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Wędrujemy po pięknych
szlakach naszej Małopolski
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Akcja
Paulina Piotrowska

K

olejnym miejscem na historycznym szlaku patrolu strzeleckiego Pierwszej
Kompanii Kadrowej, pod dowództwem majora Władysława
Beliny-Prażmowskiego, są Goszyce, położone w gminie
Kocmyrzów-Luborzyca.
Latem 1914 roku, gdy zbliżał
się konflikt między zaborcami:
Austrią i Niemcami z jednej
strony, a Rosją z drugiej, Józef
Piłsudski ogłosił mobilizację
oddziałów strzeleckich w krakowskich Oleandrach. Pierwszy akcję dywersyjną na terenie
zaboru rosyjskiego przeprowadzić miał sześcioosobowy patrol pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego –
pułkownika kawalerii Wojska
Polskiego, a także kawalera Orderu Virtuti Militari. Plan przewidywał przekroczenie granicy, a następnie zaatakowanie
budynku komisji poborowej
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Zatrzymajmłodywygląd

b Dwór, którego właścicielką w Goszycach była Zofia z Zawiszów Kernowa, zwiadowczyni Legionów
i członkini Polskiej Organizacji Wojskowej. To właśnie tam przybył oddział Beliny-Prażmowskiego
w Jędrzejowie. Wczesnym rankiem 3 sierpnia 1914 roku oddział Beliny przekroczył granicę w tak zwanym przykomórku
celnym Baran (obecnie jest to
teren centrum gminy pomiędzy wioską Luborzycą a Kocmyrzowem) i udał się pieszo
do Goszyc – majątku należącego do Zofii Zawiszanki, zwiadowczyni Legionów, która należała do Polskiej Organizacji
Wojskowej.
W czasie dwugodzinnego
postoju w Goszycach, Belina
uzyskał dokładniejsze informacje o położeniu rosyjskich oddziałów wojskowych i przemyślał dalszy plan działania. Otrzymał tutaj również żywność i konie do bryczek, na których od-

dział wyruszył około godziny
6.30 w stronę Jędrzejowa.
Członkowie patrolu udawali rezerwistów zdążających przez
Skrzeszowice, Racławice i Mały Książ do punktu mobilizacyjnego. Po południu patrol znalazł się pod Jedrzejowem. Okazało się, że na wieść o wkroczeniu polskich żołnierzy Rosjanie
przerwali mobilizację i odesłali
rezerwistów do domu.
Belina zrezygnował w tej sytuacji z wkraczania do Jędrzejowa i skupił się na rozpoznaniu stacjonujących w okolicy
wojsk rosyjskich. Następnie patrol udał się w drogę powrotną
do Krakowa. Po nocy spędzonej na polach pod Prandocinem
żołnierze polscy pomaszerowa-

li w stronę Skrzeszowic i Goszyc, gdzie w majątku państwa
Kleszczyńskich otrzymali konie. Do oddziału Beliny dołączył Edward Dzik-Kleszczyński, późniejszy oficer 1. Pułku
Ułanów Legionistów Polskich,
a następnie dowódca 11. Pułku
Ułanów Legionowych w stopniu rotmistrza. Po odpoczynku
wrócili do Krakowa.
W ubiełym roku Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
postawiło w Goszycach tablicę
upamiętniającą przemarsz
Pierwszej Kompanii Kadrowej. a
ą
NA PODST. MATERIAŁÓW STOWARZYSZENIA MAŁOPOLSKIE
CENTRUM EDUKACJI „MEC”
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T

egoroczne,39.Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej odbędąsięwdniach13-30sierpniana
RynkuGłównymwKrakowie.Przez18
dni zaprezentujesiękilkusettwórców
(organizatorzyzapowiadająokoło800
osób), wystąpi 160 zespołów pieśni,
tańca, orkiestr. Klamrą spinającą całą
imprezę jesttwórczośćikulturaludowa,którejod65latpoświęcaswądziałalność„Cepelia”.–Atrakcjiniezabraknie–zapewniaJózefSpiszak,dyrektor
Biura Międzynarodowych Targów
Sztuki Ludowej. – Dzień otwarcia,
czwartek 13 sierpnia, będzie świętem
polskiejspółdzielczości,awroligospodarzy wystąpią Krajowa Rada Spół-

REKLAMA

dzielcza i redakcja magazynu „Tęcza”.
Gościespółdzielców,uczestnicy„Sabałowychbajań”,jużporaz49.spotykają się w Bukowinie Tatrzańskiej. Przygotujcie się na dobrą zabawę – to oni
dadzą koncert galowy. Kolejny dzień
poświęcimybankowościspółdzielczej,
agospodarzamibędąprezesZbigniew
BodziochzKrakowskiegoBankuSpółdzielczegoiPiotrHuzior,prezesZarządu Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych.
Sobota15sierpniatoświętoMatki
BożejZielnej,podczasktóregowystąpi 12 zespołów cepeliowskich i odbędziesiękonkursnanajpiękniejszywieniec,zaś17sierpniachętnibędąmogli
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39. Targi Sztuki Ludowej rozpoczynają się już w najbliższy czwartek na krakowskim Rynku

ZapraszamynaRynekGłównynatargisztukiludowejidobrązabawę!

uczestniczyć w nauce tańców ludowychlubpleceniakoszykówzwikliny.
– Piątek 28 sierpnia będzie Dniem
Mediów i Stroju Polskiego – informuje
Józef Spiszak. – Na scenę zaprosimy
dziennikarzy oraz propagatorów polskiego stroju ludowego. Wystąpią też
młodzi artyści zZespołu Pieśni i Tańca
„Krakowiacy”.
Natargachtradycyjnieodbywaćsię
będą „dni narodowe”. Mimo sporych
trudności,udałosięzaprosićtwórców
i artystów z Ukrainy. Będzie też liczna
reprezentacjazLitwy,SłowacjiiWęgier.
Mająswojeustalonednipowiatnowotarski, Zakopane i powiat tatrzański,
Nieciecza,miastoigminaWadowice.

–Mamnadzieję,żetegorocznetargiprzypadnądogustuwszystkimkrakowianom i turystom – mówi Józef
Spiszak.–Wśródprowadzącychimprezęznajdąsięm.in.krakauerzyMieczysławCzuma,LeszekMazan,MichałKozioł, Katarzyna Siwiec i Bogna
Wernichowska. Wystąpi Olek Kobyliński„Makino”zzespołemAndrusy
– dodaje.
Honorowypatronatpełnią:prezydentKrakowaJacekMajchrowski,marszałek województwa małopolskiego
MarekSowa,wojewodamałopolskiJerzy Miller oraz prezes Krajowej Rady
SpółdzielczejAlfredDomagalski.
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