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Wędrujemy po pięknych
szlakach naszej Małopolski

K
olejnymmiejscemna hi-
storycznymszlakupatro-
lustrzeleckiegoPierwszej

Kompanii Kadrowej, pod do-
wództwemmajoraWładysława
Beliny-Prażmowskiego, są Go-
szyce, położone w gminie
Kocmyrzów-Luborzyca.

Latem1914roku,gdyzbliżał
siękonfliktmiędzyzaborcami:
Austrią i Niemcami z jednej
strony, a Rosją z drugiej, Józef
Piłsudski ogłosił mobilizację
oddziałów strzeleckich w kra-
kowskich Oleandrach. Pierw-
szyakcjędywersyjnąnaterenie
zaborurosyjskiegoprzeprowa-
dzić miał sześcioosobowy pa-
trol pod dowództwemWłady-
sławaBeliny-Prażmowskiego–
pułkownika kawalerii Wojska
Polskiego,a takżekawaleraOr-
deruVirtutiMilitari. Planprze-
widywał przekroczenie grani-
cy, a następnie zaatakowanie
budynku komisji poborowej

wJędrzejowie.Wczesnymran-
kiem 3 sierpnia 1914 roku od-
dział Belinyprzekroczył grani-
cęwtakzwanymprzykomórku
celnym Baran (obecnie jest to
teren centrum gminy pomię-
dzy wioską Luborzycą a Koc-
myrzowem) i udał się pieszo
doGoszyc –majątku należące-
go do Zofii Zawiszanki, zwia-
dowczyni Legionów, która na-
leżała do Polskiej Organizacji
Wojskowej.

W czasie dwugodzinnego
postoju w Goszycach, Belina
uzyskałdokładniejszeinforma-
cje o położeniu rosyjskich od-
działówwojskowychiprzemy-
ślałdalszyplandziałania.Otrzy-
małtutajrównieżżywnośćiko-
nie do bryczek, na których od-

dział wyruszył około godziny
6.30 w stronę Jędrzejowa.
Członkowiepatroluudawali re-
zerwistów zdążających przez
Skrzeszowice, Racławice iMa-
łyKsiążdopunktumobilizacyj-
nego. Po południu patrol zna-
lazł się pod Jedrzejowem.Oka-
załosię,żenawieśćowkrocze-
niupolskichżołnierzyRosjanie
przerwalimobilizację i odesłali
rezerwistówdodomu.

Belinazrezygnowałwtejsy-
tuacji z wkraczania do Jędrze-
jowa i skupił się na rozpozna-
niu stacjonujących w okolicy
wojskrosyjskich.Następniepa-
trol udał sięwdrogępowrotną
do Krakowa. Po nocy spędzo-
nejnapolachpodPrandocinem
żołnierzepolscypomaszerowa-

li w stronę Skrzeszowic i Go-
szyc,gdziewmajątkupaństwa
Kleszczyńskich otrzymali ko-
nie. Do oddziału Beliny dołą-
czył Edward Dzik-Kleszczyń-
ski, późniejszy oficer 1. Pułku
Ułanów Legionistów Polskich,
anastępniedowódca 11. Pułku
Ułanów Legionowych w stop-
niurotmistrza.Poodpoczynku
wrócili doKrakowa.

W ubiełym roku Małopol-
skie Centrum Edukacji „MEC”
postawiłowGoszycach tablicę
upamiętniającą przemarsz
Pierwszej Kompanii Kadro-
wej. a

ą

NAPODST.MATERIAŁÓWSTO-
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Akcja

b Dwór, któregowłaścicielkąwGoszycach była Zofia z ZawiszówKernowa, zwiadowczyni Legionów
i członkini Polskiej OrganizacjiWojskowej. Towłaśnie tamprzybył oddział Beliny-Prażmowskiego
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egoroczne,39.Międzynarodo-
weTargiSztukiLudowejodbę-
dąsięwdniach13-30sierpniana

RynkuGłównymwKrakowie.Przez18
dni zaprezentujesiękilkusettwórców
(organizatorzyzapowiadająokoło800
osób),wystąpi 160zespołówpieśni,
tańca,orkiestr.Klamrąspinającącałą
imprezę jesttwórczośćikulturaludo-
wa,którejod65latpoświęcaswądzia-
łalność„Cepelia”.–Atrakcjiniezabrak-
nie–zapewniaJózefSpiszak,dyrektor
Biura Międzynarodowych Targów
Sztuki Ludowej. – Dzień otwarcia,
czwartek13sierpnia,będzieświętem
polskiejspółdzielczości,awroligospo-
darzywystąpiąKrajowaRadaSpół-

dzielcza i redakcjamagazynu„Tęcza”.
Gościespółdzielców,uczestnicy„Saba-
łowychbajań”,jużporaz49.spotyka-
jąsięwBukowinieTatrzańskiej.Przy-
gotujciesięnadobrązabawę–tooni
dadząkoncertgalowy.Kolejnydzień
poświęcimybankowościspółdzielczej,
agospodarzamibędąprezesZbigniew
BodziochzKrakowskiegoBankuSpół-
dzielczegoiPiotrHuzior,prezesZarzą-
du Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych.

Sobota15sierpniatoświętoMatki
BożejZielnej,podczasktóregowystą-
pi 12zespołówcepeliowskich iodbę-
dziesiękonkursnanajpiękniejszywie-
niec,zaś17sierpniachętnibędąmogli

uczestniczyćwnauce tańców ludo-
wychlubpleceniakoszykówzwikliny.

–Piątek28sierpniabędzieDniem
MediówiStrojuPolskiego– informuje
JózefSpiszak. –Nascenęzaprosimy
dziennikarzyorazpropagatorówpol-
skiegostroju ludowego.Wystąpiąteż
młodziartyścizZespołuPieśni iTańca
„Krakowiacy”.

Natargachtradycyjnieodbywaćsię
będą„dninarodowe”.Mimosporych
trudności,udałosięzaprosićtwórców
iartystówzUkrainy.Będzieteż liczna
reprezentacjazLitwy,SłowacjiiWęgier.
Mająswojeustalonednipowiatnowo-
tarski, Zakopane ipowiat tatrzański,
Nieciecza,miastoigminaWadowice.

–Mamnadzieję,żetegorocznetar-
giprzypadnądogustuwszystkimkra-
kowianom i turystom–mówi Józef
Spiszak.–Wśródprowadzącychimpre-
zęznajdąsięm.in.krakauerzyMieczy-
sławCzuma,LeszekMazan,MichałKo-
zioł, Katarzyna Siwiec i Bogna
Wernichowska. Wystąpi Olek Ko-
byliński„Makino”zzespołemAndrusy
– dodaje.

Honorowypatronatpełnią:prezy-
dentKrakowaJacekMajchrowski,mar-
szałekwojewództwamałopolskiego
MarekSowa,wojewodamałopolskiJe-
rzyMillerorazprezesKrajowejRady
SpółdzielczejAlfredDomagalski.
MARIANSATAŁA

39. Targi Sztuki Ludowej rozpoczynają się jużwnajbliższy czwarteknakrakowskimRynku

ZapraszamynaRynekGłównynatargisztuki ludowejidobrązabawę!
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Kleszcze ikomary
AUrokiciepłychdni
mogą zepsućkomary
ikleszcze.Szerokagama
produktówOFF!poz-
wala sięprzednimi
ochronić.OFF!PROTE-
CTIONPLUSAtomizer
lubAerozolgwarantują
ochronęprzedkleszcza-
mi(do4godz.)orazko-
marami(do8godz.).
Osobylubiąceuprawia-
niesportumogąwypró-
bowaćteżOFF!AerozollubOFF!
MAXAerozol.MarkaOFFzaprasza je
doswojegonamiotupodczasTour
dePologne!Nagościczekajągadżety
kibica.WzestawieproduktyOFF!
orazgadżetykibica.
Mamy5zestawów

Nagrodanr1

Zatrzymajmłodywygląd

ADlakobiet,którychskórawymaga
skutecznegonawilżeniaiujędrnienia
powstałkremPaniWalewska
COLLAGEN.Zastosowanownimak-
tywnykoncentratkolagenumorskie-
go.Efekttenwzmacniatechnologia
ciekłokrystalicznaiusieciowanafor-
makwasuhialuronowegonowejge-
neracji–rozwiązaniesprawdzone
przezlekarzy.Proceswygładzenia
izapobieganiaodwodnieniuwspiera
wzbogacenieolejemwinogrono-
wymihydromanilem.Krempoleca-
nydopielęgnacjidzienno-nocnejdla
kobietwkażdymwieku.Szczególnie
doskórysuchej,wrażliwejorazpo-
datnejnapodrażnieniaialergie.
Wkonkursowymzestawietakże

kremActiRETINOLorazpudermatu-
jącyVirtual.
Mamy5zestawów

Nagrodanr2

BądźHAPPYz kubkami
aMarkapro-
ponujenieba-
nalnerozwią-
zaniaAGD
dokuchniija-
dalni.
Odwielulatza-
spokajanajbardziejwymagającegu-
staswoichklientów.Dostarczawy-
sublimowanązastawęstołową,róż-
negorodzajunaczynia,sztućce,
garnki,czajniki,patelnieorazinneak-
cesoriakuchenne.
Szerokiwybórproduktówmarki
sprawia,żekażdyznajdziecośdlasie-
bie.KolorowekubkiHAPPYzcieka-
wyminapisamitoidealnypomysł
naprezent!
Wzestawiekubki:Cichawoda,
MistrzDrugiegoPlanuorazKierow-
nik.
Mamy5zestawów

Nagrodanr3

JAKZDOBYĆNAGRODĘ?
Odgodz.9dzisiaj(sobota)do16
wniedzielętrzebawysłaćSMS
podnr72355(cena2,46złbrutto)
znumeremnagrodyidokończonym
zdaniem:

Niebojęsiękomarów,bo...

***
Nagrodzimynajciekawszeodpowie-
dzi.
WzórSMS-a:
GKK.NUMERNAGRODY.IMIĘNA-
ZWISKOODPOWIEDŹ

***
Przykładowaodpowiedźnp.:
GKK.2.JANKOWALSKIZDROWIE
TreśćkażdegoSMS-azodpowiedzią
możemiećmaks.160znaków.

Nagrody dla Czytelników

REKLAMA 055452051


