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* DZIEJE WIERBKI CZ.1- DZIEJE DO ROKU 1939

który on przed sądem uzyskał od Elżbiety,
żony księcia ziębickiego Jana, wówczas
będzie on zachodźcą Przedbora. 11 czerwca
przed sądem radzieckim Przedbor zwolnił
Jana Warsza, rycerza herbu Nałęcz,który brał
udział
w
wyprawie
Zygmunta
Luksemburskiego do Bośni w 1408 r. z danej
mu poręki.

DZIEJE WIERBKI CZ.1
DZIEJE DO ROKU 1939

1388
W dokumentach występuje wieś Virbcza.

1432

1391

Według dekretu bp Oleśnickiego Wierbka
wchodziła w skład parafii pilickiej

W zapisce sądowej wymieniani są: Marcin
Nicz sołtys de Virzbca i Dzierżek z Wierbki.
Prof. F. Kiryk przypuszcza, że Dzierżek mógł
być dziedzicem Wierbki.

1433
Dokumenty odnotowują spór między Janem
Straszem z Kościelnik a Przedborem
z Siadczy o Wierbkę. Sąd uznał prawa
Przedbora na zasadzie bliższości.1

1394
Według zapiski sądowej sołtysem jest Marcin
Nicz, sołtys de Virzbca oraz Dzierżko
z Wierbki.

1436
Wieś należała do braci Dzierżka i Zbigniewa
z Janowiczek, którzy za 70 grzywien
sprzedali ją Hankowi z Chełmu.

1401-1403
Według dokumentów wieś wchodzi w skład
parafii pilickiej

1450

1410

W roku tym książę opolski Wacław, syn
Elżbiety [córki królowej Elżbiety z Pilczy]
i księcia opolskiego Bolka V, zrzekł się
swoich uprawnień do dóbr łańcuckich, wsi w

Przedbor z Żytna poręczył przed radą miasta
Krakowa za Paszka z Kazimierza, sołtysa
Wierzbki. Chodziło o zwrot jakiegoś kamienia
szlachetnego. Wcześniej, 26 maja, spór
rozpatrywał sąd ziemski. Wtedy to Paszek
zeznał, że jeśli ktoś będzie zgłaszał
roszczenia do Przedbora o kamień szlachetny,

1

1

Prawo bliższości polegało na przyznaniu krewnym
zbywcy w stosunku do zbywanego mienia prawa
udzielania zgody na zbycie majątku oraz prawa
pierwokupu.
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okolicy Kańczugi oraz innych posiadłości w
ziemi ruskiej na rzecz swego wuja Jana
Granowskiego w zamian za dobra Pilcza
[wraz z Wierbką] i Mrzygłód oraz 2 tysiące
grzywien. W wyniku działów, zamian
i wykupów Jan Granowski stał się wkrótce po
r. 1450 z powrotem wyłącznym właścicielem
klucza pileckiego.

1521
W początkach XVI w. po podziale dóbr
pilickich między trzech synów Jana
Pileckiego, Wierbka trafiła w ręce Stanisława.
Stanisław z Pilczy, starosta grodecki, zastawia
za 1100 florenów wsie Kidów, Wierbkę,
Siadczę, Kleszczową i Solczę dworzaninowi
królewskiemu Florianowi Boturzyńskiemu.
Tenże Stanisław Pilecki zastawia wspomniane
wsie za 2000 florenów mieszczaninowi
i kupcowi krakowskiemu Karolowi Karzeł

1453
Wieś znajdowała się w składzie dóbr pilickich
kasztelana krakowskiego Jana Granowskiego.
Dokument wystawiony przez biskupa
Zbigniewa Oleśnickiego, wymienia tutejszy
folwark

1531
Anna z Jarosławia, wdowa po Stanisławie
Pileckim, i jej syn Jan, dziedzice wsi
Wierzbka, w imieniu własnym i innych synów
Anny: Krzysztofa, Piotra, Rafała, Mikołaja,
zastawiają za 2000 florenów Piotrowi
Opalińskiemu
kasztelanowi
lądzkiemu
Wierzbkę : połowę, która od dawna należy do
dóbr Przechody i drugą połowę, która należy
do dóbr Pilcza.

1478
Po śmierci Jana Granowskiego jego synowi
Janowi (II) Pileckiemu przypadło miasto
Pilica z zamkiem i z wsiami, wśród których
była Wierbka.
1490
Poradlne2 z Wyrzbki przeznaczone było dla
zamku pilickiego.

1547
Wieś pojawia się w dokumentach jako
Wierzbka.

1496
Umiera Jan Pilecki. Jego synowie, Jan,
Stanisław i Otton dziedziczyli majątek
wspólnie.

1602

1501

1611

Przy podziale ojcowizny Jan Pilecki otrzymał
zamek i miasto Pilicę wraz z dominum
obejmującym Wierbkę.

Dziesięcina
przeznaczona
archidiakona.

1519

1739 -1743

Król Zygmunt Stary zezwala Stanisławowi
Pileckiemu, staroście gródeckiemu, zapisać
1000 florenów czynszu dla beneficjów
kościelnych
na
dobrach:
Przychody,
Wierzbka, Kidów, Siadcza, Siedliszowice i
Solcza

Maria z Wesslów dzierżawi od kapituły
pileckiej Wierbkę wraz z Przychodami,Dobrą
i częścią Kleszczowej za 2000 złotych
rocznie.

2

Wierbka należała do parafii w Kidowie.
folwarczna
z
była
dla

Wierbki
pilickiego

1790
W Wierbce uruchomiono manufakturę
papierniczą, która działała przez kilka lat
jednak została zamknięta przed rozbiorami.

Stały podatek od dóbr ziemskich wprowadzony przez
Kazimierza Wielkiego, w wysokości 12 groszy w dobrach
rycerskich. Na mocy przywileju koszyckiego z 1374 roku
podatek poradlny,zwany w tym czasie łanowym, wynosił
2 grosze z łana.

2
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1791

pracownikami. Na potrzeby produkcji
włókienniczej wydzierżawił, a później wykupił
choroski folwark. Początkowo niewielkie,
liczące 4o warsztatów przedsiębiorstwo
wkrótce stało się największym zakładem
w okolicy,który w 1845 roku posiadał
7 budynków murowanych i 1 drewniany
mieszczących 125 warsztatów tkackich.
W 1850 roku pożar fabryki pociągnął za sobą
bardzo duże straty. Ocalałe zapasy wełny,
przędzy i części maszyn pozwoliły na szybką
odbudowę i odrobienie strat tak, że w 1860
roku zakład Moesa wysunął się na pierwsze
miejsce wśród fabryk Białostockiego Okręgu
Przemysłowego, zarówno, jeśli chodzi
o wielkość
produkcji,
jak
i
liczbę
zatrudnionych.

Wierbka liczy ok. 26 domów zamieszkałych
przez 185 osób.
1821
Według zachowanych sprawozdań w Wierbce
istniała niewielka fabryczka papieru. W
miejscowej papierni wyrabiano papier
z makulatury szmacianej, którą poddawano
czyszczeniu, cięto na kosach, siekano
w ręcznej maszynie, warzono w tzw.
holendrach..
1827
Wieś liczy 27 domów i 185 mieszkańców
poł XIX w.
W II połowie XIX wieku folwark Wierbka
należący do dóbr Pilica miał 56,5 mórg
gruntów ornych, 75 mórg łąk, 186 pastwisk,
6 nieużytków. Wieś Wierbka liczyła 28
gospodarzy, 23 komorników, 70 osadników
i 464 morgi gruntu.
1851
Christian August Moes nabył na licytacji
zadłużone dobra Pilica płacąc za nie 150 000
rubli.
Christian August Moes urodził się 10
kwietnia 1810 roku w Monschau (Montjoie)
w Nadrenii, niedaleko Akwizgranu jako syn
Ernsta Wilhelma i Marii Agnieszki Voss.
Pierwsze nauki pobierał u swego ojca,
uczęszczał też do miejscowej szkoły. W wieku
piętnastu lat, ze względu na trudną sytuację
materialna rodziny musiał przerwać naukę.
Trafił do fabryki sukna w Verviers gdzie
szybko awansował. W 1830 r. Moes został
zatrudniony na stanowisku buchaltera
a potem
dyrektora
jednej
z
fabryk
włókienniczych Fryderyka Wilhelma Zacherta
w Zgierzu. W roku 1840 Christian August
w roku rozpoczął prace nad uruchomieniem
nowej
firmy
w
Choroszczy
koło
Białegostoku.Przejął
on
w Choroszczy
manufakturę
tekstylną,
z szesnastoma

Widok fabryki w Wierbce

1853
W Wierbce, w tym miejscu gdzie obecnie
wznoszą się gmachy fabryczne, a od północy
między parkiem a fabryka staw błyszczy
szafirową taflą wody - były w owym czasie
uprawne pola należące do poddanych
chłopów: Wincentego Jastrzębia, Michała
Pasierba i Mateusza Jarząbka. Nowy
właściciel osadził Jastrzębia i Pasierba we
wsi Sławniowie, Jarząbka zaś we wsi Wierbce
a na uprawianych przez nich gruntach
wzniósł w 1850/51 roku fabrykę papieru.
[Kronika szkoły w Wierbce]

3
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W Wierbce ruszyła fabryka papieru,
której właścicielem był Christian August
Moes. Prawdopodobnie uruchomiony został
jedynie stary zakład, którego siłę napędową
pierwotnej papierni stanowiła prymitywna
turbina wodna o mocy 50 koni parowych.
Christian August Moes planował przebudowę
papierni w Wierbce i postawienie jej na
poziomie najlepszych tego rodzaju zakładów
w kraju, jakimi były fabryki w Jeziornej
i Soczewce Jeszcze w 1856 r. wyrabiano
w niej papier z makulatury szmacianej, którą
poddawano

„osobno wybudowany" oraz „mające się
wybudować skrzydło na magazyn gałganów";
1857
Papiernia w Wierbce była trzecią co do
wielkości w Królestwie Polskim zatrudniając
300 pracowników i dając roczną produkcję
o wartości 873 000 rs. Fabryka wyposażona
była w 2 turbiny i 2 maszyny parowe. Z tego
roku zachowało się pismo naczelnika powiatu
olkuskiego do generała majora Leontyna
hr. Oppermana,
gubernatora
cywilnego
radomskiego, w sprawie umożliwienia
C.A.Moesowi wzięcia udziału w wystawie
wyrobów przemysłowych pomimo że termin
nadsyłania zgłoszeń upłynął, .Fabryka
papieru chciała przedstawić na wystawie
papier wyrobiony w fabryce Pilica gatunków
30 po liber 2 z każdego gatunku
Dokument
podpisał
dyrektor
fabryki
J. Boerner. Lista ta została potwierdzona
przez
wójta
gminy
Pilica
Macieja
Kalicińskiego oraz naczelnika powiatu
olkuskiego, radcę dworu i rachmistrza
skarbowego sekretarza gubernialnego Leona
Mauwe.
1859
C.A. Moes wraz z żoną, Constantią Boese
i z młodszymi dziećmi na stale zamieszkało
w Pilicy.
1862

Christian August Moes

W papierni w Wierbce pracowało 300
robotników i produkowano za sumę 873.000
rs. Rocznie. W tym samym roku C.A. Moes
wystąpił o nadanie cechy fabrycznej.

1856
Plany obiektów nowej papierni w Wierbce
znane są z akt Dyrekcji Ubezpieczeń, która
ubezpieczała
wszelkie
istniejące
w Królestwie Polskim budowle zarówno
prywatne, jak i użyteczności publicznej.
Dokumenty te zawierają plan sytuacyjny
odręczny zabudowań fabrycznych we wsi
Wierbce w dobrach Pilica,
na którym
zaznaczono papiernię, dom mieszkalny
dyrektora, dwa domy dla fabrykantów, komin

1870
Zimą, podczas rejsu statkiem, C.A.Moes
przeziębił się tak mocno że do dolegliwości
płucnych dołączyły się nerkowe i kłopoty
z sercem. Stan zdrowia pogarszał się coraz
bardziej, cierpiał on na puchlinę wodna,
wreszcie wylew krwi do mózgu odebrał mu
mowę.
4
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1872

obsadzona drzewami, a przeżynająca rozległe
nawodnione łąki. Zakład fabryczny składają
liczne zabudowania tak warsztatów, jak domy
murowane na pomieszczenie oficyjalistów,
dyrektora i robotników, otoczone w około
starannie oparkanionemi i utrzymanemi
ogródkami. Cała tę koloniję przemysłową,
dziś tak wdzięczną, schludną, istną antytezę
samej Pilicy wzniósł przed laty dwudziestu
nieodżałowanej pamięci Christyjan August
Moes, którego firmę utrzymują po dziś dzień
jego spadkobiercy.

11 września zmarł w w Pilicy właściciel
Wierbki C.A.Moes. Rodzina Moesów
zamieszkała w Sławniowie.
1873
Rok ten przyniósł kryzys światowy, który
spowodował
ograniczenie
produkcji
w miejscowej papierni

[Gazeta Kielecka]

Papiernia mieściła się w obszernym
klamrowym, piętrowym murowanym budynku,
z strzelającym w górę smukłym kominem,
bezustannie wyrzucającym kłęby dymu.
[Gazeta Kielecka]

1876

Pałac w Wierbce w okresie międzywojennym

Donoszą nam z osady Pilicy: „Dnia
1 Października przybył JK.Eks.ks.biskup
Kuliński , podejmowany przez miejscowego
proboszcza z gościnnością. W Niedzielę
dawał on u siebie bardzo wystawny obiad dla
swojego pasterza ,na który zaprosił
znakomitsze
osoby
czterech
tamże
egzystujących wyznań. Następnie z kolei
ugaszczali u siebie dostojnego Pasterza
właściciel dóbr Pilica, w pałacu którego
zamieszkał , naczelnik zakładów fabrycznych
CA Moes a na koniec klasztor reformatów...
J.Ekselencyja ks.biskup raczył także zwiedzać
tamtejsze fabryk i kortów i papieru, na
przyjęcie którego zakłady te drogi i wejścia,
kwiatami,wieńcami i chojną.

1874
Moesowie sprzedają Pilicę.
Donoszą nam ,iż dobra ziemskie Pilica, od
sukcesorów znanego w kraju przemysłowca
C.Moesa,nabył
na
własność
p.Leon
Epstein,bankier,za
160,000rs.renomowane
fabryki pilickie (kortownia i papiernia)
pozostały nadal własnością rodziny Moesów;
W papierni w Wierbce pracowało 180
robotników, a roczna produkcja osiągała
wartość 240.000 rs. Produkowano wówczas
30 gatunków papieru. Najlepszy z nich nosił
nazwę „Royal". Pracowały w tym czasie
3 maszyny do produkcji kopert, które
wytwarzały ogromną ich ilość, po niskich
kosztach własnych.

[Gazeta Kielecka]

...kiedy właściciel jej zmarł w roku 1876,
spadkobierca jego, syn Aleksander Moes,
rozbudował fabrykę i kolonie robotniczą
Maleszynę,zwana od imienia właściciela
Aleksandrówką. Wybudował również kilka
domów urzedniczych

1875
Na odległość jednej mili od osady Pilicy
wznosi się wśród łąk , pagórków i lasów
a zatem w miłem położeniu, znakomita
i ciesząca się rozgłosem fabryka papieru,
obok rozległej wsi Wierbka. Do fabryki
prowadzi dobrze utrzymana droga bita,

[Kronika szkoły w Wierbce]

5
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1878

łąk, 186 mr. past., 6 mórg nieużytków; wieś
ma 28 gospodarzy i 23 komorników. 70 os. 46
mr.

Nastąpił podział dóbr rodzinnych wśród
braci. Camillus Alfred dostał Nowosiółki.
Julius Aleksander i Julian Ewald otrzymali
papiernię w Wierbce. Reszta rodzeństwa
została spłacona.

[Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego..]

1890
Kolejny kryzys światowy. Aleksander Moes
posiadał w gminie Pilica majątek ziemski
liczący 244 morgi, w którym około tego roku
rozpoczął hodowlę koni sportowych rasy
wschodniopruskiej uzyskując wkrótce wiele
nagród na wystawach rolniczych.

1881
W latach 1881-1882
Aleksander Moes
rozbudował fabrykę w Wierbce.
1882
Kryzys światowy powoduje ograniczenie
produkcji w papierni.
1883
O wznowieniu produkcji po
świadczy ogłoszenie w prasie:

kryzysie

Robotnice do sortowania szmat mogą się
zaraz zgłosić do fabryki papieru w Pilicy za
dobrym wynagrodzeniem.
[Gazeta Kielecka]

1884
Drugą pomyślna zmianę w państwie pilickim
przychodzi zaznaczyć w rozwoju istniejącej
oddawna w Wierbce fabryce papieru. Młodzi
spadkobiercy
firmy
C.A.Moes
wprowadzeniem nowych urządzeń i machin
odrazu stawiaja fabrykę tę w rzędzie
pierwszych ...Niepodobna tu wyliczyć setki
gatunków rozlicznych papierów,które znaczą
olbrzymi postęp w fabrykacji.Właściciele jej
nie porzestając na tem urządzają druga nowa
fabrykę papieru w Sławniowie ,w gmachu po
spalonej w 1878 roku głośnej fabryce kortów.
Szczęść im Boże w poczciwych zamiarach .

Dawny budynek szkolny

...w
Werbce
nastapiła
uroczystość
poświęcenia nowego domu mieszkalnego
p.Julijana Moesa. Dom poświęcił proboszcz
z Pilicy ks. Brzozowski w asystencyji
gwardyjana Reformatów,a następnie miał
mowę pastor Zander z Kielc.Dnia zaś 12-go
b.m. w Werbce nastąpiła uroczystość
poświęcenia nowego domu mieszkalnego
p.Julijana Moesa. Dom poświęcił proboszcz
z Pilicy ks. Brzozowski w asystencyji
gwardyjana Reformatów ,a następnie miał
mowę pastor Zander z Kielc. Przy obu tych
uroczystościach ujawnił się wzorowy stosunek
między
właścicielem
fabryki
a robotnikami,którzy z własnej inicjatywy tak
na cześć jubilata jak i na cześć p.Julijana
Moesa urządzili pochód z pochodniami.

[Gazeta Kielecka]

1886
Wierzbka wieś i osada fabryczna, paw.
olkuski, gmina i parafia Pilica. Jest tu wielka
fabryka papieru, zatrudniająca do 150 łudzi,
do C. A. Moes należąca, ma 11 budynków
fabrycznych. Folwark Wierbka należy do
dóbr Pilica, ma 56 i ½ mórg roli ornej, 75 mr.

[Gazeta Kielecka ]

6
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Ta informacja prasowa pozwala przyjąć, że
pałac w Wierbce powstał pomiędzy rokiem
1874, kiedy to Moesowie opuścili Pilicę
a rokiem 1890.

altany, alejki, 2 lodownie i zbiornik wody. Po
zachodniej stronie znajdował się Błękitny
Salon, w którym dominującym elementem był
wysoki
piec
z
kremowymi
kaflami
ozdobionymi scenkami rodzajowymi. Obok
pałacu, od strony północnej zlokalizowana
był
lodownia,która
była
połączona
korytarzem z najniższą kondygnacją budynku.
Kondygnacja
ta
przeznaczoną
na
pomieszczenia kuchenne i gospodarcze.
Lód,służący
do
przechowywania
żywności,wycinano
zimą
z zamarzniętej
powierzchni stawu i przesypywano trocinami,
by wolniej topił się. Wejście dla służby
zlokalizowane było od strony południowej
pałacu. Drugą lodownię usytuowano od
północno-wschodniej strony wzniesienia, na
którym w czasie świetności pałacu znajdował
się rezerwuar wody na potrzeby mieszkańców
posiadłości. Ze względu na obniżenie terenu
na
szczycie,będące
śladem
zbiornika
a przypominające
krater,pagórek
ten
nazywany był przez miejscowych wulkanem.
Za pałacem stał budynek, w którym
znajdowały się mieszkania dla służby, stajnia
i powozownia. Moesowie byli właścicielami
tutejszego pałacu do stycznia 1945 r. Na
początku lat 80 – tych na polecenie wojewody
katowickiego gen. Romana Paszkowskiego ,
pomimo sprzeciwu władz gminnych w pałacu
utworzono
ośrodek
odwykowy
dla
narkomanów. W styczniu 1987 r. wybuchł
pożar, który zniszczył obiekt. Silny mróz,
powodował zamarzanie wody w wężach
strażackich co uniemożliwiło skuteczną akcję
gaśniczą strażakom z Olkusza, Zawiercia
i Jaworzna. Okazało się, że po wojnie, pałac
wraz z przyległymi gruntami, został
znacjonalizowany niezgodnie z prawem.
Spadkobiercy ostatniego, zmarłego kilka lat
temu, właściciela Andrzeja Morawskiego nie
interesują się swoimi włościami.

Pałac w Wierbce to jeden z najmłodszych
zabytków a równocześnie jeden z tych,
o których niewiele wiadomo. Zachowała się
spora ikonografia jednak nie udało mi się
natrafić ani na plany ani na informacje o
architekcie. Z nielicznych opisów wynika, że
wejście główne do pałacu usytuowano od
strony północnej budowli. Na parterze,
naprzeciwko wejścia głównego, znajdował
kominek z czarnego marmuru zdobiony
postaciami. Po lewej stronie głównego
wejścia znajdował się Salon Lustrzany.

Z innego salonu usytuowanego po
południowej stronie można było wyjść na
okazały, półkolisty taras i podziwiać 40hektarowy park w stylu angielskim pełen
rzadkich okazów drzew takich jak dla
przykładu drzewo korkowe. W parku
znajdowały się korty tenisowe, oczka wodne,

1892-95
Lata te przynoszą kolejne epidemie cholery.
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1893

fabrycznej ludności. (...) Wreszcie, nowożeńcy
ujrzeli cel swej podróży: Wierbka z całym
kompleksem
zabudowań
fabrycznych
zarysowała się na nocnym horyzoncie,
rozświeconym majestatyczną lampą księżyca.
Niebawem wjechała młoda para w długą via
triumphalis z samych jodeł powstałą, strojną
w różnokolorowe lampiony, girlandy etc.
A skoro przebyto dwie przepyszne honorowe
bramy, ujrzano willę, a raczej pałac przy
elektrycznym oświetleniu.(...) Pałac jaśniał
w niezwykłej aureoli światła, korowód
z pochodniami rozwijał się z cieniów doliny
z całą
malowniczością,
a księżyc
z zadowoleniem przyglądał się owemu
obrazowi.(...)

Fabryka w Wierbce miała 11 budynków
i zatrudniała 150 pracowników. W latach
dziewięćdziesiątych XIX wieku Aleksander
Moes, mimo tego,że zamieszkiwał w Wierbce
sprawował urząd wójtowski w Pilicy. W tym
czasie trzykrotnie wracała sprawa budowy
linii kolejowej z Tarnowskich Gór przez Łazy,
Pilicę, Wierbkę do stacji Kiwerce.
Przeciwnikiem budowy miał być właściciel
Wierbki, który podobno widział w tej
inwestycji zagrożenie obawiając się utraty
taniej siły roboczej. Dowóz surowców
i wywóz
produktów
prowadził
Moes
własnymi końmi utrzymując stajnie przy
kolei w Wolbromiu. Węgiel dowożono
z Poręby Mrzygłodzkiej.

[Gazeta Kielecka]

1896
Na świat przyszła w Wierbce Maria Anna,
córka Aleksandra Juliusza i Janiny
z Miączyńskich.
1899
Urodził się Aleksander, syn Aleksandra
Juliusza i Janiny z Miączyńskich.
1900
Na
Zebraniu
Ogólnym
Towarzystwa
Rolniczego
Aleksander
Moes
został
przedstawicielem
Rady
Towarzystwa
w delegacji hodowli koni. W tym samym
roku,w Wierbce urodził się kolejny syn
Aleksandra i Janiny,Władysław Moes. Był on
uczniem Koła Szkolnego im.św. Stanisława
Kostki [późniejszego Gimnazjum Męskiego
im.św. Stanisława Kostki]. 10 lipca 1920 roku
na dziedzińcu szkoły odbył się uczniowski
wiec rekrutacyjny do Wojska Polskiego.
Wśród uczniów tej szkoły odznaczonych za
bohaterstwo orderem wojskowym Virtuti
Militari był maturzysta z roku 1911
Władysław Moes. W latach 1930-1939 był
nadzwyczajnym członkiem Strzelca. W 1928
roku odziedziczył po ojcu majątek Udórzdwór, folwark i stadninę. Był żołnierzem WP.

Dawny budynek szkolny

1894
Aleksander Moes ożenił się z hrabianką
Janiną Miączyńską. Przejazd nowożeńców
z Zawiercia do Wierbki opisano w „Gazecie
Kieleckiej”:
(...) Od Zawiercia, kędy młoda para wsiadła
do
czterokonnego
pojazdu,
czterech
dziarskich chłopaków w białych kierezjach i
w czerwonych rogatywkach jechało konno
oświetlając
drogę
nowożeńcom.
(...)
W Sławniowie, gdzie się jedna z papierń
znajduje, nastąpiło dłuższe przywitanie.
Płonące transparenty, niezliczone lampiony
i chorągwie były dowodem szczerych intencyj
8
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przeniósł
się
Mieczysław
Hoffman.
Mieczysław
Hoffmann
urodził
się
w wielkopolskich Szołdrach, w powiecie
śremskim. Był synem Karola Boromeusza
Hoffmana i Marii z Prądzyńskich. Ojciec był
zarządcą jednego z majątków gen.
Dezyderego Chłapowskiego. Warto wiedzieć,
że
Chłapowski
był
prekursorem
nowoczesnego rolnictwa i autorem książki
O rolnictwie a w swoim majątku w Turwi
wykształcił dziesiątki przyszłych zarządców
majątków. W 1892 roku, po ukończeniu
szkoły czteroklasowej,rozpoczął Hoffman
3 - letnią praktykę w ogrodach hrabiego Jana
Żółtowskiego położonych koło Grodziska
Wielkopolskiego. Kolejną praktykę odbył
w Erfurcie, w zakładach kwiaciarskonasiennych Haage & Schmidt Gärtnerei
Samenbau
Samenhandlung.Kolejne
doświadczenia zdobywał na plantacji drzew
owocowych w Baden Baden, gdzie przebywał
do końca XIX wieku, zdobywał wiedzę
w zakresie pomologii i szkółkarstwa. Pełnił
tam również funkcję sekretarza i wykładowcy
w Towarzystwie Flora. W 1901 r. Hoffman
przeniósł się do Francji , gdzie przez krótki
okres
czasu
działał
w Zakładach
Szkółkarskich
Thuilleaux
w
Paryżu.
Następnie przeniósł sie do największego
ośrodka,do Zakładu Szkółkarskiego Croux et
Fils w Chatenay. Po półtorarocznym pobycie
wyjechał do znanej we Francji forsowni win,
brzoskwiń i truskawek - Omer de curts et
Fils. Jednocześnie publikował swoje artykuły
w erfurckim piśmie ogrodniczym Mullers
Gartner Zeitung. Po powrocie do kraju objął
posadę
zastępcy
dyrektora
szkółek
w zakładach C.Urlicha. Poślubił Annę
Wójcicką,córkę Stanisława warszawskiego
ogrodnika.
Po
sześcioletnim
pobycie
w stolicy przeniósł się do Wierbki , gdzie
ówczesny
właściciel,Aleksander
Moes,
powierzył
mu
zadanie
przywrócenia
świetności dziesięciohektarowego parku
pałacowego.
Dzięki
wytężonej
pracy
i usilnym staraniom Hoffmana ten zaniedbany

Brał udział w Akcja Zaolzie oraz, w stopniu
podporucznika
rezerwy,
w
Kampanii
Wrześniowej. 20 września 1939 otrzymał
Krzyż Walecznych. Po kampanii, jak twierdzą
starzy mieszkańcy Udorza i Żarnowca,
dziedzic dostał się do niewoli i przebywał
w oflagu w Rzeszy. W czasie okupacji był
członkiem AK VII Obwodu Okręgu
Warszawskiego AK "Obroża". Ożenił się
z Anną Teresą Belina-Brzozowską, która
rzuciła
po
ślubie
pracę
zawodową
i zarządzała,
liczącym
430
hektarów
majątkiem męża. Władysław Moes był
pierwowzorem Tadzia zutworu Tomasza
Manna „Śmierć w Wenecji”. "Śmierć
w Wenecji", napisana w roku 1920, opowiada
o niemieckim pisarzu Gustawie von
Aschenbach, który doświadczony losem
i zmęczony pracą wybrał się na odpoczynek
do Wenecji gdzie spotyka polską rodzinę,
a wśród niej ślicznego chłopca, którego
widok wywołuje w nim nieznane dotąd
uczucia. Wiosną 1911 r. Tomasz Mann
przebywał w Lido. W tym samym czasie
zatrzymała się tu również rodzina Moesów
"składająca się z pięknej i dostojnej matki,
trzech
kilkunastoletnich
córek,
jedenastoletniego synka i towarzyszącej im
nauczycielki". Władysław Moes zmarł w roku
1986.Pochowany został na cmentarzu na
Górze św.Piotra.

Widok papierni w Wierbce w latach
międzywojennych

Na początku XX wieku po sześcioletnim
pobycie w stolicy przeniósł się do Wierbki
9
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zespół pałacowo-parkowy odzyskał dawną
świetność. W 1909 r. Hoffman osiedlił się na
stałe w Częstochowie.

pożar. Płomienie sięgały już 1 piętra. W
pokojach na parterze spała bona,która
obudziwszy się pierwsza zaalarmowała
służbę. Na ratunek przybiegli robotnicy
fabryczni i umiejscowili ogień. Straty sięgają
13000 rb.
[Gazeta Kielecka]

1911
15 sierpnia roku wybuchł pożar w fabryce
w Wierbce.
Jesienią
odbudowano
ją
częściowo ale 1 sierpnia 1912 roku
Aleksander Moes rozpoczął już budowę
nowej fabryki oraz 16 domów dla urzędników
i pracowników.
1912
Na olimpiadze w Sztokholmie w barwach
rosyjskich wystąpił porucznik Sergiusz
Zahorski
startujący
na
wyhodowanej
w Udorzu klaczy Bandura.W indywidualnym
konkursie skoków zajął 11miejsce na 31
startujących zawodników.

Aleksander Moes

1913
1905

Zakłady Moesa w Wierbce zatrudniają 890
robotników jednak kolejny kryzys światowy
wpływa na możliwości rozwoju produkcji. 28
kwietnia stara fabryka spłonęła. Produkcję
w nowej fabryce rozpoczęto 15 czerwca 1914
r. Przed wybuchem I Wojny Światowej w
Wierbce zatrudniano 500 robotników.

W Wierbce urodziła się córka Aleksandra
Juliusza i Janiny z Miączyńskich-Barbara.
W parku pałacowym bojownik PPS z Pilicy
przeprowadził nieudany zamach na życie
Aleksandra Moesa. Wkrótce miała miejsce
kolejna nieudana próba zamachu:

W Wierbce nad Pilicą (pow.olkuski) pożar
strawił zabudowania fabryki papieru
p.Moesa. Ogień powstał w składzie gdzie były
stosy papieru. Wszystkie stare zabudowania
fabryki zgorzały doszczętnie,ocalały tylko
nowe budynki fabryczne wzniesione z betonu.
W
fabryce
pracowało
około
400
robotników,którzy na czas pewien zostaną
pozbawieni pracy. Druga fabryka papieru
p.Moesa znajduje się w Sławniowie za
Wierbką. Straty sięgaja podobno miliona
rubli.

Do przejeżdżającego przez wieś Sławniów
właściciela fabryki papieru p.Moesa dany był
przez
niewiadomego
sprawcę
strzał
z rewolweru,wkrótce potem taki sam wystrzał
skierowano do pomieszkania p.Fiszera
majstra papierni Sławniów. Obydwa te
zamachy nie udały się gdyż ani p.Moes ani
Fiszer nie ponieśli żadnych uszkodzeń.
[Gazeta Kielecka]

1910
Z Pilicy donoszą nam. Dnia 24 marca w
majątku Werbka o godzinie 2 po północy,na
parterze pałacu p.Aleksandra Moesa wybuchł

[Gazeta Kielecka]
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Od 25 września 1914 pilickie zakłady były
nieczynne z powodu wojny.

Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, gdzie
w 1938 r. zdał maturę. Studia matematyczne
rozpoczęte
na
Uniwersytecie
im.
J. Piłsudskiego w Warszawie przerwał
wybuch II wojny światowej. Lata okupacji
spędził w rodzinnych stronach, gdzie w latach
1940-1944, na terenie Wierbki i Pilicy,
prowadził tajne nauczanie. Do studiów
uniwersyteckich wrócił w kwietniu 1945 r. na
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył je
w 1950 roku. W październiku 1948 roku,
będąc jeszcze studentem, rozpoczął pracę
jako asystent. W latach 1948-1951 pracował
na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1956
roku rozpoczął pracę w IM PAN
w Warszawie. W latach 1951-1956 pracował
na UJ w Krakowie. W latach 1956-1965,
pracował w WSP w Katowicach. W roku
1959 na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UJ
otrzymał stopień doktora. Na tym samym
Wydziale w 1962 roku, uzyskał stopień
doktora habilitowanego. Docentem został
mianowany w 1963 roku, a w 1972 roku Rada
Państwa
mianowała
go
profesorem
nadzwyczajnym. W 1984 roku został
mianowany
profesorem
zwyczajnym.
Uczestniczył
w organizacji
Filii
UJ
w Katowicach.
a
także
Uniwersytetu
Śląskiego. Na uczelniach tych pracował
w latach
1963-1970
pełniąc
funkcję
kierownika Katedry Geometrii. W 1974 r.
został przeniesiony do Instytutu Matematyki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie
pracował do przejścia na emeryturę w 1990 r.
W Instytucie
Matematyki
Politechniki
Śląskiej
był
kierownikiem
Zakładu
Geometrii, pełnił funkcję dyrektora w latach
1976-1978, a do przejścia na emeryturę był
zastępcą dyrektora ds. nauki. W latach 19741977 pracował na WSP w Częstochowie.
Opublikował ponad 100 prac naukowych
a także sześć skryptów i dwie monografie.
Był promotorem 13 prac doktorskich. Zmarł
14.11.1993r.

1915
15 stycznia powstaje Komitet Obywatelski
Powiatu Olkuskiego zajmujący się pomocą
dla ludności. Prezesem został Aleksander
Moes a sekretarzem Aleksandra Moesówna.
Produkcję w Wierbce wznowiono dopiero w
1919 roku. Fabryki w Wierbce i Sławiniowe
stanowiły wówczas spółkę akcyjną C. A.
Moes-Pilica.

1920
Aleksander Moes, syn Aleksandra Juliusza,
zawarł związek małżeński z Barbarą
Sobańską.
21 czerwca urodził się
w Wierbce
Mieczysław Kucharzewski. Uczęszczał do
Państwowego Gimnazjum Męskiego im.
11
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pod nazwą Spółka Akcyjna C.A. Moes
Fabryka Tektur i Papieru Pilica , w której
większość udziałów miała rodzina zmarłego.
Wiosną papiernia została uruchomiona przez
spółkę księgarską z Warszawy pod szyldem
„Wierbka -Sławniów sp. z o.o.”.
1929
Był to rok kolejnego światowego kryzysu
gospodarczego. W zakładzie miał miejsce
kolejny strajk. Pełnomocnikiem właścicieli
był zięć Aleksandra Moesa, mąż Aleksandry
Moesówny, Czarnecki, który zaciągnął na
utrzymanie fabryk znaczną pożyczkę w
Banku Gospodarstwa Kredytowego w
Warszawie.
1933

prof.M.Kucharzewski

Pełnomocnik
Czarniecki
wskutek
niefrasobliwości
finansowej,
postawił
akcjonariuszy wobec konieczności ogłoszenia
upadłości przedsiębiorstwa, a sam wyjechał
do
Stanów
Zjednoczonych.
Bank
Gospodarstwa Kredytowego nabył na licytacji
publicznej nieruchomość fabryczną pod
nazwą „Dobra Papierni we wsi Wierbka",
stanowiące własność masy upadłościowej
firmy „Fabryka Papieru i Tektur Pilica".

1921
Aleksander Moes uruchomił drugą papiernię
w Sławniowie urządzoną w dawnej fabryce
sukna i kortów. Podobnie jednak, jak w całym
polskim przemyśle, w obu papierniach
dochodziło do częstych zastojów, ograniczeń
produkcji i redukcji robotników. Od 2
kwietnia do 4 maja w obu zakładach miał
miejsce strajk.

1939

1922
Odbył się ślub córki Aleksandra Juliusza i
Janiny z Miączyńskich, Marii Anny, z
Adamem Maria Dzierżykraj-Morawskim.W
Wierbce działało ambulatorium Powiatowej
Kasy Chorych w Olkuszu, w którym
codziennie dyżurowali lekarze.
1926
Po kilku latach wegetacji, oba zakłady
papiernicze Moesów, w Wierbce i w
Sławniowie, zostały zamknięte.

W obliczu zagrożenia wojną dzieci z Wierbki
włączyły się do akcji zbiórki pieniędzy na
zakup samolotu dla wojska.

1928
Po śmierci Aleksandra Moesa, który zmarł
29 października 1928 r., jego spadkobiercy
zamienili przedsiębiorstwo na spółkę akcyjną

Tego dnia o godzinie 5 rano zbudził
nas szum i warkot motorów samolotów.
12
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Wyskoczyłem przed dom i o dziwo ujrzałem
około 40 sztuk nisko lecących samolotów
(ok.20-30 m) czarnych bombowców. Na razie
nie orientowaliśmy się czyje to bombowce
lecą. Ludzie Wołali „Nasze! Nasze!” Leciały
prosto w kierunku na Tunel-Charsznicę. Za
chwile słychać było ciężkie detonacje. Jak się
później
dowiedzieliśmy
odbyło
się
bombardowanie dworca w CharsznicyMiechowie i Tunelu.
[Kronika Szkoły Podstawowej w Wierbce]

TOWARZYSTWO
JURAJSKIE
Jesteśmy stowarzyszeniem powstałym na
bazie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji
akcji społecznych w ramach nieformalnej grupy
wolontariuszy skupionych wokół internetowego
Forum Jurajskiego. Przeprowadzone realizacje
wykazały, że istnieją możliwości wspólnego
działania
bez
konieczności
angażowania
znacznych środków materialnych i zdobywania
wsparcia administracji państwowej w oparciu
o zaangażowanie zainteresowanych ludzi i co
więcej, że na takie przedsięwzięcia jest
zapotrzebowanie.

CIEKAWOSTKI
Aleksander August Moes i jego
małżonka, Janina Joanna z Miączyńskich
gościli wiele znakomitych osobistości. Był
wśród nich dzisiejszy patron Zespołu Szkół nr
2, Henryk Sienkiewicz.Według rodzinnej
legendy laureat nagrody Nobla zachwycał się
urodziwym potomkiem Moesów, Władziem,
późniejszym bohaterem "Śmierci w Wenecji"
Tomasza
Manna.
Wielki
Polak
z
przyjemnością piastował małego Adzia na
kolanach,do czasu aż ten zmoczył mu
spodnie...

Pierwotna forma działalności, chociaż
skuteczna i w praktyce sprawdzona miała jednak
słabe strony,
doskwierał głównie brak
podmiotowości prawnej. Zaistniał jednak spory
potencjał aktywności, którą można i należy
rozwijać. Tworząc stowarzyszenie inicjujemy
powstanie organizacji, łatwej do identyfikacji
zwłaszcza
dla
wszystkich
podmiotów
zewnętrznych. Nasza działalność zyskuje
wyraziste oblicze, którego grupa wolontariuszy
w powszechnym odbiorze była pozbawiona.
Można, stwierdzić, że stowarzyszenia nasze jest
w prostej linii efektem ewolucji poprzednio
istniejącej nieformalnej struktury i zachowuje
nadrzędną dla niej zasadę powszechnej
dostępności. W nowej organizacji swoje pomysły
realizować będzie mógł każdy z członków pod
warunkiem jednak, że w oczach pozostałych
zyskają one akceptację.

Wydany w Warszawie w 1876 roku
album z reprodukcjami obrazów Jana Matejki
drukowany był na specjalnie sprowadzonym
papierze specjalnie wykonanym w Wierbce i
w Jeziornej.

Przedmiot naszych zainteresowań został
określony bardzo szeroko, jest nim niemal
wszystko, co związane z Jurą. Siłą organizacji
będzie różnorodność dyscyplin i przedmiotów
zainteresowań reprezentowanych przez jej
członków.
Nie
przewidujemy
tworzenia
osobnych, działających w wąskich grupach
zainteresowań zespołów, praktyka pokazuje, że
takie twory z czasem się hermetyzują. W zamyśle
wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia
13
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zapewne kontynuowana w kolejnych latach.

mają działać wspólnie dla realizacji koncepcji lub
projektu, który uznali za wartościowy.
Ważnym
aspektem
działalności
i wartością samą w sobie jest współdziałanie
ludzi reprezentujących różne zainteresowania.
Wśród nas są przyrodnicy, regionalni historycy,
przewodnicy, miłośnicy różnych form aktywnej
turystyki, łączy nas jedno – fascynacja i szacunek
dla jedynej w swoim rodzaju krainy
geograficznej, jaką jest Wyżyna Krakowsko –
Częstochowska. Jesteśmy otwarci na współpracę
ze wszystkimi, zapraszamy do wstępowania
w nasze szeregi, mamy konkretne pomysły
i zdecydowaną wolę działania.

Sprzątanie Doliny Prądnika

JURAJSKIE CMENTARZE WOJENNE

WYCIECZKI TEMATYCZNE

Członkowie TJ przeprowadzili w latach
2008-2010,
początkowo
jako
grupa
niestowarzyszonych wolontariuszy, działania

Rok 2010 - spacer po Pilicy

W ramach działań zmierzających do
popularyzowania historii Jury organizujemy
wycieczki, na których staramy się pokazać Jurę
nieznaną. Czterokrotnie uczestnicy wycieczek
organizowanych przez Towarzystwo Jurajskie
mieli okazję zwiedzać gminy Pilica.

Rok 2009. Cmentarz wojenny w Jangrocie

rekonstrukcyjne na cmentarzach wojennych
w Kromołowie,
Kotowicach,
Kroczycach,
Jangrocie, Zadrożu, Goszczy i w Wolbromiu.
Odtworzenie i zachowanie w pamięci dziejów
śladów Wielkiej Wojny na Jurze jest jednym
z wiodących tematów w naszych działaniach.
Obecnie pracujemy nad odnowieniem cmentarza
wojennego
na
wzgórzu
Bleszczowa
w Kroczycach.

Przedstawienie nieznanych większości
mieszkańców Jury oraz przybywających tutaj
turystów dziejów krwawych walk w listopadzie
1914 r. toczonych pomiędzy Krakowem
a Częstochową oraz opieka nad cmentarzami
wojennymi z tego okresu jest
działaniem
prowadzonym przez nas cyklicznie. Jedną z form
tych działań są spotkania prowadzone przez
przewodników jurajskich będących członkami
naszego stowarzyszenia.

SPRZĄTANIE DOLINY PRĄDNIKA
Zapoczątkowana w roku 2010 akcja
sprzątania Doliny Prądnika spotkała się
przyjęciem
przez
dyrekcję
z życzliwym
Ojcowskiego Parku Narodowego i będzie
14
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Rok 2011.Spotkania z historia. Cmentarz
wojenny w Kotowicach

Rok 2011. "Spokojne pogranicze" - rowerowa
wycieczka po północno-wschodnich obrzeżach
Jury

Rok 2011. Pradła - Wycieczka po "Żelaznej
Dolinie"

Rok 2011. Jurajskie dymarki w Pradłach

Historia produkcji żelaza w Pradłach sięga
XVI wieku jednak po tym pierwszym okresie nie
pozostały żadne ślady materialne. W latach
trzydziestych
XIX
wieku
dla
potrzeb
budowanych w okolicach Dąbrowy Górniczej
zakładów hutniczych zbudowano w Pradłach
wielki piec. O hutniczej przeszłości świadczą
dzisiaj jedynie nazwy miejscowe: Piec,
Pieczyska, Fryszerka, Dumynia. Dla urzędników
górniczych wybudowano tu osadę fabryczną w
bezpośrednim sąsiedztwie huty. Na skutek
rabunkowej gospodarki leśnej koszt wytopu
z udziałem węgla drzewnego drastycznie wzrastał
i zakłady bazujące na koksie wypierały z rynku,
te z przestarzała technologią. W 1854 roku
pradelski wielki piec wygaszono. Chcemy
uratować od zapomnienia ten ciekawy
przemysłowy epizod z jurajskiej historii.

2011r. Wycieczka "Smoleń. Śladami warowni"
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www.towarzystwojurajskie.pl

PILICA 2011
opracowanie:Aleksander Kot
aleksander.kot@interia.pl
opracowanie graficzne: Szymon Kot
szymon.kot@interia.pl

http://forumjurajskie.pl

www.jura-pilica.com
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