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"Polacy, piszcie sami swoją 
historię bo jak nie to inni 
za was to uczynią"
      Józef Piłsudski
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Dlaczego kiedyś dziadkowie pisali pamiętniki? Dlaczego się-
gali do wspomnień najstarszych krewnych i mozolnie rekon-

struowali swoje drzewa genealogiczne? Dlaczego, ci co nie 
umieli pisać, w czasie rodzinnych spotkań lub w długie jesien-
ne wieczory opowiadali dzieciom i wnukom jacy kiedyś byli, 
gdzie i z kim byli, co tuż obok nich się działo, co było mniej 

lub bardziej ważne, ale warto o tym pamiętać? Dlaczego? - Dla 
poczucia własnej wartości w przekonaniu, że nie zmarnowa-
ło się życia? Dla udowodnienia sobie i innym, że jeszcze pa-
mięć jest tęga? A może dla ukrytej w podświadomości chęci 
podkreślenia tożsamości miejsca i ludzi którzy wiele lat nam 
towarzyszyli. Każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć sobie 

na te pytania zanim sam siądzie przed wnukami lub... zacznie 
pisać bloga czy też da się wessać w facebooka lub innego twit-
tera. Przez lata, coraz bardziej ubarwiane opowieści zaczynają 

mieszać się z fikcją. Na przestrzeni tych lat, ilość  dodanych 
do historii słów mozolnie buduje legendy.  

Cóż... zapewne dlatego zwykło się mówić, że w każdej legen-
dzie jest szczypta prawdy.

Celem wydania tej książeczki jest odgrzebanie tych wspo-
mnień i odkurzenie tych faktów historycznych, które rdzen-

nym mieszkańcom mogą przypomnieć niektóre miejsca 
i ludzi. Tym, którzy tu zamieszkali z wyboru i chęci, niech 
przybliży to miejsce. Niech obudzi w nas wszystkich tożsa-

mość tego miejsca. 

Miejsce to nazywa się WRZĄSOWICE!

GENIUS LOCI
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 Aby zagłębić się w historię miejsca o którym piszemy, a które 
dziś nosi nazwę Wrząsowice potrzebna jest duża wyobraźnia. Wła-
ściwie każdy z nas może ją widzieć na swój sposób, wystarczy po-
puścić lekko wodze fantazji, a wszystko stanie się możliwe. Historia 
tego miejsca zaczęła się przecie grubo wcześniej niż pierwsze zapiski 
w kronikach czy innych dokumentach i to jest pierwszy, najważniej-
szy fakt historyczny! To tu sięgała prastara puszcza, zwana Czar-
nym Lasem, bogata w ,,materiał” na łuczywo, które w późniejszych 
czasach odpowiednio wykorzystali mieszkańcy tego miejsca. To tu 
były polany pokryte kępami wrzosów, które dały przyczynek do
nazwania osa-
dy. Było też coś, 
co oprócz pięk-
na przyrody 
urzekło przy-
szłych osad-
ników... Spora 
porcja dobrej   
ż y w n o ś c i 
w postaci zwie-
rzyny snującej 
się po leśnych
ostępach z turem na czele! 
 ... jest noc. Pełnia księżyca oświetla korony drzew ścielących 
się gęsto po północnych zboczach ku dolinie. W oddali majaczą 
w księżycowej poświacie liczne wapienne skały opasywane Wiśla-
nymi rozlewiskami. W lasach słychać pohukiwanie puchaczy. Na 
polanie pokrytej wrzosami jest chłodno, to już koniec września. 
Sen niewielkiej grupki ludzi niedawno tu przybyłych z wolna do-
biega końca. Noc powoli ustępuje miejsca świtowi. Świt sobie tyl-
ko znanym sposobem przeciska słońce przez drzewa. Promienie
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zaczynają drgać na źdźbłach traw 
i kwiatach wrzosów pokrytych
rosą i delikatną pajęczą nicią. 
Pierwsze postacie wynurzają się 
z kilku szałasów na polanie. 
Rytm życia nabiera tempa, dy-
rygentem - słońce.
 ... jest południe. Część 
zgromadzonego przez męż-
czyzn drewna przeznaczana jest 
na ogniska, kolejna odkłada-
na jako zapas na nadchodzący 
zimny czas. Sosny smolne jesz-
cze nie znają swojego przezna-
czenia, wrzosy nie wiedzą, że 
będą współtworzyć nazwę tego 
miejsca. W leśnych ostępach
tur nawet nie przypuszcza, że jest poważnym kandydatem do zabez-
pieczenia jadłospisu dla tych ludzi na najbliższe kilka miesięcy. I tak 
życie toczyło się dalej... 
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	 Początki	pisanych	podań	o	Wrząsowicach	sięgają	XIII	wieku.	W	kolejnych	wiekach	
mamy	coraz	więcej	informacji	o	samej	wsi,	i	wydarzeniach	z	nią	związanych.	I	tak	do	wieku	
XX,	który	poza	zapisami	na	kartach	historii,	mamy	również	w	naszej	pamięci.

XIII wiek 
Według podań, na wzgórzu gdzie obecnie znajduje się dwór, powstała budowla 
obronna. Służyła ona mieszkańcom wsi za schronienie podczas najazdów  ta-
tarskich.

Przejazd Jadwigi, przyszłej królowej Polski, przez Wrząsowice. W roku 1384 
Jadwiga przybyła z Węgier do Krakowa, zapewne traktem przez Wrząsowice. 
Szlak ten prowadził od Świątnik przez Zalesie, Kopaliny, centrum wsi i Ró-
żanki.

XIV wiek

Nazwę wsi Wrzaszowicze odnotowano po raz pierwszy w dokumetach w roku 
1447, która to nazwa zanim otrzymała współczesną formę, brzmiała także jako: 
Wrzossowice (1469 r.), Wrzoszowycze (1490 r.) oraz Wroszowicze (1564 r.).

XV wiek

Z zapisów dowiadujemy się, że pod koniec wieku (1497 r.), we  Wrząsowi-
cach istniał już dwór. Jego dochody stanowiły folwarki, dwa młyny, karczma, 
a także ziemie uprawne, łąki, sady i ogrody.

Właścicielem wsi Wrzosowicze był Jan Wrzosowski. Była to typowa osada 
z dworem i folwarkiem pańszczyźnianym, gdzie karczowaniem i wypalaniem 
lasów uzyskiwano pola uprawne.

XVI wiek

...pańszczyzny u Słowian nie znano - przyszła ona z zachodu wraz z feudalizmem, 
jako renta odrobkowa w zamian za nadział gruntu. Obejmowała ona pracę na 
roli, w lesie, stróżę i podwody. Z czasem stawała się coraz bardziej uciążliwa dla 
chłopów...

Dokumenty z roku 1582 potwierdzają fakt, iż Wrząsowice należały do parafii 
Kosocice – mimo to, Wrząsowianie częściej uczestniczyli we Mszy Świętej i in-
nych uroczystościach religijnych w kaplicy oo.Augustianów we Wróblowicach.

Jan Siemieński został dziedzicem dworu w roku 1629, temu okresowi przypisu-
je się powstanie na wzgórzu fortalicji która również stanowiła mieszkanie dzie-
dzica i jego rodziny.

XVII wiek

Od około 1635 do 1772 roku (pierwszy rozbiór Polski; zabór austriacki) Wrzo-
szowicze stanowiły uposażenie bursy prawników zgodnie z założeniem przez 
ks. St. Garwaskiego, kanonika kapituły krakowskiej, fundacji dla studentów 
prawa Akademii Krakowskiej.

 Na przełomie wieków XVII i XVIII powstaje parterowy dwór modrzewiowy, po-
twierdzenia czego należy się dopatrywać w rozkładzie wnętrza, zastosowanym sposo-
bie wiązania oraz zachowanej po dzień dzisiejszy belki datowanej na koniec XVII wieku.
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…od wieków wykształcenie zdobywano własnym sumptem – dzieci 
dworskie były edukowane przez prywatnych korepetytorów, a co ma-
jętniejsi chłopi opłacali prywatnych nauczycieli lub wikariuszy i or-
ganistów do nauczania swoich dzieci; zwłaszcza w okresie zimowym, 
kiedy to nie było większych prac gospodarskich…

W roku 1848 (po wstąpieniu na tron Franciszka Józefa I, w czasie Wiosny Lu-
dów) na terenie monarchii austriackiej zniesiono pańszczyznę – chłopi stali się 
właścicielami użytkowanej do tej pory ziemi; zostają ustalone numery parcel 
chłopskich we Wrząsowicach i wpisane do rejestru w urzędzie notarialnym 
przy sądzie powszechnym w Krakowie. Na mapach z tego okresu Wrząsowice 
składają się z trzech Niw (części wsi): Kraśnika, Wierzchgór i Kopalin. Ogól-
nie wydzielono blisko 900 parcel.

W roku 1875, Maciej Wieczorek zainicjował budowę kościoła we Wróblowi-
cach.

Od 7 sierpnia 1881 roku (momentu konsekracji kościoła przez biskupa Albina 
Dunajewskiego, a przez to utworzenie nowej parafii) Wrząsowice formalnie na-
leżą do parafii Wróblowice.

W roku 1893 dwór wraz z majątkiem ziemskim zostają sprzedane Lucynie 
z Bukowskich i Konstantemu Wiszniewskiemu.

Mimo braku aktu erekcyjnego oraz kroniki – wiadomo, iż początki szkoły 
wrząsowickiej sięgają roku 1893, kiedy to dotychczasowa karczma wiejska zo-
stała przystosowana na potrzebę Szkoły Ludowej we Wrząsowicach (taka nazwa 
widniała na pieczęciach w zachowanych dziennikach lekcyjnych). Szkoła skła-
dała się z jednej sali lekcyjnej i mieszkania nauczycielskiego.

… budynek szkoły został ufundowany przez Konstantego Wiszniew-
skiego na parceli przez niego podarowanej dla tutejszej społeczności. 
Budynek ten stoi po dziś dzień -  tzw. stara szkoła...

XIX wiek
Wskutek działań wojennych (wojen napoleońskich), które zmusiły mo-
narchię austriacką do wyprzedaży wcześniej skonfiskowanych mająt-
ków kościelnych w roku 1847 Wrząsowice stają się własnością baro-
na Antoniego Konopki (właściciela klucza Biskupice oraz miejscowości 
Mogilany). W tym czasie do części głównej dworu dobudowano salę balową 
i pomieszczenie dla orkiestry. Powodem rozbudowy było wesele córki barona.
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Na początku wieku (1903r.) nastąpiła dalsza rozbudowa dworu 
o kolejne pomieszczenia: kuchnia, spiżarnia i kancelaria właściciela. Dwór po-
wstawał w trzech etapach, stąd bierze się jego dzisiejsza, niejednorodna forma 
architektoniczna. Mijały kolejne lata...

XX wiek

Wybuch I Wojny Światowej zastał Wrząsowice pod zaborem austriackim. 
Do armii mobilizowani byli także mieszkańcy Wrząsowic. Jednym z nich był 
Jan Rykała, który walczył na froncie włoskim, stacjonował na Węgrzech i w 
Czechach. Kolejnym uczestnikiem działań wojennych byli Antoni Szczepka, 
Kazimierz   Orzechowski, a także Jan Waśniowski, który walczył w Bośni stąd 
jego przydomek Bośniak.

Mapa Wrząsowic - zarys parceli z czasów zaboru austriackiego.

Prawidłowa forma określająca mieszkańców Wrząsowic 
brzmi Wrząsowiczanie, lecz w opracowaniu użyto tradycyj-
nej nazwy Wrząsowianie. 
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W tym czasie powstawały Legiony Polskie formowane z oddziałów 
strzeleckich i różnych patriotycznych organizacji wojskowych. Komen-
dantem I brygady był Józef Piłsudski, natomiast komendantem Legionu 
Wschodniego (II brygady) był gen. Józef Haller.

W II brygadzie, służył Zygmunt Kopp. Walcząc z wojskami rosyjskimi został 
ranny w boju pod Mołotkowem (obecnie Ukraina). Rana nie pozwoliła mu już 
wrócić do czynnej służby i został przeniesiony do administracji wojskowej.

Zygmunt Kopp został odznaczony Krzyżem Niepodległości, srebrnym Krzyżem 
Zasługi oraz Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918 – 1921. W 1938 roku otrzy-
mał także Brązowy Medal za długoletnią służbę.

Zygmunt Kopp (stoi pierwszy z prawej) - Budapeszt 1916 r.
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 Gdy dwa lata po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli bronić młodego Pań-
stwa przed bolszewickim najeźdźcą, nasza wieś również wsparła siły Wojska Polskiego. 
Do walki zgłosił się Franciszek Krawczyk, który z wojny powrócił z ciężkimi obrażeniami 
oraz, jako ochotnik, Władysław Wojciech Szczepka (syn Antoniego).

We Wrząsowicach zachodziło wiele zmian. W roku 1923 majątek wchodzi w posiadanie 
Anny z Wiszniewskich i jej męża Jana Firleja Bielańskiego. W tym czasie dochodzi do 
rozwoju majątku i rozbudowy dworu. Po dzień dzisiejszy wrząsowicki dwór pozostaje w 
rękach rodu Bielańskich.

Z początkiem lat dwudziestych część ziem należących do Lucyny i Konstantego Wisz-
niewskich staje się własnością Janiny z Wiszniewskich i jej męża Teodora Koscha.

W latach 1920-24 trwała budowa piętrowej willi zaprojektowanej przez Leona Wyczół-
kowskiego, znanego malarza i przyjaciela rodziny Koschów.

W 1924 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach. W 1927 roku roz-
poczęto budowę remizy. Dziedzic Jan Bielański przekazał nieodpłatnie pod budowę  
dziesięcioarową działkę, pozostałe dwanaście arów zarząd zakupił z własnych środków. 
Budowę ukończono w 1936 roku.

…cała społeczność wiejska uczestniczyła w budowie remizy, 
a środki na ten cel zdobywano poprzez organizowanie przedstawień i występów 
artystycznych, rozprowadzanie kalendarzy i zbiórek publicznych, urządzanie 
zabaw tanecznych i festynów - przez długie lata działalność kulturalna OSP 
odgrywała ogromną rolę na terenach wiejskich…

Pierwszy skład zarządu OSP tworzyli:       
Jan Bielański – prezes, 
Michał Orzechowski - z-ca prezesa, 
Jan Ujma – naczelnik, 
Ludwik Orzechowski – z-ca naczelnika, 
Piotr Ujma – gospodarz, 
Franciszek Krawczyk – skarbnik, 
Stanisław Łukasik – sekretarz, 
Andrzej Bała - odpowiedzialny za kulturę i oświatę.
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Budowa remizy

Zabytkowa pompa
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 W roku 1927 została założona „Spółka mle-
czarska”. Udział w spółce miało 71 członków (w większo-
ści mieszkańcy Wrząsowic). Prezesem został Jan Bielań-
ski deklarując oddawanie mleka od 22 krów. Do spółki 
weszli także O.O. Bonifratrzy, Teodor Leśniak (właściciel 
majątku Wróblowice), Adam Bielański (właściciel Lusi-
ny), Janina Wimmerowa, Janina Koschowa, Władysław 
Kłosiński, Antoni Góra.

Wrząsowice były wsią 
trudniącą się głównie rol-
nictwem, co było równie 
ważne jak rzemiosło w 
innych miejscowościach.

Założenie spółdzielni było dowodem na wysoką świadomość i kul-
turę prowadzenia gospodarstw rolnych.

Protokół z zebrania założycielskiegi Spółdzielni mleczarskiej z 1927 r.
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 Na terenie majątku dworskiego znajdowały się stawy rybne gdzie hodowano karpie, 
liny i szczupaki. Na zboczach wokół dworu zakładano sady i ogrody warzywne, a doliny wy-
korzystywano jako łąki i pastwiska. Pola obsiewane były zbożami: owsem, pszenicą, żytem 
i jęczmieniem.  Do prac rolniczych używano wiele maszyn (głównie konnych) np. pługi, brony, 
kosiarki, grabiarki, siewniki, walce, kultywatory. Do czyszczenia zboża używana była „żmijka”, 
tryjer, wialnia. Funkcjonował także młyn i kierat do napędzania maszyn (np. młocarni). Przy 
dworze działała dobrze wyposażona kuźnia, znajdowało się tutaj jeszcze wiele innych maszyn 
i narzędzi rolniczych, z których korzystali również okoliczni rolnicy.
 Dwór potrzebował rąk do pracy, w zamian za to pracownicy otrzymywali różne formy 
wynagrodzenia, między innymi drewno na opał, zapasy na zimę lub mieli możliwość użytko-
wania maszyn, otrzymywali też zapłatę w gotówce.     

Pogorzelcy otrzymywali pomoc z dworu (np. drewno na dom, a sąsiedzi 
pomagali budować). Znajdowali też czasowe schronienie na terenie dworu 
(jeszcze po II wojnie dwie rodziny z dziećmi kolejno mieszkały po kilka lat w 
pokojach dworskich).

 Mieszkańcy Wrząsowic oprócz pracy zaj-
mowali się także rozwojem kultury, organizowali 
różne formy rozrywki i odpoczynku. Ośrodki tych 
działań to dwór i strażnica. Dwór posiadał sporą 
bibliotekę i Wrząsowianie mieli możliwość wypoży-
czania książek. Tu także organizowano dożynki i za-
bawy. Orkiestra strażacka i teatr, początkowo, miały 
próby na terenie dworu.

Ciekawym zwyczajem było 
chodzenie orkiestry po wsi i 
przygrywanie solenizantom 
pod ich domem.

Ze Świętami Wielkanocnymi był związany zwyczaj przywożenia dworską 
bryczką księdza, który święcił stół wielkanocny we dworze, a także pokar-
my przyniesione przez mieszkańców.

 Po odzyskaniu niepodległości Wrząsowice powracały do stabilizacji. Dobrze funk-
cjonowało rolnictwo, na nowo odbudowywało się rzemiosło będące podstawą utrzymania dla 
wielu mieszkańców. 
 Niestety, ten okres rozwoju, po raz kolejny został przerwany. Po raz kolejny Wrząso-
wianie musieli zapomnieć o stabilizacji i zacząć walkę o wolność Polski.



Dożynki

Rapacz Stanisława z domu Luzar 
(ur. 1 kwietnia 1912 r.), podczas 
budowy Kopca J. Piłsudskiego.

W 1935 roku, po śmierci Józefa 
Piłsudskiego, Polacy przystąpi-
li do usypywania kopca ku czci 
Marszałka. Jedną z osób bio-
rących udział w pracach, była 
mieszkanka Wrząsowic, Rapacz 
Stanisława.
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Tragiczny wrzesień 1939 roku

 Zbliżała się złota polska jesień i pora babiego lata, gdy nasz kraj zaatakowały potężne 
wojska niemieckie. Kto tylko mógł stawał w obronie Ojczyzny. W krwawych bojach wsławili 
się również Wrząsowianie. Jednym z nich był Stanisław Bielański, który wraz z 20 pułkiem pie-
choty przeszedł cały szlak bojowy od Pszczyny aż po Bug. Pszczyna, Biskupice, Podlas to miej-
sca gdzie 20 pp. toczył najcięższe walki osłaniając zmianę pozycji obronnych Armii „Kraków”. 
Plutonowy podchorąży Stanisław Bielański dowodził obsługą działka przeciwpancernego.            
 Podczas jednej z potyczek został ranny i z pociskiem w nodze walczył dalej. Gdy sy-
tuacja stała się beznadziejna - brakowało leków, opatrunków, żywności, brakowało amunicji, 
a żołnierze byli krańcowo wyczerpani, dotarł rozkaz rozpuszczenia żołnierzy (miejscowość 
Zielone pod Tomaszowem Lubelskim). Dalej na własną rękę szli w kierunku walczącej Warsza-
wy. Wtedy Stanisław Bielański z grupą towarzyszy broni wpadł w ręce Niemców.

Wraz z kilkoma innymi oficerami został omyłkowo oskar-
żony o rozstrzelanie czeskiej orkiestry i postawiony przed 
plutonem egzekucyjnym. Na szczęście pomyłkę wyjaśniono 
i egzekucję odwołano, a jeńców skierowano do Zamościa.  
W czasie przemarszu, Stanisław uciekł wraz z sześcioma ko-
legami. Przedzierając się w kierunku Rzeszowa znowu zosta-
ją zatrzymani i po kilku tygodniach trafiają do niemieckiego 
obozu. Jeńcy przez cały okres transportowania do obozu nie 
byli karmieni przez Niemców. Przeżyli tylko dzięki okolicz-
nym mieszkańcom, którzy ukradkiem przekazywali pojma-
nym żywność. Przerzucani z obozu do obozu, cierpiąc przez 
lata wojny głód i choroby przetrwali do kapitulacji Niemiec 
i mogli powrócić do domów.

„Wszystkie drogi prowadzą do domu.” 
      - myśl przewodnia Stanisława Bielańskiego

Order Virtuti Militari.

dowództwo Wojska Polskiego, 
najwyższym odznaczeniem 
wojskowym - orderem Virtuti 
Militari.

Stanisław Bielański zo-
stał odznaczony przez

Działko pp. kal. 37 mm Boforsa 
używane przez 20 Pułk Piechoty.
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Stanisław Bielański

Obsługa działka dowodzo-
nego przez plutonowego pod-
chorążego Stanisława Bie-
lańskiego zniszczyła podczas 
jednej z potyczek pięć czoł-
gów, w tym czołg niemieckie-
go dowódcy brygady, obersta 
Baumgarta.

Polskie działko prze-
ciwpancerne podczas 
kampanii wrześniowej



- 24 -

„Jedzie ułan jedzie szablą pobrzękuje...”

 Przez wiele lat ośmieszano kawalerię, mówiąc, że rzucała się z szabelką na czołgi (np. 
film A. Wajdy: „Lotna”). Było to rozpowszechnieniem zapoczątkowanej przez Niemców, a na-
stępnie komunistów, propagandy mającej na celu ośmieszyć przedwojenne Wojsko Polskie.   
We wrześniu 1939 roku, nie odbyła się ani jedna szarża na niemieckie czołgi, natomist kawale-
ria przez swoją szybkość i uzbrojenie (szable, karabinek kawaleryjski, karabin przeciwpancerny 
i pistolety – oficerowie) była postrachem dla niemieckiej piechoty. Spieszone pułki ułańskie 
(kawalerzyści walczący jako piechota), wsparte uzbrojeniem przeciwpancernym, skutecznie 
mogły stawiać opór także wojskom pancernym nieprzyjaciela (np. bitwy pod Mokrą i pod Mła-
wą).

 W 8 Pułku Ułanów im. księcia Józefa Poniatowskiego, służył Gustaw Bielański w ran-
dze rotmistrza i brał udział w kampanii wrześniowej. W kawalerii służył także Stanisław Ko-
stecki walcząc w obronie Ojczyzny.

Karabin przeciwpancerny używa-
ny przez polskich żołnierzy (w tym 
przez Stanisława Kosteckiego) był 
w stanie przebić pancerz każdego 
czołgu niemieckiego z tego okresu z 
odległości ok. 100 m.

Polska tajna broń „Karabin przeciwpancerny wz. 35”

 Z pewnością wielu innych Wrząsowian brało 
udział w wojnie obronnej 1939 roku lecz nie udało nam 
się zgromadzić konkretnych informacji na ten temat.
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Wrząsowice w konspiracji

 Gdy otwarta walka stała się niemożliwa i gdy Rzeczpospolita została zaata-
kowana przez wojska Związku Sowieckiego zadając Polakom cios w plecy, wydano 
rozkaz rozformowania wojska polskiego. Żołnierze zeszli „do podziemia” podejmując 
działania partyzanckie.

We Wrząsowicach 
ukrywano między 
innymi partyzantów 
z oddziału „Błyska-
wica”

 We Wrząsowicach działał ZWZ (Związek Walki Zbroj-
nej), przemianowany później na Armię Krajową (AK). Organiza-
torem ruchu oporu na tym terenie był ułan i oficer sztabowy Ke-
dywu Kraków, Gustaw Bielański (pseudonim „Wrzos” i „Gutek”). 
We Wrząsowicach zorganizowano magazyn broni, oraz punkt 
zborny, kontaktowy i przerzutowy dla jednostek AK.

 29 stycznia 1944 roku partyzanci z oddziału „Bły-
skawica” i „Grom” podjęli próbę zamachu na gubernatora 
Hansa Franka. Gustaw Bielański odpowiedzialny był za 
przewóz broni i materiałów wybuchowych potrzebnych 
do dokonania zamachu. Partyzantom udało się co prawda 
wysadzić pociąg, jednak Hans Frank uszedł z życiem. Po 
nieudanym zamachu trzeba było wrócić narażając, po raz 
kolejny życie.

Gustaw Bielański za działal-
ność w AK został odznaczo-
ny dwukrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami i Krzy-
żem Partyzanckim.

 We dworze opatrywano lżej rannych, przy-
prowadzanych najczęściej przez Wacława Bielańskiego  
i Andrzeja Pabiana. Opatrunki wykonywała Ma-
ria Bielańska, pomimo swego kalectwa i trudności 
w poruszaniu się. Tu też ukryci w ogrodzie (Maria 
z bratem Wacławem i kuzynką) obszywali koce dla

Po wojnie Maria Bielańska 
nadal służyła pomocą robiąc 
opatrunki i zastrzyki miesz-
kańcom wsi.

partyzantów. Dwór zajmował się także wyżywieniem pracowników drukarni i innych ukrywa-
jących się osób.

 Gdy zostało wydane zarządzenie Gubernato-
ra Hansa Franka o zawieszeniu działalności wszelkich 
organizacji polskich na terenie Generalnej Guberni, 
właściciele dworów zrzeszeni wcześniej w Związku 
Ziemian włączyli się w działalność konspiracyjną two-
rząc organizację „Uprawa”.
 Jednym z najważniejszych zadań działających

Powstaje ziemiańska organiza-
cja paramilitarna, której kryp-
tonim „Uprawa” nadał Naczelny 
Wódz gen. Władysław Sikorski.

w „Uprawie” było ukrywanie żołnierzy AK i „spalonych” 
działaczy konspiracyjnych. W ramach tej organizacji działał 
także dwór we Wrząsowicach ukrywając na swoim terenie 
ludzi poszukiwanych przez Niemców, zdekonspirowanych 
członków ruchu oporu, ludzi pochodzenia żydowskiego, 
a po upadku powstania także uchodźców z Warszawy.

W dworze przebywała, 
między innymi, kilku-
letnia Beata Tyszkiewicz 
z matką i bratem.
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 W okresie okupacji we wrząsowickim 
dworze znalazło (w różnym czasie) schronienie 
i wyżywienie ponad dwadzieścia osób.

Stanisław Jarociński (żyd wiedeń-
ski) był ukrywany na terenie dwo-
ru. Po wojnie kilkukrotnie przyjeż-
dżał z Wiednia, aby odwiedzić ludzi  
i miejsca gdzie przetrwał wojnę.

 Oprócz dworu inni mieszkańcy tak-
że włączyli się w pomoc Żydom. Na Zielonej, 
w rodzinie Zygmunta Koppa, znalazł schro-
nienie i przetrwał wojnę kilkuletni chłopiec 
żydowski, Olek.

W 2009 roku Olek, już jako starszy pan, 
przyjechał z Izraela do Wrząsowic, aby od-
wiedzić ludzi, którzy uratowali mu życie.

 Od 1943 roku, aż do końca wojny u 
państwa Sołtysików ukrywano młodą ucie-
kinierkę ze Lwowa - Franciszkę Goldberger. 
Również u pana Karola Bruzdy ukywano Annę 
Duszczyńską, dentystkę z Krakowa pochodze-
nia żydowskiego. 

Z całej okupowanej przez Niemców Europy, tylko w 
Polsce groziła śmierć całej rodzinie, która w jakikol-
wiek sposób pomagała Żydom.

 Mieszkańcy włączeni w działalność konspiracyjną to również: Stefan Sułow-
ski, Jan Sułowski, Jan Pabian, Andrzej Pabian, Franciszek Urbanik, Bronisław Urba-
nik, Stanisław Bała, Jan Ciszek, Józef Kowalczyk, Antoni Szczepka, Leon Szczepka, Ta-
deusz Ulmański (ur. 2.XII.1920 r. ps. „Śmieszek”) i wielu działaczy przedwojennej straży.

Ryzyko dla działań konspira-
cyjnych zwiększało się przez 
częste przyjazdy Niemców po 
owoce i warzywa wymuszane 
na dworze, oraz umiejscowienie 
przez Niemców radaru przeciw-
lotniczego w strażnicy.

 Strażacy wykazali się dużym zaangażowaniem w 
działalność i wsparcie AK. Przez cały okres okupacji utrzy-
mywali Oni fason i wspierali mieszkańców.
 Bardzo mało pozostało informacji na temat dzia-
łań naszych partyzantów. Do ich obowiązków na pewno na-
leżała ochrona tajnej drukarni przeniesionej do Wrząsowic 
pod koniec wojny. Zachowały się też relacje o przypadkach 
rozbrajania niemieckich żołnierzy i żandarmów przejeżdża-
jących przez wieś. 

Jan, Gustaw, Stanisław, Wacław, Jacek i Maria byli 
dziećmi Anny z Wiszniewskich i Jana Bielańskiego 
(właścicieli dworu we Wrząsowicach)

 Na pograniczu Wrząso-
wic i Ochojna (pod Zaglonkami), 
również ukrywano osobę pocho-
dzenia żydowskiego.

 Trudno ustalić więcej nazwisk osób związanych z AK i faktów z działalności konspira-
cyjnej w naszej wsi. Po wojnie za działalność niepodległościową ludzi spotykały represje. Po za-
kończeniu działań wojennych swoją przynależność do AK ujawniły tylko trzy osoby, więc czę-
sto działacze konspiracji nie mówili o swojej przynależności do AK, nawet wśród najbliższych. 
Nieliczni, naoczni świadkowie, którzy żyją jeszcze wśród nas, wciąż niechętnie mówią o tamtych

 Nasi partyzanci brali też udział w akcjach przeprowadzanych w innych częściach Pol-
ski. W jednej z takich akcji zginął Andrzej Pabian ps. „Orlicz”. W 1944 roku został zastrzelony 
w Osielcu przez żandarmerię niemiecką.

wydarzeniach, a pytani o nie zmie-
niają temat lub milkną. Nie wiemy, 
czy to z braku wiedzy, czy wciąż ze 
strachu przed przykrymi konse-
kwencjami.
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Konspiracyjna drukarnia

     W lesie na Zielonej 
działała konspiracyjna 
drukarnia AK, umiesz-
czona w nieistniejącej  
już willi. Drukarnia zo-
stała przeniesiona do 
Wrząsowic jesienią 1944 
roku po zdekonspiro-
waniu jej wcześniej-
szego miejsca ukrycia  
w Kosocicach. Miejsco-
wa grupa AK zajmowa-
ła się obroną działalno-
ści drukarni i pomagała 
w kolportażu prasy 
podziemnej (w czym 
uczestniczyła także

Willa we Wrząsowicach w której ukryto drukarnię.

Alojzy Jaglarz „Kruk” - współorgani-
zator tajnej drukarni. Poległ 29 wrze-
śnia 1944 r w okolicach Pokrzywnicy.

Maria Bielańska). Wczesną jesienią 1944 roku Niemcy zatrzymali na Pokrzywnicy dwóch pra-
cowników drukarni niosących „bibułę”. Jeden z nich Alojzy Jaglarz „Kruk” został zastrzelony 
w czasie ucieczki, drugiego aresztowano. Tak wielkie straty postawiły działalność drukarni pod 
znakiem zapytania. Pomimo tego udało się uzupełnić załogę i drukarnia pełniła swą działal-
ność do zakończenia działań wojennych.

Działająca we Wrząsowicach drukarnia 
Konspiracyjnych Wojskowych Zakładów 
Wydawniczych była największą drukar-
nią w Polskim Państwie Podziemnym. 
Drukowano tu książki, czasopisma 
(m.in. „Małopolski Biuletyn Informacyj-
ny”) oraz broszury i ulotki.
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1 - DWÓR
2, 3 - MŁYN
4 - SZKOŁA
5 - KLUB
6 - REMIZA
7 - DRUKARNIA AK
8 - BOISKO „ZIELONKI”
9 - MIEJSCE UPADKU SAMOLOTU
10 - 17 - KAPLICZKI
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Skarb Akademii Górniczej

 Poza wyżej wymienioną działalnością Wrząsowice wniosły też swój wkład w ratowa-
nie dziedzictwa kulturowego i naukowego. W parku dworskim, w 1940 roku zostały ukryte 
platynowe naczynia laboratoryjne będące własnością Akademii Górniczej. 
 Gdy Niemcy wkroczyli do Krakowa platyna została spakowana i ukryta na terenie 
AG. Po zajęciu przez Niemców głównego gmachu uczelni. Stanisław Wójtów, kierownik warsz-
tatu mechanicznego przeniósł platynę do domu rektora Taklińskiego. Kiedy i tej kryjówce gro-
ziło niebezpieczeństwo inż. Jerzy Takliński (syn rektora), mgr Marek Sobieski i Aleksander 
Kotliński przenieśli platynę do mieszkania Kotlińskiego, a następnie do Adama Bielańskiego 
- dziś emerytowanego prof. UJ. 

Całą wojnę platyna przechowała się na te-
renie parku we Wrząsowicach. Jesienią 1945 
roku została zwrócona odpowiednim Zakła-
dom Akademii. Zwrot nadzorowała komi-
sja w składzie: prof. Aleksander Krupkowski,  
dr Adam Bielański oraz mgr Aleksander Kotliński.

 W obliczu zagrożenia prze-
jęcia domu Adama Bielańskiego 
przez Niemców, zapadła decyzja 
przewiezienia platyny do Wrząsowic. 
Do udziału w tej części akcji dołączył 
Gustaw Bielański, zakopując depozyt 
na terenie parku dworskiego.

Wojenne losy innych mieszkańców Wrząsowic

Władysław Wojciech Szczepka - urodzony w 1904 roku we Wrząsowicach syn Antoniego i Karo-
liny. Po wyjeździe ojca na front I Wojny Światowej wyprowadził się wraz z matką do Krakowa. 
Walczył jako ochotnik w wojnie polsko – bolszewickiej. W 1939 roku był dowódcą plutonu w 12 
pułku piechoty. Ze swoim pułkiem przemierzył cały szlak bojowy - przez Pszczynę, aż do Kraśnika 
na Lubelszczyźnie. Po kapitulacji Armii „Kraków” trafił do niemieckiej niewoli, lecz zdołał 
uciec z transportu. Wrócił do Krakowa i od października 1941 roku działał w konspiracji 
(ZWZ-AK), wytwarzał fałszywe dokumenty i utrzymywał lokale kontaktowe. Po kapitulacji 
Niemiec w 1945 roku przystąpił do działań konspiracyjnych w WiN*. Działał na terenie okręgu 
Katowice. W 1946 roku został zatrzymany przez UB.

Bardzo wielu działaczy konspiracji, ZWZ, 
AK, NSZ, WiN, było aresztowanych przez 
UB, po ciężkich przesłuchaniach jako „wro-
gowie” trafiali do celi śmierci lub  do więzień 
na wiele lat.

Po pokazowym procesie górnośląskich dzia-
łaczy WiN, skazano go na karę śmierci. De-
cyzją Bieruta kara śmierci została zamieniona 
na dożywocie, a następnie złagodzona do lat 
15. Ze względu na zły stan zdrowia, Włady-
sław Szczepka wyszedł z więzienia 
w 1956 r. Wrócił do Krakowa i dalej był aktywny społecznie (angażował się w działalność spo-
łeczną, sportową i w PTTK).

*WiN – Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość - polska, cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona 
2 września 1945r.
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Jadwiga Karłowska (córka Janiny i Teodora Koscha) prowadziła rodzinną aptekę „Pod Gwiaz-
dą” przy ul. Floriańskiej 15. Jadwiga wraz z mężem Zygmuntem Karłowskim zorganizowali

Apteka „Pod Gwiazdą” była wła-
snością Konstantego Wiszniewskie-
go, także dobra Wrząsowickie były 
w jego posiadaniu zanim przekazał 
je córkom: Annie i Janinie.

działania konspiracyjne na terenie apteki. Tu 
przygotowywano zestawy leków i środków opa-
trunkowych, sprzętu medycznego i chirurgicz-
nego dla punktów opatrunkowych rozmiesz-
czonych w dworach w ramach organizacji 
„Uprawa” (później „Tarcza”). Karłowscy działali 
w konspiracji aż do 11 sierpnia 1944 roku kie-
dy zostali aresztowani. Mieszkanie Karłowskich 

przy ul. Św. Marka 8 było wyznaczone na kwaterę dla gen. Stanisława Rostworowskiego 
ps. „Odra” z Komendy Głównej AK, co było powodem ich aresztowania.

„Oni grobu nie mają” taki 
tytuł nosi książka opisu-
jąca tamte wydarzenia. 
Autorem jest Stanisław  
Kosch (brat Jadwigi).

Po ciężkich, wielokrotnych przesłuchaniach na Gestapo 
przy ul. Pomorskiej (Jadwiga również przy ul. Montelupich), 
zostali zamordowani. Podobnie zginął gen. Rostworowski.

Ostatnie miesiące wojny

Własowcy – według ustnych przekazów ludności, pod koniec wojny pojawiły się grupy dezer-
terów z ukraińskich oddziałów SS gen. Własowa. Terroryzowali oni mieszkańców, głównie na 
Wieśgórach i Zielonej żądając cywilnych ubrań i żywności.
Przez teren Wrząsowic przechodziły także oddziały Armii Czerwonej. Czerwonoarmiści za-
trzymywali się na noclegi (między innymi we dworze i w domu Zygmunta Koppa). Ich pobyt 
wiązał się często z przykrymi sytuacjami, gdyż gospodarze byli zastraszani i okradani.

Ił - 2 – taki samolot rozbił się w lesie we 
Wrząsowicach

Katastrofa samolotu - w lutym 1945 r. na 
terenie Wrząsowic koło dworu, rozbił 
się samolot sowiecki Ił – 2 szturmowik, 
pilotowany przez lejtnanta Dieriewian-
ko. Drugi rozbił się w Olszowicach spa-
dając na budynek mieszkalny (zginęła 
14 letnia dziewczyna). Samoloty wra-
cały z akcji mającej na celu zbombardo-
wanie niemieckiego transportu bronii 
pancernej. Powodem katastrofy były

złe warunki pogodowe, szalała wtedy śnieżyca i uszkodzenie maszyn przez niemieckie myśliw-
ce.
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Powojenne losy Wrząsowic

 Gdy wojna skończyła się, mieszkańcy za-
częli wracać do swoich zwykłych zajęć i próbowali 
zapomnieć o okupacji. W tym czasie była wprowa-
dzana przez władze komunistyczne, reforma rolna, 
która miała na celu zniszczyć ziemiaństwo. Dwór we 
Wrząsowicach nie uległ jednak parcelacji i został 
w rękach rodziny Bielańskich.

Dwór we Wrząsowicach 
w czasie parcelacji nie posiadał 50 
ha ziemi, gdyż część terenu przeszła 
w ręce pracowników dworskich, 
a mieszkańcy wsi sprzeciwili się 
przymusowej parcelacji.

Po powrocie z Belgii Stanisław Bie-
lański udzielał pomocy weterynaryj-
nej na terenie Wrząsowic - do dziś we 
dworze znajduje się hegar i trokar.

 W pierwszych powojennych latach Wrząsowianie zajmowali się głównie rolnic-
twem. Większość pól była uprawiana, a łąki i pastwiska wykorzystywane do hodowli zwie-
rząt. Wielu mieszkańców pamięta jeszcze krowy pasące się na okolicznych pastwiskach.  
Wraz z upływem czasu na wsi  zaczęły pojawiać się warsztaty rzemieślnicze. Pierwsze za-
kłady związane były z obsługą mieszkańców: szklarz, produkcja obuwia i pantofli, warsztaty 
stolarskie. Wraz z rozwojem wsi przybywało zakładów ślusarskich i warsztatów samochodo-
wych. Coraz mniej pól obsiewanych było zbożami, zmniejszało się pogłowie zwierząt gospo-
darskich. Coraz więcej mieszkańców pracowało w Krakowie lub w miejscowych zakładach 
na terenie Wrząsowic lub sąsiednich miejscowości. Obecnie we Wrząsowicach pola uprawne 
i zwierzęta gospodarskie są rzadkością. Większość terenów rolnych to dzisiaj działki budow-
lane, gdzie mieszkańcy budują kolejne domy. Istnieje już ponad 150 firm mających siedzibę 
we Wrząsowicach. Są to przedsiębiorstwa o bardzo różnorodnych profilach działalności: od 
tradycyjnych rzemiosł po najnowsze technologie i usługi. Wrząsowice stały się atrakcyjnym 
miejscem dla wielu nowych mieszkańców, którzy zauroczeni okolicą przenoszą się tutaj wraz 
z rodzinami. Obecnie liczba mieszkańców zbliża się do dwóch tysięcy osób.
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Z życia mieszkańców

Majówki - w parku przy dworze stoi stu-
letnia figura. Przez wiele lat płynęły stąd 
śpiewy i modlitwy odprawiane w maju 
na cześć Matki Bożej. Przychodziły dzieci 
i młodzież z Wrząsowic, aby uczestniczyć 
w modlitwach prowadzonych przez Ritę 
Bielańską (żonę Gustawa). Po nabożeń-
stwie dzieci mogły pograć w piłkę.

Kino objazdowe – zjawiało się we wsi 
i było jedną z niewielu atrakcji. Filmy 
i projektor były przywożone najpierw fur-
manką przez pana Stefana Rykałę. Później 
kino przyjeżdżało do nas motocyklem z przy-
czepką, a w końcu „Nyską”. Seanse filmowe 
odbywały się w strażnicy. Wyświetlano filmy 
historyczne, przygodowe i dla dzieci.

Wianki – co roku, w noc 
św. Jana (24 czerwca) od-
bywało się w Krakowie 
tradycyjne puszczanie 
wianków na Wisłę. Towa-
rzyszyły temu ognie sztucz-
ne (wtedy ognie sztuczne 
były puszczane tylko raz 
w roku!). To widowi-
sko mieszkańcy oglądali 
z punktu widokowego w 
parku dworskim (obok Lipy 
– pomnika przyrody).
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Powojenna działalność Ochotniczej Straży Pożarnej – w 1948 roku dotychczas używa-
ną przez OSP ręczną pompę, zastąpiła motopompa Leopoli M-800, wygrana przez or-
kiestrę dętą na festiwalu w Skawinie. W 1950 roku zakupiono pierwszy samochód stra-
żacki. Dziś nasi strażacy mogą pochwalić się nowoczesnym sprzętem ratowniczym 
i gaśniczym. W 2007 r. nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i umiejętnościom zdobywanym na 
kolejnych szkoleniach, nasi druhowie mogą dzielnie przychodzić z pomocą mieszkańcom. 
Możemy na nich liczyć w razie pożarów, wypadków, powodzi jak i innych niebezpieczeństw. 
Po dzień dzisiejszy strażacy organizują również zabawy i festyny oraz rozprowadzają kalenda-
rze.

Najbardziej aktywni mieszkańcy przy tej 
inwestycji to: Ludwik Siwarski, Józef Pie-
trzyk, Tadeusz Ujma, Jan Musiał, Stani-
sław Kamiński, Józef Orzechowski, Piotr 
Myśków, Zygmunt Muszyński, Eugieniusz 
Bruzda, Sebastian Salawa, pan Jałocha 
i wielu innych

Budowa szkoły - w 1961 roku, z inicjatywy 
Ludwika Siwarskiego, powstaje Komitet 
Budowy Szkoły, który organizuje zabawy 
i zbiórki pieniędzy w celu zebrania środ-
ków na zakup działki pod budowę szkoły. 
W sierpniu 1965 r. zostaje oddana do użytku 
szkoła, która służy mieszkańcom do dzisiaj.

Kółko Rolnicze – w latach 1962 – 1969 działało Kółko Rolnicze.  Zdobywało ono maszyny rol-
nicze i ułatwiało prace mieszkańcom zajmującym się rolnictwem (a takich wówczas była więk-
szość), organizowało szkolenia, wyjazdy rolników do innych gospodarstw, a także wycieczki 
dla dzieci szkolnych. W kółku działali: Stefan Musiał (założyciel), Jan Musiał, Irena Bielańska, 
Mieczysław Kopp.

Budowa Klubu i sklepu - w 1984 r. rozpoczęto 
budowę Klubu i sklepu. Tak mieszkańcy za-
chęcani przez kilka energicznych osób wybu-
dowali obiekt (budowę ukończono w 1987r.), 
który służy do dzisiaj zarówno młodzieży, jak 
i innym mieszkańcom. Dziś wiele zorganizo-
wanych zajęć przyciąga zainteresowanych do 
klubu.

Tu najbardziej udzielali się: Stanisław Myś-
ków, Ludwik Siwarski, Jan Musiał, Stanisław 
Orzechowski, Michalina Juszczak, Franciszek 
Bruzda, Józef Waśniowski, Marian Bruz-
da, Stanisław Folwarski, Edward Szubryt. 
Nie można też pominąć osoby pana    
Jana Stryszawskiego, który podczas budowy 
zginął w tragicznym wypadku.

Elektryfikacja - dzięki staraniom Gustawa Bielańskiego w latach 1950-1952 wieś zostaje zelek-
tryfikowana.
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Solidarność – gdy nadszedł czas trudnej walki z systemem komunistycznym, mieszkańcy Wrzą-
sowic nie pozostawali obojętni. Już latem 1978 roku, działacze krakowskiego SKS (Studencki 
Komitet Solidarności) zwrócili się do Stanisława Koscha o pomoc w zorganizowaniu spotkania 
we Wrząsowicach. Odbyło się ono na terenie szkoły i miało charakter szkolenia. Ówczesny dy-
rektor szkoły Edward Jankowski, w czasie wakacji zorganizował na terenie budynku schronisko 
młodzieżowe. Udostępnił także pomieszczenia szkoły na spotkanie z działaczami SKS-u. Poza 
gospodarzami, w spotkaniu z ramienia SKS uczestniczyło kilkanaście osób, między innymi 
Ewa Kulig, Róża Woźniakowska (Thun), Bronisław Wildstein.
 Sierpień 1980 roku – powiew wolności zapoczątkowany w Gdańsku poruszył całą Pol-
skę. W spotkaniach Solidarności Wiejskiej aktywnie uczestniczyli: Stanisław Kosch, Jan Mu-
siał, Zdzisław Musiał, Stanisław Paryła. Ruch ten stał się masowy. Tworzono także Struktury

Katarzyna Bielańska prowadziła wów-
czas rodzinne gospodarstwo rolne 
w pobliskiej Lusinie. Bardzo aktywnie włą-
czyła się w tworzenie Solidarności Rolni-
czej i za tą działalność została skazana i 
uwięziona.

Solidarności Rolników Indywidualnych. 
 13 grudnia 1981 roku – wprowa-
dzono stan wojenny. Nagle wszystko zostało 
przerwane, nastąpiły aresztowania i inter-
nowanie działaczy Solidarności. Ci, którym 
udało się uniknąć zatrzymania przeszli do 
działań konspiracyjnych. Nadal odbywa-
ły się spotkania w willi Państwa Koschów,

a także w należącym do rodziny „małym domku” na 
pograniczu Wrząsowic i Ochojna.
Osoby związane z ruchem Solidarnościowym wciąż 
uczestniczą w spotkaniach patriotycznych.

Stanisław Kosch był także na Ukrainie 
aby wspierać Pomarańczową Rewolu-
cję.

Budowa gazociągu – w 
1987 ukończono budowę 
gazociągu. Inwestycja pro-
wadzona była przez wiele 
lat wysiłkiem mieszkań-
ców i powołanego wcze-
śniej komitetu.

Należy podkreślić, że wszystkie te inwestycje mieszkańcy 
wykonywali własnoręcznie – kamień zdobyty z wielkim 
wysiłkiem rozładowywano ręcznie z samochodów, a potem 
rozgarniano na drodze; prace przeprowadzano według spo-
rządzonych list. Również mieszkańcy kopali ręcznie rowy 
pod instalacje gazowe, stawiali słupy telefoniczne, wylewali 
fundamenty i murowali ściany szkoły i klubu.

Linia telefoniczna i autobus - w 1991 powstaje Komitet Telefonizacyjny. Dzięki jego staraniom 
i pracy społecznej mieszkańców zostaje poszerzona dostępność do linii telefonicznej. Dzisiaj, 
w dobie telefonów komórkowych i internetu, wydaje się to mało znaczące, ale wtedy było to 
dużym osiągnięciem. Również w tym roku Wrząsowianie uzyskali pierwsze połączenie komu-
nikacyjne z Krakowem i Świątnikami Górnymi.

Na początku lat dziewiędziesiątych powstaje Komitet Budowy Wodociągu.  Pomaga on w prze-
konywaniu mieszkańców do inwestycji, zbiera pieniądze, pomaga przy uzyskiwaniu zgód cho-
dząc od domu do domu. Dzisiaj większość mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej.
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2000 – rozpoczęto budowę kanalizacji. Jest to inwestycja prowadzona przez gminę, trudna do 
realizacji, ale bardzo potrzebna. Z niecierpliwością czekamy na dalszy etap i finał!

Kultura i sztuka we Wrząsowicach
 W okresie międzywojennym odwiedzał Wrząsowice znany malarz Leon Wyczółkow-
ski. Malował wrząsowickie pejzaże i portrety rodzinne.
 W latach sześćdziesiątych we dworze bywała malarka Zofia Rudzka. Zachwycona wi-
dokami i zachodami słońca (a także dworem), zostawiła po sobie wiele prac.
 Wśród Wrząsowian także byli i są ludzie utalentowani artystycznie. Do takich twór-
ców ludowych należał Julian Urbanik, którego obrazy są przechowywane w rodzinie.

Teatr we Wrząsowicach
Warto wspomnieć, że na terenie Wrząsowic działała w okresie międzywojennym grupa teatral-
na. Odbywały się regularne przedstawienia, a nawet któryś z mieszkańców pisał sztuki dla tego 
teatrzyku. Jeszcze po II wojnie światowej odbywały się okazjonalnie występy. 

Obraz Zofii Rudzkiej
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Orkiestra
Wrząsowicka orkiestra utworzona w 1946r. przy straży pożarnej umożliwiała naukę gry na 
instrumentach młodym ludziom z Wrząsowic. Orkiestra nie tylko przygrywała nam na wszel-
kich zabawach i festynach, ale także godnie reprezentowała naszą miejscowość na różnych 
konkursach. Często też, byli zapraszani do pobliskich miejscowości, aby dać piękną oprawę 
muzyczną do mszy i innych uroczystości kościelnych. Przez ponad dwadzieścia lat orkiestra 
udawała się na pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Orkiestra z Wrząsowic. Na zdjęciu m.in.: Broniław Urbanik, Marian Bruzda, Eugeniusz Pabian, Andrzej 
Bruzda, Piotr Drażniowski

LKS Zielonka – klub sportowy, który powstał w 1971 roku. Fala sukcesów polskiej piłki w latach 
70-tych wpłynęła również na wrząsowicką młodzież. Podobnie jak cała Polska, oni również 
potrzebowali miejsca do „kopania” piłki. Zapał młodzieży połączony ze wsparciem starszych 
kolegów zaowocował powstaniem klubu we Wrząsowicach. W pierwszych latach działalności 
klubu dużą pomocą służył między innymi Piotr Łukasik. Ludowy Zespół Sportowy „Zielonka” 
zarejestrowany został w roku 1971, a nazwa nawiązuje do przysiółka Wrząsowic, gdzie zlokali-
zowane jest boisko sportowe. Teren pod obecne boisko podarowany został przez
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 W 1996 została zorganizowana wystawa miejscowych malarzy amatorów. Odbyła 
się ona w Klubie we Wrząsowicach i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Artyści z Wrząso-
wic, którzy wzięli udział w wystawie to: Julian Urbanik, Zygfryd Urbanik, Agnieszka Mardyła,

Wystawa obrazów

ChórWrzosy – to chór żeński, który działa we Wrząsowicach od 2000 roku. Powstał z inicjatywy 
radnej, Pani Zofii Mardyły, której udało się przekonać mieszkanki Wrząsowic, że warto się ze sobą 
spotykać, śpiewać, rozmawiać, aby jak mawiała „ścieżki do sąsiadów trawą nie zarosły”. Założy-
cielskie spotkanie miało miejsce 17 maja 2000 roku w klubie we Wrząsowicach. Pierwszy skład 
liczył dwadzieścia Pań, a dyrygentem została Izabela Ziemiańska, i tak jest po dzień dzisiejszy. 
 Chór może poszczycić się śpiewem podczas licznych lokalnych uroczystości i koncer-
tów. Najważniejszym z nich był koncert w Czernej (wyróżnienie w 2009 roku). Dużym zna-
czeniem dla chóru był śpiew w Bazylice w Łagiewnikach, oraz podczas mszy świętej transmi-
towanej przez Radio Maryja z konwentu Bonifratrów na Zielonej. Wrzosy występują również 
wspólnie z okolicznymi chórami. Chórzystki chętnie angażują się również w miejscowe przed-
sięwzięcia, bo razem wszystko wychodzi lepiej.

Annę Wiszniewską z przeznaczeniem na cele sportowe dla wsi. Grupa pasjonatów zagospoda-
rowała teren, pierwotnie porośnięty lasem, czego efektem jest obecne boisko sportowe. Przez 
lata w drużynach „Zielonki” grali głównie mieszkańcy Wrząsowic, rozwijając swoje umiejętno-
ści i dostarczając nam wiele emocji – szczególnie w derbach gminnych.
Dzisiaj „Zielonka” to uznane stowarzyszenie, które poza działalnością sportową, włącza się 
również w organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. Ostatnie sukcesy – wicemistrzo-
stwo klasy A drużyny seniorów, pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość klubu. Dzięki 
wsparciu gminy „Zielonka” przeprowadziła się ostatnio do nowej szatni.
Aktualnie w klubie trenuje ponad 100 zawodników, od najmłodszych trampkarzy poprzez ju-
niorów, seniorów na oldbojach kończąc. Poza wspomnianą, męską drużyną seniorów, mamy 
również drużynę żeńską grającą w ogólnopolskiej II lidze.
Obecni działacze sportowi, podobnie jak ich poprzednicy, stawiają sobie za cel krzewienie kul-
tury fizycznej wśród młodzieży z Wrząsowic i okolicy, chcąc tym samym zaproponować im 
inną formę spędzenia wolnego czasu niż tylko przy komputerze lub przed telewizorem.

Stowarzyszenie „Zielone Światło dla Wrząsowic” – najmłodsza organizacja działająca we Wrzą-
sowicach. Stowarzyszenie zostało powołane 23 stycznia 2011 roku przez 29 członków założy-
cieli. Powstało z inicjatywy osób zaangażowanych w prace na rzecz Wrząsowic. Pracę realizo-
waną poprzez integracje mieszkańców i wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz wsi. Jest to 
główny cel Stowarzyszenia.
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Obraz Juliana Urbanika.

 Wśród mieszkańców Wrząsowic są także artyści zdobywający uznanie i nagrody 
(w tym międzynarodowe). Osoby te to między innymi: 

Janusz Stefaniak – rysownik, satyryk. Rysunkiem zajmuje się od najmłodszych lat, chociaż nie 
posiada kierunkowego wykształcenia. Pierwsze prace zaprezentował w „Przekroju”. Obecnie 
publikuje w znanych tytułach: „Dziennik Polski”, dziennik „POLSKA The Times”, „Playboy”, 
„Super Express”, „Reader’s Digest”. Ponadto wystawia swoje prace, zarówno na dużych salach 
jak i u przyjaciół. Jest laureatem wielu nagród, w tym tych najcenniejszych, jak mawia - Nagród 
Publiczności.

Michał Nagy – muzyk gitarzysta. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie i Konserwa-
torium Wiedeńskiego. Koncertuje jako solista i m.in. z zespołami: Guitar4mation, New Tango 
Bridge. Laureat wielu konkursów i nagród muzycznych, m. in. Fryderyka w 2002 roku. Za swo-
ją działalność został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Doktor sztuki, wykładowca Akademii Muzycznej 
w Krakowie.

Marek Gruszka, Tomasz Bielański. Swoje obrazy prezentowali też goście z innych miejscowo-
ści: Stanisława Słomka (Świątniki Górne), Stanisław Zając (Rzeszotary), Stanisław Ulmański 
(Lusina). Plakat informacyjny wykonał Janusz Stefaniak rysownik satyryk z Wrząsowic.
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Wrząsowice można również zobaczyć na ekranach, Telewizja Polska kręciła tu bowiem wiele 
sztuk teatralnych. Ekranizacje kręcone we dworze:

1984 - „Granica” Zofia Nałkowska
reż. Jan Bleszyński
aktorzy: Jan Frycz, Beata Paluch, Ryszard Sobolewski, Marta Stebnicka, Wiesław Wójcik oraz 
Wrząsowianin Władysław Piekarski ze swoim wozem i parą koni.

1996 - „Sawa”
reż. Piotr Mikucki
aktorzy: Bartosz Opania, Tadeusz Huk, Krzysztof Globisz, Stanisław Stroiński, Janusz Nowicki, 
Ewa Kaim, Dorota Segda.

1997 - „Bohater naszego świata”
reż. Ryszard Ber
aktorzy: Andrzej Grabowski, Jerzy Trela, Dorota Pomykała, Marian Dziędziel, Z. Kosowski, 
Piotr Urbaniak, Tomasz Konieczny, Agnieszka Wróblewska, Magdalena Cielecka, Ewa Kaim.

1997 - „Sprawa Stawrogina” - na podstawie „Biesów” F. Dostojewskiego.
reż. Krzysztof Zalewski
aktorzy: Maria Pakulnis, Andrzej Grabowski.

Sztuki kręcone w willi państwa Koschów:

1992 - „W małym domku” - Tadeusz Rittner
reż. Andrzej Łapicki 
aktorzy: Daniel Olbrychski, Małgorzata Pieńkowska, Ewa Domańska, Piotr Bajor, Jacek Bor-
kowski, Andrzej Łapicki.

Wrząsowice na szklanym ekranie

Tomasz Bielański – artysta, rzeźbiarz. Absolwent AP w Krakowie na kierunku edukacja arty-
styczna – specjalizacja rzeźba. Podczas VIII Międzynarodowego Sympozjum Rzeźby w Morges 
(Szwajcaria 2007 r.), został wybrany najlepszym artystą spośród 37 rzeźbiarzy. Pan Tomasz 
nadal bierze udział w plenerach i wystawach.

Janusz Antosz – artysta, malarz. Absolwent ASP w Krakowie - dyplom w pracowni prof. Stani-
sława Rodzińskiego w 2001 roku. Większość czasu poświęca na realizację obrazów sakralnych. 
W centrum zainteresowania artystycznego stawia rolę sztuki w życiu duchowym człowieka. 
Miłośnik tradycji i dobrej nowoczesności w sztuce. Oprócz malarstwa zajmuje się amatorsko 
muzyką. Od ponad 10 lat komponuje i nagrywa utwory inspirowane różnymi gatunkami mu-
zyki.

Barbara Majerczyk - malarka i tancerka, uczestniczyła w dwóch zagranicznych wystawach, 
między innymi w Monachium w wystawie „Kobiety bez granic”.
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zachowajmy dla potomnych
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... przyrodę...

Kurdybanek podobnie jak znany gospo-
dyniom lubczyk, jest używany jako przy-
prawa do potraw.

 Wychodząc z domu wystarczy rozejrzeć 
się wokół, aby dostrzec rośliny wykorzystywane 
przez naszych przodków w lecznictwie, są to: 
babka, perz, mniszek, pokrzywa, macierzanka, 
mięta, żywokost czy kurdybanek.
 Rosną tutaj również drzewa i krzewy używane w lecznictwie: lipa, wierzba, jarzębina, 
brzoza, dąb, kasztanowiec, głóg, kruszyna, bez czarny, róża.
 W naszym otoczeniu mamy rośliny objęte ochroną: wawrzynek, wilcze łyko, lilia zło-
togłów, konwalia, bluszcz.
 Również część starych drzew objęta jest ochroną. Są to pomniki przyrody, któ-
rych na terenie Wrząsowic jest dziesięć: pięć dębów, dwie lipy, jeden jawor, dąb czerwony 
i jesion. Niektóre z nich mają nawet kilkaset lat i patrząc na nie, mimo woli, wpadamy w zadu-
mę i zastanawiamy się czego były świadkami? Jakie „widziały” wydarzenia?
 Do ciekawych gatunków drzewiastych, które można zobaczyć w parku dworskim, na-
leży orzech czarny (kaukaski), kasztan jadalny, złotokap, sosna wejmutka.

Niektóre ptaki są małe, szare 
i niepozorne, lecz piękno i siła 
ich głosu zdumiewa. Do takich 
ptaków należy kapturka, pier-
wiosnek i maleńki strzyżyk

 Pobliskie lasy, zagajniki i tereny parkowe zasie-
dlają, pięknie śpiewające wiosną i latem, ptaki jak choćby: 
kapturka, pierwiosnek, bogatka, modraszka, kulczyk, kos, 
śpiewak, rudzik, zięba, wilga.
Na łąkach i polach, których większe obszary zachowały się 
nad Wilgą, można usłyszeć śpiew skowronka, zobaczymy 
tu także trznadla, pliszkę żółtą, bażanta, kuropatwę, gą-
siorka i przepiórkę.

 Coraz mniej powszechne są u nas wróble i jaskółki, które były związane ze starą zabu-
dową i gospodarstwami rolnymi, a tych ubywa z każdym rokiem.

Jastrząb nie cieszy się sympatią ho-
dowców gołębi bo stanowi zagrożenie 
dla ich ulubieńców, ale trzeba wie-
dzieć, że poluje też na szczury i jest 
pod ochroną

 Czasem spoglądając w górę możemy do-
strzec dostojne, silne i bystre ptaki drapieżne szy-
bujące nad naszymi głowami. Są to miedzy innymi: 
myszołów, jastrząb, krogulec i sokoły – pustułka 
i kobuz.
 W miejscach obfitujących w dziuplaste 
drzewa można spotkać duże bogactwo dzięciołów
(duży, średni, dzięciołek, zielony, czarny, zielono-siwy). Takie tereny lubią też puszczyki, któ-
rych głosy słychać nocą między innymi w parku dworskim.

Dawniej, ludzie wierzyli, w stare zabobo-
ny, według których puszczyk sprowadza 
nieszczęście i choroby. W rzeczywistości są 
to bardzo pożyteczne i sympatyczne ptaki.

 Na obszarze naszej wsi możemy 
zaobserwować jeszcze takie ptaki jak: gru-
bodziób, gil, czyż, szczygieł, muchołówka, 
kukułka, dudek, a także wiele innych pospoli-
tych gatunków, które wszyscy znamy.

 Jesienią i wiosną na niebie pojawiają się klucze gęsi, kaczek, kormoranów, mew, bocia-
nów, a także przelatują czaple (nie tworzące klucza). Dwa razy do roku ptaki te odbywają swoje
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Dudek przez wiele lat był nie-
obecny na naszym terenie. 
Niedawno powrócił w nasze 
strony, by znów cieszyć nasze 
oczy swoim widokiem.

Dudek

dalekie wędrówki, a ich pojawienie się nad na-
szymi głowami oznajmia wiosnę lub zbliżającą 
się jesień.

Wszystkie wymienione powyżej ga-
tunki ptaków są objęte ochroną!

 Oprócz ptaków żyją na naszym terenie 
jeszcze inne zwierzęta chronione. Płazy takie jak 
ropucha, żaby, traszka. Gady reprezentowane 
przez jaszczurki, zaskrońca i padalca.  
 Z uwagi na osuszanie terenów, likwi-
dowanie niewielkich zbiorników wodnych 
i mokradeł zniknęły z naszych terenów kumaki, 
ropucha zielona, ropucha paskówka, a wszystkie 
pozostałe płazy coraz trudniej znajdują miejsca 
rozrodu. 

 Wiele stworzeń pomaga człowiekowi i jest po-
żytecznych. Są to wszystkie wymienione wyżej zwierzęta 
chronione, jak i wiele ptaków np. sikorki, sowy, myszołowy

Gdy w swoim ogrodzie spotkasz ropu-
chę, pamiętaj, że jest ona Twoim sprzy-
mierzeńcem w walce ze ślimakami i in-
nymi szkodnikami!

i szpaki (które oprócz czereśni zjadają bardzo dużo różnych 
szkodników). Pożyteczne są także dżdżownice, biedronki, 
pszczoły, trzmiele, biegacze, bzygi, osy, szerszenie, mrówki,  
baryłkarze i wiele innych.

„Kiedy wyginie pszczoła, rodza-
jowi ludzkiemu pozostaną już 
tylko 4 lata...”

Albert Einstein

 Gdy budzi się wiosna ze swoich zi-
mowych kryjówek wylatują motyle. Mienią 
się w słońcu pięknem barw i wzorów. Jeden  
z najpiękniejszych naszych motyli to paź kró-
lowej, popularny sadownik pawie oczko, cytry-
nek, rusałka pokrzywnik, południca admirał. 
 Są też motyle latające nocą, nazywane 
ćmami. Te widzimy rzadziej gdyż dzień spędzają  
w ciemnych zakamarkach, a żerują nocą. Ubar-
wione są równie wspaniale co wyżej wymienio-
ne motyle i do takich należą niedźwiedziówki, 
wstęgówki, zmroczniki. Dużym wydarzeniem

Paź królowej
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 Jakże nieciekawy byłby świat bez tych wszystkich stworzeń – aby to dostrzec, wystar-
czy tylko trochę wyobraźni i dlatego naszą rolą jest zadbanie by ten świat przyrody nie zubożał.

Trupia Główka

 Jak widać bogactwo przyrody na te-
renie Wrząsowic jest ogromne. Opisane wyżej 
zwierzęta i rośliny, to tylko mała część tego, co 
jeszcze można tutaj znaleźć.

jest spotkanie motyla o nazwie zmora 
(trupia główka). Czasami zalatuje do nas 
z południowej Europy lub Afryki.

Człowiek jest częścią przyro-
dy i od niej zależy, dlatego, jako       
istota rozumna nie powinien jej bez-
myślnie niszczyć.
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... kapliczki i figurki...

Krzyż na pograni-
czu Lusiny i Wrzą-
sowic (nr 10).

 Na terenie Wrząsowic znajduje się wiele kapliczek i figurek. Dawniej, 
ludzie stawiali je na rozstajach dróg lub obrzeżach domostw w celach dzięk-
czynnych lub wotywnych. Czasem, miały też ochraniać ludzi przed złymi 
mocami. Umiejscowienie figurek i kapliczek zostało oznaczone na mapie na 
stronie 26 - 27 numerami od 10 do 17.
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Figurka na Kopalinie (nr 11) - 
napis na figurze:

 Antoni
 i Anna

żona
Luzarowie

1902

Figurka na Paświskach (nr 12) 
- 1882 rok



- 48 -

Figurka pod Strażnicą (nr 13)  
napis na figurce: 

Józef i Maryanna
Krawczykowie
fundatorowie

tej figury
1900

Krzyż na Zielonej 
(nr 14)
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Kapliczka na Starej Szkole. 
(nr 15)

Kapliczka w centrum    
wsi (naprzeciwko Klubu) 
(nr 16)

l

k

Kapliczka na Wieśgórach.  
(nr 17)

k



MAPA WRZĄSOWIC

Mapa opracowana przez Stowarzyszenie, jako opcja wyjściowa do 
nazewnictwa planowanych ulic.
marzec 2012 r.



- lokalizacja przysiółków i części wsi
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Pieczęć naczelnika gminy Wrząsowice na dokumencie z 1931 roku.
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Stowarzyszenie
ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC

Wrząsowice 437
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