Mała wieś - Szarbia
Opracował Adrian Bryła 2020/22 r.

Od pierwszych lat swojego życia dorastałem w Szarbi. Jako chłopiec
uczestniczyłem w życiu społecznym swojej miejscowości. Początkowo
jako ministrant i lektor w kaplicy, później członek OSP, biorący udział w
młodzieżowych zawodach strażackich. Kolejne lata spędziłem w
internacie przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Zwiedzając kolejne
miasta, uświadomiłem sobie jak mało wiem o swojej miejscowości,
jak mało w szkole uczą o lokalnej historii.
Będąc ciekawy świata zapragnąłem zebrać wszystkie informacje dające
mi odpowiedzi na coraz to nowe pytania.
Mała wioska okazała się mieć wielką historię.

Fot. Adrian Bryła
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Szarbia w 2020 r.
Życie na wsi na przestrzeni lat uległo diametralnej zmianie. Prawie w
żadnym gospodarstwie nie hoduje się trzody chlewnej, sporadycznie
można dostrzec kurę lub kaczkę. Ciężka praca na roli młodych ludzi
odstrasza, szukają pracy w innych branżach zapewniających stały
dochód.
Jednak spora część młodych gospodarzy przejmuje ojcowiznę
decydując się na pracę w polu korzystając z dofinansowań płynących z
funduszy europejskich i modernizuje swoje gospodarstwa, wypierając
stare maszyny nowymi. Jeszcze 20 lat temu na wsi królowały takie
traktory jak URSUS C-330, C-360, MF-255, pamiątki minionego ustroju.
Teraz prawie w każdym domu nowy John Deere, New Holland.

Rolnicy czerpią zysk z uprawy warzyw głównie kapusty i kalafiora.
Wczesną wiosną uprawiane w tak zwanych tunelach foliowych,
później pod agrowłókniną.
W okresie letnim w dużej mierze uprawia się ogórki, paprykę.
Jesienią przychodzą zbiory kapusty pekińskiej i kapusty głowiastej.
Przechowywane, aż do wczesnej wiosny w przydomowych
przechowalniach chłodzonych agregatami chłodniczymi.
Sprzedaż towaru odbywa się tradycyjne w kompleksie handlowym
Rybitwy mieszczącym się w Krakowie przy ulicy Półłanki 33a lub w
prywatnych skupach warzyw znajdujących się w sąsiednich
miejscowościach Karwin, Glewiec.
Życie społeczne powoli schodzi na dalszy plan. Rozwój
nowoczesnej technologii i pogoń za pieniądzem, odbiera
mieszkańcom resztki wolnego czasu.
Poprawiając jednocześnie komfort życia.
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Wstęp
SZARBIA — (Sarbye — XV w., Szarbie, Sarbie).
Nazwa wsi wskazuje, że w okresie wczesnośredniowiecznym mogła być
zasiedlona przez jeńców serbskich z terenu Łużyc. Sarb = Serb, Sarbie
= Serbie, czyli wieś Serbów. Zwycięskie wojny na terenie Łużyc toczył
Bolesław Chrobry na początku XI wieku. Należy pamiętać, że zaledwie
kilkanaście lat wcześniej podbił on Kraków i okolice, co nie odbyło się
bez ofiar. W pobliżu Krakowa są inne miejscowości, w których osadzano
jeńców, np. Czechy, Prusy i Pomorzany.
Od wczesnego średniowiecza wieś była własnością rycerską. Od XIII
wieku wieś należy do parafii p.w. Narodzenia NMP w Igołomii; Kaplica
MB Królowej Polski w Szarbi. Również od wczesnego średniowiecza do
połowy XV wieku wieś znajdowała się pod jurysdykcją kasztelana
brzeskiego, a od końca XV wieku do 1795 roku Szarbia należały do
powiatu proszowickiego.
W wieku XV we wsi było 4 folwarki oraz 5 zagrodników z rolą, z których
dziesięcinę wartości 17 grzywien oddawano plebanowi w Igołomii.
Dziesięcinę z 2 łanów kmiecych oddawano do klasztoru w Brzesku
(Hebdowie). W tym czasie poszczególne części Szarbi należały do
drobnej szlachty: Mikołaja Polanowskiego herbu Pobóg, Piotra i
Stanisława Szarbskich herbu Topór i Piotra Słupowskiego również herbu
Topór.
Lustracja dóbr królewskich z roku 1564 wykazała w Szarbi 1 ¹⁄ łana
kmiecego, z którego należało wnieść podatek poradlny do skarbu i
dworu królewskiego.
Rejestr z 1581 wymienia w Szarbi dwie części: Gabriela Rogozińskiego:
2 kmieci na półłankach, 2 zagrodników z rolą, 1 komornika z bydłem, 1
komornika bez bydła, 1 rzemieslnika na ¹⁄ łana i 1 dudę. W drugiej
części, której właścicielem był Melchior Sarbski było: 2 kmieci na
półłankach, 2 zagrodników z rolą i 3 komorników bez bydła.
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Pół wieku później (w roku 1629) sukcesor Gabriela — Jan Rogoziński
oddał pobór z 2 ¹⁄ łana kmiecego, 2 zagrodników z rolą, 1 zagrodnika na
tzw. czynszu, 2 komorników z bydłem i 6 komorników bez bydła. Łącznie
powinności pieniężne wynosiły 14 florenów i 26 groszy. Za kolejne pół
wieku (w roku 1680) nic się nie zmieniło w strukturze własności, pobór
oddano w wysokości 133 florenów i 24 grosze.
W latach 1783-1792 Szarbia wraz Glewem stanowiła jeden majątek,
którego właścicielem był Andrzej Slaski. Łącznie obie wsie liczyły 40
domów (dwór z folwarkiem, karczma, 3 gospodarstwa kmiece, 26 zagród
zagrodników, 4 zagrody chałupników z tzw. ogrodem, 4 chaty
komorników z tzw. ogrodem, 1 komornik bez ogrodu), we wsi był także
jeden rzemieślnik. Wsie te łącznie liczyły 201 osób (w tym 2-4 Żydów,
będących arendarzami w karczmie). Sama Szarbia liczyła 146
mieszkańców. Dnia 26.06.1795 r. Jan Feliks Slaski skwitował swojego
brata Andrzeja z należnych mu sum w wysokość 172 tys. zł na dobrach
Sarbie.

Fot. Szarbia około 1780 r.
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Fragment mapy z 1787 roku

Fot. Wzgórze na którym dawniej stał dwór 2021 r.
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Plan
wsi
1818 r.

7

W roku 1827 wieś liczyła 22 gospodarstwa (domy) i 168 mieszkańców.
W roku 1873 folwark w Szarbi oddzielono od dóbr igołomskich. Włości te
obejmowały przede wszystkim folwark Szarbia, który składał się z
1 budynek murowany i 18 drewnianych. W roku 1884 obejmował on 453
morgi gruntów ornych i ogrodów, 54 morgi łąk, 2 morgi pastwisk, 2 morgi
lasu, 7 mórg tzw. odpadków i 8 mórg nieużytków oraz placów. Od 1
połowy XIX wieku do połowy XX wieku Szarbia należała do gminy
Wierzbno.
Tekst pochodzi z opracowania "Heraldyka Gminy Koniusza" autorstwa
Włodzimierza Chorązkiego

Fragment mapy z 1808 r.

Fragment mapy z 1864 r.
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Zapomniany ród Slaskich
„Na początku XVII w. dużą aktywność dającą perspektywy awansu w
wymiarze społecznym i ekonomicznym wykazywał dziedzic gniazda
rodowego, Tomasz ze Slasów-Leszcze (?-?), używający nazwiska
Slaski.
Brał aktywny udział w życiu politycznym, zyskując poparcie dla pełnienia
w 1660 r., kolejnego urzędu ziemskiego – stolnika zakroczymskiego. Był
uczestnikiem sejmiku proszowskiego; w jego trakcie okazał się
legitymistą i sprzeciwiał się abdykacji Jana Kazimierza (1668); wiadomo,
że uczestniczył, jako elektor w wyborze na króla Michała Korybuta
Wiśniowieckiego (1669). W tym okresie nabył kolejne dobra Pałecznica
(nowa siedziba rodowa) i Pamięcice w ziemi proszowskiej
Dziedzic Tomasza – Adam (1660-1704) kontynuował działania ojca –
czego dowodem było poślubienie przedstawicielki wpływowego rodu
Czarnieckich – Konstancji. Dodatkowo popularność wśród szlachty
małopolskiej zdobył zasługami w czasie wojen z Turcją, za czasów Jana
III Sobieskiego. To otworzyło mu drogę, aby u schyłku życia sięgnąć po
urząd podczaszego mielnickiego (1695). Umocnił także pozycję
majątkową rodu; utrzymał większość z odziedziczonych po ojcu dóbr
(Pałecznica, Czajęcznice i Bełzów); nabył także kilka wsi w
Proszowskim: Szarbia, Glew, Boszczynek, Szczekanów i Majkowice.
Adam umierając w 1704 r.,
pozostawił po sobie liczne potomstwo – siedmiu synów – najstarszego,
Franciszka (?-1744), Józefa, Stefana, Andrzeja, Michała, Jacka i
Stanisława).
Niewiele pozostało danych na ich temat; wiemy, iż dobra zgromadzone
przez Adama, zostały podzielone między potomków.
Rodowa Pałecznica oraz Szarbie, Glewa, Boszczynek wraz z godnością
podczaszego mielnickiego pozostała przy Franciszku; nie sposób
odnieść wrażenie, iż działy rodzinne wpłynęły na osłabienie perspektyw
wzmacniania pozycji majątkowej i społecznej rodu. Prawdopodobnie
Franciszek miał świadomość tego niebezpieczeństwa; stąd też
poszukiwał kandydatki na żonę, mogącej wnieść w wianie odpowiednie
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zabezpieczenie. W 1719 r. znalazł ją w osobie Marianny, córki
kasztelana bieckiego Piotra Dembińskiego.
Z tego związku pochodziło dwóch synów: Adam (1722-1787) i
dominikanin, Stanisław (1725-1788).
Pierworodny odziedziczył Szarbie, Boszczynek i Glewa. Związek
małżeński z Anną z Colonna-Walewskich, córką podkomorzego
sieradzkiego Marcina, pozwolił mu znacznie powiększyć zaplecze
majątkowe.
Adam prowadził aktywną działalność ekonomiczną, jako właściciel
ziemski, prowadząc obrót płodami rolnymi jak i samą ziemią. Inną drogą
zdobycia środków finansowych była służba wojskowa;
od początku lat pięćdziesiątych XVIII w. w Korpusie Artylerii Koronnej. W
1770 r. służył się stopnia pułkownika.
W wyniku wskazanych zabiegów zgromadził rozległy majątek ziemski,
zlokalizowany w rożnych częściach Małopolski. Pozostała przy nim
część rodowych dóbr Szarbie i Boszczynek, nabywając także Rzeplin,
Warzyn, Nieznanowice w Olkuskim oraz Stoki, Węchadłów w
Pińczowskim.
Jednak z biegiem czasu, na skutek zadłużenia, część z tych dóbr
odpadła od Adama Slaskiego (np. Borzykowa i Glewa)
Ponadto z uwagi na podsiadanie licznego potomstwa, ponownie jak w
czasach jego dziada, pojawiło się zagrożenie dla podstaw majątkowych
rodu.
Spośród pięciu synów Adama, Wincenty oddał się służbie Kościołowi;
zostając plebanem w Igołomni.
Po śmierci ojca, pozostali przejęli dobra w ramach ugody rodzinnej
zawartej w lipcu 1789 r. Oznaczała ona podział majątku między czterech
synów i przygotowanie posagu dla pięciu córek.
Marcin (?-1789) objął Nieznanowice; miał także spłacić brata Andrzeja
(?-1803) i Józefa (1765-1816).
Natomiast Jan Feliks (1768-1847) przejął Stoki, Warzyn, Rzeplin i
Szarbie.
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Zawarcie związku małżeńskiego Józefa z Marianną z Pugetów,
otworzyło mu drogę na awansu społecznego. Rodzina żony poprzez
swoją kuzynkę Henriettę
– faworytę króla Stanisława Augusta – posiadała wpływy na jego
dworze.
Prawdopodobnie w latach osiemdziesiątych XVIII w. dzięki jej
wstawiennictwu nadano Józefowi godność tytularną – szambelana jego
Królewskiej Mości (podobnie jak i jego bratu – Andrzejowi).
W tym czasie miał służył w wojsku polskim w stopniu chorążego;
otwartym pytaniem była kwestia jego udziału w powstaniu
kościuszkowskim (wiadomo, iż np. jego Jan Feliks był generałem ziemi
krakowskiej i dowódcą kosynierów w bitwie pod Racławicami; zaś
Andrzej był porucznikiem wojsk koronnych i członkiem komisji
porządkowej). Duża mobilność społeczna oraz dążenie do zachowania
stabilności majątkowej, charakterystyczne dla średniej szlachty objawiło
się mocno na gruncie Slaskich.”
źródło: Mariusz Nowak
Małopolski ród Slaskich – linia na Broniszowie –
przykład średniozamożnej szlachty ziemi
pińczowskiej w XIX-XX w
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Początek - Mała wieś Szarbia
Wieś pańszczyźniana położona w dolinie nad krętym strumykiem
obsadzona wierzbami, chaty drewniane kryte słomą.
Wieś otrzymała grunty na własność, ukazem
Cesarza Rosji Aleksandra II z dnia 19 lutego /3 marca 1861 roku, grunty
dzierżawione od dziedziców za odrabianie pańszczyzny.
Było ich około 20 użytkujących około 70 ha. Był i folwark około 150 ha
ziemi z dworem na wzgórzu od strony Żydów – Glew /dziś ogród
Kazimierza Marcińskiego/ poniżej drewniana kryta słomą krowiarnia,
spichlerz i dom murowany /czworaki/ zamieszkały przez służbę, a w
połowie przez rodzinę żydowską, która trudniła się przerobem mleka i
sprzedażą z tego majątku. Ostatni o nazwisku Owsiany z liczną 18
osobową rodziną. Jak większość majątków ziemskich przechodziło w
ręce żydów handlarzy, którzy chętnie udzielali pożyczek z liczeniem
procentów pod zastaw zbóż, lasów. A kiedy i to się skończyło to ziemia
przechodziła w ich ręce, bo szlachta polska lubiła się bawić za granicą.
Również folwark w Szarbi sprzedany był przez żydów, wpłata do banku
w ratach na 40 lat.

Fot. Plan pastwisk Szarbi 1876 r.
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Ostatnim dzierżawcą majątku Szarbi był niejaki Konstanty Marczewski
którego postać pojawia się w Dzienniku Urzędowym Gubernii Kieleckiej
w 1841 r. podającym do wiadomość, że wydany bilet na posiadanie broni
został przez niego zagubiony.

Nie ma informacji do którego roku zarządzał majątkiem, ale w Dzienniku
Urzędowym Gubernii Radomskiej w 1864 r. pojawia się informacja, że
dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu
Ziemskiemu należnych, wystawione zostają na sprzedaż poprzez
licytacje publiczną w Kielcach.

Przez niedługi okres dwór wszedł w
posiadanie Józefy z hr. Przerembskich
hr. Skorupkowa czego dowodem jest
artykuł w gazecie “Czas” w 1868 r.
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W 1870 roku majątek znów wystawiony na sprzedaż o czym świadczy
artykuł w Gazecie Warszawskiej z tegoż roku.

I tak przez kolejne 30 lat, aż do momentu zakupu ziemi po
rozparcelowanym dawnym dworze przez rodzinę Marcińskich około
1900 r. Sam budynek dworu stał do około 1920 r. później został
rozebrany a elementy jego wyposażenia zasiliły nowo wybudowany dom
Marcińskich. Za przykład można podać drzwi wejściowe pochodzące z
dworu a wykorzystane w nowym budynku.

Fragment mapy z 1888 roku
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Ciekawostka rolnicza z Szarieckiego dworu.
„Na dwóch sąsiednich majątkach: Żydów i Szarbia w Proszowskem
siedział niejaki pan Zapalski. W całej okolicy znany był z tego, że
skończył nie tylko gimnazjum, ale i uniwersytet, co przyjmowane było z
mieszanym uczuciem: podziwu i jakiejś swoistej nieufność. „Rozumy” nie
przeszkodziły panu Zapalskiemu wcale dobrze gospodarzyć i dorabiać
się majątku. Siwiał już gdy przydarzył mu się bolesny wypadek: jechał
zimą sankami; płozy zawadziły o pokryty śniegiem lecz zdradliwy jakiś
pień ściętego drzewa; sanki się wywróciły, pan Zapalski wyrżnął głową o
węgieł stodoły, koło której przejeżdżał, nabawił się nie tylko rany, ale i
wstrząsu nerwowo psychicznego z którego się już nie wyleczył.
W tym to stanie będąc, dożył jakiegoś ostrego przesilenia
ekonomicznego, jakie spadło na rolnictwo – bodaj, że było to wtargnięcie
pszenicy amerykańskiej na rynki europejskie. Umysł biednego pana
Zapalskiego zaczął pracować jakimś ilorazem teoryj naukowych i bzika.
Wyrozumował: cena na produkt rośnie albo ze zwiększonego popytu
albo ze zmniejszonej podaży; nie w mojej mocy jest zwiększyć popyt na
moją pszenicę, ale mogę zmniejszyć podaż. I zmniejszył. Ku przerażeniu
swoich oficjalistów i swoich in spe spadkobierców kazał obsiewać tylko
połowę areału, drugą połowę pozostawiając odłogiem. Starzy ziemianie
w Proszowskiem oświadczali: „Gdy tylko w 1859 roku jechał na te
wyższe studia, ostrzegaliśmy jego ojca, że to się źle skończy”.
Fragment książki: : „Rozmowy z samym sobą” Adama Grzymały
Siedleckiego
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Nazwiska dzieci chłopów pańszczyźnianych w
Szarbi z 1920 roku
1. Makuła Maciej s. Bartłomieja
2. Makuła Maciej s. Jana
3. Makuła Antoni
4. Czarnota Franciszek
5. Wilk Teofil
6. Sobczyk Marcin
7. Micuda Stanisław s. Szymona
8. Samborek Maria
9. Nowak Franciszek
10. Sobczyk Wincenty
11. Sobczyk Andrzej
12. Kijowski Tomasz
13. Kozera Marcin
14. Nowak Mateusz
15. Makuła Walenty

16. Grym Katarzyna
17. Tomczyk Piotr
18. Nowak Franciszek s. Kacpra
19. Drukała Franciszek
20. Sobczyk Andrzej s. Jacentego

Fragment mapy z 1912 rok
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Parcelacja majątku 1901 rok
Żył w tym czasie człowiek, który służył w wojsku carskim, umiał czytać i
pisać, o nazwisku Migas, ojciec Walentego, ponoć znał się na prawie,
tłumaczył chłopom żeby ziemi od żydów nie kupowali bo im się “darmo”
należy. Jeździł nawet do samego cara w tej sprawie. Ludzie twardo
wierzyli i żaden nie kupił nawet kawałka pola, chociaż ich gospodarki
były po niecałe sześć mórg.
W końcu ziemię rozparcelowano, zakupili ludzie z dalekich stron,
Marcińscy ze Skały, Mól, Mędrek Wincenty z Bydlina, Bebak z Łuczyc,
Solarz, Pyko z Luborzycy, Wesołki z Zawiercia, Rodak z Wilkowa, Bieda
Jan, Król i Puchała.
Marciński Antoni zakupił ośrodek 35 mórg pola ziemia I i II klasa z
budynkami i podzielił na synów Jana i Mikołaja. Marciński Mikołaj zakupił
20 mórg I i II klasy ziemi i oddał synowi Piotrowi, ziemia dobra obok
dworu w stronę Glewa. Dla Marcińskiego Józefa i Jakuba dostały się
działki mniejsze i ziemia gorsza, od Żydowa, zamieszkali w czworaku.

Artykuł z Gazety Kieleckiej w 1899 roku
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Pozostali osadnicy zakupili po 8 mórg ziemi gorszej w stronę
Glew-Glewiec. Ponieważ nie posiadali większej gotówki czekali do
zbiorów /pola obsiane pszenicą/ budowali sobie domy z gliny lub bloków
słoma-glina, stodoły pod strzechą, płoty zamiast desek. Ponieważ ludzie
Ci pochodzili z różnych miejscowość to i pożary były częstym gościem,
nawet do 3-razy.
Ale wspólne sąsiedzkie współżycie po latach 10-15 było już zgodne
zgrane. /Pożary były na koloni Mędrek Pyko Bebak/
W tym czasie już zdążyli wyszukać żon dla swoich synów, zdobyć część
majątku, na budowę lub spłatę ziemi.
Miejscowi rolnicy czekali na obiecaną, bezpłatnie ziemię – otrzymali
tylko po 1 mordze tak zwany „serwitut” pastwiska. Niektórzy zaczęli
myśleć o zakupie ziemi i tak Bogacz Wojciech zakupił 8 mórg pola od
Mola, który zrezygnował z ziemi, Sobczyk Andrzej od Marcińskiego,
Tomczyk, Czarnota, Świat, Samborek, zakupili od innych co
zrezygnowali, jak również z rozparcelowanego dworu Glewiec-Wierzbno.
Ziemia sprzedawana w tym czasie była tania, gdyż zebraną pszenicą z
tego pola można było spłacić połowę za ziemię /tak mówią ludzie z
tamtych czasów/. Każdy mógł powiększyć gospodarstwo.
A wieś przeludniona, w każdym z domów po 8-10 osób w tym dzieci i
dziadki.
Do miasta może wyjechać tylko dziewczyna, na służbę do urzędnika,
bądź do żydów.
Hodowano maciory i prosięta, sprzedawane na targu w Proszowicach,
bądź słomnickim handlarzom, którzy brali z domu. Hodowano sporo gęsi
i lnu, hodowano kury, ale kogutki, gęsi, jajka były dla żydów w
Proszowicach. Wszystkie skupy spożywcze, tekstylne, żelazne i
obuwnicze były w rękach żydów, Polak mógł jedynie w tych sklepach
zamiatać, znosić towary.
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Fragment gazety “Czas” 1901 rok

Prawie w każdej wsi był sklep żydowski. Rolnicy hodowali krowy,
najwięcej mleka było w lecie, kiedy krowy pojadły “zielonego”, wyrabiano
masło w tak zwanych osełkach, sprzedawano na targu, jajka na sztuki.
Zboże sprzedawane było na targu w Proszowicach przez żydów
zakupywane, bądź w Szarbi u Szmula. Ceny w lecie na masło, jaja były
niskie, nie było pracy dla przeludnionych wsi, tam gdzie były jeszcze
dwory jak Żydów czy Wierzbno, tamtejsza młodzież mogła zarobić na
buty i na zabawę w niedziele, a inni starali się zabrać z domu po kryjomu
/przed ojcem/ worek zboża, zanieść do żyda, żeby było na niedziele
parę złotych.
Polska w rozbiorach, my pod zaborem carskiej Rosji przeszło 123 lata,
szkoły trzy klasowe z językiem rosyjskim i tylko parę godzin polskiego,
jedna szkoła w gminie.
Szkoła w Wierzbnie, ale nie było obowiązku i nie było chętnych.
Przybył w tym czasie do Szarbi /ożenił się/ Czarnota Franciszek, który
ukończył trzy klasową szkołę, w okresie zimy uczył chłopców sztuki
czytania i pisania, którzy w czasie późniejszym po wyzwoleniu byli
sołtysami a nawet wójtem przez długie lata, którzy potrafili później uczyć
innych, hodowli, upraw polowych. Zakładali Kółka Rolnicze, spółdzielnie
mleczarskie i inne.
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W latach 20 XX w. założono przez młodzież przy Kółku Rolniczym,
zespoły konkursowe.
Wybierano przewodniczącego. Prowadzono konkursy uprawy cebuli,
ziemniaków, buraków pastewnych, kukurydzy, żyta. Instruktorzy
przeprowadzali szkolenie rolnicze, o uprawie i nawożeniu. Co roku inne
uprawy, w zeszytach notowało się ilość zużytych sadzonek i ilość
wysianych nawozów fosforowych, potasowych i azotowych. Zbiór
komisyjnie przeprowadzony, ważono, mierzono.
Był prowadzony zespół hodowli trzody chlewnej, zakupionej z Czulic od
dziedzica. Zapisano dekadowe zużycie pasz, ważono i zapisywano co
10 dni wagę świń.
Warchlaki 50 kg przyrost 40-50 dkg, a przy wadze 90 kg przyrost był do
1 kg dziennie.
Młodzież zdobywała wiedzę teoretycznie i praktycznie i nagrody za I, II i
III miejsca.

Fot. Targ na rynku w Proszowicach 1910-1930 r. źródło: fotopolska.eu
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Pozyskani do wiary rzymsko – katolickiej 1901 rok
Żyd Izaak Owsiany który zamieszkiwał pół budynku w czworaku
dworskim w Szarbi miał liczną rodzinę 18 samych dzieci. Trudnił się
skupem i sprzedażą mleka, wyrobem masła z majątku w Szarbi. Do
wywozu mleka i jego przetworów do Krakowa był wynajęty gospodarz o
jednym koniu, Makuła Maciej. Był on kawalerem pracowitym, lubianym
przez rodzinę Owsianych. Kiedy umarł Owsiany, a starsze dzieci
rozeszły się po świecie, jedna wyszła za mąż za Urysia do Strębogorzyc.
Pozostała matka Leindla Owisany z d. Rosental i pięcioro dzieci
najmłodszych: Józefa Jadwiga Jagałła z d. Owsiany, Janina Heitel z d.
Owsiany, Antonina Zbożil z d. Owsiany, Rozalia Makuła z d. Owsiany,
Władysław Owsiany. Po rozparcelowaniu dworu, zamieszkali u Macieja
Makuły, który posiadał 5-cio morgowe gospodarstwo z zamiarem
zmienienia wiary i wzięcia ślubu kościelnego.
W tym celu matka i pięcioro dzieci, przebywali w Klasztorze w Mogile,
przez dwa tygodnie, zapoznając reguły wiary katolickiej. Po powrocie z
Klasztoru, był ogromny nalot żydów z Proszowic i okolicznych wsi
/prawie w każdej wsi sklep żydowski/ chcieli zabrać dzieci /gdy sama jak
mówili zwariowała/ stanęła z nożem w ręku i nie dała wziąć ani jednego
dziecka. Zasługa w tym mieszkańców wsi, którzy w dzień a nawet w
nocy pilnowali, żeby jej się krzywda nie stała.
Przygotowania do ślubu, zapowiedzi. W tym czasie żydom udało się
porwać 12 letnią Rózię wywieziono do Krakowa. Szczęście jej posłużyło,
po dwóch dniach Mateusz Nowak był w Krakowie ze słomą, wracał gdy
na chodniku, poznał dziewczynę, ona jego. Szybko skoczyła i schowała
się na wozie, dojechała szczęśliwie do domu.
Kiedy już było po ślubie, to żydzi z zemsty ich gospodarstwo spalili,
spłonęło również gospodarstwo sąsiada.
Trzy starsze córki /dość ładne/ jedna wyszła za pułkownika Austrii, druga
za pracownika banku, a Rózia i Władek pozostali na gospodarstwie we
wsi. Rózia wyszła za mąż za Makułę i mieszkali w miejscu gdzie obecnie
mieszka Olender Józef (przybył z Wierzbna) nie mieli dzieci, Władysław
natomiast mieszkał w jednoizbowej chacie obok Mleczarni.
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Po śmierci Władysława od Rózi działkę odkupił Komenda, a po nim w
spadku otrzymał Drukała Krzysztof. Obecnie w posiadaniu pola jest
Krzysztof Marciński.

Dom murowany „czworak”
Pozostałość po dawnych zabudowaniach dworskich w Szarbii. Niegdyś
zamieszkiwany przez służbę i w połowie przez rodzinę żydowską
Owsianych. Znajdował się na wprost dawnej drogi do Szarbi (obecnie
wąwóz obok Paterka), na obecnej działce Chmieli. W późniejszym
czasie po rozparcelowaniu izbę na prawo od drzwi zamieszkiwał Jakub
Marciński, który miał dwie córki Wiktorie i Władysławę. Władysława
wyszła za mąż za Wesołka i tam się przeprowadziła, natomiast Wiktoria
(Zonia) wyszła za mąż za Wardawę i została w czworaku, miała syna
Jerzego (dopiero po latach przenieśli się do mleczarni). Za nimi
Marciński Józef z rodziną. Obaj Marcińscy przybyli ze Skały. Na lewo od
drzwi mieszkali żydzi - Icek Szmul, który miał dwie córki i syna, nie byli
zbyt majętni, prowadzili sklep spożywczy, możliwe że handlowali
zegarami. Gdy nadchodziła druga wojna światowa i powoli zbliżali się
Niemcy. Szmul proponował duże pieniądze Czarnocie i Nowakowi, żeby
ich ukryli. W obawie o własne bezpieczeństwo Nowak pomógł Szumlowi
i wywiózł go do brata w Proszowicach który również prowadził sklep.
Niestety nie uchroniło to ich przed wywózką do obozu. Za izbą żydowską
później mieszkała rodzina Chmielów. Siostra Józefa Marcińskiego
wyszła za mąż za Chmiele, który był bogatym człowiekiem i wykupił cały
budynek. Czworak uległ częściowemu spaleniu po czym w latach
1969/70 został rozebrany.
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Fotografia udostępniona dzięki uprzejmość Tadeusza Marcińskiego z
Górki Jaklińskiej, wnuka wspomnianego Józefa.

Miejsce w którym stał czworak 2021 r.
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Pierwsza Wojna Światowa 1914 rok
14 września 1914 roku w Twierdzy Kraków rozpoczął się alarm bojowy.
We wrześniu i październiku niepowodzenia Austriaków sprawiły, że front
powrócił w rejon Kielc.
Na początku listopada, przez Proszowice w stronę Krakowa
przemieszczają się siły 4 armii spychane przez rosyjską 9 armię
dowodzoną Platona Aleksiejewicza Leczickiego, będącej częścią tak
zwanego Rosyjskiego Walca Parowego.
10 listopada Tarnów zostaje porzucony bez walki przez siły
Cesarsko-królewskie. Walec party przez 13 dywizji piechoty i 3 kawalerii
zmierza na Kraków.
14 listopada Proszowianie ponownie zobaczyli carskie szynele
przemieszczające się przez miasto, tym razem obyło się bez walk,
ponieważ główne siły austriackie oparły się już o Twierdzę Kraków.
Rosjanie pewni swojej siły i przewagi nad przeciwnikiem parli gwałtownie
na przód.
Już 15 listopada na linii Biórków Wielki – Wierzbno, zostali gęsto
ostrzelani przez artylerię forteczną, co ostudziło ich zapał.
16 listopada szef sztabu CK Conrad von Hötzendorf wdrożył plan
powstrzymania sił nacierających, co 17 listopada zaskutkowało starciami
w rejonie miejscowości Skała i odrzucenia natarcia rosyjskiej piechoty.
Manewr ten przeszkodził 9 armii we wbiciu się między 1 i 4 armię obrony
twierdzy.
Natomiast już 19 listopada strzelcy górscy z XIV korpusu pod
dowództwem gen. Rotha szybkim natarciem zepchnęli X korpus 9 Armii
w stronę Proszowic.
20 listopada przyniósł zaciętą bitwę o Wierzbno, gdzie 3 bataliony z 3
Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich pobił cofające się pododdziały
rosyjskie z X korpusu 9 armii Leczickiego i o godzinie 17.30 zajęło linię
lasu Wierzbno wieś Karwin.
Do niewoli dostaje się ponad 200 żołnierzy carskich, nadejście wieczoru
uniemożliwia kontynuowanie skutecznego natarcia, jednak opór rosyjski
zdaje się nie słabnąć.
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21 listopada 1914 roku rozpoczyna się bitwa pod Proszowicami. W nocy
oddziały Rosyjskie rozpoczęły odwrót, następnie wycofały się ze swoich
pozycji w kierunku miasta. Nie uszło to uwadze strony przeciwnej, która
o wschodzie słońca zauważyła kolumny piechoty maszerujące do
Proszowic.

Fot. 16-18 listopada 1914 roku
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Opis z kroniki
Rok 1914 straszny był z powodu wojny, dla mieszkańców wsi Szarbia.
Wojsko rosyjskie ukryło artylerie wśród domów, skierowaną na wroga,
którym były wojska austriackie. Piechota przygotowała kilka dni okopy,
doły w ziemi na 2-3 osoby przykryte deskami, słomą i ziemią. Okopy
zbudowano niziną od lasu w Wierzbnie pomiędzy Micudą a
Samborkiem, pod Glew (obecnie pomiędzy remizą a drogą na Karwin).
Granica państwa Rosji i Austrii biegła przez Kocmyrzów – Czulice – Cło,
Wisła od południa.

Bitwa pod Glewem

26

Więc pierwsze uderzenie było w naszych stronach we wsi. Na myśl że tu
rozegra się bitwa, mieszkańcy tracili głowy co począć, myślano tylko jak
ratować życie. Nie dbano o majątek i przy pierwszej wymianie ognia z
dział, w popłochu ładowano na wozy dzieci, pieczywo, pierzyny,
opuszczano domy, okropny był widok pożegnania, płacz i lament, ludzie
wyjeżdżali i wracali, wzywano opieki w modlitwie do Matki Bożej.
Większość zawróciła i pochowała się po piwnicach i po domach. Po
trzech dniach walki artylerii i piechoty, walki na bagnety, wojska Austrii
zdobyły pozycje rosyjskie i front walki przeszedł na północny wschód.
Ludzie wracali do domów, licząc brakujące świnie i gęsi, które wojsko
zjadło. Straty jakie poniosła wieś były bardzo małe. Pocisk artyleryjski,
od strony Wisły, wpadł do mieszkania Marcińskiego Antoniego, ścianą
południową, wyburzył ściany a ganek odrzucił od domu, nikogo nie
raniąc, chociaż byli w domu. Spłonął dom Wilka Teofila podczas
opalania gęsi, było ściętych kilka drzew przez pociski artyleryjskie, ale
wszyscy zdrowo wrócili do domów.

Fot. Bitwa pod Wierzbnem
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Trzy dni walki artylerii i piechoty, wojska rosyjskiego z wojskami armii
Austrii na linii okopów od lasu w Wierzbnie pod Glew i walk na bagnety,
śmierć poniosło 71 osób bez dokumentów obu armii, którzy zostali na
miejscu pogrzebani. Walczyli ze sobą i ginęli Polacy spod zaboru Rosji i
Austrii. Po zakończeniu wojny z polecenia władz i gminy Wierzbno w
1918/19 ciała zostały przewiezione pod Glew, na działkę, którą już za
czasów pańszczyźnianych, wyznaczono na cmentarz dla ludu i zmarłych
w boleściach, uważanych że umierają na cholerę, żeby się nie rozniosła,
grzebano na miejscu gdzie już z dawien rosła płacząca brzoza, obok
krzyż dębowy z wizerunkiem Chrystusa.
Cmentarz założony był na pastwisku pod Glewem, przylegającym od
południa, do działki zakupionego później pola przez Bieda Jana.
Nieboszczyki zbierał Szostek zamieszkały w Szarbi wraz z dwoma
innymi, złożono ich w trzech wspólnych mogiłach z krzyżami
brzozowymi, pięknie ogrodzono, brzózki przywieziono z Biórkowa.
Cmentarz o wymiarach około 15x15 m.

Fot. Najprawdopodobniej cmentarz w Szarbi, źródło Bojowe Schrony
Proszowice
28

Fot. Miejsce w którym kiedyś znajdował się cmentarz, 2020 r.
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Cmentarz wojskowy w Szarbi
„Jesienią 1921 roku przeprowadzono gruntowną wizytację cmentarzy na
terenie ówczesnego województwa kieleckiego. Lektura protokołów
dostarcza przygnębiających wrażeń. Cmentarz w Szarbi, gm. Koniusza,
pow. Proszowice: zniszczenie ogrodzenia, z 30 krzyży zniknęły 23, a
pozostałe siedem z drzewa brzozowego w złym stanie, zniknęły
wszystkie tabliczki nagrobne. Dziś cmentarz ten, na którym spoczywa 71
żołnierzy, w tym rosyjski kapitan i austro-węgierski kadet, jest polem
ornym”
Fragment książki Jerzego Pałosza „Śmiercią Złączeni”

Fot. Szkic cmentarza
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W wojnie w 1920 roku brali udział:
Nowak Antoni
Mędrek Tomasz /9 miesięcy w niewoli/
Sobczyk Piotr
Nowak Franciszek
Samborek Andrzej zginął na terenie Sarny Olesk
Żołnierze Gminy Wierzbno w 1920 roku:
1. Migas Jakub
2. Ziółek Franciszek
3. Siemiński Franciszek
4. Lubaszek Władysław
5. Sokół Maksymilian
6. Samborek Andrzej
7. Krzoska Jan
8. Wrolski Jan
9. Tomczyk Stanisław
10. Szymacha Antoni
11. Firydus Stanisław
12. Pabian Stanisław
Trzykrotny zbrojny zryw ludu Górnego Śląska, w latach 1919/20 idzie na
marne. Solidaryzując się z ludem Górnego Śląska, mieszkańcy wsi
Szarbia, przy blasku świec i pochodni biorą udział w pochodzie pod
krzyż za wsią, przy wtórze pieśni kościelnych. Okolicznościowe
przemówienia o walce ludu śląskiego z niemcami wygłosił Kazimierz
Czarnota i Piotr Marciński. Hymnem narodowym zakończono
manifestacje.
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Nabój artyleryjski z pociskiem szrapnelowym 2020 r.
Dnia 21.09.2020 r. na polach w Szarbi miało miejsce zabezpieczenie
przez patrol saperski naboju artyleryjskiego z pociskiem szrapnelowym z
pierwszej wojny światowej. Znajdującego się najprawdopodobniej na linii
dawnych okopów. Aktualnie między remizą OSP w Szarbi a lasem w
Wierzbnie. Na granicy pól Iwańskiego i Mietły z Karwina.
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Ciekawostka pierwszowojenna z sąsiedniego Wierzbna.
"Wybuchła wojna 1914 roku. Był sierpień. Wierzbno leży 28 km od
Krakowa, więc już na początkach kampanii Austriacy rozpoczeli próbne
akcje ofensywne w kierunku Proszowic. Atakujące oddziały piechoty
usypały przed sobą rowy strzeleckie i zasieki z drutów u podnóża
zachodnich wzgórz nad Wierzbnem. Broniący terenu Rosjanie zamknęli
się w rowach na wschodzie; zza wzgórz obie wrogie sobie artylerie
waliły pociskami jeden w drugiego. Pociski padały czasami tam, dokąd
je wysyłano, częściej w wiejskie pola, ogrody, obejścia i chałupy
wierzbińskie. Ludność
pochował się gdzie mogła, Wieczorek pod
obstrzałem obydwu artylerii wykopał przy swoim domu głęboki dół,
nakrył go matami splecionymi z wikliny i tu wraz z rodziną; synem,
synową i wnukami
oczekiwał zmiłowanie boskiego. Z pieczary
wychodzono tylko na wieczór, by oporządzić gadzinę, tj. konia i krowy, a
żywiono się chlebem, mlekiem i tym, co można było uszczknąć ze
spiżarni przy okazji obrządku w obórce.
Trzeciego czy czwartego dnia głód im widocznie doskwierzył setnie, bo
gdy po zachodzie słońca ustały oba ognie artyleryjskie, młoda
Wieczorkowa wydostała się jamy i poszła do chałupy uwarzyć coś
pożywniejszego. Roznieciła ogień pod blachą – poszedł dym kominem.
Wystarczyło to obserwatorowi austriackiej baterii – nastawiono tam
działo na punkt, z którego dym idzie. Gruchnęło! Pocisk nie trafił w dom,
ale wpadł w ten dół, gdzie teraz samotny przebywał Wieczorek- ojciec i
odłamek szrapnela rozdarł mu brzuch. O lekarzu, lekarstwach, o
medycznej pomocy nie było mowy – wójt Wieczorek wydany został
śmierci.
W niewypowiedzianych cierpieniach, trawiony gorączką – ale żył. A
bitwa artyleryjska nadal trwała
w nieustannym remis. Było już pod
koniec tygodnia tej strzelaniny, stary mój przyjaciel, jako dawny
wojskowy, więc rozumiejący się na rzeczym doszedł do przekonania:
„Jeżeli do tej pory ani ten ani tamten nie wziął góry, to to bestyjstwo
może potrwać i kilka tygodni – a ja?” Jeszcze jakiś czas medytował,
wreszcie zawezwał młodych, by im wydać swoje ojcowskie,
gospodarskie rozporządzenie:
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Słuchajta uważnie: zanim oni swoje tak czy owak skończą, to ja
tymczasem umrę. Jeżeli skuńczą w dzień czy choćby dwa po mojej
śmieci, to mój trup zatruje wam tu powietrze tak, że żyć nie będziecie
mogli. Muszę być wyniesiony na pole – i to nie blisko stąd.
Wyniesiemy was tatusiu – zapewniano go, a synowa zalała się łzami.
Wyniesiemy – mówicie? Wyniesiecie, po mojej śmieci.
Juści, że tak.
A skąd wiecie, że będziecie mogli mnie wynieść? A niech właśnie
piechoty rozpoczną swoją robotę? Niech się zacznie przez wieś
przewalać rzeźnia, że nie daj Bóg?
Niech tu co krok padać będzie człowiek od kulomiotów? Nie zdążycie.
Nie wyniesiecie mnie, zatrują wam powietrze. Zemrzecie syćcy.
Nocą przecie bitwy nie będzie.
Nie wiadomo, może i nocą będą się zarzynali. Zatrują wam oddychanie,
zemrzecie z duchoty. Tu nie ma innej rady jak tylko: wynieście mnie na
pole, dopókim żyw, niech ja Bogu ducha oddam nie w tym dole.
Tu oczywiście napotkał na zdecydowany opór. Jakże to, na rany boskie!
- żywego człowieka wynosić na pole na umieranie? Aż ofuknęli starego,
że ich uważa za zdolnych do podobnego postępku.
Ojcowską wolą wam przykazuję! - zaczął wprost krzyczeć.
Nie usłuchali i ojcowskiej władzy. Kłócili się niemal przez cały
przedwieczerz, aż chory straciwszy siły, zamilkł.
Niech już będzie jak chcecie – zgodził się.
Zgodził się pozornie, jak się okazało. Gdy po zmierzchu ucichło od
działań artyleryjskich, gdy młodzi poszli karmić „gadzinę”, a wnuczęta
spały, Antoni Wieczorek nadludzkim wysiłkiem dźwinął się ze swego
barłogu; wysuwające mu się na zewnątrz podarte jelita, trzymając w
garści. Jeszcze większym, wprost nieprawdopodobnym wysiłkiem
dobrnął do drabiny i po tej drabinie, w męczarniach obezsilniały wydobył
się na pole. Tu go nieżywego z jelitami w garść znaleziono po godzinie.
Skrył się w bruździe – i tam skonał. Umierał spokojny, że jego trup nie
przyprawi o niedolę jego najbliższych."
Tekst pochodzi z książki Adama Grzymały Siedleckiego "Rozmowy z
samym sobą”
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Powstanie Kółka Rolniczego 1918 rok
Już przed pierwsza wojną światową i w czasie wojny zaczęły w Polsce
powstawać Kółka Rolnicze.
Po niektórych większych wsiach, zakładanych przez księży lub
nauczycieli szkół gminnych.
Ponieważ wieś Szarbia była wioską niedużą, niespełna 40 gospodarstw
w tym ani szkoły, nauczyciela czy księdza.
Ale posiadała już ludzi którzy umieli czytać i pisać po polsku. Osadnicy
którzy przybyli do naszej wsi, byli to ludzie dość zabiegliwi, odważni,
zapragnęli z innymi zdobywać wiedzę rolniczą. Jeszcze w czasie
czteroletniej wojny w Igołomi, naszej parafii ksiądz założył Kółko
Rolnicze i na wsi chłopi postanowili uczęszczać na zebrania Kółka
Rolniczego do Igołomi jak: Tomczyk Piotr, Czarnota Zygmunt, Marcińscy
Mikołaj, Jan, Piotr, Sobczyk Andrzej, Nowak Franciszek, Król Stanisław,
Bogacz Wojciech i inni. Po upływie roku, uczęszczania do Igołomi na
szkolenie rolnicze, zmówili się z powiatowymi władzami z Miechowa, z
instruktorem Kółek Rolniczych p. Szczepańskiego który prowadził
szkolenie rolnicze w Igołomi, chętnie ofiarował swoje usługi, celem
założenia Kółka Rolniczego w Szarbi. Jeszcze nie mijały odgłosy walki
pierwszej wojny światowej w roku 1918, a już w Szarbi założono Kółko
Rolnicze. /Inicjatorem założenia Kółka Rolniczego był Marciński Piotr
s. Mikołaja/ W początkowym okresie po założeniu, zarejestrowaniu
Kółka, zebrania prowadził, szkolił instruktor Szczepański lub jego
zastępca z Powiatu. Uczyli uprawy i nawożenia roślin okopowych.
Po wojnie zaczęto propagować nawozy sztuczne pod uprawy zbóż
/zamiast obornika/ broszurki podawały jak nawozić zboże, prowadzić
hodowle krów i trzody.
Zebrania odbywały się w lecie na wolnym powietrzu, a w zimie u
prezesa kółka, później na sali szkoły podstawowej.
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Zdjęcie z gazety "Nowości Ilustrowane" Kraków 29 września 1917 r.
Trzydniowy kurs rolnictwa dla włościan w Igołomii w którym uczestniczyli
mieszkańcy Szarbii.
Opis przebiegu kursu w Igołomii: Fragment gazety “Nowości
ilustrowane”
"Dnia 27-30. sierpnia 1917 odbył się w Igołomii, ziemi Kieleckiej,
trzech-dniowy kurs rolnictwa dla włościan.
Przeprowadzenie kursów zawdzięczać można jedynie sprężystej,
obywatelskiej działalności p. Henryka Wójcickiego z Tropiszowa,
Prezesa Kółka rolniczego, oraz p. dyrektora Kazimierza Steckiego.
Pracy dokonano wspólnemi siłami.
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Wykłady na kursach prowadzili:
1) Żywienie zwierząt domowych, p. H. Wójcicki;
2) Hodowlę zwierząt domowych,
3) Organizacyę gospodarstwa wiejskiego, p. inż. Jan Małupa;
4) Rolnictwo instruktor p.Stefan Miernicki z Kazimierzy Wielkiej;
5) Pszczelarstwo, znany pszczelarz p. J. Piwowarski z Boszczynka i
6) Ogrodnictwo, dyrektor Gabryl z Krakowa.
Na kurs uczestniczyło czterdziestu słuchaczy i słuchaczek ze wsi:
Glewa, Pobiednik... Szarbii
Zainteresowanie słuchaczy było nadzwyczaj duże, tak, że
niejednokrotnie dziękowali wykładającym żywymi oklaskami.
Oprócz wykładów dwa popołudnia były przeznaczone na demonstracye,
oraz zwiedzanie gospodarstwa dworskiego,
jak również wzorowo prowadzonych gospodarstw włościańskich.
Na zakończenie kursu, po przemówieniu pożegnalnym p. Henryka
Wójscickiego, zabrali głos włościanie, podkreślając konieczność i
potrzebę urządzania podobnych wykładów, oraz serdecznie dziękując
wszystkim prelegentom.
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Otwarcie szkoły w Szarbi 1918 rok
Po zakończeniu wojny w październiku 1918 roku otwarto w Szarbi
szkołę czteroklasową u Sobczyka Marcina, który na ten cel odstąpił dom
mieszkalny, o czterech izbach, gdzie po wyjęciu ściany, z dwóch izb
zrobiono jedną większą sale.
Drugie dwie izby, zajmowała rodzina nauczyciela.
Lekcje prowadzono od godziny 8 do 16 z godzinną przerwą obiadową.
Ławki dwumetrowe po 4 osoby, kiedy pierwsza i druga klasa pisała to
trzecia i czwarta czytała, geografia /mapa/
Ponieważ nie było obowiązku w uczęszczaniu do szkoły to z roczników
starszych 1905-1908 mało było uczniów.
Już przy urządzaniu sali szkolnej, sporządzaniu ławek itp. sama wieś
dawała składki i pomoce naukowe. Były to chyba pierwsze prace
społeczne mieszkańców wsi Szarbia, bo pensję nauczyciela wypłacały
władze polskie.

Fot. Budynek dawnej szkoły 2020 r.
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Teatr amatorski 1918 rok
Wieś Szarbia była najlepiej zorganizowaną wsią w całym województwie
krakowskim. Był Dom Ludowy, był aparat radiowy na baterie /anody/
zakupiony za wspólne pieniądze. Żył wśród nas Kazimierz Czarnota
choć nie ukończył żadnej szkoły, stał się nauczycielem i wychowawcą
młodzieży. Uczył tematów historycznych, religii, polityki. Urządzał
obchody uroczystość narodowych i kościelnych. Zaraz po wojnie powstał
w 1918 r. w Szarbi zespół teatru amatorskiego. Pierwszymi aktorami byli:
Tomczyk Piotr i Kazimierz, Czarnota Zygmunt, Maciej Wesołek, Grym
Julian. Z młodszych: Micuda Franciszek, Sobczyk Edmund. Panie: Grym
Eleonora, Zofia, Maria, Makuła Waleria, Maria, Sobczyk Janina. Grane
były sztuki wojenne, komedie, dramaty i religijne żywoty świętych grane
nawet “Grube ryby”. Czarnota Kazimierz był reżyserem, wykonywał
charakterystykę aktorom. Przybory do charakterystyki klej, włosy, perełki
zakupiono w teatrze w Krakowie. Pierwsze występy w sezonie jesień,
zimą były w szkole, scenę zrobiono z desek od wozu na koziołkach.
Ponieważ sala nieduża, mogła pomieścić najwyżej 80 osób, a chętnych
było więcej dwa razy to przedstawienie odbywało się dwa razy i to
przeważnie miejsca stojące. Jedno ciekawe przedstawienie to aktorzy
zmuszeni byli dać występ po raz trzeci, padali od zmęczenia.
Przychodzili z sąsiednich wiosek. Ludność pragnęła widowisk, mocno
przeżywali to co widzieli na scenie, albo płakali przy dramatach lub się
śmiali przy komediach. Powtarzali długo co widzieli na scenie. W porze
letniej parę razy urządzono teatr u Piotra Tomczyka, scenę zrobiono w
stodole a widownię w szopie, sporządzono siedzenia z desek i łat,
pilnowano żeby nikt bezpłatnie nie obejrzał przedstawienia. Zespół
artystyczny istniał jeszcze po drugiej wojnie światowej.
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Wiosną 1967 r. zespół artystyczny, reżyser Micuda Franciszek, aktorzy
Podsiadło Anna, Nowak Krystyna, Leszek Witulski, Marciński Marian
odegrali przedstawienie w Szarbi, Dobranowicach, Wawrzeńczycach.
W dniu 11.04.1967 r. na zlecenie kultury w Proszowicach odegrano
sztukę w Skrzeszowicach przy otwarciu remizy OSP i przyjęciu 40 osób
do parafii w obecność władz PZPR i wojewody. Był to ostatni występ.
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Otwarcie sklepu Kółka Rolniczego 1919 rok
Po otwarciu szkoły w październiku 1918 r. szkoły 4 klasowej u Sobczyka,
na sali szkolnej, prowadzono zebrania Kółka Rolniczego, szkolenie
rolnicze. Rolnictwo było bardzo zaniedbane, zbiory niskie, nie znano i
nie stosowano nawozów sztucznych. Wymiana zbóż, ziemniaków, to
tylko u sąsiada, bo mu się “udały”. Na jednym takim zebraniu mówiono o
budowie Domu Ludowego.
W pierwszej kolejność powstała myśl założenia sklepu spożywczego,
przy Kółku Rolniczym. W tym celu sporządzono listę członków i ustalono
podwyższenie składki członkowskiej. Wybrano zarząd sklepu. Po
zarejestrowaniu sklepu zaciągnięciu pożyczki w banku w Miechowie, za
fundusz zebrany od rolników, zakupiono deski, sporządzono półki i ladę
sklepową.
Wynajęto lokal u Kozery Marcina w Szarbi, zakupiono towar spożywczy i
w roku 1919 otwarto własny kółkowy sklep.
Był to pierwszy w okolicy sklep spółkowy, prowadzony przez chłopów.
Pierwszym sklepowym był Nowak Franciszek s. Kacpra, prowadził blisko
rok, przez następne lata sklep prowadzony był przez Makułe Teodozje.
Towar dowożono końmi, ze składów w Miechowie. Rabat jaki
otrzymywano, na pobranym towarze, pokrył koszty dowozu towaru,
opłaty czynszu, wynagrodzenie sklepowej, na spłatę pożyczek. Za
nadwyżki dokupywano nowy towar.
Sklep stał się miejscem schadzek, dla gospodarzy i starszej młodzieży,
pogadanek i dowcipów. Sklep prowadzony był dobrze, przybywa towaru,
ale przychodzą lata 1924-26 dewaluacja, marka polska traci wartość, za
towar sprzedany dziś, za tydzień można było kupić już połowę. Sklep
zamknięto, resztę towaru podzielono pomiędzy członków. Sklepowa
wyszła za mąż.
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Wiec poparcia PSL w Szarbi 1921 r.
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913-1931) – polskie
ugrupowanie polityczne o charakterze ludowym.
PSL „Piast” opowiadało się za ustrojem demokracji parlamentarnej,
głosiło konieczność reformy rolnej za odszkodowaniem i tworzenia
dużych gospodarstw chłopskich, było partią o światopoglądzie
chrześcijańskim.
Stronnictwo miało silne wpływy w organizacjach
społeczno-gospodarczych, m.in. w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym
i Centralnym Związku Kółek Rolniczych. Cieszyło się szerokim uznaniem
wśród mieszkańców Szarbi czego dowodem jest wiec poparcia
zorganizowany w Szarbi w 1921 r.

Artykuł z tygodnika “Piast” nr. 11 z 1921 r.
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Poświęcenie Domu Ludowego w Szarbi
9 września 1923 r.
Po udanym założeniu sklepu Kółka Rolniczego, powstała myśl, budowy
Domu Ludowego we wsi Szarbia. Jeszcze w czasie wojny myślano o
budowie, ale z władzami okupacyjnymi trudno było się rozmówić. Na
wniosek Marcińskiego Mikołaja, postanowiono wprowadzić złotą księgę,
celem zbierania funduszy, na budowę Domu Ludowego. Do zebranych w
ten sposób funduszy trudno by było myśleć o przystąpieniu do budowy.
To też po namowach Tomczyka Piotra i Marcińskiego Mikołaja i innych
na zebraniu wioskowym uchwalono przystąpić do budowy domu i na ten
cel zbierać podatek z każdej morgi progresywnie. Na tymże zebraniu
wybrano Komitet Budowy składający się z Franciszek Czarnota,
Tomczyk Piotr, Wojciech Bogacz, Stanisław Król, Nowak Franciszek,
Marciński Jan i Rodak Jan.
Którym powierzono budowę Domu Ludowego. Budowę rozpoczęto w
1922 roku.
Fundamenty pod dom zbudowano z kamieni rozebranego fundamentu
byłego dworu od Marcińskiego Jana, który ofiarował go bezpłatnie, tylko
że sami chłopi wykopywali z ziemi i ładowali na wozy i przywozili na plac
budowy. Ściany budynku zbudowano z pustaków betonowych,
przepierzenia z cegły surówki. Prace murarskie wykonał Tomczyk
Kazimierz, ciesielskie Czarnota. Prace fachowo wykonane były przez
mieszkańców wsi bezpłatnie i chętnie.
Pomimo trudnych warunków ukończono budowę w 1923 roku.
W dniu 9 września 1923 roku, Włościanie wsi Szarbia obchodzili wielką
uroczystość Poświęcenia Domu Ludowego jakiej w tutejszej gminie
dotąd nie było. Szarbia w dniu tym od samego świtu przybiera i dekoruje
Dom Ludowy, wyczekując niecierpliwie nadejścia chwili uroczystość.
Już o godzinie trzynastej zaczęła napływać ludność z okolicznych wsi i
gmin.
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O godzinie piętnastej przybył proboszcz parafii Igołomia ks. Piątkowicz i
proboszcz parafii Koniusza ks. Miętkowski z koniuszką parafialną
orkiestrą.
Przybyła także Ochotnicza Straż Ogniowa z Wierzbna, która trzymała
wzorowy porządek.
O godzinie szesnastej przybył Starosta powiatu Miechów, którego przyjął
i powitał prezes komitetu uroczystość poświęcenia, Mikołaj Marciński, po
krótkim przemówieniu, prosząc go o otwarcie Domu Ludowego. Starosta
otwarł Dom Ludowy następnie wygłosił doniosłą mowę o znaczeniu
Domu Ludowego życząc włościanom wsi Szarbia dobrego rozwoju
kulturalnego, a na cześć Rzeczypospolitej Polskiej wzniesiono okrzyk
„Niech żyje Rzeczpospolita Polski Ludowej”
Następnie proboszcz parafii Igołomia ks. Wincenty Piątkowicz w asyście
ks. Stanisława Miętkowskiego proboszcza parafii Koniusza dokonał
uroczystość poświęcenia Domu Ludowego. Wielka to chwila była, gdy
ks. Piątkowicz zaintuował „Veni Crator” a orkiestra zawtórowała z
dźwięcznym dźwiękiem, uczestnikom spłynęła nie jedna łza.
Po poświęceniu zostały wygłoszone doniosłe przemówienia przez
ks. Piątkowicza, starostę, p. Szepańskiego instr. Kółek Rolniczych oraz
innych.
Przewodniczący komitetu uroczystość p. Marciński odczytał akt
poświęcenia i zaprosił uczestników do złożenia swoich podpisów.
Związek Młodzieży Szarbieckiej odśpiewał parę utworów prezesa tego
związku Kazimierza Czarnoty, dwóch chłopców Micuda Franciszek i
Pyko wygłosiło wiersze pt.
„Obywatelem być” i „Nad strumykiem” specjalnie ułożone przez
Czarnotę Kazimierza, orkiestra przygrywała Krakowiaki. Na końcu tej
uroczystość Koło Młodzieży odegrało amatorskie przedstawienie „Świt”.
Po przedstawieniu przewodniczący uroczystość, zaprosił gości na
skromny podwieczorek a młodzież urządzała nadar spokojną taneczną
zabawę, na dochód orkiestry.
Uczestników na poświęceniu było zgóra 2000 osób.
Doniosła to była uroczystość dla włościan wsi Szarbia a zarazem i
chwalebna, że w tutejszej okolicy pomimo trudnych warunków,
wybudowali pierwsi Dom Ludowy.
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Największa zasługa przy budowie domu położyli Czarnota Franciszek,
Tomczyk Piotr, Marciński Mikołaj, jednakże zaznaczyć należy, że i
pozostali bardzo chętnie oddawali swe usługi.
Włościanie wsi Szarbia należą do światłych ludzi, dbają o oświatę, za co
należy im się uznanie, jako dobrym obywatelom ojczyzny. Oby inni
poszli za ich przykładem
Cześć im za to!
Na sali Domu Ludowego umieszczono obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej a pod nim napisano złotymi literami „Bóg i Ojczyzna”

Fot. Dom Ludowy w 1926 r.
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Artykuł z Gazety Świątecznej wydawanej w Warszawie,
16 grudnia 1923 roku,
opisujący budowę i poświęcenie Domu Ludowego
“Poświecenie domu gromadzkiego.
Ze wsi Szarbi pod Proszowicami w stronach krakowskich piszą do nas:
Wieś nasza obchodziła temi czasy niezwykłą uroczystość poświęcenia
domu gromadzkiego. Budowę tego domu rozpoczęto w roku 1922 z
zasobów zebranych z przedstawień teatralnych i dobrowolnych składek.
Gromadziliśmy grosz do grosza i zdawało się, żeśmy dosyć zebrali.
Staneły mury, ale wskutek spadku marki zasób nasz okazał się
niedostateczny i dom pozostał bez przykrycia na zimę. To też wiosną,
licznie zgromadziwszy się w rozpoczętym budynku, uchwaliliśmy
składkę w zbożu i skutek był taki, że w dzień Narodzenia Najśw. Maryji
Panny obchodziliśmy już poświęcenie gotowego domu.
Mieszczą się w nim wszystkie stowarzyszenia znajdujące się w naszej
wsi, a mianowicie: koło rolnicze, związek młodzieży, książnica,
składająca się z paruset książek i sklep spółkowy. Tam też na razie z
braku odpowiedniego domu umieszczono szkołę. Dom zbudowano z
pustaków betonowych, kryty dachówką, stoi w środku wsi, a zdobi go
piękny napis „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Na uroczystość
poświęcenia ludzie z okolicznych wiosek licznie się zgromadzili, a i z
dalszych też stron, nie zważając na trud podróży, przybyli: starosta
miechowski Wasiak z żoną, przewodniczący okręgowego towarzystwa
rolniczego doktor Teofil Szańkowski, ksiądz Miętkowski z Koniuszy,
doktor Szczucki z Proszowic, doradca rolny Szczepański i wielu jeszcze
zacnych gości. Obrzędu poświęcenia dokonał ksiądz Piątkowicz,
proboszcz parafii naszej. Na widok tak licznego zgromadzenia serca
nasze radowały się, że wioska nasza, mająca 35 domów, dostąpiła
takiego zaszczytu. To też w licznych przemówieniach nie szczędzono
pochwał mieszkańcom Szarbi, oraz tym, od których wyszła myśl budowy
domu gromadzkiego. Pod koniec odbyło się przedstawienie teatralne.
Młodzież ze związku odegrała rzecz pod nagłówkiem „Świt”. Sala
główna nie mogła zmieścić wszystkich widzów, więc przedstawienie
powtórzono, aby nikt z gości nie był pokrzywdzony.
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Na zakończenie tej pięknej uroczystości był wpólny podwieczorek.
Wszyscy czuli się zadowoleni, o czym najwymowniej świadczyły liczne
przemówienia i „wiwaty”. O godzinie 10-ej, przy dźwiękach kapeli
pożegnaliśmy zacnych gości, odjeżdżających w stronę Wierzbna do
majątku doktora Szańkowskiego, a tymczasem w sali urządzono zabawę
taneczną i bawiliśmy się spokojnie i przykładnie do późna w nocy.
P. Marciński”

Fot. Dom Ludowy 1934 r.
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Gospodarze z Szarbi przed Domem Ludowym rok 1926.
Na fotografii najprawdopodobniej: Piotr Marciński, Jan Marciński, Mikołaj
Marciński, P. Tomczyk, J. Sobczyk, J. Nowak.
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Założenie KGW w Szarbi 1919 rok
Po założeniu Kółka Rolniczego i otwarciu sklepu spożywczego, przy
Kółku Rolniczym w Szarbi, założono również Koło Gospodyń Wiejskich.
Prezesem tego koła wybrano Wiktorię Marcińską /żona Piotra/ która ma
ukończoną szkołę gospodarstwa domowego. Na tym polu było bardzo
dużo pracy jak wychowanie i żywienie dzieci, higiena osobista i
rodzinna. Była wtedy duża wiara w czary i gusła różnej maść,
zażegnywanie, odczynianie uroków.
Wiara w duchy i strachy, które można było spotkać na różnych
krzyżowych drogach, osoby i zwierzęta, mamiło i uwodziło.
Broszurki uświadamiały kobiety o życiu seksualnym, higienie osobistej, o
wychowaniu i odżywianiu dzieci. Uprawie warzyw, hodowli drobiu, bydła i
trzody. Kobiety chętnie garnęły się do zdobywania wiedzy.
Urządzano kursy gotowania i pieczenia, zapoznawały się z nowymi
daniami. Gospodynie wsi Szarbia przyjmowały podwieczorkiem przy
poświęceniu Domu Ludowego 9 września 1923 roku księży, starostę,
kilkoro szlachty z okolic i zaproszonych gość z sąsiednich wsi.
Do zarządu KGW powołano na sekretarza Zofia /Micuda/ Wyszogrodzka
3 kl. szkoły w Wierzbnie, skarbnik Bieda Marianna.
Pierwszy kurs w Polsce dla kobiet KGW zorganizowany w Szarbi
Fragmenty gazety “Zorza” z 1928 r.
“Koła Gospodyń Wiejskich przy Centr. Tow. Roln. powstały w r. 1918 na
życzenie kółek rolniczych Tow. Roln. w Częstochowie, które uznały, że
bez pracy oświatowej wśród kobiet nie będzie prawdziwego postępu na
wsi.
Smutny rozłam kółek roln. w r. 1920 - przerwał i osłabił rozwój prac,
która zapowiadała się bardzo pomyślnie. Dopiero w r. 1923 odbył się
pierwszy zjazd delegatek Kół w Częstochowie przy nielicznym udziale
kobiet, na którym powołano nowy Zarząd i postanowiono wznowić i
ożywić działalność kół gospodyń.
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Nowy zarząd opracował plan pracy, polegający na zorganizowaniu pracy
oświatowo-gospodarczej dla poruszenia całego społeczeństwa
ważnością spraw oświaty kobiet, w przekonaniu, że ona przede
wszystkim przyczynić się może do wychowania w zdrowiu duszy i ciała
przyszłych obywateli kraju.
Postanowiono zdobyć fundusze na ten cel w samorządach powiatowych,
Centr. Tow. Roln. i od słuchaczek mających się odbywać kursów,
uznając, że wszelka darmocha upokarza, a słuszne jest opłacanie
zdobytej nauki. Kursy postanowiono a) urządzić krótkie 5 dniowe - tak,
żeby był dostępne dla mężatek i matek, mogących tylko na krótko
oderwać się od swych obowiązków; b) urządzać je w domach wiejskich
w takich warunkach, jakie gospodynie mają u siebie właśnie dlatego,
żeby pokazać, jak te warunki można wykorzystać i ulepszyć.
Pierwszy taki kurs był urządzony w Szarbi w pow. miechowskim w maju
1924 r. Powodzenie jakim się cieszył, serdeczne uznanie i zadowolenie
całej tej światłej wsi (gdzie już przed wojną wesela się odbywały bez
wódki) - a przede wszystkim gościnność pp. wójtostwa Tomczyków, w
których domu kurs się odbył i przemówienia naszej kochanej obecnej
przewodniczącej Koła Gospodyń pani Marcińskiej utwierdził nas w
przekonaniu, że sposób obrany jest dobry i dla obecnych warunków na
wsi najodpowiedniejszy. Dlatego mimo różnych zdań nieraz ganiących
krótkość kursów, nie zmieniamy sposobu ich prowadzenia”
Uczestniczką zjazdów do Częstochowy była p. Wesołkowa z Szarbi.
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Fot. Kobiety z Szarbi
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“Przez wszystkie dnie rano od 9 do 14 odbywał się kurs gotowania.
Przez dwa dni z uwzględnieniem kilku zup i sosów (szczawiowa,
pomidorowa, ryżowa, dla chorych kleik; sosy: cebulowy, koperkowy,
pomidorowy), mięsa (kotlety, pieczenie wołowe, wieprzowe, pierogi) oraz
legium (z kaszy jaglandej przecieranej z bitą śmietaną, z ryżu, naleśniki,
rozmaicie zaprawiane i przekładane, zimne leguminy z mleka, itd.)
Trzeciego dnia pieczenie ciasta (babki, strucle z makiem, marmeladą, rożki, bułeczki, serowiec, torty, ciastka i rozmaite pierniki).
Od 4-go do 6-go odbywały się pogadanki. Wykłady i pokazy praktyczne
prowadziły: Kierowniczka kół gospodyń z Centr. Now. Rolnicz. Z
Warszawy p. Borowska, dwie młode panienki, które ukończyły wyższą
szkołę gospodarczą w Snopkowie, p. Szańkowska i p. Gorecka i niżej
podpisana jako przewodnicząca kół gospodyń Cent. Tow. Roln. W
Warsz. Widocznie, że przyjście na wieś z potrzebnemi i przystępnie
podanemi wiadomościami było potrzebne, gdyż z taką chęcią i zapałem
przyjęły je miejscowe gospodynie i dziewczęta, że naprawdę te dni
kursów zaliczam do bardzo cennych wspomnień.Ogłosiliśmy, że na kurs
praktyczny może się zapisać tylko 20-cia uczestniczek, było ich jednak
na 3-ech kursach 93 a na pogadankach popołudniowych bywało po 100 i
przeszło. Tyle pytań, tyle serdecznej wdzięczność, takie zrozumienie i
ważności każdej podanej wskazówki, że naprawdę po tych paru dniach
wspólnej pracy i myśli, rozstawałyśmy się z serdecznym żalem, że tak
krótko to trwało. Każda z uczestniczek praktycznych kursów opłacała 2
zł. p. i przynosiła 1 kwartę mąki przennej, kwaterkę masła, kwaterkę
śmietany, 1/2 kwarty kaszy, 6 jajek, mały serek i 2 milj. Marek na mięso,
cukier, itp. Za to gotowano obiad dla wszystkich przez 4 dni i napieczono
tyle ciast, że na zakończenie w czwartek sproszono mężów i innych
gości.Ponieść tu muszę serdeczny współudział i pomoc, jakich
doznałyśmy wszędzie. W Szarbi kurs odbył się w domu pp. wójt.
Tomczyków, którzy na cały czas wraz z zacną matką z wielką
gościnnością narażali się na niewygody z liczną gromadką dzieci,
odstępując obszerny dom o 4-ech pokojach i 2 kuchniach, letniej i
zimowej.” Fragment gazety “ Gazetka dla kobiet” wydanej w czerwcu
1924 r.
53

Otwarcie biblioteki szkolnej w 1919 rok
W sali szkolnej u Sobczyka Marcina sporo książek podarował i osobiście
dostarczył do szkoły, po lekcjach Marciński Antoni, o treści historycznej i
powieściowej. Część książek dostarczył Czarnota Kazimierz o treść
religijnej, a część książek od proboszcza z Igołomi. Bibliotekę przez parę
lat prowadził nauczyciel Aleksander Zmudziński / z Książa Wielkiego/.
Szkoła podstawowa u Sobczyka Marcina była do 15 września 1923 roku.
Po otwarciu Domu Ludowego, przeniesiono ławki szkolne na salę.
Przeniesiono również bibliotekę, dokupiono sporo książek i oddano w
opiekę dom ludowy i bibliotekę Czarnocie Kazimierzowi.
Likwidacja szkoły podstawowej w Szarbi w czerwcu 1924 roku. Dzieci
uczęszczały do nowo zbudowanej szkoły w Karwinie, a część dzieci do
starej szkoły w Glewcu już pięcioklasowej.
Poniżej spis statystyczny bibliotek oświatowych dnia 1 stycznia 1930
roku z którego możemy się dowiedzieć, że biblioteka liczyła 230 tomy
książek w 1929 roku, czytelnicy 32, wypożyczenia 350. Kolejną
ciekawostką jest fakt że Szarbia w 1921 roku liczyła 412 mieszkańców.

Biblioteki Oświatowe spis na dzień 1 stycznia 1930 roku oraz tablice
statystyczne
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Uruchomienie Spółki Mleczarskiej 1924 rok
Kiedy zbudowano Dom Ludowy, pomyślano o uruchomieniu Spółki
Mleczarskiej. Znów ten instruktor rolny Szczepański oddał pierwsze
usługi. Przystąpiono do przyjmowania na członków Spółki Mleczarskiej,
ustalając wpisowe i od krowy jako udział. W tym celu wybrano zarząd
Mleczarni i zaprojektowano statut spółdzielni w Krakowie w dniu 20
października 1924 roku. Zaciągnięto pożyczkę na zakup urządzeń
mleczarskich. Zakupiono wirówkę 450 litrów, maselnice, wygniatacz i
cały sprzęt laboratoryjny.
Dobudowano do Domu Ludowego odbieralnie do wirowania i
podgrzewania mleka. Wybudowano dół-szopę do składowania lodu na
polu Czarnoty "obok domu", wirowano mleko a przyjmowano tylko
śmietankę, z której wyrabiano masło. Pierwszym kierownikiem mleczarni
był Maciej Wesołek, prezes Marciński Piotr, skarbnik Sobczyk Andrzej.
Masło pakowano w kostki 0,25-0,5 kg lub bloki 5 kg, sprzedawano w
Krakowie po sklepach /sklepy prywatne/. Pierwsi dostawcy mleka,
oprócz Szarbi to kobiety z Czernichowa, Karwina, Wierzbna, Żydowa.
Zakupywano więcej wirówek i otwierano nowe zlewnie Żydów, Karwin,
Łaganów, Górka, Czernichów, Glewiec, Strębogorzyce później
Dobranowice. Była już rada nadzorcza, ustalono wypłaty za jednostkę
tłuszczową, po odliczeniu kosztów dowozu, śmietanki, wynagrodzenia
zlewniarzy i pracowników, wynagrodzenia zarządu, koszty lodu
zwożonego ze stawu w zimie zarząd dokonywał rozliczenia i wypłaty.
Ludzie byli zadowoleni mieli prawie tę samą ilość mleka, a pieniądze za
śmietankę.
Mleczarnie zarejestrowano pod nazwą Spółka Mleczarska z ograniczoną
odpowiedzialnością w Szarbi.
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Statystyka Spółdzielni za rok 1930
Spółdzielnia w Szarbi była jedną z największych na okolice liczyła 730
członków, krów zgłoszonych przez członków było 1048, punktów
odbiorczych (filii) 11, dostarczono mleka w tysiącach litrów 1626,2
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Wycieczka rolników z powiatu Wołkowyskiego
(dzisiejsze tereny Białorusi) do Szarbi 1925 r.
25 sierpnia 1925 r. w gazecie „Dziennik Białostocki” ukazał się artykuł
poświęcony wycieczce Wołkowyskiego Okręgowego Towarzystwa
Rolniczego do dawnego powiatu Miechowskiego.
Treść artykułu:
„Znakomite gospodarstwo Wierzbińskie (skąd pochodzi znana odmiana
żyta tej samej nazwy), nasienne gospodarstwo Tow. „Granum” w
Łyszkowicach, oraz braci Kleszczyńskich w Polanowicach, dały
uczestnikom pojęcie o poziomie najkulturalniejszych naszych
warsztatów rolnych.
Natomiast wieś Szarbia, gdzie trzydziestu kilku gospodarzy małorolnych
(od 3 do 12 ha), zorganizowało się (przy pomocy doskonale pracującego
Miechowskiego Tow. Rolniczego) – pod względem pracy
kulturalno-oświatowej i gospodarczej – wywarła na uczestnikach
WIELKIE WRAŻENIE jako wzór pracy małorolnych. Dom Ludowy, Kółka
rolnicze, Koło młodzieży, Koło gospodyń wiejskich, Kasa Spółdzielcza,
mleczarnia Spółdzielcza – oto szereg instytucji społecznych i
gospodarczych w Szarbi. Wycieczka w której wzięło udział 55 osób
prawie ze wszystkich gmin powiatu, w tem delegaci Sejmiku
Powiatowego, Kółek rolniczych, Związku Osadników, Związku
nauczycieli ludowych – będzie miała niewątpliwie wpływ na rozwój pracy
społeczno-gospodarczej w pow. Wołkowyskim.”
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Sąd polubowny 1925 rok
Sąd polubowny powołany na wiejskim zebraniu w Szarbi przez
mieszkańców wsi. Wybrani byli starsi szanowani gospodarze.
Sędzią został wybrany Czarnota Franciszek i dwóch ławników: Sobczyk
Andrzej i Bogacz Wojciech. Ponieważ pola wsi były w szachownicy, a
gospodarstwa 6 mórg w 7-9 kawałkach. Masę miedz – prawie, które były
wypasane przez krowy, prowadzone na powrozach przez dzieci i te
robiły szkody sąsiadom w polu.
Przy domu to kury, gęsi i świnie, robiły szkody, nie pomogły ogrodzenia
„płoty z gałęzi”. Były kłótnie i pyskówki. Były spłaty zaległe, przyznawane
w rublach, były różne pożyczki nie spłacone w markach polskich. Strona
poszkodowana, zgłaszała do sędziego, ten zapisywał, wyznaczał dzień
rozprawy, wzywał świadków, strony zeznawały. Gdy chodziło o szkody w
polu poszkodowany podawał ilość strat – o ile strona druga wyraziła
zgodę, ustalano termin zapłaty. Gdy strony się nie zgadzały, to zespół
sędziowski, szedł na teren, badał szkody i ustalał wartość strat.
Przy należnych spłatach z lat ubiegłych zapisywanych u notariusza w
rublach, zespół potrafił obliczyć wartość, opierając się na cenie pszenicy,
jej wartość, w czasie zapisu, i ta sama ilość i wartość obowiązywała w
czasie oddawania spłaty. Podobnie przeliczano wszelkie pożyczki
sąsiedzkie, pobrane w markach polskich, a oddane w złotych polskich
/ludzie nie płacili adwokatów i sądów/.
Zespół sędziowski miał uznanie, w środowisku, potrafił przemawiać do
serc i sumień. Zwaśnieni podawali sobie ręce, sprawy które szły do
Sądu Grodzkiego, były rozwiązywane w miejscu. Aż do wybuchu drugiej
wojny światowej, działał zespół sędziowski. Załatwił dziesiątki spraw,
pogodził zwaśnionych, pracował społecznie i honorowo ku zadowoleniu
stron.
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Wojewoda w Szarbi 1926 rok
Mała wioska Szarbia, jej mieszkańcy w 1926 roku przeżywali wielkie
święto spotkanie ludu wiejskiego i powitanie wojewody, który odwiedził
naszą wioskę. Ponieważ 75% ludność w latach 1920 – 1939 żyło i
mieszkało na wsi. Wsi przeludnionej, bez pracy dla ludzi i młodzieży.
Bardzo mało w latach 1920/30 było wsi w Polsce, żeby posiadały własne
domy ludowe, spółkowe mleczarnie, wspólne kółkowe sklepy czy kasy
stefczyka. Na terenie powiatu Miechów, Szarbia była wsią przodującą.
Posiadała już krowy zarodowe NCB, sporo trzody, kursy, konkursy
młodzieżowe, siewy zbóż siewnikami już poniektórzy sieją w szerokość
rzędy, próbują motyczyć pełne nawożenie, nawozów sztucznych „trzech
polówka”
Wojewoda jako gospodarz terenu, zapragnął zobaczyć wieś, spotkać się
z jej mieszkańcami w okresie przed żniwnym i wyznaczono dzień.
Już od dwóch tygodni, mieszkańcy wsi robią przygotowania, reperują
drogi, oczyszczono rowy przez wieś, aż do granic Glewca, wyrównano
walcowano /walec pierścieniowy od dziedzica z Wierzbna/ nawierzchnie,
wszędzie drogi ziemne błotne, sporządzono bramę powitalną na moście
obok Makuła - Czarnota.
Chłopi z Szarbi, Glewca, Wrońca, Wronina, Karwina zorganizowali
orszak 40 osób, na koniach w siodłach i sukmanach, powitać wojewodę.
Sukmany pożyczono od chłopów z parafii Koniusza, Luborzyca, a część
sukman pożyczono z teatru z Krakowa. Szwadron prowadził Tomczyk
Kazimierz, od rana dekorowano zielenią dom ludowy. W godzinach
popołudniowych 40 osób na koniach w Krakowskich sukmanach, witano
wojewodę przez wójta Tomczyk Piotra, przedstawicielki KGW i
młodzieży.
Wojewoda w towarzystwie rolników wsi i gość zwiedza gospodarstwa
rolne, uprawy polowe, sady u Marcińskich Piotra, Jana, Mikołaja,
Tomczyka /na wsi pola w szachownicy/.
Po zwiedzeniu gospodarstw powraca na sale domu ludowego, gdzie
kobiety z KGW zaprosiły na skromny podwieczorek.
59

Wojewoda wygłosił okolicznościowe przemówienie, dziękował za wkład
pracy mieszkańcom wsi. W czasie podwieczorku były przemówienia
gość, a młodzież z przewodniczącym Kazimierzem Czarnotą wygłaszała
stosowne wiersze deklamacje, śpiewy, pieśni narodowe.
Po wyczerpaniu programu, wojewoda podziękował kobietą za przyjęcie i
życzył dalszej owocnej pracy, wszystkim rolnikom i młodzieży.
Żegnany przez wszystkich w asyście Krakusów, odprowadzony do
granicy gminy odjechał.

Fot. Rok 1926.
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Kazimierz Czarnota
Społecznik, inicjator budowy kaplicy w Szarbi.
Kazimierz Czarnota syn Franciszka urodzony w Szarbi w 1886 roku
drugiego stycznia. Od najmłodszych lat wychował się przy rodzicach,
którzy mieli gospodarstwo rolne 7 ha we wsi Szarbia. Szkolne lata
spędził w domu, gdyż w tych latach, nie łatwo było dostać się do szkoły,
bo okupacja Carska o to nie dbała. Nauczył się czytać i pisać, dzięki
temu że ojciec Franciszek miał ukończoną 3 kl. szkołę podstawową i
syna Kazimierza, wraz z innymi chłopakami ze wsi, uczył w domu w
zimowe wieczory, bo podczas lata, nie było nawet czasu, gdyż praca w
owych czasach na roli, była dość trudna. Wszystko robiło się ręcznie.
Więc Kazimierz jako najstarszy syn, pracował z rodzicami w polu. Kiedy
był już starszy to chodził z ojcem Franciszkiem do robót budowlanych,
ojciec był cieślą. Budowali domy i stodoły, dorabiali na obrządki
gospodarskie. Będąc w latach młodzieńczych, zawsze cechowała go
skromność i uprzejmość, wobec starszych i młodzieży.
Lubił iść na wesele, potańczyć, zaśpiewać, ale zawsze skromnie i
wesoło. Dlatego był bardzo lubiany w otoczeniu, nikomu nie wszedł na
palec.
Kiedy był już dorosłym młodzieńcem, ojciec Franciszek zaproponował
mu że będzie rolnikiem, ojciec chciał mu oddać gospodarstwo rolne. W
związku z tym wypatrzył sobie dziewczynę do której jakiś czas chodził i
na pewno przyrzekał jej ożenek /tak trzeba wnioskować z późniejszych
następstw/. Bo kiedy dochodziło do konkretnych spraw, to ojcowie jego i
jej nie mogli uzgodnić spraw majątkowych, a jemu tą dziewczynę
porzucić. Wtedy Kazimierz szanując słowo jej dane, zabrał się z domu
pewnego dnia i wyjechał. Wrócił po trzech dniach, całkiem inny i
oświadczył rodzicom że: żenił się nie będzie bo złożył śluby komu
innemu. Wstąpił do III-go zakonu św. Franciszka. Zaczął nowe życie dla
Boga. Dużo czasu wolnego, poza pracą, bo dalej pracował przy ojcach,
spędzał na modlitwie, w ukryciu przed światem. Lecz bardzo był
zainteresowany wsią, chciał żeby wszystko było z wolą Bożą.
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Założył Związek Młodzieży Katolickiej i dużo pracy wkładał, żeby ta
młodzież, była w duchu Bożym wychowywana. I tym duchem wiary żył
do ostatnich dni życia swojego.
Kazimierz Czarnota był patriotą z krwi i kości, a swoją wiarę oraz miłość
do Ojczyzny starał się zaszczepiać w każdym mieszkańcu Szarbi.
W grudniu 1948 roku będąc
już bardzo chorym sporządził
swój testament. Dwa hektary
i siedemnaście arów ziemi
przeznaczył dla wsi z
wyraźnym zaznaczeniem, że
może być ona wykorzystana
tylko dla dobra wszystkich jej
mieszkańców. Po wielu
spekulacjach stwierdzono, iż
najlepszym dobrem dla małej
wioski będzie wybudowanie
niewielkiej kaplicy. Kazimierz
zlecił to zadanie
powołanemu na ten cel
Komitetowi Budowy Kaplicy
w Szarbi. W nowych,
powojennych warunkach
społeczno - politycznych
realizacja takiego zadania
nie była łatwa i mogła
potrwać bardzo długo.
Postanowiono więc, że w
razie śmierci lub choroby aktualnych członków komitetu do dalszej
realizacji jej budowy będą wybierani nowi członkowie tak aby zachować
ciągłość istnienia komitetu. Zmarł 12 września 1952 roku.
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Portret Kazimierza Czarnoty który niegdyś zdobił wnętrze kaplicy.
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Testament Kazimierza Czarnoty
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Szarbia oczami Ferdynanda Kurasia w książce
“Przez ciernie żywota”
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Sypanie Kopca 1926-1928 r.
Nasza wieś. Włościanie wsi to wielcy wyznawcy kultu religijnego
zwłaszcza do Matki Boskiej. Każdą pracę zaczynano znakiem krzyża
świętego. Chłop wyjeżdżający, przed końmi batami czynił znak krzyża.
Znakiem krzyża rozpoczynał i kończył posiłki. Tak dorośli jak i dzieci, na
piersiach pod koszulą noszono medaliki z Matką Boską Częstochowską.
W południe odmawiano Anioł Pański, kiedy kopano we wsi okopy
/sierpień 1914 r./ wojsko zajęło okopy, armaty zagrały. Ludność wsi w
strachu, a wyjeżdżała ze wsi i wracała modląc się do Matki Boskiej,
nawet ślubowano wybudować jej figurę.
Ale czas upływa, wojna czteroletnia się kończy, jeszcze wojsko Polsko
Radzieckie 1920 r. Kończy się szczęśliwie dla mieszkańców wsi, ale
zobowiązanie zostało w pamięci.
Lata 1921-1923 to czas budowy Domu Ludowego, założenia w nim
Mleczarni Spółdzielczej. Ich prowadzenie pochłonęło cały czas. Ale co
poniektórzy przy różnych zebraniach z inicjatywy Brata III zakonu
Kazimierza Czarnoty, myślą i mową o przyrzeczonym ślubowaniu,
zbudowania figury dla Matki Bożej. Trzeba tu nadmienić, że w każdej wsi
nawet najmniejszej, w miesiącu maj i październik, wieczorami przed
obrazami Matki Bożej "w formie ołtarza", na drzewie, przy dwóch
świeczkach odbywały się majówki, śpiewano pieśni kościelne, do
późnych godzin.
Pewnej niedzieli na zebraniu całej wioski, przypomniano o ocaleniu
wioski w 1914 roku również 1920 i ślubowaniu. Podjęto nowy ślub
"zobowiązanie" celem zbudowania figurki M. Bożej. Otóż postanowiono
przed Domem Ludowym zająć stare stawiska, zgórować, żeby
upiększyć, postanowiono usypać kopiec, na którym stanęła by figura.
Pracę tą nie dało się łatwo przeprowadzić, bo doły po starych stawach,
pochłonęła tyle ziemi, że trzeba było trzy lata wozić, żeby zgórować i
usypać kopiec. Ale choć tyle pracy trzeba było na to. Jednak z całą
przyjemnością i poświęceniem tej pracy się podjęto. Dla Matki Bożej
największą radością było sypanie kopca, nawet małe dzieci w
garnuszkach wynosiły ziemię na kopiec.
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Gdy ziemi już nawieziono, kopiec usypano, ogrodzono, zamówiono
piękną figurę, ofiarność na ten cel była wielka.
Na sprawienie figury opodatkowano się po 2 zł z morgi, figura 750 zł

Fot. Sypanie kopca, Zbiory rodziny Micudów.
Przeniesienie figury Matki Bożej 2020 r.
Dnia 27.04.2020 r. Mieszkańcy wsi Szarbi zebrali się, aby wspólnymi
siłami przenieść figurę Matki Bożej z starego kopca usypanego w latach
1926-1928 na nowy wyższy, dający solidne podparcie.
Przez liczne podtopienia i zamulenia figurze groziło zawalenie. Sprawa
ta nie była prosta i wymagała użycia koparki. Pod podstawę została
wmurowana dla przyszłych pokoleń „Kapsuła Czasu” zawierająca
podpisy osób uczestniczących w tym wydarzeniu.
Jednym z inicjatorów akcji był sołtys miejscowości Artur Wiśniewicz.
W pracach uczestniczyło łącznie 11 osób.
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Osoby uczestniczące w przenoszeniu figury w roku 2020:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Operator koparki - Wiesław Iwański
Sołtys - Artur Wiśniewicz
Adrian Bryła
Janusz Głowa
Dariusz Mędrek
Kazimierz Wiśniewicz
Dawid Micuda
Bogdan Piotrowski
Aleksander Kozera
Jan Boligłowa
Sławomir Samborek
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Poświęcenie figury Matki Bożej 1928 rok
Była wielka uroczystość dzień 15 lipca 1928 roku dla całej wsi,
niezapomniana na całe życie, ale szczególnie dla młodzieży, która brała
czynny udział w budowie i uroczystość. Już miesiąc przed uroczystością,
chór urządzał lekcje śpiewu, stosownego do uroczystość. Utwory własne
Kazimierza Czarnoty, jako deklamacje i inne wyszukane, młodzież z
wielką chęcią się uczyła. Młodzież męska zorganizowana w kółku
żywego różańca, przygotowała niebieskie szarfy, dla upiększenia
uroczystość, jako straż honorowa /15- naście osób/.
Żeby uroczystość wypadła okazalej, powołano komitet.
Do komitetu weszli:
Kazimierz Czarnota, Marcińska Wiktoria i Tomczyk Piotr.
Na uroczystość zaproszono z Igołomi ks. Piątkowicza Wincentego, oraz
księży z Koniuszy, Biórkowa i Wawrzeńczyc. Zaproszono z sąsiednich
wiosek przedstawicieli, żeby wzięli udział w poświęceniu figury.
Rozpoczęcie uroczystość o piętnastej, ale już od dwunastej ze
wszystkich stron, całymi kompaniami ze śpiewem, napływali ludzie, tak
że gdy przyszła godzina trzecia to już było do dwóch tysięcy ludzi.
Wreszcie punktualnie na znak dzwonka, wyruszył pochód do ogrodu.
1. Przewodniczący komitetu Tomczyk Piotr odczytała akt poświęcenia.
2. Śpiew Bogarodzico
3. Przemówienie miejscowego księdza proboszcza
4. Akt poświecenia figury, który poprzedzał śpiew Veni Creator, przez ks.
Piątkowicza
Niezapomniana chwila, która poruszyła do łez i ścisnęła serce, to chwila
odsłonięcia figury, dzwonek i śpiew. Przemawiali księża z Igołomi i
sąsiednich parafii. Pięknie przedstawili miłość Matki Bożej do nas ludzi,
a więc naszym obowiązkiem ją kochać i jej służyć.
Instruktor rolny Szczepański mówił o wielkiej miłość, do Matki Bożej,
przodków naszych, że i my powinniśmy naśladować.
Jeszcze śpiewy i wiersze.
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Po podpisaniu aktu poświęcenia figury, uroczystość zakończono
skromnym podwieczorkiem, księży i zaproszonych gość. Podczas
podwieczorku przemawiali obcy jak i swoi. Młodzież w tym czasie
śpiewała stosowne pieśni. Nastrój był bardzo miły i radosny.

Ciekawostką jest, że w dawnych latach nad głową Matki Bożej
znajdowała się areola z srebrnych monet. Niestety zniknęła w czasach,
gdy ksiądz Wasilewski rozpoczął swoją posługę. Daszek pomiędzy
rokiem 2000/2010 wykonał na zamówienie Skotarski z Wierzbna.

Figurka przed przeniesieniem początek roku 2020.
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Fot. Kopiec 2010 r.

Fot. Ogródek 2013 r.

73

Fot. Figurka 2020 r.
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Budowa grobu nieznanego żołnierza 1928 rok
Związek Młodzieży Katolickiej w Szarbi założony i prowadzony przez
Czarnotę Kazimierza, który urządzał obchody rocznic, świąt kościelnych
i narodowych, 3 maj,
11 listopada odzyskanie
niepodległość. Na zebraniu
młodzieży postanowiono obok
figury Matki Bożej usypać mały
kopiec, na nim krzyż betonowy z
napisami dat powstania wojny i
rok odzyskania niepodległość,
jako Grób Nieznanego
Żołnierza.
Upamiętniający poległych
żołnierzy z pierwszej wojny
światowej pochowanych w
Szarbi.
Kopiec budowali Sobczyk
Antoni, Micuda Franciszek i
Maria Czarwikówna.
Na cześć poległych żołnierzom
za ojczyznę.
W dniu 11 listopada składano kwiaty.
Krzyż i napisy wykonał Kazimierz Czarnota.
Data wykonania 25 październik 1928 rok
W 2019 r. podczas usypywania nowego kopca pod figurę Matki Bożej,
krzyż tymczasowo trafił pod remizę OSP, w sierpniu 2020 r. Kamil i
Adrian Bryła przewieźli go z powrotem pod figurę i umieścili u stóp Matki
Bożej.
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Ponowne założenie sklepu spożywczego 1929 rok
Po zlikwidowaniu sklepu i zmianie waluty polskiej z marki na złoty w
1927 r. w Domu Ludowym, prowadziła własny sklep p. Czarnik z Igołomi
z trzema córkami. Był to drugi sklep prywatny, pierwszy prowadził żyd o
nazwisku Szmul. W 1928 r. likwiduje sklep p. Czarnik wyjeżdża do
Krakowa, a rolnicy w Szarbi myślą już o ponownym założeniu sklepu
spożywczego. Ponieważ nowy złoty polski, wykazuje pewną stabilność,
już od wiosny 1929 roku na zebraniach Kółka Rolniczego, myślą i mówią
rolnicy o zbieraniu funduszy na założenie sklepu ponownie, w tym celu
przystępują do zapisu na członków sklepu, ustalają wpisowe i składki
członkowskie, wybierają zarząd.
Do zarządu sklepu powołano na gospodarza Marcińskiego Mikołaja,
który prowadzi książkę sklepową, towary po cenie zakupu i towary po
cenie sprzedaży, księgę kosztów i wycenia towary do sprzedaży.
Kupcem zostaje Czarnota Zygmunt, później Makuła Franciszek, sklep
przez dwa miesiące prowadził Gutkowski Jan z Glewa, następnie sklep
prowadzi Micuda Franciszek a Gutkowski zostaje zwolniony.
Zarząd polecił wpisywanie dziennego utargu w osobną książkę, ale były
trudność bo towar był wydawany za jaja bądź wpisywany na kredyt, a
potrącony za dostarczone mleko. Sklep otwarto w lipcu na górze Domu
Ludowego od zachodu, później przeniesiono na dół z południa. Każdy
członek miał prawo wstawiać do sklepu w celu sprzedaży własną
kiełbasę, słoninę czy kaszankę. Ponieważ Zapała Franciszek był dobrym
masażem, ubijano sztuki i wstawiano do sklepu.
Rolnicy przychodzili wieczorem do sklepu na pogawędki do późnych
godzin 22-23. Nie było osiem godzin pracy od 5 do 23 to sobie mogli
zjeść bułkę, parę deko kiełbasy.
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Sklep prowadzony był bardzo dobrze, do czasu wojny w 1939 r. przez
lata wojny i po wojnie. Na towarach pobieranych z hurtowni w
Proszowicach od Żydów przed drugą wojną światową otrzymaliśmy 10
do 15% rabatu i to zupełnie wystarczyło na pokrycie kosztów dowozu
towaru, płacę itp.
W sklepach spożywczych nie wolno było sprzedawać żadnej wódki,
wina, jedynie piwo. Pierwszym sklepowym od 1929 r. był Micuda
Franciszek 3 lata. Grym Tomasz pół roku, Micuda Stanisław 6 lat,
Makuła Bolesław 1 rok, Nowak Eugeniusz, Tomczyk Petronela, Kozera
Stanisław, Makuła Matylda, Makuła Stefan, Mazurek Helena, Kubik
Wiesława.
W latach 50 tych zarząd sklepu wspólnie z mieszkańcami wsi został
zmuszony do oddania sklepu, towarów i urządzeń, pod zarząd
powstałego w tym czasie /GS/ Gminnej Spółdzielni “Samopomoc
chłopska” bez żadnego odszkodowania, sklep pozostał w miejscu.
W 1958 r. sklep przeniesiono do budynku Chmieli Jana a w Domu
Ludowym zamieszkał ksiądz.
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Założenie Cegielni 1929 – 1932 r.
Ponieważ włościanie wsi Szarbia, mieli wszystkie budynki mieszkalne i
gospodarcze drewniane, kryte słomą, chylące się do upadku, planują
założyć cegielnie, chętnych było dwunastu. Wybierają zarząd, ustalają
koszty założenia cegielni. Obliczają, że na postawienie domu
mieszkalnego /na owe czasy/ wystarczy 25 tysięcy sztuk cegły.
Wydzierżawiają pół morgi /po zbadaniu gliny/ od Franciszka Wesołka w
Szarbi, przekopują w jesieni część ziemi-gliny. Na wiosnę przystępują do
ręcznego wyrobu cegły. Obliczają potrzebne drzewo, słomę i każdy
swoją część przywozi, zbudowali dwie szopy do suszenia cegły.
W pierwszym roku wypalono jeden piec cegły, na duszony ogień „miał”.
Przy podziale wypadło po dwa tysiące sztuk cegły na członka spółki. Za
to na drugi rok, zakupiono żelazną maszynę-ceglarkę, pędzono końmi.
Zrobiono cegły sporo więcej, ale pogoda niezbyt łaskawa, to znów brak
dobrego fachowca do wypalania, to ziemia nieodpowiednia. Dowóz
węgla daleki, drogi błotniste i polne, węgla – miałów potrzeba sporo.
Jeszcze próbowano w 1930 roku, fabrykować cegłę.
Przed każdym domem, tych członków znalazła się kupa cegły 10-12
tysięcy. Domu żaden nie zbudował. Cegła ludziom była potrzebna, to na
wybudowanie nowego pieca, czy poprawę komina i cegłę rozsprzedali.
W tym czasie założyli drugi zespół: Świat Antoni, Kijowski Tomasz i
szwagier, Latała z Igołomi, robili ręcznie cegłę na Światowym polu pod
Żydowem. Po trzech latach zespoły upadły.
Na polu Wesołka, po byłej spółkowej cegielni. Zarząd Mleczarni
wydzierżawił szopy i teren. W tym miejscu w latach 1931-32
fabrykowano cegłę na budowę nowej mleczarni w Szarbi,
według relacji Czesława Marcińskiego bardzo mało w tym miejscu
wyrobiono cegły na mleczarnię, mówi że większość dowożono
furmankami z Dobranowic.
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Założenie OSP w Szarbi 1929 rok
Tomczyk Piotr wójt gminy Wierzbno, był nieraz w terenie świadkiem, jak
broniła zagrożonych obiektów przez pożar, ochotnicza straż ogniowa z
Wierzbna, pierwsza w gminie, strażacy ochotnicy ze wsi Wierzbno,
natomiast konie do pożaru były dziedzica, sikawka ręczna i beczkowóz,
znajdowały się w szopie dworskiej. Wójt po przybyciu do sklepu w
Szarbi, na wieczór w którym byli rolnicy, również młodzież starsza, daje
wniosek żeby w Szarbi założyć Ochotniczą Straż Pożarną i obecni w
sklepie wyrazili zgodę. W tym celu ustalono na następny wieczór zwołać
zebranie młodzieży starszej i młodszych rolników. Następny wieczór po
majówce zgromadziło się na sali domu ludowego sporo młodzieży i
rolników. Zebranie otworzył sołtys wsi, a wójt Tomczyk wygłosił
przemówienie, podał cel i zadanie jakie ma do spełnienia straż pożarna
we wsi, gdzie zabudowa to drewno i słoma.
Następnie ustalono że na początek zapiszemy tylko 12-tu plus
naczelnik, członkowie czynni, a resztę spiszemy jako członkowie
popierający. Ustalono również składki dla członków czynnych, a większe
sumy dla członków popierających.
Zgłosili się na członków czynnych, a sklepowy Micuda Franciszek
sporządził listę członków:
Tomczyk Piotr – prezes
Nowak Franciszek s.K - naczelnik
Samborek Antoni – zastępca
naczelnika
Chmielewski Józef – adiutant
Sobczyk Piotr s. M – skarbnik
Micuda Franciszek – sekretarz

Makuła Leon – członek
Sobczyk Wiktor – członek
Głowa Stanisław – członek
Wesołek Maciej – członek
Chmiela Jan – członek
Rodak Jan – członek
Drukała Jan – członek
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Fot. Pamiątka z kursów strażackich w Proszowicach 16 maja 1930 r.
Zdjęcie udostępnione przez Piotra Samborka.
Na pierwszym założycielskim zebraniu, ustalono, zgłosić do Powiatu
Miechów i zarejestrować naszą Ochotniczą Straż Pożarną w Szarbi.
Ponieważ ani gmina, ani PZU nie daje gotówki na potrzeby straży,
ustalono że najprzód zakupimy hełmy i pasy bojowe. W tym celu
postanowiono urządzić parę zabaw, w celu zdobycia funduszy na zakup
hełmów.
Po urządzeniu paru zabaw z bufetem na wolnym powietrzu za zebraną
gotówkę zakupiono w Krakowie 6 hełmów mosiężnych i 12 pasów
parcianych. Już jako strażacy postanowili urządzić loterię fantową z
której byłby większy dochód, już po cywilnemu ale w pasie i hełmie, po
dwóch furmanką ruszyli po wsi, i sąsiednich wioskach za zbiórką fantów.
Ludzie chętnie dawali kurczaki, króliki, gołębie, talerze, kubki, szklanki,
garnuszki, kwiatki, zaś w sklepie dokupiło się część, zeszyty, ołówki i to
stanowiło fanty na loterię.
Wypisało się bloczki z wpisaniem fantu, i w najbliższą niedziele po
południu urządzono loterie. Fanty wymieszane, zakupił bloczek, ciągnie
fant i otrzymuje wygraną rzecz.
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Z zysku urządzonej loterii zakupiono już resztę hełmów, a resztę gotówki
postanowiono gromadzić na zakup sikawki ręcznej. Na wspólnym
posiedzeniu członków czynnych i popierających podjęto uchwałę że
zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, zaciągnie pożyczkę w Kasie
Stefczyka w Szarbi na zakup sikawki. Część gotówki uzyskamy z
dobrowolnych składek członków popierających których było sporo, a
druhowie czynni będą urządzać zabawy, żeby zaciągniętą pożyczkę
spłacić w ratach i procenty. Tak też było.
Po otrzymaniu gotówki i załatwieniu formalności, furmanką przywieziono
z Krakowa ręczną sikawkę.
Jeden z rolników sprzedał nam wóz w dobrym stanie /rafiok/ dokupiono
dwie beczki drewniane w Proszowicach, wóz przerobiono, beczki
dokręcono, Chmielowski adiutant, Kowal wóz dopasował który mógł się
nawrócić w miejscu /bezpłatnie/ już nasza straż ma dwie pary koni do
pożaru, rolnicy ochotniczo się zgłosili. W tym czasie nie było żadnej
pomocy z gminy.
Strażacy chętnie brali udział w gaszeniu pożaru nie bacząc na porę dnia
czy nocy. Jedna para koni zabierała beczkowóz z wodą, a druga
strażaków.
Po upływie roku Nowak Franciszek rezygnuje z naczelnika.
Naczelnikiem wybrano Samborek Antoniego.
Przyjęto na nowych członków do OSP:
● Sobczyk Edmund
● Świat Jan,
● Makuła Bolesław,
● Sobczyk Antoni.
Starsi pomału ustępowali, ich miejsce zajmują młodzi.
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Fot. Członkowie OSP w 1948 roku.

Fot 68. Członkowie OSP około 2010 r.
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Zarząd OSP w Szarbi 1949 r.
●
●
●
●
●

Zarząd OSP w Szarbi 1961 r.

Samborek Antoni – prezes
Tomczyk Roman – sekretarz
Drukała Stefan – gospodarz
Sobczyk Piotr – skarbnik
Drukała Franciszek – zastępca
naczelnika

● Makuła Leon – prezes
● Tomczyk Roman – naczelnik
● Makuła Stefan – zastępca
naczelnika
● Micuda Franciszek – sekretarz
● Podsiadło Jan – gospodarz
● Marciński Jan – skarbnik
● Drukała Stefan – członek zarządu
● Marciński Fryderyk – członek
zarządu

Zarząd OSP w Szarbi 1950 r.
●
●
●
●
●
●

Samborek Antoni
Tomczyk Roman
Micuda Franciszek
Drukała Stefan
Sobczyk Piotr
Drukała Franciszek

Wykaz składu osób i członków zarządu
OSP 1962 r.
●
●
●
●
●
●
●

Makuła Leon – prezes
Tomczyk Roman – naczelnik
Makuła Stefan – wiceprezes
Micuda Franciszek – sekretarz
Marciński Jan – skarbnik
Podsiadło Jan – gospodarz
Marciński Fryderyk – członek
zarządu
● Drukała Stefan – członek zarządu
● Gorczyca Edward

Zarząd OSP w Szarbi 1951 r.
●
●
●
●
●
●

Samborek Antoni – prezes
Tomczyk Roman – naczelnik
Micuda Franciszek – sekretarz
Drukała Stefan – gospodarz
Marciński Jan – skarbnik
Makuła Stefan – zastępca
naczelnika

Członkowie czynni 1962 r.

Wysłużone lata w jednostce OSP 1958 r.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Makuła Leon 29 lat
Micuda Franciszek 29 lat
Makuła Stefan 23 lata
Tomczyk Roman 20 lat
Nowak Mieczysław 20 lat
Kijowski Antoni 20 lat
Marciński Fryderyk 19 lat
Drukała Stefan 16 lat
Bryła Stanisław 16 lat
Bogacz Stanisław 11 lat
Sobczyk Tadeusz 10 lat
Świat Jan 11 lat
Boligłowa Henryk 10 lat
Mędrek Stanisław 10 lat
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Tomczyk Roman
Makuła Stefan
Marciński Fryderyk
Podsiadło Jan
Drukała Stefan
Samborek Józef
Micuda Franciszek
Bryła Adolf
Mędrek Jan
Sobczyk Zdzisław
Głowa Zdzisław
Boligłowa Henryk
Kijowski Antoni
Drukała Franciszek
Kowalski Zenon
Świat Jan

Członkowie czynni 1965 r.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tomczyk Roman
Makuła Stefan
Micuda Franciszek
Marciński Fryderyk
Głowa Zdzisław
Witulski Leszek
Drukała Franciszek
Kijowski Antoni
Mędrek Jan
Samborek Józef
Sobczyk Zdzisław
Bryła Adolf
Sobczyk Tadeusz
Świat Jan
Bogacz Stanisław

Drużyna Młodzieżowa

Wykaz członków i zarządu OSP 1969 r.
●
●
●
●
●
●
●
●

Sobczyk Zdzisław ur. 1934 r.
Głowa Zdzisław ur. 1934 r.
Piotrowski Bogusław ur. 1944 r.
Witulski Leszek ur. 1942 r.
Samborek Stanisław ur. 1942 r.
Mędrek Jan ur. 1944 r.
Makuła Józef ur. 1951 r.
Świat Fryderyk ur. 1944 r.
Nowak Albin ur. 1948 r.

●
●
●
●
●
●
●
●

Tomczyk Roman ur. 1921 r.
Makuła Stefan ur. 1917 r.
Bryła Stanisław ur. 1919 r.
Marciński Fryderyk ur. 1922 r.
Drukała Stefan ur. 1921 r.
Micuda Franciszek ur. 1910 r.
Drukała Franciszek ur. 1924 r.
Świat Jan ur. 1912 r.

Gorczyca Stanisław ur. 1950 r.
Tomczyk Jerzy ur. 1950 r.
Drukała Krzysztof
Podsiadło Józef ur. 1952 r.
Kozera Aleksander ur. 1953 r.
Jelonek Andrzej ur. 1954 r.
Olender Jan ur. 1954 r.
Marciński Kazimierz ur. 1954 r.

Opis fotografii nr. 68 - członków OSP
Fot. Siedzą od lewej: Wiesław Marciński, Andrzej Bogacz, Andrzej Jelonek,
Jerzy Tomczyk, Józef Olender, Kazimierz Marciński, Kazimierz Wiśniewicz,
Stanisław Gorczyca;
w drugim rzędzie stoją od lewej: Piotr Tomczyk, Piotr Olender, Artur
Wiśniewicz, Dariusz Mędrek, Aleksander Kozera, Jerzy Wardawa, Janusz
Micuda;
w trzecim rzędzie od lewej: Wiesław Ziółek, Janusz Głowa, Łukasz
Wiśniewicz, Kamil Sobczyk, Jakub Staniszewski, Konrad Mróz, Mateusz
Głowa, Katarzyna Kaczmarczyk, Joanna Mędrek, Mariola Hajduk, Żaneta
Jelonek, Malwina Kobas, Agnieszka Jelonek.
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Budowa Mleczarni w Szarbi 1933 rok
Budowa nowej jednopiętrowej mleczarni w Szarbi.
Uruchomiona mleczarnia w Domu Ludowym w 1924 roku była chwilowo
wystarczająca, ale przybywa dostawców, zarząd zakupił nowe wirówki,
uruchamia śmietarczarnie, już nie wystarcza trzech pracowników. Gdyż
wirowanie mleka ręcznie, wyrobów i formowanie masła w kostki ręcznie.
Już jest 7-8 wsi, już kierownik plus 6 pracowników fizycznych.
Pomieszczenia małe, ciasne. Oprócz zarządu rada nadzorcza. Na
walnych zebraniach podejmują uchwały, o potrąceniu przy wypłatach pół
grosza z litra, a to różnice niepodzielne.
Z tego tworzą fundusz, na budowę nowej mleczarni.
Kiedy w latach 1930/31 fundusz ten jest spory. Zarząd zakupuje 0,28 ha
łąki od Makuły Franciszka.

Fot. Pracownicy Mleczarni 1954 r. - Zbiory rodziny Micudów.

85

Zarząd z radą nadzorczą, ustalają cenę na przywozy pisaku z Wisły,
drzewa i żelaza z Proszowic – ogłaszają w terenie. Okres przedzimowy,
pogoda różna. W tygodniu nawieziono z Wisły piasku na fundamenty,
cement, a do tynków, żeby było taniej, zakupiono piasek żółty od
Tomczyk Piotra płacąc za wozy. Zwożą cegłę ze stacji Kocmyrzów
/transport to konie, wozy drewniane rafiaki/.
Już w roku 1930/31 po zaprzestaniu fabrykowania cegły przez zespół.
Zarząd mleczarni wydzierżawia pole i dwie szopy do suszenia cegły i
fabrykuje ręcznie cegłę na budowę mleczarni.
Główny mistrz do wyrobu cegły to Tomasz Mędrek, koszt produkcji
ponosi Zakład Mleczarski.

Fot. 2020 r. Adrian Bryła
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Trzeba wspomnieć że mleczarnia w Szarbi już posiada dziesięć
śmietarczarni a to: Żydów, Strębogorzyce, Rudno, Dobranowice, Karwin,
Równia, Górka Jaklińska, Łaganów, Czernichów.
Mleko wirowano ręcznie, skupując śmietankę, płacąc za jednostkę
tłuszczową. Pracował kierownik, sześciu pracowników fizycznych.
Pracowało trzech członków zarządu a to: prezes, zastępca, skarbnik.
Wypłatę za jednostkę tłuszczową sporządza zarząd mleczarni do
szóstego każdego miesiąca.
Po obliczeniu utargu za masło i maślankę, kosztów skupu,
wynagrodzenie pracowników, zarządu, wozaków, podatki, po wyliczeniu
jednostki tłuszczowej, zarząd i rada nadzorcza ustala co miesiąc cenę
za jednostkę tłuszczową. Po zgromadzeniu materiałów budowlanych
zarząd w 1932 roku przystępuje do budowy nowej mleczarni z
pomieszczeniem do masłowni, twarożkarni, laboratorium na górze biura i
pomieszczenie kierownika.
Lata 1932-1933 to lata wytężonej pracy przy budowie zakładu.
W październiku 1933 roku ukończono budowę.

Fot. Wnętrze mleczarni 2020 r.
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W dniu 4 listopada 1933 roku, odbyło się uroczyste poświęcenie zakładu
Mleczarskiego przez księdza Piątkowicza z Igołomi. W gronie
zaproszonych Zarząd Małopolskiego Związku Mleczarskiego i
przedstawiciele z Rewizyjnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z
Krakowa.
Zarząd i zaproszeni goście z Krakowa proponują zbieranie funduszy na
zakup lokomobili i zmechanizowanie produkcji. Koszt przyjęcia
zaproszonych gości i członków spółdzielni ponosi zakład mleczarski.
Kiedy zarząd spółdzielni budował mleczarnię, już myślał o uruchomieniu
maszyny parowej, jako siły pociągowej. Przy poświęceniu mleczarni od
władz nadrzędnych, padły słowa zachęty, żeby zmodernizować zakład.
Zbierano fundusze, a ponieważ motor spalinowy był za słaby, żeby
ruszyć wirówkę 3 tysiączkę, maselnicę. Postanowiono zakupić
lokomobile i maselnice 5 tys. litrów. Zamówiono lokomobile, aż w
Poznańskim, dowieziono w pociągu do Kocmyrzowa. Z Kocmyrzowa po
szosie wieziono w cztery pary koni, dalej drogi błotne, to w osiem par
/widok był wspaniały/ od
mostu Glewieckiego po
łąkach pod mleczarnie.
Po zwiezieniu maszyn,
dobudowaniu kotłowni,
maselnice po wyjęciu
okna ustawiono. Prezes
mleczarni mówił, że kiedy
będzie wyrób masła
zmechanizowany, to
będzie można wbić więcej
wody, w ten sposób
będzie więcej masła i
będzie się pokrywało
koszty maszyn.
Fot. Józef Migas maszynista maszyny
parowej w mleczarni
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Po dwóch latach druga wojna światowa, zaciągnięte pożyczki na zakup
maszyn zostały szybko spłacone, bez potrącenia za jednostkę
tłuszczową od dostawców. W zarządzie mleczarni od założenia 1924 r.
do czasów wojny pracowali: Marciński Piotr, Pyko Franciszek, Król
Stanisław, Sobczyk Andrzej, Wincenty Mierzwa, Albert Szczepan,
Mikołaj Marciński, Pyko Franciszek ponownie zakończył prezesowanie w
lutym 1945 roku przyjął prezesa Micuda Franciszek, skarbnik Makuła
Franciszek.
Powołani w tym dniu przez Walne Zgromadzenie członków sp.
Mleczarskiej. Micuda Franciszek pełnił również funkcję głównego
księgowego bo wysiedlony księgowy po przejściu frontu odjechał.
Mleczarnie zamknięto 1 października 1990 r.

Fot. Adrian Bryła 2020 r.
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Fot. Ściana wschodnia 2020 r.
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Fot. Mleczarnia ściana północna 2020 r.
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Fot. Drzwi północne - 2020 r.
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Fot. Klatka schodowa - Adrian Bryła 2020 r.

94

Fragment gazety mówiący o przejęciu mleczarni w Igołomi przez
mleczarnie w Szarbi rok 1943
Ciekawostką jest że w mleczarni na przestrzeni lat mieszkało kilka
rodzin:
● Sarara Krzysztof i Marianna od 1970 do 1992 r.
● Wardawa Zofia, Wiktoria, Jerzy
● Kuczkowski Jan, Stefania, Janusz, Halina, Zofia, Małgorzata,
Tomasz
W roku 2021 r. jedyną mieszkanką pozostała Kuczkowska Małgorzata.
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Budowa pierwszej remizy OSP 1934 rok
Prezes Tomczyk Piotr, naczelnik Samborek Antoni, sekretarz Micuda
Franciszek. Po przeniesieniu sprzętu mleczarskiego z budynku Domu
Ludowego, w listopadzie 1933 roku, do nowo zbudowanej mleczarni. Na
miejscu odbieralni w 1934 roku, postanowiono zbudować remizę dla
sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na wspólnym posiedzeniu strażaków i mieszkańców wsi obliczono
koszty budowy i zapasy gotówki, ustalono stawki dla członków czynnych
i popierających, postanowiono zaciągnąć pożyczkę w Kasie Stefczyka w
Szarbi. Przystąpiono do gromadzenia materiałów budowlanych, takich
jak cegły, deski, papa, cement. Wybudowano zgrabną niezbyt dużą
remizę. W sierpniu 1934 roku urządzono piękną uroczystość,
zaproszono księdza Piątkowicza z parafii Igołomia i sąsiednie straże
Wierzbno, Karwin.
Ksiądz poświęcił remizę i sprzęt, by szczęśliwie i długo służył ludziom,
urządzono przyjęcie dla gość. Po uroczystościach urządzono zabawę
taneczną, na dochód straży, zabawę zakończono małą bójką młodzieży
sąsiedniej.
W 1935 roku naczelnikiem Straży Pożarnej w Szarbi był Tomczyk
Kazimierz, prezes ten sam. W sezonie letnim w 1935 roku nasza
jednostka, bierze udział w zawodach w Proszowicach, w których to
zawodach startują wytypowane jednostki, przez Komendę Powiatową z
Miechowa.
Pierwsze miejsce zajmuje straż z Chodowa, nasza jednostka
zajmuje 7 miejsce.
W roku 1936 ponownie obejmuje stanowisko naczelnika straży
Samborek Antoni, a jego zastępcą Sobczyk Edmund. W roku 1936 straż
w Szarbi, bierze znów udział w wielkich zawodach w Łyszkowicach,
zajmując 3 miejsce.
Następnie w 1937 roku startuje nasza jednostka w zawodach w Igołomi,
zajmuje 2 miejsce.
W roku 1938 wstąpili do straży młodzi druhowie jak: Tomczyk Roman,
Marciński Fryderyk, Nowak Mieczysław, Drukała Stefan.
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W roku 1939 zostaje wybrany na naczelnika Jan Rodak, który pełnił tę
funkcje do 1945 roku.
Z polecenia władz okupacyjnych, wszystkie młode roczniki, od 20-go i
niżej, na czas wojny, zostały zwolnione z Ochotniczej Straży Pożarnej,
dobrano starsze roczniki i pełniono warty nocne, po 4-6 strażaków i tyleż
cywilów w każdą noc, strażacy posiadali legitymacje, wolno im poruszać
się w nocy. Przez cały czas okupacji, działalność straży ograniczało się
do pożarów i wart nocnych, zarzucano współpracę z policją, przy
wyszukiwaniu ukrywających się ludzi przed wywozem na roboty do
Niemiec.
Był przypadek że przy okazji gaszenia pożaru we wsi Wronin u Łoja
Jana, żandarmeria niemiecka kieruje lufy karabinów w cios strażaków,
nie pozwala gasić ognia, ponieważ oni podpalili to gospodarstwo, bo w
nim kilka dni, melinowała grupa partyzantów A.L. Komendanta
Tatarskiego, ale wycofali się.

Fot. Zbiory Wł. Nowaka
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W 1945 jednostka nasza bierze udział w pogrzebie Komendanta
Powiatowego ze Słomnik do Miechowa, który został rozstrzelany przez
niemców na błoniach w Słomnikach.
Na walnym zebraniu Rodak Jan w 1946 roku, rezygnuje z funkcji
naczelnika, a Tomczyk Piotr z prezesa.
Naczelnikiem zostaje wybrany Makuła Stefan, a prezesem Gorczyca
Edward, zastępcą naczelnika Tomczyk Roman.
Rok 1947 dnia 24 lutego na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
następuje zmiana zarządu. Prezesem zostaje wybrany Samborek
Antoni, naczelnikiem Tomczyk Roman, zastępcą naczelnika Makuła
Stefan. Zmiana na stanowisku, między Makułą a Tomczykiem, na
życzenie byłego naczelnika Makuła Stefana, na wgląd, że Tomczyk
Roman w 1946 roku w maju ukończył kurs 4 tygodniowy dla naczelników
w Proszowicach.

Fot. Lata - 60 te.
Roman Tomczyk z żoną
Matyldą i dziećmi.
Najwyższe z dzieci to
Jerzy Tomczyk,
późniejszy naczelnik
OSP Szarbia
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Poświęcenie remizy OSP 1934 r. - fragment gazety
“Życie strażackie województwa kieleckiego”
Gromada i jej wódz.
“W dniu 9.IX 1934 r. odbyło się poświęcenie remizy i narzędzi
pożarniczych O.S.P. w Szarbi pow. miechowskiego. W związku z tą
uroczystością, która zgromadziła licznych gości i sąsiednie Oddziały
O.S.P. chciałbym poświęcić kilka słów pochwały dla Zarządu O.S.P. w
Szarbi a specjalnie dla Prezesa tej straży Druha Piotra Tomczyka.
Spotykamy się często z narzekaniem na kryzys. Tem niejednokrotnie
tłumaczymy swe zaniedbanie w pracy w naszych Oddziałach. Dla tych,
co swe niedołęstwo lub nieróbstwo zasłaniać zwykli kryzysem Szarbia
dała odpowiedź: „My jesteśmy silniejsi Pokonaliśmy kryzys". To co
widzimy w Szarbi zrobiła sharmonizowana i zdyscyplinowana społecznie
gromada, zrobił zapał i ofiarność umiejętnie wyzyskane i kierowane
przez wytrawnego tej gromady wodza. Stanęła piękna remiza,
zbudowana z pustaków betonowych, obszerna, widna, kryta dachówką.
Remizę wybudowano bez zapomóg, bez zasiłków, bez zaciągania
długów. Okazały budynek stanął wysiłkiem i ofiarnością gromady.
Pracował przy budowie kto mógł, grosze dawali wszyscy. Cała gromada.
I zostało coś tych groszy na przyjęcie gości. Chcieli się swą radością i
chlubą zakończonego dzieła podzielić z drugimi. Przy suto zastawionych
stołach (precz z kryzysem) zebrało się liczne grono działaczy
społecznych i samorządowych. Przybył między innymi p. Wojciech
Gorczyca (poseł na Sejm), który w przemówieniu swem zwrócił uwagę
na wielki dorobek kulturalny Szarbi, która stała się wzorową wsią
województwa kieleckiego. Mała, zapadła w proszowskich błotach,
wioszczyna ma ładny Dom Ludowy, wzorowo postawiony i nowocześnie
urządzony budynek mleczarski oraz pięknie urządzony i starannie
utrzymany skwer ze statuą Matki Boskiej. Zorganizowanej tu straży
pożarnej daje wieś fundusze na zakup umundurowania, uzbrojenia i
taboru, a wreszcie tejże straży oddaje w dniu dzisiejszym wspaniałą
remizę.
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Budowę jej podjęto z inicjatywy skrzętnego i pełnego zapału Druha Instr.
Stefana Makowieckiego, któremu na przyjęciu nie szczędzono słów
uznania za jego prace w powiecie.
Druhowie! Jeśli Was kiedy ogarnie zniechęcenie, jeśli kryzys zmusi Was
czasem do opuszczenia rąk, przyjedźcie do Szarbi. Tu zarazicie się
entuzjazmem pracy, tu nauczycie się, jak z niczego robi się coś!
Marjan Puz. (nauczyciel w szkole w Karwinie)
Naczelnik O.S.P. Karwin.”

Fragment gazety.
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Na marginesie zawodów rejonowych w Proszowicach – fragment
gazety „Życie strażackie” sierpień 1934 r.
„Drugim przykładem silnej woli, szlachetnego uporu była ochotnicza
straż pożarna z Szarbi. Młoda straż posiadająca jedynie sikawkę i 12
mtr. węża postanawia stanąć do zawodów. Dwa lub trzy razy w tygodniu
„spaceruje" drużyna do Wierzbna odległego o 3 km. i tam ćwiczy
narzędziami miejscowej straży. Naczelnik straży Druh Sobczyk objął
dowództwo na miesiąc przed zawodami nie mając żadnego wyszkolenia
na oficera straży. A mimo wszystko straż bierze na zawodach 6 miejsce.
Strażom starszym mogą służyć dobrym przykładem. Zawody rejonowe w
Proszowicach udały się całkowicie; dowiodły, że sprawność bojowa
straży pożarnych stoi na wysokości zadania, zaś drużyny strażackie
miały piękny przykład, że przez wytrwałą pracę sprawność tę można
jeszcze powiększyć.”
Marjan Puz Naczelnik O. S. P. Karwin

Fot. Droga na Żydów 2020 r.
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Założenie oddziału Samarytanek przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szarbi 1935 roku
Powołano komendantkę zespołu i zastępcę. Mundury i berety
granatowe, spódnice czarne układane, pasy koalicyjki. Samarytanki
biorą udział w ćwiczeniach taktycznych, ze sprzętem OSP szkolenie
przeciwpożarowe, plus szkolenie obronne w czasie pożaru, szkolenie
sanitarne, gazy, maski, udzielanie pierwszej pomocy sanitarnej, w czasie
działań wojennych ratowanie oparzonych i rannych, posługiwanie się
maskami, na wypadek użycia gazów trujących przez wroga.
Samarytanki przy OSP w Szarbi przechodziły praktycznie z
pozorowanymi ofiarami, poparzonymi, zagazowanymi i rannymi, przy
udzielaniu pierwszej pomocy, tamowaniu krwi z ran, poparzonymi z
ognia, zagazowanymi, a żywymi ofiarami. Samarytanki przeszkolone
przez instruktorki z Miechowa, przez odpowiednie instrukcje, brały udział
w zawodach strażackich ze sprzętem OSP w 1937 roku w Igołomi,
zajmując czwarte miejsce, a już rok później w 1938 w zawodach w
Brzesku Nowym zajmując drugie miejsce.
Panie zapisane do zespołu:
1. Wyszogrodzka Janina
2. Chmiela Honorata
3. Sobczyk Janina
4. Tomczyk Genowefa
5. Sobczyk Adela
6. Tomczyk Janina

7. Makuła Wiktoria
8. Makuła Aleksandra
9. Świat Maria
10. Sobczyk Irena
11. Bieda Kazimiera
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Spis ludność w 1931 r.
1. Czarnota Franciszek, Wiktoria, Kazimierz, Zygmunt, Waleria, Henryk,
Cecylia, Jan, Marianna, Danuta.
2. Makuła Wiktoria, Marianna, Waleria, Józefa.
3. Sobczyk Piotr, Franciszka, Tadeusz, Magdalena, Piotr.
4. Tomczyk Tekla, Piotr, Magdalena, Genowefa, Petronela, Roman,
Janina, Władysława, Marianna.
5. Grym Katarzyna, Wiktoria, Władysław, Eleonora, Tomasz, Julian,
Zofia, Marianna, Monika, Józefa.
6. Nowak Franciszek, Marianna, Wiktoria, Teodozja, Władysława,
Mieczysław, Eugeniusz, Otylia, Janina, Stanisław.
7. Marciński Apolonia, Wiktoria, Maria, Tadeusz.
8. Głowa Stanisław, Marianna, Wanda, Magdalena.
9. Wesołek Maciej, Aniela, Wiktoria, Franciszek, Ignacy, Irena,
Marianna, Weronika, Józef, Jadwiga, Teresa, Tadeusz.
10. Marciński Jan, Helena, Franciszka, Mieczysław, Matylda, Fryderyk,
Grzegorz, Zbigniew
11. Wesołek Jan, Katarzyna, Piotr, Roman, Natalia, Józefa.
12. Bryła Franciszek, Antonina, Apolonia, Bogusława, Emilia,
Władysława.
13. Piotrowski Jan, Franciszka, Piotr, Marianna, Edward, Karolina,
Leokadia, Marianna.
14. Marciński Mikołaj, Maria, Henryk, Jan, Marian, Eugeniusz, Mikołaj,
Walerian, Lucjan.
15. Chmiela Jan, Salomeja, Teodozja, Stanisława, Honorata.
16. Marciński Józef, Jadwiga, Jan, Waleria, Izydor, Józefa, Stanisław,
Antoni.
17. Marciński Jakub, Antonina, Bolesław, Piotr, Władysława, Helena.
18. Kozera Marcin, Zofia, Aniela, Jan.
19. Nowak Mateusz, Wiktoria, Marianna, Franciszek.
20. Kijowski Tomasz, Józefa, Anna, Antoni, Marianna.
21. Wilk Antonina, Władysław, Stefan, Marian.
22. Sobczyk Marcin, Katarzyna, Piotr, Marianna, Edmund, Wiktor,
Stanisława, Danuta.
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23. Wyszogrodzki Paweł, Zofia, Janina, Adela.
24. Samborek Marianna, Antoni, Lila.
25. Nowak Antoni, Marianna, Zofia, Stanisław.
26. Świat Antoni, Marianna, Wiktoria, Władysława, Eleonora, Jan,
Stanisław, Marianna, Bronisław.
27. Sobczyk Andrzej, Magdalena, Antonina, Andrzej, Janina, Antoni,
Marianna, Adela, Teresa, Cecylia, Adolf.
28. Sarara Franciszek, Marianna, Witold.
29. Boligłowa Tomasz, Józefa, Aleksander, Genowefa, Cecylia, Henryk,
Józef.
30. Drukała Tomasz, Marianna, Franciszek, Mieczysław, Stefan,
Zenobia, Franciszek, Wiktoria.
31. Makuła Franciszek, Emilia, Wiktoria, Matylda.
32. Bieda Jan, Bogusław, Marianna, Janina, Bogdan, Kazimiera,
Marianna.
33. Makuła Maciej, Magdalena, Stanisław, Balbina, Leon, Jan,
Władysława, Bolesław, Stefan, Wiktoria, Aleksandra, Leokadia.
34. Makuła Marianna, Stanisław, Rozalia, Władysław.
35. Bogacz Wojciech, Wiktoria, Tomasz, Teodozja, Bronisław, Antoni,
Stanisław, Janina.
36. Chmielewski Józef, Władysława, Duda Jakub, Katarzyna.
37. Solarz Piotr, Marianna.
38. Pyko Jakub, Helena, Katarzyna, Helena córka, Edward, Apolinary,
Tadeusz.
39. Kozera Maciej, Marianna, Wiktoria, Leokadia, Stanisław, Helena,
Edmund, Stanisława, Apolinary.
40. Zapała Tomasz, Marianna, Józefa, Franciszek, Stanisław, Bronisław,
Janina.
41. Mędrek Wincenty, Marianna, Tomasz, Anna, Roman, Stanisław.
42. Sobczyk Andrzej, Wiktoria, Henryk, Irena, Adela, Marianna.
43. Szot Tomasz, Teodozja, Tadeusz, Stanisław.
44. Chołda Jan, Stanisława, Zdzisław, Halina, Mieczysław.
45. Król Stanisław, Marianna, Edward, Wiktor, Jan, Bronisław, Marian,
Tadeusz, Bonifacy, Mila, Wanda.
46. Puchała Franciszek, Maria, Podsiadło Stanisław, Stefania.
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Mała reforma rolna 1937 rok
Orzeczeniem Wojewody Kieleckiego z dnia 1 listopad 1937 roku.
Zatwierdzony został projekt częściowej parcelacji Państwowego majątku
Karwin. Położonego w Powiecie Miechowskim woj. Kieleckiego,
mającego urzędową hipotekę pod nazwą; Majorat-Wawrzeńczyce przy
Sądzie Okręgowym Kielcach.
W związku z powyższym i na podstawie ustawy z dnia 28.12.1925 roku
o wykonaniu reformy rolnej. Rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. i ustawy z dnia 17.03.1933 r.
oraz rozporządzenia Min. Rol. Reform Rolnych z dnia 25.07.1935 r.
wydanego w porozumieniu Min. Skarbu, o należnościach za
rozparcelowane grunty Państwowe, o Zespole Urzędów Ziemskich z
Władzami administracji ogólnej i komisji Ziemskich.
Z majątku Państwowego Karwin, wydzielono 12 ha gruntu od strony
Szarbi. Z tego przydzielono na powiększenie gospodarstw 10 ha
mieszkańcom wsi Wierzbno, a tylko 2 ha dla mieszkańców wsi Szarbia.
Najmniejsza stawka ziemi 0,5 ha dla wsi Wierzbno, a dla Szarbi po 1/4
ha. Na podział ziemi miał wpływ Wójt Gminy Wierzbno Tomczyk Piotr
„Gospodarz terenu”
Otrzymali do gospodarstwa:
● Drukała Tomasz /sołtys/ 0,25 ha
● Micuda Franciszek 0,25 ha
● Nowak Antoni 0,25 ha
● Grym Władysław 0,25 ha
● Czarnota Kazimierz 1 ha
Czarnota otrzymał 1 hektar do jego dwóch mórg. Sądzić należy, że
kierujący tą sprawą Tomczyk Piotr miał na myśli, że całość tej ziemi,
będzie oddana wsi, na cele religijne i kulturalne. Cena sprzedanego 1 ha
wynosiła 1100 zł /w złocie/ płatne do banku przez 8 lat.
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Komasacja wsi Szarbia 1938 – 1940 rok
Grunty włościańskie to pola w szachownicy, 6 mórg to 8-10 kawałków.
Były trudność z dojazdami do pól z uprawą. Paski ziemi o różnej
szerokość i długość, od 4 metrów szerokość do 400 metrów długość.
Mieszkańcy wsi ukazowej w Szarbi, zaplanowali przeprowadzić
komasacje razem ze wsią Wierzbno ponieważ grunty wsi Szarbia były
blisko Wierzbna, a Wierzbińskie pola w Szarbi.
Przeprowadzono zebranie, przedstawiciel z Powiatu Miechów
zaproszony, zapoznał zebranych, z metodą przeprowadzania komasacji
i jej kosztami. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi, wyrazili zgodę
na komasacje i podpisali protokół, na którym był wpisany komitet z
przewodniczącym Tomczyk Piotrem /wójt gminy/.
Do przeprowadzenia komasacji zaproszono mierniczego /przysięgły/
Duda Jan z Miechowa, który przystąpił do pracy już po żniwach w 1938
roku. Wraz z komitetem do klasyfikowania ziemi, wyszukali najlepszej
ziemi od I klasa u Czarnoty Zygmunta. Narzucono na plan klasy ziemi
od pierwszej do piątej /pastwiska/. Wymierzono każdy kawałek
oddzielnie. Obliczono wartość ziemi, przyjmując I kl. za 100, II kl. za 90,
III kl. za 75, IV kl. za 60 i V za 50.
Ponieważ zabudowania starej wsi gęsto, nie wystarcza każdemu ziemi
obok domu, co odważniejsi podali się do wynioski i budowy a to: Micuda
Franciszek, Wilk Władysław, Tomczyk Piotr, Kijowski Tomasz, Nowak
Mateusz, Makuła Stanisław, Makuła Leon, Bogacz Tomasz, Sobczyk
Piotr syn W.
Jeszcze od wiosny 1939 roku, mierniczy wykonuje pomiary, wylicza dla
każdego rolnika oddzielnie z tym, że już po żniwach każdy otrzyma
nową działkę, na którą się pisał. Ledwo żniwa ukończono pod koniec
sierpnia, pobór koni i ludzi do wojska. Wojna z niemcami wisi na włosku.
Już 1 września rozpoczyna się wojna. Geodeta i inni idą na wojnę.
Koniec komasacji.
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Rok 1940 mierniczy Duda wraca do przerwanej pracy komasacji w
Szarbi i Wierzbnie. Już po żniwach rozpoczyna pomiary, palikowanie –
oranie końmi nowych działek, zakopywanie betonów granicznych i
oddawanie w użytkowanie nowym właścicielom.
Komasacja przechodzi bez zgrzytów, ponieważ był czas wojenny,
okupacja, ludzie nie widzą, co ich czeka jutro, kto będzie żył. Jedynie
Tomczyk Piotr przewodniczący komitetu, miał przeprawę ze Sobczykiem
Piotrem s.W raz chce działkę pod krzyżem, to znów pod lasem. Już na
zimę obsiano na nowych działkach. Żyto, pszenicę, wywożą zatrzymany
obornik. Działki w jednym kawałku, nowa droga przy polu, łąka, strumyk
z drugiej strony. Każda działka ma plan sytuacyjny, Powiatowego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Proszowicach, otrzymanej w wyniku
scalenia i zapisany w Rejestrze gospodarstw scalonych, Państwowym
Biurze Notarialnym.

Serwituty
Wieś posiada, obok swych gospodarstw, około sześć mórg „ziemi”,
błonia, na których wypasano gęsi i cielęta, przez dzieci, chłopców wsi
ukazowej. Ziemia pośrodku wsi, strumyki i stawy. Ponieważ na tej ziemi
zbudowano w 1923 roku Dom Ludowy obok figury Maryi i dalej był staw,
który został oddany Ochotniczej Straży Pożarnej, z którego to w zimie
zakład Mleczarski pobierał lód płacąc żądaną sumę do kasy OSP.
W latach 1930, podzieliliśmy te błonia pomiędzy 21 rolników i na
działkach tych posadzono wierzby.
Przystępując do komasacji wsi ukazowej, pomyślano, że w przyszłość
zajdzie potrzeba, budowa nowej remizy, czy może kaplicy bo i takie
głosy były. Uchwałą wsi, postanowiono wydzielić z ogólnej puli około 1,2
ha błonia, obok figury i 0,30 ha za wsią w stronę Glewa. Jako należność
do zakupionej ziemi z dworu w Szarbi.
Jest jeszcze 2 morgi tak zwana /sołtysówka/ którą użytkował dawniej
sołtys /dziś ma % od zebranych podatków/. Uchwałą mieszkańców wsi
ziemia tą, oddano Ochotniczej Straży Pożarnej, którą zarząd
wydzierżawia, a dochód wpływa do kasy Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Melioracja w Szarbi
Czas wojny rok 1940 komisarze niemcy i folksdojcze, po zakładach
pracy, po urzędach, powiatowych i wojewódzkich. Interesują się
rolnictwem. Po ukończeniu
komasacji we wsi Szarbia –
Wierzbno w roku 1940 rok.
Władze Powiatowe od
spraw rolnych już w 1942
roku, polecają wykonanie
rowu melioracyjnego by
odprowadzić napływ wód,
zalewających łąki już po
większym deszczu. Kręte i
małe rowki i korzenie ze
rżniętych drzew, nie
odprowadzają wody z łąk
Szarbi – Wierzbno. Powiat
Miechów przysyła
fachowców od melioracji.
Są to ludzie wysiedleni z
gór, z Poznańskiego i
miejscowi bezrobotni.
Wszyscy biorą za łopaty i
siekiery. Rowy melioracyjne miejscami górą 4 metry szerokość, dno o
szerokość 0,70 metra.
Na mokrym terenie, boki palikowane, płotki, boki wykładane darnią, progi
z drewna twardego na spadzistym terenie. Pracujący przy rowach
otrzymują dodatkowe kartki na cukier, margarynę, wódkę i płacą
gotówką od wykopanego metra /rowu/.
Ludzie chętnie szli do roboty, wystarczyło lato, od wiosny do jesieni 1942
roku. Zbudowano rowy melioracyjne od granicy Żydowa przez Szarbie –
Wierzbno do majątku dziedzica w Wierzbnie.
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Fot. Powódź 2013 rok
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Druga Wojna Światowa 1939-1945 r.
W dniu 1 września 1939 roku Niemiecka armia uderza na Polskę, bez
wypowiedzenia wojny, na całej długość granic Państwa. Samoloty już o
godzinie piątej bombardowały Kraków Stacje i lotnisko Czyżyny, a czołgi,
artyleria i piechota atakuje i zdobywa granice Państwa.
Żołnierz Polski walczył mężnie, z wiązką granatów szedł na czołgi, z
karabinu ręcznego strzelał do samolotów wroga.
Wierzył Władzą Polski sanacyjnej, że jesteśmy silni, mamy najeżony kraj
lufami karabinów maszynowych, że mamy dobrze uzbrojonych przyjaciół
na zachodzie, Anglia, Francja, że guzika nie damy. W walce patrzyliśmy
na zachód, że już nasi sojusznicy, jadą na pomoc, a to tylko eskadry
bombowców, ale niemieckich. Ludzie gnani strachem z miast i wsi, od
granic zachodnich, uciekali na wschód. Samoloty rzucały w tłumy
uciekinierów bomby, w końcu lotem obniżonym kosiły z karabinów
naszych. Bombardowały pociągi, miasta, miasteczka i wsie, nawet tory
kolejowe.
Armia Polska stawiała opór, ale pod przemocą broni się i wycofuje do
granic na wschodzie i wpada w ręce armii Radzieckiej i do obozu.
Armia Radziecka zajęła wschód po Bug. Część żołnierzy udaje się uciec
z obozów tymczasowych, część żołnierzy armia radziecka przekazała
armii niemieckiej.
Niektórym udaje się zbiec z pociągów wiezionych do Rzeszy.
Część żołnierzy ukrywa się po lasach, a otoczeni przez Niemców,
dostają się do niewoli.
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W wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku brali udział:
Ze służby czynnej:
● Witulski Stanisław ur. 1915 r. st. sanitariusz
● Zapała Jan z Posądzy ur. 1914 r. st. strzelec
Z rezerwy, żegnani przez żony i dzieci:
● Czarnota Zygmunt ur. 1900 r. st. saper
● Samborek Antoni ur. 1901 r. artyleria
● Micuda Franciszek ur. 1910 r. kapral dowódca drużyny
Z rezerwy kawalerka:
● Makuła Bolesław ur. 1910 kapral
● Sobczyk Edmund ur. 1919 kapral
● Gorczyca Edward ur. 1912 kapral
● Nowak Franciszek ur. 1909 st. ułan
Pełnili służbę w 12 pp Kraków, 8 pp Lublin, 26 pp Gródek Jagielloński,
53 pp w Stryju, 48 pp Stanisławów.
W czasie walk Czarnota Zygmunt i Witulski Stanisław dostali się do
niewoli niemieckiej, Makuła Bolesław internowany do Rumuni. Pozostali
rozbrojeni przez Armię Radziecką, ucieczką z obozów, odzyskali
wolność i wrócili do domu. Jeszcze kilku z rezerwy miało wezwania na
dzień 6-8 września „za późno”.
Jak Polska długa i szeroka, ludzie w kościołach i krzyżach przydrożnych,
modlą się, aby Bóg uchronił ich od powietrza, głodu, ognia i wojny.
Na całą Polskę spadły pożoga, śmierć, cierpienie i strach. Naród
obdarzył uczuciem, żołnierzy, kwiat młodzieży, która musiała czynić
ofiarę z życia, krwi i trudu nieludzkiego, bez szansy na zwycięstwo.
Po napadzie Niemiec Hitlerowskich, ogarnął wszystkich polaków
/cywilów/ wielki strach. Opuszczali wsie, miasta, domy, majątki, starzy,
młodzi i dzieci, z zachodu uciekali na wschód. Był ogólny płacz, lament
w tym upokarzającym marszu.
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Szły gromady i przez naszą wieś, jak pisze Kazimierz Czarnota, że i
naszym mieszkańcom, udzielił się ten strach. Zbierali się w gromady,
radzili co czynić. Strach był wielki.
Postanowili, że pierwsza grupa, ale tylko mężczyźni wyruszyła o
godzinie 3 po południu, druga grupa wyszła wieczorem, a ostatnia grupa
o godzinie 3 po północy. Odprowadzeni przez żony, siostry i matki, które
po ich odejściu, poszły do ogródka pod figurę Matki Bożej, znaleźć ulgę,
pociechę i ratunek w nieszczęściu, w której modlitwie błagały Maryję o
ratunek i zostały wysłuchane.
Bo grupa pierwsza doszła do wsi Żerkowic do jednego rolnika, że będzie
nocować, druga grupa co wyszła z wieczora też doszła w to samo
miejsce i trzecia grupa poszła po północy też trafiła do tego samego
rolnika /brat Boligłowy Tomasza/.
Nie wiedząc o sobie, wszyscy spotkali się razem. Zastanawiają się, a bój
się zaczął w Proszowicach. I ktoś rzuca pytanie, gdzie my pójdziemy i po
co? Wracać do domu!
Spodobało się to wszystkim, bo Bóg kierował ich myślami. Była wielka
radość z powrotu ojców, braci i synów. Nie wrócili tylko żołnierze z wojny.
Jeszcze większa radość była, gdy upłynęło trzy miesiące, a powrócili z
wojny i ucieczki.
I my Szarbianie widzimy w tym jawną opiekę Bożą.
Niech Maryja Króluje nadal w ogródku i całej wsi, bo Maryja zawsze
wysłucha i pocieszy.
Nie wrócili żołnierze z niewoli niemieckiej:
Witulski Stanisław i Czarnota Zygmunt, dopiero w 1942 r.
Czarnota zwolniony z powodu choroby żołądka, a Witulski uciekł przez
zieloną granicę.
W drugiej wojnie światowej brali udział w 1939 r.
● Świat Stanisław ur. 1915 r. służba czynna
● Zapała Tomasz ur. 1900 r. saper rezerwa
● Świat Jan ur. 1912 r. piechota rezerwa
● Marciński Mikołaj ur. 1913 r. piechota rezerwa
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Zdjęcie lotnicze Szarbi 1945 r. źródło: Bojowe Schrony Proszowice
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Zdjęcie lotnicze 1945 (inny miesiąc i perspektywa)
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Konspiracja – Wrzesień 1939 – Okupacja
Po upadku Państwa Polskiego działacze polityczni nie mogli pogodzić
się z tragedią, jaka spotkała naród Polski. W miesiącu utracił
niepodległość. Władza silna zwarta opuściła Polskę. Generał Sikorski już
w grudniu 1939 r. Nakazał utworzenie organizacji czysto wojskowej, pod
nazwą ZWZ - Związek Walki Zbrojnej.
Na terenie gminy Wierzbno, po zakończeniu działań wojennych,
organizowaniem konspiracji zajął się młody energiczny podchorąży
zawodowy Migas Jerzy. Nawiązał kontakty z byłymi oficerami
organizując ZWZ. Na terenie gminy powstają trójki polityczne, tworzące
tak zwany /ROCH/ Ruch Oporu Chłopskiego.
W Szarbi na przewodniczącego trójki: powołano Jana Banacha czł.
Sobczyk Wiktor i Boligłowa Tadeusz.
W lipcu 1940 roku Micuda Franciszek były dowódca drużyny z wojny
obronnej w 1939 roku /ukończona szkoła podoficerska KOP pułku
Wołożyn w 1934 r. im. Króla St. Batorego/
pierwszy wstępuje w szeregi ZWZ pod pseudonimem „Gwóźdź”
organizuje do konspiracji pięciu innych a to: Nowak Franciszek, Tomczyk
Roman, Makuła Bolesław, Sobczyk Andrzej, Nowak Antoni.
Na dowódcę drużyny powołano Bolesława Makuła pseudonim „Nóżka”.
Przysięgę odebrał Jaskulski Jan ps. „OSA” w byłej zakrystii.
W latach 1941-1942 wstępują w szeregi: Marciński Fryderyk, Wilk
Marian, Sobczyk Jan, Zieliński Wacław, Makuła Stefan.
W latach 1943-1944
Bryła Stanisław, Nowak Mieczysław, Kijowski Antoni, Świat Bogusław,
Bieda Bogusław, Witulski Stanisław (po ucieczce z niewoli), Świat Jan,
Sobczyk Piotr, Makuła Leon, Drukała Franciszek
Sanitariuszkami Zielonego Krzyża:
Bieda Maria, Wyszogrodzka Adela, Tomczyk Janina, Makuła Aleksandra
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W latach 1942 powstają dwie organizacje „BCH” i „AK” z początkowej
organizacji ZWZ. Prawie w każdej wsi były oddziały partyzanckie od 10
do 40 ludzi. Broń ich to przechowywana z I i II wojny światowej, bądź
własna, czy zdobyta na wrogu. Początki konspiracji, to zdobywanie
broni, szkolenie partyzantów, którzy nie służyli w wojsku, zapoznanie z
bronią.
Na terenie gminy zorganizowano trzy plutony bojowe:
I pierwszy pluton dowódca Jaskulski Jan ps. OSA z AK
II drugi pluton dowódca Rojek Stanisław ps. Ptaszek z BCH do którego
należała jedna nasza drużyna, po przepisaniu się z AK do BCH, a jej
dowódcą był Micuda Franciszek ps. Gwóźdź
III trzeci pluton pod dowódcą Wcisło Mieczysława ps. Gołąb z AK.
Dowódcą konspiracji był Krzeczek Stefan ps. Łoś do której wchodziły
w/w plutony.
W 1943 roku na terenie gminy były dwa oddziały
dywersyjno-sabotażowe:
I pierwszy pod dowództwem Tekielskiego Stanisława ps. Wisiara z BCH.
II drugi oddział pod dowództwem Jaskulskiego Stanisława ps. Orlik z
AK. W skład którego wychodził Tomczyk Roman, Marciński Fryderyk,
Wilk Marian, Sobczyk Jan.
Rok 1943 przyniósł pierwsze oznaki klęski III Rzeszy. Zaczynają być bite
na wszystkich frontach. Polski Ruch Oporu gminy Wierzbno nasilał
swoją działalność.
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Zrzut broni w Wierzbnie
Opis z kroniki:
Wiosną 1943 roku do Szarbi przybyła pierwsza grupa sześciu ludzi
uzbrojonych od majora „Skały” która została zamelinowana na 2
tygodnie u Marcińskiego Jana. Od wiosny 1944 roku, zaczęły się ostre
przygotowania do wielkiego zrzutu broni, koło lasu wsi Wierzbno –
Karwin.
21 na 22 maja 1944 roku, został dokonany rzut, gdzie przyjęto
30 wozów konnych, broni, amunicji w kontenerach na spadochronach.
Odebrano 6 skoczków, między nimi Generał Okulicki ps. Niedźwiadek,
Kobra. Broń została rozwieziona i zachowana do przygotowanych
bunkrów, w kilku wioskach, część była zachowana u Wilka Władysława,
Makuła Leona w Szarbi. Do osłony dróg i terenu rzutu, byli żołnierze
konspiracyjni tutejszej gminy. Dowódcą placówki rzutu był por. Krzeczek
Stefan d-ca kompanii „Widliczka”.
Po kilku tygodniach broń z rzutu rozmieszczono do punktów i do lasu,
Generał Okulicki, został zakwaterowany na parę dni u Marcińskiego
Jana w Szarbi.

Fot. Stodoła w której w 1944 r. nocował gen. Okulicki, zbiory rodziny
Marcińskich.
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Fot. Gospodarstwo Jana i Heleny Marcińskich, zbiory IKP

Fot. Jan i Helena Marcińscy
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Ze wspomnień Fryderyka Marcińskiego z 1993 roku:
“Był maj 1944 roku. Ja byłem wyznaczony do zbierania zasobników.
Furmanki czekały w pogotowiu. Był tam też mój ojciec Jan. Środek nocy,
czekamy. Wpatrujemy się w ciemność. Nagle jest! Słychać samolot, a po
chwili jakieś 20 metrów ode mnie osiada spadochron. Pochwalony Jezus
Chrystus. Witajcie Bracia na własnej Ziemi!. Staliśmy jak zamurowaniu,
łzy się z oczu lały. Dziwne uczucie, nie do opisania. Nie da się
zapomnieć. To musiał być generał Okulicki. Chociaż do końca nie
wiedziałem, kto to był. Konspiracja.”
Źródło: 24ipk.pl
Dowódca Baz Zrzutowych Jerzy Migas w następujący sposób
opisał przebieg wydarzeń:
“W dniu 14 maja otrzymaliśmy z radia londyńskiego znak o odbiorze
zrzutu. W tym dniu samoloty jednak nie nadleciały. Czekaliśmy dalej.
Nadszedł ostatni dzień okresu wyczekiwania.
W dniu 21 maja o godzinie 15:15, a następnie o godzinie 21.15 z
głośnika radioodbiornika popłynęła pieśń “Maszerują strzelcy” - znak że
samoloty wyleciały z bazy.”
Przy Lesie Wierzbińskim, na drodze w kierunku wsi Szarbia, ustawiło się
osiem furmanek konnych, a w “koszu”bazy umieszczeni zostali żołnierze
z elektrycznymi lampkami sygnalizacyjnymi. Lampki wyznaczały znak
krzyża, który ustawiony był zgodnie z kierunkiem wiejącego wiatru. Na
najwyższym, w stosunku do terenu, miejscu znajdował się żołnierz z
silną lampą do sygnalizacji alfabetem Morse’a.
Wszyscy czekają w napięciu. W powietrzu cisza. Dopiero o godzinie
00.37 do uszu dociera daleki warkotu samolotu. Samolot zbliża się pada
rozkaz “Sygnał świetlny w górę”. Sygnały przekazywane są alfabetem
Morse’a. Rozpoznanie dwustronnie stwierdzone. Żołnierze ustawieni w
kształcie krzyża świecą lampkami. Samolot dwukrotnie dolatuje do
“kosza” placówki “KOS”. Lecą zasobniki i paczki.
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Po nim pojawia się drugi samolot, który z wysokości około 2000 stóp
dokonuje zrzutu sześciu skoczków, a następnie zasobników i paczek. Na
nierównym polu wznoszącym się lekkim skosem w kierunku lasu, rosną
ziemiaki, utrudniające poruszanie się skoczków, którzy ciągną za sobą
białe czasze spadochronów. Skoczkowie całują ziemię. Uściski rąk. W
grupie skoczków zebranych pod lasem jeden wyraźnie kuleje. Doznał
kontuzji stopy przy lądowaniu. Teraz siedzi i odpoczywa. Na zrzutowisku
wyłapywane są zrzucone z samolotu pojemniki.
Płk. Okulickiego i towarzyszącego mu por. Golarza odprowadzają do
pobliskiej Szarbii żołnierze: Fryderyk Marciński, Roman Tomczyk oraz
Jasia Tomczyk.
Zatrzymali się w domu wójta Tomczyka. Tymczasem pchor. Jerzy Migas
otrzymuje od pchor. Jerzego Biechońskiego meldunek następującej
treści: “Samochody z żandarmami z Proszowic minęły Posądzę i
pojechały w kierunku Krakowa”. Z meldunku wynikało, że Niemcy nie
wiedzą o zrzucie w Wierzbnie i pojechali fałszywym śladem w kierunku
pozorowanym przez samolot. Zgodnie z obowiązującymi zasadami
konspiracji samoloty po dokonaniu zrzutu miały obowiązek pozorowania
dalszych zrzutów w miejscowościach odległych co najmniej o kilkanaście
kilometrów od właściwych zrzutowisk.
Po odebraniu i rozwiezieniu paczek i pojemników na “meliny” pchor.
Migas udał się do Szarbi do domu wójta, gdzie wydał rozkaz
Fryderykowi Marcińskiemu, aby doprowadził skoczków do gospodarstwa
Marcińskich, położonego nieco dalej od głównej drogi i bardziej
bezpiecznego od domu wójta. Pobyt cichociemnych - płk. Okulickiego i
jego towarzysza lekarza por. Golarza w gospodarstwie Marcińskich
został dokładnie opisany przez Fryderyka Marcińskiego:
“Tu do nas Niemcy nie zapuszczali się. Nie było dróg. W tłustej
proszowickiej ziemi konie grzęzły powyżej kolan. Kiedyś w tym miejscu
był dwór Slaskich. Mój pradziad kupił to gospodarstwo od Feliksa
Slaskiego, generała ziemskiego, który dowodził kosynierami w bitwie
racławickiej.
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Wśród kosynierów wyróżnił się Bartosz Głowacki z pobliskich Rzędowic.
Tu na szlaku kościuszkowskim znalazł się sto pięćdziesiąt lat później
Generał Okulicki, który tak samo jak Kościuszko podążał do stolicy
Polski Warszawy, aby stanąć na czele powstania narodowego. Powrót
generała Okulickiego z ziemi włoskiej do Polski był początkiem walk
partyzanckich na ziemi proszowickiej”.
Fryderyk Marciński był żołnierzem oddziału partyzanckiego
dowodzonego przez Antoniego Iglewskiego, ps. “Ponar”. “Jako żołnierz
AK jestem dumny z tego, że w moim gospodarstwie przebywał bohater
narodowy, dowódca AK Generał Okulicki. Z okresu spotkania z
generałem zapamiętałem Jego żołnierskie konspiracyjne zachowanie.
Na propozycję mojego ojca rozgoszczenia się i nocowania w naszej
najlepszej domowej izbie gość powiedział krótko: “Będę spał w stodole.
Tak będzie lepiej i dla Was i dla mnie”.
Na niedzielny obiad matka przygotowała
potrawy z kury - rosół i mięso z
ziemniakami. Po posiłku Generał
podziękował słowami: “Nie spodziewałem
się, że w Generalnym Gubernatorstwie
zjem tak smaczny obiad.” Może to była
grzeczność a może rzeczywiście
smakował Mu ten polski chłopski rosół.
Sam pochodził ze wsi niedaleko stąd - w
prostej linii nie więcej niż 25 km za Wisłą
z Bratucic koło Bochni”. Po dwóch dniach
pobytu cichociemni opuścili gościnny dom
Marcińskich i zostali odwiezieni przez
sierż. Krzeczka do Żębocina.”
Fragment Informatora Muzeum im.
Generała Leopolda Okulickiego
opracowanego przez Bronisława
Orzechowskiego 1999 r.
Fot. Od lewej Jerzy Migas około 1982 r.
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Partyzantka – dwa i pół tygodnia w Szarbi Wolna
Polska
Po otrzymaniu większej ilość broni z rzutu, partyzanci zaczęli
likwidować, w lipcu 1944 roku posterunki żandarmerii w Brzesku
Nowym, Słomnikach, w wyniku
tej walki, żandarmeria wycofuje
się, a partyzanci wkraczają do
Proszowic, do Kazimierzy
Wielkiej. Między innymi
wkracza oddział dywersyjny
„Orlika” a w nim Tomczyk
Roman, Marciński Fryderyk i
inni.
Powstaje w tym czasie tak
zwana Rzeczpospolita
Proszowsko-Kazimierska, w
obronie Proszowic oddali swoje
młode życie Jan Lubaszek,
Ryszard Lodowski z Wierzbna.
Pierwszego sierpnia 1944 roku,
wybuchło powstanie
Warszawskie. Wszyscy
mężczyźni, konspirowani
zostają na dłuższy czas nocami skoszarowani w pewnych punktach.
W tymże czasie przybywa do Szarbi do gospodarstwa Tomczyka Piotra,
oddział majora „Skały” sztab Bat. 106 dywizji kryp. „Maria” Dowódcy
Antoni Skąpski ps. Malina, Edward Skowski ps. Korniec, Migas Jerzy ps.
Kruk, Kocuj Marian „Maryna”. Zastępca dowódcy Ostrowski ps. „Roman”
Wymienieni oficerowie zajmowali się szkoleniem młodych żołnierzy,
posługiwanie się nowoczesnym sprzętem i uzbrojeniem.
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Oddział ten urządził ze stodoły Tomczyka Romana koszary, a na
podwórku została ustawiona kuchnia polowa i przez całe dwa i pół
tygodnia w Szarbi była też Wolna Polska.
W tym czasie dowództwo melinowało u Zapały Tomasza kapitan
„Malina” u Tomczyka porucznik „Kruk” porucznik „Tetera”, porucznik
„Roman” u Pająka Zygmunta kolporter „Grunwald”, przez ten czas
patrolowano teren wsi Szarbia i wsie sąsiednie, przez partyzantów.
Ćwiczenia odbywały się w Szarbi, koło lasku i cmentarza Biedy
Bogusława.
Koniec sierpnia 1944 roku z terenu Igołomia gdzie stał duży oddział
Niemców, po wcześniejszym skontaktowaniu się Migasa ps. „Kruk” z
kimś z terenu Igołomia, zostaje przyprowadzonych trzech Niemców
uzbrojonych i umundurowanych przez Migasa, Tomczyk Romana.
Zakwaterowani u Marcińskiego Jana, przez kilka dni, później
odprowadzeni do polskich oddziałów w lasach Sancygniowskich.
Byli to żołnierze pochodzenia polskiego, uciekli z armii niemieckiej.
W roku 1944 w budynku szkolnym w Glewcu prowadzona była szkoła
podoficerska /kursy/ uczyło się kilkunastu młodych partyzantów z BCH i
AK. Były też prowadzone kursy sanitariuszek pol. Zielonego Krzyża.
Nauczyciel Jan Kulpa zorganizował na terenie, tajne nauczanie szkoły
średniej.
W tym roku odbył się w szkole w Karwinie, zjazd całego powiatu
Miechów inteligencji ludowej i wszyscy partyzanci gminy Wierzbno.
Referaty wygłosili: Zastawny Józef, Boligłowa Stefan, Kulpa Jan, Guzik
Józef
Temat: kultura – oświatowe wsi, społeczno – polityczne i komunikaty z
nasłuchu radiowego. W tejże szkole otrzymywaliśmy opaski BCH
dowódcy drużyn.
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Z początkiem sierpnia 1944 r. po wybuchu powstania w Warszawie,
zarządzone zostało pod lasem Wierzbińskim, koncentracja z gminy
Wierzbno, wszystkich oddziałów partyzanckich tak BCH i AK utworzono
pełną kompanie bojową, pod dowódcą por. Krzeczek Stefana miała być
dozbrojona i wyruszyć na pomoc walczącej Warszawy. Do wymarszu nie
doszło.
W styczniu 1945 roku podczas ofensywy Radzieckiej, w Górce
Jaklińskiej partyzanci stoczyli walkę z oddziałem Wehrmachtu.
Część ich zginęła, inni rzucili broń i poddali się, ci później zostali
wyprowadzeni i zwolnieni. Podobna walka toczyła się w Łaganowie,
w wyniku nierównej walki, padło 3 partyzantów. Po bitwie pod
Proszowicami, niemieckie oddziały, rozbite przez armię radziecką,
mniejsze grupy Niemców, były rozbrajane przez partyzantów.
Podobna grupa Niemców została zaatakowana przez partyzantów z
Szarbi obok domu Tomczyka Piotra. Akcja nie udała się ponieważ
Niemcy wytrawni w bojach, potrafili wykręcić się z zasadzki.
Wystrzelili kilka pocisków z pięści przeciwpancernej, demolując
dwa mieszkania u Tomczyka. Ofiar w ludziach nie było.

Fot. Dom Piotra Tomczyka pod Glewem
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Zakończenie wojny
Dnia 14 stycznia 1945 r. rano wjeżdżają do Wierzbna i naszej kolonii,
tabory wycofujących się wojsk niemieckich.
Zajmują mieszkania dla żołnierzy, a suszarnie tytoniowe i boiska w
stodole dla wozów i koni, “Kuchnia polowa u Bujaka”. Mimo wycofywania
się, sprzęt i konie czyste. Po całodziennym wypoczynku tabory opuściły
miejsce postoju. Odgłosy artylerii było słychać coraz bliżej. Dwa dni
później, Niemcy już w Proszowicach, Koniuszy, już w Posądzy ich działa
strzelają. Już strzela bateria w Wierzbnie. Już w Glewcu ustawiają
działa. W kilka godzin artyleria radziecka niszczy parę samochodów “z
żołnierzami” koło dworu w Wierzbnie, wycofujących się wojsk
niemieckich. Pociski artylerii radzieckiej rozrywają się na koloni w
Wierzbnie, wywołując popłoch i ucieczkę mieszkańców z koloni do
Szarbi. Niemcy kierują się na Wisłę-Kraków. Noc na 17 stycznia to duży
ruch wycofujących się wojsk niemieckich, zwijanie polowej linii
telefonicznej.
Dnia 17 stycznia około godziny 8 rano, od wschodu, od Karwina, ciągnie
tyraliera w białych płaszczach wojsk radzieckich, pytają o wroga. Za nimi
kompania wojsk - dowódca zatrzymuje się z aparatem w mieszkaniu
Micudy. Podaje do dowództwa o miejscu swego pobytu, z meldunkiem o
nieprzyjacielu. Szły kompania, za kompanią przez pola i rowy, od
Karwina przez pola Makuły, Króla, Marca na Wąsów. Artyleria i
samochody to przez mosty i drogi. Mieszkańcy Szarbi wychodzili na
naszą kolonię, żeby zobaczyć armię radziecką, ale wkrótce wracali,
ponieważ pojedynczy żołnierze radzieccy, szli przez wieś i zabierali
konie ze stajni, które wódką trzeba było wykupić. Jeszcze do późnych
godzin nocnych było słychać odgłosy walki z południa za Wisły.
Następna noc spokojna, życie wraca do normy.
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Pomimo zakończenia wojny nie wszystkie ugrupowania złożyły broń.
Czekając na rozkazy Rządu Londyńskiego, robili wypady na
spółdzielnie. Odwiedzali i naszą Mleczarnię, co dwa trzy miesiące.
Zabierali gotówkę z kasy i masło. Gotówki było najwyżej do dwóch
tysięcy. Kontygenty cena masła 14,50 zł. Masło było często, robili,
wzywając maślarza Drukała Jan i palacza Zielińskiego. Za pas
transmisyjny żeby nam nie zabrali, zmusili nas do złożenia okupu 10 tys.
zł /na tą sumę nie dali pokwitowania/. Na zebraną gotówkę z kasy i
masło, zostawiali pokwitowania, które zabierała milicja przy spisywaniu
protokołu. Zarząd pracuje, w dzień rządzi władza ludowa, w nocy
uzbrojone bandy, ale zarząd nie miał kłopotu ze strony władz.
Przyjeżdżali furmanką od strony Wisły 10-12 ludzi w polskich
mundurach, broń krótka i długa. Zawsze przychodzili do prezesa Micuda
Franciszka i skarbnika Makuła Franciszka. Dość grzeczni ale groźni.
Tak było do lipca 1946 r.

Fot. Rok 2020
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Ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych i okupacji niemieckiej Miejscowość Szarbia
„Skutki zarządzeń władz okupacyjnych (terror) w stosunku do ludzi:
godzina policyjna
Lokalne zarządzenia władz okupacyjnych w celu sterroryzowania
ludność i poniżenia godność narodowej:
Wywiezienie rodziny żydowskiej w ilość 4 osoby do Getta
Na terenie gromady Szarbia był jeden woledojcz, który zajmował
stanowisko komisarza w okręgowej Mleczarni w Szarbi, w celu
kontrolowania dostawców mleka (…) i rozpijanie ludność wódką, był
nadany przez władze okupacyjne nazywał się Kamiński Stanisław
pochodził z okolic Oświęcimia”
Powstanie ankiety: 1945-1946
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Projekt budowy Kaplicy 1946 rok
Dnia 4 listopada 1946 roku protokół Nr. 1 Niezwykłego zebrania
gospodarzy wsi Szarbia przy udziale 41 osób, 4 nieobecnych
usprawiedliwionych. Zebranie otworzył Kazimierz Czarnota słowami:
Obywatele, Bracia! Jesteśmy oddaleni od kościoła 6 km, drogi błotniste,
dzieci i chorzy, chowają się bez księdza. Dlatego zebrani dziś tak licznie
z natchnienia Bożego z potrzeby duszy. Wysuwamy projekt budowy
kaplicy w Szarbi, w której by mogła odprawiać się Msza Święta.
Myśl że ta kaplica skupi jak matka, nową parafię. To skupienie, kilku
wiosek wokół Szarbi, ci również daleko mają do kościoła, a do Szarbi
jeden kilometr. Mamy ziemię i miejsce nadające się pod budowę kaplicy.
Kazimierz Czarnota wspomniał że chętnie odda swoje 2,17 ha ziemi, że
wieś ma sześć mórg, też odda na ten cel, na utrzymanie księdza. A więc
Bracia! O jeden ołtarz, o jeden kościół więcej.
Następnie Tomczyk Piotr w gorących i wymownych słowach, postawił
sprawę budowy kaplicy, jako czyn Wielki i Bogu miły i ludziom
pożyteczny. Bo tylko kościół może wychować obywateli.
Przedstawił projekt takiej kaplicy i w przybliżeniu kosztorys. Postawił
potrzebę opodatkowania się 50 kg pszenicy z morgi, przez trzy lata, bo
taki czas, termin budowy ustalono.
Zebrani po uzgodnieniu, postanowiono opodatkować się po 75 kg
pszenicy z morgi i wszelką pomoc konną i ręczną przy budowie.
Przystąpiono do wyboru komitetu, powołano 10 osób z których przez
tajne głosowanie, wyłonił się komitet a to:
Kazimierz Czarnota – przewodniczący
Micuda Franciszek – sekretarz
Marciński Mikołaj - skarbnik
Na członków komitetu:
Tomczyk Piotr, Banach Jan, Sobczyk Wiktor, Król Stanisław, którym
powierzono i oddano w ręce prowadzenie budowy kaplicy.
W pierwszej kolejność postanowiono wnieść prośbę do kurii w Krakowie
o pozwolenie na taką budowę, za pośrednictwem księdza kanonika.
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Na następnym zebraniu wsi, ustalono przywieść 100 fur piasku z Wisły,
4 wozy na parę koni, zbierać gotówkę na wapno i cegły. Ustalono
miejsce pod kaplice.
Z dalszych protokołów wynika, że kanonik polecił sporządzić do kurii:
1 prośbę o zezwolenie na budowę Kaplicy.
2 plan, szkic tej planowanej Kaplicy.
Plan kaplicy narysował Marciński Tadeusz. Kaplice buduje się: prywatne,
pół prywatne, pół publiczne i publiczne. Postanowiono budować
publiczną. Wszelkie dokumenty oddano w ręce księdza kanonika
Samolej Piotra z par. Igołomia.
Po upływie roku ks. Kanonik przekazał nam informacje kurii z Krakowa,
że kuria nie pozwala budować kaplicy w Szarbi, z braku księży,
warunków itp.
Ksiądz dodaje że parafia Igołomia i sąsiednie są małe i biedne, a kaplica
w Szarbi, jeszcze je zmniejszy i trudność powstają, ponieważ nasza
wioska i sąsiednie, należą do dwóch diecezji i czterech parafii.
Wiadomość tą ze smutkiem przyjęli.
Zebrani oddają sale Domu Ludowego, na tymczasową kaplice publiczną.
Kazimierz Czarnota polecił prosić Boga w modlitwie o zaczęcie i
doprowadzenie do końca tak wzniosłego celu. Godzono się że sprawy
gospodarcze ciężkie, ale może za lat pięć choćby i dziesięć budowę
ukończyć.
Zebrań wsi i komitetu odbyło się osiem wieloprotokołowych, ostatnie z
dnia 4 grudnia 1948 roku.
Kuria nie dała zezwolenia na budowę, ale i nie odmówiła, wniosek,
komitet oświadcza że nie rezygnujemy i postanawiamy nadal czuwać, by
kiedy się da wznowić sprawę budowy kaplicy i żeby książkę z
protokołami oddać sekretarzowi Micuda Franciszkowi, troskliwie
przechować i drugim w razie śmierci przekazywać. Złożyli podpisy:
Czarnota Kazimierz, Tomczyk Piotr, Micuda Franciszek, Banach Jan,
Król Stanisław, Sobczyk Wiktor.
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Fot. Fundamenty budowanej nowej Kaplicy, Szarbia 2020 r.
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Wiara mieszkańców
Od niepamiętnych czasów, starsi należeli do kółka żywego różańca przy
parafii. Po zbudowaniu Domu Ludowego w 1923 roku, Kazimierz
Czarnota, organizuje młodzież i starszych w kółka różańcowe po 15
osób, na sali odmawiają różaniec, wymieniają tajemnice. Niektórzy
zaczynają wyśmiewać, aż ktoś dnia 2 października 1926 roku, wyrywa
obraz Matki Bożej z ołtarzyka i podarł w kawałki.
Ale to jeszcze mocniej zmobilizowało do nabożeństw.
Już dnia 15 lipca 1928 roku, odbyło się uroczyste poświęcenie figury /w
ogródku przed Domem Ludowym/ N.M.P
Dnia 15 sierpnia 1931 roku, poświęcenie się mieszkańców wsi Szarbia,
Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa.
Dnia 13 sierpnia 1933 roku, połączenie 10 kół żywego różańca w unię,
nadzoruje Kazimierz Czarnota, co miesiąc zmiana tajemnic, co niedziela
różaniec i za okupacji w różańcu szukano pociechy.
Dnia 7 lipca 1946 roku, Uroczystość poświęcenia mieszkańców wsi
Szarbia i parafii Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii M.B.
Dnia 25 czerwca 1950 roku, mieszkańcy wsi Szarbia, obchodzili
uroczystość poświęcenia ołtarza, który mieszkańcy zbudowali wspólnym
kosztem, a poświęcenia dokonał ks. Samolej Piotr z par. Igołomia.
W dniu 6 sierpnia 1950 roku, pierwsza msza święta na sali, Domu
Ludowego w Szarbi.
Uroczystość wielka prawie historyczna. A przygotowanie do tej
uroczystość było już od dawna.
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Pogrzeb Kazimierza Czarnoty 1952 rok
Po długiej i ciężkiej chorobie urodzony 2.01.1886 roku dnia 12 września
1952 roku zmarł wielki czciciel M. Bożej, a pogrzeb w dniu 14 września
/niedziela/.
Przed wieczorem złożony w trumnie, został wyniesiony przez okno, na
ramionach młodzieży męskiej. Niesiony na sale Domu Ludowego, do
sali, w której już za jego życia, odprawiała się Msza Święta.
Dom Ludowy, którego był współ budowniczym zarazem jego opiekunem
i kustoszem.
Do kościoła na cmentarz do Igołomi odprowadzali go mieszkańcy wsi
Szarbia, Glewiec, Glew. Niesiono 15 wieńców od 15 róż różańcowych,
które założył i prowadził. Sporo wieńców z napisami wsi sąsiednich. Szli
pieszo ojcowie o spękanych rękach, szły matki i siostry, tych których
prowadził do kościoła, uczył religii, przygotował ojców, już ich dzieci do
pierwszej komunii świętej.
Uczył miłość bliźniego, miłość do Chrystusa i jego Matki. Kiedy trumna
na ramionach młodzieży ruszyła w ostatnią drogę, a głos dzwonka na
Domu Ludowym, który wzywał za jego wolą, trzy razy dziennie na Anioł
Pański, swym głosem dźwięcznym, dawał wiadomość, że odchodzi od
nas na wieki, wielki człowiek, prawy i szlachetny, który uczył śpiewu
młodzież pieśni kościelnych i narodowych. Założył Stowarzyszenie
Katolickie, założył dużą bibliotekę, urządzał przedstawienia amatorskie,
pielgrzymki. Pobudził do życia III Zakon o. Franciszka. Różańcem
opasał całą wieś.
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Wszystkie swoje siły poświęcił młodzieży. Dążył do zbudowania kaplicy
w Szarbi, ale z przyczyn niezależnych za jego czy nas – zbudować się
nie dało. To nagroda za wierną służbę Maryi, naszych przodków, a
szczególnie śp. Kazimierza Czarnoty. Zadaniem naszym jest,
przekazywanie naszemu pokoleniu, żywą wiarę ojców naszych.

Fot. Grobowiec Kazimierza Czarnoty w Igołomi, źródło ikp24
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O pracy społecznej ojców !
Zanotowałem pracę ludzi z zaboru carskiej Rosji z lat 1900-1950
mieszkańców wsi Szarbia. Ludzi zaangażowanych w pracach
społecznych w wolnej Polsce, przy zakładaniu Kółka Rolniczego, przy
budowie Domu Ludowego, mleczarni spółdzielczej, przy zakładaniu
sklepów Kółka Rolniczego w 1918 i 1929 roku, Kasy Stefczyka, przy
budowie cegielni i ich prowadzeniu.
Budowano celem poprawienia warunków gospodarczych i życiowych,
dla siebie i swych rodzin. Zakładano Spółdzielnie, celem wyrwania się
od inicjatywy prywatnej i celem wytwarzania lepszego produktu,
uzyskania wyższej ceny.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kazimierz Czarnota, który
wszystkie swoje siły poświęcił młodzieży. Kochał ją i wśród niej
pracował. Jego ojciec Franciszek, który uczył czytać i pisać młodzież
męską. Tomczyk Piotr, który był wójtem gminy Wierzbno 25 lat,
Marciński Piotr, Marciński Mikołaj, Sobczyk Andrzej, Marciński Jan, Król
Stanisław, Czarnota Zygmunt, Drukała Franciszek, Wesołek Maciej,
Rodak Jan, Samborek Antoni, Wyszogrodzki Paweł, Nowak Franciszek
z młodszych Sobczyk Piotr, Sobczyk Wiktor, Makuła Leon, Micuda
Franciszek, Głowa Stanisław, Makuła Bolesław, Nowak Franciszek s.M.
I wielu innych wymienionych, może mniej ale chętnie pomagali przy
budowie: Sobczyk Edmund, Wilk Władysław, Micuda Stanisław, Chmiela
Jan, Kijowski Tomasz, Świat Antoni, Sarara Franciszek, Boligłowa
Tomasz, Bogacz Wojciech, Chmielewski Józef, Pyko Franciszek, Zapała
Tomasz, Mędrek Tomasz i inni..
Zasługują na wyróżnienie Koło Gospodyń: Marcińska Wiktoria, Bieda
Marianna, Wyszogrodzka Zofia, Marcińska Helena, Tomczyk
Magdalena, Sobczyk Antonina, Boligłowa Józefa, Drukała Marianna,
Makuła Emilia, Zapała Józefa, Czarnota Wiktoria, Micuda Maria, Grym
Eleonora i Zofia.
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O pracy społecznej ich synów
Mała wieś Szarbia, nie widać jej było za rozrośniętych wierzb, każdy
deszcz zmieniał jej drogę w bajoro, odcinał ją od świata. Ale ludzie tu
mieszkający, świadomi wartość jakie stworzyć może wiele pokoleń,
wstecz sięgające dzieje rodzinne, wartość nie w zasobach materialnych
liczących, a cechach charakteru i umysłu. Znaleźli swoją drogę do
świata, na równi z pracą rolniczą. Stałą działalność oświatową i życie
kulturalne. Nie porzucając swojej rodzinnej wsi, mając pełne poczucie,
uczestniczenia w tworzeniu naszej współczesność. Bo nawet na pustym
polu wyrosnąć potrafi drzewo, jeśli korzenie ma dostatecznie rozległe i
mocne, by silnie się nimi w swoją ziemię wszczepić.
Ojcowie przygotowali dzieci do pracy i życia w taki sposób jak sami byli
wychowywani. Chęć działania to pamiątka po naszych ojcach i
dziadkach. Oni dali nam ambicje. To że nam się ciasno robi, gdy na
własnym podwórku, jest wszystko zrobione i chcemy wyjść dalej poza
swój dom.

Fot. Kaplica około 2010 r.
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Budowa Remizy OSP 1949 – 1952 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Szarbi kontroluje wsie: Glew, Glewiec,
Wąsów, Czernichów.
Posiada sprzęt: 1 - sikawka ręczna, 1 - beczkowóz drewniany,
3 - odcinki węża tłocznego, 1 - odcinek ssawny, 3 - drabiny, 2 - bosaki,
1 - latarka, 1 - trąbka, 1- syrena ręczna, 16 - hełmów, 10 - pasów, 4 toporki, 17 - rogatywek, 17 - mundurów, kilka wiader.
Czynną służbę pełnią dwa konie Stanisława Bryła, które na dźwięk
ręcznej syreny odrywane od ciężkiej pracy na roli, pędzone gnają do
remizy.
Komitet budowy remizy: Prezes Samborek Antoni, naczelnik Tomczyk
Roman, zastępca Makuła Stefan, sekretarz Micuda Franciszek,
członkowie Drukała Stefan, Sobczyk Piotr, Marciński Fryderyk, Drukała
Franciszek.
Rok 1949 w kwietniu na Walnym Zebraniu, zapadła decyzja rozbiórki
starej i małej remizy, a wybudowanie nowej o wymiarach 14,5 na 9,5 m.

Fot. Lata 50-te
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Do budowy przystąpiono rok później i budowano w latach 1950 – 1952.
Budowę rozpoczęto za gotówkę z własnej kasy straży ze zbiórek od
mieszkańców wsi i uzyskanych z zabaw. Po uzyskaniu zgody od
Państwowej Centrali z Krakowa, na zakup drewna u górali.
Po sporządzeniu planów na budowę remizy i doręczeniu do PZU w
Miechowie, otrzymano 150 tys. złotych na zakup materiałów
budowlanych.
W 1954 roku remiza została wybudowana, w stanie surowym. Tylko
uderzenie pioruna niszczy jej wierze, do suszenia węży. Na czas
budowy, sprzęt straży pożarnej, umieszczono w szopie Zakładu
Mleczarskiego. Rok 1955 jednostka straży pożarnej, została
przekwalifikowana z typu KN na KM ponieważ otrzymała motopompę
M800, którą w 1956 poświęcono przez ks. parafii Igołomia.
W uroczystościach poświęcenia motopompy i zabawie brało udział 14naście OSP a to: Szarbia, Wierzbno, Karwin, Żydów, Glewiec,
Czernichów, Górka Jaklińska, Więckowice, Tropiszów, Igołomia, Złotniki,
Strębogorzyce, Dobranowice i Rudno Dolne.
Remiza znajdowała się po lewej stronie wjazdu do mleczarni.
Zbudowana z drewnianych desek obitych blachą. W późniejszych latach
pełniła funkcję garażu ks. Wasilewskiego.
Rozebrana w latach 90 ze względu na zły stan techniczny.

Fot. Druhowie z Szarbii - poświęcenie motopompy 1958 r.
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Fot. Poświęcenie motopompy 1956 r.
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Fot. Budynek remizy lata 90.
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Sprawa Budowy Kaplicy - protokół zebrań komitetu
budowy kaplicy
5 sierpień 1950 – Mieszkańcy wsi Szarbia orzekli, że oddamy sale Domu
Ludowego, na wyłączną Chwałę Bożą, odprawianie Mszy Świętej,
również i mieszkania znajdujące się nad kaplicą.
6 sierpień 1950 – Pierwsza Msza Święta
12 wrzesień 1952 – Zmarł Kazimierz Czarnota, pole jego użytkowała
rodzina. Brat jego Zygmunt, z tego wydzierżawił 1 morgę Witulskiej
Janinie, a 3 morgi użytkował jego zięć Nowak Mieczysław. Komitet
zapisany w testamencie nie korzystał z tej ziemi.
2 październik 1955 – Odbyło się zebranie komitetu u Micudy. Ustalono
czynsz dzierżawy z 4 mórg pola po 150 kg zboża z morgi, zlecono
przewodniczącemu komitetu Czarnocie Zygmuntowi sporządzić umowy
z dzierżawcami na trzy lata, wniosek Zapały Jana, żeby to pole
użytkowała rodzina Czarnotów, po opłaceniu czynszu.
Na żadne umowy, ani zapłatę z dzierżawy, zięć Czarnoty Mieczysław
Nowak się nie zgodził i pole użytkowali.
Komitet powołuje na członka honorowego, budowy kościoła w Szarbi
ks. Czuja w Warszawie i postanawia zwrócić się do księdza Czuja o
udzielenie pomocy przy budowie kościoła w Szarbi, o uzyskanie
pozwoleń od władz świeckich i kościelnych, na wysłane pismo z kurii w
1948 roku.
13 maj 1956 rok – Zaproszono na zebranie przedstawicieli z sąsiednich
wiosek. Zaproszono ich z testamentu Czarnoty Kazimierza. Żeby Ci
przekazali do swoich mieszkańców, zebrali podpisy, celem uzyskania
zezwolenia na budowę kościoła. Zaproszeni przyrzekli, przeprowadzić
zebrania i zebrać podpisy. Protokół podpisali: Witulski Władysław,
Godzała Władysław, Marzec Jan, Caba Bolesław, Świat August, Wypych
Wincenty i kilku ze wsi.
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15 grudzień 1956 rok – Czarnota Zygmunt zapodał zebranym, że czas
jest którym można zacząć budowę kościoła i podał sprawę pod rozwagę.
Następnie Czarnota Zygmunt, Tomczyk Roman i Marciński Fryderyk,
złożyli sprawozdanie z rozmowy z księżmi w Warszawie, gdzie byli
delegowani.
Na tym zebraniu wybrano nowy komitet ponieważ już starszych
brakowało.
W głosowaniu tajnym powołano: Czarnota Zygmunt, Tomczyk Roman,
Bryła Stanisław, Micuda Franciszek, Marciński Fryderyk, Zapała Jan,
Świat Jan, Pająk Zygmunt, Witulski Stanisław, Bogacz Stanisław,
Drukała Stefan, Marciński Jan. Później dołączyli: Klęk Natalia z Karwina,
Migas Jerzy z Krakowa.
Na przewodniczącego komitetu powołano Czarnote Zygmunta, zastępcę
Marcińskiego Fryderyka, sekretarza Micude Franciszka, skarbnika
Marcińskiego Jana.
Na zakup materiałów do budowy kaplicy, zebrani sami orzekli ile mogą
wpłacić a to:
Stanisław Bryła, Tomczyk Roman, Marciński Fryderyk, Mędrek Tomasz
po 1000 zł
Marciński Jan, Drukała Stefan, Micuda Franciszek, Świat Jan, Witulski
Stanisław, Samborek Antoni, Bogacz Stanisław po 500 zł.
Zapała Jan, Nowak Antoni, Sobczyk Piotr, Komenda Jan, Kowalski
Zenon, Pająk Zygmunt po 300 zł
Radzono nad wykończeniem sali remizy OSP i zamienienia jej na
kaplice.
Celem uzyskania większego boiska sportowego, postanowiono na tym
zebraniu, wymienić działkę ziemi Witulskiego Stanisława pod
mleczarnią, za działkę gromadzką, obok Podsiadłego Stanisława.
21 lipiec 1957 rok – Na zebraniu wiejskim powołano Pająk Zygmunta
członka komitetu do pełnienia funkcji kościelnego przy kaplicy i domu
ludowym. Nadzór nad figurą i ogródkiem, z pomocą dziewczyn. Za wyżej
wymienioną pracę, ustalono stawkę 7 kg pszenicy na rok z domu,
wysyłanie furmanek po księdza do Igołomi co drugą niedziele.
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Pierwszą mszę świętą w nowej kaplicy odprawiono 12 maja 1957 r.
Brały w niej udział osoby z 18 wiosek i złożyli dobrowolną ofiarę 4100 zł.
Wszelkie sprawy z budową i nabożeństwami w kaplicy w Szarbi załatwia
w kurii Migas Jerzy. Wydelegowano do ks. w Igołomii Migas Jerzego,
Tomczyk Romana, Micuda Franciszka celem ustalenia dnia poświęcenia
kaplicy. Po długim namyśle księdza, pojechał do kurii i ustalono
poświęcenie na 13.10.1957 r.
Ponieważ mamy już 7 kompletów szat liturgicznych z Chicago w
Ameryce a ze składek wsi zakupiono kielich z pateną i puszką srebro
złoconą. Wydelegowano Micudę i Zapałę do Częstochowy po zakup
monstrancji. A Marcińskiego Fryderyka, Tomczyk Romana, Czarnotę
Zygmunta do kurii w celu załatwienia spraw związanych z poświęceniem
kaplicy. Postanowiono na dzień poświęcenia kaplicy zakupić fisharmonie
sprawą tą zajeli się Marciński Fryderyk i Tomczyk Roman.
Jest dużo roboty w koło kaplicy, ustalono że codziennie po 10 osób i
dwóch z komitetu będzie przychodziło do pracy.
12 listopada 1957 r. - Na zebraniu wsi wydelegowano do Krakowa do
Infułata w sprawie nabożeństw w Szarbi co niedziele Migas Jerzego,
Tomczyk Romana, Micuda Franciszka. Do komisji rewizyjnej za Sobczyk
Wiktora powołano Micuda Franciszka. Kasa w przychodach 81292 zł w
rozchodach 82417 zł, zaległość 3600 zł.
Zakupiono deski na remont powały w Domu Ludowym. Zakup pieców do
zachrystii i kuchni na górze. Wykonanie komody na szaty liturgiczne
zlecono wykonać firmie: Witulski Stanisław i Stępa Stanisław, z drewna
twardego.
8 stycznia 1958 r. - Wydawanie obiadów dla księży z Igołomii
odprawiających nabożeństwa zgłosili się: Bryła Stanisław, Marciński
Fryderyk, Tomczyk Roman. W celu zdobycia funduszy na różne zakupy
do kaplicy, spisano umowę z zarządem mleczarni w Proszowicach na
łamanie lodu i zwózkę do mleczarni w Szarbi i tą pracę wykonano przez
mieszkańców wsi, a gotówkę wpłacono do Kasy Komitetu.
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W dniu 26 stycznia urządzono na sali Domu Ludowego opłatek i zlecono
sekretarzowi Micudzie Franciszkowi spisywanie protokołów z każdego
posiedzenia a Tomczyk Roman ma się dowiedzieć ceny figury NMP,
pieniądze przysłała pani z Ameryki.
9 luty 1958 r.- Jedna Pani z USA przysłała dolary na zakup statuły św.
Józefa. Ponieważ my już tą figurę mamy to wartość tej figury wpisano na
tą panią a zdjęcia jej wysłano. Za tą gotówkę zbudowano ołtarz serca
Jezusowego. Tomczyk Piotr nakreślił pokrótce przebieg budowy jak i
ofiary za oceanu, które więcej warte niż nasza cała budowa, że sprawa
którą żył Kazimierz Czarnota, została wprowadzona w życie.
Za pieniądze zaś przysłane od drugiej osoby z USA, zlecono zakupić
statuę M. Bożej w Krakowie, na miejscu dorobić postument i drążki do
noszenia przez młodzież męską. Zdjęcie tego obrazu wysłano
ofiarodawczyni. Po zakup obrazu wydelegowano Bryła Stanisława,
Pająka i Klękową.
26 maj 1958 r.- Sprawozdanie z wizyty u Arcybiskupa w Krakowie, złożył
Tomczyk Roman, kuria udzieliła zezwolenia na zarejestrowanie komitetu,
a na naszą prośbę, żeby co niedziela odprawiano msze święte
arcybiskup dał słowo, że najpóźniej do końca września dadzą nam
księdza na stałe.
Piach pożyczony od Piotrowskiego Edwarda na remont kaplicy
postanowiono dowieźć z Wisły w dniach 27-29.05.1958 r.
W ilość 15 wozów za pożyczone 10 wozów. Odprowadzenie wody z
rynny kaplicy postanowiono zrobić 28.05.1958 r.
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Fot. Szarbia 1962 r. źródło Bojowe Schrony Proszowice
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Fot. Szarbia 1962 r. źródło Bojowe Schrony Proszowice
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Budowa i poświęcenie Kaplicy w Szarbi
Wiosną 1955 roku na zebraniu Straży Pożarnej i mieszkańców wsi
Szarbia. Na tym wspólnym zebraniu, przypomniano listopad 1946 roku.
Gdzie był wysuwany projekt budowy kaplicy w której mogłaby odprawiać
się msza święta przywożąc księdza. Sprawa została odłożona na czas
stosowniejszy.
Na dzisiejszym zebraniu, zapadła uchwała, żeby z niedokończonej
remizy strażackiej zbudować kaplicę publiczną. W czasie zebrania
została wytypowana delegacja która miała pojechać do Warszawy do ks.
Wacława Radosza, który w tym czasie, pracował w dziale gdzie
decydowano o budowie kościołów. Ksiądz ten w czasie okupacji był w
partyzantce u „Tysiąca” w lasach Sancygniowskich znany był Migasowi
Jerzemu i Marcińskiemu Fryderykowi.
Wydelegowano trzech ludzi: Migas Jerzy, Marcińskiego Fryderyka i
Tomczyk Romana.
Od księdza Radosza usłyszano słowa na koniec rozmowy, że zezwoleń
na budowę kościołów nie wydajemy, bo nie wolno, ale dodał,
poczekajcie z rok bo idzie odwilż, to wykorzystamy tą okazję.
I tak się stało bo w 1956 roku jednostka Straży Pożarnej w Szarbi,
przekazuje niewykończoną remizę dla wsi na kościółek czyli dużą
kaplicę.
A wspólnie wieś ze strażą, budują w miesiącu tymczasową zastępczą
drewnianą remizę.
Powołano komitet budowy: Czarnota Zygmunt, Tomczyk Roman, Micuda
Franciszek, Marciński Fryderyk, Marciński Jan s.M, były wielkie trudność
w uzyskaniu zgody na budowę kaplicy z kurii w Krakowie, ponieważ
wszelkie podania do kurii, szły przez Ks. proboszcza par. Igołomia
Samoleja Piotra, który był przeciwny budowie kaplicy i prośbę załatwiano
odmownie. Wreszcie Migas Jerzy miał znajomego księdza w kurii i przez
niego doszło do porozumienia i uzyskano zezwolenie z kurii.
Był wielki entuzjazm, cała ludność naszej wioski zabrała się do pracy.
Spełniły się marzenia naszego brata Kazimierza Czarnoty i naszych
ojców. Że w miejscu gdzie głos dzwonów nie dochodzi, stanie dom Boży
i będzie odprawiana żywa ofiara Mszy Świętej.
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Zwożono piasek z Wisły, cement, deski. Wzmocniono mury filarami,
dobudowano ganek, drugie wyjście, zakupiono blachę na pokrycie
dachu.
Z desek zrobiono sklepienie i wybito pilśnią. Sporządzono ołtarz,
zbudowano chór „pomieszczenie dla śpiewających”. Prace stolarskie
wykonali Witulski Stanisław i Stępa Stanisław z Wrońca.
Przystąpiono do tynkowania ścian i malowania, sporządzono posadzki.
Zakupiono z Częstochowy monstrancje, zakupiono kielich w Krakowie.
Członkowie komitetu i inni mieli sporo wyjazdów za materiałami i
przyborami, ale nikt nikomu nie płacił diet, ani zwrotu kosztów.
Już w końcu maja 1957 roku otwarto kaplicę pod wezwaniem Królowej
Korony Polskiej /3maj/.
I odprawiono w niej pierwszą Mszę Świętą przez Dziekana z
Raciborowic.
Fot. Lata
50/60
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13 października 1957 roku
Kaplica jako publiczna została przez Biskupa Niemczewskiego z
Metropolii Krakowskiej poświęcona. Witał jego Zygmunt Czarnota.
Była to wielka uroczystość. Już od rana ciągnęły tłumy ludzi z
okolicznych i dalszych wiosek.
A ks. biskup w Igołomi przesiadł się z samochodu na pojazd konny z
powodu błotnistych dróg.
Od poświęcenia kaplicy w każdą niedzielę przyjeżdżał ksiądz prefekt z
Igołomi. W mszach św. uczęszczali ludzie z sąsiednich wiosek, jak Glew,
Glewiec, Wroniec, Wierzbno, Żydów i część Karwina.
Między innymi przychodziła do kaplicy z przed żydowia Klęk Wiktoria,
która miała siostrę zakonną w Ameryce. Napisała do niej, że został w
Szarbi zbudowany mały kościółek, tylko że jeszcze dużo brakuje, jak
szaty liturgiczne i dużo innych rzeczy.
Tak się ciekawie złożyło, że po jednej mszy św. ksiądz z Igołomi, zwołał
komitet i oświadczył że jeśli nie kupimy sobie szat liturgicznych, to
przestanie przyjeżdżać, bo on nie będzie niszczył szat parafii Igołomia.
Dlatego stawiono nam takie warunki bo niechętnie księża z Igołomi
patrzyli na tą nową powstałą placówkę w Szarbi.
Tak się właśnie złożyło, że w jedną z niedziel, ksiądz przekazał warunki
komitetowi a już w tygodniu przyszło pięć kolorów szat liturgicznych z
Ameryki, ksiądz z Igołomi nie chciał po prostu uwierzyć, był bardzo
niemile zaskoczony.
Widząc że księża z Igołomi niechętnie przyjeżdżali do Szarbi. Komitet
kościoła w Szarbi postanowił poczynić starania do kurii, o przydzielenie
nam księdza do naszej placówki, na stałe. Powołano delegację, która
miała udać się do Arcybiskupa.
W skład delegacji powołano: Migas Jerzego, Czarnotę Zygmunta,
Tomczyk Romana, Marcińskiego Fryderyka. Za pierwszym i drugim
razem Arcybiskup Baziak, odpowiedział negatywnie, że jest to
niemożliwe.
Delegacji tej przewodził Migas Jerzy, który powiedział, że czym większy
opór, tym większe działanie i postanowiono jechać po raz drugi i trzeci i
nie ustępować, a stać przy swoim. Tak też zrobiono. Za ostatnim razem,
uzyskano zgodę biskupa Baziaka, że otrzymamy księdza.
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Fot. Ksiądz Samolej Piotr obok Biskupa 13.10.1957 r.

Fot. Procesja wokół kaplicy
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Fot. W ogródku figury M.B Infułat Niemczewicz z księżmi,
obok Czarnota, Marciński, Micuda
Tabliczka upamiętniająca.
Dawniej znajdowała się
przy bocznym wejściu do
kaplicy.
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Fot. Kaplica 2010 r.

Fot. 2013 r.
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Przybycie księdza Edmunda Wasilewskiego
Pod koniec sierpnia 1958 roku, przybył do naszej nowej placówki na
stałe ks. Edmund Wasilewski lat 45. Wieziony samochodem
ciężarowym, wraz ze swoimi meblami z Kalwarii Zebrzydowskiej na
nową placówkę. W załadowaniu samochodu i rozładowaniu pomagali
mieszkańcy wsi Szarbia: Stanisław Witulski, Bryła Stanisław, Stefan
Makuła, Stefan Drukała, Edward Gorczyca, Zygmunt Pająk, Roman
Tomczyk, Fryderyk Marciński, Jerzy Nowak, Marciński Jan.
Był to czas wielkiego zainteresowania się kościołem, księdzem.
Ponieważ tylko o tym myślano, jak stworzyć warunki mieszkaniowe
księdzu i uzupełnić braki do kościoła.
A warunki były ciężkie, brak światła elektrycznego we wsi, brak drogi
utwardzonej.
Spisano umowę z księdzem, a
komitetem i mieszkańcami wsi
Szarbia, że będą wpłacać co
miesiąc składki pieniężne, do sumy
miesięcznej pensji pracowniczej
/2700zł/. Na inne potrzeby szukano
pieniędzy w ten sposób, że jak
zakupiono do kościoła jakiś
przedmiot, figurkę, chorągiew,
baldachim itp. to robiono
poświęcenie, wysyłając zaproszenia
do sąsiednich wsi i naszej o
przybycie i złożenie dobrowolnej
ofiary.
To nam stworzyło nowe fundusze.
Otrzymaliśmy przez Bank Polski trochę bonów, a w listach dolary,
zebrane przez obywatela Aleksandra Gluzickiego od polonii
amerykańskiej.
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Obywatel z Górki Jaklińskiej który po wojnie wyjechał do USA. Rajmund
i Bronisława Górscy z USA złożyli przy poświęceniu kaplicy 10500 zł.
Komitet kościelny: Czarnota Zygmunt, Micuda Franciszek, Tomczyk
Roman, Marciński Fryderyk i Jan w 1959 roku, został przez władze
powiatowe, a utrzymany w mocy po apelacji przez władze wojewódzkie
ukarany grzywną po 2500 zł każdy, za nielegalną budowę kościoła.
Ksiądz dawał ogromny przykład ludziom, dbał o Kaplicę, oraz pomagał w
różnych zbiorowych pracach na rzecz wsi. Szarbianie do dziś dnia są
wdzięczni ks. Edmundowi, że przez tyle lat swoją godnością dawał
przykład. Jak modlić się i jak kochać Boga i Ojczyznę. Ksiądz Edmund
Wasilewski zmarł 12 grudnia 1986 roku na zawał serca.
Po zakończeniu budowy kaplicy i objęcia placówki przez księdza
Wasilewskiego Komitet przestał pracować, do pomocy przy zbieraniu
pensji dla księdza czy innych świadczeń z komitetu pozostali Tomczyk
Roman, Marciński Fryderyk, Olender Józef, Pająk Zygmunt, Bryła
Stanisław.
Gdy po 20-tu latach Pająkowie z powodu wieku nie mogli sprostać
obowiązkom, przy utrzymaniu czystość i praniu bielizny, prace
utrzymania czystość w kaplicy zlecono kolejno po tygodniu kobietą, a
usługi przy nabożeństwach w niedziele i święta, pełnili kolejno co
miesiąc wyżej wymienieni. Dużą rolę w dbaniu o czystość odegrała
Stanisława Drukała która zajmowała się praniem obrusów, szat
liturgicznych, przygotowywała kaplice do świąt kościelnych, werbowała
ludzi do corocznych prac konserwatorskich takich jak malowanie kaplicy
tuż przed odpustem 3 maja.
Na pensje dla księdza w pierwszym roku ustalono po 70 zł z domu i tą
sumę pobierano na listę przez Franciszka Micudę z wypłaty za mleko co
miesiąc.

154

Po roku komitet PZPR z Proszowic zagroził ukaraniem. Więc ustawiono
skrzynkę pocztową w zakrystii i każdy w kopercie składał swoją stawkę,
później stawki podwyższano ale każdy wpłacał dobrowolnie i nie
wszyscy. Po śmierci księdza Wasilewskiego służbę przy nabożeństwach
pełnili Marciński Fryderyk, Tomczyk Roman, Olender Józef.
Po kłótni Fryderyka Marcińskiego z księdzem z Igołomii /przez zimę
odprawiali nabożeństwa w Szarbi/ któremu nie pozwolił zabrać pod
swoje panowanie, kaplicy wraz z całym majątkiem i kluczy, zrezygnował
z pełnienia służby przy ołtarzu, już przy nowym księdzu służbę pełnią
tylko Tomczyk Roman i Olender Józef.
Nowo wybrany komitet kościelny nie chce brać udziału przy
nabożeństwach.

Fot. Zbiory rodziny Tomczyków
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Składki przy poświęceniu kaplicy i sprzętu:
Rok

Wydarzenie/rzecz

Wpłaciło osób

Kwota

1957

Pierwsza Msza Święta w nowej Kaplicy

301

12645

1957

Poświęcenie Kaplicy

203

24737

1959

Poświęcenie baldachimu oraz terotronu

140

Brak sumy

1959

Poświęcenie oświetlenia w kościele

180

10670

1960

Poświęcenie serca Jezusa i ornatów

120

7100

1960

Poświęcenie figury serca Jezusa w ołtarzu
bocznym

134

6225

1961

Poświęcenie sztandaru N.M.P.

140

6710

1962

Poświęcenie chorągwi serca Jezusa
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7145

1963

Poświęcenie Stacje Drogi Krzyżowej

160

8122

1963

Odnowienie kielicha i lichwiarzy

140

8138

1965

Poświęcenie kapy i welonu białego

180

10688

1965

Poświęcenie ornatu

145

9281

1966

Poświęcenie podłogi i betonów koło kościoła

110

9360

1967

Poświęcenie chorągwi żałobnej

95

6385

1969

Poświęcenie tabernakulum

145

14860

1970

Poświęcenie konfesjonału i żyrandoli

124

15350

1970

Poświęcenie czterech nowych ornatów

84

7380

1972

Poświęcenie 6 nowych lichwiarzy

208

12770

1976

Poświęcenie ogrzewania elektrycznego (piece)

105

18050

1979

Poświęcenie ołtarza i drzwi nowych

104

16050

1977

Zebranie składki na ogrzewanie

102

13950

1978

Zebranie składki na ogrzewanie

78

16350

1978

Poświęcenie ornatu zielonego

85

16370

1979/80

Zebranie składki na ogrzewanie

68

14950

1980/81

Zebranie składki na ogrzewanie

78

27500
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Zespół Maszynowy

Lata 1960-1963, to rozwój Kółek Rolniczych, zakup traktorów i maszyn
towarzyszących. Zarząd Kółka Rolniczego to: Marciński Fryderyk,
Tomczyk Roman, Micuda Franciszek, traktorzyści to Marciński Zbigniew,
Głowa Zdzisław, Zapała Jan i inni. Za namową władz powiatowych
przystąpiono do zorganizowania zespołu maszynowego członków. Za
wpłatą 3 tys. zł jako udział i za fundusze rozwoju rolnictwa, a
wykorzystano cały. Zakupiono 3 traktory, dwie młocarnie do zboża, dwie
snopowiązałki, dwa rozrzutniki do obornika, kultywatory, pługi, brony.
Prowadzono kursy dla traktorzystów. Błotniste drogi, mokre lato, brak
garaży, spowodowało niszczenie maszyn. W żniwa traktory ze
snopowiązałką grzęzły w polu. Traktor na mokrej roli nie ruszył z
obornikiem na rozrzutniku. Traktorzyści nie wyszkoleni przez
nieodpowiednie obchodzenie się z maszynami, brakiem nadzoru. Kółko
Rolnicze nie wypracowało zysku tylko straty. Wypłacone udziały mogły
być i były odrobione przez Kółko. Traktory grzęzły na błotnistych
drogach, spalały wielkie ilość paliwa. Maszyny ulegały korozji.
Sprawa zakończyła się zabraniem maszyn przez Powiatowy Komitet
PZPR do PoM w Opatkowicach. Zabrano nawet motor spalinowy „S”
ofiarowany nam przez rolników z Warszawy.
Wszczęto śledztwo i przesłuchania, ale na skutek amnestii sprawę
umorzono.
W grudniu 1964 r. Zarząd Kółka Rolniczego żądał zwrotu choć jednego
zestawu. W tym czasie wieś po klasyfikacji i pomiarach gruntu przez
geodetów. Traktora i maszyn nie zwrócono.
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W 1960 r. w Gazecie Krakowskiej pojawił się artykuł pt. „Hej, wy konie
rumaki stalowe…”
Członkowie Kółka Rolniczego, a było ich 34 z 50 gospodarzy w Szarbi
otrzymali z Funduszu Rozwoju Rolnictwa dwa nowe niebieskie Zetory
A-25 z przyczepami, młocarnie, snopowiązałki, kultywator i dwa pługi.
Pojawienie się hałaśliwego „Ursusa” ciągnącego przyczepę wyładowaną
sprzętem rolniczym, wywołało sensację na trasie przejazdu. Poczynając
od Posądzy, poprzez Wierzbno po Szarbię,
„Zetory” - pozbawione jakiegokolwiek obciążenia, dotarły do wsi późnym
popołudniem. Pierwszymi witającymi była, obowiązkowo, liczna czerada
dzieciaków. Za nimi, nie zrażeni deszczem poczeli ściągać starsi
gospodarze pod remizę strażacką, która miała dać tymczasowe
schronienie ciągnikom, z tej racji nawet beczkowóz wyjechał na pole.
Poniżej fragment tejże Gazety Krakowskiej z 1960 r.
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Fragment Gazety Krakowskiej z 1962 r.
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Budowa dróg
W czasie trwania kółek rolniczych komitet pow. PZPR zaczął
prześladować wieś Szarbie, że to wieś klerykalna, nie idzie po linii
byłego ustroju. Wstrzymano nam planowaną budowę Domu Strażaka,
na który były już wykonane plany. Wstrzymano dotacje, którą
przeznaczyła Kultura z Proszowic.
Na złość Szarbi, powiatowe władze zaczęły nieplanowaną budowę domu
strażaka we wsi Glewiec.
W Szarbi na jakiś czas zamarło życie społeczne, Straż Pożarna
ograniczyła swoją działalność, tylko do wyjazdu do pożaru. Był to jednak
krótki czas przestoju.
Rok 1968 na jednej sesji Gminnej Rady Narodowej w Wierzbnie,
przymierzano się do budowy dróg i zaplanowano budowę w Karwinie i
Szarbi. Mieszkańcy Szarbi zaczęli poważnie myśleć o budowie drogi.
Ale już na następnej sesji, na której był sołtys Zdzisław Sobczyk,
Tomczyk Roman i Micuda Franciszek radni gminy, zostało podane do
wiadomość, że Szarbia nie weszła w plan budowy drogi, bo na miejsce
Szarbi, weszła wieś Wronin.
Po przekazaniu tej wiadomość na zebraniu wiejskim w Szarbi zawrzało.
W niedługim czasie zwołano zebranie, wspólne straży i wszystkich
mieszkańców wsi, na którym to zebraniu z miejsca postanowiono że,
budujemy drogę własnym kosztem i na własną rękę. Były głosy za
budową drogi Szarbia przez Kolonie Wierzbno, bądź Szarbia – Glewiec.
Uchwalono opłaty na budowę drogi, w sumie po 1000 zł z gospodarstwa
i 350 zł z 1 ha plus roboty ziemne.
W dniu 25 marca 1968 na ogólnym zebraniu wsi powołano Komitet
Budowy Dróg w składzie:
Bryła Stanisław, Tomczyk Roman, Marciński Jan, Marciński Fryderyk,
Sobczyk Zdzisław, Micuda Franciszek.
Jesień 1968 roku, zebranie mieszkańców wsi. Ustalono, że z każdego
domu, codziennie ma przyjść jeden człowiek z łopatą i siekierą.
Od 5 listopada dzień w dzień, syrena strażacka o godzinie 8 rano
wzywała ludność wsi do pracy.
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Tak zaczęły się roboty ziemne, na odcinku drogi Szarbia – Glewiec
2 km. Przy odcinku tej drogi rosło około 300 wierzb, a środkiem drogi
płynęła woda.
Droga ta była nieprzejezdna. Wszystkie drzewa zostały wykopane i
usunięte. Rowy po obu stronach
drogi zostały starannie
wykopane, a ziemią
wygórowano nawierzchnię
drogi.
Po ukończeniu prac ziemnych,
zwołano ponownie zebranie, na
którym postanowiono utwardzić
drogę żużlem z Nowej Huty.
Ustalono że każdy gospodarz z
Szarbi zakupi 3 duże
samochody z przywozem na
miejsce. Każdy samochód
kosztował 350 zł.
Tym sposobem utwardzono
odcinek od mostu pod kaplicą, w
stronę Glewca około 300 m
bieżących.
Władze gminy widząc ten zapał i wykonaną robotę, kazał sołtysowi
zwołać zebranie wiejskie, na którym podano do wiadomość, że załatwią
nam żużel w Nowej Hucie i zapłacą za niego, a także zapłacą transport,
z tym że my sami załatwimy go w bazie transportowej.
Członkowie komitetu dogadali się z kierowcą, co pierwszy zaczął wozić
żużel i przez niego została dogadana dyrekcja bazy transportu, która
przyjechała do Szarbi, na miejscu gdzie się dogadano i umowę na
dowóz żużla podpisano w urzędzie gminy w Wierzbnie.
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Transport mógł się odbywać tylko zimą ze względu, że wozy w bazie
miały więcej wolnego czasu i dojazd do Szarbi był łatwiejszy, bo drogi
błotniste zimą zamarzały i samochody mogły się po nich poruszać.
Była to sensacja, jak nieraz 20 lub więcej ciężarówek Ził, jedna za drugą
jechały do Szarbi. Ludzie z miejsca rozrzucali łopatami i tym sposobem
utwardzono około 4 km drogi.
Następnie już powiat zorganizował tak zwane białe niedziele. I zaczęło
się wożenie białego kamienia, tak zwanego „kliniec”.
Ksiądz zaapelował w kościele, że wszyscy mężczyźni mają iść z
łopatami i rozrzucać kliniec, a przy przywiezieniu pierwszego
samochodu żużla, wszystkim postawił dobre wino i zachęcał do
czynnego udziału w budowie dróg. Walec drogowy wyrównał
nawierzchnię.
W roku 1969 wieś połączyła się drogą utwardzoną przez Glewiec z
Igołomią.
Po 1969 roku Komitet drogowy nawiązał kontakt z byłym posłem
Kuleszą Zenonem który pracował w zarządzie drogowym w
Proszowicach i po spotkaniu z dyrekcja dróg lokalnych z
p. Rudzkim w Szarbi u Marcińskiego Fryderyka została załatwiona
sprawa asfaltu, od szkoły Karwin przez Szarbie, aż do traktu drogi
Glewiec – Igołomia.
Do kosztów związanych z asfaltem należało tylko 10 gospodarzy, którzy
najlepiej rozumieli potrzebę jego istnienia.
Tak zostało otwarte okno na świat dla wsi Szarbia.
Podczas dowożenia kamienia na główną drogę od mostu z Szarbi do
drogi Glewiec – Igołomia, co czwarty czy piąty wóz, był kierowany na
odcinki drogi, pierwszy pod Gorczyce w stronę Karwina, drugi w stronę
Żydowa i pod Zapałów i częściowo na kolonie Wierzbno.
Drogę pod Makułów w stronę lasu, odłożono na czas późniejszy,
podpisując zobowiązanie.
I w ten sposób utwardzono drugie dwa kilometry. Był to dojazd do
gospodarstw mieszkańców wsi.
Był czas, że drogi czy świetlice budowano tam, gdzie byli ludzie chętni
do czynów społecznych, wpłat gotówkowych i robót niefachowych.
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W gminie Wierzbno jest planowana budowa dróg do każdej wsi. Tam
gdzie nie było zrywów do czynów społecznych. Rada gminna planuje na
lata i stopniowo buduje.
Nadmieniam, że w latach przedwojennych nie było drogi z Szarbi do
Żydowa i na kolonie Karwin.
Dopiero w 1946 roku przy dzieleniu zimie dworskiej w Żydowie
wymierzono drogę od wsi Żydów do wsi Szarbia.
Za zajętą ziemię pod drogę Chmieli Janowi przydzielono
1 ha, Marcińskiemu Józefowi i Jakubowi po 0,25 ha.
I w ten sposób otwarto drogę, podobnie otwarto drogę na kolonie
Karwin.

Fot. Oryginalny dokument przydzielenia Józefowi Marcińskiemu 0,25 ha
ziemi. Zbiory Tadeusza Marcińskiego z Górki Jaklińskiej, wnuka Józefa.
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Fot. Budowa drogi Posądza - Wierzbno - Igołomia 1970 r.
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Lata 1970 – 1980
Budowa dróg przez Urząd Gminy Wierzbno z Szarbi do Glewa.
Już pracownicy budują drogę, a gmina płaci. Mieszkańcy wsi zmuszeni
byli jeszcze do czynów społecznych ponieważ trzeba było zbudować i
utwardzić drogę do granicy Żydów. W tych pracach mieszkańcy wsi
dołożyli starań.
Natomiast połączenie drogi Szarbia – Kolonia Wierzbno, nastąpiło przez
pracowników gminy. Drogę pod las zbudowano przez Urząd Gminy, przy
pomocy mieszkańców wsi w 1980 roku.
W 2010 r. nastąpiła wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi
powiatowej (powiat proszowicki) Żydów-Szarbia-Glewiec. Nawierzchnia
była bardzo zużyta, dziura na dziurze, przypominała bardziej drogę
polną, niż główną przez wieś. W tym też roku przedłużono drogę od
Piotrowskiego do Mroza kładąc nową nawierzchnię. Inwestorem była
Gmina Koniusza.

Mostek pod kaplicą na Ropotku - droga na Glew lata 60.
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Prąd elektryczny w Szarbi
W roku 1957 “zaświeciło światło” elektryczne we wsi Wierzbno, do sieci
tej połączono gospodarstwa z Szarbi: Micudy Franciszka, Nowaka
Franciszka, Makuły Stanisława i Leona, Bogacz Tomasza i Sobczyk
Piotra.
W 1963 roku Zakład Mleczarski Kraków, zbudował linie wysokiego
napięcia i transformator od Żydowa, doprowadzono prąd do Zakładu
Mleczarskiego w Szarbi. Wycofano maszynę parową, podłączono
motorki elektryczne i pompy na prąd.
Podłączono “światło” elektryczne do remizy OSP w Szarbi i Tomczyk
Romana. Przy budowie linii wysokiego napięcia mieszkańcy wsi
pracowali społecznie. Pracowali również przy zakopywaniu słupów
niskiego napięcia w 1965 roku, przy zakładaniu światła, dla
mieszkańców wsi Szarbia, dając noclegi i wyżywienie dla pracowników
budujących linie i zakładając żarówki po mieszkaniach.
W 1965 roku na zimę zaświeciło “światło” elektryczne. Wycofano kieraty
(urządzenia wykorzystujące siłę pociągową zwierząt), zaczęto
doprowadzać linie „siłowe”, zakupiono radia, motorki, pralki itp.
Cztery gospodarstwa w stronę Glewa – gospodarza Pająka z powodu
braku materiałów i nie zaplanowanej budowy gospodarstw otrzymali
światło kilka lat później.
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Gazeta Krakowska publikacja z 1958 roku.
Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót inwestycyjnych w Mleczarni
Szarbia.
1. Wykonanie linii napowietrznej wysokiego i niskiego napięcia,
2. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Mleczarni.
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Fot. 2020 rok
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Nieudana próba budowy wodociągu lata 70
Władze powiatowe, administracyjne i partyjne, oceniając wielki wkład i
zaangażowanie się mieszkańców wsi, przy budowie dróg.
Postanowili wybudować wodociąg dla wsi Szarbia.
Zlecono Dyrekcji Nafto – Budowy Kraków, które w ramach łączność
miasta ze wsią, wykonano na polu Wesołka Franciszka i za kaplicą,
ciężkim sprzętem cztery odwierty do głębokość 60 metrów, w ciągu
całego roku. Pracownicy Ci byli częściowo utrzymywani /z wyżywieniem/
kosztem naszych mieszkańców wsi.
Sprawa wodociągów jednak się nie udała, bo okazało się że wody z
głębokość, które mogły zaopatrywać wieś w wodę, są to wody silnie
zasiarczone i niezdatne do codziennego użytku.
Wysiłki nasze i firmy Nafto-Budowy z Krakowa poszły na marne.
A rolnicy zaczęli doprowadzać wodę do mieszkań i obór, z własnych
studni, budując łazienki. Pierwszą łazienkę w Szarbi z bieżącą wodą
ciepłą jak i zimną miała rodzina Bryłów, około roku 1969/70.
Budowa prawdziwego wodociągu przez Gminę Koniusza miała miejsce
w latach 1995/96.

Fot. Droga na Glew 2020 r.
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Zdjęcie lotnicze 1971 r. źródło Bojowe Schrony Proszowice
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Budowa Domu Strażaka
Do budowy Domu Strażaka w Szarbi z prawdziwego zdarzenia
przymierzano się od lat.
Na walnym zebraniu w dniu 18 stycznia 1975 r.
Ochotnicza Straż Pożarna z mieszkańcami wsi Szarbia, na wniosek
naczelnika Tomczyk Romana, podjęła zobowiązanie, dobrowolnego
opodatkowania się z hektara, dać pomoc niefachową przy budowie
remizy, zwieść materiały budowlane i wszyscy podpisali zobowiązanie.
Budowę rozłożono na 3 lata.
W 1976 roku wyrównano teren, zakupiono betoniarkę, wapno, cement,
deski, zrobiono wykopy i założono fundamenty.
Zakupiono pustaki z Łęgu, zwieziono na plac budowy.
Urząd Gminy Koniusza ogłasza, że w drodze przetargu
nieograniczonego, zleci wykonanie w 1979-1980 roku robót
budowlanych Domu Strażaka w Szarbi. Budowa będzie prowadzona w
ramach czynów społecznych.

Fot. Prace przy budowie drugiej kondygnacji.
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Wartość robót wynosi 1,734,000 zł. W roku 1979 – 700,000 zł.
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze, prywatne.
Otwarcie kopert nastąpi komisyjnie w dniu 22 kwietnia 1979 r.
O godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy. Przetarg ogłoszony w Gazecie
Krakowskiej, do skutku nie doszedł.
I znów nie mogąc się doczekać na wejście planu Gminy, zaczęto
budowę na własną rękę.
W roku 1979 wybudowano już pierwszą kondygnację za własne
fundusze. Kiedy gmina wciągnęła nas w plan i zaczęła się interesować
budową, a szczególnie nowo przybyły naczelnik gm. Koniusza Bogal
Zbigniew.
Dokupiono dalsze materiały jak deski, gwoździe, blachę, drzewo do
budowy dachu.
Dnia 2 lutego 1980 r. Walne Zebranie OSP bierze w nim udział naczelnik
gm. Bogal, planujemy dalszą budowę.
Wiosną 1980 roku zaczęto budowę drugiej kondygnacji. Część
zakupionych materiałów i płacę murarzy, pokrywa zarząd gminy.
Zarząd Ochotniczej Straży i sołtys Stanisław Bryła, członek straży, mają
sporo roboty, sprowadzanie materiałów, wyznaczanie ludzi do pracy
niefachowej, bo nie tylko sami strażacy, ale wszyscy mieszkańcy wsi
brali udział w budowie. A była to naprawdę ciężka praca, beton, żelazo,
wysokość bez dobrych rusztowań.
W tym roku ukończono budowę dachu, wykonano prace blacharskie,
dokupiono jeszcze brakujące materiały budowlane.
Rok 1981 był to rok uzupełnień budowy, założenie światła, tynkowanie,
założenie posadzek w pierwszej kondygnacji, wybudowanie boksu na
samochód i kanału. Nadmieniam że fachowcy byli na wyżywieniu
mieszkańców wsi.
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Rok 1982 dobudowano pomieszczenie i schody do wyjścia na piętro,
założono światło, zbudowano boazerię sali głównej, sporządzono
podłogę i wzniesienie. Zakupienie i założenie pieców akumulacyjnych na
dwóch salach i w boksie, zakup stor do okien, zakup stolików i krzeseł
do sali głównej. Do funduszów gminnych doszły fundację PZU, pomoc
wojewódzkich i Powiatowych Straży Pożarnych.
Po ukończeniu budowy w dniu 20 listopada 1982 roku zostało otwarcie i
przekazanie tego budynku.

Fot. Na środku Fryderyk Marciński, z łopatą sołtys Stanisław Bryła
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Fot. Naczelnik gminy Koniusza Bogal Zbigniew w otoczeniu prezesa,
naczelnika OSP oraz sołtysa
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Przygotowano przez Prezeskę Reginę Marcińską i członkinie KGW
przyjęcie, zaproszono przedstawicieli Władz Gminnych, Straży
Wojewódzkich i Powiatowych, mistrzów budowy, murarzy, stolarzy i
cieśli. Przedstawicieli PZU, strażaków, mieszkańców wsi i kilku
przedstawicieli sąsiednich straży.
W czasie uroczystość udekorowano złotymi medalami członków Zarządu
Straży Pożarnej:
● Marcińskiego Fryderyka
● Tomczyk Romana
● Micudę Franciszka
Srebrnym:
● Bryła Stanisława
Brązowym:
● Olender Józefa
● Podsiadło Jana
● Tomczyk Jerzego
Wielu otrzymało dyplomy uznania.
Budowali Dom Strażaka majster Jan Skóra, Marciński Henryk, Solarz
Andrzej.
Pozostałych strażaków podanych do odznaczeń zatrzymano na rok
następny. Nie doczekali się otwarcia Domu Strażaka: Makuła Stefan,
Drukała Stefan, Sobczyk Zdzisław, Drukała Franciszek.
Wiosną 22 lutego 1982 r. OSP Szarbia otrzymała przez Komendę
Wojewódzką, a ściślej przez Kapitana Michalec Kazimierza, który był od
zaopatrzenia sprzętu, Komendy Wojewódzkiej. Wóz pożarniczy marki
STAR 660. Dom Strażaka i wóz pożarniczy - został w obecność
strażaków i zarządu OSP przez ks. Wasilewskiego poświęcony, aby
długo służył ludziom i szczęśliwie. Władze interesowały się naszą
jednostką.
W 1984 roku 25 lutego Walne Zebranie OSP na które przybyły Władze
Wojewódzkie Komendy Straży w osobach: Feliks Mieczysław,
wiceprezes zarządu Woj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie
Nowak Zbigniew, władze rejonu Proszowice i z urzędu Gminy Koniusza,
sekretarz gm. PZPR Twaróg, prezes zarządu gm. OSP Drab Longin.
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Od roku 1982 do 1985 mieliśmy dużo wizyt i kontroli Władz
Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych, nawet z władz centralnych
po linii pożarnictwa.
W roku 1985 odbyło się w naszym domu strażaka szkolenie kadry
oficerskiej z całego województwa krakowskiego, szkolenie trwało cały
dzień, prowadził pułkownik Janusz i pułkownik Kukulski.
Od roku 1982 OSP Szarbia została włączona do plutonu Straży
Gminnych Koniusza, w którego weszły najlepsze, najlepiej wyszkolone
jednostki a to: Szarbia, Karwin, Wierzbno.
Od 1980 do 1986 nasza jednostka Straży Pożarnej, brała udział w
zawodach strażackich gminnych i rejonowych zajmując, trzy razy drugie
miejsca i trzy razy trzecie miejsca.
W roku 1987 nasza jednostka Straży Pożarnej brała udział w rejonowych
zawodach OSP w Wierzbnie zdobywając pierwsze miejsce, Wierzbno
drugie, Karwin trzecie.

Uczestniczyli w zawodach w
1986 r.
Tomczyk Jerzy - komendant
Głowa Andrzej
Podsiadło Józef
Micuda Janusz
Tomczyk Jan
Sobczyk Lucjan
Piotrowski Maciej
Sobczyk Stanisław
Iwański Wiesław

W zawodach 1987 r.
Tomczyk Jerzy
Głowa Andrzej
Podsiadło Józef
Micuda Janusz
Podsiadło Wiesław
Boligłowa Jan
Wilk Wojciech
Kuczkowski Janusz
Sobczyk Stanisław
Iwański Wiesław
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Fot. Z uroczystość przekazania Domu Strażaka w dniu 20.11.1982 r.

Fot. Uroczyste przecięcie wstęgi
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Fot. Wręczenie odznaczeń.
Od prawej: Fryderyk Marciński złoty medal, Stanisław Bryła srebrny

Fot. Nominacja Jerzego Tomczyka
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Fot. Wspólny podwieczorek strażaków i gość
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Lista zarządu i członków czynnych
OSP w Szarbi 2.02.1980 r.

Brali udział również mieszkańcy wsi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Tomczyk Roman – naczelnik
2. Makuła Stefan – prezes
3. Tomczyk Jerzy – zastępca
naczelnika
4. Głowa Zdzisław – gospodarz
straży
5. Podsiadło Jan – motopompista
6. Olender Józef – skarbnik
7. Micuda Franciszek – sekretarz
8. Marciński Fryderyk
9. Bryła Stanisław
10. Drukała Krzysztof
11. Jelonek Andrzej
12. Kozera Aleksander
13. Podsiadło Józef
14. Marciński Kazimierz
15. Piotrowski Bogusław
16. Gorczyca Stanisław
17. Nowak Albin
18. Mędrek Jan
19. Marciński Wiesław
20. Olender Jan
21. Makuła Jan
22. Wiśniewicz Kazimierz
23. Sobczyk Stanisław
24. Drukała Stefan
25. Zapała Zbigniew

Wesołek Franciszek
Szyller Ryszard
Świat Fryderyk
Marciński Zbigniew
Marciński Henryk
Wilk Józef
Bogacz Andrzej
Mazurek Leszek
Kijowski Józef

Zespół Młodzieżowy 1983 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Tomczyk Jan ur. 1966 r.
Sobczyk Lucjan ur. 1966 r.
Micuda Janusz ur. 1968 r.
Podsiadło Wiesław ur. 1966 r.
Piotrowski Wiesław ur. 1966 r.
Piotrowski Maciej ur. 1968 r.
Wesołek Jan ur. 1967 r.
Wardawa Jerzy ur. 1966 r.

Fot. Dom Strażaka 2020 r.
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Maj 1987 r. w Wierzbnie
Czwarte zawody rejonowe
Szarbia pierwsze miejsce
Uczestnicy zawodów:
Tomczyk Roman - naczelnik
Tomczyk Jerzy
Janusz Micuda
Podsiadło Wiesław
Podsiadło Józef
Boligłowa Jan
Kuczkowski Janusz
Głowa Andrzej
Iwański Wiesław
Wilk Wojciech
Po cywilnemu: Stanisław
Gorczyca i Krzysztof Drukała
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Lista zarządu i członków OSP w Szarbi
1.02.1981 r.
1. Tomczyk Roman - naczelnik
2. Marciński Fryderyk - prezes
3. Tomczyk Jerzy - zastępca
naczelnika
4. Głowa Zdzisław - gospodarz
5. Podsiadło Jan - motopompista
6. Olender Józef - skarbnik
7. Micuda Franciszek - sekretarz
8. Bryła Stanisław - sołtys
9. Drukała Krzysztof - sekcyjny
10. Jelonek Andrzej
11. Kozera Aleksander
12. Podsiadło Józef
13. Marciński Kazimierz

14. Nowak Albin
15. Gorczyca Stanisław
16. Mędrek Jan
17. Olender Jan
18. Marciński Wiesław
19. Wiśniewicz Kazimierz
20. Makuła Jan
21. Zapała Zbigniew
22. Sobczyk Stanisław
23. Mazurek Leszek
24. Samborek Stanisław
25. Bogacz Andrzej
26. Marciński Henryk

8.02.1986 r.
1. Tomczyk Roman - naczelnik
2. Marciński Fryderyk - prezes
3. Tomczyk Jerzy - zastępca
naczelnika
4. Głowa Zdzisław - gospodarz
5. Podsiadło Jan - motopompista
6. Olender Józef - skarbnik
7. Micuda Franciszek - sekretarz
8. Drukała Krzysztof
9. Marciński Kazimierz
10. Iwański Wiesław
11. Samborek Stanisław
12. Podsiadło Józef
13. Marciński Wiesław
14. Marciński Henryk

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Głowa Andrzej
Jelonek Andrzej
Olender Jan
Bryła Stanisław
Gorczyca Stanisław
Mędrek Jan
Makuła Janusz
Kozera Aleksander
Bogacz Andrzej
Sobczyk Stanisław
Mazurek Leszek
Nowak Albin
Micuda Janusz
Wiśniewicz Kazimierz

Uroczystość religijne w Szarbi
Dnia 13 października 1957 roku poświęcenie kaplicy jako publiczna
przez ks. biskupa Niemczewskiego z Metropolii Krakowskiej w Szarbi.
Witany przed kaplicą przez Piotra Tomczyka i młodzież.
Dnia 3 czerwca 1963 roku powitano ks. biskupa z Kurii Krakowskiej w
Szarbi przybyły w celu udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży
wsi Szarbia i wiosek sąsiednich z Wronina, Glewca, Żydowa.
Dnia 11 czerwca 1964 roku ponownie powitano ks. biskupa z Kurii
Krakowskiej w Szarbi przybyłego w celu udzielenia sakramentu
bierzmowania okolicznej młodzieży.
Dnia 21 sierpnia 1983 roku uroczystość 25 lecia pobytu księdza
Edmunda Wasilewskiego w Szarbi.
Rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, licznie zebranych mieszkańców wsi
i okolicznych wiosek.
Po południu na sali Domu Strażaka urządzono spotkanie i skromne
przyjęcie, mieszkańców wsi z księdzem proboszczem. W spotkaniu
uczestniczyły dwie siostry naszego proboszcza z poznańskiego.
Tomczyk Roman otworzył spotkanie w gorących słowach, podziękował
proboszczowi za trud w prowadzeniu opieki duszpasterskiej na naszym
terenie, w bardzo trudnych warunkach bez światła i drogi. Beata Micuda,
Andrzelika Marcińska, Piotrowski Andrzej wygłosili stosowne wiersze z
życzeniami, wręczyli księdzu kwiaty. Wręczyła kwiaty najmłodsza Edyta
Tomczyk. Franciszek Micuda odczytał protokół Kazimierza Czarnoty z
dnia 8.08.1950 roku spisany na pamiątkę odprawienia pierwszej mszy
św. na sali Domu Ludowego. W końcu Roman Tomczyk wręczył księdzu
skromny podarunek gotówkowy.
Ksiądz Wasilewski w gorących słowach podziękował mieszkańcom i
komitetowi za pamięć i miłe spotkanie, życząc nam długich lat życia. Po
część oficjalnej urządzono poczęstunek z alkoholem i wędliną
/bezkartkową/.
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Dnia 9 września 1983 roku wizytacja kaplicy przez ks. biskupa. Witany
przez ks. Wasilewskiego i dzieci w kaplicy, Tomczyk Roman powitał
biskupa przed ołtarzem. Spotkanie odbyło się podczas uroczystej Mszy
Świętej.

Sprawy kościelne
W 1985 roku została ogłoszona składka na nową podłogę do kaplicy
/ 5 tys. od rodziny/. Zebrano 150 tys. złotych. Zakupiono deski
modrzewiowe i legary za sumę 110 tys. zł. Pozostałe 40 tys. zł czeka
jako zaczątek na tynkowanie naszego kościoła.
Ofiarowali do kaplicy w Szarbi:
● Sanka Franciszek z Karwina – sporządził z masy dwie pasyjki, 8
gałek na sznury do pająków i ze stali nierdzewnej świecznik
potrójny na ołtarz
● Tomczyk Roman – 2 szt. pająki elektryczne i 12 metrów
kwadratowych chodnika
● 1957 r. Młodzież z Szarbi – pająk ze świeczkami
● 1957 r. Tomczyk Piotr z Szarbi – dywan pod ołtarz
● 1958 r. Pracownicy PGR Wierzbno – dzwonek na dach kaplicy
● 1959 r. Bryła Stanisław i Marciński Fryderyk konfesjonał mniejszy
do kaplicy
● 1959 r. Siostra zakonna przez Wiktorię Klęk z Karwina – 5
kompletów szat liturgicznych z USA
● 1970 r. Władysław Owsiany – ofiarował z książeczki PKO 12700 zł
i domek jednoizbowy sprzedany za 6500 zł
● 1975 r. Tomasz Mędrek – sześć lichwiarzy na ołtarz
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Fot. Wnętrze kaplicy około 2010 r. Laura Marcińska
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Budowa zbiornika
Już w lutym 1981 roku, na Walnym Zebraniu OSP radzono o
zbudowanie zbiornika przeciwpożarowego z prawdziwego zdarzenia.
Choć zginęły budynki pod strzechą, jak pisaliśmy w 1965 roku do PZU w
Proszowicach, o zbudowanie zbiornika lub pogłębienie stawu na ich
koszt.
Wykończenie Domu Strażaka, pochłonęło fundusze gminy. Dopiero w
1984 roku, naczelnik gminy przysłał koparkę, która na koszt gminy, kopie
na starym stawie, zbiornik przeciwpożarowy,
o wymiarach 20x20 m do głębokość 2 m, z dopływem wody ze źródeł
obok Kozery. Koparką wykonano pogłębienie rowów melioracyjnych, od
strony lasu, od Glewa i na pastwiskach, rolnikom bezpłatnie /koszt 1
milion złotych/.
W 1985 roku utwardzono drogę do zbiornika, zbudowano most
betonowy na strumyku, dowieziono przepusty betonowe, na przejeździe
przez rów, za fundusze gminy /koszt 500 tys złotych/. Zakupiono płyty
betonowe do wyłożenia boków zbiornika, zwieziono samochodami przez
członków straży. Urząd gminy przy pomocy Zarządu Straży, zamawia w
spółdzielni ogrodzenie /siatkę/ i słupki żelazne, do ogrodzenia zbiornika.
Po ich sporządzeniu zwieziono ogrodzenie przez strażaków do remizy.
Urząd Gminy spisał umowę z murarzem i ten rozpoczął budowę.
Rozpoczyna budowę fundamentów, założenie słupków żelaznych i siatki
do ogrodzenia zbiornika, ułożenie płytek wokół zbiornika, zbudowanie
dwóch kanałów do czerpania wody przez wozy strażackie i inne.
Zbudowano przepust wody z zbiornika do rowu głównego.
Data wykopania stawu który znajdował się przed zbiornikiem
przeciwpożarowym nie jest znana ale już około roku 1924 do
uruchomionej w Szarbi Spółki Mleczarskiej, zwożono z niego zimą lód.
W 2007 r. zbiornik został oczyszczony i pogłębiony.
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Przekazanie zbiornika przeciwpożarowego
19.07.1987 r.
Zbudowanego przez zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarbi.
W dniu 19 lipca 1987 roku w Szarbi, urządzono wielką uroczystość
połączoną z przekazaniem zbiornika z wyjazdową sesją Gminy Rady
Narodowej Koniusza ze świętem PKWN 22 lipca. W uroczystość tej
wzieły udział władze wojewódzkie i Gm. Rada Narodowa oraz sąsiednie
jednostki OSP.
Zbiornik który w tym dniu został przekazany, zbudowany był przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Szarbi, przy pomocy mieszkańców tej wsi,
którzy trzech letni fundusz rozwoju wsi w całość na to przekazali.
Następnie przy pomocy Gm. Rady Narodowej w Koniuszy oraz
Państwowych Zakładów Ubezpieczeń w Krakowie. Dzięki dyrektorowi tej
instytucji p. Nowak Zdzisławowi który udzielał pomocy finansowej tak
przy budowie domu strażaka jak i przy budowie zbiornika, mostu i drogi
dojazdowej do niego. Kopanie zbiornika wodnego wykonano w 1984 r.
Zbudowanie mostu betonowego i utwardzono drogę przelotową do
zbiornika w 1985 r. Zbudowanie ogrodzenia zbiornika, dwóch kanałów i
przepusty w 1986 roku.
Założenie na drodze przelotowej do zbiornika asfaltu, malowanie
ogrodzenia wykonano na dzień 19 lipca 1987 roku.
Koszt ogólny budowy zbiornika wynosił 4 miliony złotych.

Złożyli ofiary:
OSP Czernichów – 5000 zł
OSP Glewiec – 5000 zł
OSP Piotrkowice Małe – 5000 zł
OSP Piotrkowice Wielkie – 5000 zł
OSP Łyszkowice – 5000 zł
OSP Górka Jaklińska – 5000 zł
OSP Dalewice – 4000 zł
OSP Posądza – 3000 zł

OSP Karwin – 5000 zł
OSP Wronin – 5000 zł
OSP Żydów – 5000 zł
OSP Przesławice – 5000 zł
OSP Gnatowice – 3000 zł
OSP Muniaczkowice – 5000 zł
OSP Wierzbno – 5000 zł
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Fot. Zbiornik wodny 2020 r.

Fot. Zbiornik 2021 rok
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Śmierć i pogrzeb Księdza Edmunda Wasilewskiego
Niedziela 14 grudnia 1986 roku w kaplicy w Szarbi, nie odbyła się Msza
Święta. Ludzie zebrani w kaplicy, rozeszli się do domów, że coś mogło
się stać z księdzem, albo zachorował lub wypadek.
W Szarbi przebywał w niedziele i święta. 15 grudnia zadzwoniono na
posterunek MO do Wierzbna, a Ci do Nowej Huty i milicja powiadomiła,
że ksiądz Wasilewski Edmund nie żyje, zmarł w samochodzie między
Wyciążem a Cłem. Ponieważ ksiądz nie posiadał adresu do żadnego z
rodziny, ani przy sobie, ani na mieszkaniu w Prokocimiu. 16 grudnia
Bryła Stanisław, Marciński Fryderyk, Mazurek Stanisław i Tomczyk Jerzy
samochodem pojechali na mieszkanie w Prokocimiu. Mieszkanie
zamknięte. Olender Józef z Szarbi, posiadał adres do Wasilewskiej,
dalszej kuzynki księdza w Toruniu. Powiadomili ją a ta zawiadomiła
rodzinę księdza w Poznańskim, o śmierci brata.
W Nowej Hucie milicja oświadczyła, że ciało księdza odesłano do
medycyny sądowej w Nowej Hucie. Z Nowej Huty udali się do kurii żeby
powiadomić ją że ksiądz nie żyje.
Biskup Małysiak skierował ich do ks. dziekana w Luborzycy, że on ma
się zająć pogrzebem księdza. W dniu 17 dziekan i proboszcz z Igołomi,
jadąc do kurii, wstąpili na posterunek MO w Nowej Hucie, gdzie spotkali
się z częścią rodziny księdza.
O godzinie 15 przyjechali do Szarbi, ks. dziekan w obecność komitetu
wręczył siostrze księdza klucze które milicja im oddała. Najważniejszych
kluczy do mieszkania w Szarbi brakowało.
Zmuszeni zniszczyć zamki, żeby dostać się do mieszkania księdza. Po
otrzymaniu kluczy, rodzina udała się do Prokocimia, aby dostać się do
tamtych mieszkań.
Na drugi dzień rodzina kupiła trumnę świerkową, ubrali księdza w szaty
liturgiczne, zamówiono na piątek karawan i przywieziono ciało do Szarbi,
o godzinie 10 trumnę złożono na katafalku w kaplicy w Szarbi.
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Po obejrzeniu trumny w której złożono księdza, stwierdzonno że bardzo
licha, po naradzie, Olender, Tomczyk, Marciński pojechali do Nowej
Huty. Zakupiono dębową trumnę i przełożono ciało. Na zapowiedziane
pierwsze nabożeństwo pogrzebowe 19 o godzinie 16-tej, przybyło dużo
ludzi i przyjechało 11 księży: proboszcz z Niepołomic, dziekan z
Luborzycy, proboszcz z Koniuszy, Biórkowa Wielkiego, Woli Batorskiej,
Dobranowic, Łyszkowic, Igołomi i inni.
Msze Św. celebrował proboszcz z Niepołomic, dziekan i ks. z Biórkowa
Wielkiego, pożegnalne kazanie wygłosił ks. z Górki Kościeleckiej.
Po nabożeństwie pożegnalny wierszyk od młodzieży, wygłosiła Beata
Micuda. Pożegnanie księdza od Kościelnego Komitetu i mieszkańców
wygłosił Marciński Fryderyk.
Nie wspomniałem wcześniej że wyznaczono przez Tomczyk Romana , 3
grupy, żeby szły po wsi i zbierały po 1000 zł z domu na zakup 6
wieńców, zapłacenie karawanu z Proszowic i orkiestrę z Biórkowa.
W sobotę dwudziestego rano przywieziono ks. prelekta z Igołomi, który
po odmówieniu modlitw, prowadził zwłoki ks. proboszcza ze wieś, tam
gdzie wszystkich zmarłych się wyprowadza. Na pogrzeb w sobotę
przybyła zamówiona orkiestra z Biórkowa, a do naszej jednostki Straży
Pożarnej, doszły jednostki OSP z Karwina i Glewca. Następnie
samochodami dojechano do Igołomi pod Głowe, gdzie czekali księża.
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Tam uformowano orszak pogrzebowy z orkiestrą wyruszono do kościoła.
Mszę Św. żałobną celebrował Biskup Małysiak, dziekan i Proboszcz z
Niepołomic, a śpiewał organista z Koniuszy.
W pogrzebie brało udział 13 księży. Po uroczystej Mszy Św. orszak
wyruszył na cmentarz.
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Modlitwy nad grobem odmówił biskup, a po odśpiewaniu Anioł Pański
pożegnał zmarłego. Następnie odczytali pożegnania śp. księdza, od
komitetu i mieszkańców Fryderyk Marciński, od młodzieży Beata
Micuda. Na koniec orkiestra odegrała „W mogile ciemnej”.
Zwłoki Księdza złożono tymczasowo do grobowca Zofii i Franciszka
Micudów, którzy sobie wcześniej zbudowali i wyrazili zgodę na
tymczasowe przezimowanie.
Wielka radość dla Szarbi w 1958 roku zamieniła się dzisiaj w żałobę i
wielki smutek.
Odszedł od nas czcigodny ks. proboszcz Edmund Wasilewski. Odszedł
od nas ten który pierwszy podjął pracę kapłana na nowo powstałej
placówce.
Księdza nie przestraszyły, ciężkie warunki, ówczesnej wsi polskiej, nie
przestraszyła go błotnista droga, nie przestraszyła go lampa naftowa.
Podjął ciężką pracę kapłana, odprawiając codziennie Najświętszą ofiarę
Mszy Świętej. A w niedziele i święta, głosił nam słowo Boże, wskazując
nam jedyną drogę, która prowadzi tylko do Boga. Był dla nas nie tylko
kapłanem, był dla nas Wielkim przyjacielem. Żył z nami na co dzień, znał
nasze problemy, odwiedzał chorych, doradzał, pocieszał każdego.
Był dla nas ojcem.
Widząc nasze angażowanie w prace społeczne, przyłączył się do nas,
dopilnując nas abyśmy szybciej kończyli pracę .
Brał udział przy budowie dróg, przy budowie linii elektrycznej, był
codziennie na budowie domu strażaka. Żył tym czym my żyli.
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Fot. Grobowiec na cmentarzu w Igołomi, alejka na prawo od starej
kaplicy cmentarnej
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Rozłam wsi
Śmierć księdza, spowodowała rozbicie wsi, pomimo przyrzeczeń
komitetu, że będziemy żyć w zgodzie i miłość w rodzinach i z sąsiadami.
Ks. Wasilewski posiadał w Krakowie, własnościowe mieszkanie za
dolary, zgrabnie umeblowane i tam był ostatnio zameldowany z jedną
osobą /zameldowaną czasowo/. W Szarbi posiadał trzy samochody
osobowe, wersalki, 2 maszyny do pisania, parę beczek benzyny, sporo
ubrań, sprzętu itp. Nie sporządził żadnego testamentu, pomimo iż miał
73 lata, liczna jego rodzina czekała tylko na jego majątek.
Zakupiła “lichą” trumnę i chcieli go pochować w ziemi, na cmentarzu w
Igołomi. Kilku mieszkańców wsi złożyło się i zakupili trumnę dębową.
Członkowie komitetu: Tomczyk Roman, Marciński Fryderyk w
porozumieniu z Micudą Franciszkiem, że księdzu trzeba zbudować
grobowiec i chwilowo pochowano w grobowcu Micudów.
Młodzi rolnicy chcieli sprzedać jeden samochód na grobowiec i koszta
pogrzebu, ale to się nie udało, doszło do starcia z komitetem
kościelnym.
Tylko parę osób złożyło się na jego grobowiec a to: Micuda Zofia 5000
zł, Głowa Zdzisław 5000 zł, Podsiadło Jan 5000 zł, Podsiadło Stefania
3000 zł, Olender Józef 10000 zł, Tomczyk Roman 10000 zł, Marciński
Zbigniew 10000 zł, Marcińska Regina 5000 zł, Pasternak Józefa 3000 zł,
Pająk Zygmunt 3000 zł, Marciński Fryderyk 12000 zł, Wiśniewicz
Kazimierz 5000 zł, Makuła Janusz 5000 zł razem 86 tys zł.
Marciński Fryderyk spisał umowę na zbudowanie grobowca z Sumarą
Tadeuszem z Niepołomic za sumę 156 tys zł. /jedna czwarta
mieszkańców wsi złożyła 86 tys. rodzina księdza zwróciła 70 tys./
Grobowiec zbudowano, ciało księdza przeniesiono dnia 29 maja 1987
roku.
Marciński Fryderyk pokrył resztę za grobowiec, ale we wrześniu miał
zwrócone przez brata i jego siostrę z Poznańskiego 70 tys. zł

.
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Największym przeciwnikiem budowy grobowca był
ówczesny sołtys Stanisław Bryła, nie udzielił
swego grobowca na przechowanie księdza i nie
godził się na żadne wpłaty na budowę, twierdził że
ksiądz ma własny majątek z którego można by
pokryć koszty pogrzebu.
Mieszkańcy wsi zwolnili go z funkcji sołtysa i
delegata tytoniowego pomimo, że długie lata
pracował w Komitecie Kościelnym, przy budowie
dróg i Domu Strażaka.
Zmarł w 1988 roku.

Na trumnę dla księdza i grobowiec wpłaciło tylko 14 rodzin na 48.
Powołano nowy Komitet Kościelny w dniu 7.03.1987 roku.
Przewodniczący Marciński Kazimierz, członkowie: Marcińska Regina,
Olender Jan, Makuła Janusz, Tomczyk Jerzy, Iwański Wiesław skarbnik.
Ponieważ przez kilka lat kaplica na zewnątrz i plebania nie były
malowane. Na zebraniu wiejskim ustalono stawkę 15 tys. zł z każdego
domu.
Członkowie nowego komitetu, każdy na swoim końcu zbierał gotówkę.
Zebrano 525 tys. złotych.
Pięknie wyremontowano i wymalowano kaplicę i plebanię na zewnątrz,
mieszkania na górze, wprawiono podłogi, odnowiono zakrystię,
zakupiono nowe drzwi frontowe do plebanii.
Na materiały z zebranej kwoty wydano 225 tys. zł pozostałe 300 tys.
zatrzymano na dalsze budowy.
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Powitanie przedstawicieli Straży Pożarnej z
Jugosławii - Sarajewo - 12 listopad 1987 r.
Władze Wojewódzkie Straży Pożarnej z Krakowa skierowały
przedstawicieli Jugosławii do obejrzenia obiektu jednego z lepszych
wiejskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarbi.
Aktyw strażacki wsi Szarbia gminy Koniusza ma zaszczyt gościć w
swoich progach, w jednostce miłych gość - przedstawicieli z Jugosławii
oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Straży z Krakowa.
Komenda trzech osobowej Brygady. Wojewódzkiej Komendy Straży
Pożarnej miasta Sarajewo w Jugosławii /z tłumaczem/ po obejrzeniu
uzbrojenia, wyposażenia zbiornika p/pożarowego i pięknego Domu
Strażaka w Szarbi za miłe powitanie i przyjęcie, wznoszą toast 100 lat
zdrowia i zapraszają nas do odwiedzenia ich komendy w Sarajewie.
Obdarowani albumami m. Krakowa przez Urząd Gminy Koniusza, po
spędzeniu kilku godzin na rozmowach o pracy straży i dowcipach,
serdecznie nas pożegnali i odjechali do Krakowa.
Z OSP Szarbia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marciński Fryderyk - prezes
Tomczyk Roman - naczelnik
Tomczyk Jerzy - zastępca naczelnika
Micuda Franciszek - sekretarz
Olender Józef - skarbnik
Olender Jan
Marciński Henryk
Podsiadło Józef
Marciński Kazimierz
Makuła Janusz
Makuła Wiesław
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Izba Pamięci Gen. Leopolda Okulickiego
W dniach 21 na 22 maja 1944 roku na polach Wierzbińskich z Anglii,
odebraliśmy rzut broni w kontenerach i sześciu skoczków. Między innymi
Gen. Brygady Okulickiego Leopolda ps. „Niedźwiadek” którego
zakwaterowano u Marcińskiego Jana w Szarbi na parę dni. Przy
lądowaniu generał powiedział „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Witajcie Bracia na własnej ziemi”.
Po przybyciu do Marcińskiego, mówił do kolegi, jak pięknie bzy kwitną w
Polsce. Na posiedzeniu koła ZBoWiD Wierzbno – Koniusza ustalono,
żeby upamiętnić jego pobyt w Szarbi, zbudować tablice i umieścić na
domu, w którym przebywał. Niestety ze względu na ustrój
komunistyczny, tablicę należało umieścić wewnątrz budynku. W tym celu
powołano komitet w osobach: Jerzy Michalik, mjr. Jerzy Migas, por.
Stanisław Jaskulski, prezes koła ZBoWiD Henryk Warchoł, Feliks Pluta,
Marciński Fryderyk, Tomczyk Roman.
Z dobrowolnych składek Koła ZBoWiD ufundowano tablicę w 1984 roku.
Napis: Gen. Bryg. Leopold Okulicki „Kobra” „Niedźwiadek”
Ostatni Komendant Główny – Armii
Krajowej.
Jako Cichociemny lądował na polach
Wierzbna, w nocy z 21/22 maja 1944
roku.
Przebywał w tym gospodarstwie w
Szarbi, w dniach 22-24 maja 1944 r.
W dniu 19 październik 1986 r. w
Szarbi w kaplicy, odbyła się
uroczysta Msza Święta za poległych,
w której wzięli udział, członkowie
Koła ZBoWiD.
Sporządzono cokół flagą okryty,
krzyż Virtuti, obok pełnili wartę
honorową członkowie AK i BCh.
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Tablicę wmurowano w budynku Marcińskiego Fryderyka. Odsłonięcia
tablicy dokonał Jerzy Migas, a ks. Wasileski Edmund, dokonał
poświęcenia tablicy. Wygłosił stosowne przemówienia Stanisław
Jaskulski i Feliks Pluta.
W dniu 28 czerwca 1987 roku odprawiono w kaplicy w Szarbi Mszę
Świętą za poległych i pomordowanych w obozach przy udziale członków
Koła ZBoWiD i rzeszy wiernych.
Mieszkanie to udekorowano flagami narodowymi, na płótnie
biało-czerwonym umieszczono napis po łacinie „Zaszczytnie jest
umierać za ojczyznę”. Na drugiej stronie tablica murowana, obok zdjęcia
Marcińskiego Jana z żoną. Poniżej
umieszczono broń białą i broń palną z
I i II wojny światowej, używaną w
konspiracji, zakupioną bądź
ofiarowaną przez członków koła.
Na stoliku znajduje się duży album ze
zdjęciami żołnierzy i ich walk.
Opiekunem i kustoszem tej izby
pamięci wybrano Marcińskiego
Fryderyka, który ma dbać o
powierzone eksponaty.
Fryderyk Marciński st. sierżant
żołnierz Szturmowego Batalionu AK
106 Dywizji Piechoty zasłużył
się ojczyźnie wraz ze swoimi
rodzicami Janem i Heleną swą
patriotyczną postawą.
Fot. Fryderyk Marciński, zbiór IKP
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Izba Pamięci w domu Marcińskich została włączona do katalogu Miejsc
Pamięci Narodowej województwa krakowskiego (7.03.1996 r.)
Izbę Pamięci odwiedziła Telewizja Kraków 26.06.1994 r. i Gazeta
Krakowska 19.12.1997 r.
Obecnie opiekunem Izby Pamięci jest syn Fryderyka - Kazimierz.

Fot. Otwarcie Izby Pamięci, od lewej Jerzy Migas, organizator
konspiracji w gminie Wierzbno.
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Fot. Otwarcie Izby Pamięci w domu Marcińskich.

Fot. Wnętrze Izby Pamięci
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Usterki w pracy ks. Wasilewskiego
Ksiądz Wasilewski nie interesował się kółkami, które przestały istnieć.
Nie pozwalał kaszleć podczas nabożeństwa, czym sporo ludzi
odstraszył. Nie lubił ruchu, płaczu małych dzieci. Nie lubił spóźniających
się na nabożeństwa, zwracał uwagę na wycieranie obuwia, zamykanie
drzwi. Ogródek z figurą M. Bożej, był obsadzony żywopłotem co roku
przycinany – nie pozwolił przycinać, nie było żadnej pielęgnacji ogródka,
stał się miejscem opalania i hodowli bażantów, figury Matki Bożej nie
było widać z drogi. W ostatnim roku z młodzieżą posadził na całym placu
dęby a kaplica i plebania na zewnątrz i wewnątrz był w opłakanym
stanie. Po jego śmierci na wiosnę dęby wyrwano, żywopłot ścięto, figurę
odsłonięto i pomalowano.
Po 15 latach pracy, uwolnił się od przygotowania dzieci i młodzieży do
Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania.
Jednak ks. Wasilewski był ambitny, opuszczony i samotny, żył skromnie
z dala od ludzi na małej placówce. Żył jak pustelnik. Często można było
go widzieć przed ołtarzem w modlitwie.
Po śmierci księdza, nabożeństwa w zimie odprawiali księża z Igołomi. W
niedziele i święta o godz. 9:00 i 14:00 trzeba było ich przywozić i
odwozić dwa razy.
Było sporo kłopotu z księdzem z Igołomi, który chciał wziąć kaplice wraz
z całym majątkiem pod swoje rządy. Ale kuria Krakowska przydzieliła
księdza do obsługiwania placówki w Szarbi i wykazała na piśmie prawa i
obowiązki /nie był zależny od księdza w Igołomi/.
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Ksiądz Stefan Kulka
Od kwietnia 1987 roku, pracę duszpasterską przejął ksiądz Stefan Kulka
lat 62. Rodzinny dom miał we wsi Pisary koło Rudawy. Pracował na
probostwie koło Olsztyna. Zwolnił się z probostwa bo poważnie
zachorował i 2 lata nie pracował, był na rencie w domu rodzinnym. Po
wyzdrowieniu w pobliżu zamieszkania zastępował chwilowo innego
księdza na parafii. Po wyzdrowieniu Kuria Krakowska przydzieliła go do
Szarbi, wiedząc że tutaj nie będzie miał dużo pracy.
Za zebraną w zimie gotówkę podczas nabożeństw, komitet zakupił
lodówkę, wersalkę i drobny sprzęt do umeblowania mieszkania, jedna z
gospodyń odstąpiła pierzynę. Gospodynie kolejno wydają obiady
księdzu. Urzęduje w Szarbi w większość w piątki, soboty, niedziele,
resztę tygodnia spędza u rodziny.
Już w czerwcu urządził pierwszą pielgrzymkę, drugą w sierpniu do
miejsc świętych jak: Częstochowa, Kalisz, Licheń, Niepokalanów, Św.
Lipkę. Słuchali ludzie kazań w czasie pielgrzymek.
Po przejeździe do Szarbi ks. Kulka zabrał się do pracy. Już po
wyremontowaniu mieszkań na górze i umeblowaniu zlecił
odremontowanie salki na dole do prowadzenia, nauczania katechizmu.
W kaplicy ładnie poustawiał obrazy, ławki, zawsze czyste obrusy na
ołtarzach. Lubił dzieci, prowadził nauki religii dzieci z Szarbi i okolic.
Przygotował w 1987- 1988 r. dzieci do pierwszej komunii świętej odbyłej
w Szarbi. Przygotował dzieci starsze do bierzmowania które odbyło się
w 1988 r. w Igołomi.
W Szarbi była tylko wizyta ks. biskupa z odprawioną mszą w kaplicy. W
święto Bożego Ciała w 1987 - 1988 r. za zezwoleniem gminy, odbyły się
procesje do 4 ołtarzy, pierwszy pod Krzyżem, drugi pod Wiśniewiczem,
trzeci pod figurą, czwarty obok kaplicy.
Marzył o budowie nowej większej kaplicy i nowej plebani.
Ponieważ ziemia na której zbudowano kaplicę, Dom Ludowy zamieniony
na plebanię jest z ukazu własnością wsi.
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Fot. Ksiądz Stefan Kulka z
dziećmi które przyjęły
sakrament pierwszej komunii
świętej w Szarbi 1988 r.
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Ksiądz Kulka przewidział że będą trudność ze zdobyciem planów na
nową budowę. Ponieważ miała kłopoty, Kuria Krakowska i ksiądz
Dankowski Władysław z parafii Igołomi z odprawianiem mszy i różne
donosy, polecili księdzu Kulce, żeby starał się zlikwidować placówkę w
Szarbi /jak sam Kulka oświadczył/ i przekazać kaplicę wraz z domem
ludowym i ziemią dla parafii Igołomia /że wtedy będzie można uzyskać
plany na budowę/.
Starsi którzy pragnęli żeby tutaj była placówka pomarli.
Młodzi rolnicy mają pracę przy uprawie warzyw a nie mają chęci przy
utrzymaniu księdza. Posiadają własne samochody, mogą dalej jechać na
nabożeństwa. Chcąc przekazać kaplicę z całym majątkiem spisali
protokół i podczas zebrania tytoniowego wszyscy podpisali oprócz
Leszka Witulskiego treść następującej:
Protokół Szarbia 24.01.1988 r.
Mieszkańcy wsi Szarbia, wraz z Radą Sołecką, podjęli uchwałę,
upoważnienia, przekazania uwłaszczenia gruntów na prawie
zasiedzenia. Parceli nr. 15 o powierzchni 10 a, 70 m2 oraz parceli nr.
41/2 o powierzchni 10 a, 60 m2. Parcele te są gruntami wiejskimi,
przekazujemy na parafie Igołomia dla rektoratu z Szarbi.
Rada Sołecka
Marciński Wiesław, Iwański Wiesław, Tomczyk Roman, Głowa Zdzisław,
Drukała Krzysztof, Podsiadło Józef
Do protokołu:
Przekazanych do parafii Igołomia parceli nr. 15 i parceli nr. 41/2 nie
zapisano co się na nich znajduje, nie podano żadnych warunków dla
księży z Igołomi, celem odprawiania Mszy Świętych w niedziele i święta.
Zanotował Franciszek Micuda.
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Sprawozdanie kasowe OSP za rok 1988.
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Spis ludność 1988 r.
●
●
●
●
●
●
●
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●
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●
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●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Olender: Józef, Zuzanna, Jan, Leokadia, Iwona, Mariusz, Piotr
Tomczyk: Roman, Matylda, Jerzy, Zdzisława, Sławomir, Edyta
Drukała Danuta, Iwański Wiesław, Wanda, Bernadeta
Nowak Maria, Marciński Henryk, Regina, Andrzelika, Monika, Szczepan
Ks. Stefan Kulka
Sobczyk Stanisława
Samborek Stanisław, Janina, Beata, Kazimierz, Piotr, Anna, Tomasz,
Sławomir
Nowak Zofia, Jan, Cecylia, Mariusz, Aneta, Dariusz
Świat Fryderyk, Maria, Rafał, Jacek, Ewa
Gorczyca Adela, Stanisław, Lucja, Zbyszek, Jarosław
Marcińska Józefa, Czesław
Marciński Marian, Władysława, Mikołaj
Ziółek Stanisław, Barbara, Beata, Agnieszka, Wiesław
Pasternak Marceli, Józefa
Marciński Fryderyk, Wanda, Kazimierz, Halina, Joanna, Dariusz, Sylwia
Wesołek Franciszek, Władysława, Anna, Agnieszka Klęk
Piotrowski Grzegorz, Anna, Iwona, Wioleta
Paterek Edward, Stefania, Elżbieta, Małgorzata, Marta, Makuła Janina
Chmiela Stanisława, Janusz, Zbigniew
Kozera Kazimiera, Antoni, Aleksander
Nowak Marianna, Jelonek Andrzej
Kijowska Aleksandra, Grzegorz, Fryderyk, Józef, Stefania, Rafał,
Kazimierz, Zbigniew
Wesołek Józefa, Bronisław, Maria
Piotrowski Edward, Marianna
25a. Piotrowski Bogusław, Halina, Andrzej, Paweł, Marta
Pająk Zygmunt, Helena
Witulski Leszek, Janina, Albina, Halina Korfel
Sarara Krzysztof, Marianna, Agnieszka
Kuczkowski Jan, Stefania, Janusz, Halina, Zofia, Małgorzata, Tomasz
Wardawa Zofia, Wiktoria, Jerzy
Drukała Stanisława, Krzysztof, Marianna
Bryła Stanisław, Adela, Adolf, Barbara, Andrzej, Henryk, Aneta
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● Wiśniewicz Bogusław, Apolonia, Kazimierz, Zdzisława, Małgorzata,
Łukasz
● Mędrek Tomasz, Jan, Elżbieta, Krzysztof, Dariusz, Przemysław
● Kowalska Stefania, Podsiadło Jan, Danuta, Wiesław
● Mazurek Stanisław, Anna, Leszek, Jolanta, Robert i troje dzieci
● Zapała Jan, Krystyna, Zbigniew, Dariusz, Grzegorz, Monika
● Zapała Bronisław, Stefania, Marcińska Helena
● Zapała Stanisław, Cecylia, Mróz Krystyna, Jerzy, Elżbieta, Dudowicz
Janusz, Marzena
● Boligłowa Henryk, Marianna, Andrzej, Małgorzata, Janusz
● Król Bonifacy, Alfreda, Bożena
● Podsiadło Stefania, Józef
● Sobczyk Stanisław, Krystyna, Wcisło Jolanta, Anna, Marcin
● Głowa Zdzisław, Krystyna, Andrzej, Krystyna, Justyna, Piotr
● Micuda Franciszek, Zofia, Zdzisław, Stefania, Beata, Janusz
● Nowak Czesława, Albin
● Makuła Stanisław, Marciński Zbigniew, Krystyna, Wiesław, Ewa,
Sławomir, Krzysztof
● Makuła Leon, Józefa, Janusz, Dorota, Iwona, Marzena, Marek
● Sobczyk Tadeusz
● Wilk Józef, Zofia, Wojciech, Agata, Małgorzata, Anna, Lucyna
● Bogacz Stanisław, Cecylia, Andrzej, Julia, Ewa
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Gazyfikacja wsi 1989 r.
Ponad cztery lata trwały prace przy budowie gazociągu dla czterech wsi
w gminie Koniusza.
Szarbia, Glew, Glewiec i Czernichów są pierwszymi zgazyfikowanymi
miejscowościami w tej gminie.
Inwestycję rozpoczęto w kwietniu 1989 roku, kiedy to zebrała się grupka
zapaleńców, pragnąca założyć gaz w gminie. Droga do tego była daleka
i kosztowna. Trzeba było m.in. wspomóc finansowo budowę magistrali
Niepołomice – Warzeńczyce. Po wielu trudach oddano jednak 32 km
gazociągu, co pozwoliło podłączyć do niego 220 gospodarstw, a całość
robót pochłoneła 1,6 mld zł, z czego połowę pokryli sami zainteresowani.
Zapalający w Szarbi pierwszą świeczkę gazową w gminie – wojewoda
Tadeusz Piekarz – pogratulował samozaparcia przy budowie, a dyrektor
gazowni zapowiedział, że jeszcze we wrześniu ruszy budowa magistrali
Proszowice – Słomniki i dalej na północ, co pozwoli zgazyfikować
kolejne wsie.
Wojewoda zwiedził też Izbę Pamięci gen. Okulickiego znajdującą się w
domu Fryderyka Marcińskiego.

Fot. Wojewoda Tadeusz Piekarz wraz z Marzeną Mróz zapalają
pierwszą świeczkę gazową w gminie Koniusza.
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Lat 90 XX w. - rolnictwo
To początek transformacji w Polsce. Jak również na wsi.
Z wiejskiego krajobrazu znikają zwierzęta hodowlane począwszy od
koni, krów, świń i kończąc na drobiu. Co za tym idzie następuje odejście
od uprawy tytoniu, zboża, buraków, ziemniaków. Już nikt nie oddaje
mleka do mleczarni. Rozpoczyna się era warzyw. Prym wiedzie kapusta,
kalafior, papryka, ogórek.
Praca przy uprawie warzyw nie należy do lekkich. Już początkiem
stycznia trzeba zasiać ziarno do skrzynek. Aby wykiełkowało należy je
podlewać. Jednocześnie w szklarni musi być utrzymywana wysoka
temperatura co wymusza na rolnikach częste chodzenie do pieców,
nawet co 3 godziny. Piece opalane są węglem i drewnem. Paletki
plastikowe zaczeły się pojawiać dopiero od około 1996 r. wcześniej gdy
nasiona wykiełkowały należało je przesadzić (zapikować) do doniczek z
ziemi o wymiarach w przybliżeniu 6x6x6 cm. Do których wytworzenia
używano początkowo doniczkarki ręcznej, później elektrycznej.
Za pomocą łopaty wsypywało się do maszyny ziemię wymieszaną z
obornikiem a ta robiła formę doniczki z ziemi.
W połowie marca gdy ziemia w polu odmarzła należało wbić rurki
metalowe stanowiące stelaż pod folię, którą nakrytą na tak
przygotowaną konstrukcję należało za pomocą łopaty okopać po dwóch
stronach. Pracę tę wykonywano ręcznie.
Pod tak przygotowanymi tunelami wyhodowaną rozsadę należy
posadzić ręcznie za pomocą gracki. Początkowo folie nie były zamykane
za pomocą plastikowych spinek a zawijane i przysypywane ziemią.
Pierwsze zbiory warzyw były w maju. Następne zbiory były z pod folii
perforowanej (preferki) ciut późniejsze zasadzone już za pomocą
“sadzarki” ciągniętej za traktorem. I tak całe lato. Aż do zbiorów
ogórków. Pod które trzeba było zakładać nowe folie i wstawać rano do
zbiorów. Zresztą podobnie jak z papryką. Suchymi latami wężami ze
stawów pompowano wodę do podlewania warzyw. Kilkadziesiąt lat
wcześniej gospodarstwa nie były zmechanizowane, za pomocą koni i
beczki dowożono wodę z rowu i garnuszkami podlewano każdy krzak z
osobna.
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Jesień to czas zbiorów kapusty głowiastej którą należy wyciąć i
przechować na czas zimy w piwnicach.
Od połowy lat 90 zaczęto zastępować kapustę głowiastą kapustą
pekińską. Którą woziło się w drewnianych paczkach i przechowywało w
przygotowanych pod ten cel pomieszczeniach gospodarczych
przerobionych z garaży, starych budynków itp.
Parę dni przed wszystkimi świętymi część gospodarzy handlowało pod
cmentarzami wyhodowanymi przez siebie chryzantemami.
Praca na roli chodź już zmechanizowana, nadal bardzo ciężka.

Fot. Wbijanie rułek pod tunele foliowe. Na zdjęciu Andrzej Bryła 2021 r.
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Rok 1991 - najważniejsze wydarzenia
Podczas walnego zebrania 23 lutego 1991 r. stary zarząd OSP podał się
do dymisji, a wybrani do nowego zarządu zostali:
●
●
●
●
●

Prezes - Marciński Kazimierz
Naczelnik - Tomczyk Jerzy
Sekretarz - Gorczyca Stanisław
Skarbnik - Sobczyk Stanisław
Gospodarz - Podsiadło Józef

Zarząd OSP Szarbi przyjął na członka do ochotniczej straży pożarnej
wójta gminy Koniusza mgr. Wiktora Nowaka.
Obecnych na zebraniu było 17 członków.
Podczas kolejnego zebrania członków OSP ustalono, że szybkiej
konserwacji wymaga dach na budynku strażackim który jest pokryty
blachą w dużym stopniu skorodowaną. Po ustaleniu z wykonawcą
całkowity koszt farby i robocizny wyniósł 8 000 000 zł. Pracę
zakończono 20 sierpnia 1991 r.
W dniu 11.11.91 r. w Proszowicach odbyły się zawody Ochotniczej
Straży Pożarnej w których wzięły udział straże z gmin: Proszowice,
Kościelec, Nowe Brzesko, Wawrzeńczyce, Koniusza, Słomniki,
Kocmyrzów.
Pierwsze trzy miejsca zajęły jednostki z gminy Koniusza:
1. miejsce OSP Górka Jaklińska
2. miejsce OSP Szarbia
3. miejsce OSP Karwin
W zawodach brali udział:
● Tomczyk Jerzy
● Iwański Wiesław
● Podsiadło Wiesław
● Mędrek Krzysztof
● Bryła Andrzej

●
●
●
●
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Nowak Mariusz
Wilk Wojciech
Boligłowa Janusz
Micuda Janusz

Przeniesienie estrady 1993 r.
Na zbiórce 5 marca 1993 roku, członkowie OSP podjęli decyzję o
przeniesieniu estrady z dawnego miejsca na plac przy remizie, w którym
się obecnie znajduje. Wcześniej estrada stała na wprost mleczarni
pełniącej funkcję bufetu, z którego serwowane było wino w czasie
wiejskich zabaw. Frontem skierowana do starego budynku OSP z
czasem przekształconego na garaż dla księdza. Po śmierci księdza
mleczarnia nie stanowiła już bufetu, bufet znajdował się w garażu
księdza.
8 marca 1993 r. Wiesław Iwański przy pomocy koparki przeniósł estradę.
W wydarzeniu uczestniczyli:
● Drukała Krzysztof
● Samborek Stanisław
● Tomczyk Jerzy
● Sobczyk Stanisław
● Marciński Henryk
● Marciński Fryderyk
● Piotrowski Bogusław
● Tomczyk Roman
● Wiśniewicz Kazimierz
● Wilk Józef
● Gorczyca Stanisław
● Wesołek Bronisław
● Mędrek Jan
● Boligłowa Jan
● Nowak Jan
W tym samym roku budynek remizy przyłączono do sieci gazowej i
dokonano konserwacji ogrodzenia.
Budowę estrady
rozpoczęto po
nieudanych odwiertach
wody w Szarbi. Dzięki
sekretarzowi
zakładowemu Nowej
Huty, który z
materiałów hutniczych,
bezpłatnie wykonał
estradę w ramach
łączność miasta z wsią.
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Rok 1997 - najważniejsze wydarzenia
Podczas walnego zebrania 11.01.1997 r. uchwalono remont ogrodzenia
wokół zbiornika wodnego i dokończyć świetlicę na parterze remizy.
Do ochotniczej straży pożarnej przyjęto nowych członków:
● Marciński Szczepan
● Tomczyk Sławomir
● Ziółek Wiesław
● Olender Piotr
● Mędrek Dariusz
● Piotrowski Paweł
Dochód z organizowanej zabawy w dniu 6 kwietnia wynosił 671 zł.
14 września w miejscowość Piotrkowice Wielkie odbyły się gminne
zawody strażackie, w których brało udział 10 jednostek straży z gminy
Koniusza.
Pierwsze miejsce zdobyło Wierzbno, drugie Szarbia, trzecie Karwin.
Udział w zawodach brali:
●
●
●
●
●

Tomczyk Jerzy
Iwański Wiesław
Micuda Janusz
Boligłowa Janusz
Nowak Mariusz

●
●
●
●
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Ziółek Wiesław
Piotrowski Paweł
Olender Piotr
Tomczyk Sławomir

Fot. Zawody w Piotrkowicach Wielkich 1997 r.

Fot. Rok 2002.
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Zawody gminne w Przesławicach 1998 r.

Fot. Naczelnik Jerzy Tomczyk odbiera dyplom. Szarbia II miejsce.
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Dziennik Polski 20 lipca 1999 - Zawody na szóstkę z plusem
“W niedzielę na stadionie w Wierzbnie odbyły się zawody strażackie, w
których uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Koniusza. Po kilku godzinach zmagań najlepsi okazali się
reprezentanci gospodarzy: członkowie OSP z Wierzbna.
Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach: musztrze, sztafecie 7x50
m oraz ćwiczeniach bojowych. Te ostatnie polegały na rozwinięciu linii
gaśniczej, po czym następowało strącenie pachołków i obrócenie
specjalnej tarczy za pomocą strumienia wody.
Niezwykle liczna widownia (zebrało się około tysiąca osób) z podziwem
oglądała zmagania strażaków, imponujących świetnym przygotowaniem.
Zebranym umilała czas orkiestra dęta „Przyszłość” z Niegardowa.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. starosta powiatu Krzysztof
Wilk, przedstawiciele Komendy Rejonowej PSP w Proszowicach,
honorowy prezes zarządu gminnego Longin Drab oraz strażacy seniorzy
Roman Tomczyk i Marek Lis.
Zwycięstwo przypadło ostatecznie zawodnikom OSP Wierzbno, którzy
uzyskali czas 93 s. Drugie miejsce ex aequo wywalczyły jednostki z
Górki Jaklińskiej i Przesławic 102 s. za nimi uplasowała się OSP w
Karwinie, której członkowie co prawda uzyskali taki sam czas, jak
drużyny z drugiego miejsca, jednak nieco gorzej wykonali ćwiczenia
bojowe.
Zawody były świetnie zorganizowane. W turnieju uczestniczyło
dwanaście z trzynastu jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy,
bez zarzutu pozostają także sprawy techniczne. We wszystkich
jednostkach zdecydowanie dominuje młodzież, co również powinno
cieszyć – powiedział zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Proszowicach Stanisław Krasowski.
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Żaden z uczestników zawodów nie opuścił Wierzbna bez nagrody. Ci,
którzy występowali w czołowych drużynach, dostali nagrody rzeczowe w
postaci m.in. śpiworów i toreb podróżnych, strażacy z pozostałych
zespołów otrzymali latarki. Fundatorem nagród i organizatorem imprezy
był Urząd Gminy w Koniuszy...

W zawodach jednostki występowały w następujących składach:
OSP Wierzbno: Jan Nagło, Jacek Nagło, Sławomir Nagło, Jerzy
Jaskólski, Krzysztof Jaskólski, Mariusz Maj, Krzysztof Maj, Marek
Podsiadło.
OSP Szarbia: Jerzy Tomczyk, Wiesław Iwański, Piotr Olender, Mariusz
Nowak, Wiesław Ziółek, Janusz Micuda, Mariusz Olender, Tomasz
Samborek, Sławomir Samborek, Sławomir Tomczyk.
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Rok 2001 - Nowy skład zarządu OSP
Uchwałą z dnia 28 stycznia 2001 r. wybrano nowy skład zarządu straży.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prezes - Marciński Kazimierz
Wiceprezes - Wiśniewicz Kazimierz
Wiceprezes - Głowa Andrzej
Naczelnik - Tomczyk Jerzy
Zastępca naczelnika - Iwański Wiesław
Sekretarz - Gorczyca Stanisław
Skarbnik - Sobczyk Stanisław
Członek zarządu - Nowak Mariusz
Członek zarządu - Podsiadło Józef
Gospodarz - Drukała Krzysztof
Kronikarz - Gorczyca Stanisław
Członek - Bogacz Andrzej
Członek - Jelonek Andrzej

Komisja rewizyjna w składzie:
● Micuda Janusz
● Gorczyca Jarosław
● Samborek Piotr
Przedstawiciele na zjazd gminny:
● Drukała Krzysztof
● Gorczyca Stanisław
● Tomczyk Jerzy
Przyjęto dwóch nowych strażaków:
● Wesołek Bronisław
● Marciński Dariusz
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Początek XXI w.
To początek ery komputerów, telefonów komórkowych i internetu. Dzieci
urodzone w latach 90 XX w. należą do ostatniego pokolenia dzieci które
lata dzieciństwa spędzały bez internetu. Czas wolny spędzały na
zabawach z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Popołudniami
wszystkie dzieci grały w piłkę na łące obok figurki, bramki były zbite z
młodych brzózek. W upalne lata ochłodzenie można było znaleźć w
stawach. Natomiast zima to czas w którym dzieci zjeżdżały na sankach i
workach wypełnionych sianem. Życie towarzyskie kwitło. Komputery
chodź zaczęły się pojawiać nie oferowały wiele możliwości. Gry
komputerowe były proste, najczęściej kupowane razem z czasopismami.
Internet był bardzo wolny i w dodatku stosunkowo drogi. Telefony
komórkowe z kolorowym wyświetlaczem typu Sony Ericsson k310i z
ilość pamięci, która starczała na 1-2 piosenki w formacie MP3. Aparat o
rozdzielczości VGA również szału nie robił. Tapety między telefonami
wysyłało się za pomocą IrDy (podczerwieni) dokładając jedne telefon do
drugiego. Telewizja analogowa z wyraźnymi szumami nie miała bogatej
oferty kanałów raptem 6-7. Dzieci czekały z utęsknieniem na
Wieczorynkę emitowanej na TVP1 do 2013 r. Dużą popularnością w
tamtych latach cieszyły się “Pokemon’y” jak również żetony “Tazo”
przedstawiające znane postacie z bajek które najczęściej można było
spotkać w chipsach. W szkołach podstawowych wiele dzieci dalej
zbierało kolorowe kolekcjonerskie karteczki w segregatorach którymi
wymieniano się na przerwach.
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Rozbudowa w remizie klatki schodowej
Prace przy zakładaniu i kopaniu fundamentu przy rozbudowie klatki
schodowej rozpoczęto 26 sierpnia 2000 r.
W pracach uczestniczyły następujące osoby:
●
●
●
●
●
●

Marciński Henryk
Marciński Kazimierz
Gorczyca Stanisław
Iwański Wiesław
Mędrek Przemysław
Tomczyk Jerzy

●
●
●
●
●

Wesołek Bronisław
Drukała Krzysztof
Micuda Janusz
Marciński Wiesław
Samborek Piotr

Budowę pierwszej kondygnacji zaplecza klatki schodowej rozpoczęto w
czerwcu 2004 r. natomiast drugą w lipcu tego samego roku.
Zużyto 5 ton cementu, 2 tony wapna, 2 wywrotki piasku, dwie i pół tony
drutu, 4 beczki betonu.
Koszt budowy 7000 zł.
● 2002 r. pomalowano dach na budynku kaplicy i remizy w Szarbi.
● 2.09.2004 r. zmarł strażak sprawujący funkcję gospodarza
Krzysztof Drukała
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Zawody w Piotrkowicach Wielkich 10 lipca 2005 r.

Nasi druhowie i młodzieżowa drużyna zajęli 2 miejsce.
Druhowie:
Tomczyk Jerzy
Olender Piotr
Mędrek Dariusz
Marciński Dariusz
Samborek Sławomir
Tomczyk Sławomir
Wiśniewicz Łukasz
Mazurek Łukasz
Marciński Szczepan
Makuła Marek

Młodzieżówka:
Kaczmarczyk Piotr 1989 r.
Wiśniewicz Artur 1989 r.
Kaczmarczyk Grzegorz 1990 r.
Tomczyk Marcin 1990 r.
Wesołek Artur 1991 r.
Micuda Łukasz 1991 r.
Wesołek Sławomir 1992 r.

Rok 2006 - Nowy zarząd OSP
Na walnym zebraniu dnia 19 lutego 2006 r. odbyły się wybory zarządu
OSP Szarbia.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prezes - Marciński Kazimierz
Naczelnik - Tomczyk Jerzy
Zastępca naczelnika - Micuda Janusz
Wiceprezes - Wiśniewicz Kazimierz
Sekretarz - Gorczyca Stanisław
Skarbnik - Sobczyk Stanisław
Gospodarz - Nowak Mariusz
Gospodarz - Samborek Sławomir
Kronikarz - Gorczyca Stanisław

Komisja rewizyjna: Jelonek Andrzej, Samborek Piotr, Gorczyca Jarosław
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Zawody gminne w Piotrkowicach Wielkich 2007 r.

Zawody gminne w Wierzbnie 2008 r.
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Fot. Zawody w Wierzbnie 2008 r.
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Zawody strażackie około 2010 r.
W wakacje cała wieś przygotowywała się do gminnych zawodów
pożarnych. Ćwiczenia odbywały się popołudniami na łące obok stawu
strażackiego lub na łące Bogacza. Zawsze w upalne lato rozkładany był
zbiornik, który wykorzystywany był podczas ćwiczeń. W ćwiczeniach
brało udział zwykle 7 osób. Sześciu zawodników i motopompista.
Operator motopompy, odpowiedzialny był za szybkie uruchomienie
sprzętu. Pozostali zawodnicy odpowiadali za sprawne rozłożenie węży
trzymanych w rękach, tak aby zdążyć przed wodą zassaną przez
pompę.
W zawodach startowały jednocześnie dwa zespoły z różnych
miejscowość, a wygrywała ta drużyna, która pierwsza strąciła pachołki
strumieniem wody. Podczas ćwiczeń chłopcy często się wygłupiali.
Wodą z węży polewali młode dziewczyny. Wydarzenie to przyciągało
masę młodzieży, a w samych ćwiczeniach brała udział również drużyna
dorosłych.
Dla dzieci dużą frajdą było siedzenie na górze wozu strażackiego i
obserwowanie całego wydarzenia. Podczas zawodów w Piotrkowicach
Wielkich popełniłem straszną farsę. Będąc członkiem drużyny moim
zadaniem było strącenie celu wodą. Tak się skupiłem na swoim celu, że
gdy dobiegłem do swojego punku zaparłem się nogami o ziemię i z
całych sił trzymałem węża z którego miał polecieć strumień silnej wody.
Niestety tak się nie stało ponieważ gdy stałem zaparty, kolega Kamil nie
mógł przyciągnąć swojego węża w którym była już woda pompowana
przez motopompę. Próbował przyciągnąć mojego, jednak byłem tak
mocno zaparty, że nie popuściłem węża ani na centymetr myśląc, że
napiera w niego woda. Wielkie moje zdziwienie było jak później
dowiedziałem się że siłowałem się z Kamilem. Nawet komentator
zawodów nie mógł powstrzymać się ze śmiechu. Tego dnia niestety nie
wygraliśmy, ale za to była dobra zabawa. Po zawodach starsi strażacy
“oblewali” zawody w remizie. Jedną z fajniejszych rzeczy była podróż na
te zawody w pace dostawczego samochodu, w którym rozłożone były
ławeczki. Co parę kilometrów musiał być postój ponieważ wnętrze było
tak szczelne, że brakowało powietrza, a i temperatura była wysoka.
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Fot. Zawody strażackie Piotrkowice Wielkie.
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Budowa kanalizacji 2009 - 2010 r.
Szarbia to trzecia miejscowość w gminie Koniusza, w której wykonana
została sieć kanalizacyjna. Stało się to dzięki podpisaniu umowy
pomiędzy miejscowym, samorządem, a konsorcjum złożonym z Zakładu
Usług Drogop i Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Inkop.
Jest to pierwsza umowa podpisywana przez gminę z powiatu
proszowickiego na wykonanie inwestycji, która została dofinansowana z
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania
po przetargu okazała się o ponad połowę niższa, niż zakładał kosztorys
inwestorski. Według założeń budowa kanalizacji w Szarbi miała
kosztować 7 milionów złotych. Do przetargu zgłosiło się 11 firm.
Najniższą ofertę złożyło wymienione na wstępie konsorcjum. Opiewało
na kwotę 2,58 miliona złotych.
Ostatecznie koszt budowy wyniósł jednak 4,5 miliona złotych, z czego
dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
wyniosło 2 miliony złotych, jak informował wójt gminy Koniusza Wiesław
Rudek.
Właściciele wszystkich gospodarstw zdecydowali się na podłączenie do
sieci. Mieszkańcy dawali po 400 złotych na projekt, a także po 2,7
tysiąca złotych za przyłącza. Z wpłaceniem tych sum nie było problemu.
Wykonano ponad 9 km kanalizacji w Szarbi i części Karwina, ponad 60
przyłączy i 5 przepompowni. Dodatkowo, po pracach budowlanych,
odbudowany został 1,5-kilometrowy odcinek drogi gminnej.
Ścieki z Szarbi będą odprowadzane do oczyszczalni w Karwinie.
Sołtysem w Szarbi w tych latach był Kazimierz Wiśniewicz.
W październiku 2007 położono płytki w kuchni i klatce schodowej remizy.
W 2008 pomalowano poręcze oraz lamperie.
W kwietniu 2009 pomalowano sale na dole remizy i położono panele.
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Fot. Marzec 2009 r. Podpisanie umowy, od lewej: prezes Drogopu
Andrzej Gorzałczany, wójt gminy Koniusza Wiesław Rudek i skarbnik
gminy Alicja Szymacha.

Fot. Lipiec 2010. Do przecięcia wstęgi przygotowuje się Wojciech Kozak,
członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

231

Pogrzeb Romana Tomczyka
11 stycznia 2009 r.
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Zawody Sportowo-Pożarnicze w Piotrkowicach
Wielkich 2011 r.
Z drużyn seniorów pierwsze miejsce zdobyło Wierzbno, drugie Szarbia,
trzecie Piotrkowice Wielkie, wśród chłopięcych młodzieżowych drużyn
pożarniczych Szarbia była przed Piotrkowicami Wielkimi.
Zwycięstwo odniosła drużyna kobieca z Szarbi wygrywając zawody
gminne i dostając się do kolejnego etapu zawodów powiatowych.
Sukces w zawodach powiatowych spowodował zakwalifikowanie się do
zawodów wojewódzkich i reprezentowanie całego powiatu w Tarnowie.
Zawody wojewódzkie odbyły się 11 czerwca 2011 r. Nasze kobiety zajęły
4 miejsce.
Zespół startował w składzie: Joanna Mędrek, Patrycja Sobczyk,
Katarzyna Kaczmarczyk, Mariola Hajduk, Agnieszka Jelonek, Żeneta
Jelonek, Ewa Migas, Mariola Sasnal, Justyna Cichy oraz Janusz Głowa
(mechanik), Janusz Micuda (kierownik) i Jerzy Tomczyk (naczelnik).

Fot. Zawody w Piotrkowicach Wielkich
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Fot. Nasze Panie w Tarnowie
reprezentują powiat na
zawodach wojewódzkich.
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Rok 2012
Odbyły się 4 zabawy taneczne z których udało się uzbierać łącznie
kwotę 5560 zł. Z czego sfinansowano między innymi zakup 3 drzwi do
remizy.
Udało się pozyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku
remizy. Budynek remizy zmienił się diametralnie. Wymieniono okna,
położono nową elewację w kolorach czerwony, niebieski, szary,
ocieplono drzwi garażowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 80
tys. zł. a same prace trwały od września do października.
Zakupiono płytki do wykończenia sali, toalet, korytarza. Prace wykonali
sami strażacy w czynie społecznym.
Nasi druhowie uczestniczyli w trzech wyjazdach gaśniczych.
Pożar domu w Siedliskach, Wroninie oraz pożar zboża w Glewcu.

Rok 2013
W lutym 2013 r. Odbyła się debata i głosowanie w sprawie wynajęcia
remizy przedsiębiorcy Krzysztofowi Burasowi. Padła propozycja
wynajęcia na 9 miesięcy w kwocie 3000 zł za miesiąc.
Zakupiono sprzęt do łączności, strażacy odbyli szkolenie podstawowe
oraz kursy ratowników medycznych.
Ostatecznie wynajęto remizę Krzysztofowi Burasowi ustalając kwotę
dzierżawy 500 zł miesięcznie i 1000 zł w postaci faktur za remont
budynku.
Zakupiono nowe lampy ostrzegawcze do samochodu strażackiego.
Umowę dzierżawy remizy rozwiązano 2 października 2014 r.
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Nadanie medali zasłużonym druhom 2013 r.
Złoty medal:
Marciński Kazimierz
Wiśniewicz Kazimierz

Brązowy medal:
Ziółek Wiesław
Mędrek Dariusz
Bogacz Andrzej
Jelonek Andrzej

Srebrny medal:
Podsiadło Jan
Olender Józef
Mędrek Jan
Marciński Wiesław
Micuda Janusz
Marciński Henryk
Sobczyk Stanisław
Gorczyca Stanisław

Wzorowy strażak:
Wardawa Jerzy
Olender Piotr
Nowak Mariusz
Kozera Aleksander
Wiśniewicz Artur
Wiśniewicz Łukasz

Odznaczeni za wysłużone lata:
Podsiadło Jan
Olender Józef
Mędrek Jan
Tomczyk Jerzy
Marciński Kazimierz
Wiśniewicz Kazimierz
Jelonek Andrzej
Marciński Wiesław
Bogacz Andrzej

Kozera Aleksander
Wardawa Jerzy
Micuda Janusz
Nowak Mariusz
Mędrek Dariusz
Ziółek Wiesław
Olender Piotr
Wiśniewicz Łukasz
Wiśniewicz Artur
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Klub Impuls 2013 r.
Przez niedługi czas w Szarbi funkcjonowała dyskoteka znajdująca się w
budynku OSP - Klub Impuls. Otwarta 20 lipca 2013 roku przez
Krzysztofa Burasa z Kazimierzy Wielkiej. Na pierwszym piętrze
znajdowała się sala taneczna natomiast na parterze bar z lanym piwem.
Młodzież bawiła się do rytmów Disco Polo. Gościły takie gwiazdy jak
Tomasz Niecik czy zespół Pudzian Band.

Fot. Plakat otwarcia i kilka zdjęć z wnętrza.
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Położenie asfaltu na odcinku
Makuła - Micuda 2018 r.
Nowy asfalt o długość 630 m udało się położyć na odcinku pomiędzy
Makułą pod lasem, a Micudą.
Koszt inwestycji wyniósł 157 245 zł, kwota dotacji jaką udało się uzyskać
na ten cel to 105 638 zł. Inwestorem była gmina Koniusza.
Przed remontem znajdowała się tam droga gruntowa.

Fot. Rok 2021

240

Plac zabaw 2018 r.
14 maja 2018 r. w gminie Koniusza ogłoszono przetargu na budowę
placu zabaw w Szarbi oraz w 9 innych miejscowościach na terenie
gminy.
Zwycięzcą przetargu została firma PPHU Drewnogród z Piekoszowa.
Wykonała zadania za kwotę niespełna 285 tys. zł, dając 60 miesięcy
gwarancji na wykonane roboty.
Plac zabaw umiejscowiono obok figury Matki Bożej.

Fot. 2021 r.
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Nowe oświetlenie 2018 r.
Zamontowano nowe oświetlenie przy drodze gminnej Karwin – Szarbia
8 szt. oprawa LED 36/38 W wraz z zasilaniem kablowym
napowietrznym, oraz wstawiono 13 nowych słupów.
W stronę Żydowa zamontowano 4 szt. opraw LED 36/38W
Sołtysem w tym czasie była Marzena Marcińska.

Fot. Nowe słupy.
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Zawody sportowo-pożarnicze w Piotrkowicach
Wielkich 2019 r.
Nasi druhowie z OSP w 2019 r. brali udział w zawodach
sportowo-pożarniczych w Piotrkowicach Wielkich zdobywając pierwsze
miejsce w gminie Koniusza. Ze względu na pogodę kilka razy trzeba
było przerywać rywalizację, ostatecznie udało się przeprowadzić
wszystkie konkurencje tj. sztafetę pożarniczą i ćwiczenie bojowe.
Wszystkich startujących jednostek OSP było 12. Otrzymały na
zakończenie zawodów dyplomy, a także nagrody w postaci sprzętu
pożarniczego.

Fot. Od prawej naczelnik Jerzy Tomczyk, Mateusz Głowa, Łukasz
Micuda, Marcin Tomczyk, źródło: UG w Koniuszy
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Fot. Naczelnik Jerzy Tomczyk, drugi rząd od lewej: Kamil Sobczyk,
Mateusz Głowa, Krystian Głowa, pierwszy rząd: Sławomir Wesołek,
Marcin Tomczyk, Artur Wiśniewicz, Krystian Sobczyk
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Wyburzenie Domu Ludowego 2018 r.
Wielokrotne zalania osłabiły fundamenty budynku i pogorszyły jego stan
techniczny. Mury zaczęły pękać, konstrukcja stwarzała realne
zagrożenie dla osób uczestniczących w nabożeństwach. Naprawa
wydawała się bezsensownym rozwiązaniem. W lipcu 2018 r. budynek
został zburzony za pomocą koparki.
Wcześniej część dawnego wyposażenie kaplicy zostało przeniesione na
piętro remizy strażackiej tworząc tym samym z niej miejsce
tymczasowych nabożeństw.
Co niedziela o 10:30 ksiądz z Igołomi przyjeżdżał do remizy odprawiać
mszę świętą, aż do połowy roku 2020, poprzez wprowadzenie w kraju
ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa ksiądz proboszcz z
Igołomi Jan Jurczak zaprzestał sprawowania w Szarbi posługi, aż do
świąt Bożego Narodzenia 2020 r. w których to liturgia odbyła się o
godzinie 10:00. Msze wznowiono. Ministrantami byli w tym czasie
Kacper i Tobiasz Mędrek.
Grono Szarbian zapragnęło nowej kaplicy. Powołano komitet kościelny w
składzie: Zbigniew Zapała, Kazimierz Wiśniewicz, Joanna Mędrek,
Leszek Mazurek, Marzena Marcińska. Rozpoczęto zbieranie funduszy.
Składka wynosiła po 1 tys. zł z domu. Dzięki ofiarność mieszkańców
udało się uzbierać 37000 zł. Nie wszyscy chętnie dawali, niektórzy
uważali że w krótkim czasie są w stanie dojechać samochodem do
kościoła parafialnego. Sam ks.Jurczak patrzył na to chłodnym okiem.
15 stycznia 2018 r. dostaliśmy zawiadomienie o pozwoleniu na budowę
kaplicy w Szarbi, wydanej na wniosek parafii Igołomia.
Początkiem roku zostały wylane fundamenty, pieniądze zebrane ze
składki oskazały się nie wystarczające i resztę kwoty pokrył ksiądz
proboszcz.
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Komitet kościelny w okrojonym składzie, bez Marzeny Marcińskiej
rozpoczął dalsze zbieranie funduszy, Marzena Marcińska była przeciwna
formie jakiej wyglądała zbiórka, nie godziła się utworzyć konto w banku
na siebie, mówiła że należy stworzyć coś w rodzaju fundacji aby prawnie
wszystko się zgadzało. W sprawę zbierania pieniędzy zaangażowano
pobliskie wsie i firmy w nich się znajdujące. Do końca 2020 r. uzbierano
53000 zł.
Proboszcz zapowiedział wznowienie prac początkiem 2021 r.

Fot. Wyburzanie 15 lipca 2018 r. Zbiory rodziny Świat.
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Tymczasowa kaplica w remizie OSP
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Fot. Grudzień 2020
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Projekt zbiornika rekreacyjnego 2020 r.
9 listopada 2020 r. na internetowej stronie dziennikpolski24.pl pojawił się
artykuł następującej treści:
“Gmina Koniusza otrzyma ponad 1 milion złotych dotacji na
budowę zbiornika rekreacyjnego w Szarbi
Zarząd województwa małopolskiego przyznał środki na realizację 41
inwestycji w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wśród
wybranych do doﬁnansowania zadań jest budowa zbiornika
rekreacyjnego z infrastrukturą w Szarbi (gmina Koniusza). Wartość
inwestycji szacowana jest na blisko półtora miliona złotych.
Projekt przygotowany w ramach programu rewitalizacji gminy Koniusza
ma już swoją historię. Powstał cztery lata temu, ale wtedy, mimo
pozytywnych ocen w trakcie naboru, z powodu braku środków trafił na
listę rezerwową. Szansa na jego realizację pojawiła się dopiero teraz.
Przyznana dotacja to ponad 1,1 mln złotych, przy szacunkowej wartości
zadania wynoszącej 1,47 mln.
Projekt polega na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu wokół
istniejącego – bardzo zaniedbanego - zbiornika wodnego w Szarbii.
Prace obejmą umocnienie i ogrodzenie brzegów, odmulenie dna,
wycięcie i usunięcie zakrzaczeń. W ramach infrastruktury powstanie
promenada spacerowa, oświetlenie, parking, ścieżka rowerowa,
powstanie teren zielony oraz zamontowane zostaną balustrady
ochronne. Sąsiadująca z obiektem droga gminna zyska nową
nawierzchnię.
Oprócz funkcji rekreacyjnej obiekt będzie też pełnił rolę zbiornika
retencyjnego. Ta część wsi, w której powstanie, w czasie większych
opadów jest notorycznie zalewana przez wody płynącego tamtędy
potoku Ropotek. Podtapiane są najbliższe gospodarstwa, a drogi stają
się nieprzejezdne. Taka sytuacja trwa od lat.
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Liczymy, że zbiornik po jego rewitalizacji będzie w stanie zgromadzić
nadmiar wody, co zapobiegnie podtapianiu tego rejonu -- Liczymy, że
zbiornik po jego rewitalizacji będzie w stanie zgromadzić nadmiar wody,
co zapobiegnie podtapianiu tego rejonu mówi zastępca wójta gminy Koniusza Hubert Wawrzeń.
Przetargu na realizację inwestycji w Szarbii należy się spodziewać w
pierwszym kwartale przyszłego roku.
Jak podkreśla wicemarszałek województwa Łukasz Smółka realizacja
tego i pozostałych 40 projektów nie byłaby możliwa gdyby nie środki
pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego.
Jesteśmy dziś w stanie dofinansować wszystkie projekty z listy
rezerwowej konkursu i podjąć działania w obszarze infrastruktury
związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii w sferze
gospodarczej – - Jesteśmy dziś w stanie dofinansować wszystkie
projekty z listy rezerwowej konkursu i podjąć działania w obszarze
infrastruktury związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii
w sferze gospodarczej –
mówi.”
autor: Aleksander Gąciarz
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Tablica upamiętniająca Jana Felikasa Slaskiego
Początkiem stycznia 2021 r. Adrian Bryła zamieścił post na
facebook’u na stronie “Historia miejscowość Szarbia” której jest
administratorem o słuszność upamiętnienia wybitnej postać Jana
Feliksa Slaskiego, generała kościuszkowskich kosynierów w bitwie
pod Racławicami. Urodzonego w Szarbi.
15 stycznia 2021 r. rozpoczął zbieranie podpisów pod swoją
społeczną inicjatywą utworzenia w Szarbi tablicy upamiętniającej
postać Jana Feliksa Slaskiego. Przy okazji rewitalizacji zbiornika w
Szarbi. W sumie udało zebrać się 67 podpisów mieszkańców.
28 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek
poinformował na piśmie, iż wniosek zostanie przekazany pod
obrady na najbliższej komisji oświaty. O stanie jego rozpatrzenia
zostaniemy poinformowani pisemnie.

Fot. Widok w stronę Żydowa - Wierzby nad Ropotkiem 2021 r.
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Samochody Bojowe OSP Szarbia
W 1982 roku OSP Szarbia dzięki staranią sołtysa Stanisława Bryły
otrzymała z PSP w Proszowicach przydzielony z komendy Wojewódzkiej
Straży Pożarnej w Krakowie
samochód bojowy marki STAR 660 z silnikiem benzynowym.
Dzięki działaniom zarządu OSP z prezesem Kazimierzem Marcińskim i
naczelnikiem Jerzym Tomczykiem w 1989 roku stary wóz został
zastąpiony nowszym modelem otrzymanym od OSP Łętkowiece STAR
244, który w 1992 roku został doposażony w radiostację.
16 lipca 2016 - na mocy porozumienia jednostki OSP Przesławice,
Urzędu Gminy w Koniuszy a OSP Szarbia na wyposażenie został
przekazany wóz gaśniczy STAR 244, który do dnia dzisiejszego służy
ochotnikom.

STAR 244 z Łętkowic
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STAR 244 z Łętkowic

STAR 244 od OSP Przesławice
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Kamienny krzyż
Krzyż znajdujący się przy drodze na Glew. Jego historia nie jest znana,
figuruje na mapach już od 1783 r. Z inskrypcji która znajduje się na
postumencie można odczytać tylko kilka liter:
...Amo…
...tarzy…
...mh...

Fot. Piotr Skórka 2016 r. Poniżej zdjęcia z 2020 r.
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Krzyż rodziny Tomczyków i Migasów
Jadąc z Szarbi na Glew w miejscu
gdzie dawniej stał dom Piotra
Tomczyka, wójta gminy Wierzbno, stoi
betonowy krzyż postawiony
29.06.1954 r.
Widnieją na nim dwie tablice.
Pierwsza z tekstem pierwszej zwrotki
pieśń "W krzyżu cierpienie"
"W KRZYŻU CIERPIENIE
W KRZYŻU
ZBAWIENIE,
W KRZYŻU
MIŁOŚCI NAUKA,
KTO CIEBIE BOŻE
RAZ POJĄĆ MOŻE,
TEN NIC NIE PRAGNIE
NI SZUKA..."
Pieśń W Krzyżu Cierpienie powstała w
XIX wieku. Autorem pieśni W Krzyżu
Cierpienie jest polski kaznodzieja,
poeta, kompozytor Karol Antoniewicz.
Pieśń W Krzyżu Cierpienie po raz
pierwszy drukiem ukazała się już po
śmierci autora, w wydanym w 1857
roku tomiku jego poezji. Pieśń W
Krzyżu Cierpienie był ważnym dziełem
dla autora, który wiele wycierpiał w
swoim życiu zanim wstąpił na drogę
zakonną.
Natomiast na drugiej tablicy wypisani
są fundatorowie Piotr i Magdalena
Tomczykowie oraz Jerzy i Władysława
Migasowie.
255

Najstarszy dom w Szarbi
Aktualnie najstarszym zachowanym budynkiem w Szarbi jest dom
Aleksandra Kozery zbudowany przez jego dziadka w 1912 r.
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Przykład nieistniejącej zabudowy.

Fot. Dawny dom rodziny Głowa, obecnie na tej działce mieszka Makola.

Fot. Dawniej dom rodziny Marcińskich, później rodziny Migas.
Wyburzony w 2020 r.
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Jan Feliks Slaski ur. ok. 1760, zm. 1847 – ziemiański generał

major.
Ziemianin urodzony w Szarbi. Syn Adama Slaskiego pułkownika Wojsk
Koronnych i z tego powodu powołany przez T. Kościuszkę na
organizatora milicji krakowskiej i mianowany generałem majorem
powiatu ksiąskiego i proszowickiego. Współtwórca (wraz z bratem
Andrzejem) oddziałów kosynierów w powstaniu kościuszkowskim i ich
dowódca w bitwie pod Racławicami 1794, czym zdobył znaczny rozgłos.
Był autorem pierwszego raportu o tej bitwie. Następnie uczestniczył w
bitwie pod Szczekocinami. 29 sierpnia 1794 Tadeusz Kościuszko zalecił
Radzie Najwyższej Narodowej powołanie go do Deputacji Indagacyjnej
lub Bezpieczeństwa, co nastąpiło 30 sierpnia. Tego samego dnia
otrzymał pozwolenie na wyjazd z kraju na cztery tygodnie.
W Królestwie Polskim m.in. marszałek sejmiku olkuskiego. Później
stronił od funkcji publicznych i gospodarował na swoich dobrach.
Odznaczony Orderem Świętego Stanisława II klasy z nadania
Aleksandra I Romanowa.

Na obrazie postać Slaskiego w granatowy płaszczu.
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Kazimierz Tomczyk

urodził się 13 lutego 1898 roku (w niektórych
dokumentach widnieją błędne daty: 12 oraz 15 luty) w Szarbii w
powiecie miechowskim (obecnie proszowicki).
Jego rodzicami byli szanowani,
miejscowi włościanie, Józef i
Tekla Tomczykowie. Doczekali
się oni ośmiorga dzieci: pięciu
synów (Piotra ur. 1885, Jana
ur. 1888, Józefa ur. 1894,
Kazimierza ur. 1898,
Franciszka ur. 1903) oraz
trzech córek (Ludwiki ur. 1885,
Marianny ur. 1895, Walerii ur.
1900). Kazimierz uczęszczał
do szkoły powszechnej w
niedalekim Wierzbnie, którą
ukończył w 1910 roku. Jako
jeden z najmłodszych synów,
nie miał co liczyć na
odziedziczenie gospodarstwa
po swoich rodzicach więc
swoją przyszłość postanowił
związać z wojskiem. Na początku 1919 roku zgłosił się do punktu w
Miechowie, gdzie 28 lutego został wcielony do Wojska Polskiego.
Pochodzący z pod proszowskiej Szarbii, Kazimierz Tomczyk został
przydzielony do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika
Bolesława Mościckiego. Wraz z Pułkiem dnia 7 maja 1919 roku wyrusza
na swój pierwszy front. Po dotarciu na Front Wołyński Pułk wyładował
się w Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie rozkwaterował się w
Uściługu. 15 maja 1919 roku wraz z grupą majora Władysława
Bończy-Uzdoskiego, Pułk wyruszył na miasto Łuck, staczając pod
drodze zwycięskie potyczki z nieprzyjacielem. Łuck został błyskawicznie
zdobyty przez odziały Wojska Polskiego. 21 czerwca 1919 roku, 1 Pułk
Ułanów Krechowieckich, otrzymał rozkaz wycofania się, co było
spowodowane ofensywą Ukraińską.
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27 czerwca, rozkazem frontu galicyjsko-wołyńskiego, Pułk zostaje
podporządkowany 6-tej Dywizji Strzelców Generała Hallera. Dalsze
działania Pułku to już pościg za cofającym się w popłochu
nieprzyjacielem. Drugiego lipca, Pułk natrafia na silny opór pod Kozową.
Szwadron techniczny, pod dowództwem Porucznika Nowaczyńskiego, w
którym służył szeregowy Kazimierz Tomczyk, po ciężkich bojach
zdobywa miasto. 7 sierpnia 1 Pułk Ułanów Krechowieckich wraca na
front wołyński, do Łucka, gdzie przygotowuje się do odparcia
ewentualnej ofensywy bolszewickiej. Pułk bierze jeszcze udział w
zdobyciu miasta Równego oraz kilku pomniejszych potyczkach z
nieprzyjacielem. 25 października, rozkazem Naczelnego Dowództwa,
Pułk ma zostać przesunięty na front pomorski.
Odznaka pamiątkowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
Front Pomorski został utworzony w październiku 1919 roku w celu
pokojowego i planowanego odzyskania Pomorza, zgodnie z ustaleniami
traktatu wersalskiego, odebranego Polsce wskutek rozbiorów. 10 lutego
1920 roku Generał Dywizji Józef Haller, w asyście 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego, dokonał
symbolicznego zaślubienia Rzeczpospolitej z morzem. Według
wspomnień rodzinnych, jednym z ułanów towarzyszącym Hallerowi był
właśnie pochodzący spod Proszowic Kazimierz Tomczyk.
10 kwietnia 1920 roku 1 Pułk Ułanów Krechowieckich powraca na front
wołyński do Berezdowa i wchodzi w skład dywizji jazdy Generała
Romera. Pułk bierze udział w kilku potyczkach ze słynną armią konną
Budionnego (pod Beresteczkiem, pod Chotojowem oraz pod
Zamościem). 19 sierpnia 1920 roku podczas bitwy pod Żółtańcą, ułan
Kazimierz Tomczyk został ranny w lewe udo. Nie przeszkodziło mu to w
wzięcia udziału w największej bitwie konnej wojny polsko–bolszewickiej,
która stanowiła moment zwrotny na południowym froncie. W bitwie pod
Komorowem, bo o tą bitwę chodzi, znaczący swój udział miał właśnie
Kazimierz Tomczyk: „W bitwie pod Komarowem szadron techniczny dn.
31 sierpnia 1920 r. szarżował na przeważającego przeciwnika. Pomimo
szalonego ognia nieprzyjacielskiego ułani dopadli wroga, zmuszajac go
do cofania się.
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Duże straty wyrządzała nam odstępująca taczanka bolszewicka. Wtedy
st. uł. Tomczyk rzuca się na nią i cudem prawie dotarwszy do taczanki,
zarąbał strzelającego bolszewika, biorąc do niewoli drugiego bolszewika.
Następnie, nie tracąc zimnej krwi, doprowadza zdobytą taczankę do
naszej linii, skąd zaraz zaczęła ona strzelać do nieprzyjaciela. Czyn ten
pozwolił nam do odparcia, przy pomocy ognia zdobytej taczanki,
kontrataku wroga.” Kapral Kazimierz Tomczyk w wojsku pozostał do 30
marca 1921 roku, został odznaczony Krzyżem Walecznym (30213) oraz
srebrnym krzyżem Virtuti Militari V klasy (2626). Według przekazów
rodzinnych, krzyż wręczał sam Józef Piłsudski. Fakt ten często lubił
wspominać Kazimierz podczas rodzinnych spotkań.
Za bohaterski udział w wojnie z bolszewikami, oprócz odznaczeń, miał
dostać także dużo ziem na kresach wschodnich, lecz z powodów
osobistych odmówił – w zmian za to dostał 8 mórg w Karwinie, obok
rodzinnej Szarbii.
W księdze parafialnej w kościele w Proszowicach możemy przeczytać:
„Działo się w Proszowicach dnia trzynastego października tysiąc
dziewięćset dwudziestego piątego roku, o godzinie drugiej popołudniu.
(…) na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między
Kazimierzem Tomczykiem, kawalerem lat dwadzieścia siedem liczącym,
byłym Wachmistrzem pierwszego pułku ułanów Krechowieckich,
ozdobionym orderem „Virtuti Militari” i krzyżem za waleczność (…) i
Marianną Kopciówną, panną lat osiemnaście liczącą.” Czytając opis z
ksiąg metrykalnych, możemy przypuszczać, że ślub pomiędzy
kawalerem z Szarbii a panną z Łaganowa miał rangę wojskową, gdyż
Kazimierz zapewne miał w tym dniu zawieszone swoje oznaczenia.
Kazimierz i Marianna Tomczykowie doczekali się czwórki córek: Ireny,
Kazimiery, Haliny oraz Sabiny a także jednego syna, Mariana.
Kazimierz Tomczyk był bardzo szanowanym obywatelem lokalnej
społeczności. Działał społecznie, był członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szarbii, Kasy Stefczyka w Szarbii, Koła rolniczego w
Karwinie a także Rady Gminy w Wierzbnie. W 1935 roku, jak
dowiadujemy się z kroniki wsi, piastował przez rok z dumą funkcję
naczelnika OSP w Szarbii.
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Kazimierz Tomczyk nie brał udziału w kampanii wrześniowej. Nie znany
jest jego udział w ewentualnym podziemiu podczas okupacji niemieckiej.
W domu, w którym mieszkał nie rozmawiano na ten temat a wręcz był to
temat zakazany. Jedynie można przypuszczać, że Kazimierz Tomczyk w
jakiś sposób wspierał podziemie niepodległościowe, ponieważ jego brat,
Piotr Tomczyk, miał kontakt z AKowcami z okolicy. Warto zaznaczyć fakt,
że z racji bohaterskich wyczynów w wojnie z bolszewikami, omijały
Kazimierza Tomczyka represje ze strony niemieckiego okupanta. Jednak
po zakończeniu II wojny światowej, władze PRL odebrały przyznaną
Kazimierzowi rentę wojenną a ziemie, które otrzymał, z racji przepisania
ich na córkę, udało się zatrzymać w rodzinie. Kapral Kazimierz Tomczyk
zmarł 20 listopada 1967 roku i został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Dobranowicach.
Źródło: schronyproszowice.pl
Mateusz Serwatowski
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W 1976 r. w gazecie "Echo Krakowa" ukazał się artykuł pt. "Nagrody dla
zwycięzców międzywojewódzkiego konkursu Więcej mleka wysokiej
jakości". Konkursu organizowanego na południu Polski. W konkursie
wzięły udział najlepsze zespoły z trzech województw: krakowskiego,
nowosądeckiego i tarnowskiego. Organizatorem konkursu były kółka
rolnicze i koła gospodyń wiejskich oraz spółdzielność mleczarska. Przy
ustaleniu listy laureatów brano przede wszystkim pod uwagę:
doskonalenie chowu bydła, zwiększanie produkcji mleka i poprawienie
jego jakość.
Nagrodę indywidualną pierwszego stopnia w województwie krakowskim
przyznano Barbarze Bryła z Szarbi.
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Fragment Gazety Krakowskiej z 1965 r.

Gazeta Echo Krakowa 8 listopada 1989 r.
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Ciekawostką jest, że mleczarnia w Szarbi posiadała własne ujęcie wody,
sporych rozmiarów zbiornik zakopany powyżej budynku na zachód w
ziemi na polu dawniej rodziny Drukałów obecnie Marcińskich, połączony
z mleczarnią. Zbiornik zachował się do dnia dzisiejszego.
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Fot. Najprawdopodobniej z uroczystość obchodów X- lecia Odzyskania
Niepodległość przez Polskę w 1928 roku. Zbiory Wł. Nowaka

Fot. Zbiory Wł. Nowaka
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Fot. Komunia Święta 1930 r. zbiory rodziny Micudów

Fot. Święcenie pokarmów w ogródku przed figurką 1942 r. - zbiory
rodziny Micudów
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Fot. Święcenie pokarmów w ogródku przed figurką 1942 r.

Fot. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 1942 r.
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Fot. około 1950 r. Od lewej: Henryk Boligłowa, Zbigniew Marciński,
Mieczysław Marciński, Ferdynand Marciński, Czesław Głowa, NN?,
Józef Olender, Kucają od lewej: Zdzisław Głowa, Roman Tomczyk

Fot. Zebranie w gminie Wierzbno.
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Fot. Zawody w Wierzbnie 12.09.1956 r.

Fot. Zbiory Makuły Marka
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Fot. Dożynki lata 50

Fot. Wieniec dożynkowy. Zbiory rodziny Makuła.

271

Fot. Lata 60 być może dożynki, zbiory rodziny Świat
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Fot. Najprawdopodobniej ćwiczenia w Szarbi, lata 60.
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Fot. Poświęcenie kaplicy przez Biskupa, zbiory rodziny Micudów

Fot. Procesja Bożego Ciała w
1960 r. Ks. Wasilewski Edmund
prowadzony przez Tomczyk
Romana i Marcińskiego Fryderyka.
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Fot. Na akordeonie Pan Miller, Dom Wilków 1967 r.

Fot. Florian Czarnota, Zdzisław Głowa, Czesław Głowa, Krzysztof
Sarara, Zdzisław Micuda. Na dole Henryk Boligłowa.
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Fot. Ks. Wasilewski, Czesław Głowa, Fryderyk Marciński.
Fot.Glowa Zdzisław, Gorczyca
Stanisław, Makula Jozef, Podsiadło
Józef i Jan Oleder.
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Fot. Przekazanie samochodu OSP Posądza

Fot. Państwo Pająkowie, bezdzietne małżeństwo zamieszkujące ostatni
dom w Szarbi w stronę Glewa. Pan Pająk długie lata zajmował się
kaplicą i figurą M. Bożej.
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Fot. Około 1965 r. Być może Boże Ciało lub procesja w oktawy.
Z uniesionym śpiewnikiem do samej góry Adela Gorczyca, obok niej
patrząc na lewo Witulska Janina i Grażyna, dalej Halina Jelonek, młoda
dziewczyna to Pani Regina Marcińska.
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Fot. Zbiory Reginy Marcińskiej rok 1980. Po lewej fragment estrady
przed przenosinami.

Fot. Komunia w Szarbi 1988 r. Zbiory rodziny Kijowskich.
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Pogrzeb w Szarbi

Prawdopodobnie 50 rocznica ślubu Anny i Tomasza Mędrek. Rok około 1970.
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Zespół weselny “Solarze”

Przysięga Jerzego Wardawy.
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Uroczystość religijne w kaplicy. Proboszcz Władysław Dańkowski z biskupem.

Fot. Święta Wielkanocne 2011 r.
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Fot. Święta Wielkanocne 2011 r. Warta strażaków przy grobie Jezusa.
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Fot. Święta Wielkanocne 2011 r.
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Książka powstała na podstawie oryginalnej Kroniki wsi Szarbi stworzonej
przez Franciszka Micudę oraz sprawozdań z walnych zebrań strażackich
zanotowanych przez Stanisława Gorczycę.
Z wyrazami szacunku Adrian Bryła.

Fot. Franciszek Micuda, zbiory rodziny Micudów.
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