(www.michalowice.malopolska.pl – Biblioteka Katalog 
Online). Wszechstronność wyszukiwania stanowi uła-
twienie szybszego dotarcia do konkretnej pozycji. W nie-
długim czasie, również fi lie biblioteczne umieszczą dane 
o swoich zbiorach w tej samej formie.

W każdej bibliotece są również po dwa stanowiska kom-
puterowe, z bezpłatnym dostępem do Internetu. Organizu-
jemy kursy podstawowej obsługi komputera i korzystania 
z zasobów Internetu dla dorosłych mieszkańców.

Każdy, kto poszukuje jakiejkol-
wiek informacji, może liczyć na 
naszą pomoc – zapraszamy więc 
wszystkich, do odwiedzenia na-
szych placówek. Wprawdzie nie 
posiadamy żadnych niezwykle cen-
nych publikacji typu starodruki, ale 
także w innych pozycjach można 
znaleźć ciekawe informacje.

Zachęcamy naszych mieszkań-
ców do podjęcia próby znalezie-
nia swoich korzeni – może się np. 
okazać, że wywodzimy się z ro-

dów szlacheckich i posiadamy własny herb. A może 
w naszych domach posiadamy stare książki, zdobione 
eksilibrisami, a właściwe ich odczytanie pozwoli ustalić 
właściciela księgozbioru, z którego pochodzi dana po-

zycja, okazując, że posiadamy niezwykle cenną rzecz. 
Na przykład, Jan Kochanowski zdobił swoje księgi su-
pereksilibrisem z godłem rodowym – Korwin. Jednym 
z naszych nowych nabytków biblioteki, jest książka An-
drzeja Kulikowskiego – „Wielki herbarz rodów polskich”. 

Zawiera ona dzieje słynnych rodów, obyczaje rycerstwa 
i szlachty, anegdoty i ciekawostki. Jest to historia i trady-
cja zapisana w herbach. Stanowi pełne i rzetelne źródło 
wiedzy – dzieje herbów miast, regionów i państw. Cie-
kawostki o obyczajach, wierzeniach i przesądach wśród 
dawnych polskich rodów. Wiele informacji o dawnych 
przedmiotach codziennego użytku, o broni i narzędziach, 
które uwiecznione zostały w godłach herbów. Opisy her-
bów, z barwnymi ilustracjami, przeplatane anegdotami 
i legendami. Zawiera także indeks herbów z nazwiskami 
wszystkich, pieczętujących się nimi rodzin. To przepięk-
ne wydanie jest nie tylko ozdobą biblioteki, ale również 
nieocenionym źródłem informacji, przydatnych właści-
wie każdemu z nas...  Anna Boczkowska
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Młodziejowice (Młocziczowicze – 1564). Wieś po-
wstała we wczesnym średniowieczu, ale pierwsza 

wzmianka w źródłach pojawia się dopiero przed rokiem 
1355. Pod względem administracyjnym, od wczesne-

go średniowiecza do I poł. XIV w, wieś znajdowała się 
w kasztelanii krakowskiej, następnie do 1795 r. należała 
do sądowego powiatu krakowskiego (w XVI w. – pro-
szowickiego). Od roku 1818 do 1951 wchodziła w skład 
powiatu miechowskiego, a następnie znów krakowskie-
go. Należała i należy do parafi i pw. św. Jakuba Apostoła 
Starszego w Więcławicach.

Od zarania była to wieś rycerska. Jan Długosz w „Li-
ber Benefi ciorum” podaje, że od początku XV w., wieś 
i folwark należały do Stanisława Młodziejowskiego herbu 
Starykoń, a dziesięcina z 4 łanów odprowadzana była do 
katedry wawelskiej, natomiast dziesięcinę z folwarków, 
przekazywano do kościoła w Porębie.

Młodziejowscy herbu Starykoń, 
byli gałęzią możnego rodu Szafrań-
ców – również herbu Starykoń – 
z Pieskowej Skały.

Amilkar Kosiński – Przewodnik He-
raldyczny ( patrz: Wielogłowscy)

Pierwszym prywatnym właścicie-
lem zamku w Pieskowej Skale, był 
Piotr Szafraniec. Wzmianka o tym 
miejscu, pochodzi z roku 1315, kiedy 

to używano nazwy niemieckiej – „Peskenstein”; „stein” – znaczy – skała, 
zaś pierwszy człon tej nazwy przypomina staropolskie zdrobnienie od 
imienia Piotr – „Pieszko”

Ostatni męski potomek z rodu Szafrańców – Jędrzej z Pieskowej Ska-
ły, zmarł w roku 1608.

Kaplica Szafrańców – (zwana także „Doktorów” i Radziwiłła), p.w. 
św. Szczepana – jedna z 19 kaplic, okalających Katedrę Wawelską, zaj-
muje parter wieży Srebrnych Dzwonów. Pierwotnie znaj-
dował się tu kapitularz, który w 1420 r. przebudowali 
Szafrańcowie na kaplicę. Mimo kilkakrotnych konser-
wacji, architektura kaplicy utrzymała gotycki charakter, 
a w oknie zachował się fragment witraża z tamtych cza-
sów, z herbem Starykoń Szafrańców.                        Internet

Młodziejowscy (ale już innego herbu – Śle-
powron), utrzymali się podobno w Mło-
dziejowicach do połowy XVIII w. W latach 
1614 – 1626, właścicielem wsi był Olbrycht 
(Albert) Młodziejowski h. Ślepowron (syn 
Jacka – podskarbiego), a po nim jego sy-

nowie – Aleksander i Mikołaj, których opiekunami byli 
stryjowie – Krzysztof i Jacek Młodziejowscy oraz Marcin 
Wybranowski. Później przeszły w ręce Sylwestra Olszań-
skiego vice regenta zamku oświęcimskiego.

Lustracja królewszczyzn z roku 1564, nie wymienia tu 
żadnych łanów kmiecych, z których miał być przeprowa-
dzony pobór do skarbu królewskiego.

Rejestr z 1581 roku, potwierdza szlachecką własność 
wsi, którą dzierżył wówczas niejaki pan Stanisław Mino-
cki (patrz „Naddłubniańskie Pejzaże” Nr 1–2 2003/2004, 
artykuł o papierni). We wsi było wtedy 4 zagrodników na 
roli, 4 – bez roli, 4 komorników bez bydła, i rzemieślnik, 
i karczmarz na 1/2 łana, 1 papiernik, 3 tzw. towarzyszy 
(handlarzy, pomocników?), koło foluszne (do spilśniania 

MŁODZIEJOWICE

i wałkowania np. wełny) i 1 blecharz (osoba 
wybielająca tkaniny).

Rejestr poborowy woj. krakowskiego 
z roku 1629 odnotował, że wieś należy do 
Olbrychta Młodziejowskiego, poboru doko-
nał niejaki Stanisław Podolecki (zapewne zarządca dóbr). 
Podatek zebrał od 1/2 łana kmiecego, 4 zagrodników z rolą, 
4 zagrodników bez roli oraz od młyna z 2 kołami zakupny-
mi, 2 kołami stępnymi i od folusza. We wsi była jeszcze pa-
piernia z 3 kołami zakupnymi, 1 papiernik i 3 towarzyszy. 
Była też jakaś osoba na czynszu. 

Rejestr poborowy z 1680 roku, potwierdza poprzed-
nie stosunki własnościowe we wsi. Właścicielami dóbr 
byli wtedy Mikołaj, syn Mikołaja (może tu chodzić o syna 
i wnuka Olbrychta Młodziejowskiego ?) oraz jego siostra – 
Anna (może wnuczka Olbrychta ?), która była żoną Jerzego 
Raczkowskiego, a następnie Aleksandra Suchodolskiego.

W latach 60-tych do roku 1789, właścicielem wsi Mło-
dziejowice oraz folwarku, był Borzęcki herbu Półkozic, 
cześnik bracławski, zaś od roku 1790 – Katarzyna z Mała-
chowskich hrabina Ankwiczowa herbu Awdaniec.

W latach 1763–1791, we wsi znajdowało się 29 domów, 
w tym dwór ( z rodziną szlachecką, liczącą 11 osób), browar – 
prowadzony przez rodzinę żydowską, młyn na Dłubni, 
a także karczma – prowadzona również przez rodzinę 
żydowską bez gruntu oraz 22 chaty za-
grodników, i chata tzw. ogrodnika i 2 cha-
ty komorników. Ludność w 1787 roku – 
126 mieszkanców ( w tym 5 Żydów), a w 1791 
roku – 147 mieszkańców (w tym 8 Żydów). 
Żydzi należeli do kahału na Kazimierzu w Krakowie. Jesz-
cze w XVIII w. znajdował się we wsi „staroświecki” zrujno-
wany pałac murowany Młodziejowskich herbu Ślepowron.

Od II połowy XVIII w., aż do końca wieku XIX, Mło-
dziejowice często zmieniały właścicieli, byli tu: Borzęccy, 
Ankwiczowie, Gawrońscy, hrabiowie de Laveaux i osta-
tecznie Dyakowscy (1850–1889).

W roku 1827 było w Młodziejowicach 16 domów 
i 128 mieszkańców, ponadto znajdował się tu wtedy 
dwór i folwark, którego właścicielem był pułkownik 
Wojska Polskiego, Franciszek Salezy Ga-
wroński herbu Rawicz. Założył on wokół 
dworu piękny ogród. Odbudowany przez 
Gawrońskiego budynek dworski, był częś-
ciowo murowany, z pięknym sklepieniem. 
Wcześniej, część pałacu zburzyli żołnierze 
pruscy (około II poł. XVIII w.), szukający tam poariań-
skich skarbów (podobno z dobrym skutkiem), jeśli praw-
dą jest, że w XVII w. pałac służył za zbór ariański.

Majątek Gawrońskich składał się z 4 budynków muro-
wanych i 12 drewnianych oraz obejmował 245 mórg grun-
tów ornych i ogrodów, 32 morgi łąk, 31 mórg pastwisk, 
77 mórg lasu i 20 mórg placów i nieużytków. Chłopi go-
spodarowali w tym czasie na 105 morgach. Pięćdziesiąt 
lat później było już 28 domów i 230 mieszkańców. Włas-
ność chłopska wynosiła 108 mórg, a dworska 419 mórg. 

Ostatnim, przed II wojną światową właścicielem dóbr 
w Młodziejowicach był Przemysław Dyakowski. Majątek 
ten liczył wówczas 191 hektarów.

Heraldyka Gminy Michałowice – Wł. Chorązki, Kraków, czerwiec 2003 r.
Ilustracje – Staropolska Grafi ka Ludowa – Tadeusz Seweryn, Wyd. Sztuka, W-wa 1956

Zamek w Pieskowej Skale – Internet
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KALWINI CZY ARIANIE ?  
Czyżby „wieść gminna”, niosąca informację o istnieniu 

w XVI-wiecznym dworze Jacka Młodziejowskiego h. Ślepowron 
(katolika – fundującego epitafi a u dominikanów w Krakowie), 
zboru ariańskiego, mĳ ała się z prawdą? Co, w dobie reformacji, 
działo się w naszej najbliższej okolicy i jakie „nowinki” religĳ -
ne  dotarły do Młodziejowic, zarządzanych początkowo przez 
rodzinę Młodziejowskich h. Starykoń i Minockich h. Nowi-
na? Wówczas, w Młodziejowicach istnieć musiał przecież ja-
kiś wcześniejszy dwór,  służący być może, za miejsce spotkań 
okolicznych arian (lub kalwinów), a z czasem informację o tym 
umiejscowiono w nowo powstałej siedzibie Młodziejowskich 
h. Ślepowron? Może, wreszcie, potomkowie Jacka Młodziejow-
skiego (wszak miał siedmioro dzieci), chwycili się owych reli-
gĳ nych nowinek  doby reformacji i urządzili we dworze kapli-
cę – zbór, o której istnieniu „wieść gminna” niesie...

Otóż, sąsiadujące z gm. Michałowice, Damice i Maszków 
(obecnie gm. Iwanowice), należące pierwotnie do drobnej 
szlachty i uposażenia klarysek ze Skały, trzymał w drugiej po-
łowie XVI w. Mikołaj Dłuski herbu Kotwin. Średniozamożna 
rodzina Dłuskich, była tu zasiedziała od dawna. Ojciec Mikoła-
ja – Andrzej Dłuski, gospodarował  w należącej ongiś do Pie-
niążków wsi Iwanowice.

Jako gorliwy kalwin, zamienił tamtejszy kościół na zbór 
i wkrótce zmarł. Wdowa po nim – Agnieszka, pochodząca 
z wpływowej rodziny protestanckiej Myszkowskich, zadbała 
o wykształcenie dwóch synów, wyprawiając ich na studia do 

Szwajcarii. Mikołaj, po powrocie, poślubił Annę Minocką, także 
kalwinkę z niedalekich Młodziejowic. Do przodków jego żony, 
w średniowieczu, należały położone na lewym brzegu Dłubni – 
Młodziejowice. Gospodarowały tu rodziny Szfrańców Młodzie-
jowskich h. Starykoń, m.in. podstarości krakowski – Stanisław 
Młodziejowski, a później jego syn – Stanisław, starosta general-
ny krakowski i kasztelan sądecki.

Po śmierci żony, Mikołaj Dłuski bierze drugi ślub, z Katarzy-
ną, córką Minockiego z Sieciechowic. Jego syn w 1528 r. darował 
(?) Młodziejowice Janowi Mężykowi Słaboszowi z Putniowic, 
a ten później oddaje je Minockim. Mimo protestów rodziny 
Młodziejowskich, Minoccy posiadają majątek do 1583 r. kiedy to 
wieś przejmuje Jacek Młodziejowski h. Ślepowron,  podskarbi 
koronny.

Podczas dzierżawy Michałowic od bożogrobców, przenosi 
tamtejszy młyn do Młodziejowic, o co klasztor bezskutecznie 
procesuje się z nim przez długie lata.

Zenon Gil – na podst. Wydawnictw Dyrekcji Parków Krajobrazowych  (Internet)

Stanisław Młodziejowski h. Starykoń, dziedzicował wraz 
z braćmi – Jakubem i Przedborem z Koniecpola herbu Pobóg – 
także w Łuczycach.

Legenda mówi, że dziedzic Młodziejowski, miał jakoby zlecić 
jeńcom tatarskim, wykopanie przejścia podziemnego, łączącego 
kopiec nad Łuczycami z łuczyckim dworem (długości ok. 1 km) 
i wykorzystać go do obrony przeciwko rywalowi z Proszowic, 
który uwodził rzekomo, jego piękną żonę...
„Wakacje z grafi ką” – gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Luborzycy –(Internet)

Kalwinizm – to jedna z nośniejszych doktryn i wyznań protestanckich, wywodzących się wprost z reformacji. Podstawą doktryny kalwini-
zmu, jest rozwinięcie (J. Kalwin) nauki św. Augustyna głoszącej, że Bóg, jednych ludzi przeznaczył na zbawienie, a innych na potępienie. Stąd, 
dla kalwina moralność nie polega na zdobywaniu zasług wobec Boga i „kupowaniu nieba” lecz na spełnianiu dobrych uczynków, które są 
dowodem przynależności do grona wybranych. Ze względu na surowość obyczaju i kultu, kalwinizm stał się źródłem purytanizmu, potępia-
jąc zabawę, tańce, gry hazardowe, nakazując aktywną służbę Bogu. Ograniczył święta religĳ ne wyłącznie do niedziel, spośród sakramentów 
uznając tylko chrzest i komunię. W Małopolsce protektorami kalwinizmu były rody Szafrańców, Firlejów i Zborowskich. To właśnie przedsta-
wicielom warstw szlacheckich i magnackich, najbardziej spodobał się postulat spolszczenia liturgii i demokratyczny ustrój Kościoła reformo-
wanego. Przychylnym okiem patrzyli też na postulat egzekucji dóbr kościelnych i pozbawienia kościoła rzymskiego wpływów politycznych.
Kalwinizm wytworzył system poglądów społ.-ekonom., sprzyjających rozwojowi mieszczaństwa i wczesnego kapitalizmu.

Arianie – (antytrynitarze), była to sekta protestancka, która w 1565 r. wyłoniła się z grupy polskich kalwinów i tworzyła najbardziej radykalny 
odłam protestantów. Byli oni zwolennikami racjonalizmu religĳ nego i tolerancji religĳ nej.
Nazwa „arianie” wywodzi się od imienia średniowiecznego herezjarchy – aleksandryjskiego biskupa Ariusza. Podstawową i najbardziej 
znaną doktryną arian, było głoszenie antytrynitaryzmu czyli podważenie trójboskości Boga, zaprzeczające boskiej naturze Chrystusa. Arianie 
przeciwstawiali się w swych poglądach katolicyzmowi, ale także luteranizmowi i kalwinizmowi – walcząc o nie postawą życiową, wiarą 
i piórem. Zostali wygnani z Polski w 1658 r.

Wikipedia – fragm.

Jacek Hiacynt Młodziejowski, 
żyjący w końcu XVI wieku, był pod-
skarbim nadwornym koronnym. 
Samo jego pochodzenie budzi spo-
ro wątpliwości, podobnie jak i szla-
chectwo. Walenty Trepka w swoim 
dziele zwanym popularnie „Księgą 
chamów” wskazywał, iż Młodzie-
jowski był synem mieszczańskim 
z Wąchocka. Według herbarzy Jacek 
Młodziejowski urodził się ze Stani-
sława i Zaborowskiej, która była sio-
strą Jana, kanonika sandomierskiego 
i regenta kancelarii koronnej. Tenże 
Jan pomógł potem swemu siostrzeń-
cowi we wspinaczce po drabinie ka-
riery. Około 1570 r. Młodziejowski rozpoczął pracę jako pisarz 
skarbu królewskiego  i koronnego (za rządów króla Zygmunta 
Augusta). Licząc dochody władcy sam doliczył się znacznych 
majętności. Podczas bezkrólewia w 1575 r. najpierw był po stro-

Jacek Młodziejowski – królestwo i biznes
nie partii cesarza Maksymiliana, lecz 
zmienił front o 180 stopni obstawiw-
szy zwycięskiego, jak się okazało, 
konia – Stefana Batorego.

Król najpierw dał mu urząd głów-
nego pisarza skarbowego (1579 r.), 
dokładając  następnie funkcję pod-
skarbiego nadwornego (1580 r.). 
Prawdopodobnie wówczas Mło-
dziejowski organizował mennicę 
wileńską.

Kiedy król Stefan Batory wyru-
szył na wschód, by rzucić na kolana 
tygrysicę Rosję, Młodziejowski orga-
nizował zaplecze armii. Jego kwater-
mistrzostwo odbiło się zarówno bla-

skami i cieniami – Jan Zamoyski narzekał na nieefektywną pracę 
zaopatrzeniową, ale król był mu łaskaw. Otóż w lutym 1582 r. 
Młodziejowski wraz z podskarbim koronnym Janem Dulskim 
otrzymał na trzy lata dzierżawę ceł wielkopolskich i małopol-

Podskarbi – wg. St. Sarnicki, Statuto 
i metriko przywilejów koronnych, Kra-
ków 1594

Portret młodej damy – lata 1550–1560 
(szkoła włoska?), Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie.

Czy podobnie nosili się państwo Jacek i Agnieszka Młodziejowscy h. Ślepowron?
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skich. Dzięki sprawnemu zarządzaniu, arenda 
została przedłużona na następne lata.

Fiskalne talenty Młodziejowskiego przy-
sporzyły mu życzliwości kardynała Andrze-
ja Batorego. Otrzymywał poważne zlecenia, 
w znacznej mierze dotyczące inwentaryzacji 
dóbr królewskich. Organizował też wymienio-
nemu dostojnikowi kościoła podróż do Rzymu.

Po śmierci króla Batorego Młodziejowski oddał swój głos pod-
czas elekcji na Zygmunta Wazę. Przez pewien czas był zaufanym 
człowiekiem królowej Anny Jagiellonki. Nadzorował 
inwestycje budowlane króla. Od 1585 r. do 1590 r. 
wraz z Sebastianem Lubomirskim dzierżawił kra-
kowskie żupy solne, a następnie został przeznaczony 
do ich nadzorowania, a od 1592 r. wraz z Mikołajem 
Korycińskim był ich administratorem. Próbował do-
konać reorganizacji w zakresie pracy i wynagrodzeń 
kopaczy żupnych, co jednak zakończyło się ich bun-
tem. Zarząd nad żupami łatwy nie był, gdyż  mocno 
zaniedbali je  poprzednicy, co więcej, doszło do sporu 
między oboma administratorami – Koryciński domagał się od 
Młodziejowskiego zwrotu 12 000 złp.

Jackowi Młodziejowskiemu powodziło się znakomicie. Ce-
niono go za gospodarność i staranność. Uzyskał możliwość 
wykupienia wójtostwa w Nowym Mieście 
Warszawie, potem tenuty krzeczowskiej, 
a następnie Sierosławic, Maciejowic i Śmi-
łowic w województwie krakowskim.  Mało 
tego, zarządzał królewszczyzną Piaseczno 
(miasteczko i kilkanaście wsi), a w 1585 r. 
wziął w dzierżawę dobra miechowskiej pre-
pozytury, co dawało mu dochód 8 000 zł 
rocznie. Doliczając do tego pensję za peł-
nienie urzędu skarbowego, dochody z żup i ceł, zarządu nad 
dobrami szlacheckimi i występowaniem w sądach o wierzytel-
ności swoich klientów, możemy sobie wyobrazić personę Jacka 
Młodziejowskiego. Niezaprzeczalny talent do biznesu przy 
odrobinie szczęścia przyczynił mu sławy i bogactwa.

 Dzięki zamożności, a może też gnany poczuciem 
genealogicznej dziury w życiorysie, wykupił znako-
mitą większość dóbr rodziny Młodziejowskich herbu 
Starykoń. Nie przewidział tylko jednego – on sam już 
wcześniej określał się innym herbem – Ślepowron, co 
nie przeszkodziło temu, by od 1587 r. funkcjonująca 
w Młodziejowicach papiernia, zaczęła produkować 
papier, mający w fi ligranie jego herb.

Młodziejowice, Boleń z częścią Pielgrzymo-
wic nabył Młodziejowski w 1585 r., w 1589 r. 
nieodległe Łuczyce, Masłomiącą i bliżej niezi-
dentyfi kowane Góry. W spadku po Zaborow-
skich otrzymał kamienicę w Krakowie, a miał 
też drugą w Warszawie. Dysponując roz-
licznymi dobrami, nie uniknął przewlekłych 
sporów z ich poprzednimi właścicielami 

i potomkami posesorów. Wymieńmy tu procesowanie z Lukre-
cją Grodowską po Młodziejowskich herbu Starykoń i zatargi 

z prepozyturą miechowską o przeniesienie młyna 
z jej dóbr w Michałowicach do Młodziejowic.

W 1583 r. Jacek Młodziejowski zawarł sakrament 
małżeństwa z Agnieszką Wielicką z Włostowa, sę-
dzianką sandomierską, która w posagu wniosła 
następną kamienicę w Krakowie, Nowe Kobelany, 
Włostów i Pęcławice w ziemi sandomierskiej. Kolejny 
celny strzał!

Staropolski ten biznesmen był także obrotnym me-
cenasem sztuki. Przebudował swoją krakowską ka-

mienicę na ul. Brackiej, w latach 1591–1595 wystawił nowy dwór 
w Młodziejowicach, pamięć o swoim wuju Janie Zaborowskim 
uwiecznił na epitafi um w klasztorze Dominikanów w Krakowie 
(wykonane przez Santi Gucciego). Pomniki ufundował również 

bratu swojemu Janowi, opatowi pokrzywni-
ckiemu, i zmarłej w 1590 r. w wieku 27 lat 
małżonce. Młodziejowskiemu poświęcali 
swoje dzieła literaci (m.in. Andrzej Trzecie-
ski, Bernard Wojewódka, Wojciech Giebuł-
towski). 

Miał 4 synów i 3 córki: (Wojciecha Jerze-
go, Aleksandra, Krzysztofa, Jacka, Annę, 
Agnieszkę i Zofi ę). Męskim potomkom sta-

rał się zapewnić dobre wykształcenie, posyłając ich na europej-
skie uniwersytety. 

Jacek Młodziejowski zszedł z tego świata w 1604 r. Jego po-
tomkowie w 1612 r. przeprowadzili, ustalony wcześniej przez 

ojca, podział odziedziczonego wraz z sądowymi pro-
cesami majątku. Młodziejowice z Boleniem i Pielgrzy-
mowicami objął najmłodszy syn Jacek. W 1615 r. prze-
niósł się jednak na Mazowsze, gdzie rozwĳ ał karierę 
urzędniczą i sejmową, zostawiwszy pomienione wsie 
swemu bratu Wojciechowi.

Mateusz Wyżga
W artykule wykorzystano biogram Jacka Młodziejowskiego 

pióra Haliny Kowalskiej zawarty w Polskim Słowniku Biografi cznym.

Grosz menniczy St. Batorego

Trojak litewski 
St. Batorego

Trojak litewski Zygmunta III Wazy

Talar wileński 
St. Batorego z r. 1580

Dopiero w XV w. spostrzeżono, że lepiej będzie urządzić dwa 
skarby, osobny królewski (stołowy, nadworny), całkowicie do 
dyspozycji króla, i osobny drugi –„pospolity”, przeznaczony 
wyłącznie na potrzeby państwowe.

U nas zaprowadzono taki porządek dopiero w roku 1505, 
nakazując podwójne rachunki z dochodów publicznych i dwa 
skarbce, mianowicie: nadworny i „pospolity”. Odtąd też mamy 
dwojakich podskarbich: nadwornego i koronnego.

Podskarbi nadworny dbał o dochody króla, zaś podskarbi 
koronny (zwany wielkim) – o dochody i wydatki państwowe. 
Podskarbiego koronnego zastępował, w razie potrzeby, pod-
skarbi nadworny.

Ważnym urzędem wykształconym ok. połowy XVI w., był 
urząd najwyższego pisarza skarbowego, którego funkcja po-
legała na zastępowaniu podskarbiego koronnego w bieżących 
sprawach.

Pisarz skarbowy, podskarbi nadworny, podskarbi królewski  
Do niego należało pobieranie wpłat do kasy skarbu, rozliczanie 

z zarządcami dochodów skarbu królewskiego, kontrola rejestrów 
rachunków innych pisarzy skarbowych, którzy prowadzili na 
zlecenie podskarbiego nadwornego, szczegółowe rachunki, np. 
kuchni, stajni itp. Pisarz najwyższy skarbowy kierował kancelarią 
podskarbiego koronnego i działał pod jego nadzorem.

W związku z łączeniem przez pisarza najwyższego skarbo-
wego, nadzoru nad dobrami stołowymi i dochodami skarbu 
publicznego, nastąpiło przemieszanie tych akt.

Za panowania Stefana Batorego (1576–1586), księgi skarbo-
we prowadzone już były bardzo szczegółowo, jak na owe czasy. 
Wykazując rodzaje i rozmiar wydatków za rok miniony, mogły 
służyć za wskazówkę przy uchwalaniu wydatków na następ-
nym sejmie.

Dochody skarbu nadwornego były jednostajniejsze i posia-
dały ciągłość bezwzględną, nie zależną od uchwały sejmowej. 
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Te stałe dochody to: królewszczyzny, 
żupy, olbory (dochód od prywatnej 
produkcji kopalniczej, np. olbora ol-
kuska – srebro, ołów), cła, myta, do-
chód z mennicy, funtcole – gdański, 
elbląski i ryski (funtcol, „pfundzoll” – 
cło od funtów; opłata od kupców zawi-
jających do Gdańskiej przystani, stoso-
wana od wagi towaru).

Trzy tylko podatki należały do skar-
bu nadwornego: podwodne, stacyjne 
i koronacyjne; są to podatki drugorzęd-
ne, drobne.

Skarb „pospolity” napełniał się z po-
datków uchwalanych przez sejm, a sejm 
uchwalał je rozmaicie lub mógł też wca-
le ich nie uchwalić. Nikt nie mógł przewidzieć, jakie będą na rok 
następny.

Wikipedia

Cały dochód skarbu nadwornego w Koronie, wyniósł 
w roku 1574 kwotę 106.000 złp. W latach następnych pod-
niósł się do 180.000 złp. – gospodarowano więc lepiej za 
Batorego.

Herb pisarzy i podskarbich (z wpisanym weń „Ślepowronem” 
Jacka Młodziejowskiego) – Zbigniew Góralski Urzędy i godności 
w dawnej Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983 r.

Ogólna suma wydatków skarbu 
pospolitego koronnego wynosiła na 
czysto przeciętnie w latach panowania 
Stefana Batorego 500.000 do 530.000 złp. 
Doliczyć należy jeszcze „kwartę” – jedy-
ny dochód stały, przelewany ze skarbu 
nadwornego – 95.000 złp. 

Pisarza najwyższego skarbowego 
mianował i opłacał król, zaś zwykłego 
pisarza skarbowego – podskarbi. Po 
pewnym czasie, pisarz skarbowy stał się 
wyręczycielem podskarbiego nadwor-
nego, a mianowany przez króla pisarz 
główny, posiadał władzę kontrolującą. 
(...) Pisarze zajęli faktycznie naczelne 

miejsce w urzędzie skarbowym, zaś sam podskarbi stawał się 
dostojnikiem, przyjmującym sprawozdania. Bez owych dwóch 
pisarzy, działalność urzędu skarbu musiałaby ustać. Istnie-
nie pisarzy drażniło podskarbich, uważających ich z swych kon-
trolerów, a urząd za kolidujący z ich prawami.

Fragm. - Feliks Koneczny – „Dzieje administracji w Polsce w zarysie” (3) - Internet
Małgorzata Witecka –„Wydatki na kuchnię królewską w czasie podróży 

na sejm piotrkowski 1 18. I. 1544 r.” - Internet

Finansowość polska za króla Stefana Batorego
Dzięki dochowanym księgom rachunkowym, możemy wglądać w najdrobniejsze nawet szczegóły fi nansowości 
polskiej za Stefana Batorego.
Wydatki jednego i drugiego skarbu znamy równie dokładnie, jak dochody. Możemy wykazać co do grosza, jako 
król Batory do kosztów utrzymania dworu swego, dołożył  własnych 11,000 zł. pol.
Oto niektóre pozycje z tabeli „ordynacji” urzędników dworskich z roku 1583.
Marszałek koronny pobiera z tego skarbu rocznie „jurgielitu”* 1440 zł. pol.; marszałek nadworny – 720; podskarbi 

nadworny – 1120; podczaszy nadworny – 1000; podstoli – 844; sekretarz – 360; pisarz skarbny – 616; tłumacz – 604.
Sekretarzy było w owym czasie dziesięciu, tłumaczy do arabskiego dwóch; dworzan 40–50, a koszt każdego obliczam na 700 zł. pol.; 
i dziesięć pacholąt po 120 zł pol.
Cały wół na stół królewski kosztował w owym czasie 9 zł pol., a zając – 9 groszy, kura zaś 3 gr, gęś była o grosz droższa; połeć słoni-
ny kosztował 1 zł pol. i 15 gr; mąki korzec 1 zł pol. i 10 gr.; grochu korzec – 20 gr; kopa gruszek na stół królewski – 3 gr; tyleż garniec 
mleka; beczka piwa – groszy 20 itd. 

Feliks Koneczny – „Dzieje administracji w Polsce w zarysie” (Internet)

* Jurgielt – (niem. Jahrgeld) w dawnej Polsce płaca roczna, np. żołd, opłata dzierżawna; w XVIII w. termin o zabarwieniu pejoratywnym, oznaczającym kwoty lub 
pensje, wypłacane przez obce dwory pojedynczym osobom, w zamian za popieranie ich interesów w Rzeczypospolitej.

Encyklopedia PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa, ul. Miodowa 10

Korona grobowa 
Stefana Batorego

Oto ciekawostki – pewne wydarzenia 
z życia Jacka Młodziejowskiego – pisarza 
i podskarbiego, urzędnika królewskiego 
trzech kolejnych władców na polskim 
tronie, oraz garść informacji dotyczących 
rodziny jego matki (Zaborowscy) i żony 
(Wieliccy). 

Młodziejowski Jacynt – pisarz skarbu 
IKMci, herbu Ślepowron, 1571, 1572.

Wykaz dziedziców dóbr, ich urzędników, 
sług i sprawców, pow. Bielskiego

Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. 
podlaskie – opracował Franciszek Piekosiński

W książce Danuty Wójcik – Góralskiej, za-
tytułowanej „Król niemalowany”, opisującej 
rządy Stefana Batorego, znajdujemy zdanie: 
Podskarbi Jacek Młodziejowski informował, 
że dawne zaległości za żołd dla wojska, wynosiły 
w maju 1581 r. 350 tysięcy złotych.

(...) W zbiorach jeżewskich posiadamy piękną polszczyzną 
skreślony – „Inwentarz imienia Górskiego (pod Wilnem), któ-
rym ja, Krzysztof Pszonka, sługa Jego Mości Pana Młodziejow-
skiego, podskarbiego nadwornego koronnego, podał ślachet-
nemu panu Krzysztofowi Clabonowi, starszemu nad muzyką 
Króla Jegomości, dnia 20 aprilissa roku Pańskiego 1584”.

Zygmunt Gloger – Encyklopedia Staropolska

(Dnia) 9 stycznia 1588, Zygmunt III Waza nadaje w dożywo-
cie starostwo kamionackie, położone w wojew. bełskim i ruskim, 
Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, wojewodzie lubelskiemu. 

(...) Urząd starosty piastował Jan Zborowski, 
a po jego śmierci (1586) administratorem był 
Jacek (Hiacynt) Młodziejowski.

K. Chłapowski – Społeczeństwo staropolskie – 
Starostowie Małopolscy, T. IV. s.141, W-wa 1986 (Internet)

Relacja podkanclerzego (króla Zygmun-
ta III Wazy), Wojciecha Baranowskiego 
h
 p://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

Król Zygmunt August 
1548–1572

Król Stefan Batory
1576–1586

Król Zygmunt III Waza
1586–1632
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MK 135, K.225 – 226 v [SKM IV, nr 219] 1588.08.20
Król potwierdza dożywocie na pewnych dobrach dla Jacka Mło-

dziejowskiego z Młodziejowic, podskarbiego nadwornego koronne-
go i rozszerza je na jego żonę Agnieszkę z Wielgiego. Dobra te, to 
wsie – Sierosławice, Śmiłowice i Moczierowice (Maciejowice) z przy-
należnościami. 

Młodziejowski zasłużył się już za Stefana Batorego; podczas elekcji, 
wspierał obronę Krakowa przed arcyksięciem Maksymilianem. Mło-
dziejowski otrzymał już Sierosławice za Stefana Batorego, jednak pod-
czas bezkrólewia zajął je Stanisław Ciołek z Żelechowa. (łac.).

MK 135, K. 258 v – 259 [SKM IV nr 252] 1588.09.05
Król wyznacza pensję Andrzejowi Gonowskiemu. Był za 

poprzednich władców zatrudniony w kancelarii koronnej, 
a następnie jako pisarz skarbu. Pensja ma być wypłacana z żup 
wielickich (...). Wysokość pensji wynosi 120 złotych i ma być 
wypłacana na 8 września – Święto Narodzin NMP, począwszy 
od 1588 roku.

Podaje się do wiadomości żupników krakowskich: Jacka Młodzie-
jowskiego, podskarbiego koronnego, starosty krzeczowskiego i Seba-
stiana Lubomirskiego, starosty dobczyckiego. (łac.).

MK 135, K. 287 v – 289 v [SKM IV, nr 283] 1588.10.17
Król ponownie wydzierżawia żupy krakowskie, tak bocheńskie, jak 

i wielickie, Sebastianowi Lubomirskiemu, staroście dobczyckiemu. Ste-
fan Batory wydzierżawił już żupy Lubomirskiemu, który zarządzał 
nimi wraz z Jackiem Młodziejowskim, podskarbim koronnym. 
Dzierżawa ta kończy się 18 marca 1889 roku, wtedy to Młodziejowski 
zrezygnuje z zarządzania żupami.(łac) 

W artykule o Bartłomieju Groickim – 1519 (34) – 1604, miesz-
czaninie krakowskim, znawcy praw stosowanych w państwie 
polskim i za granicą, propagatorze i tłumaczu tych praw z ła-
ciny na język polski, pisarzu na komorze celnej Krakowa – 
znajdujemy: „... Groicki, na odchodnym z Komory Celnej Kra-
kowa, dostał od króla Zygmunta III, w wyniku rekomendacji 
podskarbiego koronnego (1581–90) Jana Dulskiego oraz Pana 
Jacynkta Młodziejowskiego z Młodziejowic – podskarbiego 
nadwornego, dożywotni zapis dziesięciu grzywien (ok. 4 zł pol. 
i 80 gr), wypłacanych co kwartał. Ponieważ na żywności w rodzi-
nie Groickich nie zbywało, a brać za darmo pieniędzy nie chcieli, 
więc Bartłomiej Groicki postanowił napisać kolejną książkę „... 
polskim językiem, ku pożytku Polaków, co się łacińskim nie bawili, ile 
mi Pan Bóg z daru swojego świętego użyczyć raczył, com rozumiał był 
potrzebnego ojczyźnie swojej miłej, podał”.

Jan Dulski h. Przegonia – podskarbi koronny, mianowany 
na tę funkcję przez króla Stefana Batorego, 7 stycznia 1581 r., 
po śmierci króla, podobnie jak inni podskarbiowie, był obiek-
tem ataków posłów na sejmach. W roku 1589 zarzucano mu złe 
gospodarowanie pieniędzmi pochodzącymi ze skarbu państwa. 

Należał do szlachty różnowierczej (bierny). Na łożu śmierci 
przeszedł na katolicyzm.

Wikipedia

MK 133, K 529 – 530 v. Warszawa, na sejmie walnym, 13 paź-
dziernika 1592, Zygmunt III nobilituje Marcina, Andrzeja, Jana 
i Wojciecha Płodzińskich. Marcin zasłużył się na służbach u podskar-
biego Jacka Młodziejowskiego, podczas wojen moskiewskich, bronił 
Kalisza przed oddziałami Maksymiliana, brał udział w legacji do Pio-
tra, wojewody mołdawskiego. Pozostali bracia, brali udział w wojnach 
moskiewskich, w obronie Krakowa i w bitwie pod Byczyną. Ich ojcem 
był, mieszczanin z Koprzywnicy (Pokrzywnicy), matką Anna Dłuska. 
Zostali przyjęci do herbu Rawicz, przez jej krewnych (może chodzić 
o rodzinę matki Młodziejowskiego – Zaborowskich h. Rawicz – 
przyp. red).

Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów Kancelarii Królewskiej 
z lat 1447 – 1795. – Internet

Hiacynt Młodziejowski, wraz z Mikołajem Korycińskim 
(podwojewodzim przy Mikołaju Firleju z Dąbrowicy), 11 kwiet-
nia 1592 r. przejął administrację żup krakowskich (na dwa lata). 
Do 11 kwietnia 1594 r., zmiany wprowadzone przez nich do 
istniejącego systemu płacowego, przyczyniły się do głośnego 
zatargu między górnikami, w który musiała ingerować komisja 
sejmowa. Komisja ta, w 1595 r., zarzuciła administratorom nie-
dbałość, fałszowanie zapisów w rejestrach i brak troski o urzą-
dzenia w kopalni.

Pomiędzy Korycińskim, a Młodziejowskim doszło wówczas 
do procesu w sprawie odpowiedzialności za poniesione straty, 
w czasie administracji żup.

Historia Charsznicy – Internet

Żupa solna – w dawnej Polsce mianem tym określano 
kopalnię soli, zwykle w posiadaniu książąt lub królów. Za-
rządzał nią żupnik, mianowany urzędnik królewski. Oprócz 
żup królewskich, istniały również żupy prywatne.

Żupnik (łac. zupparius salis) – urząd o charakterze cza-
sowym, polegał na zarządzaniu królewskimi przedsię-
biorstwami solnymi (żupami) oraz warzelniami soli. 
Urzędników – działających zgodnie z prawem górniczym, 
wprowadzonym przez Kazimierza Wielkiego (1368) – mia-
nował (od 1504) król, który jako jedyny mógł ich sądzić.

Żupnik zarządzał fi nansami kopalni, odpowiadał za zbyt 
soli, która w owym czasie stanowiła monopol państwowy.

Żupa krakowska – to przedsiębiorstwo, powstałe pod ko-
niec XIII w. w skład którego wchodziły żupa w Wieliczce i żupa 
w Bochni, wraz z warzelniami. Pierwszym żupnikiem tej sa-
liny został w 1333 r. Francuz, Wojciech Porinus. Okres roz-
kwitu żupy krakowskiej przypada na wiek XVI do połowy 
XVIII w. Była ona największym w dawnej Rzeczypospolitej 
zakładem przemysłowym i jednym z największych w Euro-
pie. Po pierwszym rozbiorze Polski doszło do podziału na 
dwie oddzielne kopalnie soli: w Wieliczce i w Bochni.

Wikipedia 

Księgi referendarskie z lat 1582–1602, opracowane przez 
Tadeusza Baranowskiego w roku 1910, zawierają następują-
cą informację: Imię i nazwisko tenutaryusza – Młodziejowski 
Hĳ acent; Królewszczyzna, w sprawie której toczył się proces – 
Krzeczowskie star. (ostwo); Data wydania wyroku, rok – 1599 
i 1602

Tenutariusz – dzierżawca, zwłaszcza dzierżawca „królew-
szczyzny”.

 Inwentarz Metryki Koronnej Księgi Wpisów i Dekretów; 
j. łac. 1 PSB, T.VIII, s. 10 – 20 (Internet)

Starostwo krzeczowskie – wieś Krzeczów była królewszczy-
zną, tzn. własnością aktualnie panującego monarchy. W XVI, 
XVII i XVIII w. Krzeczów był głównym ośrodkiem starostwa 
krzeczowskiego. Należały do niego wsie: Krzeczów, Brzeźnica, 
Łazy, Gorzków, Krzyżanowice, Jodłówka, Rzezawa, Borek, Dą-
brówka, Ostrów, Przyborów.

Starostwo krzeczowskie zaliczane było do dóbr stołowych 
króla tzn., że dochody z tej królewszczyzny, przeznaczone 
były wyłącznie na potrzeby prywatne monarchy. Przez długi 
czas starostwo to pozostawało w dzierżawie żupnika krakow-
skiego.

 Wikipedia 

Wieś Kichary, zwana dawniej Kucharami (powiat sando-
mierski, gm. Dwikozy), leży ok. 10 kilometrów na północ od 
Sandomierza. W Monografi i Historycznej parafi i Góry Wysokie, 
wydanej w roku 1936 przez ówczesnego proboszcza, ks. Alek-
sandra Bastrykowskiego czytamy, że ta służebna w stosunku do 
sandomierskiego grodu osada, była w roku 1350 własnością mieszcza-
nina sandomierskiego imieniem Bartko.
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Około 1578 r. „dziedzicował” tu Kacper Stanisławski, a po nim 
Jacek Młodziejowski, podskarbi koronny, który sprzedał wieś 
Prokopowi Sieniawskiemu z Gronowa. Po jego śmierci, w roku 1616, 
wdowa – Elżbieta Gostomska Sieniawska zapisała Kichary klasztorowi 
benedyktynek z Sandomierza (1623), jako wiano dla swojej córki, która 
była ksienią klasztoru.

Od najdawniejszych czasów, stał na pagórku w Kicharach 
dwór murowany na piętro, zameczkiem zwany. Obszerne po-
dwórze i zabudowania dworskie opasane były murem z czte-
rema basztami po rogach i dwoma, z ciosowego kamienia bra-
mami, z trzech stron otaczała go woda. Strzelnice w basztach 
i cały zewnętrzny wygląd tego miejsca przekonywały, że był on 
obronnym.

Zameczek, mury opasujące go i dwie już tylko baszty stały 
jeszcze w 1856 r., wszystko jednak zrujnowane. Po rozebraniu, 
została tylko kaplica p.w. św. Rocha i św. Jacka (mieszcząca się 
w baszcie).

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – Wieś Kichary (Internet)

Baszta i Kaplica 
św. Rocha i św. Jacka

W przewodniku J. Zu-
ba czytamy, że „za-
meczek wzniósł Mło-
dziejowski, a bene-
dyktynki go przebudo-
wały”.

Święty Roch – urodził się we Francji 
w roku 1295, jako jedyny syn rządcy Mont-
pellier. W wieku 19 lat stracił rodziców. 
Rozdał wówczas swój majątek ubogim 
i wyruszył do Rzymu. Po drodze opieko-
wał się chorymi na dżumę. W Rzymie spę-
dził trzy lata, dokonując wielu cudownych 
uzdrowień. Na ziemiach polskich czczony 

był przede wszystkim, jako patron chroniący od zarazy, stąd 
w epoce staropolskiej – począwszy od XV w. – poświęcane były 
mu liczne obrazy, ołtarze, fi gury i kapliczki. Opiekun zwierząt 
domowych. Atrybutami Świętego są: anioł, pies trzymający 
chleb, torba pielgrzyma. Święto św. Rocha przypada 16 sierpnia, 
w dniu jego śmierci. W szerzeniu kultu pomogli franciszkanie, 
był bowiem członkiem tego stowarzyszenia.

Święty Jacek – urodził się w roku 1183 
w szlacheckiej rodzinie Odrowążów, w Ka-
mieniu Śląskim. Był dominikaninem, 
świętym Kościoła katolickiego. Dzięki jego 
zapałowi, powstały klasztory w Gdańsku, 
Chełmie, Elblągu, Toruniu, Dorpacie, Kró-
lewcu, Kĳ owie i Haliczu. Zmarł w Krako-
wie 15 sierpnia 1257 r. Jego wspomnienie 
obchodzone jest 17 sierpnia. Jest głównym 

patronem diecezji katowickiej i opolskiej. Jako jedyny Polak zo-
stał uwieczniony wśród rzeźb, stojących w kolumnadzie wokół 
Placu Św. Piotra w Rzymie. W ubiegłym roku odbyły się tam 
uroczystości związane z 750 rocznicą śmierci św. Jacka.

Wydaje się więc bardzo prawdopodobnym, że budowniczym 
pałacu i kaplicy p.w. obu wspomnianych Świętych, mógł być Ja-
cek Młodziejowski podskarbi nadworny, który aktem tym odwo-
łał się do imienia swojego patrona – imiennika oraz do jednego 
z najbardziej popularnych świętych swojej doby. – (przyp. red.)

W 1614 r. Sieniawska nabyła od podskarbiego nadwornego 
Jacka Młodziejowskiego, jego dobra dziedziczne: Góry Wyso-
kie, Kichary (Kuchary), Gałkowice i Ocień. Płynące z nich do-

chody miały być obrócone na utrzymanie klasztoru. Skoro do 
wspomnianej transakcji doszło w roku 1614, a Jacek – podskar-
bi zmarł w roku 1604, to domniemywać można, iż chodzi tu 
o najmłodszego syna Jacka Młodziejowskiego, noszącego to 
samo imię – po ojcu, zaś „bliżej niezidentyfi kowane Góry”, któ-
re Jacek – ojciec, miał jakoby – wg Słownika Biografi cznego Pol-
skiego – nabyć w roku 1585, to najprawdopodobniej wymieniona 
wyżej, wśród jego dóbr dziedzicznych, miejscowość – Góry Wy-
sokie – (przyp. red.)

Propozycja rewaloryzacji ogrodów Wyższego Seminarium Duchownego 
(dawniej klasztoru PP Benedyktynek w Sandomierzu) – Internet

Autorzy Katalogu Zabytków, przypisują budowę obronnego 
dworu benedyktynkom. Gdzie leży prawda? – może kiedyś i tę 
zagadkę uda się rozwikłać...

BISKUPI CHEŁMSCY
Jan VII Młodziejowski h. Ślepowron – (?–1575) – brat Jacka, 

opat koprzywnicki (w Koprzywnicy – pow. sandomierski – od 
XIII w. istniało opactwo cysterskie). Biskupem chełmskim mia-
nowany został w 1575 r., jednakże przedwczesna śmierć prze-
szkodziła mu w objęciu tego stanowiska.

Jan VIII Zaborowski h. Rawicz – (?–1577) – brat matki Jacka, 
Zaborowskiej, któremu ufundował Jacek epitafi um u dominika-
nów w Krakowie, ze słowami o „bogobojności, wiedzy i nieska-
zitelności życia”, studiował w Akademii Krakowskiej, później 
został sekretarzem królewskim, senatorem, a wreszcie wstąpił 
do zakonu dominikanów w Krakowie, gdzie wkrótce otrzymał 
święcenia kapłańskie. W 1577 r. król Stefan Batory mianował Za-
borowskiego biskupem chełmskim, jednak nie zdążył on objąć 
w posiadanie swej diecezji. Zmarł na krótko, przed zatwierdze-
niem nominacji przez Stolicę Apostolską. Do 1577 roku piasto-
wał też urząd proboszcza w Łaskarzewie (diec. poznańska).

Biskupi chełmscy byli senatorami I Rzeczypospolitej, a w la-
tach 1594–1617, wieczystymi, wielkimi kanclerzami Akademii 
Zamojskiej. Kilku pełniło funkcję podkanclerzych koronnych, 
zaś dwóch zostało prymasami.

Biskupi chełmscy i chełmsko-lubelscy , „Zwierciadło chełm-
skie” –Adam Konderak X.1990 – I. 1991

 (Internet)

RODZINA? – a może tylko zbieżność nazwisk i funkcji? 
Jan Zaborowski – (Jan Biskupiec – Jan z Opatowca) – ur. 

1376 r. – zm. 1452 r. Pochodził z mieszczańskiej rodziny krakow-
skiej. Był dominikaninem w klasztorze w Opatowcu. W 1405 r. 
został przeorem dominikanów krakowskich, a w 1414 r. prowin-
cjałem polskiej prowincji dominikanów. Brał udział w soborze 
w Pizie ( 1409 – 1410). Aby objąć biskupstwo chełmskie – z pole-
cenia samego króla – zrzekł się funkcji prowincjała.

Władysław Jagiełło, jako wotum wdzięczności za zwycię-
stwo nad krzyżakami, ufundował w Chełmie katedrę pw. Roze-
słania św. Apostołów. Bitwa grunwaldzka, w której brała udział 
chorągiew chełmska, stoczona 15 lipca 1410 r., wypadła właśnie 
w święto Rozesłania św. Apostołów – stąd tytuł świątyni. Na 
rządcę diecezji, wybrał Jagiełło swego spowiednika i doradcę, 
Jana Zaborowskiego, nazwanego przez Długosza Biskupcem.

Wykształcony i gorliwy, wieloletni prowincjał dominikanów, 
objął Jan Zaborowski rządy w diecezji, wówczas jednej z naj-
mniejszych w Polsce (1417).

(...) Z powierzonych zadań wywiązał się znakomicie; m.in. 
powstały pod jego zarządem 32 nowe parafi e. Napisał Statuty 
4 – synodów diecezjalnych (...), w których, niczym w zwierciad-
le, odbĳ a się różnorodna i złożona sytuacja: religĳ na, moralna, 
obyczajowa, społeczna, duszpasterska i materialna lokalnego 
kościoła.

Prawodawca i organizator diecezji chełmskiej, bp. Jan Zabo-
rowski zmarł 22 kwietnia 1452 r. W historii Kościoła zapisał się, 
jako jeden z najwybitniejszych biskupów XVI w.

 BISKUPSTWO CHEŁMSKIE – Rozesłanie św. Apostołów – Historia (Internet)
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W Wąchocku – domniemanym miejscu pochodzenia Jacka Młodziejowskie-
go – w klasztorze cystersów, opatem był Rafał Zaborowski ( I poł. XVI w.).

Do dziś można tam obejrzeć jego nagrobną płytę, z mistrzowsko sportreto-
waną postacią zmarłego. 

Według relacji B. Paprockiego, ród Zaborowskich wywodzi się od czeskie-
go księcia Kochana, który przybył do Polski za Dąbrówką, by służyć jej syno-
wi – Bolesławowi Chrobremu. Od XVI w. pełnią oni ważne funkcje kościelne 
i dworskie.

O rodzie Wielickich
Agnieszka Wielicka z Włostowa lub Agnieszka z Wielgiego – 

to jedna i ta sama osoba – żona Jacka Młodziejowskiego h. Ślepo-
wron, sędzianka sandomierska.

Szukając w Słowniku Geografi cznym Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich (1880–1902), znalazłam następują-
ce informacje, dotyczące Wielickich z Wielgiego:

Wielgie – wieś i folwark w pow. lipnow-
skim, gm. Czarne, par. Wielgie, odl. 12 km 
od Lipna (obecnie, pow. lipnowski znajduje 
się we wschodniej części woj. Kujawsko – 
Pomorskiego). (...) w roku 1564 płacił tu 
Wawrzyniec Wielicki od 7 km na pół.-łanku, 
3 ogrodników i karczmarza (12 gr), Andrzej 
Wielicki z pół-łanku, Bonawentura Wielicki 
od 2 pół-łanków i 1 ogrodnika. 

Wielgie – wieś i folwark nad jeziorem tej 
nazwy, pow. rypiński, gm. Sokołowo, par. 
Działyń, odl. 23 km od Rypina (obecnie, pow. 
rypiński znajduje się we wschodniej części 
woj. Kujawsko-Pomorskiego, przy granicy 
z woj. Mazowieckim). (...) W roku 1564, Ma-
teusz Wielicki płacił od 3 łanów km, Erazm 
Wielicki od 2 łanów km, i karczmarza, Ag-
nieszka żona Wojciecha Wielickiego od 
1 łanu, Jan Wielicki Sterna od 4 łanów i 1 za-
grodnika.

Miejscowości o nazwie Wielgie, występują w owym czasie 
także w pow. wieluńskim, iłżeckim i węgrowskim, ale tam nie 
odnotowano obecności rodu Wielickich.

Za to Wielgie, to także nazwa wielu jezior:
Jezioro Wielgie albo Wielickie – występuje przy wsi tej nazwy, 

w pow. lipnowskim; ma 200 mr. obszaru.
Jezioro Wielgie – jedno z grupy drobnych jezior w dobrach Ską-

pe, w pow. lipnowskim; ma 40 mr. obszaru.
Jezioro Wielgie – w dobrach Żałe, w pow. rypińskim; ma 

207 mr. obszaru.
Jezioro Wielgie czyli Wielickie – w pow. rypińskim, ok. 2 mil na 

północ od Kikoła; zajmuje przestrzeń 120 mr.

Włostów – wymieniony w Słowniku Biografi cznym Polskim, 
jako miejsce pochodzenia Agnieszki Wielickiej, obecnie poło-
żony jest w woj. świętokrzyskim, pow. opatowski, gm. Lipnik. 
W połowie XV w. miał 12 łanów kmiecych, oddających dziesięci-
nę archidiakonowi sandomierskiemu. (...) W 1578 r. Albert Wie-
licki płacił od 16 osadników, 8 łanów, 11 zagrodników z rolą, 
2 zagrodników, 12 ubogich komorników i od jednego rzemieśl-
nika.W XVI w. Włostów był liczącym się ośrodkiem arianizmu.

W miejscowościach o nazwie Włostowo, wymienionych 
w Słowniku Geografi cznym Polskim...w pow. inowrocławskim 
i średzkim, nie znalazłam nazwiska Wielickich, nie występują 
oni też w opisie wsi Włostowice, w okolicach Pińczowa (san-
domierskie).

Opracowała E. Kwaśniewska

Puszka (na komunikanty) późnorene-
sansowa z 1612 roku, fundowana przez 
Olbrychta Młodziejowskiego dla kościo-
ła w Więcławicach (d. pow. Miechow-
ski). Obecnie znajduje się w kościele 
p. w. św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, 
Tom IV „Miasto Kraków” – W –wa 1978

Herbarz Michałowickiej Ziemi
W bieżącym numerze pragniemy przypomnieć znak rodowy Jana Dłu-

gosza, piętnastowiecznego historyka i dyplomaty, związanego z naszą 
małą podkrakowską ojczyzną. 

Herb szlachecki Wieniawa
Przedstawia w złotym polu czarną głowę żubra ze złotym pierścieniem 

w nozdrzach. W klejnocie widać ukoronowanego lwa z mieczem. Zwany 
także – Bawół, Pernsten, Pierstynia, Pierścina, Żubrza Głowa.

Pochodzenie tego znaku nie jest ostatecznie rozstrzygnięte. Zdaniem 
niektórych starych herbarzy trafi ł do Polski z Czech, za czasów Mieszka I. Inni podkreślają, że 
swe źródła ma w starożytnym Rzymie (nagroda za pokonanie żubra na arenie). O wiele bardziej 
znana jest legenda o dzielnym Łastku. Rycerz ów, towarzysząc swemu księciu na polowaniu 
w morawskiej puszczy, przeżył niebezpieczną przygodę. Gdy zauważył, że księcia zaatakował 
żubr, schwytał zwierza za rogi, włożył mu w nozdrza pierścień z dębowej gałęzi i przyciągnął 
pod nogi księcia. Nagle żubr zaczął się wyrywać. Łastek nie wahał się ani chwili, jednym cio-
sem miecza odciął mu łeb. Za odwagę i wierność rycerskim ideałom, rycerz ten otrzymał ziemię 
i herb. To tylko legenda, faktem zaś niezaprzeczalnie historycznym jest pojawienie się pieczęci 
z tym znakiem w roku 1382. 

Oprócz rodu Długoszów, Wieniawą pieczętował się m.in. król Polski Stanisław Leszczyński. 

Opracowała Marta Maracha

Powiat lipnowski

Powiat rypiński
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ZAGÓRZYCE STARE  (Zagorzycze – 1564, Zagorzice). 
Znana od wczesnego średniowiecza – do końca XIV wieku, 
wieś znajdowała się pod jurysdykcją kasztelana krakowskie-
go, od końca XV wieku do 1795 roku należała do powiatu kra-
kowskiego. W latach 1819–1951 Zagórzyce należały do powiatu 
miechowskiego, a następnie, do 1974 – znów do krakowskiego. 
Obecnie wchodzą w skład powiatu ziemskiego krakowskiego. 

Wieś należała i należy do parafi i 
p.w. św. Jakuba Apostoła Star-
szego w Więcławicach.

Według Liber Benefi ciorum 
Jana Długosza, wieś duchowna 
(klasztorna), a później szlachecka, 
w wieku XV stanowiła włas-
ność Zygmunta Zagórskiego 
herbu Jastrzębiec.

Lustracja królewszczyzn 
z roku 1564 wymienia tu 5 ła-
nów kmiecych, z których miał 
być przeprowadzony pobór do 
skarbu królewskiego.

Rejestr z 1581 r. potwierdza 
własność klasztoru cysterskiego 

z Jędrzejowa oraz dzierżawę wsi (folwarku) przez pana Borka. We wsi 
było wtedy 6 łanów kmiecych, 3 zagrodników z rolą, 1 komornik z byd-
łem, 6 komorników bez bydła i dwóch zagrodników na czynszu. Rejestr 
poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 odnotował, że Zagórzyce na-

dal należą do klasztoru cysterskiego 
z Jędrzejowa, a poboru dokonał niejaki 
Wojciech Karniowski (zapewne za-
rządca dóbr). Podatek zebrał od 6 ła-
nów kmiecych, 3 zagrodników z rolą, 
i czynszownika, 1 zagrodnika bez roli 
oraz 4 komorników bez bydła.

Rejestr poborowy 1680 r. potwier-
dza poprzednie stosunki własnościo-
we we wsi.

W latach kolejnych spisów 
(1783–1793), właścicielem Zagó-
rzyc (Starych, Dworskich i przy-
siółka Przestańsko), był nadal opat 
zakonu cysterskiego.

W latach 1783–1791, we wsi 
znajdowało się 31 domów, w tym 

dwór (z 6-osobową rodziną szlachecką), kuźnia oraz 18 chat za-
grodników i 12 chat tzw. ogrodników.

Ludność: 1787 r. – 152 mieszkańców, a w 1791 r. – 239 mieszk. 
W roku 1791, przysiółek Przestańsko składał się z 12 chałup, zamiesz-
kiwanych przez 93 osoby. 

Kolejny spis z roku 1827 podawał, że w Zagórzycach znaj-
duje się folwark i 21 domów oraz 117 mieszkańców. W roku 
1885 był w Zagórzycach folwark, który obejmował 326 mórg, 
w tym: 298 mórg gruntów ornych, 7 mórg łąk, 2 morgi pastwisk 
i 19 mórg nieużytków i placów. Zabudowania folwarczne skła-
dały się z 5 budynków murowanych i 9 drewnianych.
Ilustracje – Tadeusz Seweryn, Staropolska grafi ka ludowa, Wyd. Sztuka, W-wa 1956

ZAGÓRZYCE DWORSKIE Wieś należała i należy do 
parafi i pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Więcławicach. 
W przeszłości była typowym osiedlem ludności służebnej, 
w pobliżu folwarku w Zagórzycach.

 W żadnych źródłach, nigdy nie była wymieniana, jako samo-
dzielna jednostka administracyjna. Wieś powstała po parcelacji 
folwarku i gruntów dworskich, i wykształciła się w okresie mię-
dzywojennym.

Fot. Strażacy przed remizą – wł. Eugeniusz Noga

W roku 1928, w Zagórzycach założono Jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Jej pierwszym prezesem był pan Józef Nowak. 
Wówczas straż obejmowała swą opieką następujące wsie: Zagó-
rzyce, Sieborowice, Więcławice oraz Wolę Więcławską. 

W 1938 r., z okazji 10-lecia OSP ufundowano sztandar oraz 
tablicę pamiątkową w kształcie godła. Pierwsza remiza, drew-
niana, została wybudowana w 1936. Na czas wojny, działalność 
straży ograniczała się tylko do ochrony mienia.

Po wojnie strażacy wznawiają swoją 
aktywność – w starej remizie, na scenie 
z kurtyną, organizują przedstawienia te-
atralne, spotkania opłatkowe i zabawy. 
Obok remizy stał budynek szkoły wybu-
dowany przez ówczesnego dziedzica.

Pod koniec wojny, właściciel dóbr Za-
górzyce – Włodzimierz Szomański – zo-
staje na tle politycznych rozrachunków – 
rozstrzelany w lesie w Maszkowie. Jego 
siostra rozprzedaje wówczas ziemię, 
a budynek dworu darowuje społeczności 
zagórzyckiej na cele oświatowe.

Dziedzic 
Włodzimierz Szomański – 

własność – E. Noga

Akwarela – „Dworek Szomańskiego – Zagórzyce” – widok 
od strony ogrodu, mal. Adam Stłuczko (18.06. 1957 r.), dla 
p. Emilii Noga

Frontowa ściana dworu bliźniaczo podobna do dworu 
zagórzyckiego przed przebudową – wł. p. E. Kołacza z Za-
górzyc
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Dwór – przebudowany w 1964 r. – utracił swą zabytkową wartość. Bezmyślna nadbudowa płaskiego piętra, w miejsce stylowego 
dachu, wyburzenie urokliwej werandy – to wszystko spowodowało, że budynek pozbawiony został swoistego piękna i „szlache-
ckiego” wyglądu. 

W obiekcie tym, aż do roku 2003, istniała szkoła podstawowa (3-klasowa). Obecnie „dwór” i działka, a także pozostałości – nie-
gdyś wspaniałego – parku, zostały sprzedane.

Zagórzyce podzielone są na przysiółki: 
– „Szpilka” – jak głosi legenda, nazwa pochodzi od lasów szpilkowych, które porastały ten teren;
– „Słowik” – śpiewały tu słowicze chóry;
– „Nowa Wieś” – odcinek wzdłuż drogi w kierunku Goszczy;
– „Stara Wieś” – w kierunku Więcławic.

W ramach przygotowań do przewodnika turystycznego po gm. Michałowice – opracowała Helena Sołtys 
Fragmenty tekstu pisane pochyłą czcionką, zaczerpnięte zostały z „Heraldyki Gminy Michałowice”, autorstwa Wł. Chorązkiego 

Stan obecny dworu – fot. E. Kwaśniewska. 1. Dwór – wejście główne; 2. Dwór – widok od strony parku; 3. Dawny spichlerz 
dworski; 4. Pozostałości po stajni; 5. Park dworski; 6. Dawny budynek dla służby, z inicjałami W. S. – Wł. Szomańskiego

Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzycach 
Podstawą działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzy-

cach, jest współpraca ze strażakami z miejscowej OSP. 
Założycielką Koła była Aniela Wiechowicz. To ona poderwa-

ła nas do działania tak skutecznie, że Koło liczyło wówczas aż 
80 członkiń. Z podobnym zapałem kierowała Kołem Mieczy-
sława Franczak. Emilia Noga – członkini Zarządu, ma za sobą 
poważny, 40-letni wkład w pracę organizacji. Kolejne przewod-
niczące – Danuta Kawula i Barbara Bielecka, z wielkim zaangażo-
waniem i rozmachem, organizowały doroczne Święto Kwitnącej 
Jabłoni w Zagórzycach. Miało ono wówczas rangę imprezy wo-
jewódzkiej. Z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy przed 
czterdziestu laty – razem z Danusią Kawulą i Basią Bielecką, zaś 

od trzynastu lat, także z Tosią Janas – upinałyśmy, wspólnie 
z wieloma członkiniami Koła, dożynkowe wieńce, potem 
przejazd do kościoła, końmi powożonymi przez Józefa Marca 
i wspólne spotkania ze starostami w świetlicy Koła Gospodyń... 

Spotykałyśmy się tu także w Dniu Kobiet czy Dniu Matki. 
Wspólnie ze strażakami, budowałyśmy ołtarz przy szkole, na 
25-lecie Święta Kwitnącej Jabłoni, a także na uroczystość poświę-
cenia pól. Pamiętam „wielkie porządki” w 1993 r. – pucowanie 
okien i wnętrza remizy, przed jej uroczystym poświęceniem, 
budowa ołtarza polowego, z wykonanym przez p. Nogę drew-
nianym krzyżem, który służył potem wielokrotnie w kolejnych 
uroczystościach: nawiedzenie remizy przez różaniec, Msza św. 
w dużej sali, maryjna procesja w dniu 3 Maja – z remizy do koś-
cioła. Znów budowałyśmy ołtarz, wykonując całą oprawę tej 
uroczystości.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Podobnie w roku 2003 – Jubileusz 75-lecia OSP, przed remi-
zą wznosimy kolejny ołtarz i przygotowujemy wielkie przy-
jęcie.

Nasze członkinie, corocznie – od czasu, gdy parafi ę w Więcła-
wicach objął ks. R. Honkisz – pieką ciasta na dożynki parafi alne, 
przewyższając w gorliwości sąsiednie wsie. Zaś Jubileusz 20-le-
cia ks. Proboszcza w więcławickiej parafi i, uczciły gospodynie 
olbrzymim tortem i wielkim koszem róż. 

Od wielu lat, w Zagórzycach, w pierwszą niedzielę września, 
goszczone jest Koło ZBOWiD-u, zaś gospodynie (z powierzo-
nych produktów) przygotowują poczęstunek.

Możemy także pochwalić się gospodarnością: z wypracowa-
nych środków zakupiłyśmy sporo nowych naczyń – dysponuje-
my zastawą na ponad 300 osób – a także fi rany, zasłony, obrusy 
i serwety.

Wielokroć byłyśmy na pielgrzymkach, wspólnie ze straża-
kami – Częstochowa, Gidli, Licheń, Niepokalanów, Ludźmierz, 
Zakopane – sanktuarium na Krzeptówkach, klasztor w Szczy-
rzycu. Ostatnio, w maju 2007 pojechałyśmy na wycieczkę do 
Krynicy.

Nasze gospodynie obsłużyły kulinarnie wiele imprez i spot-
kań w Zagórzycach: doroczne zebrania oraz gminny zjazd 
OSP (2006), uroczyste zakończenie budowy wodociągu, ga-
zyfi kacji i telefonizacji wsi, uruchomienie linii autobusowej 
MPK. Na budowę pętli przekazałyśmy z kasy Koła pokaźną 
sumę.

Dwukrotnie uczestniczyłyśmy w Dniach Powiatu Krakow-
skiego, promując gminę Michałowice, nasze Zagórzyce i Koło 
Gospodyń – prezentując tam własne wyroby: chleb, miód, prze-
twory owocowe i warzywne, ciasto i nalewki.

Dwukrotnie też, w czasie uroczystości dożynkowych w Więc-
ławicach, jako członkini naszego Koła, prezentowałam specjalnie 
przygotowaną ekspozycję płodów rolnych – owoców, warzyw, 
kwiatów. Z biegiem lat, coraz to inne, młodsze gospodynie, 
zastępują te najstarsze. Każda z nas, ma swoje miejsce i czas 
w naszej społeczności. 

Na zebraniach wiejskich, prowadzonych przez p. sołtys, 
słyszymy dużo ciepłych, życzliwych słów o naszej działalności 
i współpracy ze strażakami. Niech dalej cele wyznacza nam wza-
jemny szacunek, poszanowanie wspólnego mienia, aktywność 
i chęć działania w obrębie różnych potrzeb naszej społeczności. 
Zachowajmy także w serdecznej pamięci tych, spośród nas, któ-
rzy odeszli, służąc przez wiele lat naszej społeczności.

Myślę, że inne wsie mogą nam pozazdrościć tej niepowtarzal-
nej wspólnoty, jaką w Zagórzycach tworzymy od wielu już lat. 
Owa łącząca nas więź, to zasługa wspólnej pracy. Tworzymy 
wielką rodzinę i mam nadzieję, że panujący w niej dobry klimat, 
przetrwa jeszcze długie lata. Zależy to tylko od nas...

Na zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzycach, zo-
stałam – w dniu 8 marca 2008 r. – wybrana jednogłośnie kolejną 
Przewodniczącą. A więc jeszcze jedna funkcja... 

 Celina Śliwińska 

Kapliczka w Zagórzycach
Figura Matki Bożej króluje nad naszą wsią. Dziedzic ufundował ją dla spo-

łeczności Zagórzyc. Gospodynie, z własnych środków wykonały ogrodzenie. 
Figurę parokrotnie odnawiano, a ostatnio pomalowali ją i odświeżyli Renata 
i Andrzej Chmielowscy, zaś farby zakupione zostały z kasy Gospodyń.

Kapliczka dzisiaj – fot. E. Kwaśniewska. Wujek Piotr Chwastek i moi rodzice – Teofi la i Józef Nowako-
wie, przy kapliczce, przed wojną; własność Ireny Nowak

W którąś majową sobotę, wybrałam się do 
Zagórzyc, aby sfotografować kapliczkę. Opodal 
niej, spotkałam p. Irenę Nowak: „Pamiętam, że 
kiedy kopali dół pod fundament – dawali mi 
do ręki skaczące tu wszędzie, maleńkie zielone 
żabki. Miałam wtedy 5 lat i byłam nimi zachwy-
cona. 

Kapliczkę budował p. Jarosz, na gruncie mo-
ich rodziców – Teofi li z d. Kopeć i Józefa Nowa-
ka z Michałowic «za mostem» (Narama). Ziemię 
tę – 5,6 a, zakupili oni od P. Dukata. Tu, gdzie 
teraz stoi remiza, wtedy była szkoła i kapliczkę 
wzniesiono z «resztek», pozostałych po tej bu-
dowie.

Od wielu lat, przy kapliczce odbywa się wiel-
kanocne święcenie pokarmów.

O jej zadbany wygląd, starała się zawsze 
moja mama wraz z p. Kopciową, później 
ja, a obecnie także Koło Gospodyń Wiej-
skich, które ufundowało ogrodzenie wokół 
kapliczki”.

 E. Kwaśniewska

PIELGRZYMOWICE
Pielgrzymowice – 1564; wieś powstała w średniowieczu i należa-

ła przez wieki do dóbr rycerskich (szlacheckich). I tak, w roku 1490 
wieś składa się z dwóch części: chłopskiej i rycerskiej. Chłopi gospo-
darowali na 3 łanach, a ród Młodziejowskich herbu Starykoń, na 
1/2 łana. W 1581 r. wieś należała do Stanisława Minockiego i liczyła 
6.5 łana. Zgodnie z erekcją z roku 1374, dziesięcinę z tej wsi przekazy-
wano na ołtarz św. Jana Ewangelisty w Katedrze Wawelskiej., na tzw. 
Ołtarz Pielgrzymowicki. 
Być może był to ołtarz, w wawelskiej kaplicy biskupa Andrzeja Stanisława Kostki 
Załuskiego, współtwórcy słynnej Biblioteki Załuskich. Kaplica ta, pod wezwaniem 
św. Jana Ewangelisty, zbudowana została przez biskupa Jana Grota w 1344 r. W jej 
podziemiach spoczywa Jan Paweł Woronicz (zm. 1829), biskup krakowski, potem 
prymas Królestwa Kongresowego, ceniony poeta i znakomity mówca. To właśnie 
on koronował na króla polskiego (1829) cara Mikołaja I, który w roku 1832, witał na 
komorze celnej w Michałowicach małżonkę, powracającą z włoskich kurortów.

Na początku XVI w. dzierżawcami wsi byli Więcławscy her-
bu Leliwa, w roku 1547 – bracia: Gabriel, Jakub i Mikołaj. Pod 
względem administracyjnym, od wczesnego średniowiecza do 
I poł. XIV w. wieś znajdowała się w kasztelanii krakowskiej, na-
stępnie do 1795 r. należała do sądowego powiatu krakowskiego 
(w XVI w. – proszowickiego). Od roku 1818 do 1951, wchodziła 
w skład powiatu miechowskiego, a następnie znów krakowskie-
go.

Wieś należała i należy do parafi i św. Jakuba Apostoła Star-
szego w Więcławicach.

Lustracja królewszczyzn z roku 1564, wymienia tu 2 łany 
kmiece w części pana Jordana i 3 łany kmiece – w części pana 
Młodziejowskiego h. Starykoń, z których miał być przeprowa-
dzony pobór do skarbca królewskiego.

Rejestr z 1581 r. potwierdza podział wsi na dwie części – 
jedną (mniejszą) pana Jana Staszkowskiego herbu Bogorya, 
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który miał 1 łan kmiecy, 2 zagrodników 
bez roli i karczmarza na tzw. ćwiartce tj. 
1/4 łana; oraz drugą (większą) część – 
własność pana Stanisława Minockiego 
herbu Nowina, który z kolei posiadał 
6 1/2 łana kmiecego, 3 komorników 
z bydłem, 4 komorników bez bydła i jed-
nego karczmarza na 1/2 łana. Pod rokiem 
1629 znani są z nazwiska chłopi pielgrzy-
mowiccy: Nowak, Cygan, Kostera, Waral, 
Pirog, Wcisło, Zabiegaj i Dziejka.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego 
z roku 1629 odnotował, że wieś należy 
do Olbrychta (Alberta) Młodziejowskie-
go herbu Ślepowron, a poboru dokonał 
niejaki Jakub Trzonowski (zapewne za-
rządca dóbr). Podatek zebrał od 8 1/4 łana 
kmiecego, 2 zagrodników bez roli oraz 
1 zagrodnika na czynszu.

W roku 1633 dzierżawcą wsi była Elżbieta Szembekowa her-
bu Szembek.

Rejestr poborowy z roku 1680 stwierdza, że Pielgrzymowice 
i Sieborowice, w jakiejś formie należą do Akademii Krakowskiej.

W roku 1768, na mocy uchwały sejmo-
wej, wsie Pielgrzymowice i Sieborowice 
(jako jeden klucz z folwarkami), zostały 
ponownie przeznaczone na powiększenie 
dochodów Akademii Krakowskiej, nale-
żąc wcześniej do różnych rodzin szlache-
ckich i do kapituły krakowskiej.

W 1827 roku we wsi było 18 domów 
i 118 mieszkańców. Wtedy wieś nale-
żała do gminy Luborzyca i do parafi i 
w Więcławicach. W roku 1874 dobra siebo-
rowickie składały się z folwarku Sieborowice 
i wsi Pielgrzymowice. Miały one 660 mórg, 
w tym Sieborowice: 270 mórg gruntów or-
nych, 27 mórg łąk, 4 morgi pastwisk, 21 mórg 
lasu i 14 mórg nieużytków i placów. Część 
pielgrzymowicka obejmowała 251 mórg grun-
tów ornych, 14 mórg łąk, 4 morgi pastwisk, 
45 mórg lasu i 10 mórg nieużytków i placów. 

Zabudowania folwarczne, to 12 budynków (1 murowany i 11 drewnia-
nych). Wieś Sieborowice liczyła 7 gospodarstw, z 50 morgami gruntów, 
a wieś Pielgrzymowice – 20 gospodarstw, ze 168 morgami gruntów. Od 
1961 roku Pielgrzymowice wchodzą w skład gminy Michałowice.

Legenda o wiosce zdaje się wyjaśniać jej nazwę...
„Zaczynała się jesień. Było coraz chłodniej, wszędzie kłębi-

ła się gęsta mgła. Mieszkańcy wioski, z ukrycia obserwowali 
idących bez pośpiechu tajemniczych przybyszów, ubranych 
w brązowe szaty i odmawiających z cicha „Zdrowaś Mario”... 
Dziwni ludzie zatrzymali się przed karczmą (w miejscu, gdzie 
obecnie znajduje się pętla autobusu linii 267), a kilku spośród 
nich, weszło do środka. Po dłuższej chwili, wraz z właścicielem 
karczmy, opuścili jej wnętrze i udali się do wsi.

Okazało się, że przybysze byli pielgrzymami, zmierzającymi 
do Miechowa, do Bazyliki Grobu Bożego. Niestety, skończyły im 
się zapasy żywności, które chcieli uzupełnić, wierząc w dobroć 
mieszkańców oraz zaczekać, aż mgła opadnie. Tutejsza ludność, 
choć biedna, należycie ugościła wędrowców, dzieląc się z nimi 
tym, co miała. Spiżarnie nieco opustoszały, a goście szykowali 
się do dalszej drogi. Żegnając się, dziękowali gospodarzom sło-
wami: „Bóg zapłać za waszą dobroć”. Ludzie wrócili do swoich 
domostw lecz jakież było ich zaskoczenie, gdy odkryli, że ich 
spiżarnie pełne są aż po brzegi! Gościnni mieszkańcy uznali to 
za cud, a chcąc upamiętnić niezwykłe wydarzenie, nadali swojej 
wiosce nazwę „Pielgrzymowice”.

Obecnie Pielgrzymowice rozbudowują się i coraz więcej osób 
z Krakowa osiedla się tutaj na stałe. 

Wieś słynie przede wszystkim z nowoczesnego Specjalistycz-
nego Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Ekomed”. Owa 
„mekka reumatyków”, znana jest głównie z krioterapii, z której 
korzystają m.in. gwiazdy sportu, goście z zagranicy jak i oko-
liczni mieszkańcy.

 W ramach przygotowań do przewodnika turystycznego 
po gm. Michałowice – opracowała Helena Sołtys 

 Fragmenty tekstu pisane pochyłą czcionką, zaczerpnięte zostały 
z Heraldyki Gminy Michałowice, autorstwa Wł. Chorązkiego. 

W średniowieczu istniały trzy wielkie szlaki pielgrzykowe: 
do Jerozolimy do grobu Chrystusa, do Rzymu do grobu Św. Pio-
tra i do Santiago de Compostela do grobu Św. Jakuba Ap. St. 
Za sprawą mnichów z Cluny, wierni ze wszystkich stron Euro-
py coraz liczniej przybywali do grobu Świętego Jakuba Ap. St., 
przedłużając aż do miejsca uważanego wówczas za fi nis terrae 
ową sławną «drogę do Santiago». Pielgrzymowali na tej drodze 
chrześcĳ anie wszystkich stanów od królów po wieśniaków i od 
świętych po grzeszników – czyniąc w ten sposób pokutę. 

„Cała Europa odnalazła się wokół tej «pamiątki» świętego Jaku-
ba, w tych samych wiekach, w których budowała się jako konty-
nent jednorodny i zjednoczony duchowo. Dlatego to sam Goethe 
stwierdzi, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymo-
waniu”. (Jan Paweł II). Słowa Jana Pawła II wypowiedziane pod-
czas wizyty w Santiago de Compostela 9 listopada 1982 r. stały się 
początkiem ożywienia na europejskich szlakach  do Santiago. 

M a ł o p o l s k a  D r o g a  Ś w.  J a k u b a 
W 1987 r. Rada Europy uznała Drogę Św. Jakuba pierwszym 

kulturowym szlakiem Europy i zachęciła władze regionów do 
odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych.

Od kilku lat nastąpiło również ożywienie wśród polskich 
miłośników Drogi Św. Jakuba i przystapiono do odtworzenia 
jej w wielu regionach Polski. Z inicjatywy Bractwa Św. Jakuba 
i fundacji Wioski Franciszkańskie powstała Dolnośląska Droga 
Św. Jakuba z Głogowa przez Jakubów do Zgorzelca oraz Dol-
nośląski odcinek „Via Regia” z Wrocławia do Zgorzelca. Od-
dział Bractwa Św. Jakuba Ap. w Więcławicach pod patronatem 
ks. kard. Stanisława Dziwisza i marszałka woj. małopolskiego 
Marka Nawary, przystąpiło do odtworzenia Małopolskiej Drogi 
Św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa. Otwarcie Małopolskiej 
Drogi Św. Jakuba planowane jest 12 września 2008 r. na zakoń-
czenie ogólnopolskiej konferencji „Drogi Św. Jakuba – stan ba-
dań i organiazacja”. Ks. Ryszard Honkisz
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Adam Bubka – mieszkaniec Michało-
wic, Radny Gminy Michałowice – obec-
nie trzecią kadencję, Wójt Gminy Micha-
łowice (2001/2002), wieloletni skarbnik 
Zarządu Gminnego PSL gm. Michałowi-
ce, członek – założyciel Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad 
Dłubnią”, uczestnik prac społecznych 
na rzecz swojego środowiska.

Adam Korczyński – historyk, pracownik 
PAU. Zajmuje się fotografi ą i pocztówką, 
jako źródłem historycznym. Sympatyk 
dziejów i zapomnianych zabytków pod-
krakowskich. Szczęśliwy tata.

Adam Miska – urodziłem się  w Krakowie (1951), ale wychowałem i do 
dziś mieszkam w Widomej (gm. Iwanowice). Pracując – ukończyłem 
studia zaoczne w zakresie historii, na Wydz. Filozofi czno-Historycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mimo pracy w róż-
nych zawodach – pasja pozostała – od lat współdziałam z  GOK w Iwa-
nowicach, gdzie wydano moją książkę – „Zarys dziejów Iwanowic”. 
Po latach luźnej współpracy, od roku 1999 objąłem funkcję kustosza 
Muzeum Regionalnego w Iwanowicach. Piszę artykuły historyczne do 

lokalnej gazety: kiedyś – „Nasze Sprawy”, a obecnie  – „Głos Iwanowic”. Poszukując 
danych źródłowych, czasem znajduję archiwalia, dotyczące sąsiedniej Gminy Micha-
łowice. I tak zaczęła się i trwa moja współpraca z kwartalnikiem „Naddłubniańskie 
Pejzaże”. 

Alina Wróbel – zawód – nauczyciel aka-
demicki, na Wydziale Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska AGH w Krako-
wie; hobby – ogród. Od 9 lat mieszkamy 
w Michałowicach, zachwyca nas uroda 
tych okolic, które coraz bardziej przypo-
minają piękny ogród.

Andrzej Wróbel – zawód – nauczy-
ciel akademicki, na Wydziale Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH 
w Krakowie; hobby – fotografi a.

Andrzej Fischer – skarbnik Towarzy-
stwa Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa, wiceprzewodniczący Komite-
tu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego, 
wieloletni uczestnik, współorganizator 
i Komendant Marszu Szlakiem I Kompa-
nii Kadrowej. 

Andrzej Pozierak – mieszkaniec Michałowic od 2002 r. Ponad 30 lat 
przepracowałem, jako ofi cer pożarnictwa, w tym 20 – w Krakowskiej 
Szkole Pożarniczej. Brałem udział w wielu akcjach gaśniczych – rów-
nież w tragicznym pożarze rafi nerii „Czechowice”. Stan wojenny prze-
rwał ten etap pracy. W 1996 wróciłem do „mojej” Krakowskiej Szkoły, 
na stanowisko zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych, a w roku 2003 
objąłem stanowisko Komendanta tej szkoły – przemianowanej na Szko-
łę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Za osiągnięcia w służbie 

otrzymałem wiele odznaczeń, medali i wyróżnień, a wśród nich: Złoty Krzyż Zasługi, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Obecnie jestem rzeczoznawcą (zabezp. przeciwpożarowe). Działam też społecz-
nie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią”.

Anita Osmęda – ukończyła fi lologię pol-
ską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
studia podyplomowe z historii; uczy ję-
zyka polskiego w Zespole Szkół w Raci-
borowicach.

Anna Boczkowska – mieszkam w Michałowicach od kilkunastu lat. 
Czuję się mocno związana z naszą Gminą. Z zawodu i zamiłowania – 
bibliotekarz (bardzo cenię sobie kontakt z ludźmi). Obecnie pełnię 
funkcję Dyrektora Biblioteki Publicznej w gminie Michałowice. Je-
stem także członkinią – założycielką Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Michałowickiej „Nad Dłubnią”. Moje hobby, to podróże dalekie i blis-
kie – poznawanie nowych miejsc.

Anna Kawalec – mieszkam w Smrokowie, gm. Słomniki, a moją umiło-
waną od najdawniejszych lat dziedziną, jest kultura ludowa: obrzędy, 
pieśni i zwyczaje wsi polskiej. Kocham również otaczającą nas przyro-
dę, toteż jest ona tematem moich wierszy, a także treścią pieśni, pisa-
nych dla naszego zespołu „Smrokowinki”, którego kierowniczką jestem 
od 40 lat. Moim najgorętszym pragnieniem, jest ocalenie przepięknej 
i bogatej kultury wsi polskiej, dla następnych pokoleń.

Barbara Nowak – architekt z arty-
styczną duszą. Uważa, że tylko w Mi-
chałowicach warto zbudować dom, 
bo tu żyje się pełnią życia. Michało-
wice uskrzydlają.

Czesław Miś – nauczyciel; studia magisterskie na Wydz. Biologii i Na-
uki o Ziemi – specjalność nauczycielska – na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie. W zawodzie nauczyciela przepracowałem 43 lata. 
Cały swój wolny czas poświęcałem i poświęcam, na zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą. Dawniej, zimą i latem, wyjeżdżałem z nimi na obozy har-
cerskie, obecnie – na „tepede-owskie”. Bezpośredni kontakt z dziećmi 
sprawia mi dużo przyjemności, dając im – mam nadzieję – radość i wie-
le uciechy.

Mariusz Siudek – mieszkaniec Młodziejowic, gm. Michałowice – har-
cerz  (od 1988 r.), Komendant „Żółtego Szczepu” harcerskiego w Mi-
chałowicach (od 1993 r.); stopnie instruktorskie: przewodnik (1993 r.), 
poharcmistrz (1995 r.). Obecnie także Komendant Hufca Podkrakow-
skiego od 24 listopada 2007 r. Z pasją podejmuje i realizuje wszelkie 
harcerskie wyzwania.

Nasze p ierwsze p ięc io lec ie . . . 
W czerwcu b.r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią”, świętowało swój pierwszy mały 

jubileusz. To dobra okazja, aby przedstawić grono Przyjaciół, którzy przez minione pięć lat, współtworzyli wydawa-
ny przez Stowarzyszenie kwartalnik społeczno-kulturalny „Naddłubniańskie Pejzaże”, udostępniając swoją wiedzę, 
fotografi e i różnego rodzaju materiały, dotyczące przeszłości i teraźniejszości naszej Gminy oraz dostarczając teksty, 
wypełniające stronice kolejnych numerów gazety.

Wszystkim Państwu, Współautorom „Naddłubniańskich Pejzaży”,
drukarni R-PRINT oraz Wydawnictwu „CZUWAJMY” z Michałowic,

od paru już lat przygotowującemu do druku i drukującemu gazetę, 
a także wielkiej rzeszy Sponsorów, dzięki którym pismo to wciąż może się ukazywać,

               serdeczne podziękowanie, za pięcioletnią współpracę
                      składa Redakcja
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Ewa Dobrzyńska-Lankosz – kilkanaście lat temu zdecydowaliśmy 
się osiąść w Michałowicach. Kiedy opadły emocje związane z prze-
prowadzką uznaliśmy, że najwyższa pora, by zająć się czymś, co 
zniwelowałoby stres związany z pracą zawodową, wypełniało nam 
wolny czas i dawało satysfakcję. Pierwsze wyzwanie, jakie przed 
sobą postawiliśmy, to stworzenie wokół domu ogrodu. Dziś, po 
13 latach, nikt już nie pamięta, że kiedyś było tu zaorane pole. Ogród 

jest ciekawy o każdej porze roku, ale chyba najpiękniejszy wiosną, gdy zakwitają aza-
lie i różaneczniki. Ale jakby tego było mało, wymyśliliśmy sobie, że w naszym życiu 
powinny nam towarzyszyć psy. Pierwszy nasz pies – polski owczarek nizinny – już 
wiele lat temu przekroczył Tęczowy Most. A naszą ulubioną rasą stały się płochacze – 
springer spaniele angielskie, które ujęły nas nie tylko swoim pięknem i wspaniałym 
charakterem, ale też wielką pasją myśliwską, którą staramy się w nich podtrzymywać.

Grzegorz Gill – po II wojnie światowej – harcerz na kujawach. Geolog 
górniczy. Ofi cer rez. artylerii. Pasjonat turystyki – przemierzył szlaki 
ojczystych gór. Dotknął także granic Czarnohory, Gorganów, Kaukazu 
i Atlasu. Autor trzech książek i wielu artykułów o wątkach dziedzi-
ctwa historii i kultury narodowej. W latach 1995–98 wspólnie z prof. 
J. Kowalczukiem z AGH, organizował odbudowę Cmentarzy i Mogił 
Żołnierzy Legionów Polskich (z I wojny światowej) na Podolu. 

Helena Chrobaczyńska – absolwentka historii Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej (obecnie Akademia Pedagogiczna) im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie. W Raciborowicach pracę podjęłam w roku 
1975, początkowo w Szkole Podstawowej, obecnie w Zespole Szkół 
im. ks. Jana Długosza. Interesuję się dydaktyką historii, pedagogiką 
i psychologią oraz historią regionalną i lokalną. Jestem autorką mo-
nografi i szkoły raciborowickiej oraz współautorką monografi cznego 

opracowania okolicznych kapliczek w rejonie Raciborowic, Książniczek, Zastowa i Ba-
towic.

Henryka Wiorek – mieszkam w Smrokowie (gm. Słomniki) od urodze-
nia. Pracując w gospodarstwie rolnym od dzieciństwa, poznałam wiele 
starych obrzędów i zwyczajów ludowych, które przekazuję młodemu 
pokoleniu. Jestem patriotką polskiej wsi. Układam wiersze i piosenki 
okolicznościowe, dla naszego zespołu „Smrokowianki”. Kocham lu-

dzi, pracujących społecznie dla naszej Ojczyzny. Pomimo, że mam 83 lata, cieszą mnie 
śpiew i taniec ludowy, które – pragnę, aby nigdy nie zanikły.

Jacek Borzęcki – pasjonat kultury i historii regionalnej i lokalnej. Orga-
nizator imprez krajoznawczych, nawiązujących do pionierskich trady-
cji automobilizmu, sprzed 80 i więcej lat, jak np. Eskapada Patriotycz-
na czy Wielka Beskidzka. Znajomość województwa zawdzięcza pracy 
w Biurze Prasowym Wojewody Krakowskiego (1993–94), a następnie, 
przez 6 lat – w TVP Kraków. Laureat nagrody Sekretarza UKIE, za cykl 
programów „Małopolska – mała Europa”. Absolwent Uniwersytetu Ja-

giellońskiego (socjologia) oraz Akademii Muzycznej (zarządzanie kulturą), a ostatnio 
AGH (zarządzanie nieruchomościami). 

Jacek Nowak – Prezes III kadencji Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Michałowickiej „Nad Dłubnią”, Radny Gminy Michałowice. Z urodze-
nia – krakowianin, z umiłowania – michałowiczanin, uważa podobnie 
jak jego żona, że Michałowice, to jest „to miejsce na Ziemi”. Absolwent 
AGH, włóczył się po wielkich budowach socjalizmu i naszego młodego 
kapitalizmu, ale nie znalazł piękniejszego miejsca do życia, niż Gmina 
Michałowice. Tu warto coś zrobić dla siebie i sąsiadów.

Jadwiga i Witold Kałwa – mieszkańcy Michałowic, byli człon-
kowie Zespołu „Pawie Pióra” i ZMW – jedynej organizacji mło-
dzieżowej, działającej w minionym czasie, na terenie Gminy. 
Prowadzą gospodarstwo sadownicze. Jadwiga – długoletni 
pracownik PKP. Witold – Naczelnik Gminy Michałowice (1986–
90), Wójt Gminy Michałowice (1998–2003), Zastępca Dyrektora 
w INCO-Veritas  w Krakowie. Obecnie, najwięcej czasu poświę-
camy naszemu wnukowi – pięcioletniemu Maciusiowi.

Kazimiera Bubka – mieszkanka Michałowic, konsultantka w odczyty-
waniu starych fotografi i z terenu gm. Michałowice, dla „Naddłubniań-
skich Pejzaży”. 

Danuta Jaskółka – mieszkanka Michało-
wic od urodzenia. Lubię fotografować – 
to pasja, przekazana przez ojca i wujka 
(fotografów). Lubię podróże i kwiaty. 
Przywiązuję się do starych przedmiotów 
i dawnych miejsc.

Eugeniusz Noga – mieszkam 
w Zagórzycach od 1955 r., po-
chodzę z Maciejowic (gm. Koc-
myrzów – Luborzyca). Praco-
wałem z Krakowskich Fabry-
kach Mebli i w Wyższej Szkole 
Ofi cerskiej Wojsk Chemicznych, 

jako stolarz. Moje hobby, to pszczelarstwo (dwa, drążone 
w pniu ule wykonałem z drzewa ogromnej lipy z ogrodu 
dworskiego). Zajmuję się także zbieractwem pamiątek, 
z okresu międzywojennego i z II wojny światowej.

Helena Sołtys – nauczycielka w Ze-
spole Szkół w Więcławicach Starych; 
z wykształcenia polonista i rusycysta. 
Członkini-założycielka Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad 
Dłubnią”. Mieszkanka gminy Michało-
wice. 

Irena Grymek – nauczyciel kształce-
nia zintegrowanego w Zespole Szkół 
w Więcławicach Starych, z czternastolet-
nim stażem. „Robię to, co lubię – lubię 
to, co robię” – to ogromne szczęście, móc 
tak o sobie powiedzieć.

Jan Sas – współzałożyciel i pierwszy 
prezes Stowarzyszenia Ziemi Michało-
wickiej „Nad Dłubnią”; mieszkaniec Mi-
chałowic od 12 lat. Obecnie Prodziekan 
Wydziału Zarządzania AGH w Krako-
wie.

Jarosław Sadowski – mieszkaniec 
Zdzięsławic – gm. Michałowice; lat 31. 
Absolwent Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie – specjalność: Studia Euro-
pejskie. Studia podyplomowe: Wyższa 
Szkoła Filozofi czna Ignatianum – Do-
radca Europejski oraz  Uniwersytet Ja-
gielloński – Społeczeństwo Informacyj-

ne. Od roku 2007 pełni obowiązki Zastępcy Wójta Gminy 
Michałowice. Zainteresowania: turystyka wysokogórska, 
kultura Czech, a także historia rodzimej miejscowości 
i dawna kartografi a.

Ewa Szczawińska – pracuję w Bibliote-
ce Jagiellońskiej. Lubię swoją pracę i lu-
dzi, z którymi pracuję. Lubię też rośliny, 
z domowych – kaktusy, a z ogrodowych – 
róże. Lubię siedzieć na  moim balkonie, 
pić kawę i patrzeć, jak pięknie kwitną.

Stanisław Kałwa – emeryt. Obecnie, 
wraz z małżonką Krystyną, zajmujemy 
się małym gospodarstwem. Należę do 
grona członków – założycieli Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Michałowickiej 
„Nad Dłubnią”. Po wielu latach, spędzo-
nych wraz z małżonką, w zespole „Pa-

wie Pióra”, pozostała pasja tworzenia wieńców i koszy 
dożynkowych, a także okolicznościowych kwietnych 
kompozycji – stroików i bukietów. 
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Jan Jasicki  – Michałowice nierozerwalnie kojarzą 
mi się z moim wujkiem, bratem przyrodnim mojej 
mamy, Kazimierzem „Herwinem” Piątkiem. Ile razy 
tu jestem, albo przejeżdżam zawsze w wyobraźni sta-
ram się odtworzyć ten dzień 6 sierpnia 1914 roku, gdy 
28 letni Kazik przekraczał granicę, by walczyć o wol-
ną Polskę. Choć nie urodziłem się w Krakowie, to od 
czasów okupacji stało się ono moim miastem, gdzie 

skończyłem studia na AGH, pracowałem w biurze projektów i działa-
łem w samorządzie krakowskim. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, zdo-
łałem odszukać grób bohatera tamtych dni i ocalić go od zapomnienia. 
Współpraca z Państwa redakcją pozwoliła mi wnieść malutką cegiełkę 
w przypomnienie roli Michałowic oraz Jego mieszkańców w historię 
tego regionu.

Jan Matzke – urodziłem się 9 sierpnia 1945 roku 
w Maszkowie (dawny powiat miechowski) jako syn 
Władysława Matzke i Mieczysławy z d. Jurkowskiej. 
Naukę szkolną rozpocząłem w wieku 6 lat w miejs-
cowej szkole podstawowej, wówczas tylko czteroklaso-
wej, aby ją potem kontynuować w nieodległych Dami-
cach. Dalszą naukę podjąłem w Państwowym Liceum 
im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie. A następnie 

odbyłem studia na Wydziale Elektrycznym AGH w Krakowie. W Tech-
nikum Elektrycznym w Nowej Hucie pracowałem w charakterze na-
uczyciela przedmiotów zawodowych. Następnie, praca w Kopalni Soli 
„Wieliczka” – w nowym miejscu mojego zamieszkania – kontynuowana 
przez następne 33 lata, aż do przejścia na emeryturę (2005 r.). Od 1976 
roku, aż do chwili obecnej, uprawiam dodatkowo zawód przewodni-
ka turystycznego po zabytkowej Kopalni Soli. Zainteresowania, hobby: 
historia miechowszczyzny, zbieranie informacji o ciekawych ludziach 
żyjących w tym regionie, elektronika „kopalna”, oraz dzieje Kopalni Soli 
w Wieliczce. 

Jerzy Korzeń – współorganizator i Prezes To-
warzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krako-
wie; przedstawiciel polskiej patriotycznej rodzi-
ny, której członkowie uczestniczyli w Powsta-
niach Narodowych oraz wojennych zmaganiach 
września, jako wysocy ofi cerowie Wojska Pol-

skiego. Towarzystwo popularyzuje wśród społeczeństwa, a zwłaszcza 
wśród młodzieży, wiedzę o działaniach niepodległościowych i wolnoś-
ciowych narodu polskiego w okresie od zaborów do czasów współczes-
nych oraz przybliża historyczne postacie tych Polaków, których działal-
ność przyczyniła się w sposób szczególny do odzyskania niepodległości 
i odrodzenia polskiej państwowości. Jest także wydawcą biuletynu pod 
tytułem Pamięć Narodowa, adresowanego głównie, do młodego poko-
lenia Polaków. Towarzystwo, założone w 1988 roku, obchodzi w roku 
bieżącym jubileusz XX-lecia swej działalności.

Jerzy Jamiński – ur. 23.03.1936 w Brzeżanach, woj. 
Stanisławów. Dyrygent Chóru Con Amore. Dyrygent 
Chóru i Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. 
Laureat siedmiu pierwszych nagród na zagranicznych 
konkursach muzycznych w kategorii chórów i orkiestr; 
także kilku najwyższych nagród na konkursach w Pol-

sce. Żonaty, ojciec dwóch córek – Kingi i Barbary. Zachwycam się Zie-
mią Michałowicką, dla której mam szczególny sentyment.

Jolanta Sobota – Zastępca dyrektora Zespołu Szkół 
w Więcławicach Starych. Pracowita, sumienna, ambit-
na, dobrze zorganizowana. Interesuję się numizmatyką, 
fi latelistyką oraz historią, szczególnie historią naszego 
regionu i miejscowości, uczestnicząc w opracowaniu 
programu ścieżki regionalnej, realizowanej z dużym po-
wodzeniem na lekcjach historii, WOS-u i zajęciach po-

zalekcyjnych, pomagając uczniom w przygotowaniach do konkursów. 
Kolekcjonuję pamiątki historyczne, związane także z najbliższą okolicą. 
Marzę o dalekich podróżach, a przede wszystkim o tej najbardziej „wy-
śnionej” – podróży mojego życia.

Elżbieta Kwaśniewska – artysta plastyk (grafi ka 
i tkanina artystyczna), muzyk (fortepian). Inicjatorka 
powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Michało-
wickiej „Nad Dłubnią”, jego członkini-założycielka, 
prezes (2005–2007) i redaktor„Naddłubniańskich Pejza-
ży”, kwartalnika społeczno-kulturalnego Stowarzysze-
nia. Radomianka – od 12 lat mieszkanka Michałowic.

Ks. Władysław Dyrcz – Jestem kolejnym, czwartym 
proboszczem parafi i w Michałowicach, przedostatnim 
rocznikiem, wyświęconym przez kardynała Karola 
Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Lubię swo-
ją parafi ę i pragnę zrobić dla niej jak najwięcej. Obecnie, 
w naszej wspólnocie będziemy uczestniczyć w misjach. 
Sądzę, że jest to bardzo dobra okazja, aby na nowo obu-

dzić wewnętrzną siłę wiary, umocnić ducha w każdym z nas. W naszej 
parafi i, najbliższym i niezbędnym przedsięwzięciem, będzie malowanie 
kościoła, a w dalszej przyszłości należałoby pomyśleć o wystawieniu ka-
plic fi lialnych w nowych, gęsto zaludnionych rejonach.

Leszek Nalepa – wnuk Eleonory z Czarników i Jana To-
chowiczów z Michałowic. Renowator mebli antycznych, 
historyk – amator, kolekcjoner materiałów dotyczących  
nie istniejących już kościołów na Kleparzu i Kazimierzu 
w Krakowie. Miłośnik kobiet w dziejach Polski. Zbie-
racz informacji o przeszłości rodziny.

Leszek Nowak – inicjator założenia w Michałowicach 
Koła PSL i jego wieloletni Prezes. Członek Zarządu Wo-
jewódzkiego i Powiatowego PSL, uhonorowany srebrną 
i złotą „Koniczynką” oraz Odznaczeniem Witosa; Pre-
zes Rady Nadzorczej BSR w Michałowicach; wieloletni 
członek GS Samopomoc Chłopska, reprezentant rolni-
ków gm. Michałowice w Izbie Rolniczej.

Marta Maracha – nauczycielka języka ojczystego w Ze-
spole Szkół w Michałowicach, członkini – założycielka 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad 
Dłubnią”. Staram się nauczyć dzieci i młodzież szacun-
ku do tradycji i kultury. Cenię w ludziach życzliwość 
i uczciwość. Nie toleruję arogancji i kłamstwa. Po pracy 
najwięcej czasu poświęcam rodzinie. Moim marzeniem 
jest wspólny wyjazd w góry lub na ciepłą plażę.

Mateusz Wyżga (ur. 1981 r.) jest doktorantem historii 
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz od 2003 r. 
sołtysem sołectwa Dziekanowice w gminie Zielonki. 
Członek-Założyciel Stowarzyszenia „Korona Północ-
nego Krakowa”, swoją pasję naukową związaną z ba-
daniem dziejów podkrakowskiej wsi, łączy z pracą sa-
morządową. Jego zainteresowania naukowe to przede 

wszystkim demografi a historyczna (badanie kościelnych ksiąg metry-
kalnych). Najlepiej przyswaja sobie dzieje swojej małej ojczyzny, jeżdżąc 
rowerem po okolicznych wsiach, przemierzając szlaki i bezdroża w po-
szukiwaniu zaklętej w przyrodzie, zabytkach i ludziach historii.

Mgr inż. arch. Włodzimierz Śliwczyński – wiceprze-
wodniczący do spraw technicznych Komitetu Opieki 
nad Kopcem Piłsudskiego, absolwent Wydz. Architek-
tury Politechniki Krakowskiej. Autor licznych projek-
tów budynków na terenie Krakowa, działacz społeczny. 
Syn przedwojennego budowniczego Kopca, niemal od 
początku społecznych prac, przy odnowie Kopca, zaan-
gażowany w jego ratowanie.

Zenon Kuchta – jestem mieszkańcem Wilczkowic, obec-
nie emerytem, urodzonym w Michałowicach w 1935 r. 
W różnych instytucjach państwowych przepracowałem 
46 lat. Społecznie uczestniczyłem w pracach, związa-
nych z elektryfi kacją, budową wodociągu, gazyfi kacją 
i telefonizacją oraz budową drogi asfaltowej w mojej 
wsi. Przez 4 lata byłem prezesem OSP – jednostki, którą 

wcześniej organizowałem w Wilczkowicach. Przez dwie kadencje (8 lat), 
pełniłem obowiązki Radnego Gminy Michałowice  z okręgu Wilczkowi-
ce – Kozierów. Jestem także członkiem PSL.
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Konrad Urbańczyk – lat 46, pracuję 
w Domu Dziecka w Sieborowicach (od 
1999 r. na stanowisku Dyrektora). Lubię 
dzieci i wycieczki krajoznawcze z nimi 
(piesze i rowerowe), chętnie poznaję in-
teresujących ludzi i ciekawe miejsca.

Krzysztof Wilk – pracownik Akademii 
Górniczo-Hutniczej. W Michałowicach 
mieszka od 1996 roku. Jest członkiem-
założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią” 
oraz administratorem jego strony inter-
netowej.

Ks. Jarosław Glonek – pięć lat temu 
zostałem wyświęcony na kapłana. 
Największym moim pragnieniem, jest 
przybliżać ludzi do Boga. Bardzo lubię 
podróżować, poznawać kulturę i oby-
czaje różnych narodowości.

Ks. Jerzy Banaśkiewicz – profesor Seminarium Duchownego, kapelan KIK, duszpa-
sterz akademicki, fi lozof, poeta – autor zbiorku poezji, od lat związany z Radomiem.
Z rękawa Ewangelii
wyciągałem słowo po słowie
o sensie i bezsensie
o obecności i czekaniu
o dniu i nocy
o nadziei
z którą łatwiej iść
po korzeniach życia

Contemplata Aliis Tradere – „Zapisane liryką”, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 2003 r.

Małgorzata i Seweryn Nowa-
kowie – zajmują się hodowlą 
koni małopolskich. Od 1983 roku 
prowadzą gospodarstwo rolne 
„Nowakówka” w Masłomiącej, 
a w nim – jazdy konne, hotel dla 
koni, turystykę wiejską.

Marta Patecka – jestem wieloletnią na-
uczycielką klas I–III, w Szkole Podsta-
wowej w Michałowicach. Lubię dzieci 
i swoją pracę, chętnie organizuję zajęcia 
koła teatralnego. Moje hobby, to ha� o-
wanie i pielęgnacja ogrodu.

Monika Bernacka-Lorenz – mieszkam w Michałowicech prawie 20 lat, 
niedługo przeżyje tu więcej życia, niż w Krakowie, w którym się wy-
chowałam i studiowałam. Michałowicki dwór i park, są moją wielką 
pasją. Mam marzenie, aby udało się pięknie odrestaurować park dwor-
ski i uczynić go malowniczym arboretum michałowickim, na szlaku 
Doliny Dłubni.

Monika Wołek – od trzech lat mieszkanka Więcławic Starych, nauczy-
cielka historii w Zespole Szkół w Więcławicach, w Stowarzyszeniu 
Korona Północnego Krakowa – koordynator projektów współfi nanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej (promocja dziedzictwa kulturo-
wego regionu). Pasjonują mnie dzieje zakonów w dobie nowożytnej – 
w szczególności, życie codzienne zakonników i ich rola w zmieniającej 
się rzeczywistości. Interesuje mnie również konfrontacja obrazu litera-

ckiego, obecnego w  przysłowiach, pieśniach ludowych, literaturze pięknej, z rzeczywi-
stością historyczną. Ucząc historii, staram się pokazać, iż wpisana jest ona w losy każdej 
rodziny, obecna we wspomnieniach i pamiątkach rodzinnych. Twórcze odtwarzanie 
historii poprzez scenariusze przedstawień, odwołujących się do pamiętników i zapi-
sków historycznych, daje uczniom możliwość przeżycia konkretnej sytuacji sprzed stu 
czy dwustu lat, kształtując postawę bliską poczucia patriotyzmu. Wspólnie z uczniami 
z mojej szkoły, zrealizowałam w 2007/2008 r.(jedyna szkoła w Powiecie i jedna z 315 
w Polsce ) nowatorski projekt „przyjazna szkoła”, współfi nansowany ze środków unĳ -
nych i budżetu państwa. Uczniowie, wyposażeni w kamerę i mikrofon, uczestniczący 
w zajęciach w TV Kraków, stali się świadomymi twórcami kultury, a nie tylko biernymi 
odbiorcami wirtualnej – coraz częściej – rzeczywistości.  

Regina Tokarczyk – dr inżynier, adiunkt w Katedrze Geoinformacji, 
Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska  na Wydziale Geodezji Górni-
czej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Obszar moich nauko-
wych zainteresowań, to przede wszystkim wykorzystanie pomiarów 
prostego sprzętu rejestrującego – aparatów fotografi cznych oraz zasto-
sowanie fotogrametrii w medycynie. Hobby – tkanina artystyczna.

Robert Gaik – mieszkaniec sąsiedniej 
Gminy, ale w Michałowicach zakocha-
ny...

Stanisław Komenda – współorganizator Związku Chórów i Teatrów 
Ludowych w Masłomiącej (w latach 50–60 minionego wieku). „Pragnę 
jeszcze raz podkreślić, że często wracam w myślach z pewnym wzru-
szeniem, do tego okresu mojej młodości, w którym potrafi liśmy zro-
bić tak wiele wspólnie. Jest to, jak na tamte czasy, fenomen nie tylko 
w dziedzinie samoorganizacji, ale również wyraz zatroskania o dzie-
dzictwo naszej kultury, mającej korzenie w tradycji przodków, działają-
cych z patriotyzmem i determinacją, w tworzeniu wspólnego dobra.”

Stanisław Piwowarski – ur. 1944 w Mie-
chowie, historyk. Regionalista, st. ku-
stosz Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa, badacz problematyki Polski 
Podziemnej, autor licznych prac na-
ukowych i popularnych o Okręgu Kra-
kowskim Armii Krajowej i regionie nad 

Nidzicą, Szreniawą, Dłubnią, w tym o udziale tutejszego 
społeczeństwa w walkach o niepodległość Polski, prezes 
Oddziału PTTK w Miechowie, członek kilku towarzystw 
kulturalnych.

Teresa Nogieć – mieszkanka Michałowic od 64 lat, obecnie emerytka. 
Moimi rodzicami byli Stanisław i Klotylda z Sobotów. Ojciec praco-
wał, jako miejscowy rymarz, matka zajmowała się domem i sprzątała 
w Ośrodku Zdrowia w Michałowicach. Mam troje rodzeństwa – siostry 
Barbarę i Helenę oraz brata Mariana. Mimo przebytej w dzieciństwie 
ciężkiej choroby, skończyłam szkołę podstawową. Od najmłodszych lat 
pomagałam rodzicom w gospodarstwie. Pracowałam także w Gminnej 
Bibliotece, jako sprzątająca.

Katarzyna Książko – z pochodzenia gorliczanka, z wyboru krakowian-
ka, szczęśliwa żona i matka. Z wykształcenia – historyk, z daru losu – 
pracownik administracyjny AGH. Z zamiłowania wieloletnia asystent-
ka prof. Jana Samka (m.in. redaktor techniczny książek). Uwielbiam go-
tować, co skutkuje poszukiwaniem nowych potraw i przyrządzaniem 
ich rodzinie i znajomym. Każdą wolną chwilę poświęcam na czytanie 
książek, od czasu do czasu rozwĳ am nową pasję – rekreacyjną wspi-
naczkę skałkową.

Ks. Franciszek Płonka – wieloletni dusz-
pasterz akademicki przy kościele św. An-
ny w Krakowie, od 1992 roku w diecezji 
bielsko-żywieckiej Diecezjalny Duszpa-
sterz Rodzin, ojciec duchowy kapłanów, 
duszpasterz Służby Zdrowia i od kilku lat 
pełniący w diecezji posługę egzorcysty.

Joanna Sołtys – absolwentka zarządzania 
kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Mieszkanka gminy Michałowice od uro-
dzenia.
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Teresa Bednarczyk – mieszkam w Sie-
borowicach. Cieszę się bardzo, że mogę 
uczestniczyć w redagowaniu tak poczyt-
nej gazetki. Oto moje wnuczki:

Ewelina Matoń – pracuję i studiuję za-
ocznie komparatystykę na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Było mi miło, dorzucić 
coś sympatycznego do gazetki. 

Magda Walczak – jestem z Górnej Wsi, 
chodzę do III kl. Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej. 
Kocham zwierzątka, szczególnie pieski 
i dlatego lubię o nich pisać. Debiutowa-
łam już na łamach gazetki i chyba jeszcze 
coś napiszę.

Witold Dziura – absolwent muzykologii Uniwersytetu Jagillońskiego. 
Od 1990 roku, związany ze Szkołą Podstawową w Raciborowicach. 
Obecnie, wicedyrektor Zespołu Szkół w Raciborowicach. Jestem na-
uczycielem muzyki. Pracuję również w Szkole Muzycznej I stopnia 
w Krakowie – klasa skrzypiec. Współpracuję z Polskim Wydawnictwem 
Muzycznym, jako autor haseł do Encyklopedii Muzycznej. Obok mu-
zyki, moją pasją są fotografi a i teatr. Fascynują mnie góry, szczególnie 
Bieszczady oraz drewniana architektura sakralna – cerkwie.

Zofi a Puchalska-Wilk – mieszkanka Michałowic – Komory, z wykształ-
cenia matematyk (studia na Uniwersytecie Jagiellońskim), nauczyciel-
ka tego przedmiotu w Zespole Szkół w Więcławicach Starych, Radna 
Gminy Michałowice. Członkini-założycielka Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią”. Jestem pasjonatką dalekich po-
dróży i pięknych ogrodów.

Beata Kuczmańska – jestem nauczycielką muzyki i rytmiki na różnych 
szczeblach edukacji. Ukończyłam Akademię Muzyczną i Studium 
Teologii Rodziny na PAT. Moją pasją jest dobra muzyka, szczegól-
nie polifoniczna i chóralna, taniec towarzyski oraz... cztery pory roku 
w moim ogrodzie. Lubię słuchać, kiedy grają na instrumentach moje 
dzieci, ale także ciekawych i wrażliwych ludzi, których spotykam na 
swojej drodze.

Ryszard Kołacz – mam 72 lat, jestem rdzennym mieszkańcem Zagórzyc 
Dworskich, obecnie emerytem. Tutaj się urodziłem, tutaj chodziłem do 
szkoły i tutaj pracowałem. Zajmowałem się rolnictwem, prowadząc 
własne gospodarstwo. Przez wiele lat byłem członkiem Orkiestry Dętej 
„Hejnał” z Więcławic, należałem także do Koła Łowieckiego „Diana” 
w Krakowie, z obwodem łowieckim na terenie gminy Michałowie. Na-
dal jestem członkiem OSP w Zagórzycach.

Barbara Włodek – praca z młodzieżą 
była zawsze dla mnie najważniejszą; 
także wycieczki i podróże, do miejsc nie 
znanych mi wcześniej. W czasie wol-
nym, chętnie oglądam i podziwiam dzie-
dzictwo kulturowe ludzkości.

Halina Waszkielewicz – dr hab. prof. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cieszy-
nianka z urodzenia, Krakowianka z wy-
boru, przez kilkanaście lat współwłaści-
cielka gruntu w Michałowicach – działka 
pozostała nadal w rodzinie. Miłośniczka 
słowa (fi lolog) i życia.

Irena Nowak – urodzona w Zagórzycach, mieszkałam po zamążpój-
ściu w Krakowie, gdzie pracowałam w Zakładach Przemysłu Tytonio-
wego. Obecnie powróciłam w rodzinne strony. Kocham góry, morze, 
przyrodę i zwierzęta – karmię we wsi wszystkie psy... Elżbieta Siekierzyńska – nauczycielka, 

historyk, członkini-założycielka Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Michałowi-
ckiej „Nad Dłubnią”. Zajmuje się głów-
nie historią średniowiecznej Polski, ale 
także dziejami Michałowic i okolic. Lubi 
góry i dobre książki. 

Edward Wilhelm Jankowski – długoletni nauczyciel j. polskiego i hi-
storii szkół Krakowa i powiatu krakowskiego. Wieloletni działacz har-
cerski, b. drużynowy, zuchów, szczepowy drużyn starszoharcerskich 
„Semafor”, przy Zasadniczej Szkole Zawodowej PKP w Krakowie, ko-
mendant Hufca i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca. Od roku 
1990 – członek Związku Piłsudczyków Oddział Małopolski w Krako-
wie, aktualnie trzecią kadencję – prezes tego Związku. Od trzech lat, 

także sekretarz Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego. Współzałożyciel teatru 
„Adalex” i członek zespołu artystycznego. Aktywny działacz społeczny w środowi-
skach świeckich i ruchu kościelnym.

Renata Harmala – urodzona w Krako-
wie, od 25 lat mieszkam w Wilczkowi-
cach. W Michałowicach, od 9 lat prowa-
dzę kwiaciarnię – z wielką przyjemnością 
układam piękne roślinne kompozycje. 
Lubię rozmowy z moimi klientami, kie-
dy przychodzą do mnie po kwiaty na 

różne okazje. To miła praca i jest w niej wiele wolnych 
chwil, by poczytać coś ciekawego.

Maria Piegza – mieszkam w Zerwanej od urodzenia. W moim życiu, 
najważniejsza jest rodzina – mąż i dwóch synów. Na drugim miejscu 
stawiam pracę – BSR w Michałowicach, od 1972 r. Prowadzimy też go-
spodarstwo rolne. Kocham kwiaty i dobre książki.

Bartłomiej Sas – 29 lat, 1/3 – życia w Mi-
chałowicach, 2/3 – w Krakowie; kiedyś 
kucharz i kierowca, dzisiaj ZG Kraków; 
w wolnych chwilach sobie piszę

Celina Śliwińska – lat 59, zamężna, 
dwoje dzieci; wieloletni sołtys Zagórzyc 
(1973–2001), członkini Koła Gospodyń 
Wiejskich, Przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej OSP Zagórzyce, Radna Gminy 
Michałowice (2004–2006), obecnie – Za-
stępca Przewodniczącego Rady Gminy 

Michałowice oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Zagórzycach.

Anna i Tadeusz Kozłowscy, Anna i Jarosław Kozłowscy, Elżbieta Kozłowska, Teresa 
i Krzysztof Zelkowie, Jolanta Ożóg, Diana Ziąbek, Anna Staniek, Marta Smoczyńska, 
Jadwiga i Jerzy Tochowiczowie, Zofi a i Ryszard Tochowiczowie, Jan Uklański, Ewa 
Krawczyk, Anna Setlak, Jerzy Pluciński, Eugeniusz Nogieć, Marek Patecki, Joanna 
i Krzysztof Jurkowie, Tadeusz Bogaty, Zbigniew i Marian Sienko, Rozalia i Joan-
}na Boczkowskie, Maria Hejmo, Stanisław Boczkowski.

Wiesław i Paweł Kwaśniewscy – mieszkańcy Wiel-
kopolski. Ojciec – Wiesław (1959), syn – Paweł, (1992). 
Wiesław – z zawodu oligofrenopedagog i logopeda, 
pracuje z dziećmi upośledzonymi; Paweł – absolwent 
gimnazjum, interesuje się religią i muzyką, należy do 
chóru Gospel Joy. Nie jesteśmy zawodowymi poszuki-

waczami śladów przodków. Historia rodziny Młodziejowskich zainteresowała nas dla-
tego, że splata ze sobą dwie najważniejsze krainy Polski – Wielkopolskę i Małopolskę. 
Chcieliśmy także mieć swój udział w tworzeniu „Naddłubniańskich Pejzaży”.
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Barbara Sieńko – urodziłam się i dzieciństwo spędziłam 
w Sułkowicach koło Myślenic. Od 25 lat mieszkam w Więc-
ławicach. Wiele lat przepracowałam z dziećmi, jako wycho-
wawczyni w Domu Dziecka w Sieborowicach. Zdążyłam dość 
dobrze poznać gminę Michałowice. Jest to piękne miejsce na 
ziemi i nie chciałabym mieszkać nigdzie indziej.

Aleksander Sawicki – inżynier budow-
nictwa lądowego, były nauczyciel szkoły 
technicznej, zasłużony działacz kultury, 
założyciel Społecznego Komitetu Rato-
wania Zabytków Radomia i przewodni-
czący jego zarządu od 1997 r.

Ks. Ryszard Honkisz – proboszcz parafi  Św. Jakuba Ap. w Więcławicach od roku 1996. Wyświęcony przez kard. Franciszka Machar-
skiego w 1983 r., w tym roku przeżywający jubileusz 25-lecia Kapłaństwa. Aktywnie działający w parafi i, ożywiając więź wspólnoty 
parafi alnej oraz aktywność wspólnot i organizacji na terenie Gminy Michałowice. Założyciel Parafi alnego Klubu Sportowego „Jakub” 
i małopolskiego oddziału Bractwa Św. Jakuba Apostoła. Zakochany w parafi i i Parafi anach z parafi i we Więcławicach uczynił centrum 
życia duchowego i kulturalnego dla mieszkańców gminy i okolicy. Od początku swego pobytu podjął starania o odnowienie zabyt-
kowej drewnianej świątyni sięgającej początkami 1340 r. W dniu śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II zainicjował w parafi i Więcławice 
„Modlitewne Spotkania z Janem Pawłem II”, każdego 2-go dnia miesiąca, które kończą się o godz. 21.37 procesją światła. W tym roku 

podjął starania o przywrócenie właściwego pokrycia kościoła gontem. Z członkami Bractwa Św. Jakuba podjął starania o odtworzenie w małopolsce 
historycznej Drogi Św. Jakuba Apostoła Starszego do Santiago de Compostela. Podjął starania o relikwie Św. Jakuba Ap., które parafi a otrzymała 
w 2007 r. z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza. 

S potkanie  jubileuszowe
Na uroczyste jubileuszowe spotkanie Stowarzyszenia 

Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dlubnią”, które 
odbyło się 14 czerwca b.r. w godzinach popołudniowych 
w michałowickim Gimnazjum, gdzie – dzięki życzliwości 
dyrektora szkoły, Jarosława Kozłowskiego – znajduje się 
siedziba Stowarzyszenia, przybyli licznie zaproszeni Go-
ście. Obecny prezes Stowarzyszenia, Jacek Nowak, powi-
tał zgromadzonych, a wśród nich przedstawicieli Mało-
polskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Tradycji 
„Mazurka Dąbrowskiego” – prof. Kazimierza Bielenina 
i Grzegorza Gilla (patrz poniżej), Komitet Opieki nad 
Kopcem Józefa Piłsudskiego, w osobach Andrzeja Fische-
ra (patrz str. 26), Adama Słupka (patrz str. 8) – chorążego, 
noszącego od wielu lat sztandar I Kadrowej, w czasie co-
rocznych marszów jej szlakiem oraz Władysława Grode-
ckiego, reprezentującego wraz z Alicją Kondraciuk (patrz 
poniżej) także Małopolski Oddział Związku Piłsudczy-
ków. Z Krakowa przybył również Stanisław Ożana (patrz 
str. 8) – prezes Krakowskiego Klubu Numizmatycznego, 
inicjator odnowienia ocalałych 22 nagrobków legionistów 
na Cmentarzu Rakowickim, prowadzący wielowątkową 
działalność patriotyczną, przywracającą należny szacu-
nek obrońcom wolności i niepodległości. W spotkaniu 
udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Michałowie 
i Radni, z Wójtem Gminy – Antonim Rumianem, przed-
stawiciele Klubu Seniora, Dyrektorzy szkół z Michałowic 
i Raciborowic, zaprzyjaźnieni przybysze z okolic Krako-
wa oraz liczna rzesza mieszkańców Gminy.

Gospodarz Gminy, przemawiając, życzliwie odniósł 
się do działalności społecznej Stowarzyszenia, obiecując 
pomoc w przyszłych przedsięwzięciach.

Po wysłuchaniu interesujących prelekcji, wygłoszo-
nych przez naszych Gości (poniżej przytoczone zostały 
one w pełnym brzmieniu), po których nastąpiła chwila 
poezji patriotycznej, ciepło i wzruszająco wyczarowana 
przez Alicję Kondraciuk, z zainteresowaniem oglądano 
ekspozycję wystawienniczą, na którą złożyły się plansze – 
opowiadające o ratowaniu i przywracaniu utraconego 
piękna michałowickiemu dworowi – autorstwa rodzony 
Lorenzów, obecnych właścicieli tego zabytkowego obiek-
tu, stare fotografi e – pochodzące z archiwów rodzinnych 
mieszkańców Gminy oraz albumy historyczne, wyko-
nane przez młodzież z Domu Dziecka w Sieborowicach, 
w oparciu o informacje zamieszczone w „Naddłubniań-
skich Pejzażach”. O nieprzemĳ ającej urodzie Michałowi-
ckiej Ziemi, można było się przekonać, oglądając fotogra-
fi e wykonane przez Elżbietę Kwaśniewską.

Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i herbacie 
oraz słodkościach, przygotowanych przez członkinie Sto-
warzyszenia oraz cukiernię „Retro” w Michałowicach.

Mamy nadzieję, że kolejne pięciolecie zaowocuje posze-
rzeniem współpracy z mieszkańcami Michałowickiej Zie-
mi, zaś nasi Przyjaciele z Krakowa, nadal zechcą wspierać 
nas swoim doświadczeniem i życzliwością. Chcielibyśmy 
także wierzyć, że działalność Stowarzyszenia, w Państwa 
ocenie, dobrze wpisuje się w tutejszy pejzaż kulturalny, 
przynosząc wymierną korzyść młodemu pokoleniu mi-
chałowiczan, a także tym wszystkim, których interesuje 
historia tego wyjątkowo pięknego zakątka ziemi.

Wszystkim Państwu, którzy swoimi wystąpieniami 
i życzliwą obecnością uświetnili ten wieczór, a także Grze-
gorzowi Gillowi i Edwardowi Wilhelmowi Jankowskiemu 
(patrz str. 30 ), za nieocenioną pomoc w jego organizacji 

 serdeczne podziękowanie składa SPZM „Nad Dłubnią”
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Szanowni Państwo,

Pokłon i wyrazy uznania dla twór-
czego działania środowiska Gminy 
Michałowice, skupionego w Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Ziemi Michało-
wickiej – „NAD DŁUBNIĄ”.

Szczególne słowa uznania i sza-
cunku dla pasjonatów z kręgu, sku-
pionego wokół kwartalnika „NAD-
ŁUBNIAŃSKIE PEJZAŻE”. Twórcza 

praca społeczna wielu zacnych ludzi, to przede wszyst-
kim: integracja, folklor, tradycja oraz wątki historyczne tej 
ZIEMI. Na łamach arcyciekawego periodyku, odzwier-
ciedlają się zarówno przeszłość jak i współczesne oblicze 
Michałowic, położonych w niezwykle pięknej okolicy. 
Ponadto czasopismo to jest nośnikiem wartości poznaw-
czych, tworzących więź międzypokoleniową pomiędzy 
„dawnymi i nowymi czasy”...

Usytuowanie Michałowic na północ od Krakowa, przy 
trakcie, wiodącym do Warszawy i dalej – od zarania na-
szych dziejów sprzyjało twórczym kontaktom handlo-
wym, poznawczym, ale także burzliwym wydarzeniom.

Niemal wszystkie dążenia wolnościowe i niepodległoś-
ciowe, począwszy od XVIII w. nie omĳ ały tej okolicy.

O kilku z nich warto wspomnieć, choćby epizodycznie:
– W jednym z roczników „W OTCHŁANI WIEKÓW” za-

warty jest wątek, nawiązujący do czasów KONFEDE-
RACJI BARSKIEJ w Krakowie, mówiący o tym, jak to 
w 1771 r. z klasztornej twierdzy konfederatów barskich 

w Tyńcu, żegnano waleczny szwadron udający się do 
Częstochowy... Interesującą ciekawostką jest, że ów od-
dział zatrzymał się na popas właśnie w Michałowicach...

– Niebawem, bo w 1809 r. barwne wojska Księstwa War-
szawskiego, po zwycięskich walkach na przedmurzach 
stolicy, wypierając armię austriacką na południu, w za-
ciętych bojach nacierały dalej, kierując się na Miechów 
i Michałowice. W dniu 15.VIII.1809 r. entuzjastycznie 
witane, wkroczyły do Krakowa. Zwycięstwo Polaków 
spowodowało, że Galicja Zachodnia włączona została 
do Księstwa Warszawskiego. Stan ten nie trwał nie-
stety długo, bowiem klęska cesarza Francji Napoleo-
na Bonaparte, przyniosła kolejne niekorzystne zmia-
ny dla Polski... Na Kongresie Wiedeńskiem w 1815 r. 
z części ziem Księstwa Warszawskiego utworzono 
KRÓLESTWO POLSKIE z carem Aleksandrem I, jako 
królem polskim.

– Po 15 latach niezadowolenie Polaków doszło do ze-
nitu, znajdując rozwiązanie w przygotowaniu w 

Powstaniu Listopadowym. Już w jesieni 1830 r. 
na terenie dawnego powiatu Miechowskiego (a więc 
i w Michałowicach), tworzono szwadrony tzw. „jazdy 
krakowskiej” i pułk piechoty. Niestety, po walkach, 
trwających rok, powstańczy zryw upadł z powodu 
ogromnej przewagi wroga... Rozbite oddziały polskie 
kierowały się m.in. na południe, gdzie internowane 
przez Austriaków udawały się na emigrację do Francji. 
Przez Olkusz, Miechów, i oczywiście Michałowie, wra-
cały ostatnie oddziały bohaterskiego korpusu generała 
Samuela Różyckiego.

Burzliwe wydarzenia w Rzeczypospolitej w. XVIII i XIX 
odcisnęły swoje piętno również na małopolskich wsiach, 
ale przecież to jeszcze nie był koniec narodowej gehen-
ny...

Już w 1863 r. zagrzmiał powstańczy „ZŁOTY RÓG” 
(ale to już odrębna opowieść).

Proszę Państwa! Wspomniane dramatyczne wydarze-
nia naszego narodu, które po części otarły się o Michało-
wice, to już historyczna przeszłość. Współczesne Michało-
wice i okoliczne sioła, to schludnie i dobrze prezentujące 
się gospodarstwa, to także tradycje legionowe i piękno 
różnorodnych architektonicznie dworków, willi i pałacy-
ków, wkomponowanych w zieleń jurajskich wzgórz.

To także nasza wspólna duma z dziedzictwa kulturo-
wego Michałowic. 

Grzegorz Gill
(biogram na str. 27)

Awers i rewers krzyża konfederatów barskich ofi arowanego Kazimierzowi Puła-
skiemu 2 lutego 1771 r. na Jasnej Górze

WYBRANE DZWONY POLSKIE
Dzwon – głos, dźwięki – jako symbol 

pokoju, posiada swoje miejsce wśród 
najbardziej szanowanych obiektów kul-
tu religĳ nego, obiektów historii i sztu-
ki, otoczony szacunkiem mieszkańców 
miejscowości, regionu i kraju. Głos dzwo-
nu, głos Boga, mówili nasi Dziadowie, 
a powtarzali jeszcze nasi Ojcowie.

Dzwon, jako źródło dźwięku, od 
zarania dziejów służył człowiekowi. 
We wszystkich kręgach kulturowych, 
znane są jego funkcje sygnalizacyjne, 
ale także magiczne oraz kultowe. Przez niemal półtora tysią-
ca lat, w świecie chrześcĳ ańskim, w czasach, gdy przestworza 
wolne były od ryku syren fabrycznych, huku maszyn i szumu 
silników, płynący z wież kościelnych – ponad dachami wsi 
i miast – głos Dzwonu, towarzyszył człowiekowi przez całe ży-
cie. Był tym, który ogłaszał ważne wieści, zwracał myśli ku Bogu 
Stwórcy Wszechrzeczy. Wezwaniem na Anioł Pański, wyzna-
czał rytm życia codziennego, witał człowiecze narodziny, oznaj-
miał jego zaślubiny, a wreszcie żegnał… i nadal żegna – gdyż 
taka człowiecza dola – w jego ostatniej drodze do wieczności. 

Dzisiaj, w tym gronie, przybliżone zostaną trzy dzwony pol-
skie, wśród których dwa najsławniejsze: dzwon mieszczan to-
ruńskich TUBA DEI oraz renesansowy, królewski ZYGMUNT 
z Katedry Wawelskiej. Dołączył do nich przed kilku laty trzeci, 
obecnie największy w Polsce Dzwon Tysiąclecia MARIA BO-
GURODZICA z Bazyliki Licheńskiej.

Odnosząc się do wyróżnionych tu trzech dzwonów, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że gdy dźwięk ich głosów rozlegnie się 
wokół, ludzie przystają, wsłuchując się pełni zachwytu i wzru-
szenia w ich mowę. ZYGMUNT jest rozpoznawalnym z daleka 
głosem z Krakowa, z Małopolski, TUBA DEI z Torunia – głosem 
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z Wielkopolski, zaś na Mazowszu wzrusz a od kilku lat głos 
Dzwonu Tysiąclecia MARYI BOGURODZICY z Lichenia.

Fundacja i dzieło odlewnicze każdego z nich było wielkim wyda-
rzeniem, na miarę czasu, w którym dzwon ów służbę podejmował. 

TUBA DEI witał króla Zygmunta, bywającego – za sprawą Krzy-
żaków – kilkakrotnie w Toruniu. Prawdopodobnie jego głos był dla 
monarchy natchnieniem, przy podejmowaniu decyzji o ufundowa-
niu dla Katedry Wawelskiej, równie pięknie brzmiącego dzwonu.

Dzwon Tysiąclecia, fundacji pielgrzymów z całego świata, 
jest godnym dopełnieniem Bazyliki Licheńskiej, nawiedzonej 
w roku 2000 przez polskiego papieża Jana Pawła II.

Dzwon TUBA DEI w Toruniu 

anno*d*m*b*
XXII*die*sep*ego*tuba*dei*?*Laude*dei*

sctoru*iohis*bapt*?*evangeliste
pronoru*h~*tepli*fusa*su+

 Roku pańskiego 1500
XXII dnia września ja Trąba Boża ku chwale Boga

i świętych Janów Chrzciciela i Ewangelisty
Patronów tej świątyni została odlana

Dzwon TUBA DEI z Torunia, starszy od Zygmunta Wa-
welskiego o 20 lat, zalicza się do największych zachowanych 
średniowiecznych, gotyckich dzwonów brązowych kołysa-

nych w środkowej Europie. Ufundowany przez 
mieszczan Torunia dla Katedry św. Janów 
Chrzciciela i Ewangelisty, odlany został przez 
toruńskiego ludwisarza – Marcina Szmidta 
w 1500 r., za panowania Zygmunta Starego. Śred-
nica jego kielicha – 2,27 m, wysokość z koroną – 
2 m, waga – ok. 7500 kg, w tym 200 kg – stalowe serce. 

Zawieszono go na wysokości 34 m., w trzeciej kondygnacji 
52-metrowej wieży. Powierzchnię płaszcza dzwonu zdobią czte-
ry płaskorzeźby, przedstawiające patronów świątyni: św. Jana 
Chrzciciela, św. Jana Ewangelistę oraz św. Barbarę – patronkę 
ludwisarzy i św. Katarzynę. Koronę dzwonu tworzy 6 kabłąków 
w postaci plecionych warkoczy. Na szyi dzwonu znajduje się 
fryz z napisem w minuskułach gotyckich j. w.

Do rozkołysania dzwonu zastosowano oryginalny mecha-
nizm, w postaci drewnianej platformy sztywno umocowanej do 
belki, na której zawieszony jest dzwon. Dzwonnicy, 4–6 osób, 
stają na końcach tej platformy i siłą nóg wprawiają ją wraz 
z dzwonem w ruch wahadłowy.

Dźwięk dzwonu , obok tonu podstawowego as z oktawy ma-
łej oraz cztery przydźwięki, tworzą akord w tonacji zbliżonej do 
durowej.

Dzwon TUBA DEI rozbrzmiewa nad Toruniem zaledwie kilka 
razy do roku, ogłaszając największe święta, jak Boże Narodzenie, 
Nowy Rok, początek Wielkiej Nocy czy procesję na Boże Ciało. 
Dzwoni również w rocznicę Dnia Odzyskania Niepodległości oraz 
ogłasza ważniejsze wydarzenia historyczne. W dawnych czasach 
witał przybywających do Torunia królów polskich, zaś siódmego 
czerwca 1999 r. głos jego odezwał się na powitanie Jana Pawła II, 
który modlił się w Katedrze przy gotyckiej chrzcielnicy, będącej 
świadkiem chrztu Mikołaja Kopernika. Papież zaintonował wów-
czas Salve Regina, co w odczuciu obecnych na uroczystości, za-
brzmiało niczym dialog dwóch wielkich Polaków: Jana Pawła II 
i Mikołaja Kopernika, na tle głosu dzwonu TUBA DEI. 

Literatura: T. Jaworski, M. Nasieniewski, K. Przegietka – Tajemnice Starych 
Dzwonów Torunia i Chełmna w 500-tną rocznicę ulania Wielkiego TUBA DEI – 

Toruń 2001

Dzwon ZYGMUNT w Katedrze Wawelskiej

 DEO. OPT. MAX. VIRGINI. DEIPARAE. SANCTISQUE. 
PATRONIS. SVIS. DIVIS. SIGISMUNDS. QUORUM. 

MAGNITUDINE. FERII. FECIE. ANNO. SALUTIS.

Bogu Najlepszemu, Największemu i Dziewicy Bo-
gurodzicy, Świętym Patronom swoim, znakomity 
Zygmunt, Król Polski ten dzwon godny wielkości 
umysłu i czynów swoich kazał wykonać w roku 
zbawienia M.D.X.X. 1520. – treść wersetu oraz 
okazałe litery napisu, świadczą nastaniu no-
wej epoki – renesansu. Tekst ten umieszczo-
no ponad płaskorzeźbą przedstawiającą króla 

Zygmunta w zbroi, z narzuconym nań płaszczem, z mieczem 
u boku oraz berłem z jabłkiem i krzyżem w ręce. Po bokach tar-
cze z Orłem i Pogonią, poniżej napis – Hans Beham von Nurn-
berg – określający norymberskiego ludwisarza, autora dzwonu, 
mistrza odlewników krakowskich.

Po drugiej stronie wyobrażenie św. Stanisława w kapie i mi-
trze biskupiej, z pastorałem, u jego stóp klęczący Piotrowin. Po 
bokach tarcze z Orłem i Pogonią, pod spodem napis: Ioannes Bo-
hemus de Nurembergensis.

Wagę ZYGMUNTA, różnie podawano – od 8 ton (Gierdzie-
jewski) do 13 ton (ostatnie ważenie), wysokość wraz z imadłem – 
2,58 m, średnica u dołu – 2,42 m, grubość ścian – 7–21 cm.

ZYGMUNT, podobnie jak TUBA DEI, zawsze uczestniczył 
i uczestniczy nadal w szczególnych momentach historii Naro-
du i w najważniejszych uroczystościach kościelnych

Literatura: M. Rokosz – Wieże i dzwony na Wawelu, Kraków 2006
 M. Biborski, Zb. Kędzierski, J. Stępiński – Konserwatorskie analizy… studia 

waweliana IX/X, 251 – 261, 2000/2001.

Dzwon MARYJA BOGURODZICA w Sanktuarium Maryj-
nym w Licheniu

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ WSZECHMOGĄCEGO BOGA 
W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO, NA CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI, NA PO-
TRZEBĘ I RADOŚĆ DZIECI KOŚCIOŁA, TEN JUBILEUSZO-
WY DZWON TYSIĄCLECIA – ZOSTAŁ ODLANY Z BRĄZU 
W ROKU 1999 W LUDWISARNI EURICO KAMPANII W MIEJ-
SCOWOŚCI CASTELNOVONELMONTINI KOŁO MEDIOLA-
NU, WE WŁOSZECH.

Do Lichenia przybył 19 listopada 1999 r. i powieszony został 
na wysokości 22 m., w dzwonnicy przy Bazylice, którą wraz 
z dzwonem poświęcił papież Jan Paweł II, w dniu 25 czerwca 2000 r.

Wysokość dzwonu – 4 m, średnica kielicha – 3 m, obwód – 
9 m, tonacja dzwonu – C1, ciężar – 14 770 kg, waga stalowego ser-

ca – 400 kg. Na powierzchni płaszcza dzwonu, na 
6 polach umieszczono obrazy, napisy i orły polskie, 
charakterystyczne dla poszczególnych okresów hi-
storycznych. Powyżej i poniżej – ornamenty, girlan-
dy roślinne. Na uchwytach dzwonu – również orły 
polskie. W dolnej części płaszcza, na pierścieniu od-

sercowym, czytelny napis: „Powołał mnie do życia naród Polski, 
abym głosił Chwałę Wszechmogącego Boga”. Jest to największy 
i najcięższy dzwoń w Polsce. Należy dodać, że w dzwonnicy Sank-
tuarium znajdują się trzy dalsze dzwony brązowe: Józef – o wadze 
12000 kg, Piotr – 5000 kg oraz Paweł – 2500 kg.

Literatura: Informator – Pamiątka fundacji i poświęcenia Dzwonu Maryja Boguro-
dzica w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu 25 czerwca 2000 r. – Wyd. Sanktuarium 

Maryjne w Licheniu k. Konina, IX. 2005.

Głos Dzwonu – Głos Boga… mówili nasi Dziadowie, a po-
wtarzali jeszcze nasi Ojcowie.

Genialny wieszcz polski, Juliusz Słowacki, w swojej wizji 
poetyckiej zawartej w monumentalnym eposie historiozofi cz-
nym, wypowiedział w roku 1847 ów słynny werset:

Pośród niesnasków, Pan Bóg uderza w ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża, otworzył tron.

Ukazany tu przez Słowackiego DZWON, jawi się jako ważne 
narzędzie, instrument Boży, poprzez który Stwórca Wszechświa-
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ta zapowiada wielkie wydarzenie w dziejach ludzkości. Sformu-
łowanie OGROMNY DZWON, może wyrażać zarówno wagę 
wydarzenia, jak i jego niecodzienność. Słowianie, na spełnienie 
się tego proroctwa czekać mieli jeszcze sto czterdzieści lat, a gdy 
nadszedł ów pamiętny październikowy dzień 1987 roku i odezwał 
się niebieski OGROMNY DZWON, zabrzmiały za nim dostojni 
ZYGMUNT i TUBA DEI i wszystkie Dzwony Kościołów Polski 
i całego świata, a wszystkich ludzi dobrej woli ogarnęła ogrom-
na radość. 

Prof. dr hab. Kazimierz Bielenin
(Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, fi lozof, historyk sztuki, archeolog, uznany światowy 
autorytet w dziedzinie pradziejowego hutnictwa – odkrywca dymarek w Górach 

Świętokrzyskich, długoletni, emerytowany dyrektor d. s. naukowych Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie, członek Tymczasowego Zarządu Stowarzysze-

nia „Nasza przyszłość – POLSKA”, Honorowy Prezes Oddz. Małopolskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”, autor książki 

„Dwa dzwony kościoła św. Otylii z Brzeszcza – legenda czy rzeczywistość”.                                                                
Posiada Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł Międzynaro-

dowego Człowieka Roku Nauki 1997–1998).

Powstanie Styczniowe 
nad Nidzicą, Szreniawą i Dłubnią

tekst o Powstaniu Styczniowym, przygotowany z okazji 
jubileuszu Stowarzyszenia, przeczytał w imieniu Autora Jan Sas.

Powstanie Styczniowe w krainie leżącej nad Dłubnią, Szre-
niawą i Nidzicą, czyli także na terenie objętym zasięgiem obec-
nej gminy Michałowie ma bardzo bogatą literaturę historycz-
ną i piękną, dostępną w każdej większej bibliotece. Ma też ta 
powstańcza irredenta obfi tą sztukę przechowywaną w naro-
dowych galeriach muzealnych. Zachował się duży materiał 
zdjęciowy, dostępny również w wydanych już katalogach foto-
grafi cznych.

Z dawnych badaczy tego Powstania trzeba przywołać nazwi-
ska Józefa Dąbrowskiego (Grabca), Józefa Piłsudskiego, Walere-
go Przyborowskiego, Wacława Tokarza i Stanisława Zielińskie-
go, z młodszych Henryka Kieniewicza, Eligiusza Kozłowskiego, 
Leonarda Ratajczaka i Helenę Rzadkowską.

Z dawnych artystów można przypomnieć nazwiska Maksy-
miliana Gierymskiego, Aleksandra Sochaczewskiego, Tadeusza 
Ajdukiewicza, Antoniego Piotrowskiego, Artura Gro
 gera – ma-
larzy, czy Karola Beyera z Warszawy i Walerego Rzewuskiego 
z Krakowa – fotografów, którzy sfotografowali setki powstań-
ców wychodzących z Warszawy i Krakowa na pole walki. 

Dzisiaj Powstanie ma już cały zastęp autorów i dzieł pol-
skich, rosyjskich, ukraińskich i białoruskich, a nawet anglo- 
i francuskojęzycznych. Napisali je znani uczeni i głośni żur-
naliści. Pokaźną ilość dzieł stanowią wydawnictwa źródłowe, 
opublikowane latach 1961–1986 w ilości 25 tomów we współ-
pracy Akademii Nauk: polskiej i rosyjskiej. Otwierają one nowe 
możliwości i horyzonty badawcze.

Bardzo bogaty materiał pamiętnikarski znajduje się w zbio-
rach Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie; jest 
on już częściowo wydany i naukowo opracowany. Są to przede 
wszystkim Dzienniki Kazimierza Girtlera (1804–1887), dzierżaw-
cy majątku rządowego w Kalinie Małej pod Miechowem, który 
zarejestrował w swoich zapiskach całe setki ważnych faktów 
z okresu poprzedzającego powstanie, czasu jego trwania i lat re-
presji carskich, właśnie na terenie powiatu miechowskiego.

Dzięki dokumentom i dziennikom o charakterze terenowym, 
równolegle z badaniami nad ogólnymi sprawami Powstania, 
mogą rozwĳ ać się badania regionalne. Ważne miejsce w tych 
studiach przypada ośrodkowi naukowemu w Kielcach.

Wszystkie takie badania mają swoje postaci, spośród których 
należy wymienić nazwisko inżyniera elektryka, nauczyciela dy-

plomowanego Jerzego Kowalczyka (ur. 1938) z Kielc, który ze-
stawił – w ostatnich latach – groby powstańcze i inne materialne 
pamiątki zrywu powstańczego w regionie świętokrzyskim, ale 
też w miechowskim mateczniku walki o wolność.

Trzeba stwierdzić, że dość dobrze znane są dzieje militar-
ne Powstania, natomiast funkcjonowanie władz Powstania, 
a zwłaszcza jego struktura terenowa i obsada personalna – 

w sposób niedostateczny. Rządowi Narodowemu Polski w la-
tach 1863–1864 poświęciła przed 30. laty swe studium Francisz-
ka Ramotowska.

Organizacja cywilna i wojskowa z okresu Powstania dla po-
wiatu miechowskiego, czyli terenu obejmującego swoim zasię-
giem Opatowiec, Koszyce, Skalbmierz, Działoszyce, Proszowi-
ce, Nowe Brzesko, a także Michałowice, Luborzycę, Iwanowice, 
Słominki czy Książ Wielki, stworzona z przedstawicieli tutejszej 
warstwy szlacheckiej, duchowieństwa, mieszczaństwa, a nawet 
chłopstwa, zostanie przedstawiona poprzez schematy i nazwi-
ska przez autora niniejszego w Zeszytach Historycznych „Mie-
choviana”, zapowiedzianych do wydania przed końcem bieżą-
cego roku. Organizacja ta przygotowała teren do akcji zbrojnej 
pod względem moralnym, organizacyjnym i fi nansowym, a po 
wybuchu Powstania do działań wojskowych, trwających tutaj 
przeszło półtora roku.

Bitwa miechowska, stoczona 17 lutego 1863 przez partię po-
wstańczą płk. Apolinarego Kurowskiego (1818–1878), jest wy-
darzeniem, zapewne najbardziej brzemiennym w różne skutki, 
ale nie może ona przesłaniać, zwłaszcza tutaj, w Michałowicach, 
innych spraw, jak np.: obwołanie gen. Mariana Langiewicza 
(1827–1887) Dyktatorem Powstania 11 marca 1863 w Goszczy, czy 
wypraw wojennych z Krakowa do Królestwa, które „szły” prze-
ważnie „suchą granicą”, na jej długości od Igołomii do Maczek.

Warto też dodać, że na naszej ziemi walczyli ramię w ra-
mię z Polakami: Francuzi, czego przykładem jest płk Francois 
de Rochebrune (1830–1871), wódz słynnej formacji „Żuławi 
Śmierci”, Włosi, spośród których jest zazwyczaj wymieniany 
płk Francesco Nullo (1826–1863), garibaldczyk, uczestnik walk 
o zjednoczenie Włoch, Ukraińcy, z wielkim przyjacielem nasze-
go Narodu, współpracownikiem Aleksandra Hercena, kpt. An-
drĳ em Potebnią (1838–1863), Węgrzy, z hrabią O
 onem Esterha-
zy (1830–1912) i inni jeszcze.

Pamięć Powstania była zawsze obecna w działalności mie-
chowskich organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych 
oraz w świadomości najlepszych synów tej ziemi, począwszy od 
ożywienia rewolucyjnego w 1905 do czasów ostatnich.

W obecnych czasach pamięć powstańczego zrywu i konkret-
ne obchody rocznicowe mają godnych naśladowców. I dlate-
go z tego miejsca należy bardzo serdecznie podziękować Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią” 

Artur Gro
 ger – Bitwa
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i osobiście Pani Prezes Elżbiecie Kwaśniewskiej za podjęcie tego 
wątku obecnie, także na uroczystości 5. lecia, wszak właśnie tu-
taj w owym 1863 przez kilka tygodni społeczeństwo miejscowe 
oddychało wolnością i widziało polskiego żołnierza. Kolejnego 
wojownika wolności spotkało to społeczeństwo dopiero w pa-
miętnym 1914.

Przyczyny wybuchu Powstania, które należy sprowadzić do 
potrzeby bycia wolnymi, przejętej przez generację lat 60. od po-
kolenia dziadów i ojców – uczestników poprzednich zrywów 
powstańczych – są wciąż tematem sporów o szanse tego ruchu. 
Dylemat ten zostawiamy na inną okazję, dyskusji lub lektury, 
aby pogłębiona refl eksja nad Powstaniem nakazywała nam le-
piej korzystać z doświadczeń czasów minionych.

Przypomnĳ my przeto teraz pokrótce tylko te wydarzenia, 
których świadkami była ziemia miechowska i przygraniczne 
Michałowice, podczas tego najbardziej szlachetnego w wymo-
wie i krwawego w skutkach zrywu naszego Narodu.

W 1862 w wielu tutejszych majątkach i plebaniach postały orga-
nizacje spiskowe, przygotowujące się do walki orężnej z rosyjskim 
zaborcą. Ich rozwój mogła skutecznie pokrzyżować branka mło-
dzieży do wojska carskiego. Wobec zarządzonej przez Naczelnika 
Rządu Cywilnego Królestwa, margrabiego Aleksandra Wielkopol-
skiego (1803–1877), właściciela Chrobrza i Książa Wielkiego, właś-
nie takiej branki, również na ziemi miechowskiej zaczęły zbierać się 
grupy uciekinierów przed branką, szukające kontaktu z ośrodkami 
organizacyjnymi Powstania, które wybuchło 22 stycznia 1863.

Napływały one do ojcowskiego obozu powstańczego, którego 
organizatorem był naczelnik wojskowy województwa krakow-
skiego płk Apolinary Kurowski. Do Ojcowa przedostawały się 
również liczne grupy ochotników z Krakowa i Galicji. W obozie 
zaczęły powstawać regularne oddziały wojskowe.

W krótkim czasie (dwóch tygodni) oddziały te opanowały te-
ren tzw. „trójkąta granicznego”, między Prusami, Austrią i Ro-
sją, z Olkuszem, Sławkowem, Siewierzem, Skałą, Wolbromiem, 
Słomnikami, Proszowicami i Nowym Brzeskiem.

Likwidacja posterunków straży granicznej, w Michałowi-
cach, Szycach i Sosnowcu, kas rządowych, wprowadzenie admi-
nistracji cywilnej i ogłoszenie Manifestu do Narodu, do którego 
dołączone były dekrety o uwłaszczeniu chłopów, poważnie za-
niepokoiło władze rosyjskie w Królestwie. W celu unieszkodli-
wienia buntowników na tym obszarze nakazano dwóm kolum-
nom wojska uderzyć na obóz w Ojcowie.

Dowódca polski, otrzymawszy wiadomość o zamierzeniach 
Rosjan, zdecydował się podążyć w kierunku północno-wschod-
nim, aby połączyć się z korpusem naczelnika województwa san-
domierskiego, gen. Mariana Langiewicza, który odnosił w tym 
czasie znaczne sukcesy militarne.

Wobec błędnych informacji o siłach rosyjskich w Miechowie – 
leżącym na szlaku tego przemarszu – dowódca oddziału ojcow-
skiego postanowił zaatakować załogę rosyjską w tym mieście. 
Miała ona liczyć 400 ludzi nie najlepiej uzbrojonych, gdy w rze-
czywistości tworzyło ją 800 żołnierzy doskonale wyszkolonych 
i wyposażonych.

Plan zdobycia miasta nosił znamiona improwizacji, a sam 
atak na Miechów przypuszczony nad ranem 17 lutego 1863, po 
długotrwałym marszu z krótkim odpoczynkiem w Czaplach 
Wielkich, nie powiódł się. Złe dowodzenie polskiego wodza, 
twardy opór załogi przygotowanej zawczasu do obrony, chao-
tyczne rzucanie do walki coraz nowych sił, w tym 400 kosynie-
rów, przyniosło wielkie straty w zabitych i rannych (400 ludzi), 
co w ostateczności doprowadziło do rozproszenia tego rokują-
cego tak wielkie nadzieje oddziału.

W punkcie zbornym w Sosnówce stawiło się zaledwie 
600 rozbitków, z których większość nie przejawiała dalszej 
woli walki. W tej sytuacji płk Apolinary Kurowski zlikwidował 
w Racławicach swój korpusik.

Tymczasem w Miechowie rozzuchwalone klęską Polaków 
żołdactwo rosyjskie przystąpiło do rabunku i palenia miasta. 

Zabito też ówczesnego burmistrza Piotra Orzechowskiego i kil-
ku mieszczan. Z pożaru, który strawił miasto, ocalały 4 domy 
murowane i 6 domów drewnianych oraz 41 chałup. Mieszkańcy 
opuścili miasto, udając się do okolicznych miejscowości, a wielu 
przez Michałowice dotarło aż do Krakowa.

W niespełna miesiąc po ataku na Miechów nadciągnęła na 
nasz teren powiatu miechowskiego od strony Małogoszczy, 
miejsca zwycięskiej bitwy powstańczej 23 lutego 1863, partia 
gen. Mariana Langiewicza. Przemaszerowała ona przez Szrenia-
wę do Pieskowej Skały, gdzie 4 marca doszło do walki, w któ-
rej legło 27 powstańców. Płyta granitowa poniżej zamku mówi 
o 65 powstańcach, ale zawiera ona prochy również z mogiły 
zbiorowej w Skale, gdzie następnego dnia podczas polskiego 
ataku na pozycje wojsk rosyjskich na wzgórzu cmentarza, zginął 
bohaterską śmiercią kpt. Andrĳ  Potebnia, oraz z kilku innych 
grobów. 

Od 6 do 12 marca 1863 korpus gen. Mariana Langiewicza 
kwaterował w Goszczy i Sosnówce. W przeddzień swego wy-
marszu w kierunku Chrobrza generał przyjął stanowisko Dyk-
tatora Powstania, ale po krwawych walkach pod Chrobrzem 
i Grochowiskami (17–18 marca 1863) dyktatura jego upadła, 
a on sam opuścił pole walki przeprawiając się w Opatowcu do 
Galicji. Warto dodać, że trasa przemarszu oddziału gen. Maria-
na Langiewicza przez ziemię miechowską uznana jest od lat 60. 
XX w. za szlak turystyczny. Na pewno trzeba tę trasę jakoś oży-
wić, wyposażyć, starannie opisać, a tablice i obeliski, upamięt-
niające ważne wydarzenia i przemarsz powstańców, odnowić 
lub uzupełnić. 

Jest również ziemia miechowska terenem kilku prób przejścia 
utworzonych w Galicji i zdążających na pola walk w Królestwie 
partii powstańczych. Np. 4 maja 1863 przy samej granicy we wsi 
Pobiednik Mały został rozbity oddział Stefana Malczewskiego 
(1838–1875), pozostawiając na polu walki 19 zabitych; 7 maja 
1863, w pobliżu budynków straży granicznej w Szycach grupa 
Józefa Ramockiego straciła 10 poległych i 30 rannych; 15 sierpnia 
1863 pod Czernicho-
wem płk Aleksander 
Taniewski (1833–1904) 
stoczył krwawą bitwę, 
tracąc 28 zabitych; 
15 sierpnia 1863 na 
wzgórzu pod Imbra-
mowicami 300-osobo-
wy oddział hr. Alek-
sandra Krukowieckiego (1825–1896) stoczył walkę z kolumną 
wojsk rosyjskich ks. Aleksieja Szachowskoja – częścią sił, przebi-
jając się w rejon Lelowa a częścią grupy powrócił do Krakowa. 
Z walką tą związana jest również obrona dworu w Glanowie, 
którą upamiętnił Artur Gro
 ger obrazem o właśnie takim tytule. 
Warto dodać, że również obraz „Kucie kos” artysta ten namalo-
wał w kuźni w Igołomii, która dotrwała aż do naszych czasów. 

Prób takich przejść na teren walk powstańczych przez re-
jon od Igołomii do Maczek było więcej. Niektóre z nich były 
uwieńczone powodzeniem: np. rtm Ludwika Mycielskiego 
(1837–1863), rtm Jana Popiela-Chościakiewicza (1836–1911). 
Większość z nich jest dokładnie opisana, ale w dalszym ciągu 
brak jest opracowań o tym, jaką rolę w Powstaniu pełniły tereny 
nadgraniczne, czyli np. Michałowice, a więc problem ten czeka 
na swego historyka.

Trzeba wierzyć, że Pani Elżbieta Kwaśniewska podejmie na 
łamach „ Naddłubniańskich Pejzaży” te niezwykle interesujące 
i pełne tajemnic sprawy, przyczyniając się tym sposobem do lep-
szego poznania przeszłości i rozwĳ ania wśród Michałowiczan 
głębszej przynależności do tradycji, tak ważnej w kształtowaniu 
postawy ideowo-moralnej naszych rodaków.
Miechów, dnia 14 czerwca 2008

Stanisław Piwowarski
(biogram na str. 29) 

T, Ajdukiewicz – Scena z powstania styczniowego 



36

Wychowanie przez pracę 
w działalności Związku Piłsudczyków 

S O W I N I E C 
(dzieje Kopca)

…wśród darni krąg odmierzcie magicznego koła,
 w samym środku zakopcie żerdź z wiechciem chocholskim

i lirę Wernyhory zgliszczałą w popiołach
A później wokół żerdzi i na szczątkach liry
Kładźcie jedne na drugich narodowe kiry.

                                                                           ( A. Czyżowski, „Pomnik” )

SYPANIE KOPCA
Odzyskanie niepodległości przez Polskę 

w 1918 r. było wydarzeniem epokowym. Ideę 
upamiętnienia tego faktu w sposób monumen-
talny F. Supergan sformułował następująco: 
„...nawiązując do tradycji przystąpmy do budowy 
wspólnego pomnika – olbrzyma... Wybierzmy miejsce 
tuż przy mieści , dominujące i łatwo dostępne”.

W marcu 1934 r. Związek Legionistów Polskich 
postanowił, że w Krakowie zostanie usypany 
kopiec i będzie nosił imię Marszałka Piłsudskie-

go. Monument, o średnicy 111 m i 36 m wysokości zaprojekto-
wany przez F. Mączyńskiego, rozpoczęto sypać 6 VIII 1934 r., 
w 20 rocznicę wymarszu Kadrówki.

Prace uległy przyspieszeniu po śmierci J. Piłsudskiego, do 
Krakowa przybywały specjalne pociągi przywożące i po 10 tys. 
osób. Każdy kupował jakąś pamiątkę, znaczek, każdy chciał wy-
wieźć swoją taczkę. 9 lipca 1937 r. ukończono sypanie kopca.

NISZCZENIE I ODNOWA
Zwycięstwem w bitwie warszawskiej w 1920 r. J. Piłsudski 

uniemożliwił Rosji Sowieckiej stworzenie nowego, komuni-
stycznego porządku w Europie i dlatego wszystko co z nim 
związane, było niszczone, także i kopiec. W 1953 r. przy pomo-
cy czołgu ściągnięto granitową płytę z Krzyżem Legionowym 
i zaczęto go obsadzać szybko rosnącymi drzewami, by znikł 
z panoramy Krakowa. Ale kopiec istniał w sercach i świado-
mości społeczeństwa, a szczególnie legionistów, którzy nie 
ustawali w staraniach o jego odnowę. Ich wysiłek wspierał syn 

legionisty, metropolita krakowski 
ks. kard. Karol Wojtyła. W liście 
do żołnierza I Brygady płk. J. He-
rzoga napisał : „Wołanie o szacunek 
dla pomników przeszłości, m.in. dla 
pomnika J. Piłsudskiego na Słowińcu, 
jest w pełni uzasadnione. Oby jeszcze 
było skuteczne”. 

Zapewne tak nieoczekiwane 
i niezwykłe wyniesienie bisku-
pa Krakowa na najwyższy urząd 
w Kościele, legł u źródeł zmian 
i w tej dziedzinie. Oto 1 marca 
1979 r. W. K. Ochrony Przyrody 
w Krakowie podjął decyzję o wy-

cięciu drzew z kopca, a niebawem inicjatywę odnowy poparł 
przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. Niezwykle 
ważnym wydarzeniem było powołanie przy TMHiZK Obywa-
telskiego Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego. Entu-
zjazm, jaki ogarnął ludzi zgromadzonych wokół płk. J Herzoga 
był nie do opisania. Wkrótce, na Słowińcu, wszystkie drzewa 
zniknęły z kopca, który dla kilku osób stał się drugim domem. 
Ta garstka „szaleńców” cały wolny czas spędzała przy taczkach, 
poświęcając własne środki fi nansowe i sprzęt by ratować nisz-
czejący kopiec. Warto więc przypomnieć ich nazwiska: Zofi a 

Bigaj, Władysław Zielski, Witek Tukałło, Włodek Śliwczyński, 
Adaś Słupek, Jurek Bukowski, Andrzej Fischer czy piszący te 
słowa Władysław Grodecki. To w znacznej mierze dzięki nim, 
kopiec istnieje do dziś, odnawiany w latach 1980–90 wyłącznie 
siłami społecznymi. Od tego czasu, po dzień dzisiejszy, zadanie 
to przejęły fi rmy specjalistyczne, fi nansowane z funduszy miej-
skich i państwowych.

Władysław Grodecki

Cmentarze legionowe na Wołyniu
Ocalić od zapomnienia… 

Wielkie lasy sosnowe, 
moczary, błota, pagórko-
wate tereny wydm piasz-
czystych, czasem jeziora, 
mocno dawały się we 
znaki patrolom legiono-
wym. Do niedawna nie 
było tu dróg bitych, ale 
po osuszeniu terenów 
nadrzecznych, poprawiła 
się również komunikacja.

W tym mało dostępnym terenie, w czasie I wojny światowej, 
toczyły się najbardziej krwawe bitwy z udziałem wszystkich 
trzech brygad Legionów Polskich! Gdy oddziały, niemieckie, 
austriackie i węgierskie uciekały w popłochu, Polacy stawili za-
cięty opór nacierającym Moskalom.  

Bitwę pod Kościuchnówką uznano za najważniejszą, spośród 
bitew stoczonych przez formacje legionowe na frontach I wojny 
światowej. Żołnierze oddziałów, różniących się etosem politycz-
nym kształtowanym przez swoich dowódców, dzielnie wspie-
rali się w walce o wolną Polskę! 

Zawiodły sprzymierzone oddziały armii austro-węgierskiej. 
W tej sytuacji, politycy niemieccy chcieli pozyskać świetnego 
polskiego żołnierza. 5 listopada 1916 r. wydany został tzw. Ma-
nifest dwóch cesarzy, deklarujący utworzenie ...z ziem zaboru rosyj-
skiego, samodzielnego polskiego Królestwa. Jak się później okazało, 
nie było masowego napływu polskiego rekruta do armii austria-
ckiej, zaś Akt 5 listopada nadał sprawie polskiej międzynarodo-
wy charakter, przyczyniając się w istotny sposób, do proklamo-
wania niepodległości Polski w listopadzie 1918 r.

Lasek Polski, Polska Góra  w Kościuchnówce  i inne miejsca 
w rejonie Maniewickim, przesiąknięte są krwią polskich żołnie-
rzy. Jest tu wiele cmentarzy zbiorowych i pojedynczych  mo-
gił  z okresu 1914–1920 r.  Po zniszczeniach sowieckich i latach  
zapomnienia  przez władze PRL już w pierwszych miesiącach 
istnienia niepodległej Ukrainy,  pojawiła się szansa odbudowy 
pamięci czynu legionowego i odnowienia polskich cmentarzy 
wojskowych. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był emerytowa-
ny zgierski nauczyciel historii i fi lologii klasycznej Władysław 
Barański. Na jego apel, 6 sierpnia 1992r (!) mieszkańcy Koś-
ciuchnówki odpowiedzieli: … W najbliższym czasie zamierzamy 
uporządkować cmentarz, o czym dodatkowo Was powiadomimy. Po 
56 latach nakazanego zapomnienia o polskich pierwiastkach na tej zie-
mi, pamięć o tamtych latach pozostała wciąż żywym i ciepłym wspo-
mnieniem. Może jest w tym obecna głęboka, prosta ludzka życzliwość 
w myśleniu o przeszłości tej ziemi? 

To był dobry znak! 
Pan Władysław wyjechał na Wołyń, a za nim podążyli inni. 

Od tej pory coraz częściej przyjmowano Polaków w Rejonie Ma-
niewickim. Nawiązano kontakty między szkołami w Zgierzu 
i Kościuchnówce, a ideę odbudowy cmentarzy podchwycił Ko-
mendant Hufca ZHP w Zgierzu Jarosław Górecki. Gdy w sierp-
niu 1998 r. wyjechała na Wołyń pierwsza grupa harcerzy, szlaki 
były już przetarte. Przywieziono z Polski betonowe elementy 
(identyczne, jak te sprzed wojny). Od tej pory, co roku pod ko-



Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego na zamku w Krakowie, powołany został przez króla Kazimierza Wielkiego dla 
Małopolski, w celu stosowania prawa magdeburskiego. Funkcjonował w latach 1356–1791 (do uchwalenia Konstytucji 3 maja).

Wcześniej, instancją odwoławczą od wyroków sądów miejskich, wydawanych w oparciu o prawo magdeburskie, był sąd 
w Magdeburgu.

Sąd na zamku, pozostawał przede wszystkim instytucją stanową (leńską) dla wójtów i sołtysów z miast i królewskich wsi zastaw-
nych oraz szlacheckich, osadzonych na prawie magdeburskim.

Poniżej – odwrocie obu dokumentów z ostatniej okładki.

niec sierpnia, zaludnia się baza w lesie Polskim, a obok siebie, 
przy odnowie polskich cmentarzy, pracują harcerze, studenci 
i dorośli z Polski i Ukrainy! Przedsięwzięcie to wspiera Se-
nat i ROPWiM. 

We wrześniu 2007r. za sprawą p. W. Barańskiego, samocho-
dem służbowym prezydenta Łodzi, odbyłem rekonesans po zie-
mi wołyńskiej. Dzięki niezwykłej gościnności wójtów, księży, 
kierowników szkół i zwykłych ludzi, udało mi się odnaleźć od-
nowione cmentarze : Przebrażach, Koszyszczach, w Lesie Pol-
skim i w Oziernej, kwaterę legionową w Wołczesku i w Manie-
wicach, mogiły zbiorowe w Lesie Polskimi i w Jabłonce. Krzyże 
w Hruziatynie i Navis, które poświęcił  miejscowy kapłan . 

Ale są jeszcze miejsca – dawne cmentarze i mogiły – gdzie nie 
ma nawet krzyża! Trzeba je odnaleźć i postawić choćby krzyż! Pra-
cy dla wszystkich chętnych, jest tu bardzo dużo. Już w przyszłym 
roku będą tam także Piłsudczycy.  Może nie jest jeszcze za późno?  

W artykule „POLESIA LEGIONOWEGO CZAR” p. Włady-
sław napisał: Naszym zadaniem było w pierwszym rzędzie poszu-
kiwanie cmentarzy. Niestety nie wszędzie zdążyliśmy – w Kuklach, 
Hrywiatce, Miłoszowie nikt już nie umiał ich wskazać. Pogrążył je 
w niepamięci upływ 90 przeszło lat. Śniegi zawiały, pługi zaorały. Ich, 
daj Boże odnalezienie, pozostawiam kontynuatorom : p. Władysławowi 
Grodeckiemu z Krakowa, oraz paru przyjaciołom z Dolnego Śląska.  

I stało się – decyzją szefów organizacji piłsudczykowskich 
i niepodległościowych, zostałem wybrany Pełnomocnikiem 
d/s Odbudowy Cmentarzy Poległych na Wschodzie. Pierwszym 
efektem tego porozumienia będzie wyjazd w Rejon Maniewic 
grupy harcerzy, Strzelców i Piłsudczyków z Południowej Pol-
ski. Wspólnie z harcerzami Jarosława Góreckiego, będziemy 
w dniach 18–28 sierpnia odnawiać kolejne cmentarze polskie 
na Wołyniu. W drodze powrotnej do Polski odwiedzimy m.in. 
Krzemieniec, Poczajów, Brody, Olesko, Podhorce, Złoczów, 
Wiśniowiec, Zbaraż, Tarnopol, Brzeżany, Rohatyn, Lwów, Kal-
warię Pacławską, Przemyśl, Jarosław. Będzie to wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu!

Władysław Grodecki
(Absolwent Politechniki Warszawskiej, kartograf, podróżnik i pilot turystycz-

ny. Wędruje po świecie od 30 lat – odwiedził wszystkie kontynenty (poza 
Antarktydą). Największy polski wędrowiec z Krakowa, organizator kilku 

wypraw dookoła świata, swoisty rekordzista i wykładowca wśród prelegentów.                                                                        
5 sierpnia 2007 r., w czasie wojskowego apelu pamięci z udziałem wojska, 

kombatantów i uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Pił-
sudskiego, który odbył się u stóp Kopca J. Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu, 

w zboczach pomnika złożono kolejne ziemie z 21 miejsc spoczynku Polaków na 
całym świecie. Przywiózł je ze swych podróży globtroter Władysław Grodecki 

m.in. z kwater polskich uchodźców  z Kenii, Tanzanii, Zambii, Zimbabwe, Poline-
zji, a także z grobów polskich żołnierzy na Hawajach, w Kanadzie, Niemczech 

i na dawnych kresach wschodnich).

Alicja Kondraciuk – Aktorka Teatru „STAŃCZYK”. Absolwentka  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rodowita krako-
wianka, zakochana w swoim mieście. Członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, Związku Piłsudczyków oraz 
Akcji Katolickiej. Rozmiłowana w teatrze i literaturze polskiej – upodobała sobie nade wszystko poezję – tak dawnych 
mistrzów pióra jak też poetów współczesnych. Występuje na scenach teatrów krakowskich oraz niemal we wszystkich 
krakowskich Domach Kultury. Brała udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych w Kĳ owie, zaś w Budapeszcie 
w 25 rocznicę pontyfi katu Jana Pawła II zaprezentowała własny program, pt. „Myśląc Ojczyzno” – dla tamtejszej Polonii. 
W 2002 roku współorganizowała kilkudniowe I. Krakowskie Sympozjum nt. „Narodowa Sztuka Polska”. W 2005 roku 
zaproszona została z programem „Kobiety Europy” do udziału w europejskim programie „EUROPZUG” – siedem krajów, 
siedem stacji w siedem dni do siedmiu miast”. Na zaproszenie Anny Walentynowicz i NSZZ „Solidarność”  przedstawiła 

program poetycki „Jak Cię Polsko ustrzec?” podczas sympozjum „W trosce o Dom Ojczysty”. Wyreżyserowała spektakle: „Ojczyzno ma”,  „Jan Pa-
weł II – Przesłanie Ewangelicznej nadziei”,  „Odnaleźć Złoty Róg”, „Jan Paweł II  –  Dwudziestowieczny Chrystus – On żył pomiędzy nami”.  Zagrała 
w sztukach teatralnych: „Szema”, „Czerwony Kapturek – nie ten o którym myślisz”, „Nie lękajcie się Prawdy”, „Odnaleźć Złoty Róg”, „Być kobietą”, 
„Poemat o burzy nad Krakowem”, „W drodze do Betlejem”, „Zobaczyli Ją idącą – w 25 lat SOLIDARNOŚCI”, „Ryngraf naszej Ziemi”, „Marszałek  
Józef Piłsudski”, „I cóż byłby to za Naród” – w 25 rocznicę stanu wojennego. Współautorka dużych projektów; „Wielka nadzieja Afryki” oraz „Świę-
ci w dziejach Krakowa”. Zapraszana na liczne uroczystości rocznicowe i patriotyczne, zwłaszcza te pod Kopcem Józefa Piłsudskiego oraz do Parku 
im. dr. Henryka Jordana, na uroczystości związane z odsłonięciem pomników w Alei Wielkich Polaków, które  ubogaca oprawą poetycką. Znana 
z bardzo dobrego doboru tekstów, a jej interpretacja poezji zachwyca ciepłym, głębokim tembrem głosu, doskonałą dykcją i emocjonalnym zaanga-
żowaniem. Patriotyzm, duma narodowa, piękno, prawda i dobro to są dla niej wartości niezbywalne, a hasło „Bóg – Honor – Ojczyzna” zawsze jest 
dla niej aktualne. Kultura polska, tradycja z całym dziedzictwem narodowym była jej wpajana od dziecka, przez dziadka – ułana 2 Pułku Legionów 
Polskich Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bardzo  zaangażowana w działalność patriotyczną oraz w liczne akcje związane z naszym Dziedzictwem 
Kulturowym. Za charytatywną działalność na niwie kultury została odznaczona przez Prezydenta Miasta Krakowa medalem „Honoris Gratia”.  
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Odstąpienie przez proboszcza miechowskiego Henryka, sołectwa w Michałowicach, 20. XI. 1300 roku. 
Henryk, proboszcz miechowski, odstępuje sołectwo w Michałowicach lekarzowi, Marcinowi z Krakowa, synowi Rynolda (jęz. łac.).

Rozstrzygnięcie sporu o sołectwo w Michałowicach, pomiędzy Michałem a Hankonem, 14 V 1337 r.

Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim, rozstrzyga spór o sołectwo w Michałowicach, pomiędzy Michałem – sołty-
sem z Racławic i Hankonem, synem Hermana zwanego Habnicht (jęz. łac.).
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