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Fotografi a przedstawia pocztówkę austriacką 
z końcowego okresu zaborów, a na niej widok z ro-
syjskiej Komory Celnej Michałowice w kierunku 
Krakowa. Za szlabanem, po prawej stronie drogi stoi 
rosyjski słup graniczny (dokładniej sytuację tę poka-
zuje powiększenie poniżej), który „obaliła” I Kom-
pania Kadrowa, przechodząc tędy 6 sierpnia 1914 
roku. W głębi za słupem „chałupka” – to austriac-
ki posterunek celny, w pobliżu którego znajduje się 
dzisiaj Obelisk Legionowy oraz przebiega granica 
między gminami Michałowice i Zielonki.

W 1924 roku, dla uczcze-
nia 10. rocznicy wymarszu 
„Kadrówki” z krakowskich 
Oleandrów, z inicjatywy by-
łych legionistów ustanowio-
no Marsz Szlakiem I Kom-
panii Kadrowej. Obok plakat 
z 1925 r.

Na okładce: Obalenie słupów gra-
nicznych w Michałowicach – 6 sierpnia 
1914 r., rys. Marek Szyszko
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Nie ma u nas Dni Michałowic, nie ma sztucz-
nych dat, dostosowanych do pór roku czy długich 
weekendów. Od 10 lat w Michałowicach jest jed-
no najważniejsze święto, które wszyscy popular-
nie nazywają „Kadrówką” – i zawsze odbywa się 
6 sierpnia, w weekend najbliższy tej dacie.

Wielka Historia wielokrotnie dawała o sobie 
znać na obszarze dzisiejszej gminy Michałowi-
ce. Położenie w okolicy stołecznego Krakowa, 
przy ważnych traktach prowadzących na północ 
sprzyjało współuczestniczeniu w wielkich wyda-
rzeniach. Wiele wydarzeń wciąż czeka jeszcze na 
odkrycie, ale z tych udokumentowanych mamy 
świadectwa pobytu na naszym terenie historyka 
Jana Długosza, św. Jana Pawła II (w Raciborowi-
cach), możnej rodziny Młodziejowskich i biskupa 
Gawrońskiego (w Młodziejowicach), Hugona Koł-
łątaja w Michałowicach, współtwórcy polskiego 
harcerstwa Tadeusza Strumiłło w Książniczkach, 
czy Tadeusza Kościuszki ze swoimi kosynierami.

Ale Michałowice stały się znane w Polsce z in-
nego faktu, który szczególnie zapadł w pamięć 
również mieszkańcom naszej gminy.

To niepozorne wydawałoby się wydarzenie, 
dziejące się na zapleczu wielkiej polityki, która 
doprowadziła do „Wielkiego Wybuchu”, stało się 
i ciągle się staje jedną z podstaw tożsamości naszej 
gminy. 

6 sierpnia 1914 roku z Krakowa wyruszył na 
północ niewielki, 160-osobowy oddział woj-
ska polskiego – I Kompania Kadrowa, złożona 
z członków Związku Strzeleckiego. Po drodze 
w Michałowicach Polacy obalili słupy graniczne 
państw zaborczych, a następnie podążyli w kie-
runku Kielc. Kilka dni wcześniej w wielkim świe-
cie, gdzieś na salonach Wiednia rozpoczęła się 
I wojna światowa – 28 lipca 1914 roku Austro-Wę-
gry wypowiedziały wojnę Serbii, a 5 sierpnia Ro-
sji. Europa stanęła w płomieniach.

Dla działań wojennych ten marsz przez Micha-
łowice młodych, polskich patriotów nie miał wiel-
kiego znaczenia strategicznego, ale za to jego efekt 
ideowy i polityczny był olbrzymi. Otóż na teren, 
podporządkowanego Rosji, Królestwa Polskiego 
wkroczył przed armią austriacką polski oddział 
wojskowy, pierwszy od 50 lat, od czasów powsta-
nia styczniowego. 

Chociaż Józef Piłsudski sam nie uczestniczył 
w przemarszu I Kompanii Kadrowej (odprawił 

„Kadrówka” – Święto Michałowic
oddział na krakowskich Oleandrach), to jego le-
genda i powszechne wśród Polaków uwielbienie, 
bardzo przyczyniło się do umocnienia tożsamości 
i podniesienia rangi Kadrówki. 

Michałowice zaistniały w tej historii, dzięki fak-
towi, że to tutaj przez lata znajdowała się granica 
zaborów, z jedną z ważniejszych komór celnych, 
a później też dlatego, że od 1936 roku przy drodze 
krajowej wiodącej do Kielc i Warszawy znajduje 
się Obelisk Legionowy upamiętniający obalenie 
słupów granicznych przez żołnierzy I Kadrowej.

Kadrówka i Józef Piłsudski szeroko obecni są 
w naszej symbolice gminnej. Główny plac Micha-
łowic, przy którym znajdują się Urząd Gminy, 
Zespół Szkół i budowana Biblioteka nosi imię by-
łego Marszałka i Naczelnika Państwa, a w herbie 
gminy Michałowice znajduje się Orzeł Strzelec-
ki – oznaka, którą na czapkach maciejówkach no-
sili członkowie Związku Strzeleckiego i I Kompa-
nii Kadrowej.

Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej, któ-
ry odbywa się od roku 1924 (z przerwą w latach 
1940–1981) stał się wydarzeniem, wokół którego 
Samorząd Gminy Michałowice stara się zintegro-
wać mieszkańców. Corocznie 6 sierpnia współ-
uczestniczymy w uroczystościach pod Obeliskiem 
Legionowym na Komorze, a następnie zaprasza-
my uczestników Marszu na poczęstunek, który od 
kilku lat odbywa się w gościnnym dworze Pań-
stwa Lorenzów w Michałowicach. 

W weekend najbliższy 6 sierpnia odbywa się 
w Michałowicach Piknik Wolności. Jego nazwa 
nawiązuje do wydarzeń z sierpnia 1914 roku, któ-
re zapoczątkowały odzyskanie przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku. 

W tym roku oprócz niedzielnego pikniku ro-
dzinnego, który tradycyjnie wieńczy koncert jed-
nej z gwiazd polskiej muzyki (tym razem Bajm), 
chcemy także zaproponować mieszkańcom naszej 
gminy uczestnictwo w pikniku historyczno-pa-
triotycznym. Odbędzie się on w sobotę 2 sierpnia 
na Placu Józefa Piłsudskiego. W programie wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych, miasteczko 
harcerskie, pokazy wojskowe i wiele innych atrak-
cji, także dla najmłodszych. Posadzony zostanie 
także pamiątkowy dąb dla uczczenia 100-lecia 
przejścia I Kompani Kadrowej przez Michałowice.

 Jarosław Sadowski
 Zastępca Wójta Gminy Michałowice
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UCHWAŁA  Nr  XLI / 280 / 2014  Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przy-
jęcia Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014–2020 – zapowiada, że patriotyczne tradycje „Ka-
drówki” i uroczystości z nimi związane będą na terenie gminy Michałowice troskliwie pielęgnowane 
i rozwijane oraz szeroko rozpropagowane, także za pomocą Internetu.

*   *   *

UCHWAŁA  Nr  XIV/ 116 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie 
symboli heraldycznych Gminy Michałowice (fragm.).

2
Symbolika elementów symboli heraldycznych odnosi się do historii i położenia geografi cznego 

Gminy Michałowice i została opracowana na postawie ekspertyzy historyczno-heraldycznej.

3
Herb Gminy Michałowice przedstawia w polu czerwonym w prawej dolnej podstawie tarczy łęka-

wicę srebrną, takiegoż orła Związku Strzeleckiego bez korony na tarczy amazonek w lewej głowie 
tarczy, a między nimi pofałdowany pas w skos, również srebrny.

Pieczęć, fl aga i baner Gminy Michałowice zawierają tę samą symbolikę.

REZOLUCJA Nr 2/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie upa-
miętnienia 100-rocznicy Przemarszu I Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego.

Radni Gminy Michałowice (...) reprezentując społeczność Gminy (...), pragną wyrazić naj-
wyższy szacunek honorowemu obywatelowi Gminy Michałowice – Józefowi Piłsudskiemu oraz 
upamiętnić przypadającą na dzień 6 sierpnia 100-rocznicę Przemarszu I Kompanii Kadrowej (...).

Wydarzenia związane z Przemarszem 1914 r. (...) i wszystkie następujące po nich wydarze-
nia, mają wymiar szczególny. Obalenie słupów granicznych państw zaborczych na posterun-
ku granicznym w Michałowicach było początkiem wyzwolenia Ojczyzny. „Przed nami ziemia 
od lat w niewoli – idziemy ją wyzwolić” – powiedział Strzelcom bardzo wzruszony dowódca 
kompanii Tadeusz Kasprzycki. Radni Gminy Michałowice (...) popierają inicjatywę posado-
wienia na Placu im. Józefa Piłsudskiego w Michałowicach dębu, który otrzyma imię – Józef 
Piłsudski.

Będzie on przypominał obecnym i przyszłym pokoleniom o tych wydarzeniach.
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Uchwała nr XXXIX/333/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 listopada 2005 roku 
w sprawie: nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Michałowice (fragm.). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§2 
W miejscowości Michałowice nadaje się nazwę Plac Józefa Piłsudskiego (wg PESEL Plac Józefa Piłsudskiego) dla 

terenu przyległego do Urzędu Gminy Michałowice przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Jana Pawła II, oznaczonego 
w operacie ewidencji gruntów jako dz. 654 (część), 655 (część). 

Równo 70 lat wcześniej, miało miejsce wydarzenie, uprawniające w sposób szczególny podjęcie przez Radę Gminy 
Michałowice takiej właśnie decyzji, bowiem:

Marszałek Józef Piłsudski Honorowym Obywatelem Gminy Michałowice

Wyrazem najpełniejszego uznania ze strony tutejszej spo-
łeczności dla wielkości Józefa Piłsudskiego Pierwszego Mar-
szałka Polski i jego dokonań, było gremialne nada-
nie w kwietniu 1935 roku (za wyjątkiem Słomnik, 
w których Rada Miejska uczyniła to już wcześniej) 
Honorowego Obywatelstwa Ziemi Miechowskiej.

W Miechowie odbyło się uroczyste posiedzenie 
Wydziału Powiatowego, na którym burmistrzowie 
Miechowa, Proszowic i Słomnik oraz wójtowie 
24 gmin wiejskich ówczesnego powiatu, przed-
łożyli na ręce starosty miechowskiego Leopolda 
Piątkowskiego uchwały swoich rad miejskich 
i gminnych, nadających tę najważniejszą w histo-
rii Ziemi Miechowskiej (aż do naszych czasów) 
godność temu, który dla wszystkich Polaków był królem ich 
serc i władcą ich woli, a miesiąc później spoczął w najważ-

niejszym dla Narodu miejscu – Katedrze Wawelskiej. Pociąg 
z ciałem Marszałka, przewożonym z Warszawy do Krakowa, 

szedł w łunie świateł i rozpalonych wzdłuż linii 
kolejowej ognisk, przy których zbierała się okolicz-
na ludność żegnając Zmarłego. Od Kozłowa przez 
Tunel, Miechów, Słomniki i Łuczyce przesuwał się 
ten żałobny pociąg wśród płaczu i szlochu wielu 
tysięcy żałobników.

Udział w tym pożegnaniu, a potem w budo-
wie – aż po 1937 rok – krakowskiego Kopca Józefa 
Piłsudskiego na Sowińcu, odcisnął się na psychice 
wielu tysięcy Miechowiaków i Miechowian. 

Fragm. opracowania – Józef Piłsudski i inni 
Honorowi Obywatele Miechowa – autorstwa 

Stanisława Piwowarskiego

Marszałek Józef Piłsudski,
mal. Stanisław Zawadzki

...Odejście Marszałka (12.V.1935) wywołało powszech-
ną żałobę, która wyciszyła niemałe przecież spory poli-
tyczne, jakie toczono w II Rzeczypospolitej.

Prawie rok wcześniej, na fali obchodów 20 rocznicy 
wymarszu I Kompanii Kadrowej (6 sierpnia 1914) pod-
jęto decyzję, aby w Krakowie uczcić ją przez wzniesienie 
Kopca Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na miejsce budowy wybrano wzgórze SOWINIEC 
w Lesie Wolskim, miejsce, które z punktu widzenia kom-
pozycji krajobrazowej uznać wypada za swoisty maj-
stersztyk.

Wtedy właśnie, zrodziła się idea, aby Kopiec Piłsud-
skiego stał się „mogiłą mogił”. Powszechna akcja depo-
nowania ziemi ze wszystkich pół bitewnych z okresu 
zaborów i walk Legionów Polskich nabrała charakteru 
masowego i stała się wielką manifestacją patriotyczną.

Pamiątką tego niepowtarzalnego czasu są urny, w któ-
rych „tę świętą ziemię” przywożono na kopiec, a które 
tworzą obecnie unikatową kolekcję w zbiorach Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa. Urny na Kopiec Marszałka 
J. Piłsudskiego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Kra-

kowa – M. Niezabitowski,
Ziemię z Michałowic – po-

braną 29 czerwca 1935 r. – 
z miejsca, w którym 6 sierpnia 
1914 r., I Kompania Kadrowa 
przekroczyła na rozkaz Ko-
mendanta J. Piłsudskiego gra-
nice zaboru, przywiózł płk. Ste-
fan – Hanka Kulesza, jeden 
z uczestników słynnego ułań-
skiego „patrolu siódemki”, który 
pod dowództwem Beliny-Praż-
mowskiego poprzedził marsz 
„Kadrówki”.

Grzegorz Gill
Budowa Kopca Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 

pocztówka z 1935 r., przechowana przez rodzinę 
p. Tomasza Kućmierza z Michałowic.

W środku – płk. Stefan Hanka-Kulesza 
z małżonką, trzyma w rękach urnę z ziemią 
z Michałowic; po lewej rtm. Jan Leśniewski 

z 3 pułku Szwoleżerów Mazowieckich.
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–  W  M I C H A Ł O W I C K I M  D W O R Z E  –
Dla rodziny Lorenz „Kadrówka” jest ważnym wyda-

rzeniem, na które czekamy z wielką radością, przygo-
towując się do niego przez cały rok. Od dziesięciu lat 
gościmy uczestników przemarszu, odkąd w roku 2004, 
„Kadrówka” przeszła ponownie przez teren Michałowic 
pierwotnym, historycznym szlakiem, który 6 sierpnia 
1914 doprowadził I Kompanię Ka-
drową do dworu w Michałowicach.

W roku 1914 ówczesny gospodarz 
Michałowic i właściciel dworu, Ta-
deusz Dąbrowski, ugościł obiadem 
strudzonych żołnierzy i dowództwo 
kompanii, co było odruchem serca 
i wynikającym z głębokiego patrioty-
zmu czynem odwagi wobec rosyjskie-
go zaborcy. Gospodarz Michałowic 
zobaczył w tym oddziale strzelców 
zalążek tworzącego się wojska pol-
skiego i swoim dalekowzrocznym ge-
stem sprawił, iż Michałowice weszły 
do historii „Kadrówki” jako miejsce 
gościnne i z charakterem.

Odpoczynek w dworskim ogro-
dzie i poczęstunek zapewniany przez 
współczesnych włodarzy Micha-
łowic, jest nawiązaniem do histo-
rycznego zdarzenia sprzed lat, a dla 
naszej rodziny zaszczytem podtrzy-
mania tej tradycji poprzez udostęp-
nienie naszego domu i terenu. 

Wyczekujemy „Kadrówki” z nie-
cierpliwością, a zwłaszcza chwili, 
kiedy nadciągające grupy pieszych i konnych uczestni-
ków przemarszu wspinają się na dworskie wzgórze wno-
sząc ze sobą radosną atmosferę. Potem oddziały mniej-
szymi i większymi grupkami zalegają na odpoczynek 
w ogrodzie, konie skubią trawę, strzelcy, żołnierze, harce-
rze zajadają pyszną grochówkę z kotła i prowadzą nara-
dy nad mapami szlaku. Wokół dworu spacerują żołnierze 
w historycznych mundurach i gdyby nie liczni „cywilni” 
uczestnicy, można by pomyśleć, iż czas na chwilę cofa się 
o 100 lat....

Kadrówka jest dla nas co rok okazją do obcowania z hi-
storią, spotkań z organizatorami przemarszu oraz pozna-
wania osób z wielkim zaangażowaniem i sentymentem 
uczestniczących w marszach szlakiem I Kompanii Ka-
drowej. Wśród całej rzeszy wspaniałych gości wspomnę 
choćby śp. ojca płk. Adama Studzińskiego, Kapelana Mar-

szu, śp. Juliusza Englerta – syna Adama Englerta, kroni-
karza Legionów o pseudonimie „Judym”, który 6 sierp-
nia wymaszerował z Krakowa wraz z innymi członkami 
oddziału. Pan Juliusz, również harcerz i żołnierz, walczył 
w batalionie „Wigry” AK w Powstaniu Warszawskim. 
Nie mogę pominąć tragicznie zmarłych w lotniczej kata-

strofi e smoleńskiej w 2010 r. śp. Wła-
dysława Stasiaka – szefa kancelarii 
Prezydenta RP oraz śp. Sławomira 
Skrzypka – Prezesa NBP, wielokrot-
nego zaangażowanego uczestnika 
Kadrówki. Dwór w Michałowicach 
odwiedziła dwukrotnie Pani Karoli-
na Kaczorowska, żona śp. Ryszarda 
Kaczorowskiego – ostatniego Prezy-
denta RP na Uchodźstwie. Podczas 
ubiegłorocznej wizyty pokazaliśmy 
Pani Prezydentowej pamiątkowe 
drzewo – dąb czerwony, posadzony 
na cześć jej męża, Honorowego Pa-
trona i wieloletniego uczestnika mar-
szu. Od lat tworzymy aleję drzew 
poświęconą osobom ważnym dla 
historii dworu i Kadrówki – rosną 
już m.in. platany Tadeusza i Marii 
Dąbrowskich, fundatorów budowy 
dworu, tulipanowiec amerykański 
Juliusza Englerta, lipa wielkolistna 
Władysława Stasiaka, jaśminowiec 
Sławomira Skrzypka. Tworzymy 
również szpaler róż dla Kadrówki – 
co rok od 2004 r., sadzimy w sierpniu 

kolejne krzewy, na pamiątkę obecności uczestników mar-
szu w naszym dworze.
Żołnierze I Kompanii Kadrowej szli w 1914 roku na 

wojnę, ich los był niepewny, często tragiczny. My, współ-
cześni szczęśliwie cieszymy się czasami pokoju i dlatego 
nasza obecność w różnych miejscach przemarszu I Kom-
panii Kadrowej jest wyrazem pamięci o nich i współcze-
snym patriotyzmem.

Serdecznie zapraszamy na „Kadrówkę” do dworu 
w Michałowicach, dom jest otwarty dla wszystkich, at-
mosfera swobodna i przyjazna. Wszystkich naszych go-
ści zawsze gorąco zapraszamy do wspólnego śpiewania 
kadrówkowych pieśni oraz upamiętnienia obecności 
w księdze honorowej, która systematycznie od 2004 r. za-
pełnia się wpisami pamiątkowymi. 

Monika Biernacka-Lorenz 

fot. M i B Lorenz
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O administracyjnych perypetiach porozbiorowych Michałowic

Podział administracyjny utworzo�
nego po kongresie wiedeńskim i po�
zostaj�cego w unii personalnej z Ro�
sj� Królestwa Polskiego wprowadzo�
no postanowieniem namiestnika z 16
11816 roku. Wytyczono 77 powiatów,
39 obwodów i 8 województw: augu�
stowskie, kaliskie, lubelskie, mazo�
wieckie, płockie, podlaskie, sando�
mierskie i krakowskie. Kongres wiedeński 1815

rekcji Górniczej (20 II 1816) i powo�
łaniem przy niej Szkoły Akademicz�
no�Górniczej (4 VI 1816 r.) � rozstrzy�
gn�ła si� za spraw� Staszica na posie�
dzeniu Rady Administracyjnej 6 VIII
1816 r., kiedy to decyzj� namiestnika
wyznaczono Kielce na siedzib� woje�
wództwa krakowskiego. Postanowie�
nie to spowodowało opór delegatów
tego województwa, którzy optowali

1836

Miejsce departamentu radom�
skiego, z wył�czeniem pow. kie�
leckiego, zaj�ło wojwództwo
sandomierskie z siedzib� w Ra�
domiu, zaś z departamentu
krakowskiego, poza obszara�
mi, z których powstało Wol�
ne Miasto Kraków, utwo�
rzono województwo kra�
kowskie. Skompletowano je
z 4 obwodów i 10 powiatów.
Znalazł si� wśród nich także
powiat miechowski, a w nim Mi�
chałowice, choć trzykrotnie bliżej było
st�d do Krakowa niż do Miechowa.

Siedziba województwa krakow�
skiego, w porównaniu z okresem
Ksi�stwa Warszawskiego, musiała ze
wzgl�dów oczywistych ulec zmianie.
Pocz�tkowo na jego stolic� próbowa�
no wyznaczyć Kielce. Obawa przed
zbyt wielkim obszarem województwa
sandomierskiego w stosunku do kra�
kowskiego, okrojonego o terytorium
Rzeczpospolitej Krakowskiej i pozo�
stały przy Austrii okr�g Podgórza (Jo�
sephstadt), zdecydowały o umieszcze�
niu Kielc w województwie krakow�
skim.

Rozpatrywany przez Komisj� Rz��
dow� wariant Miechowa, Pilicy lub
Pińczowa również si� nie sprawdził.
Ostatecznie kwestia przeniesienia do
Kielc stolicy województwa � poprze�
dzona ustanowieniem tu Głównej Dy�

Podzial ziem polskich po 1815

1837

CESARSTWO AUSTRIACKIE

1815�38 Królestwo Polskie � województwa

1836

za wyborem Nowego Korczyna
lub powtórnie Pilicy. Kiedy jed�
nak ze wzgl�du na protesty Au�
striaków przeciw dalszemu prze�

bywaniu władz Królestwa
Polskiego na terenie Krako�

wa, nie można było sytuacji
tej przeci�gać w nieskoń�
czoność, spór ostatecznie
rozwi�zano 21 VII 1818 r.,

z korzyści� dla Kielc.
Dla samych Kielc wyda�

rzeniem umożliwiaj�cym karie�
r� administracyjn� była kasacja
w 1789 r. dóbr biskupstwa kra�
kowskiego przez Sejm Czterolet�
ni i przejście miasta na Skarb Pań�
stwa.

Ujemn� stron� wprowadzonego
w życie w 1816 r. podziału admi�
nistracyjnego Królestwa, było wa�
dliwe cz�sto rozgraniczenie ob�
wodów i lokalizacja ich siedzib
w możliwie najwi�kszych mia�
stach, cz�sto na krańcach obwo�
dów. Liczne skargi kierowane do
władz wojewódzkich i central�
nych wymogły na rz�dzie decyzj�
opracowania dla całego kraju pro�
jektu zmian podziału. W praktyce
ograniczono si� jedynie do zmian
o charakterze lokalnym.

W marcu 1838 r. województwa
przemianowano na gubernie, ko�
misje wojewódzkie na rz�dy gu�
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bernialne, a ich przełożonych na
gubernatorów cywilnych. Nast��
powała powolna unifikacja kraju
z reszt� imperium. Województwo
sandomierskie stało si� wówczas
guberni� sandomiersk�, a kra�
kowskie � guberni� krakowsk�.

Wielce wymowne politycznie
było przemianowanie w 1841 r.
guberni krakowskiej na kielec�
k� i Rz�du Gubernialnego Kra�
kowskiego na Rz�d Gubernialny
Kielecki, choć w wersji oficjal�
nej chodziło jedynie o unikni�cie
utożsamiania guberni z Rzecz�
pospolit� Krakowsk�. Kolejne
zmiany nast�piły rok później.
Dnia 11 października 1842 r. ob�
wody zmieniono na powiaty,
przekształcaj�c je z kolei
w okr�gi. Dotychczaso�
wi komisarze obwodo�
wi, których pocz�tkowo
zamierzano, na wzór ro�
syjski, nazwać „sprawni�
kami", stali si� naczelnika�
mi powiatów. Najważniej�
szym poci�gni�ciem ad�
ministracyjnym w do�
bie mi�dzypowstaniowej
było zmniejszenie liczby
gubernii.

Nakazem cara Mikołaja
I z 21 sierpnia 1844 r. zredu�
kowano je od 1 stycznia 1945
r., z ośmiu do pi�ciu. Wów�
czas gubernie kielecka
i sandomierska utworzyły
guberni� radomsk�, grani�
cz�c� z Prusami, z 19 okr��
gami i 8 powiatami: kielec�
kim, miechowskim, olkuskim,
opatowskim, opoczyńskim, ra�
domskim, sandomierskim i stopnickim. Michałowice wraz
z powiatem miechowskim stanowiły wi�c od tego momentu
cz�ść składow� guberni radomskiej.

Kolejny, zupełnie nowy podział administracyjny kraju, któ�
ry okazał si� najtrwalszy w długich dziejach „Carstwa Pol�
skiego", został wprowadzony 31 grudnia 1866 r. W miejsce
5 utworzono 10 gubernii: kalisk�, kieleck�, siedleck�, suwal�
sk�, warszawsk�, lubelsk�, łomżyńsk�, piotrkowsk�, płock�
i radomsk�, która jako wi�ksza cz�ść dawniejszej jednostki
o tej samej nazwie, zajmowała teraz sam środek południo�

Gubernia radomska 1845�1866

wej połowy Królestwa, si�gaj�c
swym dolnym krańcem po wio�
sk� K�pa Górecka koło Połańca.

Powiat miechowski, a wraz
z nim Michałowice, znalazł si�
wówczas w granicach gubernii
kieleckiej. Owa odtworzona po
22 latach samodzielna gubernia
kielecka rozczłonkowana była na
7 powiatów: j�drzejowski (an�
drzejewski) kielecki, miechow�
ski, olkuski, pińczowski, stop�
nicki i włoszczowski. Wciśni��
ta mi�dzy guberni� piotrowsk�
i radomsk� a Galicj�, była naj�
dalej na południe wysuni�t� cz��
ści� kongresówki, a jej południo�
we ekstremum stanowiła wioska

Pobudnik (Pobiednik) w po�
wiecie Miechowskim, na
przedmieściach obecnej
Nowej Huty.

opr. Elżbieta Kwaśniewska

Za udost�pnienie powyż�
szych informacji autorstwa

p. Jarosława Szwajdo zamiesz�
czonych w kwartalniku

„ Wczoraj i Dziś Radomia " �
serdecznie dzi�kuj�

przewodn. kol. red.
�p. Aleksandrowi Sawickiemu.

Prezentowane piecz�ci i znaczki
opłaty skarbowej pochodz�

z dokumentów cywilnych z terenu
g. Michałowice

Królestwo Polskie
ernie

1866�1914 r.

Przynależność administracyjna Michałowic okresu porozbiorowego: 1796-1809 zabór austriacki; 1809-1815 Księstwo Warszawskie;
1815-1914 Królestwo Polskie: 1815-1838 woj. krakowskie (Kielce od 1818); 1838-1841 - gubernia krakowska (Kielce);

1841-1844 - gubernia kielecka (Kielce); 1845-1866 - gubernia radomska (Radom); 1866-1914 - gubernia kielecka (Kielce)
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PRZEZ MICHAŁOWICE DO WOLNOŚCI
W 90. ROCZNIC
 WYMARSZU I KOMPANII KADROWEJ

O wojn� powszechn� w Europie modlili si� polscy prorocy � Joachim
Lelewel i Adam Mickiewicz � po kl�sce powstania listopadowego,
dostrzegaj�c w takiej dziejowej zawierusze jedyn� szans� wskrzeszenia
wolnej Polski. Ziszczenie ich marzeń miało nast�pić dopiero 80 lat
później.

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

Jednak naród polski jako całość zachował si� wobec wojny oboj�tnie,
daj�c bez oporu rekruta do trzech obcych armii. Zaledwie kilkutysi�czna
garstka Polaków, przeważnie młodzieży inteligenckiej i robotniczej, pod
wodz� i na odpowiedzialność jednego człowieka, jakim był Józef
Piłsudski, zachowała w tym czasie odr�bność myślenia wobec trójloja�
lizmu, potwierdzon� ofiar� swego życia, rzuconego na stos wolności.

Jej wódz miał bogate doświadczenie działalności w ruchu rewolu�
cyjnym, a za sob� gł�bokie studia nad przebiegiem dawnych wojen.
W czasie gdy horyzont polityczny Europy zamigotał przesłankami
wojny, zasad� jego ideologii było to, że Polacy tylko walk� zbrojn� mog�
odebrać wszystko, co im zostało wydarte. Dlatego dla takiego czynu
należy wychować i uformować przyszłego żołnierza niepodległości.

St�d na kilka lat przed spodziewanym wybuchem konfliktu wojen�
nego zwolennicy tego kierunku myślenia założyli polskie organizacje
paramilitarne. Jedynym zaborem, stwarzaj�cym jakie takie możliwości
przygotowania ruchu niepodległościowego była Galicja. Nie do pomy�
ślenia była jednak wojna przeciw wszystkim trzem zaborcom. Ruch
zbrojny rrtiał si� wi�c zwrócić przeciwko jednemu z nich � Rosji.

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

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

2 VIII sztab austriacki wydał zgod� na wymarsz Strzelców do
Królestwa Polskiego, dla przeprowadzenia zwiadu przed oddziałami
7 Dywizji Kawalerii gen. Ignaza von Kordy (z ogólnym kierunkiem
działania na Kielce) oraz dla dezorganizacji tyłów jednostek rosyjskich.
Nie było jednak zamiarem Austriaków traktowanie oddziałów
strzeleckich jako zawi�zków Wojska Polskiego, do czego � drog� faktów
dokonanych � d�żył Józef Piłsudski. Jednak zgoda, udzielona przez
dowództwo austriackie była tym ważniejsza, że 1 VII do Zagł�bia
D�browskiego, przewidzianego przez Józefa Piłsudskiego na główn�
baz� powstańcz� (z uwagi na duże wpływy na tym terenie Polskiej Partii
Socjalistycznej � Frakcja Rewolucyjna i Zwi�zku Walki Czynnej)
wkroczyły oddziały niemieckie, zamykaj�c ten teren przed polsk�
irredent�.

W 1914 roku, kiedy wojna Austrii i Niemiec z Rosj� była już
nieunikniona, z rozkazu Komendanta Józefa Piłsudskiego została przepro�
wadzona akcja dywersyjna, której celem było zlikwidowanie rosyjskiego
punktu mobilizacyjnego w J�drzejowie. Operacja ta miała również odegrać
niemał� rol� propagandow�: pobudzić znajduj�c� si� pod zaborem ludność
polsk� do walki o niepodległość.

Na czele składaj�cego si� z sześciu ochotników patrolu stan�ł Władysław
Belina�Prażmowski. Plan działania przewidywał przekroczenie granicy
zaborów a nast�pnie, już w mundurach polskich i w pełnym uzbrojeniu,
zaatakowanie siedziby komisji poborowej w J�drzejowie. W ataku tym miała
być użyta specjalnie w tym celu skonstruowana bomba.

O świcie 3 sierpnia 1914 oddział Beliny min�ł opustoszały punkt
kontrolny w Kocmyrzowie i udał si� pieszo do Goszyc, maj�tku należ�cego
do Zofii Zawiszanki, członkini Drużyn Strzeleckich.

W Goszycach, w czasie dwugodzinnego postoju, Belina uzyskał bliższe
informacje o położeniu rosyjskich oddziałów przygranicznych i ustalił
dalszy plan działania. Około godziny 6:30 wyruszono w stron� J�drzejowa
(odległego o przeszło 60 km) na dwóch furmankach wypożyczonych przez
Zawiszank�, zaprz�żonych w silne konie i powożonych przez woźniców
dobrze znaj�cych okolic�. Członkowie patrolu ukryci pod cywilnym
przebraniem udawali rezerwistów zd�żaj�cych przez Skrzeszowice,
Racławice i Mały Ksi�ż do punktu mobilizacyjnego.

Tymczasem meldunek Beliny o przekroczeniu granicy Zofia Zawiszanka
zawiozła do Krakowa, bezpośrednio do r�k Marszałka Piłsudskiego. Przed
14�t� patrol znalazł si�. pod J�drzejowem, gdzie w wyniku przeprowadzonego
wywiadu okazało si�, że około południa dotarty tu wiadomości o wkroczeniu
„Sokołów" z Galicji.

Spowodowało to natychmiastowe przerwanie mobilizacji i odesłanie
rezerwistów do domów. Belina postanowił zatem nie wkraczać do
J�drzejowa, ale skupić si� na rozpoznaniu oddziałów rosyjskich. Zdj�to już
cywilne ubrania i patrol przemienił si� w oddział uzbrojonych Strzelców,
których widok potwierdzał wśród ludności rozchodz�c� si� błyskawicznie
wiadomość o wkroczeniu „polskiego wojska". Wypełniwszy swe zadanie
oddział Beliny wrócił do Krakowa zatrzymuj�c si� w drodze powrotnej
w Goszycach i Skrzeszowicach, gdzie zaopatrzył si� w konie i siodła. Tam też
do oddziału doł�czył, syn właściciela maj�tku, Edward Kleszczyński.

Patrol „Siódemki" uważany jest przez wielu za symboliczny pocz�tek
odrodzonej po półwiekowej przerwie kawalerii polskiej. W 1924 roku,
w dziesi�t� rocznic� akcji Beliny, dom Zofii Zawiszanki odwiedził Marszałek
Józef Piłsudski wraz z żyj�cymi jeszcze członkami historycznego oddziału.
Wmurowano wtedy na ganku goszyckiego dworu pami�tkow� tablic�
upami�tniaj�c� dzień 3 sierpnia 1914 roku i pierwszy postój Patrolu.

Marta Smoczyńska

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

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

Tymczasem, późnym popołudniem 3 VIII na Oleandrach Komendant
Główny Józef Piłsudski stworzył I kompani� kadrow� z 77 drużyniaków
przybyłych z Nowego S�cza (z odbywaj�cego si� tam letniego kursu)
i z uczestników strzeleckiej szkoły letniej, oddaj�c dowództwo nad ni�
Tadeuszowi Kasprzyckiemu („Zbigniew"). Odt�d nie ma już ani Strzelców

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 1/2003/2004]



8

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 1/2003/2004]

ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami
polskimi. Znosz� wszelkie odznaki specjalnych grup. jedynym waszym znakiem
jest odt�d Orzeł Biały � Mówił komendant do ustawionych naprzeciw
siebie żołnierzy. W patetycznych słowach wygiosił swój historyczny
rozkaz:

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

i przekroczycie granic� zaboru rosyjskiego, jako czołowa kolumna Wojska
Polskiego, id�cego walczyć za oswobodzenie Ojczyzny (...)

Patrz� na Was jako na kadry, z których rozwin�ć si� ma przyszła armia
polska. I pozdrawiam Was, jako pierwsza kadrow� kompani�.

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

5 VIII Austro�W�gry wypowiedziały wojn� Rosji. W nocy z 5 na
6 VIII austriackie władze wojskowe wyraziły zgod� na wkroczenie
polskich jednostek strzeleckich do Królestwa. Komendant Józef Piłsudski
wydal I kompanii rozkaz wymarszu. Około godziny 400 ten pierwszy od
r. 1864 oddział regularnego Wojska Polskiego wyruszył w kierunku
granicy austriacko�rosyjskiej z Oleandrów przez Łobzów, Pr�dnik,
W�grzce i Bibice do Michałowic. Znajduj�ca si� w pobliżu rosyjska
komora celna była opuszczona. Rosjanie już wczesnym rankiem 4 VIII
porzucili t� placówk�, podobnie jak położon� w pobliżu strażnic�. Była
godzina 945.

Po przekroczeniu granicy Tadeusz Kasprzycki ogłosił w imieniu
nieistniej�cego Rz�du Narodowego stan wojny z Rosj�. Wiadomo, że była
to mistyfikacja. Odezw� tego Rz�du, kolportowan� na szlaku marszu
I kompanii kadrowej napisał na polecenie Józefa Piłsudskiego jego bliski
współpracownik, Leon Wasilewski. (11 XI 1936 w miejscu przekroczenia
granicy odsłoni�to obelisk z orłem strzeleckim z kamienia pińczowskiego,
który przetrwał do naszych czasów.)

Położona tuż przy granicy austriacko�rosyjskiej i wzdłuż szosy
Kraków � Kielce � Warszawa wieś Michałowice była siedzib� Urz�du
Gminy, miała około 140 domów i 1200 mieszkańców, w tym kilkunastu
Żydów i kilku prawosławnych, obejmowała 1520 morgów ziemi ornej,
nieużytków i lasów. Znajdowały si� w niej młyn wodny i apteka, a także
szkoła, posterunek celny i strażnica graniczna. Gmina liczyła 20 miej�
scowości i 7 maj�tków. W pobliskich Wi�cławicach znajdował si� kościół.
Po obu stronach granicy rozwijał si� proceder przemytu z Królestwa do
Galicji i odwrotnie. Z rosyjskiej strony na austriack� przekraczały granic�
osoby ścigane za działalność polityczn� (rewolucyjn�), natomiast
z Krakowa w�drowała na drug� stron� nielegalna „bibuła" i literatura
pi�kna.

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

I kompani� poprzedzaj patrol konny Władysława Prażmowskiego
(„Beliny") w liczbie 9 jeźdźców, w nieco zmienionym w porównaniu
z poprzedni� akcj� składzie. Wraz ze Strzelcami maszerował jako
przedstawiciel władzy cywilnej pierwszy urz�dnik nieistniej�cego jeszcze
rz�du, Stanisław Tor. Jego zadanie polegało na zorganizowaniu polskich
władz cywilnych w pierwszym wi�kszym mieście, jakie leżało na szlaku
marszu oddziałów wojskowych, czyli w Miechowie.

Patrol konny, wyprzedziwszy piechot�, wymienił już w pobliżu
Słomnik strzały z rosyjskimi strażnikami granicznymi i przej�ł od
miejscowej milicji i urz�du gminnego władz� w mieście. W godzin� po
tym przybyła I kompania i zaj�ła na kwater� budynek szkoły. W nocy
rozesłano w trzech kierunkach wywiadowców w cywilu, aby uzyskać
wiedz� o siłach i zamiarach wroga.

Mieszkańcy Słomnik odnieśli si� do Wojska Polskiego z wyczeki�
waniem i niepewności�. Radosny nastrój wyrażała jedynie mała grupa,
sympatyzuj�ca z ruchem niepodległościowym 7 VIII w Słomnikach na
rynku odczytano akt o powstaniu Rz�du Narodowego w Warszawie,
który obj�ł zwierzchni� władz� nad uwolnionymi obszarami Królestwa
Polskiego, a także odezw� Komendanta Głównego Wojsk Polskich Józefa
Piłsudskiego.

Tak jak przez fakt wkroczenia I kompanii do Królestwa rozpocz�ła
si� wałka zbrojna narodu polskiego, tak przez akt proklamacji obj�cia
władzy nad malutkim do tej pory obszarem ziemi rozpocz�ła si�
realizacja politycznych zamierzeń, zd�żaj�cych do odbudowy Państwa
Polskiego jego Sił Zbrojnych.

Wyruszaj�ca w dalszy pochód na Miechów I kompania kadrowa
pozostawiła w Słomnikach garnizon, złożony z pi�ciu Strzelców pod
komend� Kazimierza Kamieńskiego („Lubonia") oraz zacz�tek polskiego
samorz�du, tworz�c funkcj� naczelnika miasta, które to stanowisko obj�ł
Bogusław Kowalski � stały mieszkaniec Słomnik.

Do Miechowa 1 kompania kadrowa dotarła 7 VIII o godzinie 1120.
W miejscowości tej funkcjonowała utworzona przez ust�puj�ce władze
rosyjskie Rada Bezpieczeństwa Miasta, która pełniła obowi�zki władz
administracyjnych i samorz�du.

Z chwil� wkroczenia Strzelców do miasta pełni� władzy obj�ł w nim
Stanisław Tor, zakładaj�c na ziemiach Królestwa pierwszy Komisariat
Wojsk Polskich, działaj�cy w imieniu Rz�du Narodowego w Warszawie.
Jego siedziba mieściła si� w biurach dotychczasowego naczelnika
powiatu. Funkcj� zast�pcy komisarza obj�ł Ignacy Daszyński. Komisariat
wydawał wszelkie rozporz�dzenia, normuj�ce stosunki miejscowe i bieg
życia w Miechowie i okolicy.

Obrany za baz� operacyjn� akcji powstańczej Miechów przyj�ł
wojsko polskie nieufnym milczeniem. Zaledwie kilka osób oddało do
rozporz�dzenia nowym władzom wszystkie swe siły i zasoby, aby wzi�ć
czynny udział w walce o wolność. Wyróżniali si� w tej akcji Zofia
Kuleszyna z Miechowa i hr. Leonard Mieroszewski z Czech koło Słomnik.

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

Kiedy 6 VIII z Krakowa do Krzeszowic przybyło 372 ludzi Wacława
Wieczorkiewicza („Scaevoli") dowództwo nad nimi obj�ł „Norwid"
i wymaszerował z punktu zbiórki w kierunku granicy, któr� przekroczył
w Racławicach olkuskich, kieruj�c si� przez Skal� w stron� Słomnik. Do
oddziału tego doł�czył komendant Józef Piłsudski. 7 VIII oddział był już
w Słomnikach, a wieczorem i noc� 8 VIII dotarł do Miechowa. Tutaj
utworzono kolejne pododdziały: 2 kompani� pod dowództwem
Stanisława Tessaro („Zosika") i 3 kompani� pod dowództwem Wacława
Wieczorkiewicza („Scaevoli"). W Miechowie z trzech kompanii utwo�
rzono batalion. Pocz�tkowo jego dowódc� był Kazimierz Sosnkowski,
a nast�pnie Edward Rydz („Śmigły").

Kolejne oddziały Wojska Polskiego, wyruszaj�c do Królestwa
z rejonu Krzeszowic omijały Michałowice i szos�, kieleck�), któr� maszero�
wały austriackie oddziały Grupy Operacyjnej gen. Heinricha Kummera.

8 VIII przybył do Miechowa komendant ze swoim sztabem, obej�
muj�c ogólne kierownictwo akcji wojskowej i politycznej. Nast�pnego
dnia oddziały Wojska Polskiego przesun�ły si� do J�drzejowa, a około
południa 12 VIII Józef Piłsudski wkroczył do Kielc, witany � podobnie jak
w innych miastach � przez szczupłe grono mieszkańców, sprzyjaj�cych
polskim oddziałom. Mimo to opanowanie Kielc przez Strzelców otwie�
rało nowe perspektywy dla pracy organizacyjno�politycznej nurtu
niepodległościowego.

8, 9 i 10 VIII Walery Sławek, m�ż zaufania Józefa Piłsudskiego wysłał
z Krakowa do Miechowa kilkudziesi�ciu działaczy politycznych, którzy
mieli stanowić zacz�tek polskiej administracji cywilno�wojskowej .
w rozlicznych biurach komisariatów. Niestety, podj�te przez Józefa
Piłsudskiego działania spotkały si� z polityczn� negacj� ze strony
Austriaków, którzy polecili mu przyst�pić do politycznej inicjatywy
posłów galicyjskich, powołuj�cych Naczelny Komitet Narodowy
i Legiony Polskie (16 VIII). W tej sytuacji oddziały strzeleckie otrzymały
nazw� I Pułku Piechoty Legionu Polskiego.

Min�ło kilka miesi�cy, a znów Michałowice stały si� terenem walk,
toczonych na północnych przedpolach Twierdzy Kraków przez armi�
rosyjsk� z wojskami austriackimi. Wtedy to 1 Pułk Piechoty Legionów
Polskich cz�ści� sił (I, III i V batalion oraz oddział kawalerii) wykorzystał
luk�, jaka powstała mi�dzy wycofuj�cymi si� oddziałami austriackimi
a nadchodz�cymi wojskami rosyjskimi i przedarł si� przez Ulin� � Czaple
� Widom� � Michałowice do Krakowa. Pod Michałowicami „beliniacy"
wzi�li do niewoli 12 żołnierzy rosyjskich i doprowadzili ich do Krakowa.

Chociaż w obr�bie dawnego powiatu miechowskiego (obejmuj�cego
gmin� Michałowice) Strzelcy nie stoczyli żadnej wi�kszej bitwy, to
przecież oba przemarsze � sierpniowy i listopadowy 1914 maj� duże his�
toryczne znaczenie, zmieniaj�c w nast�pnych latach oblicze polityczno�
obywatelskie mieszkańców.

Stanisław Piwowarski
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Pierwszy dzień wojny we wspomnieniach
Michała Tadeusza „Brz�ka" Osińskiego

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani prawa do przyszłości...

„(...) Kiedy pod koniec czerwca 1914 r., ze zbieraj�cych si� nad
Europ� chmur, padł sarajewski grom � nie wytrzymałem. Korzysta�
j�c z zakończenia roku akademickiego, spakowałem manatki, aby
wyjechać do Krakowa. Każdy patriota wierzył tu, że oczekiwana
wielka wojna mi�dzy zaborcami b�dzie ogromn� szans� dla Polski.
Każda wi�ksza grupa, zwłaszcza maszeruj�ca na ćwiczenia, spo�
tykała si� z przejawami uznania ze strony przechodniów.
A u panien � to już liczył si� tylko mundur strzelecki!

Trwał właśnie nabór do letniej szkoły wojskowej Zwi�z�
ku Strzeleckiego. Wdziałem mundur strzelecki i już w nim
po raz pierwszy ujrzałem Marszałka Pilsudskiego.

Rygor i trudy koszarowego życia znosiłem z ochot� bo
w oczekiwaniu wojny, w której miałem walczyć o Polsk�.
Za to po zaj�ciach było bardzo wesoło i ciekawie. Rozkła�
daliśmy si� pod drzewami w parku i buńczuczne piosenki,
soczyste kawały, niezwykłe opowieści szły jak z r�kawa.

Ale niedługo było tych moich pierwszych teoretyczno�
�praktycznych „studiów" wojskowych. Wielkimi krokami
szła już ku nam burza wojenna, z któr� wi�zały si� nasze
nadzieje. Dowiedziałem si�, że noc�� pod wodz�„Beliny"
�Prażmowskiego � wyruszy do Królestwa pierwszy patrol,
maj�cy krzyżować zarz�dzenia rosyjskiej komisji mobiliza�
cyjnej w J�drzejowie. Pozostaj�c w błogiej nadziei, że oto
i mnie wyznaczono do tego zaszczytnego „zajrzenia w pasz�
cz� tygrysa", zameldowałem si� w Komendzie mieszcz�cej
si� w Parku Krakowskim, u szefa Sosnkowskiego.

� To dobrze � powiedział � b�dziesz nam po�
trzebny do prac mobilizacyjnych.

Miast karabinu i udziału w wypadzie do Kró�
lestwa � stołek i pióro...

Lecz rozkaz, wi�c zacisn�łem z�by i do pa�
pierowej pracy. Wtedy ktoś tr�ca mnie w ra�
mi�. Ogl�dam si� � cała siódemka z Belin� na
czele w płaszczach cywilnych
włożonych widać na mundury
i jakichś cyklistówkach. Przy�

szedł, aby przed wymarszem na pierwsz� wypra�
w� zameldować si� Komendantowi.

Uczyniło mi si� strasznie przykro, że ja nie
z nimi. Lecz cóż, wzi�łem si� tym zacieklej do ro�
boty. Aż tu w pewnej chwili otwieraj� si� drzwi
od gabinetu Komendanta i on sam wychodzi. Nie

Tadeusz
„Brz�k" Osiński

W. Belina�Prażmowski

K. Sosnkowsk/

zwrócił na mnie uwagi i swym zwyczajem zacz�ł spacerować tam
i z powrotem wzdłuż pokoju, myśl�c głośno: „� Kości rzucone...,
lecz czy nie b�d� to jeszcze jedne kości rozrzucone na darmo po
Polsce, jak za dawnych powstań?" � słowa te, wyraźnie usłyszane,
dobrze wbiłem sobie w pami�ć.

Nazajutrz zostałem z prac mobilizacyjnych zwolniony, by wraz
z kolegami przeżywać dalsze wypadki, na tle oczekiwań wielkie�
go dnia. Bo choć wojna była już faktem � Austro� W�gry wypowie�
działy j� Serbii, a Niemcy�Rosji, to nie istniał jeszcze stan wojen�
ny mi�dzy t� ostatni� a Austro�W�grami.

3 sierpnia, który przyniósł wypowiedzenie wojny przez Niem�
ców Francji, przymaszerowali do Oleandrów Drużyniacy w pełnym

uzbrojeniu w karabiny mannlichera i ekwipunku.
Nam także zacz�to wydawać mannlichery, tornistry, ła�

downice i 200 ostrych naboi. Brałem do r�ki nowiutki, na�
wazelinwany karabin z uczuciem niemałej dumy.

Tymczasem po południu przyjechał Komendant, a nasz�
szkoł� i przybyłych Drużyniaków ustawiono na dziedzińcu,
naprzeciw siebie, w dwuszeregach. Komendant ubrany był
w buty ze sztylpami, szar� kurtk� strzeleck� bez żadnych
odznak i czapk� maciejówk� z orzełkiem. Zdawał si� ważyć
coś w sobie. Staliśmy w zupełnej ciszy, by nie uronić jedne�
go słowa z tego, co powie. A zacz�ł od zapowiedzi, że od tej
chwili nie ma już ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy
jesteśmy żołnierzami polskimi maj�cymi jeden cel. Znosi
wi�c odr�bne odznaki grup, bo mamy wspóln� � Orła Bia�
łego. A zanim nowe odznaki b�d� rozdane ż�da, aby na znak
braterstwa Strzelcy wymienili swe orzełki na blachy Druży�
niaków. Powiedziawszy to, pierwszy wymienił odznaki ze
Stanisławem Burhardtem Bukackim, który przyprowadził
Drużyniaków z Nowego S�cza. Nast�pnie spośród stu trzy�
nastu elewów szkoły wywołanych zostało dziewi�ćdziesi��

ciu ośmiu. Padło też moje nazwisko. � Baczność! �A do nas wybra�
nych: � Spocznij! Wymieszać szeregi z Drużyniakami!

Wówczas Komendant, podszedł przed nowy, wspólny front
i przemówił krótko, dobitnie, głosem mocnym, o kresowym akcen�
cie:

Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pój�
dziecie do Królestwa i przekroczycie granice rosyjskiego zaboru,
jako czołowa kolumna Wojska Polskiego id�cego walczyć o wol�
ność Ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść
macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każ�
tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szar�
że uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak rów�
nież każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie
było. Patrz� na was, jako na kadry, z których ma powstać przyszła
Armia Polska i pozdrawiam was, jako Pierwsz� Kadrow� Kompa�
ni�!.

„Sarajewski grom" � śmiertelny zamach dokonany 28 VI 1914 r. przez Serba Gawrilo Prin�
cipa w stolicy Bośni � Sarajewie � na austriackiego nast�pc� tronu arcyksi�cia Franciszka Ferdy�
nanda Habsburga.

Polskie Drużyny Strzeleckie, organizacja paramilitarna powołana w 1911 r. w Galicji przez
środowisko Zarzewia � wyłonione wskutek rozłamu w Narodowej Demokracji. Przed wojn� liczy�
ły około 6 rys. członków w trzech zaborach i na emigracji. Celem PDS było przygotowanie kadr
dla przyszłego Wojska Polskiego, działalność oświatowa i kulturalna. 31 VII 1914 r. decyzj� ko�
mendanta, Mariana Januszajtisa, zostały podporz�dkowane J. Piłsudskiemu, a nast�pnie weszły w
skład Legionów Polskich.

Zwi�zek Strzelecki, legalna organizacja paramilitarna założona w 1910 r. przez tajny Zwi��
zek Walki Czynnej w Galicji. Formalnie działał jako Zwi�zek Strzelecki we Lwowie i Strzelec w
Krakowie. W czerwcu 1914 r. liczył około 8000 członków w 200 kołach. Zwi�zek przeszkolił na
kursach strzeleckich ponad 6500 osób. Działały przy nim szkoły podoficerskie i oficerskie. Jesie�
ni� 1919 r. utworzono nowy ZS, nawi�zuj�cy do tradycji poprzednika, skupiaj�cy młodzież w wie�
ku 17�20 lat.

Pierwszym prezesem Zwi�zku w latach 1919�1921 był Wacław Sieroszewski, który później był
prezesem honorowym. W 1937 r. ZS liczył 485 tys. członków.

I Kadrowa � legendarny pododdział utworzony przez J. Piłsudskiego 3 VIII 1914 r. z poł�cze�
nia żołnierzy Zwi�zku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich, licz�cy około 144�172 osób
(cztery plutony). Kompania dowodzona przez por. Tadeusza Kasprzyckiego 6 VIII 1914 r. wkroczy�
ła do Królestwa Polskiego. 9 sierpnia Kompania weszła w skład słynnego III batalionu kadrowe�
go, który (dowodzony osobiście przez Piłsudskiego) wkroczył 12 VIII 1914 r. do Kielc. 18 sierpnia
batalion wszedł w skład utworzonego w tym dniu 1 pułku piechoty.

Kazimierz Sosnkowski (1885�1969), działacz niepodległościowy, generał broni, Naczelny Wódz. Od
1905 r. w PPS i Organizacji Bojowej, w 1908 r. założyciel Zwi�zku Walki Czynnej, od 1912r. szef sztabu
Zwi�zku Strzeleckiego. Od października 1914 do września 1916 r. szef sztabu I Brygady Legionów. Wi�zio�
ny w latach 1917�1918 wraz z Pilsudskim. Od listopada 1918 r. generał w Wojsku Polskim, m.in. trzykrotny
minister spraw wojskowych. Po zamachu majowym inspektor Armii „Podole" i „Polesie". W kampanii wrze�
śniowej 1939 r. d�ca Frontu Południowego. Na emigracji od listopada 1939 do czerwca 1940 r. Komendant
Główny ZWZ, od lipca 1943 do września 1944 r. Naczelny Wódz WP, od listopada 1944 r. w Kanadzie.
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Dowództwo Kompanii powierzył Komendant Tadeuszowi Zbi�
gniewowi Kasprzyckiemu, który zakomenderował: � Odlicz do
czterech! Jedynki wyst�p!

� Byłem „jedynk�"... Ustawiliśmy si� w dwuszere�
gu. Kasprzycki komenderował dalej: �jesteście 1 pluto�
nem I Kompanii Kadrowej. Dowództwo obejmuje Kazi�
mierz Herwin Pi�tek. I tak szło dalej: pluton drugi, trze�
ci, czwarty...

Zorganizowan� w ten sposób Kompani� Komen�
dant Piłsudski pożegnał krótko i serdecznie: � Żegnaj�
cie, chłopcy!

I tak oto wszedłem w służb� „pani wojenki". Nade�
szło wreszcie oczekiwane wypowiedzenie wojny przez
Austro�W�gry Rosji. 6 sierpnia o godz. 3 rano nast�pił
pami�tny wymarsz z Krakowa.

Była już 9.45, kiedy znaleźliśmy si� przy komorze
celnej w Michałowicach.

Poza koszarami i urz�dem celnym był tu urz�d pocz�
towy, sklep spożywczy, piekarnia, masarnia, restauracja
oraz budynki mieszkalne. Znajdował si� tu także plac, na
którym odbywały si� targi zbożowe dwa razy w tygodniu. Obok po�
stawiono gł�bok� studni� obmurowan� wewn�trz cegł�.

(na podst. „Historia Michałowic" Wł. Barana)

Nike Legionów, mul. J. Malczewski

Oleandry, sierpień 1914

� Baczność, prezentuj broń! W prawo patrz! Zakomenderował
Kasprzycki, witaj�c w ten sposób Królestwo. Jeszcze par� okolicz�
nościowych słów, par� obalonych słupów granicznych i już � po�
przedzeni przez patrol kawaleryjski „Beliny" � maszerowaliśmy
szos� w gł�b kraju, który mieliśmy wyzwalać. Nasadziliśmy bagne�
ty i posuwaliśmy si� na „czuj duch", wypatruj�c cienia nieprzyja�
ciela. Ale letni dzień tchn�ł spokojem � nie było ani Rosjan, ani Au�
striaków. Kraj wydawał si� bezpański... Z nadjeżdżaj�cego z prze�
ciwka powozu wychyliła si� jakaś starsza, siwowłosa dama. Z za�
skoczeniem w oczach spogl�dała na nasze karabiny, błyszcz�ce ba�
gnety, mundury, orzełki. Spytała, kim jesteśmy. A nasz� odpowiedź,
że żołnierzami polskimi, powtórzyła z jak�ś rzewności� w głosie...
I podniósłszy r�k�, ze słowami: � Niech was Bóg prowadzi! � uczy�
niła nad nami znak krzyża. Poczuliśmy si� jakoś wzruszeni i sko�
mentowaliśmy, że musiała pami�tać rok 1863.

Stefan Pomarański � uczestnik I Kadrowej pisał: „ Na biwak
Kompania zatrzymała si� we dworze w Michałowicach, gdzie go�
ścinny gospodarz przygotował nam obiad.

Nast�pnie ruszyliśmy naprzód, niszcz�c wsz�dzie rosyjskie napisy,
rewiduj�c rz�dowe domy, konfiskuj�c znalezion� tam broń. Tutejszy
patrol natkn�ł si� na dwa nagany, którymi oficerowie uzupełnili swe

wyekwipowanie. Zaraz w Michałowicach zaci�gn�ło si� w nasze sze�
regi kilku ochotników.

(na podst. „Historia Michałowic" Wł. Baran).
Nieprzyzwyczajonym ci�żył karabin, dokuczał skwar,

kurz, pragnienie. Wielk� pomoc� w tym marszu był
śpiew, przy którym zapominało si� o wspomnianych do�
legliwościach. Wszystkie jednak śpiewki zakasowała na�
gle piosenka dolatuj�ca z końca kolumny:

Raduje si� serce,
Raduje si� dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa
Na Moskala rusza!
Dana moja dana
Ojczyzno kochana
Nie masz to jak Pierwsza, nie!
Ułożył j� Tadeusz Oster�Ostrowski, który z powodu

niskiego wzrostu i krótkich nóg maszerował w ogonie ko�
lumny.

Zacz�ł padać deszcz. I Kompania Kadrowa, troch�
niepewna, jak j� przyjm� � wkroczyła do Słomnik. Tym�

czasem to pierwsze w Królestwie Polskim miasteczko zgotowało
nam serdeczne powitanie. Mieszkańcy ugościli, czym kto miał, i za�
pewnili po stodołach królewskie, po całodziennym marszu, spanie.

Tak oto, całkiem sielsko, upłyn�ł mi ów pami�tny pierwszy
dzień wojny.

Major Michał Tadeusz Brz�k�Osiński zmarł w Radomiu 12
września 1983 r., maj�c 91 lat, jako ostatni żołnierz I Kompanii
Kadrowej.

Wymarsz I Kadrowej z Oleandrów 6 VIII 1914; mal J. Kossak

Po przebogatym życiu spocz�ł na radomskim cmentarzu, w Kwa�
terze Legionów, wśród towarzyszy broni.

Nim jednak odszedł zaproponował przed laty... (c.d str. 8)

Sprzeczność w relacjach z przemarszu przez Michałowice zawart� we wspo�

mnieniach T. Osińskiego i St. Pomarańskiego, spróbujemy wyjaśnić w przy�

szłości.

Na podstawie W. D�bkowski „Legionista i Piłsudczyk" � T. ,, Brz�k "Osiński �

Oficyna Wydawicza RYTM� 2003.

Władysław Belina�Prażmowski (1888�1938), ułan�legiornista, wysoki urz�dnik państwowy.
Działacz niepodległościowy, w czasie I wojny światowej dowodził kolejno szwadronem, dywizjo�
nem, a od grudnia 1915 r. 1 pułkiem ułanów Legionów Polskich. Od października 1918 r. dowódca
Brygady Kawalerii, od listopada 1920 r. w rezerwie. Od lipca 1931 do stycznia 1933 r. prezydent
Krakowa, a nast�pnie, do kwietnia 1937 r., wojewoda lwowski.

Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew" (1891�1978), działacz niepodległościowy, gen. dyw.
Oficer Zwi�zku Strzeleckiego, w I Brygadzie Legionów oficer sztabu. Od września 1915 r ko�
mendant naczelny POW. W Wojsku Polskim od listopada 1918 r.: pocz�tkowo adiutant gene�
ralny J. Piłsudskiego, od lipca 1923 r. w Sztabie Generalnym, nast�pnie w Biurze ścisłej Rady
Wojennej, od marca 1927 r. d�ca 19 Dywizji Piechoty. Od lata 1933 r. I wiceminister, a po
śmierci J. Piłsudskiego ostatni przed wojn� minister spraw wojskowych. Od września 1939

� na emigracji, gdzie uczestniczył w powołaniu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Od
1954 r. w Kanadzie.

Kazimierz Herwin�Pi�tek (1886�1915), absolwent Wydziału Filozoficznego UJ, członek
Zwi�zku Strzeleckiego, kapitan Legionów Polskich, d�ca 1 Kompanii Kadrowej po Kasprzyckim,
nast�pnie II batalionu 1 pp oraz V batalionu I Brygady. Zmarł 20 V 1915 r. z ran odniesionych dzień
wcześniej w bitwie pod Kozinkiem.

Michał Tadeusz Brz�k�Osiński (1892�1983) wybitny piłsudczyk, żołnierz I Kompanii Kadro�
wej, później 1 pułku ułanów Wł. Beliny�Prażmowskiego, za bohaterstwo w wojnie polsko�rosyjskiej
1920 r. odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militarii V Klasy, poseł na Sejm z ramienia BBWR,
działacz Zwi�zku Legionistów, bliski współpracownik płk. Walerego Sławka � najbardziej zaufane�
go człowieka Komendanta.
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by w Radomiu, dawnej stolicy guberni, na Rynku, w miejscu ustawionej ongiś przez zaborców szubienicy, wznieść

POMNIK CZYNU LEGIONÓW

W celu zasi�gni�cia opinii
co do wygl�du monumentu,
udał si� do Komedanta. Pił�
sudski nie potrzebował wiele
czasu, by ocenić przyniesio�
ne projekty. Przekładaj�c ko�
lejne arkusze, powtarzał tyl�
ko jedno słowo: „świństwo".
Stwierdziwszy nast�pnie,
że czyn Legionów najlepiej
wyraża sam żołnierz, wr��
czył Osińskiemu mały pos��
żek legionisty z karabinem
u nogi. Autorem tej rzeźby
był Włodzimierz Koniecz�
ny � krakowski rzeźbiarz, grafik i rysownik � w czasie I
wojny oficer I Brygady Legionów. Stworzył j� w okopach,
w przeddzień bitwy pod Kostiuchnówk�, na Wołyniu. Za
model posłużył mu jeden z kolegów żołnierzy. Nazajutrz �

5 lipca 1916 r., po�
legli obaj, a rzeźb�
podarowali legio�
niści Piłsudskiemu
na imieniny.

Radomski po�
mnik jest jej po�
wi�kszon� kopi�.
Pierwotnie odlano
go ze spiżu uzy�
skanego z czterech

austriackich armat zabranych z Krakowa. Odsłoni�cie mia�
ło miejsce w sierpniu 1930 r., podczas dorocznego zjazdu le�
gionistów. W 1940 r. pomnik zburzyli hitlerowcy, a żołnie�
rza wywieziono gdzieś potajemnie.

Kilka lat temu odsłoni�to pomnik ponownie, wykonuj�c
now� rzeźb�. Ku zaskoczeniu zgromadzonych uroczystość
rozpocz�to przy pustym cokole. Legionista nie zd�żył... Po�
dobnie jak Piłsudski, który zaproszony na pierwsze odsło�
ni�cie � też si� spóźnił...

Żołnierza w końcu dowieziono i na oczach zebranych, za
pomoc� dźwigu, ustawiono na cokole.

Można to sprawdzić � najlepiej w południe, gdy zegar na
ratuszowej wieży gra „Alleluja" Mikołaja z Radomia � naj�
wi�kszego kompozytora polskiego średniowiecza.

Opr. na podst. artykułu Łukasza Zaborowskiego

z radomskiej „ Gazety Akademickiej " 2003

E.K.

I i II Pomnik Czynu Legionów w Radomiu i podobny w charakterze Pomnik Legionów w Kielcach
� obydwa umiejscowione w stolicach dawnych gubernii rosyjskich obejmuj�cych swym zasi�giem Michałowice

KPT. KAZIMIERZ „HERWIN" PITEK
W życiu każdego człowieka s� pewne

zdarzenia, miejsca i zwi�zane z nimi oko�
liczności, które decyduj� o jego losie i ży�
ciu. Dla Kazimierza „Herwina" Pi�tka, ta�
kim szczególnym zdarzeniem okazała si�
znajomość z Józefem Piłsudskim i wst�pie�
nie do Zwi�zku Strzeleckiego, zaś miej�
scami � Kraków, Michałowice i Konary,
w obszarze których zamkn�ło si� całe jego
życie. Urodzony w Krakowie 2 marca 1886
r., po ukończeniu Gimnazjum św. Jacka, w
latach 1906�1910 studiował na Wydziale Fi�

lozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, podejmuj�c nast�pnie
prac� w charakterze konserwatora zabytków w Muzeum Narodo�
wym w Krakowie. Wst�piwszy w lutym 1912 r. do Zwi�zku Strze�
leckiego, ukończył wyższy kurs oficerski. Niebawem awansował
na stopień komendanta oddziału Kraków�Podgórze, staj�c si� jed�
nocześnie współorganizatorem okr�gu krakowskiego. O jego zdol�
nościach taktycznych świadczyć może fakt wyznaczenia „Herwi�

na" przez Józefa Piłsudskiego na dowódc� I Kompanii Kadrowej.
Jednak ze wzgl�du na niestawienie si� � po otrzymaniu karty mobi�
lizacyjnej � do armii austriackiej, co uznane mogło być za dezercj�,
dopiero po przekroczeniu granicy zaborów w Michałowicach, mógł
przej�ć dowództwo po Tadeuszu Kasprzyckim. Oficjalnie nast�pi�
ło to w Miechowie i 12 sierpnia 1914 r. „Herwin" Pi�tek na czele
I Kompanii Kadrowej wkroczył do Kielc, dost�piwszy tym sa�
mym najwyższego w owym czasie wyróżnienia, stanowi�cego bez
w�tpienia przepustk� do historii. To od Michałowie rozpocz�ł si�
jego szlak bojowy, który przez Kielce, Laski, Krzywopłoty, Uli�
n� Mał� i Łowczówek zaprowadził go do walk pozycyjnych nad
Nid�.

19 maja 1915 r. śmiertelnie ranny w bitwie pod Konarami, nie�
daleko wsi Kozinek, zmarł nazajutrz, nie odzyskawszy przytom�
ności.

Śmierci nigdy si� nie bał, a jego podkomendni wspomninali,
że zawsze szedł odważnie, nie kryj�c si� przed ostrzałem wroga.
Wci�ż jednak nurtowało go wewn�trzne przekonanie, że z woj�
ny nie wróci.
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Przed odejściem na front, zapytany przez dyrektora muzeum
Feliksa Koper� o przyczyn� porz�dkowania swego stanowiska
pracy w sposób sugeruj�cy rozstanie si� z nim na zawsze, odpo�
wiedział: , ja już z tej wojny nie wróc�". Cz��
sto też prosił kapelana wojskowego, by pocho�
wano go razem z jego strzelcami.

W P�cławicach na skraju jaru, obok lasu
d�bowego na gruncie rolnika Stanisława Wit�
kowskiego, obok „Herwina" Pi�tka w pojedyn�
czych mogiłach spocz�li: Mieczysław Kwie�
ciński „Oset", Mieczysław Brodowski „Mie�
czysławski", Ludwik Niwiński i Józef Dy�
l�g oraz nieznany żołnierz. Miejsce pochów�
ku „Herwina" otoczono brzozowym płotkiem,
a na krzyżu, również brzozowym, umieszczo�
no tabliczk� z napisem „Tu spoczywa ś.p. kpt.
Kazimierz „Herwin" Pi�tek, oficer I Brygady
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Po�
legł 19 V 1915 r. w boju pod Kozinkiem". Był
to ostatni ślad, jaki po nim pozostał.

Pami�ć o „Herwinie" przetrwała w wie�
lu ksi�żkach, czasopismach, wspomnieniach
z tego okresu i w wierszach. Zachowały si�
zdj�cia z czasów bojów I Kadrowej, a na nie�
których utrwalono miejsce jego spoczynku.

Imieniem „Herwina" nazwano krakowsk�
ulic� i most na trasie z Krakowa do Kielc. Po�
wstała też legenda o tym dzielnym żołnierzu
Józefa Piłsudskiego.

Po I wojnie światowej, na skutek dzia�
łań podj�tych przez władze Odrodzonej Pol�
ski, zatroszczono si� o poległych legionistów.
W Górach P�chowskich koło Klimontowa
powstał cmentarz z obeliskiem upami�tniaj��
cym bitw� pod Konarami, gdzie odbywały si� rocznicowe uro�
czystości organizowane przez ugrupowania strzeleckie. Mimo to
grób „Herwina" znikn�ł... Szcz�tki kilku pogrzebanych tam le�
gionistów ekshumowano do grobów rodzinnych, a o pozostałych
pami�tano coraz mniej.

Druga wojna światowa, okupacja, a potem długi okres, w któ�
rym czyny Legionów Piłsudskiego wykreślono z historii Polski,
odsun�ły spraw� tej nekropolii legionowej na czas dalszy.

Powstanie III Rzeczypospolitej pozwoliło rodzinie Kazimierza
Pi�tka wznowić starania o przywrócenie mu należytej czci i pa�
mi�ci. Najważniejszym zadaniem stało si� teraz odnalezienie jego

mogiły.
Wieloletne poszukiwania i rozmowy z mieszkańca�

mi P�cławic nie dały konkretnych rezultatów. Utrzy�
mywano, że szcz�tki legionistów dawno st�d zabrano.
Korespondencja rodziny, z bardzo zaangażowanym
w t� spraw� ówczesnym wojewod� świ�tokrzyskim,
p. Wojciechem Lubawskim, doprowadziła do rozwi�za�
nia owej niewiadomej. Z jego bowiem polecenia zo�
stał, przez p. dr Urszul� Oettingen, opracowany ży�
ciorys Kazimierza Pi�tka, zawieraj�cy omówienie
jego ostatniego pochówku. Z publikacji tej wynika,
że szcz�tki legionistów z P�cławic i okolicy przenie�
siono na przełomie 1917�18 r. na tymczasowy cmen�
tarz w Samotni, zaś po jego likwidacji w 1938 r. gro�
by „Herwina" oraz trzech innych legionistów zna�
lazły swe miejsce na cmentarzu w Górach P�chow�
skich.

Pani Urszula Oettingen tak opisuje t� ostatni� dro�
g�: Odbyła si� uroczystość przygotowana przez mło�
dzież. Śpiewano żołnierskie pieśni, recytowano wier�
sze, przemawiali wojskowi. Do małych drewnianych
skrzynek wkładano szcz�tki ekshumowanych. Do
jednej, nieco wi�kszej, złożono K. Herwina�Pi�tka.
Trumny umieszczono na wozach. W ciszy i skupieniu
sun�ły w ostatniej drodze prochy poległych. Mijali
okolice, gdzie przed ponad dwudziestu laty na wzgó�
rzach, w parowach i lasach ziemi sandomierskiej od�
dali swoje życie... Dotarto do celu. W cz�ści central�
nej przed pomnikiem pochowano szcz�tki K. Herwi�
na�Pi�tka. Na lewo od wejścia pozostałych trzech le�
gionistów. Nie wiadomo, gdzie zapodział si�, podpi�

sany nazwiskiem kapitana Pi�tka, głaz z cmentarza w Samotni.
Dziś, pod obeliskiem, tablica ufundowana przez rodzin� informuje
o miejscu spoczynku Komendanta I Kompanii Kadrowej.

Corocznie, na cmentarzu w Górach P�chowskich, w czasie ju�
bileuszy bitwy pod Konarami i Świ�ta Niepodległości, odbywa�
j� si� uroczystości patriotyczne organizowane przez władze gm.
Klimontów. Tak zakończyła si� doczesna droga kpt. K. „Herwina"
Pi�tka, który spocz�ł wśród „swoich strzeców".

Jest jeszcze jedna tablica po�
świ�cona pami�ci „Herwina"
w kaplicy na cmentarzu w Strze�
glicach, któr� ufundował Zwi��
zek Strzelecki z Kielc. Nie ma
jednak żadnych dowodów na
to, że został tu pochowany.

W 1918 r. Kazimierz „Her�
win" Pi�tek otrzymał pośmiert�
nie stopień majora piechoty,
a par� lat później przyznano
mu Order Virtuti Militari V kl.
i Krzyż Niepodległości.

Napisał Jan Jasicki
� syn siostry przyrodniej

„Herwina " Pi�tka.

Cytat i portret pochodz� z publikacji
„ Grób Herwina " Urszuli Oettingen,

wyd. „ Jedność " Kielce 2001 r.
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SKI Marian Witalis „Marian Burkacki"; OSTROWSKI
Tadeusz „Oster"; PAWŁOWSKI Janusz „Józef";
PLATONOFF Zygmunt Antoni „Plater";
POMARAŃSKI Stefan „Borowicz"; PRZEPAŁKOW�
SKI Zygmunt „Młot"; RETTINGER Wacław Kazi�
mierz „Graba" (później Ł�cki Wacław); SMOLEŃSKI
Marian Józef „Kolec"; SPITZBARTH Artur „Jerzy";
STRZELECKI Kazimierz „Kazik"; SUJKOWSKI
Zbigniew Bronisław „Bolko"; SZYMAŃSKI Roman
Władysław „Tewański"; WAGNER Adam Wilhelm

„Werner"; ZEMBRZUSKI
Konrad „Bury".

Trzeci pluton
CIECIERZYŃSKI Zbi�
gniew „Zbych"; DBKOW�
SKI Zygmunt „Korczak";
FERENCOWICZ Józef
Bohdan „Krzesz"; FE�
RENCOWICZ Władysław
„Graf"; GAJEWSKI Stani�
sław „Stanisław Mokrski"
„Chłop"; GIEYSZTOR

Stanisław „Szachowski"
„Pionek"; GŁODOWSKI Tadeusz „Boruta"; JAKU�
BOWSKI Andrzej „Łokietek"; KAMIŃSKI Mieczysław
Anastazy „Marek", „Obotrycki"; KUCZYŃSKI Jan
„Zygmunt"; MALINOWSKI Jan „Rudzki"; MORRIS�
�MALCOLM Jerzy „Poraj"; POMARAŃSKI Zygmunt
„Brzózka"; RADOMSKI Jerzy Cyryl „Niemira";
STASZEWSKI Józef „Krowajtys"; SZCZEPANOWSKI
Józef „Jan Wojno"; SZUBERT Franciszek „Moździń�
ski"; TARNASIEWICZ Edmund Wacław „Heldut";
TR
BIŃSKI Jerzy „Czarny"; WORONICZ�HEGEDE�
USZ Brunon Aleksander „Jerzy"; WOROSZ Henryk
Bolesław „Bolek"; WOŹNIAK Józef „Sokołowski".

Czwarty pluton
BŚKOWSKI Leon Stanisław „Kirkor"; BRYZEK
Aleksander „Kłos"; CHMIELEWSKI Czesław „Rafał";
CZAYKOWSKI Eugeniusz „Tomasz Jastrz�bski";
DŁUGOSZOWSKI Bolesław Ignacy Florian „Wienia�
wa"; DOLEŻKO Franciszek „Franciszek Bogdano�
wicz"; GŁAZOWSKI Stanisław „Sokół"; HAPICZUK
Jan Michał; HILLER Stanisław Kazimierz „Ignacy
Nowak"; JABŁOŃSKI Konstanty Piotr „Kostek", „Stu�
dent"; JACHIMOWSKI Stanisław „Czarny"; JASIŃ�
SKI Ignacy „Zawisza"; KOWALSKI Wincenty „Huk";
KRYSIŃSKI Alfons Antoni „Walenty"; Ł
GOWSKI
Czesław „Średnicki"; MOLENDA Andrzej

Pierwszy pluton
ALMSTAEDT Hugon Karol Jan „Puchacz"; BUSLER
Kazimierz Karol „Karol Magoski"; CIUPIAŁ Józef
„Bukowski"; ENGLERT Adam Wincenty „Judym"
„Żołnierz"; FRYDRYCH Marian Ludwik „Szulc", „Lu�
dwik Wielgat"; GŁOWACZ Eugeniusz Józef „Zenobi",
„Ojstaszewski"; GOEBEL Kazimierz „Fryderyk", „Ta�
ternik"; IDZIKOWSKI Karol „Babinicz"; JANISZEW�
SKI Lucjan Karol „Pluch"; JANKOWSKI Stanisław Jan
„Ziemowit"; JANKOWSKI Stefan Jan „Wernyhora";
JÓŹWIK Stefan „Stefan�
jusz" „Stecki"; KARSKI
Kazimierz „Jur"; KAR�
SKI Mieczysław „Witeź";
KELM�KOPERCZYŃSKI
Juliusz Leopold „Witold
Jurski"; K
BŁOWSKI
Stanisław „Kuźnicki Kazi�
mierz"; KNOBELSDORF
Leon „Kruk"; KRZYMOW�
SKI Jerzy Bolesław Leon
„Bajka"; KUŚMIERSKI
Kazimierz „Leonard";
LADA Eugeniusz „Potok";
MARUSIEŃSKI Mieczysław Józef Klemens „Lelum"
„Brunon"; MISIEWICZ Jan „Roch"; NAPIÓRKOW�
SKI Aleksander „Kordian"; OSIŃSKI Michał Tadeusz
„Brz�k"; PISARSKI�SZRENIAWA Jerzy „Kmicic";
ROZMARYNOWSKI Władysław Stefan „Stefan
Żarski"; STARZYŃSKI Józef „Paweł"; SZELIGOWSKI
Bohdan Alfons „Ratajko"; WITULSKI Ksawery Józef
„Osiecki"; WOJEWÓDZKI Sylwester „Stefan"; WOJ�
TULEWICZ Walerian „Achilles"; WOLSKI Stefan
„Bolesław".

Drugi pluton
AUGUSTYNIAK Mieczysław Sylwester „Czarnec�
ki"; BASZKIEWICZ Władysław „Baśka"; BOBA
Edward Stanisław „Żbik"; BOERNER Ignacy „Emil";
BYSTRZYŃSKI Wiktor „Skrzetuski"; CASPAERI�
�CHRASZCZEWSKI Tadeusz Marceli „Lech"; DŁUŻ�
NIAKIEWICZ Janusz Wacław „S�p"; DOBRO WOL�
SKI Henryk „S�k"; DZIEMBOWSKI Adam Kazimierz
„Huragan"; GLIŃSKI Jerzy „Eustachy"; GRZYBOW�
SKI Franciszek „Kruk Biały"; HOROSZKIEWICZ
Roman „Woynicz"; KAMIEŃSKI Kazimierz „Luboń";
KASZUBSKI Tadeusz „Kowalewicz"; ŁANNIC�
KI Stefan „Poznańczyk"; MACISZEWSKI Seweryn
Władysław „Wład"; MANSPERL Bronisław „Haber";
MIERZEJEWSKI Bolesław „Strzecha"; ORZECHÓW�

„KADRÓWKA" WEDŁUG PLUTONÓW:

Przejście graniczne przy komorze celnej w MichalowicachI Kadrowa w akcji.
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„Olszewski"; MOMOT Wiktor „Brawura";
NOWAK Aleksander „Hauke"; OBERG Jan „Bor�
gjasz"; OGNIEWSKI Kacper „Kosiński Henryk";
PARCZYŃSKI Stanisław Tadeusz „Młot"; STA�
CHLEWSKI Bohdan Kazimierz „Dań"; STACHLEW�
SKI Bronisław Piotr „Wiesław", „Filozof"; TARNOW�
SKI Marian „Winicjusz"; WIŚNIEWSKI Tadeusz
Antoni „Szabelski"; WOŹNIAKOWSKI Jan Stefan
„Czywar"; ZALEWSKI Marcin „Nał�cz"; Zieleniewski
Tadeusz „Kalina".

Brak informacji o przydziale do plutonu
BEKRYCHT (Beckricht) Zenon „Głowiński";
BUCZMA Adam; FABISZEWSKI Stefan „Tadeusz";
JAKUBOWSKI Antoni „Sabin"; JAREMA Józef,,
Ziutek"; KILICH Jan „Kufel"; KLIMEK Piotr „Rola";
KONARSKI Aleksander „Wyrwicz"; KOSIŃSKI; KO�
WALCZEWSKI Ignacy „Marian S�piński";
KOWALCZUK Leon „Lew"; KOWALSKI Czesław
„Sylwek"; LAZARINI de COLONNA Edmund
„Powiślak"; ŁUCKI Jan „Podobiński"; MAKOWSKI
Wincenty „Andrzej Wilk"; MANICKI Bronisław
„Łamigłowa"; NODZEŃSKI Michał Włodzimierz „Ja�
strz�biec"; PALKIJ�GRECHOWICZ Stanisław;
PGOWSKI Bolesław „Orwicz"; RENIK Józef
„Kiryło"; SARNOWSKI Wacław „Głowacki";
STEFAŃSKI Mieczysław „Bojanek"; SZAPELSKI

Feliks; ŚWIDERSKI Jan „Leszek"; TOMCZYK
Leopold „Glinka", „Gliniecki"; „Walgierz" (żołnierz
o nieustalonym nazwisku); WENDORFF Stefan
„Konopka"; WINIARZ Jerzy Edward; ZADWORNY
Adam „Zamorski".

Patrol konny
Władysław PRAŻMOWSKI („Belina"); Janusz
GŁUCHOWSKI („Janusz"); Antoni JABŁOŃSKI
(„Zdzisław"); Zygmunt KARWACKI („Bończa");
Stefan KRAK („Dzudzieniec"); Stefan KULESZA
(„Hanka"); LUDWIK Skrzyński („Kmicic");
Edward KLESZCZYŃSKI („Dzik").

Patrol sanitarny
Mieczysław RAJS („Rewajtis"); Władysław
STRYJEŃSKI („Bystram"); Miłosz GRÓDECKI
(„Oskierka"); Stanisław ROUPPERT („Teodor").

Podoficerowie
Michał WIERUSZEWSKI („Zagończyk"); Eustachy
DBROWIECKI („Wirski"); Franciszek
POLNIASZEK („Nowopoliki").

przyg. Stanisław Piwowarski

fot. własn. W. Kałwa

IDĄ...
Kraków, 12 sierpnia, 1914

(Is) Idą... W karnym ordynku, oddział za oddziałem, 
wkraczają na teren do niedawna jeszcze odgraniczony.

W gorących promieniach sierpniowego słońca błę-
kitnieją szare mundury, połyskują lufy karabinów, sre-
brzą się i migocą orzełki białe na czapkach.

I znów, jak przed pięćdziesięciu laty trąbka strzelecka 
dzwoni w górach świętokrzyskich, znowu gromki śpiew 
strzelca uderza w Miechów, o gąszcze, o skały Ojcowa.

Zbudziły się echa drzemiące tam w lasach od pół-
wieka – a nocą, cudną nocą polskiej jesieni na spotka-
nie tych młodych zastępów wychodzą z mogił  cienie 
przodków, co w głodzie i krwawym trudzie, lichą broń 
dzierżąc w rozpaczliwej walce zasłali kośćmi swemi tę 
ziemię od Kalisza po Kielce, od Lublina po Łomżę...

Takie dalekie czasy, a prawie tak bliskie. Zda się, jak-
by to było wczora...

Idą strzeleckie drużyny w zwartych szeregach. Idą 
z jedną myślą i z jednym hasłem na ustach.

Z ogniem i żelazem. Z ogniem w łonie, z żelazem 
w krzepkiej dłoni. Idą, aby młodość swą, swój zapał 
hartowny, swą siłę orężną i niezłomną nadzieję nieść 
w ofi erze świętej nieśmiertelnej idei.

Strzelcze polski, żołnierzu młody, który ruszasz 
w bój! Czekałeś tego hasła przez lata, śniłeś swój „sen 
o szpadzie”, pracowałeś w męskim trudzie, tężyłeś ra-

mię i hartowałeś wolę – milczący i karny mimo utrud-
nień i wstrętów, czynionych ci przez tych, co nie pojęli 
Twej idei, co głusi byli na szum nadciągającego huraga-
nu i niezdolni dostrzec w krótkowidztwie swojem, że 
na zegarze dziejów wskazówka dobiega godziny prze-
łomu. Ty zaś rozumiałeś, że nie sama praca podwaliną 
jest bytu narodowego, lecz orężna moc i duch rycerski 
są dźwignią i podporą konieczną.

I teraz idziesz spełnić Swą powinność.

*   *   *
A my, którzy sercem i myślą towarzyszymy Twemu 

pochodowi wołamy Ci na drogę:
Idź i zwyciężaj!  Budź śpiących, krzep zwątpiałych 

i słabych!
Abyśmy poczuli się jednolitym narodem, gdzie każ-

dy gotów bez wahania spełnić swój obowiązek. Aby-
śmy ramię przy ramieniu stanęli do walki z przemocą, 
zgodnie, karnie, jednomyślnie, z tą wiarą, co w sercu 
polskim nigdy nie gaśnie.

Idź strzelcze młody! A my rozważnie, bacznie 
i z męska otuchą patrzymy w przyszłość, która wśród 
burz dziejowych nam błyska. Niech serca płoną lecz 
głowa niech będzie chłodna, byśmy badali i ważyli 
sprawę – a zważywszy, dokonali czynu z tą zgodną 
nieprzepartą mocą świadomego narodu!

„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY” – Kraków, czwartek 
dnia 13 sierpnia 1914; rys. IKC – 7 sierpnia 1914.



15

„Póki imię Polski nie zniknie na świecie,
póki choć jedno serce polskie bić na nim będzie,

póty nie zgaśnie serdeczna, wdzięczna pamięć
o pierwszych żołnierzach Wolnej Niepodległej Polski.”

(-) Józef Piłsudski

Gdy rankiem 6 sierpnia 1914 r. wyruszyliśmy z Ole-
andrów, byliśmy pełni zapału i niewzruszonej wiary 
w słuszność naszej sprawy.

Wychowywani od lat w organizacjach niepodległo-
ściowych, w atmosferze przygotowań do walki orężnej 
z caratem o wolność Narodu i zapatrzeni w świetlane 
przykłady czynów poprzedników naszych na tej dro-

dze, żołnierzy 1830 i 1863 r. – nie wątpiliśmy, że wystąpienie nasze 
pociągnie za sobą masy, stając się bodźcem powszechnego porywu do 
walki z Rosją.

Rzeczywistość nie spełniła jednak naszych nadziei i już wkrótce dała 
nam przeżyć gorzkie rozczarowanie pod tym względem. Zbyt rychło, 
niestety, przekonaliśmy się, że społeczeństwo Kongresówki nie zgadza 
się na ogół z politycznymi założeniami idei Legionów, a często nawet 
wyraźnie się im przeciwstawia.

Wtedy bolało nas to i oburzało i dlatego np. sławne kazanie wysłucha-
ne przez nas w dniu 8 sierpnia 1914 r. w czasie sumy w kościele w Ksią-
żu Wielkim, musiało lec, jak głaz na duszy każdego chyba kadrowca.

Dziś, z perspektywy (...) lat, dzielących nas od tej chwili widzimy, że 
tragiczne niezrozumienie nas przez społeczeństwo, było w ówczesnych 
warunkach nieuniknione.

Wszak walka z Rosją, którą podejmowaliśmy, była w oczach tego 
społeczeństwa, w dzielnicy zagrożonej okupacją niemiecką, bądź co 
bądź, walką po stronie Niemiec, którym nie ufało ono i dla których 
miało uczucie nienawiści, aż nadto uzasadnionej, a opartej na najgłęb-
szym nieomylnym instynkcie polskiej duszy.

(...) Dopiero (...) otwarte przejście Legionów do rozszerzającego się 
podówczas frontu antyniemieckiego, zdołało stopić lody politycznych 
uprzedzeń, z jakimi spotkała się Kadrówka i w ogóle Legiony.

Nie polityczne tedy i – wobec słabości sił – nie wojskowe osiągnięcia, 
decydują głównie o wiekopomnym znaczeniu czynu 6 sierpnia.

Znaczenie to polega przede wszystkim na obudzeniu duszy polskiej 
przez ten czyn właśnie – od dawna uśpionego choć wiecznie żywego – 
kultu żołnierza, kultu własnej narodowej siły zbrojnej.

Potępiając „szaleńców” za „lekkomyślność” lub „błędną orientację” 
czy choćby tylko ustosunkowując się do naszych haseł obojętnie – mi-
mo wszystko patrzono na nas od początku, jako na „swoje” polskie 
wojsko. A przecież nie ma i nigdy chyba nie było Polaka, któremu by 
na widok dawno czy nigdy niewidzianego munduru żołnierza polskiego 
nie zadrgało serce... Nawet, jeżeli mundur ten – to tylko lichy drelich 
Kadrówki...

I dlatego nam to właśnie, po raz pierwszy od lat dziesiątków, przy-
padł w udziale zaszczyt i szczęście obserwowania cudu odradzania się 
miłości Narodu dla Armii, (...) na widok naszych drelichów, naszych 
orzełków i naszych twarzy. Na dźwięk naszej dziarskiej czy smętnej, lecz 
zawsze szczerej i swojskiej żołnierskiej piosenki. Miłości silniejszej niż 
wszystkie różnice orientacyjne i polityczne animozje.

 Reszty dokonało później poświęcenie i bohaterstwo Legionów oraz 
ich wierna służba Ojczyźnie. I gdy, za zrządzeniem Opatrzności, runęły 
w gruzy trony wszystkich trzech zaborców, (...) a wojna polska prze-
stała nareszcie być wojną po czyjejś stronie – miłość Narodu dla Armii 
była już powszechna, przemożna i nieograniczona. Jest taką do dziś. 

JUBILEUSZOWY XL (25) MARSZ SZLAKIEM I KOMPANII KADROWEJ
Kraków–Kielce (przez Michałowice), 6–12 sierpnia 2005 roku

Przedstawiony poniżej materiał jest przedrukiem fragmentów wspomnień, związanych z pobytem w Michałowicach  byłych żołnierzy I Kompanii Kadrowej, 
spisanych przez nich z okazji dwóch jubileuszy wymarszu – 20-lecia (1934) i 25-lecia (1939), które szczególnie uroczyście obchodzono w całej Polsce.

Kadrowiacy o sobie, „SOWINIEC”, nr 24, czerwiec 2004, 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

I pozostanie tak długo, jak długo istnieć będzie Polska, to jest, da Bóg, 
po wieki wieków.

I my, byli żołnierze Kadrówki, którzyśmy (...) jako garść stu kil-
kudziesięciu „szaleńców” w samych drelichach tylko, bez płaszczów 
i żołdu, bez karabinów maszynowych i nawet bez zapasowej amunicji, 
a tylko z wiarą w sercu wyruszali na bój z całą wielką i potężną Rosją – 
jesteśmy dumni, że jako pierwsi żołnierze odradzającej się Najjaśniej-
szej Rzeczpospolitej, znaleźliśmy i przekazali dzisiejszej niezwyciężonej 
Armii Polskiej jej własność i skarb bezcenny – serca braci...

Dr Alfons Krysiński „Walenty”

Leon Bąkowski „Kirkor”
O godzinie 9.45 dosięgliśmy granicy w Michałowicach. 
Budynki graniczne wymarłe, żywej duszy nie widać, 
ani Austriaków, ani Moskali. 

Niezwykle szybko uporaliśmy się ze słupami gra-
nicznymi, usuwając jak najskrupulatniej ślady zabor-
ców – z tą chwilą w naszych umysłach zrodziło się 

niewzruszone przeświadczenie, że wyrwaliśmy już Polskę spod dwu 
zaborców i że ostateczne zwycięstwo jest przed nami, że maszerujemy 
po nie z naszymi lśniącymi w słońcu bagnetami, owiani przepotężną 
wiarą i spowici we własną wewnętrzną moc.

Komenda „stój” zatrzymała nas na pierwszym wzgórzu po prze-
kroczeniu granicy. – Roztaczał się przed nami cudny daleki widok na 
żyzną ziemię kielecką. O, jakże zachłannie my, Królewiacy, tchnęliśmy 
w siebie nareszcie wolne, zdrowe powietrze naszych stron. Patrząc 
na promienne twarze swych towarzyszów czułem, że ześrodkował 
się w naszych duszach i sercach, cały wielki marzycielski romantyzm 
o Polsce. – Ob. Zbigniew Kmdt kompanii, powitał tę ziemię komendą 
„baczność” i kilku mocnymi żołnierskimi słowy. – „Nie rzucim ziemi!” – 
doniosłem echem odbiło się o ściany lasów i wzgórz, w ten sposób koń-
cząc tę nową wzruszającą uroczystość.

I oto taki był mój (–) Wielki Dzień 6 sierpnia 1914 r. – Dzień, który 
po wieczne czasy związał się z imieniem I Kompanii Kadrowej.

Bolesław Długoszowski „Wieniawa”
Następnego dnia, 6 sierpnia ponowny alarm. Kom-
pania stanęła w dwurzędzie na dziedzińcu. Dowódca 
Kompanii złożył raport Komendantowi, który (–) 
przeszedł przed frontem Kompanii. Każdemu z nas 
zajrzał w oczy przechodząc i każdemu z nas od tego 
spojrzenia coś w piersiach zakipiało. Potem przedefi -

lowaliśmy przed Nim, patrząc według komendy w prawo i w spojrze-
niach naszych oddając Mu się bez reszty na wierną służbę. Jej i Jemu. 

I po raz wtóry krew gorącym ukropem zbierała się w jakimś najtkliw-
szym punkcie pod lewą piersią. A potem pomaszerowaliśmy. Dokądże 
to idziemy? 

Kołem szerokim obeszliśmy Kraków (–). Wreszcie wyszliśmy na 
szosę kielecką. Gdzież teraz skręcimy – na prawo do Krakowa, czy 
na lewo?

Kroczący na czele Kompanii Kasprzycki, wyszedłszy na szosę, za-
chodzi na prawo. Rozpacz! Nagle „Zbigniew” rzuciwszy przekornym 
spojrzeniem na Kompanię, zakręcił na lewo. Ku granicy!

Gromkim „hurra!” odpowiedziała na ten zwrot Kompania. Odtąd 
już nie maszerowaliśmy, ale nas coś niosło – coś porywało. Zagrzmiała 
stara strzelecka pieśń „Hej strzelcy wraz!”, potem drugi pluton zahuczał 
pieśnią przez nieodżałowanego Ostera – Ostrowskiego (zginął w 1916 r. 
śmiercią bohaterską) w marszu ułożoną:

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 3(7) i 4(8)/2005]
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Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na moskala rusza.
Ojda! Oj dadana! Kompanio kochana,
Nie masz to jak Pierwsza nie!

Za nim czwarty pluton (–) zaczął wyrykiwać moją, na francuską 
ułożoną nutę:

Człek mądry był, jak rabin,
Na szczyt się wiedzy piął,
Do ręki wziął karabin,
A mądrość rabin wziął...
Kiedy cię serce boli,
Lub duszę kryje mrok,
Zbędziesz się melancholii,
Ćwiczebny młócąc krok.
Więc naprzód z pieśnią zuchu,
A smutek jechał sęk.
Ma człek gnić z dziurą w brzuchu,
Lepiej, by z śmiechu pękł, itd.

Rozśpiewani i rozradowani odwaliliśmy kilka kilometrów, dzielących 
nas od granicy, sami nie wiedząc kiedy i jak. Słupy graniczne minęli-
śmy w milczeniu, maszerując na baczność, salutowani przez gromadkę 
strażników celnych i oddziałek dragonów austriackich, gapiących się 
na nas ze straszliwym respektem. W rozkolebanym lekko terenie, szosa 
powoli wznosiła się ku górze.

Kiedy stanęliśmy na szczycie wzniesienia, skąd szeroki roztaczał 
się widok na północ na Królestwo, Kasprzycki zatrzymał i sfrontował 
Kompanię, a stanąwszy przed frontem, zwrócił się do nas następujący-
mi słowami:

„Koledzy! Weszliśmy na ziemię Królestwa Polskiego, jako pierwszy 
od 31 roku oddział regularnego wojska polskiego. Powitajmyż tę ziemię 
po żołniersku!”

– Bacz-ność! – zakończył swe przemówienie już tonem komendy. 
– Prezentuj broń! Kompania w prawoo – patrz! 
Stanęliśmy wyprężeni, z karabinami usztywnionymi u lewego boku, 

spojrzeniem żołnierskim, jak za Wodzem Naczelnym, tak po ziemi 
przed nami leżącej, po ziemi kochanej wodząc. 

Naprzeciw nas, za skrętem w dół spływającej szosy, w dwurzędzie, 
niby kompania honorowa na nasze powitanie wysłana, stała aleja smu-
kłych, strzelistych – rzekłbyś – również „na baczność” wyciągniętych 
topoli. Żarkie, wysoko już na niebie stojące słońce, kładło swe błogosła-
wiące promienie na tej ziemi, jakby w dreszczu oczekiwania zastygłej, 
na jej łanach złotych i łąkach szmaragdowych, na ukrytych wśród ciem-
nych sadów wioskach, na widniejącym na horyzoncie sosnowym lasku, 
zwierciedliło się w stawie opodal, i w skocznych pętlach rzeczółki, 
a pewno i w naszych dygocących entuzjazmem sercach, jak w rozko-
łysanych pierwszym podmuchem wojennej zawieruchy, najwyższych 
falach morza Polski. 

Baa-czność! – zabrzmiała wreszcie komenda – kolumna czwórkowa 
w lewo – czwórki w lewo zwrot! – kompania – marsz!

Ruszyliśmy naprzód – na Słomniki, Miechów – Kielce – do War-
szawy.

Wędrowaliśmy długie, długie lata, aż wreszcie doszliśmy. Ale wów-
czas w sierpniu 1914 roku, niewielu było takich, co wierzyli, że doj-
dziemy.

Kazimierz Graba „Łęcki” 
Zebrano nas w jednej z sal, Komendant mówił do nas raz jeszcze, 

chodził zdenerwowany i rozgoryczony pod wpływem otrzymanych 
meldunków z pogranicza. Miał wieści złe, „Królestwo zawiodło” mówił, 
„Królestwo milczy... naród nie dojrzał... wy jesteście jeszcze tym naj-
lepszym ziarnem z plew wybranym... na was liczę, przygotujcie się, że 
co dnia mogę wyrwać każdego z was z szeregu, wysłać na pracę ciężką, 
samotną, może na śmierć i męki... Czuwajcie!”

Nosił się wtedy z myślą użycia nas jako emisariuszy w Królestwie po-
jedynczo, w celu wywołania ruchawki partyzanckiej. (–) Przeznaczano 
„Kadrówkę”, na instruktorów i szarże w przyszedłem wojsku – stąd na-
zwa. Nie użyto nas jednak nigdy w tym celu (–) i zmarnowano świetny 

materiał ludzki, gdyż Kompania składała się z wybitniejszych działaczy 
akademickiego Strzelca i Z. W. M. (–) Obywatel Sosnkowski, który nas 
dobierał zapomniał o nas w wirze walk i pracy...

Zostaliśmy więc na stałe szeregowcami – najstarszą kompanią „bro-
daczy”, gdyż golić się nam „przed śmiercią” nie chciało, tak też i ja brzy-
twę swą zostawiłem w Oleandrach, hodując brodę przez pół roku.

Nareszcie w noc z 5-go na 6-ty sierpnia, alarm. Świt szarzał, kiedy 
wyszliśmy na puste błonia. Wzdłuż parku Jordana szliśmy do poprzecz-
nej drogi – serca wszystkim zabiły, bo oto skręcamy w prawo – więc do 
Królestwa – ruszamy raźnym krokiem – pilno było wszystkim.

Długa wędrówka dokoła śpiącego Krakowa przez Prądnik. Rzemienie 
ciężkich austriackich tornistrów z pełnymi nabojnicami wrzynają się 
w nieprzywykłe do rynsztunku ramiona, ale na duszy nam lekko... na-
reszcie czyn! Pierwszy postój, z towarzyszącej bryczki dają chleb. Pocie-
cha naszej Kompanii, pełen werwy i humoru kolega „Oster” Ostrowski 
intonuje świeżo przez niego ułożoną piosenkę (-) „Raduje się serce...”. 
(–) wszystkie zwrotki są Osterka z wyjątkiem jednej, dodanej przeze 
mnie: „a gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to Pierwsza Kadrowa 
gwardyją zostanie”.

(–) Ruszamy ku granicy, giną z oczu wieże Krakowa, przy fortach 
przekraczamy kolczaste zasieki, żołnierze austriaccy patrzą na nas z tę-
pym zdziwieniem, jak na nieznane zjawisko, przepuszczają nas, zostając 
na miejscu. Rzucamy „opiekunów”, idziemy sami; bagnet na broń, sta-
jemy na wzgórzu zielonym przy słupie. Przed nami w dole Królestwo, 
wije się droga ku dworowi w Michałowicach i wsi Michałowicom.

„Zbigniew” Kasprzycki komenderuje; Kompania baczność! W pra-
wo patrz! Obalamy słup, oto nasz paszport graniczny – o godzinie 
9 min. 45 mijamy granicę zaboru.

Aleksander Hauke „Nowak” 
Józef Piłsudski, rzucając do Królestwa oddziały strze-
leckie, rozstrzygnął sprawę przyszłych Legionów pol-
skich, postawił sprawę polską na porządku dziennym.

(–) Wreszcie nadszedł dzień 6 sierpnia. (–) Raport, 
kolumna czwórkowa i marsz! (–) wiedzieliśmy już na 
pewno, że idziemy do Królestwa. (–) Minęliśmy ostat-

ni fort krakowski i wsie za nim leżące, komorę celną austriacką, witani 
wszędzie przez ludność.

Aż oto przed nami ukazały się zabudowania komory celnej w Micha-
łowicach już po drugiej stronie kordonu. Jeszcze chwila, a przekroczy-
my granicę, oznaczoną żelaznym słupem.

Godzina 9 minut 45. „Baczność!” Zabłysły w słońcu wyciągnięte sza-
ble, każdy wyciągał się jak mógł, ażeby godnie wejść na tę ziemię, jak 
przystało na żołnierza polskiego. Słuchając dobrze, można było usłyszeć 
bicie własnego serca, każdy czuł powagę i uroczystość chwili.

Przeszliśmy przez komorę celną w Michałowicach i dalej. Kompanię 
zatrzymano, a kompanijny nasz w serdecznych słowach powitał tę zie-
mię, na której staliśmy.

Na skręcie szosy ukazał się jeździec. Był to Belina. Galopem podjechał 
do kompanijnego, zasalutował szablą i złożył raport, że okolica wolna 
od nieprzyjaciela, a w pobliskim folwarku czeka na nas śniadanie.

W szyku bojowym maszerujemy dalej (–). Zazgrzytały, zaszczękały 
ładowane karabiny, dając nam poznać, że zaczyna się nowe dla nas 
życie.

Po krótkim odpoczynku i posiłku we dworze w Michałowicach, po-
maszerowaliśmy dalej.

Jan Hapiczuk 
Jeszcze nie zaczęło świtać, kiedy zaalarmowano nas 
i zarządzono zbiórkę. (– ) Po chwili maszerowaliśmy 
już pod dowództwem Kasprzyckiego, w stronę ro-
syjskiej granicy. Tu zastaliśmy już austriackich żan-
darmów. Po przejściu granicy Kompania zatrzymała 
się przy przydrożnym krzyżu i tu kapitan Zbigniew 

wygłosił do Kompanii przemowę, nawiązując do walk powstańców 
z roku 1831 i 1863, przygotowując nas jednocześnie do ciężkich walk 
na przyszłość. Po przemowie dowódcy Kompania ruszyła w stronę 
Słomnik.
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Roman Horoszkiewicz „Woynicz”
Pamiętacie jeszcze zapewne wszyscy, Wy którzyście 
tam byli, ten gościniec, co z Krakowa przez Miechów 
do Kielc prowadzi. Ten gościniec, którym maszero-
wały pierwsze nasze Kadrowe Kompanie w sierpniu 
1914 roku.

Kielecki gościniec białą wstęgą dziś łączy Kraków z Kielcami. Biegną 
ku niemu wspomnienia starej wiary... która na nim słupy graniczne, 
znaki niewoli, w proch przydrożny obalała...

– W sierpniu to było...
Szóstego sierpnia 1914 r. rankiem, I Kadrowa Kompania przeszła 

granicę pod Michałowicami...

Konstanty Piotr Jabłoński „Kostek”
Z powątpiewaniem przyjmowaliśmy zapewnienia ko-
mendanta naszego IV plutonu ob. Jana Kruka – 
Kruszewskiego, że tym razem idziemy do Królestwa 
i dopiero przekroczenie granicy dn. 6 VIII 1914 r. 
o godz. 9.45 przekonało nas, że to już naprawdę rozpo-
czynamy walkę o Polskę.

Po przejściu kilkuset metrów poza granice, kmdt Kompanii ob. Ta-
deusz Zbigniew Kasprzycki, przy mogile powstańców 1863 roku polecił 
prezentować broń i uprzedził nas, że odtąd obowiązują nas prawa wo-
jenne.

Po przekroczeniu granicy, w pierwszej wiosce t.j. w Michałowicach, 
zatrzymaliśmy się na obiad.

Ażeby nas nieprzyjaciel nie napadł niespodziewanie, zostały wysta-
wione czujki, zwane wówczas wedetami. Ja zostałem wyznaczony na 
czujkę przy mostku na wschód od szosy.

Oceniając ważność mego zadania, nie tylko wytrzeszczałem oczy na 
wszystkie strony, ale i uchem bacznie łowiłem wszelkie odgłosy.

W pewnym momencie usłyszałem tętent galopujących koni i byłem 
pewny, że to jadą Moskale. 

Odbezpieczyłem więc mego mannlichera i tylko czekałem, kiedy 
będę mógł strzelać do wroga, gdyż uczyli nas w Strzelcu, że amunicji 
marnować nie wolno.

Po chwili, spoza zakrętu drogi wyłoniła się przyczyna mego niepoko-
ju... były to źrebaki, które wyrwały się z podwórza pobliskiego dworu.

Józef Jarema „Ziutek”
Szósty sierpień 1914 roku! (...) Nie mogliśmy doczekać 
się wymarszu z Oleandrów, aby stanąć na ziemi Kró-
lestwa. Próbne alarmy potęgowały zniecierpliwienie, 
wzmagały w nas pragnienie walki, aż wreszcie 6 sierp-
nia 1914 roku – na b. austriacko-rosyjskiej komorze 
celnej w Michałowicach prezentowaliśmy broń z błysz-

czącymi w słońcu bagnetami, przed ziemią, najobfi ciej zroszoną krwią 
bohaterów wszystkich powstań narodowych. Z piersi naszych wzbił się 
ku niebu śpiew: „...do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy”... 
i ruszyliśmy szlakiem, wiodącym na Słomniki, Chęciny i Kielce.

Leon Knobelsdorf „Kruk”
Granica. Przy słupach granicznych siedzi dwóch au-
striackich żandarmów. Przewracamy słupy i wchodzi-
my do Królestwa, na teren wojny. W pewnej odległo-
ści od granicy komendant Kompanii zatrzymuje nas 
i przemawia; znów coś ściska gardło, wyznaczane są 
patrole, krótki odpoczynek. Pluton nasz wyznaczono 

jako służbowy. (...) idziemy na pierwszy patrol. Wracam zawiedziony, 
poza zerwanymi jabłkami w czasie poszukiwania ukrytych oddziałów 
nieprzyjaciela, ani razu nie wystrzeliłem, choć w potrzebie wolno było. 
I tak bez wojny dochodzimy do Słowika pod Kielcami.

Stefan Jóźwik „Stefanjusz” 
(...) Szliśmy w kierunku Królestwa. O godz. 9.45 przekroczyliśmy 
granicę, gdzie kompanijny Kasprzycki, po zatrzymaniu, ogłosił nam 

imieniem Rządu Narodowego stan wojenny. Odśpiewaliśmy „Rotę”, 
naładowaliśmy broń i ruszyliśmy do Michałowic.

Już przed przekroczeniem granicy mieliśmy wiadomości od patrolu 
Beliny, że Moskale wycofali się w ogólnym kierunku na Kielce. We 
dworze w Michałowicach był obiad i po dłuższym odpoczynku masze-
rowaliśmy dalej. Nasz pierwszy pluton ubezpieczał Kompanię od czoła. 
Byłem wówczas wyznaczony przez komendanta plutonu Herwina, jako 
prawy boczny szperacz. Posuwaliśmy się w kierunku Słomnik.

Kazimierz Kuśmierski „Leonard”
Dobre to już było południe, gdy dotarliśmy do komo-
ry celnej w Michałowicach. Sto kilkadziesiąt chłopa, 
drogę całą odbyliśmy sprawnie. Maruderów nie było. 
Czasem ktoś obejrzał się na siniejące w dali wieżyce 
kościoła mariackiego, żegnając już bezpowrotną prze-
szłość. Dźwigało się jakieś tam wielkie kotły, zastępu-

jące kuchnię polową. Poniektóry trzymał w garści kilofy i inne narzę-
dzia, przeznaczenie których trudno było odgadnąć. Po dwóch w szeregu 
na zmianę ciągnęło worki z pożywieniem. Na ramionach nowiusieńkie 
mannlichery, systemu 1890 roku, bez obramowania drewnianego kolb, 
jakie mieli Austriacy.

(...) Z Michałowic pamiętam porządny budynek po lewej stronie szo-
sy, licząc w stronę Warszawy i kilka jakichś tam chałup. Przy budynku 
skrzynka pocztowa. A nuż wrzucić list do Warszawy. Może dojdzie. 
Uzyskałem pozwolenie i wrzuciłem do skrzynki jakieś gryzmoły, które 
na pewno nie doszły. Jeszcze kilkanaście kroków i oto granica. Grani-
ca – symbol. Już jej nie ma. 

Przeszliśmy ją bez paszportów i bez pozwolenia władzy zaborczej. 
Ścieżką po lewej stronie jedzie rowerzysta. W czarnym austriackim 
mundurze, w czarnym szkopku na głowie ze złotym bączkiem. Zginął 
za wzgórzem na zakręcie. Widocznie badał najbliższe okolice; wojska 
nie było nigdzie. Droga wszędzie pusta. Na kilka kilometrów przed 
Michałowicami spotkaliśmy bryczkę z woźnicą i dwiema paniami. Na 
nasz widok rzuciły okrzyk; „gdybyśmy wiedziały, że wy tu będziecie, nie 
jechałybyśmy do Krakowa, zostałybyśmy na miejscu”. Nikogo więcej 
nie spotkaliśmy.

Przed nami otwierał się kraj pagórkowaty, przerżnięty białą szosą 
krakowską. Może o kilometr od granicy komendant Kompanii, oby-
watel Kasprzycki zatrzymał nasz oddział. W krótkim przemówieniu 
przypomniał, że wyruszyliśmy przeciw odwiecznym wrogom śladem 
ojców i dziadów i że nasz pochód musi być zwycięskim. A potem padły 
ostre słowa komendy i pomaszerowaliśmy dalej.

Aleksander Litwinowicz „Władysław”, „Grubszy”
Otrzymałem rozkaz zorganizowania wyżywienia dla 
Kompanii i następnych oddziałów, które przekroczą 
granicę.

Równocześnie otrzymałem asygnatę na pieniądze. 
Cyframi i słowami wypisana na niej była kwota: sto 
koron.

Kwota wydała mi się za mała, w kieszeni miałem własnych 70 koron, 
dołączyłem je do pieniędzy skarbowych.

O czwartej rano 6 sierpnia wyruszyłem z Kompanią Kadrową. W ka-
sie pierwszego regularnego oddziału polskiego wojska było 170 koron. 
Nie wiem, czy historia notuje podobny wypadek.

Do wyżywienia miałem na razie 163 ludzi i 7 koni. W sierpniu 1920, 
w siedem lat później, w okresie najcięższych walk w obronie odzyskanej 
już niepodległości, żywiłem 1 400 000 ludzi 170 000 koni, ubierałem zaś 
ok. 1 100 000 ludzi. Takiej kariery intendenta historia nie zanotowała.

 Po wymarszu z Krakowa, przy pierwszym spoczynku zaimprowizo-
wałem śniadanie, składające się z bułek i mleka, o ile sobie przypomi-
nam, po przekroczeniu granicy, coś w rodzaju higienicznego obiadu 
w jarskiej kuchni. Z posiłku widocznie byli wszyscy zadowoleni, bo 
usłyszałem zwrotki piosenki kadrowej:
„A obok kolumny nasz intendent kroczy,
Każdy by pomyślał, że się beczka toczy.
Gęba jak księżyc, wściekłe okulary,
Niech nam żyje długo nasz intendent stary”.
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Sewerym Maciszewski „Wład”
Siedem godzin marszu już było poza nami. Gruby in-
tendent – który dłuższy czas towarzyszył nam, unikając 
wprawdzie tumanów kurzu, wzbijanych przez zbyt po-
rywcze nogi, w czym się od razu wybitnie wyspecjali-
zował czołowy pierwszy pluton – zawieruszył się gdzieś 
na dobre, co przez wszystkich zgodnie było komento-
wane, jako zapowiedź obiadu i odpoczynku południo-

wego. Ktoś nawet puścił wiadomość, podobno otrzymaną od samego 
Kroka, że postój i jedzenie czeka na nas w Michałowicach. No tak – ale 
czy to daleko? Za godzinkę w samo południe. Bądź co bądź – alarm był 
o 2-giej rano, a niedoświadczony plecak chciwie pochłonął w swoim, 
aż nazbyt wypukłym brzuchu, tyle najniezbędniejszych rzeczy: poezje 
Staff a, tom Wyspiańskiego, kilka opasłych broszur, nie licząc bielizny, 
butów i... szeregu drobnych pamiątek. Ale nawet nie to było najważ-
niejsze. Ważnym było to – że całe poprzednie życie (...) i studia – 
i cały zwykły układ pokojowego bytowania – został jakoś samorzutnie, 
beztrosko – niewidocznie przekreślony.

(...) Nie wiem gdzie i kiedy wybiła ta godzina – ale każdy z nas czuł, 
że stała się rzecz bezpowrotna i że od dziś idziemy w inne czasy w inne 
życie (...). W śpiewach, przyśpiewkach wkraczaliśmy już do wsi – a tam 
gdzieś na placyku gruby intendent z rozkosznym uśmieszkiem krzątał 
się nad bochnami chleba i kadziami mleka zsiadłego. Rozpoczął się 
pierwszy obiad Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Jan Misiewicz „Roch” 
Pamiętam, jak idąc w ubezpieczeniu na szpicy, do-
słownie oparłem się o te słupy. Pamiętam, jak minąw-
szy te symbole rozkrajania ziemi polskiej, odwróciłem 
się, aby przyjrzeć im się raz jeszcze – tym razem z dru-
giej strony, okiem wskrzeszonego żołnierza polskiego, 
który słupy zaborcze ma już... gdzieś za sobą.

Pamiętam, że po pewnym czasie odwróciłem się raz jeszcze, a skłonił 
mnie do tego krzyk dochodzący z tyłu od Kompanii. Był to radosny 
krzyk jądra naszego oddziału, który nie będąc zaabsorbowanym służbą 
ubezpieczenia, zabrał się do obalania słupów granicznych.

I jeszcze jedno pamiętam. Po prawej stronie od nas stał wieśniak, 
zajęty robotą w polu. Widząc jakiś oddział wojskowy, obalający słupy 
graniczne, stanął oniemiały w bezruchu. (...) Miałem wrażenie, że nie 
mógł wyjść z podziwu, że oto jakaś garstka młodzików ośmieliła się 
targnąć na słupy rosyjskiego mocarstwa!

(...) Prawda, że byliśmy młodzi. Prawda, że I Kompania Kadrowa, 
której przypadła zaszczytna rola awangardy Polskiego Czynu Zbrojne-
go, składała się w przeważnej części z młodzików (...). Prawdą jednak 
okazało się następnie, że racja polityczna była po naszej stronie (...). 
(...) A że sprzysięgła się z młodymi duchem (...), gdy zobaczyła, jakeśmy 
obalali wiekowe słupy graniczne obcej przemocy (...), z coraz bardziej 
jaśniejącą twarzą zaczęła się przybliżać, aż przylgnęła do nas bez reszty.

Henryk Paszkowski „Krok”
6 VIII 1914 r. Świt, mgła, całe Oleandry śpią. (...) 
Zimno jakoś, cicho i tajemniczo. Wiemy, że dziś, to 
na pewno! Ale gdzie i w jakim kierunku? Komendant 
główny wydaje podobno ostatnie instrukcje Kasprzyc-
kiemu. Doktor wydaje nam bandaże i poucza. Inny 
ktoś, smaruje jodyną nasze, zbyt błyszczące, orzełki 

i guziki. A więc już, zaraz!...
(...) Ranek się wyłania słoneczny i zapowiada piękną pogodę. Idzie-

my w kolumnie czwórkowej w ciszy. Raz się zwracam na chwilę i widzę 
w oddali kontury Krakowa. Przed nami niewiadome, za nami Polska...

Słup graniczny. Kompania się zatrzymuje. Wywołani zrzucają godła 
i niszczą słupy. Dowódca Kompanii ma krótkie przemówienie oko-
licznościowe. Zarządza defi ladę. Przechodzimy kordon. Wróg ustąpił. 
Wojna rozpoczęta. Otrzymujemy rozkaz; załadować broń...

Franciszek Polniaszek „Nowopolski”
(...) Kiedy skręcaliśmy na szosę, wiodącą do Królestwa – przekonaliśmy 
się, że tym razem wyruszamy na wojnę. Świtało. I nam też w duszy 

świtać poczęło i w sercach robiło się weselej. Cieszył się bowiem każdy 
i dumny był, że należy do tych, którzy pierwsi wejdą do Królestwa, aby 
nieść żagiew buntu przeciw wiekowemu ciemiężcy i pomścić krzywdy 
nieraz i osobiste.

 Przeszliśmy Michałowice i granicę celną, a o 10-tej rano stanęliś-
my w Królestwie. Nagle rozległa się komenda naszego dowódcy: „Bacz-
ność, w prawo patrz”. Było to powitanie Królestwa. W kilku gorących 
słowach przypomniał nam „kompanijny” cel naszego przybycia i zachę-
cił do znoszenia ciężkich trudów i znojów, jakie nas czekają. Potem sta-
ra pieśń Legionów rozległa się na polach. Jaki zapał nas wtedy ogarnął 
i jakie uczucia napełniły nam piersi – trudno opisać, a niejednemu łza cis-
nęła się do oka. Uważaliśmy się za pierwszych wolnych Polaków na wol-
nej od Moskali ziemi. Byliśmy pierwszymi powstańcami od szeregu lat.

Stefan Pomarański „Borowicz”
O godzinie 9 minut 45 minęliśmy słupy graniczne. 
Przed nami idzie niestrudzony patrol Beliny.

Po wyjściu z zabudowań celnych komendant nasz, 
wstrzymawszy kolumnę, w podniosłem przemówie-
niu ogłosił nam imieniem Rządu Narodowego stan 
wojenny. Z bronią u nogi odśpiewaliśmy „Rotę”. Po 

czym naładowaliśmy broń. Na biwak zatrzymaliśmy się we dworze 
w Michałowicach, gdzie nasz intendent, wraz z gościnnym gospoda-
rzem, przygotowali nam obiad. Następnie ruszyliśmy naprzód, niszcząc 
wszędzie napisy rosyjskie, rewidując rządowe domy, konfi skując znale-
zioną tam broń. Zaraz w Michałowicach zaciągnęło się w nasze szeregi 
paru ochotników*. A w tutejszej gminie patrol skonfi skował dwa „naga-
ny”, którymi ofi cerowie nasi uzupełnili swe wyekwipowanie.

* Z terenu gm. Michałowice wstąpili w wówczas w szeregi „Kadrówki”:
Jakub Baran, Konstanty Bednarczyk, Władysław Jaskółka, Kazimierz 
Moryś, Szczepan Patecki, Piotr Zasada, Maciej Boczkowski.

Wł. Baran – Zarys dziejów Michałowic 
 – na podstawie: Legiony na polu chwały, 

 Pułk wojska Polskiego. 

Ludwik Skrzyński „Kmicic” 
(jeden z uczestników „patrolu siedmiu” Beliny)
Dochodzimy do granicy byłych zaborów. Niepokój 
wzrasta, serce zamiera w oczekiwaniu, z niepewności... 
Czy pójdziemy dalej, czy też? Westchnienie ulgi wy-
rywa się ze ściśnionego serca: granicę przekraczamy. 
Granicę byłych zaborów przekroczył pierwszy oddział 

polski, pierwszy oddział kawalerii polskiej, pierwsze konie wskrzeszo-
nego Wojska Polskiego.

Serce rozpiera radość, spoglądamy w dal przed siebie, poprawiamy 
się na siodłach. Dwaj piesi z siodłami na plecach przyśpieszyli kroku.

Jutrzenka świta... księga ostatniej wojny o Niepodległość otworzyła 
się; bieli się czysta karta – pierwsza strona.

Zatrzymujemy się w Michałowicach. Czekamy nadejścia Pierwszej 
Kadrowej. Wkoło cisza – wroga niema. Dwóch z nas – ja i nie pa-
miętam już kto – otrzymaliśmy rozkaz zarekwirowania całego chleba 
w piekarni dla Kadrowej. Wyszukaliśmy piekarnię, gdzie znaleźliśmy 
dość znaczny zapas świeżego pieczywa. Niektóre bochenki były jeszcze 
ciepłe. Ładujemy na wóz rumiane bochenki, bochny i bułki i wieziemy 
je do miejsca, dokąd ma przybyć Kadrowa.

Kadrowa leciała chyba na skrzydłach, gdyż jest już na granicy, już jest 
przy robocie: obala słupy graniczne. Chleb zdaliśmy zdaje się ob. Litwi-
nowiczowi. Po krótkim postoju, podczas którego nasi dwaj – bez koni – 
zaopatrzyli się w dwa piękne rumaki, ruszyliśmy dalej w kierunku Mie-
chowa.

Mieczysław Augustyniak „Czarnecki”
Odmarsz. Za miastem Komendant robi ruch – jakby 
miał wydać rozkaz powrotu. Śledzą go bacznie setki 
oczu. W szeregach leciutki pomruk żalu. Ale oto Ko-
mendant skinął ręką. Idziemy. Tym razem wiemy już 
na pewno gdzie. Wieś Michałowice. Graniczny szla-
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zielono”. Michałowice w tym momencie, dla naszych marzeń były „Ru-
bikonem w marszu na Warszawę”.

Niezapomniane chwile dla uczestników. Nastrój podniosły i tchnący 
wiarą w przyszłość.

Następnie obywatel kompanijny wydaje rozkaz ładowania broni 
i posuwania się marszem ubezpieczonym, jako że jesteśmy już na tere-
nie wojennym.

Pierwszemu plutonowi przypada zaszczyt pierwszej służby w stra-
ży przedniej. Komendant plutonu ob. Herwin swym metalicznie – 
dźwięcznym głosem wydaje komendy dla plutonu, wysyła szpicę i ubez-
pieczenia boczne. Ja , wraz z którymś kolegą znalazłem się na skrzydle 
prawym ubezpieczenia i mam patrolować teren równolegle do posu-
wającej się straży przedniej. Z nową porcją emocji, z wytrzeszczonymi 
oczami i zmuszając często swoje nogi do biegu przez pola, staram się 
wykonać najlepiej te obowiązki.

Po paru godzinach marszu kompania zatrzymuje się we wsi na 
dłuższy odpoczynek marszowy. Nasz pluton wystawia za wsią ubezpie-
czenia. Po dobrej godzinie kolumna ustawia się do dalszego marszu. 
Ubezpieczenia nasze zostają ściągnięte do wsi, gdzie od kolegów do-
wiadujemy się, że w międzyczasie kompania dostała jakiś posiłek (co 
odpowiadałoby obiadowi). Oczywiście o nas, będących na służbie za-
pomniano i nic nam nie zostawiono. Z racji ujawnienia tego drobiazgu 
nastąpiło chwilowe „nieporozumienie między szarżami”, t. j. ob. Her-
win powiedział jakieś przykre słowo 
komuś z naszych podofi cerów.

Niezrażeni tym pierwszym niepo-
wodzeniem na wojnie, maszerujemy 
dalej (...). Pod wieczór wkraczamy 
do miasteczka Słomniki. Nazwa ta 
przypomina mi nieprzyjemne chwile 
sprzed dwóch lat, gdy tą drogą wę-
drowałem samotnie do Krakowa, 
zmuszony unikać zbyt czułej opieki 
rosyjskiej żandarmerii.

ban zamknięty. Ktoś go podnosi. Cisza jak makiem zasiał. Wkraczamy 
do Królestwa.

Ktoś uderza w tablicę z rosyjskim orłem – symbolem niewoli i upoko-
rzenia. Pada tablica pod naporem kilku młodych rąk. Jakiś skręt drogi.

Obywatel Tadeusz Kasprzycki – Komendant kompanii wyjmuje szablę 
z pochwy, robi znak krzyża. Krótkie przemówienie. Marsz ubezpieczony. 
Maszerujemy! Wiemy po co – nie wiemy gdzie i kiedy będziemy wracali.

Ciągnie za nami wózek jednokonny (cały nasz tabor) z uwiązanym 
z tyłu czarnym baranem, pobrzękuje kuchenny kocioł polowy niesiony 
w rękach przez kolegów, prymitywna kuchnia, pierwsza kuchnia polo-
wa Armii Polskiej...

Jozef Szczepanowski „Wojno” 
Gdy słupy graniczne oddzielające „Polskę austriacką” 
od „Polski rosyjskiej” pojawiły się na horyzoncie, serca 
żywiej zabiły. Tak! Teraz to już naprawdę. „Baczność! 
Dla uczczenia tej ziemi, której wolność ślubowaliśmy 
wskrzesić naszymi bagnetami i oddać za nią swoją 
krew – na prawo patrz! Kompania patrzy w prawo, 

a jej dowódca po trzykroć salutuje szablą. Pierwszą polską szablą na tej 
ziemi od lat pięćdziesięciu.

Kompania patrzy w prawo, ale jej żołnierze nie patrzą, bo na razie nic 
nie widzą. Jakoś się, psiakrew, oczy popociły. 

(...) Jakaś ta Polska inna była teraz. Jakaś czulsza, bliższa, a jednocześ-
nie jakaś strasznie mocna.

Ktoś wyskoczył z szeregu i jednym uderzeniem kolby karabinu 
zmiażdżył wizerunek rosyjskiego orła na słupie granicznym.

Symbol! Był orzeł – była granica. – Orła nie ma i nie ma granicy 
wewnątrz Polski...

Stefan Wolski „Bolesław”
...Po przejściu przedmieść Krakowa wychodzimy na szosę, prowadzącą 
do Michałowic, znanych dla wielu z nas z granicy przechodzonej „na 

NIE UCZONO WAS SZTUKI WOJENNEJ
W PETERSBURSKICH KORPUSACH KADETÓW,
BO UCIEKŁSZY ZZA KRATY WIĘZIENNEJ,
WYŚCIE POSZLI NA OSTRZA BAGNETÓW
BEZ NAKAZÓW Z BERLINA CZY WIEDNIA,
WY – MILIONÓW WALCZĄCYCH STRAŻ PRZEDNIA!

SZLIŚCIE NAPRZÓD, BEZ BRONI I ZBROI,
WRÓG PRZED WAMI STAŁ, WRÓG SZEDŁ ZA WAMI,
I, JAK WROGÓW WITALI WAS SWOI
ZAMKNIĘTYMI NA STO RYGLÓW DRZWIAMI,
NASŁUCHUJĄC UWAŻNIE DOKOŁA,
CZY ICH CZASEM SAM CAR NIE ZAWOŁA.

ALE POLSKA SZŁA Z WAMI, SZŁA Z WAMI,
TA PRAWDZIWA, TA, KTÓRA NIE ZGINIE,
KWITNĄCEMI PACHNĄCA LIPAMI,
ŚPIEWAJĄCA PIEŚŃ O ROZMARYNIE.
POLSKA, KTÓRA KUBAŃSKICH KOZAKÓW
NIE ZDOBIŁA BARWAMI SWYCH ZNAKÓW.

ONA Z WAMI SZŁA I POD KULAMI
STAŁA Z WAMI W SZEREGACH BEZPAŃSKICH
I PŁAKAŁA, GDY SZLIŚCIE ŚWIATAMI
MRZEĆ Z TĘSKNOTY GDZIEŚ W ŚNIEGACH MURMAŃSKICH.
I JEJ, CZYN SWÓJ SPEŁNIWSZY NADLUDZKI,
SKŁADAŁ RAPORT NACZELNIK PIŁSUDSKI.

CZEŚĆ I CHWAŁA WAM ZDZIESIĄTKOWANYM
W CIĘŻKICH BOJACH I W PRUSKICH WIĘZIENIACH,
WAM, PRZEZ BRACI WŁASNYCH NIEUZNANYM,
CAŁĄ POLSKĘ NIOSĄCYM W SUMIENIACH 
SPOD KUL PRUSKICH NA MOSKIEWSKIE DZIAŁA –
CZEŚĆ I CHWAŁA WAM, NA WIEKI CHWAŁA!
JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU CHWAŁA! 

EDWARD SŁOŃSKI

6 sierpnia 1914
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Wspomnienia z tamtych lat � zdj�cia, pisma, dokumenty...

Na zdj�ciu Józef Piłsudski w czasie pobytu
w Przybysławicach (k/Szerniawy i Charsznicy) we dworze

p. Kozłowskich � 8 sierpnia 1922 r.
„ Moi dziadkowie " � Zygmunt i Zofia Kałwowie, utrzymy�
wali s�siedzkie kontakty towarzyskie z mieszkańcami dwo�
ru. Zaś pradziadek � Maciej Kałwa � kurier w czasie po�
wstania styczniowego, przyczynił si� do ocalenia dworu
w pobliskim Glanowie. A było to tak: kurzawa wznosz��

ca si� na drodze nieopodal broni�cego si� i płon�cego już
dworu wzbudziła niepokój atakuj�cych go Rosjan. Plot�
ka puszczona przez pradziadka wieszcz�ca, że oto p�dz�
z odsiecz� posiłki powstańcze spowodowała, że Rosja�

nie odst�pili, gdy tymczasem w tumanach kurzu spokojnie

kończyli prac� żniwiarze...

(Ze wspomnień rodzinnych p. Krzysztofa Zelka z Sierbowic)

Obydwa zdj�cia pochodz�
z albumu rodzinnego Massal�

skich i Bednarczyków
z Wilczkowic

Babcia � matka mojego ojca, z domu
Wajnert � szyła mundury dla legionistów
w Krakowie, gdzie mieszkała. Jej młod�

szy brat w 1915 r. uciekł z domu do Legio�
nów do I Kadrowej. Potem walczył w Kar�
patach. Tam nie poradził sobie z wzi�tymi
do niewoli jeńcami rosyjskimi � uderzo�

ny mocno w pierś kolb� karabinu, nabawił
si� choroby płuc i zmarł na gruźlic� w kra�

kowskim szpitalu w wieku 20 lat

(opowiada p. Krzysztof Zelek, wychowawca
w Domu Dziecka w Sieborowicach)

Piotr Sarna, najstarszy � ur. w 1904 r. � mieszkaniec Wilczkowiec, opowiada: „ W1914 r,
kiedy I Kadrowa maszerowała przez Michałowice, miałem 10 lat. Przyjaźniłem si� ze star�
szym nieco Wincentym Giz�, który mieszkał w Krakowie, ale na wakacje przyjeżdżał do
Wilczkowic i zatrzymywał si� w naszym domu. 6 sierpnia wraz z Kadrówk� zmierzał do
Kielc. Przybiegł jeszcze z Zerwanej, żeby si� z nami pożegnać ". (Poniewż nazwisko Giza
nie figuruje na liście żołnierzy I Kadrowej, przypuszczać można, że jako niepełnoletni to�
warzyszył maszeruj�cym, maj�c nadziej� na szybkie znalezienie si� w ich szeregach) „Mój
ojciec natomiast � Wojciech Sarna służył w gwardii carskiej w Petersburgu, w kompanii
zajmuj�cej si� utrzymywaniem porz�dku w czasie przejazdów cara ulicami miast. Służba
trwała 4 lata, a ojciec nie zawsze korzystał z przysługuj�cych mu urlopów, aby przyjechać

do domu. Car dbał o swoich gwardzistów... "
Żadne dokumenty z tego okresu nie przetrwały, zniszczone w trosce o bezpieczeństwo rodziny...

Dokumenty Leona Trzaski, dotycz�ce jego służby
w armii carskiej, udost�pniła

jego wnuczka p. Maria Piegza.
Za wiern� służb� otrzymał wówczas Leon Trzaska

srebrny zegarek od cara.
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Jacenty Baran (z lewej) syn Piotra Barana „spode
dworu " i Stanisławy z domu Bartuś.

Zgin�ł na wojnie
(zdj�cie pochodzi od p. Teresy Bednarczyk z Sieborowic)

Wiele opowieści rodzinnych pami�ta z dzieciństwa p. Seweryn Nowak z „Nowakówki":
Mój stryj � Bartłomiej Nowak � walczył razem z Maciejem Boczkowskim w Legionach
Starsz� z jego sióstr była Balbina, żona Macieja Topór�Jakubowskiego, oficera Legio�

nów stacjonuj�cego w Wilnie.
Nela � młodsza siostra, osiemnastoletnia wówczas panna w przyszłości zam�żna

z Łapińskim h. Lubicz: � właścicielem hotelu Europejskiego na ul. Lubicz w Krakowie),
pojechała tam w odwiedziny. Zaproszona na przyj�cie z udziałem oficerów, przedsta�

wiona została J. Piłsudskiemu, co zapami�tała jako wielkie przeżycie.
W rodzime opowiadano także. że J. Pihudski był w Michalowicach po I wojnie, w któ�
r�ś rocznic� Kadrówki lub zakończenia wojny. Witał go pan Asendi, naczelnik Urz�du

Gminy {postać opisana w poprzednim numerze ,, Pejzaży").
Do mojego dziadka, Jana Nowaka, miał powiedzieć: Nie b�d� dziś nikomu r�ki poda�

wał, bo uścisn�ł mi j� sam Komendant.

Bartłomiej Nowak projektował budynek Urz�du Gminy w Michalowicach (po wojnie dobudowano pi�tro) i dom
mieszkalny p. Bubków przy trasie E�7. Współuczestniczył w pocz�tkowym etapie prac nad projektem budynku
szkoły i kościoła.

Mieczysław Kwieciński

0 Janie Jurkowskim i Mieczysławie Kwiecińskim pisaliśmy obszernie w poprzednich numerach „Pejzaży "

Nela
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Zdj�cie grupowe z Józefem Piłsudskim na ganku w Goszycach
wykonane 3 VIII 1924 roku w 10. rocznic� patrolu

Beliny�Prażmowskiego (Siódemka ułańska)

Siedz� na ziemi od lewej: Janka Lenartówna i Anna G�siorowska
(Turowiczowa)

Siedz� w pierwszym rz�dzie od lewej: Bolesław Wieniawa Długo�
szowski, Anna Kuhn (nauczycielka Anny G�siorowskiej), Maria

Dargunówna, Marszałek Józef Piłsudski, Klara Schrenzel i Alicja
Wentkowska (Krzyżanowska)

Stoj� w drugim rz�dzie od lewej: Leon Kozłowski, Michał Galiński
(adiutant), Wanda Szczepanowska (kuzynka Zofii Zawiszanki), Zofia
Zawiszanka (1 voto G�siorowska, 2 voto Kernowa), Wanda Maroki�

ni (G�siorowska), Jerzy Jablonowski (adiutant)

Stoj� w trzecim rz�dzie od lewej: Edward Dzik�Kleszczyński, Stefa�
nia Krasowska (Fłekówna), Ludwik Kmicic�Skrzyński, Janusz Głu�

chowski, Władysław Belina�Prażmowski

Stoj� w czwartym rz�dzie od łewej: K. Stamirowski i Stanisław
Grzmot Skotnicki

(zdj�cie pochodz�ce z archiwum rodzinnego Anny Turowiczowej, udost�pnili
Państwo Marta i Michał Smoczyńscy z dworu goszyckiego)

Władysław Pluciński (1899�1977)
pochodz�cy ze Słomnik ojciec i dziadek

Władysława i Jerzego Plucińskich, miesz�
kańców Michałowic.

W szeregach legionistów uczestniczył
w obronie Warszawy w 1920 r, jako

żołnierz września 1939 roku dostał si� do
niewoli radzieckiej Pochowany

na cmentarzu w Słomnikach

Maciej Boczkowski (z czteroletni�
córk� Joann�) wymaszerował
z Oleandrów 6 sierpnia 1914 r. Zo�
stał ranny w bitwie pod Łowczówkiem
� kula przeszyła mu szyj� uszkadza�
j�c j�zyk i oko, którego nie udało si�
uratować, mimo że przebrany przez
kolegów dla bezpieczeństwa w mun�
dur austriacki, trafił do wojskowego
szpitala rosyjskiego w Moskwie jako
jeniec. Mundur Legionów był bowiem

wówczas dla nosz�cych go żołnierzy jednoznaczny z wyrokiem śmierci
z r�ki wroga. Po operacji, poprzez wymian� jeńców mi�dzy Rosj�
i Austri� trafił do szpitala wiedeńskiego (doskonale znał j�zyk nie�
miecki), gdzie skorygowano zabieg. Wróciwszy do kraju, został komen�
dantem posterunku policji na Zerwanej, a nast�pnie w Ł�tkowicach
(pow. Słomniki)

(Informacje przekazały żona i córka p.p. Rozalia i Joanna Boczkowskie)

Stryj w mundurze strzeleckim
(własność Krzysztof Zelek)

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 3/2004]
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Z tą najbardziej „michałowicką” spośród legionowych piosenek na ustach – ułożoną rankiem 6 sierpnia 1914 roku, podczas marszu 
I Kompanii Kadrowej na odcinku drogi pomiędzy Krakowem, a Michałowicami – rozpoczęli Legioniści krwawy bój o wolność Polski. 

W okopach, na przeciw siebie stanęli żołnierze w szarych i zielonych mundurach...

Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza Kadrowa na Moskala rusza...

Moskal – białoruskie, rosyjskie i ukraińskie archaiczne określenie Rosjanina, pochodzące prawdopodobnie od nazwy miesz-
kańca Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, do dziś używane przez Rosjan dla określenia mieszkańców Moskwy. 

Od koło roku 1750 słowo „Moskal” znaczyło – rabuś, żarłok, co mogło być związane z potoczną przypadłością wojsk rosyj-
skich na terenie Rzeczypospolitej. Obecnie w języku polskim określenie to pozbawione jest negatywnej konotacji (Do Przyjaciół 
Moskali – A. Mickiewicz).

Nazwa współcześnie stosowana jest w jęz rosyjskim, białoruskim i ukraińskim, jako określenie pejoratywne i za takie też 
uważają Rosjanie polskie „Moskal”.

Wikipedia

Legiony miały otrzymywać austriacki materiał koloru sza-
rego dla uszycia mundurów w kraju. Rozkaz z dnia 27 sierp-
nia 1914 nakazywał noszenie siwego munduru kroju munduru 
strzeleckiego. Najbardziej wyróżniającym żołnierzy I brygady 
elementem była czapka maciejówka typu strzeleckiego z orłem 
bez korony.
Żołnierzom którzy zgłaszali się do służby w Legionach wyda-

wano to, co dostarczyła logistyka Armii C.K. Regulaminy, rozpo-
rządzenia i rozkazy wykonawcze wydawane przez dowództwo 
legionów to zupełnie inna rzecz, ubierano legionistów w to co 
było w danym momencie w magazynach mundurowych.

Pod koniec 1914 roku kawalerzyści I i II brygady otrzymali 
kurtki ułańskie z siwego austriackiego sukna z dwoma rzęda-
mi guzików, z karmazynowymi rabatami i tego samego ko-
loru patkami na kołnierzu. Stefan Felsztyński zaprojektował 
sztywną czapkę rogatą ze skórzanym daszkiem, podpinką 
i kokardą z materiału czapki. Zygmunt Rozwadowski zaś był au-
torem nakrycia głowy wzorowanego na czapkach ułanów Kró-
lestwa Polskiego, z kokardą i dużym orłem w koronie. W II bry-
gadzie noszono czapki pierwszego wzoru, maciejówki i austriac-
kie furażerki. Już w 1915 
roku pojawiły się w ubiorze 
1 pułku sukienne pasy ułań-
skie oraz srebrne – ofi cerskie. 
Bardziej majętni sprawiali 
sobie także srebrne ładow-
nice przewieszone przez 
ramię. Strzelcy konni z I bry-
gady posiadali czaka wzoro-
wane na czakach strzelców 
Królestwa Polskiego. Pięk-
nym elementem ubioru był 
też austriacki kożuszek, no-
szony na ramieniu.

Wybrane fragmenty z interneto-
wego forum dyskusyjnego

1 Pułk Ułanów Legionów Polskich – oddział jazdy Legio-
nów Polskich. Ułani tej jednostki, od nazwiska swego dowód-
cy, nazywani byli „Beliniakami”. Pułk powstał z utworzonego 
13 sierpnia 1914 przez Władysława Zygmunta Belinę-Prażmow-
skiego 140-osobowego szwadronu ułanów w oparciu o pierw-
szy 7-osobowy patrol konny, awangardę przemarszu Pierwszej 
Kompanii Kadrowej 6 sierpnia 1914. Pułk przez cały swój szlak 
bojowy pozostawał pod dowództwem Beliny. Z tego pułku 
wyłoniły się następnie 3 oddziały: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego; 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego; 2 Pułk Ułanów Legionowych im. marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza. 

 Wikipedia

Siódemka Beliny – rys. Z. Walczak, 2012, suchy pastel. 

Sytuacja prawna Legionów w początkowym okresie ich 
istnienia nie była unormowana. Austro-węgierskie władze 
wojskowe uzależniały swą pomoc w zaopatrzeniu od zło-
żenia przysięgi, według czego wystąpiły poważne kłopoty 
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z zaopatrzeniem legionistów. Naczelny Komitet Narodowy Le-
gionów Polskich musiał sam dbać o dostarczanie do formacji 
umundurowania, wyposażenia i żywności. Brak środków spo-
wodował użycie karabinów starego typu (Werndla, Schoenau-
era, starszych wzorów Mannlichera), zdobytych karabinów 
rosyjskich. Różnorodność uzbrojenia powodowała trudności 
w zaopatrywaniu żołnierzy Legionów w amunicję.

Ułanom brakowało koni, artylerii dział i pocisków. Nieunor-
mowane stosunki z władzami wojskowymi powodowały to, że 
na początku wojny każda organizacja paramilitarna oddzielnie 
wyposażała swoich podopiecznych. W wyniku tego legioniści 
pochodzący ze Związku Strzeleckiego, Drużyn Bartoszowych, 
Drużyn Sokolich, a zatem z kolei I i II Brygady Legionów mieli 
różne umundurowanie.

120 naboi w dwóch ładownicach; krótka 
łopatka z ochraniaczem; plecak (lub tor-
nister) z menażką, kubkiem, kocem, bieli-
zną, ręcznikiem, przyborami, zapasowy-
mi butami i drobiazgami: przyborami do 
szycia, proszkiem, mydłem, szczotką 
do zębów, szczotkami do odzieży i butów, 
mazakiem do butów, ścierkami, tłusz-
czem do broni, zapasowymi gwoźdźmi 
do butów; pół namiotu (namiot mieścił do 
dwóch osób bądź wystawiano pół namiotu oddzielnie); chlebak 
z zapasem żywności (suchary, konserwy, kawa), fajką, tytoniem 
i manierką (aluminiową lub żelazną emaliowaną).

W legionach noszono również rękawice, sweter, ciepłą podpin-
kę pod płaszcz, kamasze, sztylpy (ochraniacze na łydkę, zamiast 
wysokich butów). Poważne zmiany w ekwipunku legionisty 
wprowadzono w kwietniu 1917 roku. Jednak niektóre elementy 
ekwipunku Legionów Polskich przetrwały Wielką Wojnę i były 
w użyciu żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1920-tych.

Sekcja Historyczna Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Utworzona 5 sierpnia Polska Intendentura Wojskowa 
w sierpniu – wrześniu 1914 roku wyprodukowała 3371 par 
bluz, 3438 par spodni, 1055 płaszczy, 12 051 czapek, 1095 
par butów, 7500 plecaków, 2910 ochraniaczy do łopatek, 
339 pasów oraz przedmioty drobniejsze. Po złożeniu przy-
sięgi oddziały legionowe były także zaopatrywane przez 
intendenturę armii austro-węgierskiej. We wrześniu i paź-
dzierniku 1914 roku dostarczyła ona kilkanaście tysięcy 
mundurów dla piechurów (bez czapek), około 500 mundu-
rów dla kawalerii, 21500 par butów. Wraz z wymarszem na 
front problemy z uzbrojeniem i amunicją zostały stopnio-
wo opanowane. Od stycznia 1915 roku Legiony korzystały 
z magazynów armii austro-węgierskiej, co radykalnie po-
prawiło sprawę zaopatrzenia legionistów. 

Cały ekwipunek piechurów Legionów Polskich w latach 
1914–1915 ważył 20–30 kg. W jego skład wchodziły: mundur, 
czapka (maciejówka lub rogatywka, w początkowym okre-
sie też czapki różnych polskich organizacji paramilitarnych), 
kurtka, spodnie zwężające się do dołu, owijacze, płaszcz, pas 
główny (kawaleryjski, bez klamry); buty; broń: karabin, pas do 
karabinu, bagnet z pochwą i żabką do mocowania na pasie, 

„Cóż za radość była dla żołnierza, kiedy nareszcie spełniły 
się jego marzenia i dostał Mannlicher z nowymi ładownicami” 
(słowa marszałka Polski Michała Rola-Żymierskiego). Karabin 
powstał w okresie tz w. „złotej epoki broni palnej”, kiedy to wiele 
państw uzbrajało swoje armie w coraz to nowe jego wzory, a pro-
ces ów był efektem niebywałego rozwoju rusznikarstwa.

W odpowiedzi na wprowadzenie w Niemczech do produkcji 
Mausera (1871/84), wyposażonego w 8 nabojowy magazynek 
rurowy, w Austro-Węgrzech zainteresowano się w roku 1880 
konstrukcją Ferdynanda Ritt era Mannlichera, jednego z najge-
nialniejszych rusznikarzy w dziejach, twórcy ponad 150 paten-
tów w dziedzinie broni strzeleckiej. Swą najdoskonalszą postać 
uzyskał ów karabin dopiero w czwartym projekcie, który c. k. 
armia przyjęła ostatecznie na swe uzbrojenie. 

Składał się z dwóch zasadniczych części: trzonu zamkowe-
go z rączką i tłoka zaporowego z ryglami; ten pierwszy wyko-
nywał jedynie ruch liniowy, drugi natomiast posiadał spiralne 
bruzdy, które współpracowały z wystającymi polami wewnątrz 
trzonu. Odciągając do tyłu trzon zamkowy, powodowało się 
automatyczny obrót tłoka i w efekcie odryglowanie broni oraz 
wyciągnięcie pustej łuski; ruch do przodu powodował wpro-
wadzenie kolejnego naboju z magazynka i ponowne zaryglo-
wanie. Mannlicher wz. 95 strzelał nabojem 8 mm, oczywiście 
z prochem bezdymnym. Do karabinu stosowano krótki nożowy 
bagnet. W czasie I wojny światowej dzienna produkcja tego ka-
rabinu wynosiła 4000 sztuk.

Mannlichera oceniano różnie; podkreślano jego zbyt skom-
plikowany zamek czy też lekkość, wpływającą na kłopotliwy 
odrzut. W istocie zamek ów nie jest szczególnie skomplikowa-
ny, cechuje go duża niezawodność i żywotność, jednak w trud-
nych warunkach bojowych, kiedy do mechanizmu dostawał 
się brud, zdarzały się problemy z jego odciągnięciem. Znane są 
sytuacje, w których żołnierze chcąc odryglować zamek kopali 
w raczki zamkowe, powodując ich ułamanie. Lekkość, z kolei 
była raczej zaletą, zwłaszcza biorąc pod uwagę ciężar ekwipun-
ku dźwiganego przez żołnierza. 

Z karabinem wz 95 wystąpili w pole w roku 1914 żołnie-
rze habsburskiej monarchii oraz I Kompania Kadrowa. Żadna 
inna broń nie jest związana z epopeją legionową tak mocno, 
jak karabin Mannlicher. Prawdziwym świętem była wymiana 
starych strzeleckich Werndli na nowe Mannlichery...

Na podst. opracowania M. Mackiewicza (portal MWP w Warszawie)



25

Armia Rosyjska wchodziła w konfl ikt 1914 roku całkowi-
cie przystosowana do warunków nowoczesnej wojny. Reformę 
umundurowania armii rozpoczęto bezpośrednio po wojnie rosyj-
sko-japońskiej (1904–1905). Po badaniach nad barwami umożli-
wiającymi jak najlepsze „ukrycie” żołnierza na polu walki, wpro-
wadzono w 1907 roku jako obowiązujący kolor zielony, a jego 
odcień w odniesieniu do czapek polowych („furażek”), spodni 
(„szarowarow”) i kurtek mundurowych określono jako szaro-zie-
lony. Kolor płaszczy („szyneli”) spełniał w tym czasie stawiane 
wymogi, nie wprowadzono więc daleko idących zmian w kolory-
styce. W rozkazodawstwie kolor „szyneli” był on określany jako 
„szaro-błotnisty”, „ziemisty” lub „szaro-ziemisty”. Równoległe 
z pracami nad unowocześnieniem barwy mundurów, prowadzo-
no prace nad ujednoliceniem i uproszczeniem kroju kurtki mun-
durowej, wprowadzając w miejsce noszonej dotychczas przez 
szeregowych dwuklapowej („dwubortnej”) kurtki mundurowej, 
koszulę zwaną „kusowarotką” lub „rubaszką”. 

W okresie pokoju zarówno mundur jak i czapkę mundu-
ru polowego „ozdabiały” liczne dodatki: wypustki, otoki, 
pagony. Już wtedy zdawano sobie sprawę, iż wszystkie te 
,,wyróżniki” tak malowniczo podkreślające „bojowy” wy-
gląd munduru muszą zniknąć w przypadku wybuchu wojny 
i wymarszu wojsk w pole. Tak się też i stało, rozkazem numer 
21 sierpnia 1914 zalecono usunięcie z mundurów wszelkich 
przynależnych pułkom barw i wyróżników, wprowadza-
jąc w zamian wyłącznie kolor ochronny. Wypustki i otoki na 
czapkach w tym samym kolorze co materiał czapki, papachy 
bez kolorowych sznurów, „szynele” bez pagonów lub o bar-
wie zielono-szarej podobnie też i bez kolorowych naszywek 
na kołnierzach, bez metalowych guzików na połach. Pagony 
„rubaszek” jednokolorowe, w miejsce ozdobnych, herbowych 
„blach” klamry wykonane z drutu. Polowy komplet wojennego 
wyposażenia żołnierza wydawany w pierwszym miesiącu woj-
ny 1914 roku nakładany był według poniższej kolejności:
• Pas z dwoma ładownicami wykonanymi ze skóry, noszony-

mi symetrycznie po dwóch stronach sprzączki lub klamry. 
W przypadku noszenia tylko jednej, zakładana była na pas 
tylko ładownica znajdująca się z prawej strony pasa i stano-
wiła ona obowiązkowy atrybut żołnierza na linii bojowej. 
Z prawej strony, z tyłu za ładownicą zakładano na pas małą 
łopatkę w skórzanym pokrowcu „koricznego” to jest cynamo-
nowego koloru. 

• Następnie na prawe ramie w kierunku lewego boku zakła-
dano wykonaną z nieprzemakalnego płótna torbę na chleb 
i rzeczy osobiste. 

• Równolegle na pas torby nakładano umieszczoną w pokrow-
cu aluminiowa manierkę. 

• Przez lewe ramię zakładano na wierzch płócienną, obszytą 
skórą ładownicę (na wierzch której zakładany był zwinię-
ty płaszcz-szynel) z przytwierdzonym na końcu za pomocą 
skórzanego paska mosiężnym lub aluminiowym kociołkiem. 
Stroczony „szynel” mógł z wierzchu być okryty płótnem 
przeciwdeszczowym z przytwierdzonym do niego za pomo-
cą sznura kijkiem namiotowym i dwoma kołkami. Alterna-
tywnie płachtę – „pałatkę” troczono do „szynela” umieszcza-
jąc go na plecach lub troczono do pasków torby – plecaka. 

• Całość oporządzenia uzupełniał plecak („raniec”) w formie 
dużej torby. Konstrukcja umożliwiała noszenie go również 
na sposób tornistra. Drugim wzorem plecaka był worek 
(„wieszmieszok”) typu turkiestańskiego, noszony na plecach. 
Taki wizerunek rosyjskiego żołnierza utrwaliły liczne foto-

grafi e. W wypadku walk w okopach oporządzenie składało się 
jedynie z pasa, ładownicy, łopatki, ładownicy na pierś i ma-
nierki. 

Fragment artykułu z archiwum „Do Broni!”, Wieńczysław Kowalski
W szeregach rosyjskich walczyłem … ale tylko dla Polski! 

(historia  rosyjskiego munduru cz. I)

Mimo przykrych doświadczeń wojny rosyjsko-tureckiej 
1877–78, gdzie rosyjscy żołnierze dziesiątkowani byli ogniem 
wielostrzałowych Winchesterów, w armii Romanowów bar-
dzo późno zdecydowano się na wprowadzenie do uzbrojenia 
karabinu z magazynkiem, posługując się  standardowo karabi-
nem powtarzalnym. Rosja już dawno, co było niejako tradycją, 
wyprzedzona została przez Niemców, Austriaków, Francuzów, 
a nawet Turków. W roku 1891, po przetestowaniu różnego 
rodzaju ówczesnych karabinów, zdecydowano się na nowy 
karabin rodzimego pomysłu, autorstwa rosyjskiego ofi cera 
artylerii – Siergieja Iwanowicza Mosina, strzelający  amunicją 
o kalibrze trzech linii (7,62 mm). W 1891 r. armia rosyjska 
przyjęła ofi cjalnie na uzbrojenie „triochliniejną wintowkę 
obrazca 1891”. Jego szybkostrzelność teoretyczna wynosiła 
10–12 strzałów na minutę, donośność skuteczna – 800 m. Ro-
sjanie, nie będąc w stanie rozpocząć od razu  wytwarzania 
karabinu, zlecili jego seryjną produkcję francuskiej fabryce 
zbrojeniowej Chatellrault (do roku 1895 wykonano tam ponad 
0,5 ml. karabinów). Od 1893 r. w rosyjskich fabrykach wyprodu-
kowano ponad 1,5 ml Mosinów; pracowano nad kolejnymi jego 
wersjami. W czasie I wojny światowej karabiny systemu Mosi-
na produkowały dla Rosjan  amerykańskie zakłady Remingtona 
i fabryka New England Westinghouse. Mosin, to najliczniej pro-
dukowany karabin powtarzalny w historii...

Wikipedia

Mundur piechura rosyjskiego – rekonstrukcja
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Józef Piłsudski napisał, że to kobiety są najzagorzalszymi jego zwolenniczkami. Już przed 1914  zasilały one 
Związki i Drużyny Strzeleckie, przygotowując się do służby sanitarnej i kurierskiej, a także prac wywiadowczych. 

*   *   *
(...) Zanim Aleksandra Szczerbińska została panią Piłsudską, dyskutowała  z przyszłym mężem o równo-

uprawnieniu kobiet. Ona, „zacięta feministka”, jak lubiła o sobie mówić, broniła kwestii aktywnego udziału 
kobiet w wojsku. On twierdził jednak, że kobiety nie będą racjonalnie wykorzystywały swoich (przyszłych 
wtedy jeszcze) praw, ponieważ „mentalność kobiety z natury jest konserwatywna i łatwo jest na nią wpły-
wać”. Ostatecznie to właśnie Marszałek, powoławszy Jędrzeja Moraczewskiego na stanowisko premiera, 
przyczynił się do nadania kobietom praw wyborczych i umożliwił im zasiadanie w parlamencie. Wiele 
w tym zasługi jego żony.

Piłsudska Aleksandra – Sylwia Chutnik – 
tekst i fot. strona Muzeum Historii Kobiet

„Dziewczęta w maciejówkach”

A Szczerbińska-Piłsudska

(...) Opublikowana przez Wydawnictwo „TRIO” książ-
ka St. M. Jankowskiego „Dziewczęta w maciejówkach” 
stanowi przekrojową opowieść o kobietach, które z na-

rażeniem życia, niejednokrot-
nie w męskim przebraniu, 
walczyły w pierwszej linii, 
niosły pomoc rannym i cho-
rym oraz pełniły niewdzięcz-
ną a jakże potrzebną służbę 
w miejscach, które nie mogły 
być zabezpieczone przez od-
działy wojskowe, składające 
się z mężczyzn.

(...) „Kazik Żuchowicz”, 
„Leszek Pomianowski”, ułan 
„Zygmunt Tarło” – to pseu-
donimy tylko części spośród 
nich, które służąc w Legio-
nach i Polskiej Organizacji 
Wojskowej pokazały znaczą-

cej części męskiej populacji, że przywilej noszenia spodni 
nie stanowi jeszcze o prawdziwie męskim charakterze.

Nie bacząc na zdziwienie bliskich i zgorszenie dam-
skich środowisk w swych rodzinnych miastach, przy-
gotowywały się do bycia sanitariuszkami, łączniczkami, 
a także żołnierzami.

Służba w Legionach była niezwykle ciężka. Pierwszym 
etapem było przejście przez badanie komisji poborowej. 
Dla oceny stanu zdrowia należało stanąć przed lekarzem, 
który nie miałby najmniejszych problemów z identyfi -
kacją płci kandydatki. Uciekano się do sztuczek i forteli, 
a czasem decydowało litościwe podejście weryfi kato-
ra. Zakwalifi kowanie się do służby rozpoczynało okres 

ukrywania swej prawdziwej tożsamości, której odkrycie 
powodować mogło wydalenie z szeregów, a w najlep-
szym przypadku żarty kolegów.

(...) Do Ochotniczej Legii Kobiet trafi ały zarówno nie-
wiasty od zawsze marzące o służbie w mundurze woj-
skowym jak i takie, które znalazły się tam na zasadzie 
chwilowego uniesienia czy też mody. Oprócz heroicznej 
służby, patriotycznej motywacji poznać można także co-
dzienne troski i zachowania, które nie zawsze mogły zna-
leźć uznanie w oczach przełożonych i koleżanek.

(...) Członkinie OLK służyły we Lwowie, Wilnie, 
a w sierpniu 1920 r. miały stanowić ostatnią linię obrony 
w czasie ataku bolszewików na Warszawę.

(...) Do grona wielu zasłużonych kobiet zalicza się 
Aleksandra Szczerbińska (powyżej), wywiadowczyni 
I Brygady, posiadająca doświadczenia z okresu rewolucji 
1905–1907 – ryzykowne akcje przenoszenia broni, amu-
nicji, nielegalnej prasy. Dwukrotne aresztowanie, usta-
wiczne narażanie życia to nie 
jedyne powody, dla których 
odznaczona została Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari Krzy-
żem Niepodległości z Miecza-
mi.

Drugą, niewiele mniej za-
służoną postacią (...) była Zofi a 
Zawiszanka (mieszkanka dwo-
ru w pobliskich Goszycach, 
gm. Kocmyrzów-Luborzyca – 
przyp. red). Ta działaczka Pol-
skich Drużyn Strzeleckich jest 
pierwszą osobą, która udziela 
pomocy pierwszemu patrolo-
wi Władysława Beliny-Prażmowskiego w sierpniu 1914 r. 
Późniejsza jej służba wywiadowcza na rzecz wojsk Józefa 
Piłsudskiego obfi tuje w dramatyczne wydarzenia, które 
stanowić mogą podstawę do nakręcenia dobrego fi lmu 
sensacyjnego.

Zapytana po latach o zdarzenie z tamtych lat, które 
zapamiętała najlepiej, odrzekła: Chyba pierwsze dni wojny 
1914 roku, cudowne spełnienie moich najśmielszych marzeń, 
a zwłaszcza tę chwilę, gdy mnie zbudzono o świcie wiadomo-
ścią, że pierwsi polscy żołnierze są w naszym lesie.....

Dziewczęta w maciejówkach – 
Józef Piłsudski i jego czasy; fragm. opracowania D. Nowińskiego

Wanda Gertz  w mundurze legioni-
sty (jako Kazimierz Żuchowicz) – 
źródło: archiwum akt nowych

Ochotnicza Legia Kobiet w okopach na stanowiskach strzeleckich – 1920 r. Fot. Wikipedia

Zofi a Zawiszanka w austriackim 
mundurze wojskowym („Nowy 

Dziennik” – 6 sierpnia 2010)
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Dnia 3 sierpnia 1924 r., podczas uroczystości 10. rocznicy wyruszenia pierwszego patrolu strzeleckiego, w ze-
wnętrzną ścianę budynku w Goszycach, od strony parku, wmurowano pamiątkową tablicę o treści:

DNIA 3 SIERPNIA 1914  ROKU
Z ROZKAZU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

PRZEKROCZYLI  KORDON GRANICZNY
JAKO PIERWSZY PATROL POLSKI

WŁADYSŁAW BELINA-PRAŻMOWSKI
JANUSZ GOŁUCHOWSKI

ZYGMUNT BOŃCZA KARWACKI
STANISŁAW GRZMOT SKOTNICKI
ANTONI ZDZISŁAW JABŁOŃSKI

STEFAN HANKA KULESZA
LUDWIK KMICIC SKRZYŃSKI

TEN  DOM BYŁ MIEJSCEM PIERWSZEGO POSTOJU.

Maciejówka – czapka z okrągłym den-
kiem wykonana z sukna. Nad sztywnym 
daszkiem znajdował się pasek lub sznur, 
w końcu XIX w. noszona na wsiach, 
a w okresie I wojny światowej i powojen-
nym przez członków organizacji strzelec-
kich i żołnierzy Legionów Polskich.

Powołana w grudniu 1918 roku Komisja Ubiorcza 
opracowywała projekt jednolitego polskiego munduru 
wojskowego. W jej gestii było też określenie przyszłe-
go nakrycia głowy żołnierza polskiego . Maciejówka, 
jako czapka pochodzenia niemieckiego, nie cieszyła 
się specjalnym uznaniem w społeczeństwie. Przypisy-

wano jej pochodzenie chłopskie, a nie woj-
skowe. Miała ona swych obrońców wśród 
byłych żołnierzy I Brygady Legionów. 
W 1916 roku była ona symbolem buntu 
antyaustriackiego. Na znak solidarności 
z I Brygadą żądającą deklaracji w sprawie 
polskiej, żołnierze z pozostałych brygad 

zrywali austriackie oznaki stopni i odrzucali rogatyw-
ki — zastępując je maciejówkami. Sprawę maciejówki 
jako tańszej popierał też Departament Gospodarczy 
MS Wojsk. Ostatecznie „zwyciężyła” rogatywka.

Wikipedia

Związek Strzelecki (popularnie nazywany „Strzelcem”) – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza 
powstała w 1910 roku we Lwowie, działająca do 1914 r., będąca podstawą budowania struktur wojskowych Le-
gionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1918–1939. Do tradycji Związku nawiązują 
niektóre istniejące obecnie organizacje paramilitarne.

                                                                                                                                                                              Wikipedia

1. w koronie 

Orzełek strzelecki powstał w roku 1913, kiedy to 
z polecenia głównego komendanta Związków Strzelec-
kich opracowano wzór orła na czapkę maciejówkę. Pier-
wowzorem orzełka strzeleckiego był orzeł wojskowy 
z okresu Kongresówki. Autorem projektu został Cze-
sław Jarnuszkiewicz, którego rodzina posiadała orygi-
nalną sztancę z okresu Królestwa Kongresowego. Wyso-
kość orła zmniejszono do 40 mm, a na tarczy amazonek 
umieszczono literę S wpisaną w mniejszą tarczę herbową 
typu szwajcarskiego. Pierwotny orzełek strzelecki nie po-

siadał korony. Istnieje kilka hipotez co do tego faktu. We-
dług relacji majora Kazimierza Wiśniewskiego (za rela-
cją Jarnuszkiewicza) przyczyna braku korony na głowie 
orła jest prozaiczna. Projekt był wykonany z wosku (lub 
miękkiego metalu) i podczas niesienia do zatwierdzenia 
komendantowi korona ukruszyła się. Inna teoria mówi 
o nawiązaniu w ten sposób do tradycji demokratycznych. 
Współcześnie organizacje strzeleckie stosują różne wersje 
orzełków strzeleckich, z reguły z koroną.

Wikipedia

 

2. bez korony 3. jego pierwowzór – z kasz-
kietu ofi cera 2 Pułku Piechoty 

Królestwa Kongresowego

4. legionowy (z literą L – w tarczy)

Orzełek strzelecki – grafi czny symbol „Strzelca”, protoplasta późniejszego „orzełka legionowego”:
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JÓZEF PIŁSUDSKI W MICHAŁOWICACH 

Po pierwszym okresie powo-
dzeń na początku I wojny 

światowej, wojska austriackie 
rozpoczęły gwałtowny odwrót 
na zachód, a wraz z nimi polskie 
bataliony I Pułku Legionów. 
W momencie dotarcia wojska 
na wysokość linii Wyżyny Kra-
kowsko-Częstochowskiej, Jó-
zef Piłsudski, który dowodził 
tymi batalionami, zdecydował 

się przedrzeć między frontami rosyjskim i austriackim 
w celu dotarcia do Beskidów, gdzie planował rozpo-
cząć działalność partyzancką lub zaszyć swoje oddziały 
w oczekiwaniu na dogodniejszą chwilę, do walki o nie-
podległość Polski. 

W dniu 9 listopada w okolicy Krzywopłotów i Załęża, 
Piłsudski oderwał się wraz z około tysiącem żołnierzy pol-
skich, przynależnych do I, III i V strzeleckich batalionów 
kadrowych, aby przez Wolbrom i Buk dotrzeć do Uliny 
Małej, a następnie wieczorem 10 listopada (1914) wyruszyć 
przez Wiktorówkę, Władysław, Widomą i Michałowice do 
twierdzy Kraków, którą osiągnął rankiem 12 listopada. „(...) 
Ach, jakaż ulga! Co będzie, to będzie! Awantura nie skończona, 
do Krakowa mam jeszcze 16 kilometrów i nie wiem, co spotkam 
po drodze. Ale odpoczynek pewny. Nie jest tak źle na świecie!

(...) Widzę na twarzach wszystkich radosne uśmiechy. Znaj-
duje się u kogoś w manierce zimna herbata, ofi cerowie rzucają 
mi płaszcze na ziemię. Kładę się na nie, pĳ ę herbatę, palę, uśmie-
cham się równie radośnie, jak inni, do wschodzącego na czyste 
niebo słońca. Zapomniane są ciężary, zapomniana męka decyzyj 
i zwątpień. Tak dobrze żyć na tym bożym świecie...

NA GRANICYPrzejście przez granice w Michałowicach Rosyjski Urząd Celny w Michałowicach 

(...) Zasypiam z rozkoszną myślą, że dalej już poniosą mnie 
nie własne nogi, lecz nogi mojej Kasztanki, która tuż niedaleko 
szczypie jesienną, zwiędłą już trawę.

(...) Wreszcie przyszła chwila, którą oznaczyłem z góry, 
i pluton kawalerii wyskoczył na szosę, ruszając od razu ostrym 
kłusem ku Krakowowi. Strzałów nie ma. Rzucam dalej kompa-
nię awangardy, a w lesie wyciągam w kolumnę. Czas! Na Kasz-
tankę i z lasu! Klacz lekko przeskakuje rów przy szosie, jestem 
na niej i – w tej chwili gwiżdże mi nad głową kula, gdzieś z tyłu 
za mną wystrzelona. Rzucam okiem na prawo i lewo i, dopraw-
dy, śmiech mnie bierze.

Po szosie tam, na górze, gna mój pluton ułański, już jest 
gdzieś w początkach Michałowic. Widzę, jak migają wśród do-
mów wiejskich ich czapki, a z obu stron szosy umykają pędem 
na otaczające nas wzgórza grupy konnych. To Moskale. Moja 
kompania awangardowa wysunęła się trochę na przód, lecz jej 
gros zatrzymała się przy pierwszych domach, wykonując koło 
nich jakieś niezrozumiałe dla mnie ewolucje. Z lasu za mną już 
się wysuwał wąż kolumny moich batalionów. Od czasu do cza-

Na Kasztance, J. Kossak

My, pierwsza brygada, mal. J. Kossak. 
Drużyny Strzeleckie pod wodzą J. Piłsudskiego przekraczają granicę rosyjską (1914 r.)

Ojciec Święty Jan Paweł II przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego, sierpień 1991 r. 

„Od czego by tu zacząć, bo jest bardzo wiele wspomnień. Najlepiej 
zacznijmy od tej legionowej pieśni «A nasi strzelce zdobyli Kielce». Im 
dłużej żyję, my wszyscy im dłużej żyjemy, tym więcej widzimy, jak wiel-
ka sprawa jest w tych prostych słowach o Kielcach. Jeżeli Pan Bóg mi 
pozwoli być jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę do grobów królewskich 
i pójdę też do grobu Marszałka. Wtedy przyszedłem na świat, kiedy szli 
na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się cud nad Wisłą, a jego na-
rzędziem, narzędziem tego cudu nad Wisłą w znaczeniu militarnym był 
niewątpliwie Marszałek Piłsudski i cała polska armia.

Ojciec Święty Jan Paweł II, Kielce, 3 czerwca 1991 r. 

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 4 (12) 2006/1–4 (13–16) 2007]



„KADRÓWKA” w OBIEKTYWIE
MICHAŁOWICE

Fotogra ie wykonano w latach 2004–2013



Dnia 15 czerwca 2014 r. – w ramach VI Przeglądu Zespołów Artystycznych „PAWIE PIÓRA” w Michałowicach, zaprezentowano spe-
cjalny występ, którego treść miała na celu przypomnienie o tegorocznym jubileuszu 100-lecia „Kadrówki” na michałowickiej ziemi. 
W patriotycznym programie udział wzięli uczniowie ze szkolnego chóru Zespołu Szkół w Michałowicach, pod batutą Beaty Kucz-

Dnia 15 czerwca 2014 r w ramach VI Przeglądu Zespołów Artystycznych PAWIE PIÓRA” w Michałowicach zaprezentowano spe



mańskiej oraz Chór Wychowanków KRAKUSA – ZPiT AGH, wraz z zespołami wokalno-instrumentalnymi: BEL CANTO ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Czasławiu i WIOLINKI ze Szkoły Muzycznej I stopnia Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie – wszystkie prowadzone przez Bożenę Szopę. Akompaniował prof. Alojzy Szopa.

mańskiej oraz Chór Wychowanków KRAKUSA ZPiT AGH wraz z zespołami wokalno instrumentalnymi: BEL CANTO ze Szkoły



Autorzy fotografi i: Marek Słowiński, Krzysztof Wilk, Andrzej Wróbel, Jarosław Kozłowski, Elżbieta Kwaśniewska, Barbara Lorenc.
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su, gdzieś z tyłu za nami, ze strony Słomniczek, jakiś uparty 
i niewidzialny Moskalik strzelał i kula z jękiem pędziła nad 
nami w przestworza. 

(...) Ruszać! (...) Sam śpieszę na przód, by poznać przyczynę 
zatrzymania się awangardy. Nie potrzebuję pytać: z domów wy-
wlekają moi chłopcy jeńców. Jak się okazało, przy pierwszym ru-
szeniu plutonu ułanów, ukryli się niektórzy z Moskali w domach, 
reszta z innych chałup umknęła w prawo i lewo od drogi.

Krótkie badanie. Jest ich ośmiu. Trzech z nich z 21 dywizji 
III-go korpusu kaukaskiego zabłądziło, doganiając swoją dywi-
zję i przenocowało u kolegów z gwardii. Reszta to gwardziści 
z fi nlandzkiego pułku gwardii, z tak zwanej „myśliwskiej”, ra-
czej wywiadowczej kompanii, wysłanej na przód ku Krakowo-
wi, na wywiad i osłonę pułku, który został pod Słomniczkami. 
Ci, co uciekali, są tak samo gwardziści, tylko z „konno-myśliw-
skiego” oddziału.

– Dalej! Wziąć ich w szereg! – Naprzód! bo tam przed nami 
słychać znowu strzały. Tam musi mieć potyczkę mój pluton ka-
walerii.

Przyspieszonym, żwawym krokiem ruszamy naprzód, kom-
panie rozwinęły się na boki, i widzę, jak ich łańcuchy tyralier-
skie zbliżają się ku wzgórzom. Mamy się wszyscy zejść tam na 
górze, przy dawnej granicy, W środku wsi Michałowice zastaję 
paru kawalerzystów, którzy też wzięli jeńców z gwardii, z te-
goż fi nlandzkiego pułku. Zabrano do 
niewoli dwunastu, z nich jeden ran-
ny, poza tym dwóch zabitych. Było tu 
więcej Moskali, lecz zaskoczeni z tyłu 
znienacka, poszli w rozsypkę. U nas 
strat nie ma. Podporucznik z resztą 
plutonu popędził dalej do fortecy, wy-
pełnić zlecone mu zadanie. Mam więc 
dwudziestu jeńców i kilka koni, wzię-
tych pod samym Krakowem.

Była to ta osłona od Krakowa, której 
się tak bałem poprzednio w swoich roz-
ważaniach. Najzabawniejszym jednak 

było to, że wkradłem się do lasu niepostrzeżenie pomiędzy przednią 
straż pułku i sam pułk. Ba! spędziłem w tym lesie półtorej godzi-
ny o kilkaset kroków od noclegu fi nlandzkich gwardzistów, od 
miejsca, skąd wyszli na wywiad ku fortecy! Trzeba istotnie mieć 
z jednej strony szczęście, z drugiej tak źle pełniących służbę 
wrogów, aby podobny kawał mógł się udać! 

Na górze, przy dawnym rosyjskim urzędzie cłowym, spę-
dziłem dobre pół godziny, nim się doczekałem zbiórki całego 
oddziału. Niebezpieczeństwo minęło, byłem tutaj pod osłoną 
armat krakowskich. Ogarniało mnie rozrzewnienie i jakieś 
wewnętrzne roztkliwienie na widok moich kochanych chłop-
ców, których na tak straszne przejścia naraziłem i szczęśli-
wie z matni wyprowadziłem. Gdzieś z pamięci wypływały 
wspomnienia o tym, jak przed laty z Sulkiewiczem przez 
tę samą tamożnię (urząd cłowy) przejeżdżałem z Krakowa 
pod obcym nazwiskiem do Królestwa. Jakże to inaczej teraz 
wyglądało. Przechodziłem tę samą granicę nie jak dawniej, 
ukradkiem – lecz gwałtem, na czele wojska polskiego, niosąc, 
według swych dawnych marzeń, na ostrzu bagnetów uprag-
nioną swobodę. 

Lecz z chwilą, gdy z głowy spadło poczucie odpowiedzial-
ności, brało górę nad wszystkim zmęczenie, zmęczenie fi zyczne 
i nerwowe. Widziałem wszystko, jak we mgle jakiejś i, gdy przy-
szło ruszać, z trudem dosiadłem konia. Więc we mgle spostrze-

głem, że ładna z wiekowych drzew 
aleja, idąca z Michałowic do Krakowa, 
znikła, a olbrzymie drzewa, jak trupy 
po boju, leżały ścięte. Jak we mgle spo-
strzegłem pierwszy fort krakowski, na-
jeżony zewsząd drutami, spoza których 
żołnierze przyglądali się nam ciekawie. 
Jak we mgle widziałem kwiaty, które 
mi wpychały krakowianki, i jakieś pu-
dełko z ciastkami w ręce mi wsunięte. 
Wszystko tonęło we mgle...” Józef Pił-
sudski – „Moje pierwsze boje”

 (oprac. E. Kwaśniewska)Pułk fi nlandzki Strzelcy gwardii

TADEUSZ ŻULIŃSKI urodził się w Krakowie w roku 1838, jako syn rodowitego Warszawianina, pracującego 
w tym czasie na komorze celnej w Michałowicach. W styczniu 1861 r. objawia się w całej pełni patriotyczny fenomen 
rodziny Żulińskich.  Wszyscy bracia, w liczbie sześciu, angażują się w prace powstańcze. Roman jest członkiem Rządu 
Narodowego i czeka go śmierć u boku Romualda Traugu
 a na stokach Cytadeli. Dwaj bracia pójdą na Sybir, trzej na 
emigracyjną tułaczkę. Tadeusz trafi  do Paryża, gdzie sprawować będzie praktykę lekarską wśród  ubogich rodaków 
(więcej: www.nil.org.pl Tadeusz Żuliński). Jego bratanek i imiennik, także lekarz i zarazem ofi cer – Tadeusz Żuliński 
junior (pseud. Roman Barski), będzie w Legionach adiutantem J. Piłsudskiego, a potem współzałożycielem i pierw-
szym komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Warszawie.                                  Red.

Stefan Żeromski (1864–1925) – prozaik, publicysta, dramaturg, nazwa-
ny „sumieniem polskiej literatury”.

Wincenty Sariusz Żeromski (1819–1883) pochodził ze zubo-
żałej rodziny szlacheckiej h. Jelita. Wspierał Polaków walczących 
w powstaniu styczniowym, za co – po jego upadku – pozbawiony został 
na skutek represji rosyjskich – majątku i aby utrzymać rodzinę został dzier-
żawcą folwarków. Wraz z żoną Józefą z Katerlów (oboje zmarli w Cieko-
tach k. Kielc – niewielkim folwarku, który dzierżawili od 1869 r.) pochowa-
ny został na cmentarzu w Leszczynach (pow. kielecki).

 Wikipedia

Na fot. po prawej: Pracownik komory celnej w Michałowicach (1846–53) – Win-
centy Sariusz Żeromski i Józefa z Katerlów – rodzice Stefana Żeromskiego

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 4 (12) 2006/1–4 (13–16) 2007]
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Czy Państwo wiecie, że znana patriotyczna pieśń „Góralu czy Ci nie 
żal” początek swój wzięła w podkrakowskich Michałowicach? 

Rzecz miała się następująco:
Był okres powstania styczniowego. Austriacka straż graniczna za-

trzymała w rejonie komory celnej w Michałowicach górala, który w po-
szukiwaniu zarobku usiłował przedostać się nielegalnie do Królestwa. 
Biedaczyna niósł na ramieniu kosę i grabie, a na dodatek był boso. Kie-
dy podczas przesłuchania okazało się, że wspomniany góral pochodził 
z Chochołowa, a miejscowość ta wyjątkowo źle kojarzyła się Austria-
kom z uwagi na tzw. „poruseństwo chochołowskie”, austriackie władze 
nabrały przekonania, że mają do czynienia ze swoim poddanym, który 
chce przekroczyć granicę, aby wspomóc oddziały powstańcze walczące z wojskami carskimi. W ich rozumieniu była 
to „zbrodnia stanu”. W efekcie wspomniany góral trafi ł do więzienia Św. Michała w Krakowie. Tam los zetknął go 
w jednej celi ze znanym poetą i komediopisarzem Michałem Bałuckim. Jemu zwierzył się ze swoich niespodziewanych 
kłopotów. Poeta wzruszony opowiadaniem starego górala, napisał piękną pieśń, którą po dzień dzisiejszy śpiewa-
ją miliony Polaków. Szkoda tylko, że z biegiem lat traciła ona coraz bardziej swój patriotyczny charakter, stając się 
pieśnią biesiadną. Ale, cóż na to poradzić! I tylko można się jeszcze zadumać nad faktem, że gdyby nie nadgorliwość 
urzędników austriackich na komorze celnej w Michałowicach, nigdy by nie powstała jedna z najpiękniejszych pieśni 
patriotycznych w polskiej kulturze.            

Góralu, czy Ci nie żal

Góral w kapeluszu
mal. St. Ludwik de Laveaux

Mikołaj I Charlotta � Aleksandra

Car Mikołaj I w Michałowicach...

W sobotę, przed Zielonymi Świątkami roku 1846, w Michałowicach zja-
wił się car Mikołaj I... Wyjechał na spotkanie swej małżonki – Charlott y 
Aleksandry, powracającej z  rocznej kuracji w Palermo na Sycylii. W dniu 
przyjazdu cesarza z Warszawy, ruch  przy komorze całkowicie wstrzyma-
no, kierując podróżnych  do przejść granicznych w Szycach lub Kocmy-
rzowie „na Baranie”, zaś zarząd nad komorą przejęli rosyjscy ofi cerowie. 
Zgromadzonym z rozkazu gubernatora  chłopom rozdano po 10 dukatów, 
a dziesięciu spośród nich wręczono medale  „za wierność królowi”...

Na cześć żony Mikołaja, która podróżowała z córką Olgą i bratem Wil-
helmem, przyszłym królem Prus – „dwie muzyki”  wojskowe: cesarsko-austriacka i cesarsko- rosyjska, wygrywały 
wieczorem najciekawsze dzieła ówczesnych kompozytorów. Warto przypomnieć, że rok 1846, to czas powstania kra-
kowskiego, oraz (za poparciem Rosji) wcielenie Krakowa – wolnego dotychczas miasta  do Galicji (16.X.1946).

Więcej na ten temat w „Naddłubniańskie Pejzaże” Nr 3/2004

Obrazek z czasu powstania styczniowego
Rysunek przedstawia Komorę Celną Michałowice, oglądaną od 

strony Krakowa (Powstanie styczniowe 1863–1864, napisał August 
Sokołowski, Wiedeń, nakładem Franciszka Bandego).

Chałupka na pierwszym planie z lewej strony, jest zapewne 
schronieniem dla austriackich strażników granicznych. Obok 
niej znajduje się słup pocztowy, pełniący w tamtych czasach rolę 
skrzynki pocztowej, przy której przekazywano  przesyłki bezpo-
średnio gońcom  lub pocztowym dyliżansom.

Nie dziwi także swobodny ruch uzbrojonych powstańców po 
stronie austriackiej, tuż pod nosem rosyjskich pograniczników, 
bowiem:

(...) Polski bunt kosztował carski budżet 150 mln rubli, w samym 
tylko 1863 roku. Ogromna rosyjska armia w Królestwie Polskim, 
popisywała  się niekompetencją, nie mogąc zgnieść kilku tysię-

cy powstańców. Ośmieliło to zagraniczne potęgi do działania. (...) Nawet król Szwecji dał 20 tys. talarów na broń dla 
powstania. (...) Zaniepokojona  Austria przez palce patrzyła na szmugiel broni przez powstańców oraz na istnienie na 
jej terytorium zaplecza dla powstania (austriaccy żołnierze chętnie sprzedawali powstańcom swoje karabiny za 15,5 zł. 
reńskich; kara za zgubienie karabinu w C.K. Armii, wynosiła 15 zł. reńskich.) 

Jan Matz ke

Jan Matz ke
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W księdze metrykalnej parafi i w Więcławicach znajdujemy zapis dnia 27 grudnia 1864 roku, który mówi że Józef 
Michałowicz – urzędnik Komory Celnej Michałowice lat pięćdziesiąt trzy liczący i tamże zamieszkały w obecności Wincentego 
Wierzyckiego lat  sześćdziesiąt i Konstantego Jastrzębskiego lat pięćdziesiąt sześć mających – obydwóch dosmotrszczyków Komo-
ry Celnej Michałowice i w tejże wsi zamieszkałych, okazał dziecię płci męskiej, oświadczając, iż takowe urodzone jest na Komorze 
Celnej Michałowice na dniu jedynastym bieżącego miesiąca i roku o godzinie szóstej po południu, z jego małżonki Karoliny z Bo-
rowskich lat trzydzieści mającej. (...)

Rodzicami jego chrzestnymi byli  Michał Wasilewski Dyrektor Komory celnej Michałowice i Zofi a Babicka, i Albin Kozłowski 
Urzędnik tejże Komory z Heleną Lenatrowicz. (...)

W aktach parafi alnych z roku 1866 czytamy, że w Michałowicach zmarł Michał Jan-
kowski 1½ roku liczący, syn Mateusza Jankowskiego i Marianny z Wierzyckich (córki 
wspomnianego powyżej Wincentego), którzy byli profesji piwowarskiej.

Zaś księga z roku 1884 zawiera informację o śmierci Marianny Wierzyckiej – córki 
Macieja i Krystyny Sataleckich, która była wówczas wdową po swym mężu Wincentym 
Wierzyckim (żona i córka miały to samo imię).

Niezmiernie interesujące poszukiwania genealogiczne prowadzone przez potom-
ków Wincentego Wierzyckiego, prześledzić można w Internecie na licznych blogach 
pod hasłem „Wincenty Wierzycki”. Zachęcam do tej lektury wszystkich próbujących 
odtworzyć dzieje własnej rodziny...

Od p. Łucji Wierzyckiej – praprawnuczki Wincentego, otrzymaliśmy fotografi ę, któ-
ra stała się materiałem wyjściowym do wieloletnich już, żmudnych lecz przynoszących 
nieoczekiwane rezultaty, rodzinnych odkryć... 
Wincenty Wierzycki (ur. 1804) z żoną Marianną z Sataleckich (ur. 1815) oraz z synami: Hipolitem (ur. 1857) i  starszym Lu-
dwikiem (1842). Ślub wzięli w 1841 r. w Koszycach, gdzie Wincenty był strażnikiem granicznym. Później trafi ł na Komorę 
do Michałowic.

Także p. Elżbieta Pawlak poszukuje w Michałowicach śladów swego pradziadka – Szymona Pachulskiego, który był celnikiem 
Michałowickiego Urzędu Celnego. Jego syn – Piotr urodził się w Michałowicach (1887). Nie wiadomo jednak, skąd pradziadek 
pochodził... Wszystkie dokumenty rodzinne zostały stracone, gdy dziadek Piotr – kowal, wraz z babcią wyjechali z Biskupic k/Iwa-
nowic na Ukrainę... Skąd w 1940 r. zostali wywiezieni.

E.K.
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Wojenny korespondent budapesztańskich gazet
Ferenc Molnar, węgierski dramaturg, a także autor 

licznych opowiadań i humoresek, przybył do Krakowa 
w kilka tygodni po napisaniu (1907) sławnej potem chyba 
już na wszystkich kontynentach, powieści Chłopcy z Placu 
Broni. Miało to miejsce zimą 1914/1915 r. 

Przez tę część Europy przebiegały wtedy linie frontów. 
Pisarz pojawił się tu w charakterze korespondenta wo-
jennego budapesztańskich gazet. Nie bez powodu świat 
interesował się w tym czasie wszystkim, co działo się nad 
górną Wisłą. To właśnie wtedy Kraków miał swoje przy-

Autorem portretu jest 
brat dziadka Jana Matz -
ke, jedynego wnuka dru-
giego z dziadków – Jana 
Jurkowskiego, młynarza 
z Maszkowa, legionisty, 
który pojął za żonę Marię 
Kwiecińską – nauczycielkę 
w Cianowicach, a zarazem 
siostrę innego legionisty, 
Mieczysława Oset-Kwie-
cińskiego (czytaj powyżej 
oraz w poprzednich nume-
rach „Naddłubniańskich 
Pejzaży”). Portret ów wy-
dany był także w postaci 
kolorowej pocztówki, która 
zaginęła. Autor portretu 

i jego węgierski model, spotkali się w czasie wojny, której epi-
zody ciekawie zanotował inny Węgier...

– PUŁKOWNIK WĘGIERSKI –

Pułkownik węgierski – mal. Stani-
sław Matz ke, 1916 (skan z gazetowej 
reprodukcji, własność – J. Matz ke).

słowiowe pięć minut w tej wielkiej wojnie. Po przełama-
niu austro-węgierskich pozycji pod Złoczowem, rosyjski 
walec miażdżąc wszelkie zapory, nieubłaganie toczył 
się na zachód. Całe nadzieje na powstrzymanie zwycię-
skiego pochodu przeciwnika, usiłującego za każdą cenę 
przedrzeć się do serca monarchii, pokładano już tylko 
we wzniesionej  u zbiegu austriackiej pruskiej i rosyjskiej 
granicy Festung Krakau. Twierdza Kraków była najwięk-
szym zespołem obronnym w całym cesarstwie, budowa-
no ją według najnowocześniejszych na owe czasy założeń 
sztuki wojennej, od roku 1848, aż do wybuchu wojny.

Kiedy 6 grudnia szpice 3 armii rosyjskiej stanęły na 
wzgórzu Kaim, położonym pomiędzy Wieliczką i Bie-
żanowem, z fortów Rajsko, Kosocice i Borek runęła na 
przeciwnika mordercza lawina ognia. Do kanonady dołą-
czyły również baterie moździerzy spod kopca Kościuszki. 
Droga na zachód została zamknięta. Wkrótce potem od-
rzucono  przybyszów daleko na wschód. Armie carskie 
w ciągu kilku tygodni straciły pół miliona żołnierzy i całą 
Galicję. O Krakowie usłyszał wtedy cały świat. A Ferenc 
Molnar opisywał gwarne tutejsze ulice, pełne wojska 
i warkotu automobili. Był to dla niego widok zupełnie nie-
zwykły, po oglądanym niedawno opustoszałym Wiedniu 
i Budapeszcie...

(...) Przez cały czas pisarz mieszkał w usytuowanym 
przy ul. Sławkowskiej Hotelu Saskim, wówczas najbar-
dziej popularnym gościńcu w mieście.

Wspomnienia Molnara z czasów I wojny światowej zo-
stały wydane w Polsce pt. Galicja 1914–1915, w roku 2011.

Katarzyna Siwiec i Mieczysław Czuma 
Węgierskie ślady w Krakowie (fragm.).

Karol Libura (1858–1915) – brat Ludwika – wieloletniego kierownika michałowickiej szkoły służył 
wojskowo, a potem – zatrudnił się w straży pogranicznej, zrazu w Luborzycy, gdzie Ludwik był nauczy-
cielem, a później za nim przeniósł się do Michałowic, gdzie dalej pracował w komorze celnej. Nabywszy 
– podobnie jak brat – ziemię z parcelacji folwarku Zachariaszowska Wola, zaczął gospodarzyć na roli, 
wraz z Teofi lią Tochowicz z Michałowic, którą pojął za żonę w 1901 r. Z powodu bliskości granicy, nie 
mógł postawić domu na swoim polu, więc po przeniesieniu Ludwika  do Kaliny Małej (1903) – i on opu-
ścił Michałowice.

Zanim w Michałowicach postawiono budynek Urzędu Celnego (Michałowickaja Tjamożnia) 
w 1939 r., co miało bezpośredni związek z oddaniem do użytku bitej drogi, prowadzącej do Kra-
kowa (1836) – komora celna działała w Wilczkowicach (do 1838 r.). W początkach wieku XIX  na-
czelnikiem był tam niejaki Józef Jerzmanowski, krewniak słynnego generała – Pawła Jana barona 
Jerzmanowskiego h. Dołęga, pułkownika gwardii napoleońskiej, towarzyszącego Napoleonowi – 
w roli adiutanta – na Elbie. Przygotował on powrót cesarza z tego zesłania, a w czasie pogrzebu 
szedł za jego trumną.Gen. P. Jerzmanowski

L. Libura

*   *   *
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Ka da miejscowo  posiada swoje opowie ci i podania, 
które zawieraj  niejednokrotnie  elementy fantastyczne, 
cho  oparte s  na prawdziwych wydarzeniach.

W takich opowie ciach cz sto trudno oddzieli   kcj  
od prawdy historycznej. Jednak historia Jana Banasia, to 
podanie  niezwykle przejrzyste, nie zawieraj ce w tków 
fantastycznych czy dopowiedze . Znane jest niewielkiej 
garstce osób – rdzennych mieszka ców Micha owic, z re-
jonów  w. Ma ego Krakowa.

W okolicach miedzy – po o onej w odleg o ci ok. 200 
metrów od obecnej ulicy Nad Strug  – znajduje si  nagro-
bek (zwany pomnikiem), pochodz cy z 1917 roku.

Na p ycie widnieje trudny dzi  do odczytania napis:

TU SPOCZYWA 
JAN BANA  

GOSPODARZ TEJ ZIEMI 
ZABITY KUL  KARAB. WE W ASNYM 
DOMU 4 / 12 1914 W WOJNIE EUROP.
WALCZY  W WOJNIE JAPO SKIEJ

PRZE Y  LAT 46
POMNIK POSTAWI A ONA MARYANNA 1917 R.

W tych zwi z ych s owach zawarto – rzec mo na – hi-
stori  ycia jednego z mieszka ców micha owickiej ziemi. 

Jan Bana  urodzi  si  prawdopodobnie w 1868 roku 
w erkowicach, jako syn w o cianina – 
Jana Banasia i Anny z Kurów. Nie wie-
my zbyt wiele o jego dzieci stwie i m o-
do ci. 

on  Jana by a Marianna z Bubków. 
Jan, mieszkaj cy pocz tkowo w erko-
wicach, osiad  po po lubieniu Marian-
ny, w rodzinnym gospodarstwie ony 
w Micha owicach. Wiód  spokojne ycie 
rolnika, sumiennego i pracowitego go-
spodarza. 

W 1905 roku rozpocz a si  wojna ro-
syjsko–japo ska. W adze carskie zarz -
dzi y na terytorium ca ego Królestwa Pol-
skiego, pobór do  wojska. Ukaz carski nie 
omin  tak e Micha owic. W ród powo a-
nych, znalaz  si  Jan Bana .

Nie wiemy ile czasu przebywa  w Rosji 
i Japonii, ale z pewno ci  by  to okres kil-
ku, mo e kilkunastu miesi cy. W ko cu 
powróci  szcz liwie do rodzinnych Mi-
cha owic.

Przez nast pne lata spokojnie  prowa-
dzi  swoje gospodarstwo.

GOSPODARZ TEJ  ZIEMI – JAN BANA
I tak nadszed  znamienny rok 1914 – wybuch I woj-

ny wiatowej. W sierpniu wyruszy a z Krakowa – przez 
Micha owice – do Kielc, I Kompania Kadrowa Strzelców 
J. Pilsudskiego...

Front walk mi dzy zaborcami, odcisn  swe pi tno na 
tutejszej okolicy. Okres ten nie cieszy si  dobrym wspo-
mnieniem w ród mieszka ców – rekwizycje, rabunki 
i przest pstwa okupantów by y cz stym zjawiskiem. 
Na potrzeby wojska zajmowano prywatne domy i miesz-
kania, wbrew woli mieszka ców. 

Dnia 4 grudnia 1914 roku Jan Bana  przebywa  w swo-
im domu, w Micha owicach. 

Jak po wiadczy  p. Franciszek Weso owski (wnuk 
Jana Banasia) – tego dnia, oko o  godziny 13.00 (czas po-
twierdza ksi ga metrykalna par. Wi c awice), Jan Bana  
w trakcie spo ywania obiadu, postrzelony zosta  kul  
karabinow  we w asnym domu. Kula przebi a cian  
i ugodzi a Jana w okolice pasa tak dotkliwie, e niebawem 
zmar .

Zrozpaczona ona Marianna pochowa a m a w polu, 
wzd u  drogi (dzi  nieistniej cej – obecnie miedza), gdy   
ze wzgl du na ci g y ostrza  artyleryjski walcz cych 
wojsk, nie by o mo liwo ci przedostania si  na cmentarz 
para  alny w Wi c awicach. 

Marianna usypa a wi c prosty grób ziemny. Do Wi c a-
wic dotarto dopiero w styczniu 1915 roku i z tego okresu 

pochodzi  w. Actus ultimus – czyli specy-
 czny wpis w ksi dze pogrzebów para  i 

Wi c awice, dokonany w okresie miesi ca 
po mierci Jana.

wiadkowie Andrzej Bi czycki i Woj-
ciech Harmala po wiadczyli o tym smut-
nym zdarzeniu. 

Jan pochowany zosta  10 XII 1914 roku, 
o godzinie 10 wieczór – siódmego dnia po 
swej mierci, pod os on  nocy... 

Mo liwo  wybudowania nagrobka 
pojawi a si  w 1917 roku. Wystawi a go 
ona Marianna. Nazywany umownie 

„pomnikiem”, po o ony na miedzy po-
ród drzew akacjowych, pozostaje wiad-

kiem smutnej historii gospodarza ziemi 
micha owickiej, który wróciwszy szcz li-
wie z dalekiej wojny, poleg  przy talerzu 
zupy we w asnym domu...

Na podstawie przekazu ustnego .p. Franciszka 
Weso owskiego oraz ksi g metrykalnych para  i 

Wi c awice.

Stefan Tochowicz Grób Jana Banasia w Micha owicach. 

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 3–4 (35–36) 2013]

W internecie obejrzeć można fi lm zatytułowany „Wymarsz” (1,45 min., scenariusz W. Ronisz, 1988 r.), omawia-
jący większość problemów na drodze ku niepodległości, podczas I wojny światowej. Ciekawie dobrane materiały 
archiwalne, ukazują sprawę polską w szerszej perspektywie. Film zawiera dobrze przemyślany komentarz autora 
oraz pokazuje okolice, gdzie toczyły się te znane i nieznane boje. Gorąco polecam zainteresowanym polską historią. 

E.K.
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[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 3 (7) i 4 (8) 2005]

W Polsce niepodległej dla uczczenia „Czynu 6 Sierpnia”, już 
w 1921 roku Komisja Reprezentacyjna I Kompanii Kadrowej za-
proponowała, aby tę czcić przemarszem szlakiem I Kadrowej, a więc 
z Krakowa do Kielc.

Pierwszy Marsz zrealizowano w 1924 roku, w X rocznicę Wymar-
szu i w 60. rocznicę powieszenia na stokach Cytadeli warszawskiej 
członków Rządu Narodowego z Romualdem Trauguttem na czele. 

(...) „A jest ten dzień – 6 sierpnia 1914 r. – historycznym nie tylko 
dlatego, że się w jego dacie dokonało zapoczątkowanie polskiej wojny 
z Moskwą; jest on dniem historycznym także i przez swą symbolikę. 
(...) Ujawnia się ona w tym, że Kompania, jeżeli wyszła w pole nie 
bezpańsko, to w każdym razie bezpaństwowo. Nie król, nie rząd 
wysłali ją na wojnę. Jeżeli była ona (...) przedstawicielką państwo-
wości polskiej – to tylko jako wyrazicielka abstrakcji, którą dopiero 
wcielać miała w formy realne. Była zatem Kompania Kadrowa 
oddziałem powstańczym – oddziałem symbolizującym śpiącą moc 
Narodu. (...) Pierwsza Kompania Kadrowa wyszła w pole, co do go-
dziny niemal ściśle w sześćdziesiąt lat od chwili stracenia ostatniego 
Naczelnika Narodu, dyktatora Romualda Traugutta. I wyszła – 
na rozkaz nowego Naczelnika. I tak jak ON jest, z ducha i czynu, 
prawym dziedzicem owego ostatniego Naczelnika – tak i Kompania 
w JEGO ręku stała się prawą dziedziczką oddziałów ostatniej po-
wstańczej wojny z Rosją. Rozrodziła się w potężną armię, która do 
łańcucha polskich dat: 1794, 1831, 1863, 1905, 1914 – dodała ostatnie 
ogniwo: 1920. Oto symbolika dnia 6 sierpnia – dnia Pierwszej Kom-
panii Kadrowej! ”

Adam Englert „Judym”

W warunkach niepodległego państwa polskiego marsze miały 
charakter militarno-sportowo-patriotycznego sprawdzianu, przy-
gotowującego do obrony odzyskanej Ojczyzny. Organizował je 
Związek Strzelecki, a rywalizacja polegała przede wszystkim na wal-
ce o tempo przemarszu i wyszkolenie wojskowe. Trasę z Krakowa 
do Kielc pokonywano w około półtora dnia. 

Do 1939 roku odbyło się piętnaście Marszów (z wyjątkiem roku 
1934, kiedy z powodu powodzi w Małopolsce Marsz odwołano).

Obywatele! 
(...) Wymarsz pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa był dzie-

jowym startem, trasa Kraków–Kielce powiodła w dalsze boje Legio-
nów, w zwycięską wojnę o granice niepodległej Polski i przedłużyła 
się w wielki gościniec dziejowy, po którym naród polski zmierza do 
swoich wielkich przestrzeni.

Przed dwudziestu laty maszerowało z Krakowa do Kielc stu kil-
kudziesięciu strzelców. Z szeregów strzeleckich powstały Legiony, 
z Legionów zrodziła się zwycięska Armia Polska, która wywalczyła 
i utrwaliła Niepodległość naszej Ojczyzny. Z idei walki o niepodle-
głość wywiodły się tysiączne szeregi dzisiejszego Związku Strzeleckie-
go, który hasło walki zastąpił hasłem pracy w imię swego największego 
prawa – Dobra Rzeczypospolitej.

(...) Wierzę, że idee, jakie mieliśmy, wyruszając z Oleandrów kra-
kowskich, godnych znalazły spadkobierców.

Pamiętajcie, że marsz, którego startem był Kraków przed dwu-
dziestu laty, nie skończył się jeszcze, że próżno szukać jego mety 
w dalekich dziejach przyszłości i że wyniki waszego udziału w tym 
marszu dziejowym sądzić będzie historia wyrokami przyszłych 
pokoleń.

(-) Marian Frydrych ppłk. 1934 r.)
Komendant Główny Związku Strzeleckiego

Kronika Koła Młodzieży Wiejskiej, założonego przez p. Fran-
ciszka Bubkę, wspomina, że w roku 1922 istniał w Michałowicach 
dobrze zorganizowany Związek Strzelecki. Powstał on z inicjatywy 
michałowickiego dziedzica – Tadeusza Dąbrowskiego gorącego 
patrioty.

Związek skupiał w swych szeregach młodzież przedpoborową, 
a także tę, która przeszła do cywila i po wojnie wróciła do domu. 

W każdej niemal gminie działał wówczas taki oddział, przygotowu-
jąc młodzież do posługiwania się bronią, przysposabiając ją zawo-
dowo, rozwijając sport i wychowanie fi zyczne. Był największą or-
ganizacją wychowawczą w Polsce, pielęgnującą tradycje Strzelców 
sprzed I wojny – formacji założonej przez Józefa Piłsudskiego.

Oddział strzelecki z Michałowic uczestniczył w sypaniu kopca 
J. Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie – w lipcu 1937roku, przeka-
zując garść „michałowickiej ziemi”, która wraz z ziemią z wielu pól 
bitewnych I wojny światowej, złożona została we wnętrzu kopca.

W latach 30-tych przed II wojną światową, 25-osobowym oddzia-
łem strzeleckim w Michałowicach opiekował się nauczyciel z miej-
scowej szkoły podstawowej – p. Józef Kucharski. zaś w czasie woj-
ny – komendant placówki A.K. Michałowice – „Malwa”. Należy też 
wymienić p. Maksymiliana Jarzębińskiego i p. Władysława Janasa.

Na podstawie Zarys dziejów Michałowic – Wł. Baran – 1991

W 1939 roku, 25-tą Rocznicę uczczono wielką manifestacją 
na Błoniach krakowskich z udziałem marszałka E. Śmigłego 
Rydza. Polska niepodległa miała jeszcze trwać trzy tygodnie. 
Po raz ostatni przemaszerowali byli żołnierze Kadrówki, ze-
brani w jedną kolumnę: generałowie, pułkownicy, ministrowie 
i prezesi, sierżanci, chłopi, nauczyciele i robotnicy – żołnierze 
Polski Niepodległej, którzy w sierpniu 1914 r. mieli odwagę 
pierwsi rozpocząć boje o Polskę, nie oglądając się na gwarancje. 
Cel ich był szczytny, idee czyste – nie spocząć, dopóki ostatni 
wróg będzie na polskiej ziemi. W 1914 r. mieli 18–25 lat, zaś 
w 1939 r. – 43–50 lat. I znów wszyscy stanęli na zew Ojczyzny nie 
bacząc na szarże czy stanowiska. Po raz drugi los swojego życia 
„rzucili na stos”. Dziś możemy stwierdzić, że dobrze zasłużyli się 
Ojczyźnie.

XVI MARSZ Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej odbył się 
42 lata po Marszu XV. Wcześniejsze próby powrotu do tej pięknej 
idei nie od razu kończyły się powodzeniem. Kiedy w upalny dzień 
6 sierpnia 1978 roku, kilkanaście osób z inicjatywy pułkownika 
Józefa Herzoga, udało się pod michałowicki obelisk, aby złożyć 
tam symboliczną wiązankę kwiatów, nagle, jak spod ziemi pojawił 
się motocyklista z „lotnej”, porwał leżący przy pomniku wieniec 
i uwiózł go w stronę Krakowa.

Dopiero Sierpień 1980 pozwolił 6 sierpnia 1981 roku wymaszero-
wać z Oleandrów 76-osobowej grupie, która po uroczystej odprawie 
opuściła Kraków, by o godz. 9.45 oddać w Michałowicach hołd tym, 
którzy przed 76 laty obalili tu słupy graniczne, przekreślając w ten 
sposób symbolicznie dzieło zaborców.

Komendantem tego pierwszego po 1939 roku, a XVI w kolejno-
ści, Marszu, był Józef Teliga.

Postanowiono wówczas wydać Odznaki Pamiątkowe dla uczcze-
nia Czynu 6 Sierpnia. W skład Kapituły Odznaki weszli: mjr Brzęk 
Osiński, gen. Boruta Spiechowicz i płk Herzog oraz pięciu uczest-
ników Marszu. Kapelanem Marszu został płk Adam Studziński. 
Doszło wówczas do spotkania z przedostatnim żyjącym wtedy 
w kraju żołnierzem Kadrówki – mjr Michałem Tadeuszem Brzę-
kiem Osińskim, który zmarł 10 września 1983 r. W roku 1987 od-
szedł w wieku 93 lat mjr Mieczysław Kamiński. Wraz z tą śmiercią 
Kadrówka z 1914 roku bezpowrotnie przeszła do historii.

XVII (2) Marsz, 6 sierpnia 1982 r. – Stan wojenny. Na trasę wy-
rusza 17 osób. W Bibicach – 1 km przed Michałowicami zatrzyma-
nie przez Służbę Bezpieczeństwa. Po kilku godzinach... zwolnienie. 
Marsz trwa dalej, także nocą. 

12 sierpnia osiąga Kielce. Później pielgrzymka na Jasną Górę. 
Marszem dowodzą Piotr Boroń i Wojciech Pęgiel. Maszerującym 
przyświeca myśl o takiej formie działania, takim sposobie „na 
życie”, który zakłada czynną, aktywną postawę wobec wydarzeń 
i otaczającego świata, niezgodę na zło i obojętność wobec niego.

XVIII (3) Marsz, 6 sierpnia 1983 r. – Na trasie 40 osób. Braterska 
atmosfera, dobrze zorganizowany czas i wspólna odpowiedzialność 
za obowiązki. Marsz ma charakter biwakowy. Dużo nowych osób. 

HISTORIA MARSZU SZLAKIEM „KADRÓWKI”HISTORIA MARSZU SZLAKIEM „KADRÓWKI”
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[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 3 (7) i 4 (8) 2005]

Najmłodsza uczestniczka ma zaledwie 6 lat. Komendantem jest 
Wojciech Pęgiel.

XIX (4) Marsz, 6 sierpnia 1984 r. – w 70. Rocznicę Wymarszu, 
komendanturę obejmuje gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz. 
Udział wzięło 105 osób. W miejscowości Łączyn pod Jędrzejowem, 
uczestnicy Marszu zostali otoczeni przez kompanię ZOMO, a nas-
tępnie przewiezieni (przygotowanymi samochodami) na posteru-
nek MO w Jędrzejowie. Po spisaniu nazwisk 77 osób, zwolniono 
wszystkich, sugerując rezygnację z dalszej wędrówki. Nie wycofał 
się nikt. Po upływie dwóch miesięcy, osoby spisane w Jędrzejowie, 
postawione przed Kolegium ds. Wykroczeń ukarano wysokimi 
grzywnami (4000–12 000 zł) za „udział w nielegalnym zgromadze-
niu i nie rozejście się mimo wezwania organu”.

XX (5) Marsz, 6 sierpnia 1985 r. – udział wzięły 74 osoby. Ko-
mendantem był Robert Kulak. Wprowadzono pomysł podziału 
maszerujących na plutony i powzięto postanowienie o powierze-
niu odpowiedzialności za organizację Marszu Kapitule Odznaki 
„Uczestnikom Marszu Szlakiem Kadrówki”.

XXI (6) Marsz, 6 sierpnia 1986 r. – Udział wzięło 79 osób. Ko-
mendantem był Wojciech Pęgiel.

XXII (7) Marsz, 6 sierpnia 1987 r. – udział wzięło 106 osób. Ko-
mendantem był Witold Tukałło.

XXIII (8) Marsz, 6 sierpnia 1988 r. – Uczestniczyło 179 osób, 
w tym polityk (wówczas jedyny) Leszek Moczulski. Komendantem 
był Wojciech Pęgiel.

XXIV (9) Marsz, 6 sierpnia 1989 r. – Udział wzięło 219 osób. 
Komendantem był Wojciech Pęgiel. Po raz pierwszy wziął udział 
w Marszu Oddział Strzelecki.

Po 1989 roku, w III Rzeczypospolitej, Marsz stał się jednym z naj-
większych i najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Z roku 
na rok staje się coraz liczniejszy. Wzbudza też duże zainteresowa-
nie i uznanie władz państwowych, wojskowych, samorządowych, 
a także mediów.

XXV (10) Marsz, 6 sierpnia 1990 r. – Udział wzięło 188 osób. 
Komendantem był Wojciech Pęgiel. Burmistrz Jędrzejowa prze-
prosił Kadrowiczów za wydarzenia z 1984 roku. Wojsko Polskie po 
raz pierwszy włączyło się do uroczystości powitania uczestników 
Marszu w Kielcach.

XXVI (11) Marsz, 6 sierpnia 1991 r. – Udział wzięło 311 osób, 
w tym 67 żołnierzy WP – z oddziałów kultywujących tradycje legio-
nowe oraz pluton strzelecki, 12 Litwinów i 19 Polaków z Wileńsz-
czyzny. Komendantem był Andrzej Fischer.

XXVII (12) marsz, 6 sierpnia 1992 r. – Udział wzięło 285 osób, 
w tym 107 żołnierzy. Komendantem był Michał Wnuk.

XXVIII (13) Marsz, 6 sierpnia 1993 r. – Udział wzięło 311 osób. 
Komendantem był Andrzej Albiniak. 

XXIX (14) Marsz, 6 sierpnia 1994 r. – komendantem był Andrzej 
Fischer.

XXX (15) Marsz, 6 sierpnia 1995 r. – komendantem był Leszek 
Marcinkiewicz. Patronat nad Marszem objął prezydent RP Lech 
Wałęsa.

XXXI (16) Marsz, 6 sierpnia 1996 r. – komendantem był Woj-
ciech Pęgiel. 

XXXII (17) Marsz, 6 sierpnia 1997 r. – komendantem był Lucjan 
Muszyński.

XXXIII (18) Marsz, 6 sierpnia 1998 r. – komendantem był 
kpt. AK Edmund Majchrowicz. Marsz odbył się pod patronatem 
Premiera RP Jerzego Buzka.

XXXIV (19) Marsz, 6 sierpnia 1999 r. – patronat nad Marszem 
sprawuje ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie – Ryszard Kaczo-
rowski.

Od 1999 roku organizatorem Marszu jest Związek Piłsudczyków, 
a jego Komendantem Prezes Związku Piłsudczyków i Komendant 
Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW Jan Józef Kasprzyk. 

Marsz odbywa się w ramach zadań państwowych zleconych przez 
Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 

Od 1999 roku Marsze nawiązują do tradycji przedwojennej – na 
ich trasie drużyny marszowe pokonują poszczególne etapy marszu, 
a także biorą udział w zawodach strzeleckich i konkursie historycz-
nym. W roku 2000, z okazji 20 Marszu po wojnie, został ustanowio-
ny medal „Kadrówki”, przyznawany tym Uczestnikom, którzy co 
najmniej dziesięciokrotnie brali w nim udział.

Tradycją stało się także, że po zakończeniu Marszu, delegacja 
uczestników udaje się na Jasną Górę, w intencji zachowania nie-
podległości.

W 2002 roku z okazji sierpniowej pielgrzymki Ojca Świętego Ja-
na Pawła II do Polski, uczestnicy Marszu, skierowali do Watykanu 
list, który zaowocował Błogosławieństwem Papieskim nadesłanym 
do Komendy Marszu i odczytanym w Katedrze Wawelskiej. Zaś 
w czasie pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty otrzymał w darze 
od „Kadrowiczów” statuetkę przedstawiającą Marszałka Piłsudskie-
go na Kasztance.

Wiele lat wcześniej, 25 stycznia 1975 roku, na opłatku z Legioni-
stami w Krakowie, kardynał Karol Wojtyła powiedział: „Dobrze, 
że strzeżecie tych wszystkich śladów i tej rocznicy 6 sierpnia, i tej 
drogiej sercu Polaka trumny Marszałka, i tego postumentu na 
dawnej granicy pod Michałowicami, którą niegdyś przekraczały 
pierwsze oddziały wojska polskiego, zdecydowane, by walczyć 
o niepodległość. Dobrze, że tego wszystkiego strzeżecie, pilnu-
jecie, bo to są skarby narodu, to jest nasze wspólne dziedzictwo. 
(...) Tego też Wam życzę, bo to jest na pewno Wasze najgorętsze 
życzenie, dlategoście szli, na polach bitew przelewali swoją krew 
za Ojczyznę, żeby ci, co po was przyjdą, zostali sobą, żeby zacho-
wali to wszystko, co należy do istoty polskości, do polskiej duszy, 
do historii polskiej, do całej spuścizny dziejów – żeby tym zostali 
na coraz dalsze pokolenia”.

(Na podstawie opracowania Wojciecha Pęgiela – 1993
 oraz Wymarsz ku wolności – Jana Józefa Kasprzyka, W-wa 2005)

Za udostępnienie wielu materiałów do niniejszego artykułu dzię-
kuję serdecznie p. A. Fischerowi i p. Wł. Śliwczyńskiemu z Komite-
tu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.

Zebrała i opracowała E. Kwaśniewska

Podczas uroczystości pożegnania XL (25) Marszu Szlakiem 
Pierwszej Kompanii Kadrowej w dniu 6 sierpnia 2005 roku w Mi-
chałowicach, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Ka-
czorowski i Wicewojewoda Małopolski Jadwiga Nowakowska, do-
konali dekoracji złotymi i srebrnymi medalami „Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej”, nadanymi przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Złote medale otrzymali: Fundacja Miejski Park 
i Ogród Zoologiczny oraz dyrektor tej Fundacji dr Józef Skotnicki 
(nieobecny na uroczystościach), Krystyna Jędras, Janina Nawrocka, 
Ludomir Olkuśnik, Andrzej Fischer, Włodzimierz Śliwczyński, 
Edward Jankowski i Andrzej Jędras. Prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski i wójt gminy Michałowice Antoni Rumian, otrzymali 
honorowe Odznaki Marszowe, przyznawane uczestnikom Marszu 
Szlakiem Kadrówki.

(Na podstawie „Gazeta Krakowska” – 8 VIII 2005)Przy obelisku legionowym w Michałowicach
fot. J. Wróbel
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MARSZ SZLAKIEM „KADRÓWKI” – KIELCE 1926
Kadry z jednego z „zaginionych fi lmów”, który przekazało Polsce Archiwum Państwowe Estonii o czym poinformo-

wano 11 listopada 2009 r. (Film dostępny jest w Internecie).

Z treści tego niemego fi lmu dowiadujemy się, że w trakcie przeprowadzonych wówczas zawodów sportowych, pierwszy na 
mecie biegu był Michał Baran, który trasę 38 km pokonał w czasie 42 min i 8 sek. Z Krakowa – najlepszy czas miał Władysław Kmi-
cic. Odbyła się także uroczystość nadania sztandaru Związkowi Strzeleckiemu w Kielcach. Na fi lmie uwieczniono scenę składania 
podpisu na dokumencie i wbijania pamiątkowego gwoździa w drzewce sztandaru przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odbyła się 
także defi lada oddziałów strzeleckich, młodzieży męskiej i orkiestry wojskowej.
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[Przedruk z: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, Nr 316, Piątek 13 listopada 1936 r.]

Józef Piłsudski
– wielki Wódz niestrudzony,
Miał swoje waleczne Legiony.
Mocny to był Wódz,
Twardy, nieugięty
– w boju zawzięty.

Przemierzyły te Legiony
Różne strony
I różne szlaki.
Ziemia Michałowicka
Też ma pamiętny szlak taki.

Od strony Krakowa,
Na wzgórku z lewej strony,
Stoi obelisk
Legionom dzielnym poświęcony.
To na wieczną pamięć i cześć
Tym, co odeszli,
Lecz wolność nam przynieśli.

 

I właśnie o tym przypomina
w każdą rocznicę

Michałowicka Gmina  
 

Napisała Teresa Bednarczyk z Sieborowic
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Strażacy z Michałowickiego Towarzystwa Pożarniczego w drodze na uroczystość odsłonięcia Obelisku Legionowego w Michałowicach.

Oddziały wojskowe prezentujące broń – w głębi gromadka uczniów z michałowickiej szkoły.

Kolejne etapy odsłaniania obelisku okrytego fl agą narodową.
Widoczne oddziały Wojska Polskiego, ofi cjele, goście oraz oddziały strażaków – ze sztandarami jednostek michałowickiej i iwanowickiej (patrz także strona następna).
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Prezentowane fotografi e znajdują się w zbiorach NAC.
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[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 1–2 (17–18) 2008]

W trzeci  rocznic  mierci Ojca wi te-
go Jana Paw a II, w dniu 2 kwietnia 
b. roku, odszed  do Pana w 97 roku 

ycia, powszechnie znany, ceniony i kochany 
.p Ojciec gen. bryg. hm. Adam Franciszek Stu-

dzi ski. Kilka dni pó niej, w rod  9 kwietnia, 
liczni przedstawiciele Episkopatu Polski, najwy -
szych w adz pa stwowych, samorz dowych i lo-
kalnych, generalicji Wojska Polskiego, rodowisk 
kombatanckich i niepodleg o ciowych, harcerze, 
m odzie  Krakowa i okolic, wspó bracia w zako-
nie, rodzina, przyjaciele z kraju i poza jego grani-
cami oraz tysi ce krakowian, dzi kowali dobremu 
Bogu za dar ycia O. gen. Adama Studzi skie-
go – uczestnika walk II wojny wiatowej, kapelana 
bitwy o Monte Cassino.

Mszy w. pogrzebowej w Bazylice p.w. w. Trójcy – 
o.o. Dominikanów, przewodniczy  J. Em. Ks. kardyna  Franci-
szek Macharski, a homili  wyg osi  bp polowy Wojska Polskie-
go J. Em. gen dywizji Tadeusz P oski. W ród wielu s ów, przy-
pominaj cych bogate ycie i dzia alno  Zmar ego, pad y i te; 
„Ojcze generale, serdecznie dzi kujemy Ci za Twoje kap a skie, 
kapela skie i o nierskie ycie, które zawsze wiod o po drogach 
Boga, Ko cio a i Ojczyzny”. Ks. bp d ugo 
wymienia  liczne medale i odznaczenia, 
którymi zosta  uhonorowany O. Adam. 
Podkre li  jedno: „Ale przecie  nie te 
honory i odznaczenia s  najwa niejsze. 
Najwa niejsze jest to, e O. Adam przez 
71 lat kap a stwa odpowiada  ca ym 
swoim yciem: Panie, Ty wiesz, e Ci  ko-
cham i da  si  prowadzi  tam, gdzie wzy-
wa a go mi o  do Chrystusa, Ojczyzny 
i jej dzieci. W czasie wojny i pó niej.”

Pe ne bólu i zatroskania s owa pod 
adresem Zmar ego, wypowiedzia  Pan 
Prezydent RP Lech Kaczy ski – tre  li-
stu odczyta  doradca prezydenta – Jacek Sasin. Czytamy w nim: 
„Obecno  Ojca Genera a w ród nas, by a darem Opatrzno ci. 
Czas, po Jego odej ciu, to czas kontynuacji Jego dzie a, to zada-
nie, to obywatelski obowi zek, a zarazem przywilej.”

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, gen. dyw. 
Edward Gruszka podkre li  w swoim wyst pieniu, e o. Adam 
Studzi ski, poprzez swoje bogate ycie, s u b  Bogu i Polsce, 
sta  si  niedo cignionym wzorem i symbolem niez omnej wier-
no ci najwy szym warto ciom.

Przemawia  tak e Minister Janusz Krupski, kierownik Zarz -
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wielu in-
nych przedstawicieli ycia spo ecznego 
i politycznego.

Nast pnie, trumna z cia em Ojca 
Adama Studzi skiego, przewieziona zo-
sta a w asy cie andarmerii wojskowej, 
na Cmentarz Rakowicki, gdzie nast pi y 
dalsze uroczysto ci a obne.

Tu, cierpliwie i z mi o ci , uczestni-
cy pogrzebu ws uchani byli w g os tych, 
którzy z racji najbli szych kontaktów 
i wspó pracy powojennej z Ojcem Ada-
mem, wspominali Go i egnali – zapew-
niaj c o wiecznej dla Niego czci i pami -
ci. Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, powiedzia : 
„...odszed  od nas wielki Polak i patriota, cz owiek, który zawsze 

Odszed  wielki Polak i patriota, cz owiek, który by  zawsze tam, gdzie go potrzebowano 
Wspomnienie o .p. Ojcu hm. gen. bryg. Adamie Franciszku Studzi skim

by  tam, gdzie go potrzebowano. Gdy trzeba by o 
walczy  – walczy , gdy trzeba by  nie  pos ug  ka-
p a sk  – niós  j , gdy trzeba by o pomaga  – po-
maga . B dziemy Go pami ta  przez lata. Kraków, 
bez Ojca Adama, b dzie ju  innym miastem.”

Wiceprzewodnicz cy Rady Miasta Krakowa, 
Bogus aw Ko mider zapowiedzia , e jedna z ulic 
Krakowa ju  wkrótce otrzyma imi  O. gen. Adama 
Franciszka Studzi skiego.

W imieniu towarzyszy broni spod Monte Cassi-
no, Ojca Adama po egna  prof. Wojciech Nar bski, 
który przypomnia , e Zmar y by  do niedawna 
ostatnim yj cym kapelanem II Korpusu Polskich 
Si  Zbrojnych na Zachodzie i prawdziwym kape-
lanem frontowym, który walczy  o  arnie wraz 
z o nierzami, w czasie trwania ca ej, jak e trud-
nej, kampanii w oskiej. Jednak najwymowniej 

i najpi kniej po egna  Ojca Adama, O. Eustachy Rakoczy z Jas-
nej Góry w Cz stochowie, u ywaj c s ów i okre le  tak pi k-
nych, na jakie sta  tylko ojczysty j zyk polski... 

Doczesne szcz tki O. gen. bryg. hm Adama Franciszka Stu-
dzi skiego, z nale nymi honorami wojskowymi, zosta y z o o-
ne do grobu w Alei Zas u onych Ojczy nie. Przez nieutulon  

pami  .p. Ojca Adama, przypomn  na 
ko cu, w do  ogólnym zarysie, Jego y-
ciorys.

Urodzi  si  2 czerwca 1911 roku 
w Strzemieniu. Do Zakonu Domini-
kanów wst pi  w roku 1928, otrzymu-
j c wi cenia kap a skie w Katedrze 
Lwowskiej w 1937 r. Z chwil  wybuchu 
wojny, przedosta  si  na W gry, gdzie 
podj  prac  w obozach dla internowa-
nych polskich o nierzy. W 1941 r., przez 
Grecj  i Turcj , dosta  si  do Palestyny. 
Wst pi  do Wojska Polskiego. Z 2 Bryga-
d  Pancern  przebywa  w Iraku, Iranie, 

Palestynie i Egipcie. W 1944 r. wzi  udzia  w kampanii w oskiej. 
Uczestniczy  w walkach o Piedimonte i Boloni . Posta  Ojca Ada-
ma najpi kniej zaja nia a w bitwie pod Monte Cassino, gdzie 
z podziwu godn  odwag  i heroicznym po wi ceniem, niós  po-
moc rannym i umieraj cym, co wi cej – niezmordowanie iden-
ty  kowa  zabitych i ywcem spalonych w czo gach o nierzy. 
Tym zaskarbi  sobie mi o  o nierzy i szacunek prze o onych.

Za zas ugi, zosta  uhonorowany licznymi odznaczeniami 
bojowymi, a po wojnie, tak e i cywilnymi. W 2006 roku, pre-
zydent RP Lech Kaczy ski, awansowa  Ojca Adama do stopnia 
gen. brygady. Jako absolwent Wydz. Konserwacji Zabytków na 

Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie, 
do  szybko podj  O. Adam, trud przy-
wrócenia dawnej wietno ci klasztorowi 
oo. Dominikanów w Krakowie. Za o y  
tu tak e muzeum oraz wyremontowa  
male ki ko ció ek p.w. w. Idziego, 
obok Wawelu, gdzie obecnie gromadz  
si  licznie harcerki i harcerze dru yn 
i szczepów krakowskich – najm odsi 
wiekiem przyjaciele Ojca Adama.

Ojciec Adam Studzi ski, umia  po-
rwa  za sob  wszystkich. Skupi  wokó  
siebie wiele ró nych rodowisk twór-

czych, kombatanckich i niepodleg o ciowych. By  wspó organi-
zatorem pielgrzymek o nierzy Polskich Si  Zbrojnych na Jas-

O. Adam Studzi ski,
Micha owice 2006

KAPELAN – samochód O. A. Studzi skiego z kampanii 
w oskiej, zawióz  Go tak e w ostatni  podró ...

W Bazylice o.o. Dominikanów...
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[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 1–2 (17–18) 2008]

n  Gór , szczególnie w rocznice Bitwy pod Monte 
Cassino.

By  tak e cz onkiem nadzwyczajnym i honoro-
wym zast pc  prezesa Komitetu Opieki nad Kop-
cem J. Pi sudskiego, s u c rad  i pomoc . Kocha  
krakowskie rodowisko pi sudczyków i ono tak e 
Go kocha o. Nigdy nie zapomn  telefonu, jaki wy-
kona  do mnie O. Adam, w ostatnie wi ta tego 
roku, sk adaj c na moje r ce yczenia, dla ca ej 
wspólnoty pi sudczyków. Nie pomy la em wte-
dy, e s  to ju  yczenia ostatnie... Jak wielkie i jak 
pe ne pokory by o to kap a stwo... Cz owiek, tak 
wielkiego formatu, jak On, pierwszy trudzi si , aby 
mnie – m odszemu i niczym jeszcze nie zas u onemu – prze-
kaza  s owa mi o ci i nadziei, zawarte w rado ci zmartwych-
wstania.

By , O. Studzi ski, obecny ka dego roku 6 sierpnia w Micha-
owicach. Tu, przemawia  do zgromadzonej m odzie y, w adz 

Gminy i ludu Bo ego. Tu znali Go wszyscy. Tu, rok-
rocznie egna  maszeruj cych do Kielc uczestników 
Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Nie ma ju  w ród nas .p. Ojca Adama. Pozosta y 
po Nim niezatarte wspomnienia i uczucia niegasn -
cej mi o ci oraz dwie ksi ki; „Wspomnienia kape-
lana Pu ku 4 Pancernego SKORPION spod Monte 
Cassino” i „Przewodnik po polskich cmentarzach 
wojskowych we W oszech”. Warto je przeczyta  
i zachowa  w domowej biblioteczce.

Min o niewiele czasu, od pogrzebu Ojca Ada-
ma, a ju  Zwi zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, po-
party natychmiast przez Krakowskie Porozumienie 

Organizacji Kombatanckich i Niepodleg o ciowych, wyst pi  
z apelem do Prezydenta RP Lecha Kaczy skiego, o po miertne 
nadanie bohaterskiemu kapelanowi spod Monte Cassino, Orde-
ru Or a Bia ego. Mamy nadziej , e apel ten, spotka si  z yczli-
wym przyj ciem i aprobat  Prezydenta. 

Odznaczenia

O. Adam Studzi ski w micha owickim dworze – „Kadrówka” 2004

„Goście Kadrówki”
W czasie minionego dziesięciolecia, w uroczystościach związanych z obchodami kolejnych rocznic Marszu „Kadrówki”, 

uczestniczyło w Michałowicach wielu znamienitych Gości: m.in. Ryszard Kaczorowski – prezydent RP na Uchodźstwie wraz 
z małżonką Karoliną, Jacek Majchrowski – prezydent Miasta Krakowa, ojciec Adam Studnicki – kapelan „Kadrówki” (patrz po-
wyżej), Janusz Sepioł – marszałek województwa małopolskiego, Jerzy Miller – wojewoda małopolski, Władysław Stasiak – szef 
Kancelarii Prezydenta RP, Sławomir Skrzypek – prezes NBP, Bogdan Klich – senator RP, Józef Lassota – poseł na Sejm RP, Brac-
two Kurkowe z Krakowa, a także przedstawiciele organizacji wojskowych, samorządowych, piłsudczykowskich, harcerskich, 
rodziny i potomkowie legionistów oraz delegacja z Downpatrick i Listowel z Irlandii – miast partnerskich Michałowic.

Odbywający się corocznie z tej okazji „Piknik Wolności (2004–2006 w Michałowicach, od 2012 – w Wilczkowicach), uświet-
nili swymi występami liczni artyści i zespoły muzyczne: 2004 – Orkiestra Garnizonowa Wojsk Lądowych – Siedlce, Amatorski 
Zespół Estradowy CZASZA, ECHO – Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie, „Chór Cecyliański – Kraków, TRUSKAWECZKA – 
Zespół Pieśni i Tańca z Wilna, WIARUS – grupa wokalna z Klimontowa, KRAKUS – ZPiT AGH, HEJNAŁ – Orkiestra Dęta 
z Więcławic oraz TRIO – Siostry Wrońskie  z Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, który służył nieocenioną pomocą 
przy organizacji koncertu; 2005 – Zbigniew Wodecki; 2006 – ZAKOPOWER; 2007 – Urszula; 2008 – Małgorzata Ostrowska, Renata 
Przemyk; 2009 – Paweł Kukiz, Zbigniew Wodecki z orkiestrą WIENIAWA z Raciborowic; 2010 – Magdalena Butrym – pianistka, 
Zespół Folkowy z Downpartick i Paweł Wydra; 2011 – Andrzej Piaseczny; 2012 – Alicja Majewska z Orkiestrą WIENIAWA, której 
prowadzący – dyrygent Jarosław Ignaszak, nagrodzony został odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawa-
ną osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę przyznaje Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Wyróżnienie wręczył w czasie uroczystości Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski; 2013 – SERENADA – 
Kapela Ludowa, Krystyna Prońko z Orkiestrą WIENIAWA.

W roku 2010 uczestniczył w uroczystościach Włodzimierz Wolny – b. harcerz, żołnierz II wojny światowej, ostatni żyjący 
uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z 1936 r., pamiętający wbity wówczas  w  michałowicką ziemię drewniany 
słupek, wskazujący miejsce po obalonych w 1914 r. słupach granicznych – gdzie trzy miesiące później – 11 listopada odsłonięto 
legionowy obelisk.

Corocznie „kwiaty od rodziny” składa u stóp obelisku p. Jan Jasicki – syn siostry przyrodniej kpt. Kazimierza „Herwina” 
Piątka z wnukami.

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 suwerenności 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
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Pierwszym przystankiem Kadrowiczów po uroczysto ciach 
na ul. Olenadry i wymarszu z Krakowa jest Obelisk w Micha o-
wicach Komorze, upami tniaj cy obalenie s upów granicznych 
dawnych zaborców Polski. 

Od pocz tku marszu w a nie tam 6 sierpnia odbywa si  uro-
czysty apel oraz z o enie kwiatów przez o  cjalne delegacje. Po 
apelu uczestnicy marszu i zaproszeni go cie przemieszczaj  si  
na boisko sportowe w Micha owicach lub do ogrodów micha o-
wickiego dworu, gdzie nast puj  dalsza cz  o  cjalnych uroczy-
sto ci, krótki program artystyczny oraz pocz stunek wojskow  
grochówk . 

Kadrówka, bo tak popularnie nazywa si  uroczysto ci upa-
mi tniaj ce Przemarsz I Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa 
Pi sudskiego, jest wi tem o charakterze ponadlokalnym. O jego 
wadze wiadczy wstrzymanie na kilkana cie minut ruchu na 
bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 7 oraz ranga go ci, którzy 
przyje d aj  z tej okazji do Micha owic.

Go cili my ju  Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezy-
denta RP na uchod ctwie. W Micha owicach bywa  te  ojciec 
Adam Studzi ski, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, gene-
ra  Wojska Polskiego, duszpasterz legionistów, o nierzy AK 
i harcerzy. Od kilku lat, jako go , na Kadrówce pojawia si  S a-
womir Skrzypek – Prezes NBP, wcze niej wielokrotny uczest-
nik marszu. Regularnym uczestnikiem uroczysto ci jest te  
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa, ale równie  hi-
storyk, zajmuj cy si  m.in. okresem II Rzeczpospolitej. Co rok 
w micha owickich uroczysto ciach bior  udzia  przedstawiciele 
Organizacji Pi sudczykowskich, Bractwa Kurkowego w Krako-
wie oraz Zwi zku Kombatantów RP Ko o w Micha owicach.

Jak wi tujemy Marsz I Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Pi sudskiego w Micha owicach
Przemarsz I Kadrowej w 1914 roku by  jednym z najwa niej-

szych wydarze  historycznych w dziejach Gminy Micha owi-
ce. Z tego powodu w herbie Gminy,  guruje orze  legionowy, 
a centralny plac Micha owic nazwany jest imieniem Józefa Pi -
sudskiego. Dlatego te  od roku 2004 zdecydowano, e weekend 
najbli szy rocznicy Przemarszu b dzie wi tem Gminy Micha-
owice. Cz  organizowanych imprez nawi zuje swoim charak-

terem do patriotycznego tonu Kadrówki, cz  pozwala z kolei 
na swobodn  zabaw  w piknikowej atmosferze. Nazwa impre-
zy Piknik Wolno ci czy te dwa podej cia do wi towania.

W niedzielny poranek (w latach poprzednich w sobotni) startuje 
rowerowy Maraton Granic  Dwóch Zaborów, który z roku na rok 
gromadzi coraz wi ksz  liczb  uczestników. W godzinach popo u-
dniowych organizowany jest Koncert Pie ni Legionowej, podczas 
którego prezentowane s  tradycyjne utwory patriotyczne w wyko-
naniu orkiestr d tych i chórów. Nawi zuj c do tradycji militarnych 
I Kadrowej, co rok, we wspó pracy z Podkrakowskim Hufcem 
ZHP, organizowane s  zawody strzeleckie, które wy aniaj  najlep-
szego strzelca uroczysto ci, honorowanego pucharem i nagrod .

Kolejn  atrakcj  wzbogacaj c  kontekst historyczny impre-
zy s  pokazy je dzieckie, w wykonaniu przedstawicieli stadnin 
dzia aj cych na terenie Gminy Micha owice, dostojnie prezentu-
j cych si  w tradycyjnych strojach u a skich i krakowskich. 

Wieczorem na scenie prezentuj  si  gwiazdy polskiej piosenki. 
W Micha owicach go cili my ju  Zbigniewa Wodeckiego, Urszu-
l , Zakopower, Renat  Przemyk, Ma gorzat  Ostrowsk . W tym 
roku zaproszon  gwiazd  jest Pawe  Kukiz. Na zako czenie im-
prezy organizowane s  pokazy sztucznych ogni i laserów.

Jaros aw Sadowski

Pami tamy…
Na „Komorze” – zza grzbietu tamtejszego wzgórza,
S ynny obelisk z or em dumnie si  wynurza.
Przechodz cemu t dy, cisn  si   wnet s owa,

e tym traktem sz a Pierwsza Kompania Kadrowa.

Zatrzymali si  tutaj, przy celnej komorze
I dalej, szlakiem wojny poszli w imi  Bo e…
Cho  nie wszyscy szcz liwie do celu dotarli,
Lecz m stwem swoim wolno  dla Polski wydarli.

Wi c kwiaty z ó my, znicze zapalmy w podzi ce,
Bo ycia nie szcz dzili, w bólu, krwi i m ce…
W Micha owickiej Ziemi – cho  lat wiele minie,
Pami  o bohaterach naszych nie zaginie.

                                         Teresa Bednarczyk z Sieborowic

Sztandar, nazywany pierwotnie chor gwi , wywo-
dzi swój pocz tek z dawnych znaków bojowych i roz-
poznawczych, które skupia y wojowników podczas 
bitwy. Ze sztandarem wi zano g bokie tre ci ideowe. 
Utrzymanie znaków i walka w ich obronie nale a y do 
podstawowych obowi zków wojownika, by a to spra-
wa honoru. Jak dawniej tak i dzisiaj otacza si  sztandary 
powszechn  mi o ci  i czci , a utrat  sztandaru uwa a 
si  za ha b . Przy wr czaniu sztandaru przypomina si  
o obowi zku jego obrony cho by za cen  krwi i ycia. Hi-
storia nasza zna wiele przypadków obrony barw przez 
dziesi tki bezimiennych bohaterów, ludzi gotowych 
na mierteln  o  ar . Swój sztandar maj  te  uczestni-
cy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W 1924 roku 
dla uczczenia 10. rocznicy wymarszu „Kadrówki”, z inicjatywy 
by ych legionistów ustanowiono ów Marsz Szlakiem I Kompa-
nii Kadrowej na trasie od krakowskich Oleandrów a  do Kielc. 

15 lat pod nowym Sztandarem „Kadrówki”
Odbywa  si  on do 1939 roku, po wojnie do jego idei 
powróci y rodowiska niepodleg o ciowe w roku 
1981. Od 1994 roku „Kadrówka kroczy pod barwami 
nowego Sztandaru. 

Sztandar„KADRÓWKI”
Adam S upek honorowy chor y i kustosz 

Sztandaru – uczestnik wszystkich 25. powojennych 
marszów „Kadrówki”, dzia acz „solidarno ciowy” 
represjonowany i wi ziony, zauroczony postaci  
marsza ka Józefa Pi sudskiego i jego Legionami, zo-
sta  honorowym chor ym. Piecza, jak  pe ni nad 
Sztandarem to dla niego zaszczyt i wyró nienie. 

Przechowuje Sztandar we w asnym mieszkaniu z naj-
wi kszym poszanowaniem, traktuj c go jak relikwi . 
Z przej ciem opowiada skomplikowan  histori  Chor g-
wi, mówi te  du o o ludziach zwi zanych bezpo rednio 
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i emocjonalnie z tradycjami „Kadrówki”, a wi c i ze Sztanda-
rem. Z dum  rozwija, prezentuje i obja nia barwy i symbolik  
powierzonej mu „relikwii”. 

Rozwini ty Sztandar, to p at tkaniny w kszta cie prostok -
ta o wym. 100×110 cm barwy czerwonej, obszyty z ot  ta m  
z fr dzlami. Dolny róg sztandaru ko czy z ota fr dzla. Na awer-
sie wyhaftowano srebrn  nici , centralnie, w otoku odznak  
marszow  w kszta cie legionowego krzy a z or em w koronie. 
Na poprzecznych ramionach krzy a umieszczone s  inicja y 
Marsza ka „ J i P”, za  na górnej jego belce rzymska cyfra „I”, 
a na dolnej „Br” (skrót od I Brygady). Górne pó kole otoku krzy-
a ma barw  bia o-czerwon , to symbolika barw narodowych, 

a na dolnej cz ci pó kola zamieszczono napis wykonany z ot  
nici  „MARSZ SZLAKIEM I KADROWEJ”. 
Wzd u  dolnej kraw dzi sztandaru widnie-
je wypuk y napis wyhaftowany z ot  nici  
„6–12 SIERPNIA KRAKÓW–KIELCE” – data 
marszu „Kadrówki”. Na rewersie sztandaru 
wypuk ym haftem ukazano or a legionowe-
go w pozycji siedz cej na tarczy z liter  „S” 
(symbol Dru yn Strzeleckich). Or a otacza 
wst ga okr gu, którego górn  po ow  po-
krywa haft o barwach narodowych, doln  
cz  wype nia wyhaftowany napis „NIE-
PODLEG O ”. W czterech rogach widniej  
daty: 1914 – kojarzona z rokiem wymarszu 
I Kompanii Kadrowej z Oleandrów. 1924 – 
to data pierwszego Marszu Szlakiem I Kom-
panii Kadrowej w X rocznic  wymarszu 
z Oleandrów. Kolejna data to rok 1981, 
wtedy to powrócono po II wojnie wiato-
wej do idei marszu szlakiem „Kadrówki” 
i wreszcie rok 1994 – data po wi cenia nowego 
Sztandaru, pod którym do dzi  odbywaj  si  
coroczne Marsze Szlakiem I Kompanii Kadro-
wej. Umocowanie sztandaru stanowi drzew-
ce (skr cane dla wygody transportu z dwóch 
cz ci) d ugo ci 2,5 metra, sporz dzone 
z drzewa toczonego i politurowanego. Drzew-
ce powsta o w Pracowni Br zownictwa Wan-
dy Pyciak i Adama Kroka w Krakowie przy 
ul. Dietla 58. Chor y Adam S upek zwraca 
uwag  na zwie czenie drzewca. To mistrzow-
sko wykonany 16 centymetrowy, mosi no-
krzemowy orze  legionowy, z g ow  zwrócon  
w lewo, skrzyd a ma rozchylone i wzniesione ku górze, szpona-
mi opiera si  o tarcz  z liter  „L” – symbolika ci le zwi zana 
z Legionami Marsza ka – a jest to dzie o znakomitego odlewni-
ka Tomasza Baranka, cz onka KPN – dzia aj cego d ugie lata 

w konspiracji, który nieodp atnie wykona  t  rze b , korzystaj c 
z wzorów przedwojennych, zaczerpni tych z odznaki o nierza 
legionowego. Ta rze ba or a zast pi a poprzednie zwie czenie. 
Poni ej or a wie cz cego drzewce umieszczona jest graniasta 
puszka wysoka na 4 cm z napisem „6 sierpnia”. 

Na szlaku „KADRÓWKI” 
Na pytanie dlaczego Sztandar ma tylko 15 lat, przy tak d ugiej 

tradycji marszowej – Adam S upek odpowiada: „By  wcze niej 
Sztandar pod którym kroczyli my z Olendrów do Kielc, ale krót-
ko po stanie wojennym z grudnia 1981 r., ówczesne s u by bezpie-
cze stwanajpierw próbowa ynas zniech ci  i zastraszy , a kiedy to 
nie skutkowa o, podczas kolejnego ju  marszu, 8 sierpnia 1984 r. 

podjecha y 2 samochody MO i milicjanci 
przeprowadzili rozmowy z kilkoma osoba-
mi. Kiedy nast pnego dnia, w przydro nym 
zaje dzie w miejscowo ci czyn p. J drze-
jowem, jedli my obiad budynek zosta  oto-
czony przez kompani  ZOMO. Zatrzymano 
wszystkich 77 uczestników, po czym samo-
chodami przewieziono nas na posterunek 
w J drzejowie. Obwiniono nas o udzia  w nie-
legalnym zgromadzeniu, otrzymali my nie-
co pó niej wezwania na Kolegium ds. Wy-
krocze  w J drzejowie. Ukarano nas bardzo 
wysokimi grzywnami – tutaj Adam si ga 
do dokumentu IPN-u i pokazuje pe ny wy-
kaz represjonowanych uczestników Marszu, 
widniej  tutaj 33 nazwiska ukaranych przez 
Kolegium ds. Wykrocze . Sztandar zosta  
zarekwirowany, ale to nas nie zniech ci o 
i mimo „esbeckich” represji „Kadrówka” 
dotar a do Kielc z w asnym Sztandarem. By  
bowiem wówczas w ród nas Zbigniew Ro-
manowski, który wykorzysta  sw  pomys o-
wo  i talent artysty malarza, i w ci gu jednej 
nocy namalowa  na p achcie bia ego p ótna 
nowy Sztandar, z którym dumnie wkroczy-
li my do Kielc. S u y  nam ten Sztandar jesz-
cze do 1993 roku.

Andrzej Fischer dodaje, tak dla przy-
pomnienia, e pierwszy powojenny marsz 
wyruszy  z krakowskich Oleandrów 6 sierp-
nia 1981 r. Funkcj  komendanta pe ni  Józef 

Teliga, a kapelanem zosta  dominikanin o. Adam Studzi ski, 
kapelan II Korpusu, bohater spod Monte Cassino, Honorowy 
Obywatel Miasta Krakowa. Tras  pokonano szos  E-7, w asy-
cie Milicji Obywatelskiej. W 1984 roku marsz jawi  si  w adzom 

Sztandar Kadrówki” – awers i rewers

5.08.1994 – Po wi cenie Sztandaru na Wawelu.
Na trasie szlakiem I Kompanii Kadrowej

Poczet sztandarowy wkracza do Kielc
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jako zagro enie porz dku publicznego, zmieni a si  forma za-
interesowania milicji marszem. Uczestników zatrzymywano, 
legitymowano i nak aniano do rezygnacji z dalszej w drów-
ki, tote  marsze przybra y form  pielgrzymki w intencji od-
zyskania niepodleg o ci, która po dotarciu do Kielc udawa a 
si  do Cz stochowy. Tak, to prawda – podkre la – ochron  
w tych trudnych czasach dawa  Marszowi Ko ció , traktuj c 
go jako pielgrzymk  na trasie „Kraków – Kielce – Cz stocho-
wa”. Przed dwudziestu pi ciu laty w 1984 r. 
nast pi a najwi ksza eskalacja represji. 
77. uczestników zatrzymano pod J drzejo-
wem i ukarano wysokimi grzywnami przed 
Kolegium ds. Wykrocze , a Sztandar zare-
kwirowano. Mnie ukarano kwot  10 tys. z , 
a Adama S upka 8 tys. z .

Nowy Sztandar dla „KADRÓWKI” 
Adam S upek wspomina dalej – kiedy 

w 1984 roku zostali my bez oryginalnego 
Sztandaru, po latach podj li my ró ne dzia-
ania maj ce na celu odzyskanie zarekwiro-

wanego przez MO Sztandaru, ale do roku 
1989 by o to nie mo liwe, a kiedy przysz a 
wolno  poczynili my próby uzyskania od-
szkodowania, które spe z y na niczym. Z mo-
jej strony pad a wówczas propozycja, by 
w ci gu dwóch lat zdoby  rodki i wyhafto-
wa  nowy Sztandar. W 1994 roku przypada a 
80. rocznica wymarszu „Kadrówki” i ta data 
by a wyzwaniem dla pozyskania Sztandaru. 
Zawi zali my Komitet Fundacji Sztandaru Marszu Szlakiem 
I Kompani Kadrowej, a na koncie TMiZK za o one zosta o sub-
konto, na którym mia y by  gromadzone rodki. Dysponowa-
li my w asn  piecz ci  jako Komitet. Szybko zaj li my si  po-
zyskiwaniem funduszy, gdy  wykonanie sztandaru to trudna 
sztuka i kosztowna. Komitet wyda  Odezw  – jeden egzemplarz 
z oryginaln  piecz ci  mam do dzisiaj – w formie apelu z pro b  
o dokonywanie wp at na nowy sztandar, bowiem ten wyma-
lowany na p ótnie w warunkach polowych 
przez Zbigniewa Romanowskiego by  ju  
bardzo zniszczony, chcieli my zast pi  go 
haftowanym. Równocze nie wydrukowa-
no „cegie ki” o trzech nomina ach: 20, 50 
i 100 tys. ówczesnych z otych – sprzed de-
nominacji – by  rok 1993. Apel popar o wiele 
osób m.in. wojewoda krakowski, prezydent 
Krakowa, cz onkowie NSZZ „Solidarno ”, 
uczestnicy Marszów „Kadrówki”, pi sudczy-
cy i sympatycy oraz osoby prywatne. Wyhaf-
towania podj a si  pani Matura, nie pami -
tam imienia, za cen  ówczesnych 30 mln. z . 
Drzewce do naszego sztandaru zamówili-
my w pracowni przy ul. Dietla w Krakowie. 

W 1994 roku, na 80 rocznic  Marszu Szlakiem 
I Kompanii Kadrowej Sztandar by  gotowy. 
Po wi cili my go na Wzgórzu Wawelskim, 
godnie w Katedrze na uroczystej Mszy wi -
tej poprzedzaj cej wymarsz uczestników 
z Oleandrów w dniu 5 sierpnia 1994 r. 
W poczcie sztandarowym stali; Adam S upek jako chor y oraz 
w asy cie Edmund Majchrowicz i Jan Chrzanowski. Patrzyli my 
na nowy Sztandar, na jego napisy i symbolik  z poczuciem dumy, 
wzruszenia i rado ci. Sztandar towarzyszy odt d wszystkim 
wa niejszym wydarzeniom. Pierwszy raz kroczyli my dumnie 
pod nowym Sztandarem z krakowskich Oleandrów do Kielc od 
6–12 sierpnia 1994 roku. Poczet sztandarowy z rozwini tym 
sztandarem z o y  ho d w Micha owicach przed pomnikiem-obe-
liskiem upami tniaj cym obalenie s upów granicznych pa stw 

zaborczych przez o nierzy I Kompanii Kadrowej, wchodzi  ze 
sztandarem do wszystkich miast na trasie marszu, oddawa  ho d 
poleg ym legionistom pochowanym na cmentarzach wzd u  tra-
sy marszu, przed pami tkowymi tablicami i pomnikami. 

Andrzej Fischer uzupe nia wypowied : w 1989 r. poza cywi-
lami po raz pierwszy po wojnie w marszu wzi  udzia  oddzia  
odradzaj cego si  Zwi zku Strzeleckiego, a w 1991 r. przy czy-

y si  jednostki Wojska Polskiego. Do 1989 
roku marsz mia  form  demonstracji patrio-
tycznej. Lata kolejne to powrót do formu y 
przedwojennej o charakterze sportowo-edu-
kacyjnym. Udzia  w Marszu Szlakiem I Kom-
panii Kadrowej – szlakiem strzelców Józefa 
Pi sudskiego z Oleandrów do Kielc, ma bu-
dzi  sumienia, uczy  patriotycznych postaw. 
Marsz jest dla nas wszystkich wyzwaniem. 
Pe ni nieprzerwanie rol  budziciela sumie , 
nie tylko w ród uczestników, ale tak e w ród 
spo ecze stwa polskiego. Sztandar który to-
warzyszy nam na ca ej trasie marszu, przy-
pomina niezmiennie o warto ciach, o których 
by  mo e wielu chcia oby zapomnie , gdy  
s  dzi  dla nich niewygodne, i przypomina, 
e byli Polacy, którzy dla owych warto ci, jak 

mi o  Ojczyzny i honor oddawali ycie na 
drodze ku Niepodleg ej. W podkrakowskich 
Micha owicach – dodaje mój rozmówca – pod 
pomnikiem – upami tniaj cym obalenie s u-
pów granicznych pa stw zaborczych przez 

o nierzy I Kompanii Kadrowej odbywa si  uroczysty apel, 
w którym gromadzimy si  pod naszym Sztandarem, gdy  to nas 
wyró nia i napawa dum .

Adam S upek z nieukrywan  dum  opowiada o miejscach 
i uroczysto ciach którym Sztandar dodawa  splendoru. By y 
to uroczysto ci patriotyczne w dniach 3 Maja, 11 listopada, 
19 marca (imieniny Marsza ka), 12 maja (rocznica Jego mier-

ci), 5 grudnia (dzie  Jego urodzin). Ponad-
to nasz Sztandar towarzyszy  uroczysto -
ciom nadania szko om imienia Marsza ka 
Józefa Pi sudskiego w Krakowie, Zagórzu, 
Stalowej Woli czy Jareniówce, ponadto jest 
obecny przy uroczystym ods anianiu tab-
lic pami tkowych. By  z nami pod Kopcem 
Józefa Pi sudskiego po zako czeniu remon-
tu gdy uroczysto ci powi zano ze wi tem 
Niepodleg o ci w dniu 11 listopada 2003 r. 
By  przy ods anianiu pomników Józefa Pi -
sudskiego w odzi i Krakowie i przy po-
wi ceniu Sztandaru Zwi zku Pi sudczyków 

z regionu Ma opolski. Data 18 pa dziernika 
zwi zana jest z wkroczeniem Legionów do 

odzi, jedziemy wi c na obchody rocznico-
we ze Sztandarem. W Rzeszowie bywamy 
na uroczystych obchodach ku czci Marsza ka 
Józefa Pi sudskiego i Leopolda Kuli-Lisa. S  
te  smutne wydarzenia, jak pogrzeby ludzi 
zas u onych dla Ojczyzny, naszych kolegów, 

ostatnio po egnali my Jana Chrzanowskiego i Antoniego D u-
enia, czy te  dominikanina – naszego kapelana ojca gen. Ada-

ma Studzi skiego kapelana II Korpusu, bohatera spod Monte 
Cassino. Odchodz  powoli ci, którzy do tej pory wspó tworzyli 
z nami histori  zwi zan  z dziejami naszych Sztandarów, ich 
miejsce zajmuje nast pne pokolenie, chcia abym tu zw aszcza 
wymieni  Krzysztofa i Piotra Chrzanowskich (to wnuki Jana 
Chrzanowskiego) oraz Micha a Grabczyka.

Wspomnienia zebra a Alicja Kondraciuk – Cz onkini Zwi zku Pi sudczyków

Poczet od lewej; Jan Chrzanowski, 
Adam S upek, Edmund Majchrowicz

Andrzej Fischer  i W adys aw Selwa – zdekla-
rowani pisu dczycy
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9 5 .  R O C Z N I C A  „ K A D R Ó W K I ”
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Z tej jubileuszowej okazji Mennica Pa stwowa wybi a dwie monety okoliczno ciowe o nomina ach 2 i 10 z . 
Dwadzie cia pi  dni pó niej – dzie  1 wrze nia przyniós  70. rocznic  wybuchu II wojny wiatowej.

Uroczystym obchodom 95. rocznicy Wymarszu I Kompanii Kadrowej z Krakowa, na Micha owickiej Zie-
mi nie by  w stanie przeszkodzi  nawet uporczywie padaj cy od samego rana deszcz. Dopisali szacowni 
go cie i miejscowi obserwatorzy, a przede wszystkim liczni uczestnicy Marszu Szlakiem I Kadrowej – nie-
którzy wielokrotnie bior cy udzia  w tym przedsi wzi ciu. 

W micha owickim dworze s uchano koncertu w wykonaniu orkiestry d tej „Hejna ” z Wi c awic i poezji 
legionowej w interpretacji Alicji Kondraciuk. Zajadano si  – jak zwykle smakowit  - wojskow  grochówk , 
a niektórzy z zainteresowaniem przegl dali specjalne jubileuszowe wydanie kwartalnika „Nadd ubnia skie 
Pejza e”, w ca o ci po wi conego w tym roku tematom zwi zanym z obecno ci  legionistów, a tak e same-
go Józefa Pi sudskiego w Micha owicach.

Dwadzie cia pi  dni pó niej  dzie  1 wrze nia przzyniós  70. rocznic  wybuchu II wojny wiatowej.zy
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Są w życiu momenty ważniejsze, niż samo życie.
Józef Piłsudski 

PRZEMÓWIENIE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W ÓSMĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

(11 LISTOPADA 1926 r.)

Siedz  przy mnie dwa dzieciaki, dzieciaki mi e i prosz  
o bajk . Dlatego te  powiem paniom i panom bajk  dla dzieci 
i doros ych.

Razu pewnego zobaczy em gromadk  dzieci, schylon  i skur-
czon  nad jakim  przedmiotem. Patrzy em zdumiony, co na 
brudnem, mietnistem podwórku one widzie  mog y, i dojrza-
em ma  abk . abka, w b ocie utyt ana, zabrudzona, w piachu 

wywalana, skaka a niezgrabnie na d ugich nogach i wy upiaste-
mi oczkami yska a na dzieci. Zapyta em dzieciaki – na co wy 
tu patrzycie? Na to mi jeden ch opak odpowiedzia , e przecie  
by a taka abka na wiecie, co – on sam o tem czyta  – na miet-
nisku skaka a, a  nagle, przez czary i dziwy, wyjecha a z ocista 
kareta – ogromna kareta, w sze  rumaków wielkich zaprz -

ona. Sze ciu wielkich hajduków pod uzdy rumaków trzyma, 
a z karety wysiadaj  panie, strojne nad wyraz. Panie pud a 
z karety wyjmuj  i, o czary! i, o dziwy! – z abki robi si  nagle 
cud dziewica, cud dziewczyna – o przepi knych oczach i liczku! 

Tylko achmanami przedartemi si  chroni, zzi bni te cia o go e 
przez dziury wieci i oczy ma cudne i pi kne liczka.

Z aby, zatyt anej, w b ocie uwalanej, tak pi kna dziewczyna 
wyskoczy a do karety, a panie, strojne nad wyraz, nios  koszul-
k  bia , koszulk  cienk  – jedwab najlepszy. Za koszulk  id  
pantaloniki, a gorsecik, co jej na piersi zawi zuj , taki jest barw-
ny, taki adny – sznurki jedwabne…

Dziewczyna sama sobie si  przypatruje i dziwi si . A suknia, 
w któr  j  przybieraj , w bia e pere ki, ró e, przeszyta z otem, 
srebrem, wieci.

ab  brudn , na dziewczyn  cudn  przez czary zmienio-
n , wsadzaj  do karety i jedzie ona na bia e, na wielkie pa ace 
i sale. W pa acach i salach posadzki wiec , jak lustra, i w lu-
strze takiem dziewczyna cudnej swej pi kno ci si  przygl da, 
a z e dziewcz ta, z zazdro ci z ó k e, gwarz  i szepcz  o niej, jako 
o z ej i przewrotnej dziewuszce. A panie z e i macochy, z e rze-
czy do ucha sobie szepcz . S  wi c czary i dziwy, kiedy dziew-

10 złp. Rok 1934 – srebrna moneta z portretem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego i orzełkiem strzeleckim na odwrocie – upamięt-
niająca 20. rocznicę „Kadrówki”, zapoczątkowuje rozwijającą 
się wciąż tradycję bicia okolicznościowych monet, związanych 
z  epopeją legionową.

W gminie Michałowice, temat 90-lecia przemarszu I Kompanii Kadrowej przez jej teren, uwieczniono grafi ką wydanej wówczas karty pocztowej z okolicznościową pie-
częcią oraz statuetką – miniaturką postawionego tutaj w 1936 roku – obelisku legionowego.        
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cz  jest szcz liwe. Powiadaj , e bajek na wiecie nie ma!... Tak 
mi ch opak mówi  i czeka , eby z abki cud dziewica wysko-
czy a i karoca na mietnik zajecha a. Sam nie wiem, czy to baj-
ki prawdziwe, ale, e s  czary i dziwy, kiedy kto  jest bardzo 
szcz liwy, to jest prawd . To ja sam na w asne uszy s ysza em, 
na w asne oczy widzia em, w asnemi palcami dotyka em takich 
czarów i dziwów, e doprawdy, a  opowiada  strach. Prawda, 

e mo e nikt z nas mi ego dzieciaka nie widzia , któryby nagle, 
po lesie biegaj c, poziomki zbieraj c, zobaczy  las z pierników 
i pierniki, jak ga zki ob amuj c, do ust wk ada . A któ  dzie-
cko widzia , które nagle, skacz c na jednej nó ce, w ogrodzie 
zaczarowanym si  znalaz o i widzia o na ga ziach czar-ptaki, 
weso o szczebiocz ce i weso o pomi dzy sob  mówi ce? A któ  
mi  dziewuszk  widzia , która w ogrodzie zaczarowanym si  
znalaz a?

Ja w asnemi uszami s ysza em, palcami dotyka em i widzia-
em czar nad czary, cud nad cudy i o tem wam opowiem.

By  kiedy  listopadowy dzie , jasny, kiedy  – roczków nie-
wiele – a dzia y si  wtedy czary i dzia y si  dziwy. Na drodze 
b otnistej, w b oto wsz dzie zawalanej, ci gnie szary, krótki 
i nied ugi – w  szary ch opaków i ch opców.

Tak samo, jak ta abka niezgrabna, skacz c szli, zm czeni, 
przytupuj c niekiedy zmarzni tymi nó kami, po drodze b ot-
nistej, szarej i wilgotnej. Biedne ch opaki, biedni ch opcy! Przy-
tuleni do siebie, dr eli z zimna. Oczki ich by y niewyspane, po 
nocy ci kiej i ci kich dniach wielu. Nogi zmoczone w trze-
wikach podartych, w b ocie utyt anych, szli, tul c si  cz sto do 
ziemi, by cho  na chwil  przykucn  i przez chwil  odpocz . 
Szli, ci gn li w 11 dzie  listopada, hen! Gdzie  pod mury Krako-
wa (patrz „Nadd ubnia skie Pejza e” Nr 4(12) 2006/1–4 (13-16) 
2007, str. 7). Na czele nich jecha  ch opak inny, jecha  na m odej 
kasztance z ys  g ow . Kasztanka, córa pól i anów, zalotnie 
sz a w miasto, sk d przyszli biedne ch opaki, w b ocie utyt a-
ni, w achmany odziani, sk d przyszli ch opcy, co na grzbietach 
kubraki zawszone, zapaskudzone insektami, w koszulach brud-
nych, jak ziemia sama, szli do miasta. Jak  przeszli oni ci k  
dol ! Szli noc ca , tak, e mier  im wsz dzie w oczy zagl da a. 
Szli przez bramy mierci, przez wrota jej ciasne i duszne, sz y 
biedne ch opaki, czuj c mier  za sob . 

A prowadzi  ich ch opak inny, id c z nimi po b ocie w w -
wozach ciemnych, przez lasy ciemniejsze od ciemno ci. A gdy 
ksi yc zza chmury na nich wygl da , wydawa o si  tylko, e 
to blask kosy mierci w oczy im b yska. A nieprzyjació , co na 
nich czyhali, mier  im nios c, by o bez liku, by o bardzo wie-
lu. Szli biedni ch opcy i biedne ch opaki, do ziemi przyci ni ci, 
brudni i zawszeni, podarci i obdarci, jak ebraki, szli, t skni c 
do murów Krakowa, gdzie o schronieniu tylko i o spoczynku 
marzyli. Biedni ch opcy, biedne ch opaki, tak, jak owa abka, po 
brzegach mietnika niezgrabnie skakali. A na czele nich jecha  
ch opak inny, jecha  na adnej wiejskiej klaczy, co w z ocie s o ca 
z otym blaskiem l ni a. Klacz sz a zalotnie do miasta i kiwa im 
na wszystkie strony. Lecz miasto z em okiem wiejsk  klacz spot-
ka o. Gdy wchodzi a ju  w pierwsze domy miasta, z góry p dzi-

o straszyd o – auto, hucz c i sycz c, omoc c o bruki miejskie 
puste i pró ne, tak, jak puste i pró ne g ówki bywaj  i omoc  
i krzycz  sw  prostot .

I klacz wiejska na zadzie przysiad a, nogami bryka a. Prycha  
nozdrzami ze strachu zacz a, a ów ch opak uspokaja  j  g aska-
niem i batem i zacz  mówi  jej o czarach i o dziwach. „Poczekaj, 
kasztanko, nie tutaj b dziesz, w stolic  wejdziesz, w bruki jej ko-
pytami zadzwonisz, lud mnogi patrze  na ci  b dzie. Na twoj  
szyje adn  i na twój z oty w os!... Nie bój si , kasztanko! Pró ny 
strach twój tutaj!... I nie wiem i wam nie powiem, dlaczego to tak 
by o, lecz s  czary i dziwy, kiedy ch opak jest szcz liwy. Czy to 
na wie ach Mariackich, koron  zdobnych, s  czarowne s owa, 
czy hejna y, co godziny licz , mo e w d wi kach zaczarowane 
maj , czy w wielkim dzwonie Zygmunta, co na Polsk  sercem 
bije, jest si a zaczarowana, czy w podziemiach Wawelu, pi cy 
snem wiecznym, czary w ustach maj , czy w trumnie Ko ciusz-
ki, czy w wielkiej trumnie Mickiewicza g osy w pi e czarów 
bij , nie wiem i nie powiem. Lecz s  czary i dziwy, kiedy ch o-
pak jest szcz liwy!...

Wi c min o roczków niewiele, latek niedu o, dzie  goni 
dzie , noc nock  prze ciga, przyszed  znowu listopada dzie  
11 – patrzy znowu kasztanka ta sama, ysym bem kiwa, a wiat 
zaczarowany przed jej oczami si  przesuwa. W stolicy bruki pod 
kopytami jej dzwoni  i wszystko zupe nie inaczej wygl da. Czar 
nad czary i dziw nad dziwy! 

Kasztanka idzie, bem ysym kiwa i wci  si  dziwi, gdzie 
ch opiec szary i brudny, gdzie pan mój zawszony? I, bem kiw-
n wszy, si ga do swego pana. Ten sam – ten samiute ki, lecz 
có  si  z nim dzieje? Patrzcie, jaki zmieniony! Na piersi gwiazd 
tyle, ile pa stw liczy wiat. Na piersi wst ga, co kolorem nieba 
i a oby o zwyci stwach mówi w wielkiej wojnie i do niebios 
o zwyci stwie krzyczy. Grzmi  b bny warkotem okrutnym.

Panie i panowie, którzy mnie s uchacie, pozwólcie, bym 
sko czy , bo czas ju  up ywa bym sko czy  yczeniem na dzie  
11 listopada przysz ego roku.

Wiemy, e gdy przy wskrzeszeniu cia  i duszy odrodzenie 
si  odbywa, ciep em od zimna si  schronimy. Mo e listopad 
przywita nas wichur , wiewem wiatru, co w szyby dzwoni 
i w kominach j czy, co o mierci mówi i o strachach krzyczy – 
wiem, e wskrzeszenie cia  z odrodzeniem duszy si  i pi k-
no w jedno razem zwije. Wichury z amiemy i tarcz  ochronn  
przeciw wiatrom znajdziemy. I nie wiem, panowie, by  mo e 
w wilgotny dzie  jesienny, z ch odem przenikliwym wilgoci 
dzie  11 listopada nam rzuci. I wtedy te  z wskrzeszeniem cia , 
z duszy odrodzeniem ciep o wewn trzne znajdziemy, co wilgo  
i zaraz  zdusi. A mo e u miechnie si  tak, jak u miecha o si  
s onko w czarownym dniu listopada 1918 roku? I s onko jesien-
ne lica przygrzeje i wiatr agodny twarz ch odzi  b dzie i wte-
dy z duszy odrodzeniem znajdziemy wspólny u miech szcz -
cia z bytowania z dusz  wielk  i odrodzon . ycz  paniom tego 
i panom i mi ym dzieciom… 

 „P OMYK” – TYGODNIK DLA DZIECI I M ODZIE Y
 ROK 20 * TOM 1 * NR 11 – Warszawa, 11 listopada 1935 r.



48

Kolejną (87) rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
miejscowa młodzież uczciła spotkaniem w Sieborowickim Dworze. 
Mieszkańcy tutejszego Domu Dziecka gościli u siebie z tej okazji, kole-
żanki i kolegów z gimnazjum w Michałowicach i ze szkoły podstawowej 
z Więcławic.

Młodzi więcławiczanie zaprezentowali wspomnienia legionistów 
z I Kompanii Kadrowej, którzy 6 sierpnia 1914 roku maszerowali 
przez Michałowice i fakt ten opisali, uwieczniając w ten sposób wiele 
interesujących dla nas, mieszkańców tej ziemi, szczegółów swojego 
tutaj pobytu. Popłynęły liryczne strofy poezji legionowej... Dziewczęta 
z Michałowic wykonały wiązankę pieśni żołnierskich, nuconych kiedyś 
przez uczestników I wojny światowej. Śpiewali także sieborowiczanie – 

11 listopada – spotkanie we dworze... gospodarze wieczoru – rozpoczynając swój występ piosenką, ułożoną 
przez Tadeusza Ostrowskiego „Ostera”, na trasie między Krakowem, 
a Michałowicami, właśnie pamiętnego sierpniowego dnia. „Raduje się 
serce, raduje się dusza...”, oto nastrój towarzyszący przed laty „kadrowi-
czom” idącym w bój o wolność Ojczyzny.

Potem, przy świecach i herbacie, oglądano „Płomyki” z okresu mię-
dzywojennego, zawierające wiele fotografi i i wzruszających tekstów pa-
triotycznych, skierowanych do pokolenia ówczesnej młodzieży szkolnej. 
Rozmawiano o patriotyzmie dzisiejszym, jakże inaczej postrzeganym, 
przeżywanym i manifestowanym przez najmłodsze pokolenia Polaków, 
mieszkających w wolnym kraju...

Na koniec wyrażono żal z powodu szczupłości liczebnej zebranych, 
obiecując sobie wzajemnie przyszłoroczne spotkanie listopadowe 
w powiększonym gronie.

Słowo mówione i piosenki przygotowały z uczniami p. Helena Sołtys i p. Beata Kuczmańska. Uroczystość odbyła się 17 XI 2005 r. Spotkanie przygotowano na kanwie 
materiałów tekstowych i historycznych, zgromadzonych i udostępnionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią”.

E. K.

Portrety Marszałka Piłsudskiego towarzyszące spotkaniu wykonane przez uczniów ze szkół w Michałowicach, Więcławicach, Woli Zachriaszowskiej i Falniowie, 
na konkurs plastyczny w ramach „Majówki Niepodległościowej” w Domu Dziecka w Sieborowicach – maj 2005 r.

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 3 (7) i 4 (8) 2005]
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Witam Cię moja Ziemio,
w słońcu ... porannej rosie,
w kolorach jarzębiny,
w małym ziarenku w kłosie.

Witam Cię w sercu Polaka,
każdego, niby – Obcego,
chroniąc rodaka jak... brata,
strzegąc w sercu od złego.

Witam Cię w wiejskim domu,
w brzozach co rosną z kraja,
i w spracowanych dłoniach,
co chleb mi zawsze dają.

Witam Cię moja Ziemio
Autorką wiersza jest Zofi a Sieńko mieszkanka Michałowic, przebywająca od ponad dwudziestu lat w Kanadzie.

We wszystkich listkach na drzewach,
witam Cię w łąkach, polanach,
ziołach, kwiatach i ptakach,
Ziemio!.. słońcem skąpana.

W brzozie, co pień ma biały,
biały jak ... młoda pani,
w zieleni ukryta cała,
miłość dając mi w dani.

Witam Cię w rwących potokach,
w rzekach i małych strumieniach,
w spokojnych tafl ach jeziora,
w szczytach gór... w górskich kamieniach.

Flago biało-czerwona,
witam Cię ... Orle w koronie,
choć tyle lat trwa rozłąka,
miłość w mym sercu ... wciąż płonie.

Myślę o Tobie i marzę,
jestem tu ... i znów mnie nie ma,
lecz w sercu zawsze zostanie,
droga Ojczyzna ... Ziemia.

Michałowice i...starożytne Pompeje – o mój rozmarynie rozwijaj się...
Tradycyjne uroczystości pa-

triotyczne (jak co roku), rankiem 
6 sierpnia, odbywały się w pięk-
nej scenerii, u stóp Pomnika Le-
gionów w Michałowicach. Tym 
razem zbliżały się już do koń-
ca. Echa pieśni patriotycznych, 
granych i śpiewanych przez ze-
branych wraz ze „współczesną 
kompanią kadrową”, wznosiły 
się w przestworza, a patrio-
tyczny pochód spod pomnika 

zmierzał  na dalszą część 
uroczystości do parku 

dworskiego przy mi-
chałowickim dwo-
rze, gdzie wiekowe 
drzewa pamiętają 
czasy wielkiego re-

formatora – niegdyś właściciela tutejszych włości – Hu-
gona Kołłątaja.  W tym czasie, mocno spóźniony, podąża-
łem samochodem z Krakowa, zatrzymując się po drodze 
przy odświętnie udekorowanym Pomniku Legionów, 
tonącym w barwnych kwiatach.

O odpowiednie rozmieszczenie tak dużej ilości wień-
ców i wiązanek, dbały obecne tu harcerki z Zielonek 
i krakowianki z Michałowic.

Pragnieniem moim było złożenie w tym miejscu 
skromnej, niecodziennej wiązanki z zielonych gałązek 

rozmarynu, przywiezionych przez wnuczkę z letnich 
młodzieżowych wojaży w rejonie Morza Śródziemne-
go. Niestety, mój skromny zielony bukiecik nie przypadł 
chyba do gustu miłym harcerkom i ulokowany został 
dyskretnie trochę z boku, na dole...

To legendarny rozmaryn – opiewany w pieśniach 
i poezji, stosowany w medycynie pod nazwą „rosa mor-
ska”. W Polsce najbardziej kojarzy się ze słowami piosen-
ki – O mój rozmarynie rozwijaj się... – znanej w czasach 
napoleońskich, śpiewanej  na frontach I wojny światowej 
i wojny polsko-bolszewickiej, chętnie powtarzanej także 
dzisiaj.

Rozmaryn wpisuje 
się również w symboli-
kę wesela, radości i mi-
łości...

W Pompejach, gdzie 
wszędzie rośnie mnó-
stwo ogromnych krze-
wów rozmarynu, roślina 
ta nazywana jest „łza-
mi” dawnych mieszkań-
ców tych terenów, któ-
rych pochłonęła lawa 
z wybuchu Wezuwiu-
sza w nieszczęsnym 
dniu 24 sierpnia 1079 r.

Wspominał Grzegorz Gill
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• ZYGMUNT ZABDYR (1937–2012) – piłsudczyk, działacz nie-
podległościowy, wieloletni uczestnik i kwatermistrz Marszu 
Szlakiem „Kadrówki”.

• JÓZEF WOJNO-SZCZEPANOWSKI (1895–1945) – Kawa-
ler Orderu Wojennego Virtuti Militari, Żołnierz I Kompanii 
Kadrowej i Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bol-
szewickiej, kapitan Wojska Polskiego i instruktor Związku 
Strzeleckiego, zamordowany w niemieckim obozie w Ora-
nienburgu.

• RYSZARD ŚWIETEK ps. „PIKUŚ” (1938–2011) – art. plastyk, 
por. Wojska Polskiego, płk. dypl. Związku Strzeleckiego, twór-
ca sztandaru Związku Strzeleckiego „Strzelec” 2 II 1951 r. Kra-
ków, wieloletni uczestnik Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• TERESA FISCHER (1927–2003) – sanitariuszka AK, przewod-
nik turystyczny, uczestniczka Marszu Szlakiem „Kadrówki” 
w latach 1984–1990, towarzysząca Marszowi w latach 1991–2001).

• gen. ANTONI HEDA-SZARY (1913–2008) – Kawaler Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari, legendarny dowódca 3 Pułku 
Piechoty Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich, żołnierz 
podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, wię-
zień komunistycznych kazamatów, szef Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów w Kraju, wielokrotny uczestnik i gość 
honorowy Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• EDWARD DŁUŻEWSKI (1935–2012) – piłsudczyk, organiza-
tor uroczystości patriotycznych, miłośnik Kresów, założyciel 
i Prezes Świętokrzyskiego Klubu Morsów, wieloletni uczest-
nik Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• ojciec gen. ADAM FRANCISZEK STUDZIŃSKI (1911–2008) – 
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, dominikanin, 
historyk sztuki, kapelan polskiego uchodźstwa niepodległo-
ściowego po 1939 roku, kapelan 2 Brygady Pancernej i 4 Pułku 
Pancernego „Skorpion” w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, bohaterski uczestnik bitwy pod Monte Cassi-
no, wychowawca młodzieży, kapelan kombatantów, harce-
rzy i strzelców, Honorowy Kapelan, wielokrotny uczestnik 
i gość honorowy Marszów Szlakiem „Kadrówki”.

• płk ZBIGNIEW BRYM ps. „ZDUNIN” (1919–2006) – Obroń-
ca Rzeczpospolitej w 1939 r., dowódca legendarnej „Żelaznej 
Reduty” w Powstaniu Warszawskim, Kawaler Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, Nestor warszawskiego środowiska 
piłsudczyków, członek władz naczelnych Związku Piłsud-
czyków, członek Komitetu Honorowego i wielokrotny gość 
Marszów Szlakiem „Kadrówki”.

• JÓZEF TELIGA (1914–2007) – Kawaler Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, 
pułkownik, działacz opozycji antykomunistycznej, przywód-
ca NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Komen-
dant I po wojnie Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• FRANCISZEK URBAŃCZYK (1944–2001) – działacz opozy-
cji niepodległościowej, kolporter prasy i poczty podziemnej, 
uczestnik Marszu Szlakiem”Kadrówki”.

• dr ZBIGNIEW MOTYCZYŃSKI (1925–2011) – żołnierz 
27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej oraz II Korpusu PSZ na 
Zachodzie, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, Nestor 
warszawskiego środowiska piłsudczyków, założyciel i Prezes 
Związku Piłsudczyków w latach 1989–1998 oraz Ogólnopol-
skiej Federacji Piłsudczyków, Honorowy Prezes Związku Pił-
sudczyków od 1998 r. oraz członek Komitetu Honorowego 
i wielokrotny  gość Marszów Szlakiem „Kadrówki”.

• SŁAWOMIR JÓŹWIK (1962–2006) – wychowawca młodzie-
ży, historyk Ziemi Świętokrzyskiej, uczestnik Marszów Szla-
kiem „Kadrówki”.

• WIESŁAW GĘSICKI (1959–2002) – Pierwszy Komendant 
Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Spo-

LISTA OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA MARSZU SZLAKIEM I KOMPANII KADROWEJ, 
KTÓRYCH NAZWISKA ZAPISANO NA KAMIENIU PRZY OBELISKU LEGIONOWYM W MICHAŁOWICACH

łeczno-Wychowawczej, uczestnik Marszu Szlakiem „Ka-
drówki” w latach 1934–2001.

• ROMAN STRZĘBAŁA (1949–2009) – działacz opozycji niepod-
ległościowej, radny kieleckiego samorządu, organizator i wielo-
letni Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, współorganizator 
powojennych Marszy Szlakiem „Kadrówki”, członek Kapituły 
Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”.

• ROMAN HNATOWICZ (1931–2012) – piłsudczyk, działacz 
„Solidarności”, organizator patriotycznych wydarzeń arty-
stycznych, recytator poezji polskiej, wieloletni uczestnik Mar-
szu Szlakiem „Kadrówki”.

• MAREK ŁOŚ (1960–2012) – działacz opozycji niepodległo-
ściowej, wydawca książek i prasy podziemnej, współpracow-
nik Fundacji im. Brata Alberta, twórca „Małego Wydawnic-
twa”,wieloletni wydawca materiałów edukacyjnych Marszu 
Szlakiem „Kadrówki”, przyjaciel i uczestnik Marszu.

• płk JAN SADOWSKI (1931–2012) – ofi cer Korpusu Ochrony 
Pogranicza i AK, uczestnik Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• IRENA KLUBA (1932–2011) – działaczka Wrocławskiego 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Związku Piłsudczyków, ini-
cjatorka ratowania grobów ofi ar komunistycznego terroru na 
Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, wieloletnia uczest-
niczka Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• MIECZYSŁAW BOTUTA-SPIECHOWICZ (1894–1985) – żoł-
nierz Legionów Polskich, dowódca Grupy Operacyjnej „Biel-
sko” w 1939 r., więzień łagrów sowieckich, dowódca 5. Dy-
wizji Piechoty w Polskich Siłach Zbrojnych, dowódca 
I Korpusu PSZ na Zachodzie, działacz opozycji antykomuni-
stycznej, twórca Nurtu Niepodległościowego. Członek Kapi-
tuły Odznaki Uczestnikowi Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• ANDRZEJ IZDEBSKI (1925–2008) - Żołnierz AK i Narodowych 
Sił Zbrojnych, działacz opozycji niepodległościowej: NSZZ Soli-
darność i Konfederacji Polski Niepodległej, wielokrotny uczest-
nik i gość honorowy Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• WOJCIECH PĘGIEL (1955–2005) – działacz opozycji niepod-
ległościowej, poseł RP, uczestnik Marszu Szlakiem „Kadrów-
ki” w latach 1981–2004, siedmiokrotny Komendant Marszu.

• KONSTANTY GRYCKAN-DIDKOWSKI (1968–2010) – hi-
storyk z Czerniowiec, archiwista, opiekun cmentarzy wojen-
nych na Bukowinie, działacz korporacji akademickich piłsud-
czyk, strzelec, wieloletni Szef Żandarmerii Marszu Szlakiem 
„Kadrówki”.

• JAN CHRZANOWSKI (1929–2008) – działacz opozycji nie-
podległościowej, współtwórca NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych na Ziemi Łódzkiej, komendant Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, wielokrotny 
uczestnik Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• RAFAŁ GAN-GANOWICZ (1932–2002) – żołnierz antyko-
munistycznej konspiracji po II wojnie światowej, bohaterski 
dowódca wojsk Wolnego Świata podczas walk w Kongo i Je-
menie, redaktor Radia Wolna Europa, działacz emigracji nie-
podległościowej w Londynie, członek Komitetu Honorowego 
i wielokrotny gość Marszów Szlakiem „Kadrówki”.

• MIECZYSŁAW MAJDZIK (1929–2002) – żołnierz Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, więzień UB-ckich kazamatów, 
działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współ-
twórca Konfederacji Polski Niepodległej i NSZZ „Solidar-
ność” w Małopolsce, wielokrotny uczestnik i gość honorowy 
Marszu Szlakiem „Kadrówki”.

• WOJCIECH ZIEMBIŃSKI (1923–2001) – działacz opozycji 
niepodległościowej, współzałożyciel KOR i Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela, twórca Klubów Służby Nie-
podległości i Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej,współ-
organizator I po wojnie Marszu Szlakiem „Kadrówki”.
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Corpora Dormiunt, Vigilant Animae – Ciała śpią, Duchy Czuwają
Pamięci Ofi ar Tragedii Smoleńskiej 

z 10 kwietnia 2010 r.,
związanych z Marszem Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej RYSZARD KACZOROWSKI (1919–2010)
Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej prof. LECH KACZYŃSKI (1949–2010)

gen. pilot ANDRZEJ BŁASIK (1962–2010), abp MIRON CHODAKOWSKI (1957–2010), płk CZESŁAW 
CYWIŃSKI (1926–2010), chor. ARTUR FRANCUZ (1971–2010), gen. FRANCISZEK GĄGOR (1951–
2010), poseł PRZEMYSŁAW GOSIEWSKI (1964–2010), wiceadm. ANDRZEJ KARWETA (1958–2010), 
gen. STANISŁAW NAŁĘCZ-KOMORNICKI (1924–2010), dr JANUSZ KOCHANOWSKI (1940–2010), 
minister JANUSZ KRUPSKI (1951–2010), prof. JANUSZ KURTYKA (1960–2010), prezes STEFAN 
MIELAK (1946–2010), gen. dyw. bp TADEUSZ PŁOSKI (1956–2010), minister ANDRZEJ PRZEWOŹ-
NIK (1963–2010), minister ALEKSANDER SZCZYGŁO (1963–2010), prezes NBP SŁAWOMIR SKRZYP-
CZAK (1963–2010), minister WŁADYSŁAW STASIAK (1966–2010), marszałek JERZY SZMAJDZIŃ-
SKI (1952–2010), minister PAWEŁ WYPYCH (1968–2010), aktor JANUSZ ZAKRZEŃSKI (1936–2010).

                                                                                                                           Opracował Marek Słowiński

(...) studiowanie gestów i zachowań Marszałka, rozmowy, relacje 
ludzi rysujących jego postać, odwiedzanie miejsc, gdzie bywał, powol-
ne stawanie się Nim... w myśl dewizy „być”, a nie „grać”. I wreszcie 
przestroga z ust „generała sprzed wojny” – Mieczysława Boruty-Spie-
chowicza, udzielona Aktorowi, który urodził się rok po śmierci Pił-
sudskiego: „Szanowny panie, jeśli jest szansa przypomnienia Polakom 
Marszałka, niech pan gra! Tylko niech pan pamięta, że to wielka odpo-
wiedzialność...”. Niech gadają, co chcą, niech piszą, co chcą, (...) i co 
ma być, to będzie – napisał później Janusz Zakrzeński w swojej książce 
pt. „Moje spotkania z Marszałkiem” – a ja wiem i mam czyste sumie-
nie, wiem, że zrobiłem, co mogłem, żeby nie zrobić Mu krzywdy... 

                     Więcej o Januszu Zakrzeńskim przeczytać można 
w „Naddłubniańskich Pejzażach” Nr 3–4 (27–28) 1010 Marszałek Józef PiłsudskiJanusz Zakrzeński jako J. Piłsudski

[Przedruk z: „Naddłubiańskie Pejzaże”, Nr 3–4 (27–28) 2010]
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Od wielu lat historycy przekonują, że druga wojna 
światowa była tylko dogrywką pierwszej. Nie da się zro-
zumieć nie tylko dziejów drugiej wojny światowej, ale 
i całej współczesnej historii Europy i świata bez znajomo-
ści Wielkiej Wojny – praprzyczyny wszystkich najważniej-
szych zjawisk naszych czasów. Na polach bitew pojawiły 
się wtedy mordercze wynalazki i technologie, a w oko-
pach tej wojny dojrzewały idee systemów totalitarnych. 
W latach 1914–1918 na światową arenę wkroczyły Stany 
Zjednoczone i Japonia, a po zakończeniu wojny na mapie 
świata wyrosły nowe państwa, w tym odrodzona Polska.

(...) Pierwsza wojna światowa wydarzyła się na grani-
cy dwóch epok. Jej wybuch zamknął dzieje długiego wie-
ku XIX, który rozpoczął się rewolucją we Francji w 1789 
roku. W 1914 dobiegła końca belle epoque, „a wyglądało 
na to, że ten świat będzie trwał wiecznie”, jak pisał histo-
ryk Norman Stone. Jak się okazało, polityka europejska 
przed 1914 rokiem nie była zdolna do zapewnienia trwa-
łego pokoju w takim kształcie, który by zastąpił dożywa-
jący ostatnich dni ład wiedeński ustanowiony podczas 
kongresu w 1815 roku.

W 1951 roku niemiecka fi lozof Hannah Arendt pisa-
ła, że w sierpniu wraz z tą wojną rozpoczął się wiek XX. 
Rozpoczęła się też epoka wojen, „epoka masakry”, „epo-
ka katastrofy i tragedii”, mimo że, jak się pocieszano je-
sienią 1918 roku, miała to być już ostatnia wielka wojna 
w dziejach ludzkiej cywilizacji. 

I oto w sierpniu 1914 roku, jak pisał jeden z brytyj-
skich dziennikarzy, Europa „postradała zmysły”. Po 
wojnie już swojej dawnej pozycji nie była w stanie 
utrzymać, ani też odgrywać tej roli politycznej, kultu-
rowej i gospodarczej, która była jej przypisana przez 
stulecia. Goiła rany po strasznym wojennym doświad-
czeniu, zadłużona za granicą i u swoich obywateli, 
zmagająca się z ciężkim kryzysem ekonomicznym, hi-
perinfl acją, wzrostem nastrojów roszczeniowych oraz 
drapieżnością takich ruchów politycznych, jak komu-
nizm, faszyzm i nazizm. Na skutek tego ustanowiony 
w 1919 roku ład, zwany wersalskim, przetrwał jedynie 
dwie dekady.

Z powodu długiej i wzajemnie wyniszczającej wojny 
nie tylko upadły cztery imperia i dynastie, ale mogły też 
dojść do głosu i osiągnąć sukces narody pozbawione nie-
podległości. Tylko taka wojna dała szansę Polakom i in-
nym narodom na powrót na polityczną scenę europejską 
w roli bytów niepodległych, co potwierdziły konferencja 
paryska i traktat wersalski.

Tylko siedem głównych krajów walczących wyprodu-
kowało 151 tysięcy dział, 850 tysięcy karabinów maszy-
nowych, 18 tysięcy moździerzy, 1051 miliarda pocisków 
artyleryjskich, 340 tysięcy samochodów i 9200 czołgów.

Państwa Ententy dysponowały większym potencjałem 
demografi cznym oraz ekonomicznym i przeznaczały na 
cele wojenne więcej środków (147 miliardów dolarów, 
łącznie z USA; dla porównania państwa centralne wy-
dały na ten cel 61,5 miliarda dolarów), lecz to ich prze-
ciwnicy mieli przewagę — dzięki lepszej organizacji pra-
cy – instytucji państwowych i o wiele lepiej rozwiniętym 
wewnętrznym liniom komunikacyjnym. 

~ Dwudziesty wiek wybuchł w 1914 roku w Sarajewie ~
Najwięcej ofi ar było wśród głównych państw woju-

jących, i to w pierwszych szesnastu miesiącach wojny. 
Ale zginęło także 14 tysięcy Belgów, 5 tysięcy Greków, 
7 tysięcy Portugalczyków i 300 Japończyków. Inwalida-
mi zostało 2,7 miliona Niemców, 1.1 miliona Francuzów. 
W sumie po zakończeniu wojny pozostało 3 miliony 
wdów i 6 milionów sierot.

Od stu lat badacze pracują nad precyzyjnym ustale-
niem liczby zabitych, rannych, zaginionych. Nie wydaje 
się, by kiedykolwiek było to możliwe. Obliczenia odno-
śnie do zabitych i zmarłych z ran mieszczą się w prze-
dziale od 8,4 miliona do 11,8 miliona. Najczęściej oscylują 
wokół 9,5 miliona. Miesięcznie ginęło ponad 180 tys. lu-
dzi – średnio 6300 każdej doby. 

Wojna trwała pięćdziesiąt dwa i pół miesiąca. Najwię-
cej zginęło w niej Niemców (1,8–2,1 miliona), tylko nieco 
mniej obywateli Rosji oraz Francuzów (1,3–1,4 miliona). 
Spośród walczących mocarstw w stosunku do liczby lud-
ności najwięcej zginęło żołnierzy Francji (3,4 procent), na-
stępnie Niemiec (3 procent), Austro-Węgier (1,9 procent), 
Wielkiej Brytanii i Włoch (po 1,6 procent) i Rosji (1,1 pro-
cent).

Na tysiąc zmobilizowanych zginęło 168 Francuzów, 
154 Niemców, 115 obywateli Rosji, 125 obywateli Wielkiej 
Brytanii, 124 obywateli Austro-Węgier i 103 Włochów. 

Największe jednak straty w stosunku do liczby ludno-
ści ponieśli żołnierze mniejszych państw, a mianowicie 
Serbii, których zginęło lub zmarło z ran ponad 200 tysię-
cy, oraz Rumunii – około 300 tysięcy.

Nawet ci, którzy wygrali, w istocie byli przegranymi. 
Obie strony wyszły z wojny zrujnowane, a wysokość 
zniszczeń sięgała astronomicznej kwoty 273 miliardów 
ówczesnych dolarów. Bardzo ucierpiały terytoria podda-
ne reżimowi okupacji, takie jak ziemie polskie.

Andrzej Chwalba 
Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918

(fragmenty), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014

*   *   *

...100 lat temu 6 sierpnia 1914 r., I Kompania Kadrowa 
ruszyła w bój; 10 i 11 listopada 1918 roku, 
po  czterech krwawych  wojennych latach 
prysły kordony. Nie ma ich! Wolność! Nie-
podległość! Zjednoczenie! Własne Państwo! 
Na zawsze! Chaos? To nic! Będzie dobrze, 
bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabu-
siów, od czapki z bączkiem,  będziemy sami 
sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadarem-
no na tę chwile czekały, piąte doczekało.(...). 
J. Moraczewski.

...25 lat później 1 września 1939 r. rozpoczęła się II woj-
na światowa; w bieżącym roku przypada  
75. rocznica jej wybuchu...

...25 lat temu 4 czerwca, 1989 r. po raz kolejny w histo-
rii nasz naród przejął odpowiedzialność 
za własne państwo...



Rodaku!

Zapamiętaj na zawsze, zatrzymując się w tym miejscu, 
że tutaj, w Michałowicach, 6 sierpnia 1914 roku, 
pierwszy od czasów Powstania Styczniowego, 

regularny oddział Wojska Polskiego rozpoczął marsz ku wolności, 
dając swym heroicznym czynem i żołnierskim przykładem 

impuls do naśladowania tego trudu i poniesionej wówczas ofi ary,
dla całego ciemiężonego przez zaborców Narodu, 
w trzech rozerwanych częściach Rzeczpospolitej.

W tym historycznym dniu I Kompania Kadrowa Wojska Polskiego, 
pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego „Zbigniewa”, 

złożona z czterech plutonów: 
Kazimierza Piątka „Herwina”, Henryka Paszkowskiego „Kroka”, 

Stanisława Bukackiego „Burhadta” i Jana Kruszewskiego „Kruka” 
oraz oddział ułanów Władysława Prażmowskiego „Beliny”, 
podniosły – na rozkaz Józefa Piłsudskiego – sztandar walki 

o Wolność, Honor i Suwerenność Narodową, 
zapoczątkowując epopeję Legionów Polskich 

i Polskiej Organizacji Wojskowej.
To tutaj ta garść Polaków dowiodła – zawierzywszy swemu Komendantowi – 

że w odrodzenie Polski wierzy i bić się za nią będzie, aż do zwycięstwa, 
dostarczając – w nadchodzących miesiącach i latach – całemu Narodowi 

wielu wzorów bohaterstwa i patriotyzmu.
Tutejsza społeczność, zapatrzona w ten Czyn poświęcenia i oddania Ojczyźnie, 
przyczyniła się również do odbudowy państwa i jego demokratycznego kształtu.

W tym miejscu w latach 1924 – 1939, i znów od 1981 roku, 
rozpoczął się i wciąż jest podejmowany 
historyczny Marsz Szlakiem Kadrówki, 

dostarczający jego uczestnikom 
i mieszkańcom mijanych miejscowości, aż do Kielc, 

wielu pozytywnych przeżyć, 
związanych z historią odradzania się państwowości polskiej.

Od 11 listopada 1936 roku Michałowice mają stały „kamienny” akcent 
tego wielkiego momentu, który w przełomowych dziejach Europy, 

rozpoczął Józef Piłsudski.
Po 100 latach od owych wydarzeń, 

synowie i wnuki generacji Bojowników Wolności z 1914 r., 
kontynuują te najszczytniejsze i najpiękniejsze tradycje Narodu, 

które umacniają siłę i znaczenie Rzeczpospolitej 
wśród wolnych narodów oraz zapewniają 

rozwój wszystkich sił duchowych i materialnych Kraju.

                                                                                                                                                                                            Stanisław Piwowarski

Niniejsze wydanie specjalne „Naddłubniańskich Pejza-
ży” zawiera przedruki najciekawszych artykułów, doty-
czących „Kadrówki” – i jej związków z Michałowicami – 
jakie ukazały się dotychczas w tym czasopiśmie oraz ma-
teriały najnowsze, poszerzające wspomniany temat.

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

tel./fax 12 388 50 16
www.michalowice.malopolska.pl/spzm/
Konto: 80 8589 00060180 0010 0162 0001



54

Wydawca: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI MICHAŁOWICKIEJ „NAD DŁUBNIĄ”
 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, tel./fax 12 388 50 16, www.michalowice.malopolska.pl/spzm/

Redaktor wydania i koncepcja grafi czna: Elżbieta Kwaśniewska. Praca zbiorowa.
KWARTALNIK REDAGOWANY JEST SPOŁECZNIE.

Przygotowanie do druku i druk: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 32-091 Michałowice, ul. Ks. M. Pałęgi 41, tel./fax 12 388 53 80

SPONSOREM WYDANIA JEST WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Pomnikami są ruiny, 
pola bitewne, grody, ulice, domy, 

na których widok serca biją goręcej 
i łzy nabiegają do oczu. 
Są to świątynie historii, 

których Polska posiada tak wiele...

Józef Piłsudski 
Pisma – Mowy – Rozkazy

Pierwsza Kadrowa w Michałowicach...
Dzielna Pierwsza Kadrowa, kiedy tu przybyła,
Słupy zaborczych mocarstw zaraz obaliła.
Przywróciła obecność tu – Orła Białego,
Odwieczny znak i godło – Narodu Polskiego.

Dziś przypomina o tym Pomnik Legionowy
W miejscu, gdzie przebiegały zaborcze granice...
A Polski Orzeł osiadł na jego cokole,
Spoglądając zeń dumnie na Michałowice.

Obejmijmy wspomnieniem i sercem każdego,
Który tędy niósł wolność – jemu cześć i chwała!
To „Muzeum Wdzięczności i Pamięci Wiecznej”
Michałowicka Ziemia od WAS otrzymała...

Teresa Bednarczyk z Sieborowic


